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1 ראש~ןחלק
 דנוומת,הם ואיש"ר אמן עניית שנר גודל בעזה"י יבוארבו

 עכם בענייתם רהמתעצל העונש גור?ן ויבוארוהלנותיהם,
 . ענייתכם מריני המסתעפים נרהוצימ דינים היגהעוד
 קרפאי ופומקים מש.ס בע,ה"י לקוטי בתר לקיטי לקטהיאשר

 בעיה" משלי נופך מעט עם מומר ומפרי ו,וה"ק ומדרשיםובתראי
 לכל יעמור 1,כותם הקרושים, אבותי ב~כות יתברך ה' חנניאשר
 ולברכח למובה ובבא בןה הצפון טוב לרב שי,כו בהםההוגה

 בב'א, וגשמיות ברוחניות שלמהולגאולה
 קאנמקיוואליע אבר"ק ווילרמאן אלמר ידןדשעהק'

 תובב"א עיה"ק דשלם יוש פה חונהנעת י מ ך א וש י ל י בנ אבר'קמלפלם
 הרב בלאאמוץ יהושע, ברכת יהושע, בנין 'הושע, עכ!ק ספוינעהמ"ח
 תפג'א יייושלם עיה"קפה כ13י מ:וחתו אשד וצללח"ה מיזאטש אמ"ק אלימלף ו' המפ~וסס הצריק"גאון
 והתוי"פ עמוקות והמג?ה וקרכ!"א הקרושים אבותי בקודש ולמעלהוצוקללה"ה אליב!לף נועכם ספי המחבר נעל אלימלר ו' הרבי קד.שא טבא להאי ו:נד:ין

 אטן ועכ"י ו'*ע~צוקללה"ה

 שעך?ן?ז 4י?סישען ש טיט :שך8ל שאלק הייל?ען דעם אנצומיילען שךיאון
 ק*ךיכם 7(ייליקץ ?ר,יסעפון

 3קאוון צי א.'ף אכערעעק,4ן ,וגנון ינע*
 וסא אמן אין 1ט1 ו:%4ע?יז צו סץ:ה 4ריסער ךער פון פקק יוליקעןךעם
 צארנאן א.יף שלעם 4יןעצט איוער טיר סא4ין ג?וה, טיט וואקעיה
 ךעט ויער:גם און פאושמעהן, גר,נג :עךער1ארואם אן !ךן סב4ים?!וה
 אריכיוק צו א,ן סז?מה, אין פר4קה' און 4יו,נד און י4שטי",?רויךלת ?ערין ?יהאל*ין וא4ין ציא שי ציז טףו :יעט ןכ,ת [ימוי ?ד:היםסיי?י4ע שלע פון ומוסר חידק געקרקךענ :וערט ךא ?אס ס%ר ךעקע שין?עך4ין

 : אקן גימינ, 4מהרה שיה אגאולה צו און:טי9,
 ם 1 פד
 פריעדמאן יצחקאברהם
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בעזהי"ת
 אמן", "ך14ב~רו המפר את טחדש להדפים אותי עוררובאשר

 כבר ועתה ז"ל. הדור גדילי בהמכמת שנים כמה לפני לאור יצאאשר
 נשטת לעילוי הדרו לחדש אמרתי כן על בעיר, אחד אפילו בנמצאאינו

 חשון, כ"ט כיום ימיו בחצי שנפטר ז"ל, זאב ישעי' מוה"ראאמו"ר
תשכ"ג.

 זה, בספר הקוראים את לעורר הגדולה המצוה שזכותואקוה
 תמיד להתעורר עלי תגן אמן, עניית ובהלכות אמן בעניית נזהרלהיות
 לראות שנזכה עד תוה"ק וללמוד הקדושה בתורתו להתדבק ד'לדרכי
 אמן. כימינו כקרוב ד:ד בן בביאת התוה"ק קרןבהרמת

 הקדוש בספר זכיתי ובאשר שלו, את לאכור יכול שאדםמובן
 רשוו~י. בלי להדפיסו עוד לבא זכותי את אחרים יזיקו שלא אקוההזה,

 גראם יורא שלרמהק'

בעזהי"ת
 היוצאים כפרים בעד במליצות מלבא עצמי את מונע שאניאף

 שנים כמה לפני לאיר יצא כבר אמן", "יאמרר זה מפר אךלאור,
 מתלמידי האברך רוצה ועתה ז"ל. ההוא שבדור ישראל גדוליבהסכמת
 ובודאי מחדש, להדפיסו נ"י נראמם יודא שלים מוה"רישיבתינו
 על ישראל בני לעורר שמים יראת מלא הוא כי כעמו טובעושה
 מאמין כל בלב ר,שם יעשה בודאי והספר אמן. עניית של העניןגודל
 וקטנים, נשים יבינו א,צר יידיש בלשון ג"כ נדפס ובאשראמתי.
 יעוררו כאן הנדפמים מעשים הםפ.רי )וגם האמונה עיקרי בלבםישריש
 מעורר הוא "אמן" אשר אנו יודעים כי אמתית(, ליראה המוראיםאת
 להאמין ית' שבשמים לאבינו ישראל נשמת שבכל אמיין הקשראת

 זה ידי ועל קדושים, ישראל מחכמי לנו שמסור מה בכל שלימהבאמונה
 בכה להאמין אמת, שהוא הקב"ה של לחותמו אומן באמונתלהתדבק

 ישראל(, בגי' הוא מאה עם אמת )כי אמן ועניית ברכות מאהשל
 בית: לנאמן שאמר מה לנו יקיים ית' שהוא מ;וררים אנו זה ידיועל
 עדיין אשר וארא, ריש כרש"י כדאיתא שלו, אמיתות מדת יודיעשלנו
 בימינו במהרה גואלנו בביאת בקרוב נזכה רק בשליטות, לזה זכינולא
אמן.

 לפ"ק תשכ"ה מיון ח"יברוקלין,
 פאזען ישראל שכמעדןהק'

 שאפראן דק"קאב"ד



המכמות
 במפרי מרפ*ם הנני שליט"א ירושלם פה גאוני עצתעפ*י
 הקודמים שלי מהחיבורים הגאדנים המכטות איזהזה

 ממפר הקורעקטין ראה שליט"א מגור אדמו*ר הקדוש הגאון הרב מרןכ"ק
 מביהד"פ יצא כאשר אחד ספר אצלי יקח שאי"ה לי והבטיחה,ה

 : עולםלאור

 לסערו ומבקש שיחי' החמיד הג' הרב מ5ר על קרימה מעות נותן אניגם
 שמים, וירא ת'ח שהוא ממנו המפרוליקח

 מפילז מנחםפנחם

 אטמ!ראווצע *ה תרע"א בשלח ר'בעוה"י
 יהושע בנין ספר הסחבר בעל קאנסקיתאליע אברקשיט, אלמך ירמושע מוהר"ר נקש"וה חו"פ פזה המפורסם הגאין לפני באהן

 שיד למץ מסכוץ אחרוןעל יהושע עמק היקר חיבורו את לפלוהראה
 עמו דברת' .ננם הדוות מגרל' יקרים לקוטים יהושע ברכת וספרשר,7,
 בספר מתיטץ ל. 'צא שכנר 'ען ודערק הסכמה, סממ ובקש עממםבהרבה
 ישרה ונסברא בפלפול גרול וז"ח שהוא ראיתי אמ תכם ונתקבל, ב"'הר'ל
 לת,עלת יה'1 ואי"ה היקרם, חיב.ריו 4וור עיוציא להסכים באתי אנכי נםל'כ

 זצללה"ו7, הק' אבותי, כביד ולמע; התורה כבוד למען בירו לתטוךומצוה
 הז*ל אנד"ק הלוי יחיאל כ(אירהק'

 יהושע מ.ה"ר כש"ת בנש"ק ויר"א הוהסיר ובקי החריף הגאון הרכהמדכ"ז
 בער רוסיא פולין במרינת אשר לי נסקיווא קא האבד"ק נ"יאלטר

 ונפ' גרול לת"ח ו7כרתיו ש"ק משובתי בכאן ה" יהושע בנין ספרמר,נר
 תורתו על עליו המעירים ישראל נרולי מכמה הורמנ,ת לו יש שבירוהכתבים
 בעל הקדוש הגאון רשכבה"ג הנרול לרבנו ונכד נין שהוא ואיך הטובים.ומע'שיו
 מקום בכל לקרבהו מאר אבקש ע"כ ועכי"א. וי'ע זצוקללה"ה אלימלךנועם
 חכו"ל רברי כידוע טובים לבן לעשות כראוי דאפשר מה בכל בסערו ולה'ותבואו
 הקורש חיבת ובוכות ויר"ש ת"ח בעצמ. היא נס אם ומכש"כ לפנית לרוץ עבראפי'

 ותתנרכו וגופנית רוחניות בישועה נושע קודש וורע הקדושה קורה עוסק'ואהבת
 רו'והאי ומווני חיםבבנים

 לחדש י'ב א' יום היום לישועה ומחכה גצדקה מרבר הגדולה. המצוה למען הכותנכנשש
 'ץ"א. [נאב:וב לפ"ק תרס4האד"ש

 חז'ל רק'ק אב"ר האלבערשפאם טןלבזההק'



 .הסכמו-ת,-

 נ"י אלטר מו~"ר,יהושע המפורסכ( הך,סיד הגאון לרהרב מסכיכם "נכינם
 וי(ד~נ,מעימוזיו והש"'ח יתן טפרו להדפים ע י ל א 11 י ק ס ג א קהאבד"ק

 -;; ה', עדת בעיני ויתקבלוחוצה

 ערז"ר. שנת סיון כ"ח ד' יוכ( היום ולוסרי' התורה לכבור הכותבדברי
 כ(אקלוב אגדזק ק צ א ק ם מארגינשפרין זעליכ י(בחק(א~ט

 כש"ת יר"א ובקי החריף המאוה"נ הרב סבעהמ"ח אחד ספר אקח אנכינם
 קדימה מעות ונתתי בי"יראדקע, האבד"ק נ"י אר(מר .הושעמוה"ר
 בכדי אחר ספר ממנו לקבל שמי יודעי כל וילמדו יעשו וכן יראווטמני

 ויאדיר. תורה ינדיל ולמען ולתמכולסעדו
 אתי ד' יצו לפדר ה' יום באעה'הוע*ו

 ד4אחמיספרובקא, פה תרנ'1 שנח הברבח את
 ,צ1קלל"ה. יווןבן טו'ח המפורפם בהדב דורנאם

 נ:,4עזאן תרס*ה, אל~ל י*ר הברכה על יעטרו לפרר % 'וםנ'ה
 אבד"ק נ"י אלטר יהמטע מוהר"ר וכו' החסיד הגאון הרב אלי שלח מא,הן

 רוב על(יו הסכיטו אשר יוהושע בנין ספח אוקקאנסקיוואר(יע
 כי ראיתי בו עיני שמתי כאשר וגכם יגירו, כאחד ותהלהו ורוסיאי פוליןגרולי
 הרה"ג כבוא ועתה נפלא, ובקיאורז ישרה וסברא בפרפול וגדוש מלאהוא

 אחרון 'הויחע עמק ספר להעלות ברעתו כי והודיעני לפני שליט"אהמחבר
 הדפוס מובח על יקרים לקוטים עם נעים'ם וררושים גיטין ממכת ועל שו"תעל

 ויתרבה ויאדיר תורה יגדיר( למען לאוריתא והילו יאשר טבא לפעלאמינא
 מים ישתו ורבים שתו ורנ'ם חויה מעינותיו להפיץ עמו תכון ירי וגםהדעוה,
 דוסךק אינו כי ביתכם, אל ברכה להביא ימהרו ויחושו לבנון, מן גוזליםדץ4ם
 שיחו ,ואת האיש את לרעת ונוכחתי לגבולי חכם שבא ואוקרי לראיה,שמיעה
 לו רב ידיו כי איצטלא, לאותו וראוי והילו רנ כי לעדה והזאת השירהוקהי

 דרוש וגם לחכמתו, הקורמת ויראתו ישרו לארם אגיר לואת והוראה,בפלפול
 הבלי מתרדסת ישנים לעורר יתלהטון אש לפידי ומפיו מדרשנו בב'ת פהררש
 מן היוצאים ורבריו ננעלו לא דמעות ושערי תמרורים בכו רבים כי עדהומן
 בראותי ויען מקיימ, ונאה דורש נאה הוא כי השומעים, בלב שרש הכוהלב
 רבינו ובראשם ישראל קדושי אבהן בר הוא וגם כוה, גדול שמים ויראת"ח
 הוז"~ק כל לפני עוזירתי לוארז וצוקללה"ףה, ר(ימלך א ועם נ בעלהקריש

 ולתטוד נספ"י לקבלו היקר ספרו עם נואו מקים נכל לכבדו התורהאוהבי
 טצוה יזדמן ערז בכל ולא הק' אבותיו וכבוד הוקורה כבור ערך לפיבימינו
 די. בלי עד וברכה שלום התירה ותמיכת הצדקה מעשה והי' גזו,רבה

 ה('ל רפ'ק אב"ד הבחן מרדכי שלום הק' המעתיוכנפש



המכמות
 העון'ך לטנ"י ל"ה מיצש'קנ.ה

 קאנמקאויל(י הבאבר"ק ג"י אר(מר ירהושע ר' וכו' הנאון הרבמשכ
 וחידושים. שי'ת עי אחרון 'הושע עמק חיבורו את סרפימהנהו

 מעט עמו דברתי וכאשר מאד. נחיצים לקוטים יהושע ברכת ספרונם

 ובקואות בחריפות זיראה בתורה הוא ונדו? חילו רב כי וראיתי תורתובדברי

 שמעתתי'. ויתבדר'ן רבריו שיודפסו לעוזרווראוי
 ב:ן8יכ!מ אבר"ק מאלאייייצימ הליי וץייםנאום

 נ"י אלטר יהושע מו"ה כו' ובקי החריף הנאון הרב כבור לאהריןאימלע
 מן כאחר ובהוראה בת1רה גדול היא והנה ביליראדקע,האבר"ק

 וכבר ונק'אות בחריפות כחו שגרול על'1 עד1תי נותן והוא בידו ומפרוהגרולי'
 וראית' ובהוראה דאוריירק' בפלפולא עמו דברתי אנ' וגם הזמן, גאונ'הללוהו
 והמסיעים ראפשר מאי בכל ולסעדו לתומכו רנה ומצוה בהם ר(1 רבשידיו
 המחנר הגאון הרב מאת נטחיבר א"ה אח' ספר אקח אני ונכם מה'יתנרכו

 כנהוג. ד"ק ונתת'שי'
 נ:אבראימק פ.ק לפ.ק תר:"ו אלול ה' ה' 'ום עה"ח הכאכ"ד

 פ*ק ח~נה שפירא רפאלנאם

 ורוב חוים "שנות ל1 ויופיפו הגנורה מפי התורה את 'תכרך ל:ו ש:חן לחדש נ*.אבה,י
 יפ'ק,שלונם'

 ארעא .הדיה" המפורסם הגאון הוכ .:הרא" .:הרא. לארץ המא'ר :הרר גק~דש והררלכנור
 זי.1 ווילדמאן אלפך יך-קושע מוהר'ר כש"ת השערה, אל ק,לע ובקי, חריף,והררא'

 קאנסקיוואליע, אבד.ק נרח, כחמה.איר
 מקבלזה תודה בקול ולהשמיע הטהורה, רוחו להרגיע נא ווה טדבר זהאות

 מפואר ננין ום. התקין אשר טב רמאר' ,ס2רא" היקרה תשורחוואילך
 'הושע ן ' נ ב הנחמד ספרו טהורה, טנחה מר לן שדר ד' מפואיה,בחכמה
 יתירדק בחבה שבחים של מקומן באיוה1 לב בכל קראת' אורה. כשלטהעומה
 תפלה ואני "שחרה" 111 תורה 11 עלה, השחר כמו "נגהים" מראות אניוראיתי
 ותורתו זכורז ולסוהרה למחסה לו היה אנא והנורא, הגבור שבשמיםלאבינו

 וקורתו, חירושי כל עוד 'רפים למען בעדו תגן דנהורא בוצינאהקדושה
 הבחירהי בית בנין תחזינה ועינ'. ובנעימים כטוב ושנית'ו ימיו נאוהאריך

 כעדו המעחיר וכנפש היקרה, נפשוכחפץ
 "י"י. חח'ם המכו:ה מדיני חזקיאו ךזייבן ,עיראא:א



המכמות
 לו:נלין *ה עת'ר תמוז דר"ח ב' ועש'קנ'ה
 וויכ(דמ4ען נ'י אלמר יהדשע ר' מו"ה הנאון הרב לי הראהכב4פשר

 אחרון יהושע עמק סספרו קונמרסים קאנמקיוואליאאבד"ק
 ופלפולא בשטעתא וממרי למשקל לו רב ידיו כי ראיתי ניטין מם'על

 במבר ספרו את ממנו ולקבל ידו ותומכי בעו,רי להיות ומהראו'דאירייתא
 הברכות, מאדון ויתברכו יפותפנים

 קלאצקין אליהו :אום הנ"ל, *ה הכו"חכ:פש
- - - - - -- 

 מוה'ר כש"ת המחבר הנאון מהרב בל"נ אי"ה אחד מפר אקבל אנכינמ2
 כנהוג. ד'ק ונתתי יליראדקי ב אבד"ק עיחי' אלמריהושע

 להאיינא, 9ה תר:"ח כסליו ז"ך ד' יום הבעה"ח התורה, לכבור המדברהנ"ר
 ס:עמ1ערבנורכ בע"ם רב סלפגים בלאוער י2בדקמנאום

........ . ........... ....-. 

 עליי טהודם נתנו זמנני גאיני אשר רבא גברא טהור מקרה לפני הקרההן
 הגאון הרב ה"ה ישראל יעשה אשי לדעת להורות חכמ.ם בסמיכתלסמכו
 ותלמורו ץ י נ ש י וו אבד"ק נ"י ארטר יהושע טו"ה כש"ת יו"ט חו"בהמאוה"ג

 החוצה מעינותיו להפיץ בדעתו עלה ועתה ויגיעה באף למד אשר תורתובידו
 שופרא טעם טוב בדבריו וטצאת' בכתביו ראיתי והלום כיון, כדפיסולקבעם
 ויאו' בתמכא ולר;מכו לסעדו מהראוי ומאוד לבתבים המג'ע כשבחושבחא
 תורוה 11 לאורה הט,ב וממו 'וציא לסען ממון ובחזקת הנוף בח,קתולחזקו

 נמוהו יר"ש ת"ח ידי להעניק וביותר שמים למלאכת טסייעין והכל שכרהוזו
 : דרבנן בטודים אחריהם אנ' וגם ישראל גרולי עדותכפ'

 "תור לטב"י י'ט וקדשוקו לסרר ג' י,ם ולומדיה התורה לכבוד הכותברברי
 לפ"ק.גאולה"

 לוקאווע. פה ח~:ה מינצבערג ירחמיאל:אים

 הגאין הרב ידיד' כבוד את ומשכחיכם מהללים ישראל גדול' יננןראיתי
 הרב נ"' ארטר יהושע מו' כ"ש כי' מרנים שמים ירא ובקיהחריף

 נותן הננ' ע"כ היטנ, אותו מכיר אני ונכ2 שיחי' בילירארקעהגאבר"ק
 שיקנו בתיכם ובעלי הלוטדים אחב"' מן ומבקש היקר חיבורו עו( תעודתיאת

 והיושנים הנדולים הרבנים כאחד גדול רב הוא ני אותו יסעד. וגכ2חיבורו
 ושקירתו תורתו וזכות הפועל אל מחשבתו להוציא יעזרנו וה' הגרולותבעירות

 עליכם, יגיןויראתו
 ש.1 כ(לוצק ק.ק פה חונה דוד יעק:נ לפ"ק תר:.1 דפליחות ב' יום היו*הכו"ח
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הקרמה
 יחלתי לרכרד כי וישמחו יראונייראיד
 לב בכל ואשמרכה תורתד ואצרההבינני

 וער לעולם תמה4 תורתרואשמיה
 חייני. בצרקתד ל4פמריד תאבתיהנה

 טנערי ר4ב כמיכ למדני אשר פולם שמו ויתנשא השםיתגרל
 והושיבני לנם, נתתי מוב לקח כי שנא' תורה, אלא מובואין

 בין גרלתי ימי וני( המדרש, בית 'ושבי בין הגרול בהמדומנעורי
 ולד,בר פירושיכם, ולפרש וקידושים, לחדש זכיתי יב"רהו-ו-כמיכם
 שמתי ועתה הרור, גדולי אצל בעזה"י לרצון נתקבלו אשרחיבורים,

 ו(ימי לק?ם ויתעלה ית"ש ד-' אוהבי בין חלק לי יהיות לביאל
 הרמב"ם שנתב מה פי על יהיך ה' את ואהבת של המ'עזקנתי
 לבני קוראיכם שנה" נולכ(רע נן גכם המצוה שזאת רהמצותבפפר
 תספר אחד איש כשתאהב וזה בו, ולהאמין יתעלה לעבודתוארם

 כשתאהב כן אותו, לאהונ אדם לבני ותקרא בהם, ותרבהבשבתיו
 'דיעת ו(רעת אדם בני ספק בנ(י קורא אתה באמת 'תעלהאותו
 הבריות על אהבהו ה' את ואהבת ספרי ולשון ידעתו, אשרהאמת

 במו ור"ן[ בהרן עשו אשר הנפש וארע שנאמר אביך,כאברהכם
 אברהכם הנתוב שהעיד נמו אותו אוהב שהי' מפנישאברהם

 מין 9קרב און רופין מייאל 8ז כויר איז 9צודק ךי אז המצוועמפר איי ם רמב וער שךיי?פ 1נ1', לשיו ה שה אסוס ש9ייפ ?םוק8ין

 ?:עב מ'האפ 8ז למשר ייים, יין גסוי9ין און השי*ת :ןבוית ציסעק?י:י
 מענפשין כדי איהם מ,בארימט אין ?ידק ~ין 9ען דערציילפ מענפשא

 מען רופפ השי"רע קעב 9'סאפ 4ז ארף שיוי סא4ין' קועב 4יףםזארען
 פון רשון דער אזן 9זיימט, ואס אמת דעם מירוע זיי מ'4יז אוןמענמשין
 וויא יענפשי! אויף באליבען אידקם לארמפ 4קיף, ה' טת ושס4ףמפרי
 אברהם ?וי ה. ד. בחרן, ששו אשר סנפש ואת ם'שפיים ווי אבינואברהם
 אוהבי, אברדהכ( ש9ייט *סוק 8ין ווי דהשי"וש, סיסאפ לנעב האפוואם

האמ



 ה מ ד קה
 אתה כן אהבתו, םרוב יתי בהשם 5האמין ארם בני קךאאוהבי
 רואה הנך בקיצור, עכ"ל רהאדם בני א5.ו שתקרא ער אותואהוב
 שעם הם'ע קיום רהוא ה, דת לקיום לחבירו 4ווהר שהזירוזבעליל
 לזרז לכךבאתי ובערב, בבקר יום בבל קורין שאנו יתעלה ה'אהבת
 דע מאמחז"י אםיתי ציור לעצמ.נו נצייר כאשר ולוהברינועצמינו
 ופקפוק ספק אין אשר ית"ש שהבורא דהיינו עומד, אתה מי5פני
 דהוא עושה אתה ית"ש, טאתו פנוי מקוכם אין ית"ש שהבוראנלל
 והוא מתפלל וכשאתה טאומה, עיניו מנגר נמתר ואין צופה,הוא מסתבי אתה יודע, הוא חישב אתה שומע, הוא מדבר אתהרואה,
 א'נו וית' ית' שרהוא אף ל(כבדו, מחוייב נברא שכ5 הכבורשל4 יקרא ית' והוא וטרהשבותיך לרבר,ך ומאזין םקשיב והואכננדך
 ידבק, תרבק ובו הם'ע נקיום בו ולדבקה לכבדו רצונ.נו שיהי'ע"ז כי ו.תעיה, ית' והכטתו גזרה ונן רצונו זרה אך 5נבורינוצריך

 ית"ש: אייו ומהשבותינולבנו
 לפכא לית ת'ח ע.ב פ' דף יתרו פ' דקקדוש דהזוהר ישןוזה

 ל47בשפפ, גרוס זיין פון הש" אין גלויב'ן זאלין זיי מענפש*ן 4רבךאפ
 ך*ן צו מענפשין זיין מקרב זאלספ 4ז השי"ת ליעבען אויף זאלמפו8ווי

 ום שיי מיי1ר שי דאף זעהםפו בחיצור, לשח זיין איז אהער ביז(בורה,
 רעם מיפ 9יותי 8יקךע מיט תורה די דין ממים זאל 4הר מזרזאנוער*ן

 ךע (אך1 חז'י ךי עאם 9ט9ר ?עם דיי ?ןחר ויף עע?יז 9יר .8ל48ךערי, און זיף זיין מזיו ךעכ( מיפ ג"קומין מיר זענין ררבער פאג, איןיארהל צתיי 'א4ין 4יי תאם ותביף ה' 8ך4ת פוז (שה מצךע די 4קיים 4הר9*ז
 יוע'ש בורא דעף שו 9*ק 5 טך,ז ייז ואם ךס?ני עויד' 8טדן 9יל9ך
 ךיידטפ דו אז עהר, חהפ פהוסמ דו תאם פבודו, השרץ כל מלאאיז

 ניפ 9'9*ז 4הר, :עהפ קוקספ דו ?הר, ווייספ פךאכסם רו 4ךר,ךעךפ
 ?י,ייגין אט דאווינמפ דו טז און איהם, פאר באהעלפניש חיין*ארהאנין

 כבור, ' ג4בין צו איהכם מחויב איז נברא :עדער וואס סובוד ל ?ערייז (הר און מחשבות, דיינע אין רייד דיינע פערנקמפ און הארכפ אוןךיר
 דהכמה 1יין און שזוי ?יל עהר נור כבוד, אוניעף קיפ ברויף 2ירךגכם
 דעם דארף כבוד גיבען 9יהם עעלין 9יר 8ז ?ייי 4יךע!יןי גמר אזויהאפ
 אונוער באהעפפין מיזאל תדבק ובו מצות(שה די ןיין קקים 9יף?עיין

 4ת': איהם צו מחשבות אוןסארץ
 חוי, תא ע'ב, פ' רף יתרו פ' הקדיש זוהר פון עשון דאם איז ראםאון

 4ףד דער אויף תא?ספ מעלכעם גראז שום חיין 4ארהאנין 4יפ?4יז
ס"אל



שהקדמה
 בשמיא וח.לי' ממאה חכמתא בי' הוי דלא בארע' דאתיילידועשבא
 הוא בריך קודשא דבעי ארער דבכל איזובא, מן חזי תאמ3יא,
 דלעילא הילא דיתער משום מ"ם טתרני, בשיזיבא נש, לברלדכאה

 מבצרא אתערא כד עלוי ראתפקד ח,לא האי דהא עלוהי,לאתפקדא
 חי זוהר בספר שם ונתב הק' עב.ל נש בר ואתדכי ממאבארודה
 חילי' ארזר כל אשר ארכם דמנש"נ לעצמו ללמוד יש ומזהוז"ל

 ושמעתי המובים, ובמרותיו ה, בררבי לבו ויגבה ויחזק מגיאבשמ,א
 גורכם אדכם של שוקעצכורה מלובליז( הקדוש החוזה הרב )הואממורי

 רבה שפע נורמ האדכ2 ני טאמין אינו ני השי"ת מאתשנתרחק
 שאילו ותפלתו תורתו יד. על ניוונ.ן המלאכימ ו3ם העולמות,בכל(
 נדולה בשמוקה ויתי השי'ת את עובד רןיה נמה בזה מאמיןרהי'
 שרןרי ובטהרה בקרושה שיהי' רענועה בכ?( נזהר וה" כל,מרוב
 אומרה ומלה אות וכל ותפלה תורה בכל מתעטר עולם שלאלופו
 הארבם שפתי על ושוקר שומר שהקב"ה לב לתת וגם יאותכדקא
 יהיי ?(א אשר האיש זה ומי לנשקם, לשמה ותפ?יה תורהבעת
 הקב'ה מה'מ שהמלך ובמול בענוה קדושה של בשמחה ושמחשש

 רער למשל והימעלל, אין אכח און דקכמה ש?יוימע ו(אשיז קימ ואי?
 שיזוב, 9יפ טיסם (קי ויינישט ?עקלשיז ש ?ייניגין וויס השי"ת אזאיזוב,
 געקצפ איו ?אם אוייין פון 2א רער דערוועחמ שרים אזוי ס'ווערט?ייל
 ריין תערפ מענטש דער און פומאה רוח דעם אוים רוימפ און שיהםאויף
 ראנין פון און לשון רעכם מיפ דהי זוהר דער רארפ שרייבפ לשונו,ע"כ
 כח ששיויסין האפ עהר וואם אמענפש שכן מכל אז לערנין מירואנין
 האב איף מדות, ?יש און תעשן קףמ'ם מיז ?טאךחיז !יף (אס סי9עלשיז

 פון (צבות דאם אז לובלין( פון הק' חוזה )סער ?יי 9ייז פוז4יסערפ
 9'גסויבפ ווייל השי"ת פון דערווייפערפ מ,תערפ אז גורם איזמע?פש
 אלע שין שפע גריימע א המצית חיום ייט'ן גורם איז ?ענפש דער אזניט

 תוכה רער דורף 4ישפייזט אויף ווערין מלאכים די אויף אוןעולמות
 חאלפ ווי רעם, אין באמת גלויבפ מענפש דער אז מענפש, פון תפלהאון
 גימעזין גיהיפ וואלט און שמחה, גרויס מיפ ה*חת דינען גיברויכט%ר
 מע?פ דר פון הור דר ווייל פדיה, און בקדושה ?ין זאל תנועה יעדראון

 גיהעריג זוי 4עגט אות יעדר וואלט תפלה,אין און תירה !יין מ"ט !יף"רונפ
 עהר ווען מענפש פון ווערטר ךי אויף תארפ השי"ת אז באפראכפיןאון

 ניפ זאר מענפש תעלכער זוי, קו*ין צו לשמה דאווינט אוןלערינפ
 און ?עף מיפ פכייר יסייליגי 9יט זיףחר?ען

 ביפו~
 %הר תאם הקב"ה שז



הקדמה4
 לנשק הנבזה האדם שפתי על ושוקד שומר ונורא גדול ונשאום

 תנועותיו ונל מגיא בשמ.א ורייי' ארצה מוצב סולמי ארם ניאותם
 מה אני מה כשאומר כן שאין מה למעלח, רושם עוש,הורברות'ו
 למקום לבי בשרירות ו"ולר סופו עי*ז תפלתי השוב מה תורתיהשוב
 תהלל.הצו ועשי מגיא בשטיא הילי' אדם באמרה ני וצלמות,ציה

 לזאס אי ענ*ל, טטש בהשי'ח עצמו מדבק בכוונה מובים היתפלותיו
 איעהר ובעניית אמן בענ?ת מקילים אנשימ הרבה אשי ראיתיכאשר

 רבא יה"ש ואמן אמן ובעניירז מגיא בשמ'א הילם אשרושונוקים
 בגן( טתעמי עולכם של ואלופו והעולמות בכל בהה 1 שפעגורם

 אורווש ללקפ באתי לנן יאות, גדקא אומרה אם ומלה ואותת'בה
 עשד עני_חם ומצות כחכם גודל את ?(הראות לקוטי בתרלקומי

 באסן הטאדיך גל ע.א מ"ו בברכות חז"ל שאמרו מה ייאהיבנא הזאת: המצוה גורל את להעריך ואין לשעראין
 רשתחי: אמרחל ע"ב קי'ם וכשבת ושנותיו ימיו 15מאריכין

 9י1יס ס?ש9ימ 9ל9י %8ף8יז
 א"

 טז תערפר ךי אויף ץארפ פ1ךקייג
9יךר?ען

 ?ענף-

 עאכ 8ליי4ער :וי 8יז 9עק?ש וער עייל ףי' קי?ין צו
 יודעף און הימעל; אין ביז 9רוים איז %ס ?ין איז 4רר ?ער או'ף?9ייפ
 דער אז אבער הימעל, און ארו?כם מאכפ דיבור אוןתנו4ה

 תפ?רן מיין אין תוכה מיין רהשוב איז וואם און 5יף בין וואםיךאכפ מענפ"
 אה לויבין זיין רורץ און קיקעל, אק גרוים כ" קעקקץ'ם ועם 5יז4מית אק טפע, 9יפ ווענין אנדערי אין פארגעהפ עהר מוף עין איז רעכמדורף
 אה עכ"ל, ממש *ת השי שן מךבק זיף עהר איז כענה מיפ תפילורעגופע
 :ס4 אמן און א9ן ענפקרק אין מקיל  זענין מענפשין פיהל או זעהן מירמז

 מיפ אין נרוים איז הקיעל ץין כומ ווי4ר עז קעךקק9יז און ךוא'?9יה
 שק שפע אגרויפע גוסכ( 4הר איז יבא שמיה יהא אמ! און ש9!?ק9ערי!
 אויב אוה אין ווארפ ךגךר מיפ זיף קריינפ רבש"ע דער א1ן ע1?מותאלע
 צו סאב'ן קיר וואם רעכ מיפ מ"י קומין דריבער כוונה, מיפ :אגפעהר
 2נפערין פון מצוה און לס גר1יקין דם ווייזין צו תורה די פון 9יקליבןזאמין
 טן גרוימקיי* די שאצין צו אב ניפ און לשעי אין 8יז ראס תאםאמן

 : 9אהרקר
 118 יאם לער ע"א' מ-ז ברכוין יי! -קיז ~ק9'ם וי ץאם :עה או!סום

 אין :אהרין, און בואג ץיל עהכם מען דעילענגערפ אמן ביימאריף
 אק ?ךן 9ן פת ז פו?ר ך 2ם ןפ 9ש9 5ז חז"ל רי זאגין ע"ב קי"משבת

 אק ויננד ךי מוסל ז?כו 9'ץ" א1! וע1רן ליית ךי 4קכם פ1!?'צ,ריי9פ



יא ה ט ר קה
 פ' ובזוה'ק עונותיו, כל לו ומותלין דינו מר לו וקורעין נ"ע שערי י'

 טנוונא אטן לאתבא משמרין 'שרי וכר לה.ק וזה ע"ב רפ"ה ד'יילך
 בטה לעילא, לי, פתחין דברכאן פתח,ן בטה דאצטריך במהדלבייהו
 בעלמא דאתי, ובעלמ' ד'ן בעלמא כו' עלמין בכלהו משתבהיןמבאן
 קלא טאריהון קמי צלות' ומצלן לישראף להו דעאקין בשעתאהדין
 א"ת אמונים, שימי צדיק גוי ויבא שערימ פתחו עלמין בבלהומנריז
 דברכאן תרעין להו פתחין דישרי נטה שערי' פתחו אמנים 4אאמוני'
 האי להו, דעאקין מאינון צכלתהון ותתקבל שערימ פתחו השתאבך

 מהאי נש בר יפוק דכר אגרייהו טאי דאתי ובעלמא הדין,בעלמא
 ברבה ההיא דנמיר בלו' שומר מאי אמן, לאתבא שומר דהויעלסא
 נשמתיה דאצמריך, כמה אמן לאתב' לי' ומחכה רמברך ההואדאמר
 פתדה הו. ראיהו כמה קמיה שערימ, פרעחו קמיה ומכרזאמלקא
 ואיריש בקיצור, ענלה'ק אמ*'בם שומר הוי כד יומא כלתרעין
 כ(ברכישן נזכדה זדה בזכות אשר ואיש"ר אמן עניית מעלתמנודע( חטרברימ הזוה'ק מאמר. כל באריכו, אי"ה עוד אביא השניבחלק

 : אמן ב.מינו במהרה שלמה לגאולה ונזבה ננ"לסנ,אין
 במפר כמ"ש )1'ארנאן( אשכנז בלשון גם האלו העניניםרהעתקתי
 הזה הספר והעתקת' וז"י בהקדמתו הישר קב הקדו'-

 ברכורש 9יפ יקךען קיסי קיסעריג מי שע*ה 9יט אמ! %ן5עריז ציסייען יודין 8ז לשון דעכם מ,ט וטפ.ים ע"ב ורפ"ה דף וילף פ' הקדושזוהר
 אז צייפ דער אין מעלט רער אויף לקז%על, שיז ר'א 9אר זיף4%?עז
 תקךי א5 אמוניכט שויר עךיק גוי ויבא שעייכז פתדהי עילמירעשלק שיז 9?ריז יקול מ'ז השי"רן 9אר *עיי! ,יי און "קע?ט 'ועען?'8יז
 רי פאר טויערין די עפינפ אמנים נור אמונים לישנין ניט זארסטאמונים
 גענומין אזהן זאלען עס און כתנדה מוט אמן נאך זאגין תאםושראי
 אויף איבער זיי אייף נעהפ וואם ציורן דיא פון גיבעט ןיערווערין
 דעם פין נשמרה די אז שבר, זייער איז וועלפ יענף פון און וועלט,ךער
 אוים מען רופפ וועלט יענר אויף קומט אמן זנפערין צו סיפ וואסמענש
 זאקין צו היטין אפ פלעג עהר ווי פונקט וגו' שערים פרעחו איהםמאד
 באריכית ברע"גין מיר תעלין חסק צתייטין אין אי"ה בקיצור, עכ"לאמן,
 און אמן זאגין נאף פון גרוימךחפ פון רייד וואם הקרוש יהר פוןפיךל

 : דעם רורך זוכה מ'איז תאם און רבא שמיה יהאאמן
 קב רער וו' ן'איגון, אויף זעצפ איבער אלעם דאם סאבען יייאון

 איבער םפר דעם האבין מיר וז*ל הקדמה ~יין יין *רייבפהישר
1,ן*מ



הקרמה
 בזדק שולמין אדמ כל ויד בינה, רעת שירעו כרי אשכנזבלשון
 קצהו ואפס משריכ(, תחזינרץ עיניבם באשר ולהשניל להביןהמפר
 ומהדי השנ., בחכ(ק אי"ה תראו וכלו הזה דהראשון בד,לקתראו

 השמים ומן הראשון, חלק וני( גרול הוב בעל עוד שאנ'במרומים
 הראשון, החלק שגמרתי הקדושימ אבות. בזנות המוב ה4עזרני

 עושו, ע"כ השני, החעמק גמ לגמור חמד שיגמלני והיי לאלותפלתי
 כשמש עיניכב2 ויאירו הוקכמק זדה מעמדי לקנורת יקושונושו,

 שלמה לגאולי ונזכה סגיאין לברכאן נזבה זה בזכות אשרבצהרים
 : אמן בימינובמהרה

 ויא עאס איהכם אין וערשטעדהן זאלקן אלע כדי ן'ארגון אויףגי~צט
 האפ עהר עאם ורעברף מ"כ דא?ק טיף א4! לקיויז' 4לכ( מיזעעקיז
 יתברף השם בעט א"ף ,א,ן חרק. ערשפ,ן דענם ענדיגען גיהאלפיןמיר

 דדיבד חלק, צווייקין דעם ?נד.;ין צו זיין חםד גוקר מיר מיט זאלאז4הר
 4אלז ק"ר עעיין סעב( 9יט אין ק?ר ועבם קיי?ט טייך פוז 9יר?עקיז
 גאולה דער צו דין זוכה מיר וועלין זה בזכות און שני. חסק דעםענדיגין

 : אמן בימינו במהרהשלמה

 פ'"א(, :שא )מד"ר לע,לס חינ שאי:ו המעינ' נותל וה כותל:ו, אחר טומי זהה:ה

8
 אות' ומועדים התוסכים כל בעד הסערבי כותל אצל :תפלה ר:ה נושאהנני

 אנסש. וסווני חיי בנ' ,ישועות ברפואות בגו"רשיוושעו



3"ה

 המפתהותלוח
 6' 15ת הקב"ה, ואומר עושה טה איהש"ר עונין שישריבשעה
 ע' ובדף כ'" המברך, מ; יותר קולו ינביה לא אמןהעונה

 המברך, מן יותר קולו להנביה מותראימתי
ט'י יותר, קולו להנביה שרי אפשר ש"ר יהאאמן
ג'" ויתומה, וקטופה חטופה אטןענין
 5'כ ס"1 ס'ר'" אלמנה, ואמן יתומה אמן טעניןעוד

 1'" יתומה, אמןשיעור

 ג'" ושנותיו, ימיו לו מאריכין באמןהמאריך
 הברכה, שי אחרונ' תיבה הש'ץ שימיים עד אמן לענותאסור
 ר'6.ת הש"ץ, בח1רת לפניו הסירורשישימ

 מהש"ץ,הח1רה בשמיעת לצאת יכוין בלהש הצורך כל כוון שלאמי
 ר'5ות

 אמן 4ענו הצבור שרוב עד השניה הברכה יתחיר שלא הש"ץ עלחיוב
 ס' 5וח הראשונה, הברכהעל
1'" וכה"ג בקדיש כנ-לוה"ה

 כ"ז, כ"1'" לבטלה, ברכה הוי כדין עונים ט' איןאם

 נ,"ו, כ'ח'" המברך מן יותר אמן העונה נדולבענין
" אטן שעוניןמנין
 מ"ח, "ט'" פירושו ומה כחו בכל איש"רהעונה
 וטבושר וקשות. רעות נזירות מבמל רם בקול רבא יה"ש אמןהאומר
 כל ושובר לו, מוחלין מינות שמץ בו יש ואפילו עונותיו, לושימחלו

 ט' 6ותהמקטרינים,
 ". לו מוחלין עכו'ם שמץ בו ישואם
 ל', '"6" אמן, שאומר משעה עוה"ב בן הוא מאימתיקטן

'"כ" נ"ע שערי לו פותחין כחו בכל אמןהעונה
 י"ג" שעונין מאמן יותר הקב"ה לפני גרולאין

 ס"3 ." לעוה"ב אמן לענות 1וכה בעוה"1 אמןהעונה

 י"ר" ופירושו, אמןמאי
 ט"ו" וקשות, משונות צרות כל טעכבין איש'רהעונין
 ט"1 " הארץ לעמי אמן שכרבענין
 המאורות, יוצר ברכת אחר אמן עוניןאמ

 י"1" באמונה, אטן שעונין ה' נוצר אמוניםמדרש



לוח_דהמפתחות
 עכו'ם, מבין אקבצם מתי הקבדה אומר רבא שמי' "הא אמןכשאומרים

 י"ח16ת
 "ט" מעומר, רבא שמי' יהא אמן לומראם
 של פשמיותבונה

 אמן-
 כ"6'

 המצות, וברכת ובקשות. והפלה. הוראה. ברכה אחר אמןכונת
 כ"ג כ"53ות הנהנין. ברכת ואתר השבח,וברכת.
 כ'ו' החזן, אחרי אפן אומר החון קודם ב"ש סייםאם
 לא, ובאי,ה אמן אחר.1 יענה ברכה באיזה החזן עם שוה הברכה סיםאם

 כ'ר6ות
 אטן, יענה ברכה אטה אחר ערבית או שחרית של ק"שבאמצע

 כ'ס5וח
 ששומע, הברכות כל על אמן עונה וישתבח שאמר ברוךבאמצע

 כ"ס16ח
 רם. בקול ולביך לחזור צריך אמ התורה קריאת ברכת בלחשהמברך

 כ"61וח
 להמקום. 1נ11ל חומא הוא לאג ואם רם בקול יברך ברכהכל

 כ"ז5ות
 כ"ח" הש"ץ, בחזרת לעמוד שצריכיםי"א

 בלחש, כמו בח1רה עינט מעצימ היההאריז"ל
 תפלה. ידי יצאו שלא ובין שיצאו בין ברכה כל על אמן יענה אחרכל

 כ"ח5ות
 נברא ובין תורה. בדברי אפילו לספר אסור התור' ובקריאת הש"ץבחזרת
 מ"1 )'ס )"ד )"נ כ"ט 5וח מותר,לגברא
 י"5 )'' אמן, שיאטרו הקמנים בניווילמוד
 שמים, ליראת בביהכנ"ם בניו את מחנך שאינו למי העונשנורל

 5'55וח
 )"כ" וישרות, טובות למחשבות בניו למחנך השכרנודל
 ס"ח, ודף )"ג" סליחות, אגמרים שהצבור בשעה בתורה יעמוקלא
 )'ד" הש*ץ, בחזרת רבר ושום תהלים יאמרלא

 04" בלבד, הברכה סוף ולא הברכה כל לשמועוצריך
 בתפלתו יכוון הש"ץ לחזרת מכוונין תשעה שיש בבירור יודע אינואם

 )'ו 15ח נדבה.בתורת
 אמן, אריכתש.עור

-
)"ז

4ח" אמן, פעמים ב' אחת ברכה על לענותאין
ל"ט" מהמחבר, והנה.ה בזה, מחלקוהפרמ"נ



 המפתחורעלאוח
 5.ח16ת אחת, ברכה על ואמן אמן לענותוטותר
 4. ואמן, אמן לוטר טותר ברכות ב'על

 הברכות, אמצע שנקראים טפני אמן יענה לא ברכות איזהאחר
 ת'16ח

 אפילו אמן עונה היה והארי,"ל הברכות כל אחר אמן ולענותלהתאמץ
 ע"ז ודף מ*ג מ"6,6ות אנשים, מאהאחרי
 מ'נ" אמן, לענות צריך ישראל את שבירך מי השומעכל

 אמן, יאמר יחמרנו אל ללעולם כשטגיע בהמ"י למברךהשומע
 מ"נ15ק

 זה, פי על חשוב ודרוש אמן ברכותיו אחר יענו ששניםלהדר
 ע"נ ורף מ'ר מ'נ,6ות

 ל אבל אחרים בפני שמברך בברכה דוקא הוא זהוב'ם י' ששוההברכה
 ס'1 וברף מ"נ, 15ח עצטו, לביןבינו

 ע', וריף מ'ס" אמן, יובירו שיענה כר. רם בקול לברךמחויב
 לברכה, קללה מהפך יום בכל ברכות סאההסברך
 מ"1" זהובים, י' שוה דהברכהרטז

 .. שז.ל, לעון תיקון הוא בכח איש'רהעונה
 תזט* ואיש.ר, וברוך קדוש המבטל נדולעונש
 י'" ואיש"ר, קרושות ע"י כתריק טקשר א'מלאך
 הקב"ה נפרע אטן ועונים לביהט'ד וטעריבים משכימים שישראלע"י
 ג"6 16ח העכו"ם,מן
 נ"כ" שמו יתברך צ"ל להשי"ת כשמיכייין פעםבכל
 ששומע, ברכה כל על שמו וברוך הוא ברוך לומר שצריכיןרמז

 ג"ג5וח
 השומעים שיגמרו עד הברכה לנמור הח,ן יטהר לא קצרותבברכות
 ג"ג 15ת שמו, וברוך הוא ברוךלענות
 ס', ג'ס ג'ד" שטו, וברוך ב"ה אומרים איןאימתי
 ג'ח, ג"ז ג"ו ג'ס* לתש"ר ש"י תפילין בין הפסקה איסורבדין
 ג.ט" אור, ליוצר ישתבח בין יצר אשר לברךאם

 ס'6" בכונה, אמן עונה שאינו למיהעונש
 ופרוש, ואחר לציון, שכינתו המח"ר אחר אטן לענות ב.ותריזהר
 הנומל, ברכת ואהר המתים, טחיה ואחר לעד, ישראל עמו שומרואחר

 5' ס'כ15ת
 רונ עפ"י לכן מודיכם אומרים לציון שסינתו המחזיר אחר שוקינף יען)א"ה

 יען רמז שמעתי ולוה ושמרו, ת'כף טתחילין ופרוס אחר .כן האמן, זהמדלגים



 המפתחורעלשוח
 קולד חהן וירושלים תנכה כמר ציון לכן אמנים הב' אלו מרלנין הרוב ע*'"כי

 וד"ל(: וירושלים ציון ;הם כרכות הב' אלו שס1ףיען
 ס-1 וברף ס'66וס אמן,כונת
 ס'נ" התפלה, קודם שנותנין הצדקהנדולה
 מהבירו, ששומע להניח ברכת על אמן לברך אם לתש'ר ש'י תפיליןבין

 ס'ס ס"ר16ח
 ט' 9"ט ס"ח ס"ז4 ק'ש, בברכת אמן ענייתבדיני

 עינ ובדף ס.ז ט"נט'6
 ע"ג 16ק ולמורי', ולברכו, ולקרוש', לקדיש, יפמיק אםבק"ש
 ט"1" יענה, לא ומה 'ענה סה הפרק.םבבין
 כו', פי אמרי לרצון יה'ו אמר ואם יפמיק אמן לאיזה תחנוניםהאומר

 ט"ו ט"1 ע"ס6וס
 הצבור עם עצמו ומשתוה ר,מרה פסוקי ער לביהכ"נ לבוא איחראם
 ט"ח 6ות התפלה, אחר יאמר לא ברכותאיזה
 הצינורות, מהפך ממעם מדלגין זאינם לביהכ"נ לבוא השוהיםבענין

 ע'ט6וח
 פ'" לקדושה, ברכו בין לחלק ואם שטע על פורסבדין
 יאמר הש"ץ ואם ל"ו, המבורך ה' ברוך שאמר הש"ץ אחר אמן לומראם

 פ"ג פ"כ פ"6 6,ת אמן,אחריהם
 יאמר אם לבד מהקהל או מהש"ץ ל"ו המבורך ה' ברוך השומעברין

 פ"ר 16ח אמן,אחריהם
 פ"ס " חיינו, ובמובו משלו שאכלנו ברוך אחר אמן עונין אםבדין
 בטוצש"ק, ל"ו המבורך ה' ברוך באמירת להאריך להצלחהמגולה

 פ'ו6יס
 פ"ח" ישראר, נאל ברכת אחר אמן ענייתבדין
 סופה, ועד הברכה מתחילת שמעה אא"כ הברכה בשמיעת יוצא אדםאין

 ס"ט 16ח י"ח, להוציאו מכווןוהמברך
 5"ס 5"6" השם, אלא אדושם יאטרלא

 5"ר 5"נ 5"ג" ארנות השם של החולם הדנשתבענין
 5'1 5"ס י זה, בענין נורא ומעשה פחר מתוך יזכירו שם איזה מזכיראם
 בלשונות אפילו שמים שם לכתוב ואמור ח"1, לבמלה ש"ש יוציאורא

 5'ח 5'ז 16ת באשפה, ול,רקואחרים
 5"ט" בכינויו, או בשם חבירו את לקללאסור
 ק'' באותיותיו, ה' הוגהבענין

 ק"6" אמן עונה שאינו מי עונשבהפלגת



 המפתחורזכ~ו,ח
 ק"נ ק"3",ת אמן, של בא' להאריךצויך
 ק'ר" תירה, ברברי ?עסוק ברכו; אחר אמן עוניםאם
 מ"טדף אמנים, צ' שאמר למי יהזיק יכולים הטכשפימאין
 דוקא עמהם לענות עמהמ מצטרף איש"ר עונין שהקהל ששימעכל

 מ"מ רף אמן, ולאיש"ר
 אכילתו, קורם אמן יענה אם הסוציא מחבירו ושוטע המוציא בירךאם
 מ-פ דף הפסק, הוי אי עונהואם
 איש"ר, להמבמלעינש
 ע"א" אמן, בענ"ה מכוין שאינומי

 ע'ב" שטו, וברוך ב"ה יאמר שלא מובלפעמים
" אמן שלסוד

 ע"ה" וקדושה לקדיש יפסיק ברכה אמצעבאיזה
 ע"?'י הפפק, הו' מדאי 'ותר אמן בואמרו מאריך החזןאם

 הרבה, טובה סאבדים בלחשהמברכים
 אסן אחריו עונין אין בברכות חכמימ שטבעו מטטבע שמשנהט'

 ע"טדף
 וחזק בריא נופ. שיהיה כדי אוכל הריני יאמר אכילהקידם

 הש'"ה,לעבודת
 בפה ברברו נהי' ושהכל יצר אשר של הברכית יב-ך שבלייח'זהר
 פ' " בהרהור,ייא
 איי, אלא איי יאמרלא
 פ'א" ק?ה, טלאכה אפילו בע.ש. ברכה ש,ם יברךלא
 רוצה, שהיא ביהכנ"ס לאי,ה טילכו ראורחים לפזיה נזל טש,םאסיר

 פ*ב" נורא, ומעשה הזקן נילוחבענין
 פ'ה" הלימוד, באמצע יפסיקלא

 פ"ו" עצמו, ע'י חיומהטבה
 הכפהבסוף להצלחהסנולה

תושלב"ע*

~ ( 4 י % י ג * -

 ב"ש וצ"ל 1 נמחק הלל, פון יהללוך ר' שורה בז'ארגון נ"ד סו"ם ס"ז דף ;תיקון



 כמס' לי סגהחןם מה 6גחיכ כס.כוח חנ נימי כע,ה"י סיימחי סל' כהספר'ען
 גוולס ל:וט1ט' מ'כ") סה.6 ר"ס ן-ט סהוס' קיס" )0רן החלנויךיס )חווס,כה

 כסרס ה'תה מהככ"ע לוטעס ר6י ד"ט נז,) סכך ע)'1 והג'ח כסרס סוכה לודסי. כג1ן )ה רתסכחת )'ככ 61מרתי נעכיר' הנ6ס מ15ה רהוי מסוס )" דת'סוקוהקמו
 הטכירס סתחנות כמק,ס ")6 "'גה 3ענ'רה ה63: סמ5,ה )' ס1כה התוס'לפמס"כ
 סוכס לו ס" 06 "3) )כרך )ו ס" )6 ה)ו)כ נז) הי' ל6 ס6ס כגוי הממסנ6ה
 5ריך וע14 י651 1ס" נוהכ'ע )4ה זה הג.1) סכך כ5י ס,כה מ15ת לק'.ס ויכ,)גסרה

 : וק-) טפח'ס כר' הפכה )פסו) פסי) כםכך ריגו סיס" נו1)ס למעטקך6

ןעךש"י
 לי' היפוק ל"ס. נמיכה סם,) ונז1ל כ6תרוג )כס ד)"ל ת6הר1ג הק1ס,' ,ל1ת
 מהככ'ע דמסוס גזו) ו,' ס)ו 6' 6תןונ.ס כ' כיר1 דגקיט די"ל מה"כרהו'

 כסר קנזול 6ף הוי 61"כ הגז,) ה"חדוג כ)' המ5יה )ק.יס לו 6פסר רה6 לפסו)6ין
 רלכס הכתיכ ה51רך ו)וס תיסיף ככל רק6י מטעס יו65 ו6יג1 סת.ס וה"ללר'ד"
 כן גס הככ4ע ו:!5וס פוסקיס )הרכה ה,ס'ף נ) ע) טוכר 61ין 6חר כנויןדה1י'

 '651: 1ספיך ה:-ג הה1ס' כרכרי כוס)יכ6
 )ו,סיף 6-כ 6!6 ל'ה דכ"ת ומגיח':זר6 ר"ס כ"ח 3ר"ה התוס' )פימם"כאמנם

 החוס' קיסית והרר6 נ"ת סייך 1י1חד טפי נרע 6חר ושן 1"1.גן 6חרמין
 61' גזו) 6חר 6חרוניס כ' דגקט כנון וכג") כהיפ.ה '") 6ילס כמוכן,לרוכח6
 6תרונים 3' רנק.ט ו6ף יו65 וספיר כג.) לפס1ל 6"6 ה33"ע מט0 דנ!טטסס)ו
 6חר כנוין רהוי ר)כס קך6 5ריך ע"ו הנ!ין מ6וקו יה1י מסוס ליכ6 ר3"תכירו

 : '651 ר6יגו כנ.חוק"'

 ע"כ פ-ח ד3סנהןר'ן ק:" ה6אב~נם
 6'ח"

  כ*ח )"ס 6נ,ד 6"5 )רכגן דכ)ו)3
 : 3"ת )"ם ק". לח1וי' דה6' כיון מ"ת 6חר מין כנוו ה1י דגוו)ח.מ, דמפ" הי6 הג' גמי 6חר1גי' 3כ' ו6-כ ק"י לח,ד6 וה"' ק"י )ח1ר6 ןה6יכ.,ן

 כ:ס סס גה3 וכן '"ט ס-ק חפ.)ין ה)' 3ה)"ק מלך המערג. עפימ"ם ).כנריש
 כהרר' 6נ'ד6 ד)6 "מ-נ  יכ-ה 6.סיך6 6.כ6 כנזמג, דג) ו6תח:ן כפ'המזרחי

 נ!:ור6 זקן גטסה ס"יג. רק לנו'מך כע' )6 הג-) פ,ח וכסגחגקין ססט"ן
 דמכגיסן כחפין'ן 1-5 דטירו3'ן כה:61 יס כ"ת 6נ) ק6י לחור6 ןה6י והמכח
 דה6י 6!4נ חפ'ל'ן 1.ניח דכסג. ל'ר ס" נס,ף ו") הכ"ח מפ,רם וג-כ ו1נזונ

 הג-) הגחגק.ן ד;' וה"י כ-ת 6.סוך 3זה 'ם נ-כ ק6י לחוך6 1ה6' ק6'לחוד6
 הקוס' קיסיח ספיר מחירן ו)דירה1 ה:-ל, י1-ט המערגי כרכר' לתרן "גומוכרחין
 ו6יגי 6חך כנוין והוי דפס1) הנו,) ן6הר1נ לכס הפסוק ג"כ ע-1 י5ריךסג")

 י,5,
 מ65תי וכן וק-ל. לכית וק"י 6חר כמין ה1י רנ.1ל מסוס ס)י 61חך גו1לכ6חר

 מיג6 מייח' ד6י כהגחגק'ן ד6מר.ג; דה6' )-ר 16ח ס,ף כפקיחהכפרמ"נ
 כל 5'סור 'ם טסה חיוק רלגכ. הרי עכ*) ס6גי מי0ה לטנין ק6י לחור6ס6י 6חריג"

 : וק") הג4) הח1ס' ק.סית מחורן 1ספ.ר 3י' 6גיר6 רל6 6ע"גחוסיח

 ז5") הקרוס ה.סוד' כסס סנוטתי ס).ט-6 מ6סטר6י51' 6דמ1.ר קר,סיממה
 טפחיס וכ' כ"ט פסול סכך לו רהי' לס רממכחח הג") סתו' קוכ"לתרן

 6ויר הי' ו6ול' טפחיס כ' רק )0 דה1י )פס,ל 6"6 מ5הנ"ט דממטס גוו)ככך
 כ)6 לק"ס 'כול והי' טפחיס 3נ' רק פ1ס) ה6ויר כי הס,כה גפסל הי' )6כמק,מ1
 מ5טרף 6יג1 פסול סכך עס 6ויר כי וכג"ל נז5סכ"ע זס 6'ן 1ממיל6 הנז1להסכך
 ד"ע סיהי' פסול הסכך מס לס5טרף ססיל גסכך דה1. גזול למעט קר6 5ריךוע"1

 : ורסח"ח וק'ל הסיכה, 6ח )פסו) פסולסכך



אםלואמרו
 בדרך מהלך היית. אחת פעם יומי א"ר תניא א' נ' ברכות במם')א(

 אליהו אצלי בא להתפלל, ירושלם מחורבות א' לחורבהונכנמתי
 תפלתי שמיימתי לאחר תפלתי, שמיימתי עד הפתח על לי ושמר למוב1כור
 טה לי ואמר וכה, ומורי רבי עליך שלום לו ואמרתי רבי, עליך שלום ליאמר
 ואומרת כיונה שמנהמת קול בת שמעת. לו ואמרתי 11, בחורבה שמעתקיל
 מדרשות ולבתי כנמיות לבתי נכנמין שישראל בשעה אלא וכו', לבניםאוי

 המלך אשרי ואומר בראשו מנעגע הקב"ה מברך, רבא שמ" יהא אטןועונין
 לבנים להם ואוי בניו, את שהנלה לאב לו מה כך, בביתו אותושמיסין

 : אביהם שלחן מעלשנלו
 שלא אטן לעונה מניין אבא בר חנן א"ר ע"א, מ.ה ברכות ב:מם')ב(

 וניוטמה אתי לה' נדלו שנאטר המברך, מן יותר קולוינביה
 בס'ת להקורא להזהיר שיש ר' מי' ל' כ% החיי'א כתב וע"כ יחדיו.שמו

 יוקי ר' הילעיינפ לתא9ין ?יר רעניא :אפפ' ג ?ף ורכות מירא ריא)א(
 עהר איו וועג, אין 9ינאנגין ?הר מיז סאהל טייז (רציילטסאפ

 איז דאבינען ירושלם פון חורבות דיע פון אחורבה אין 9ינאנג.ן8ריז
 אפ האם (הר ב"ז געוארפ האם און הנביא 8~:הו איהם צוגיקומען

 מייז בני, גיפרעגמ, ?הם הנביא אליהו האט דאבינען זיין נאףגו?אבינט,
 יוםי ר' איהכם האפ חורבה, דיא אין גיהערפ האמטו קול א וואסקינד

 פויב איין וויא מזוי בריטפ :ואם קור ית ט ?יסערפ סאב 8יףי:?ן5ערמ:
 דיא ח11י?ושים בטי און שודהרען ריא אין אריין ג:ען יורען ווען נר כו', גיזאגפ האטוואם

 דער שאאילם מיירף, ס~רול שמו :סא שקז ?ן5עייי
 מען תאם יעניג דעם איז וואהל זאגפ, און "אפף דעם מימאובערשמער

 האפ (ר וואם פאטער דער האמ תאם און אזוי. הויז ?ין אין איהםלויבט
 !ענין זויא ~אם קי1ךער ךיא צו "יז מייא אוז חי~ךער, ~יי~עקעך"רישעז

 : קיש פאפער'ם פוןפערטריבען
 געדרינגען איז תאנין פון אבא בר חנן ר' זאגט מ*ה ברכות מם' אין)ב(

 א טאכם ?אם ?עכם פון הע9ער ?מז ~5קריז 4יפ (אי קעןטז
 יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו פמוק אין שטיים עם שנאמרברכה,

איהר



אמןואמרוב
 : המברך טן יותר קולו ינביה שלא בקול אמן עונה שהואשהמנהנ
 זה דמטעם סק"ה, ק*א סי' ובא"ר זי ס"ק במש"ז קכ'ד סם"י הפמ"נדכ:ר!בכ

 רם בגךל לאמרן התורה על ברכה או קדיש שיאטר פי א' כלצריך
 טשנה בם' כתב .ם"ם המברך. מז יותר קולו להנביה העונה יצטרךשלא
 שוענו להעם לזרז כרי קולו בהרימו כוונתו דאם ט"ז ס-ק קכ'ד סי'ברורה

 : עכ"ל טהמברך, יותר קולו להנביה מותר קמנם
 החיי בשם לעיל שכתבתי במה בזה לרקדק ראין ענ"ד לפי נראהולפיי

 הטברך מן יותר מולו יגבית שלא בס-ת יהקורא להז~ר שישארם
 לזרז כדי הוא באמן הקורא קול הרסת הטעם באחרונים שמבוא'לפ'ם
 באמן קולו להגגי' להקורא דסותר "ל לכן התורה, קריאת לשמועהעם

 : המברד טןיותר
 אמן ולא חטופה אמן לא עונין אין רבנן תנו מ"ז דף ברכות ב:מם')ג(

 אובור עזאי בן ספיו, ברכה יזרוק ולא יתוסה, אסן ולאקטופה
 קטופה אמן יטיו, יתחטפו חטופה אסן יתומי', בני. יהיו יתומה אמן העונהכל

 אבער גלייך מיר מימ אתי אמן מיש 'אוייערשטין דעם גרוימין זאלםאיהר
 ברכה: דיא מאכפ וואמ רעמ פון העכערנים

 וואם דער אז שיייבט ז' קטן סעיף קכ"ד סימן פרמ*ג מפר רעראון
 בדי הויף מאכין עהר זאל ספר דעם בייא ברכה א אדער חדישזאגט

 א מאכט וואם דער וויא דהעכער ענפערין נוט זאל ענפערט וואםדער
 דיא אז ברורה משנה מחור דער שרייבמ מעגין דעסט פוןב-כה:
 איטליכער אז פאלק ראם זיין מזרז אמן הויך שרייט תאם דעם פוןבמנה
 מאכמ תאם דעם פון העכער אמן זאגין שהר מעג ענפעךין, אויךזאל

 : ברכהדיא
 דעם פון כוונה די אז שרייבם ברורה משנה דער נייא יויט יפ."יסגדק

 אויך ואלין אז פארק דאם ?ין צו מזרז אמן, הויך שרייטוואם
 מאכט תאם דעם פון אמן העכער זאגין מעג קורא 14ל דער אז זיין"אן ברכה, די מאכם ~אם ?עם פוז לעקער י"ועייז 9ע1 מעג שסז,מו?ערין
 האכ איף מאם דעם אין זיין מדקדק נים דארף מען און התורה,?רישת הערין זאלין !י"א פאלק דאם זיין צו מזרז כדי מפר, דעם ביי ברכהדיא

 : ףעגין אדם'ם חיי פין 2ע?ךיקען?ךל,ר
 ענמערין ניט טאהר מען גילערינט האבין רבנן דיא מזז, ?ףכות אין ג(1

 און אמן אפניהאקטין ויי; נישט און אמן חאפעויינען איין?יט
 יתומה אמן איין ענפערט איינער אז !אגט 1ןשי בן אמן. ותומה'דיגן.קיין
 גיחאפיין איין ענפערט אמענטש ווען און יחו?ים חינדער !יינע ח"ועערין

אמן



באמןדשפרו

 : ושנותיו ימיו לו מאריכין באסן הטאריך וכל ימיי.יתקטאי
 האל'ף יחטוף שלא חשוטה אטן ויא טאי טע-ח, קכ"ד טמן בש"עיחו?צא

 : הברכה כל הטברן שימיימ קודם אמן לענות יטחרושלא
 כל הש'ץ שיסיים ער אמן לעעת אין 03 וזיל סקי"ב בא"א הפמ"נוכטעב:

 שהש'ע בעיר לענות שטתחילין אנשימ ויש הב"ה וכ' לנפרי,רגטיה
 אסור: חה חמלח בחמצי עדייןעוטד

 נסופה בברכה מארעי הששץ אם ראף בא'* סקי'ד שם האמ"3יכרצב
 של האחרונה התיבה עצם סיים שלא כ"ז אטן ישנה ל4 נינוןבאיוה

 : עכ"להברכה
 בפדו טוצשאה שאינו הנושן קריאת שמחסר דהיינו קטאה אמן יענה לאתנן

 : הם' או הא' יחמר שלא רה"ה חב'ה וכ' ניכרת,שתהא
 לם"א יברכה, לסיום תיכף אטן שיענה דתיינו ותומה אמן יענה יאיכנן

 המברך אחר בקו7 אמן שעונה בפ'ת קורא הבעי לכן סעי"ה, קכ,ד8י'
 ואסור ב,ה, יוהרו 7הקריאה אמן ענייוש למסוך כדי וספמיהדן כנהונ התורהעל

 : ח' סעיף קכ'ד מי' ש"ע 'תומה, אמן שהוא מפני בענייתולהטתין
 כל לשמוע ל'~הר לכתהלה ר,הז ל"נ ס"ק ברורה המשנה שם דכ:רץב:)ר(

 הברכה שמע לא אפילו בדיעבד אבל השיץ, מפי י"חברכות

 מאריף איז מענטש דער ווען און ש?9יסאקבז. ח"1 ?עג ?יקץ ?עריזש9ן
 ?ינע 8יהם מען  דערלעשע?פ א9ן :וארם ואס לאוג ציךמ ?הרךסייט

 : יאקרין ויינע מיטפעג

 אגרוישע איז ראס דען ברכה גאנצע דיא אויס לאזט יענערוויא פ?שי אמן זאגין חאפפ עהר ךסיינו 194 8ך'שקעד;9עז קקז טיינםעאם
 : אמכנה און.עבירה

 דיא און אמ זאגם עהר ךסיינו ש9ז, שיוסאף9יז 8יין 9ען 9יי?פ ?אםאון
 אויף איז דאם ארוים גופ קישט ויא !אשם אפ?ר סאקפזר ש9ן פוןנו'ן

 8םכנה: און ?קןיהאגרויםע

 ש9ן ואלד קיט :דךיימ?עהר,%4ויט ותו?ה' מיו 8 ?עז 9ייקמ ?אסאין
 איז (ם יתימה אמן היימפ דאם ברכה דיא ענדיגט יע9קר 1ויא8ווי
 ש9ז קיין ח"ו זיין ניפ :אל עם כדי שמן רעם מים תארפין נימ פאהרםפר שיי ליי?קפ וואם קורא בזל ךער כן ,ל ; ח"1 א?כנה און ע9קיהאגרויסע

 :יתומה
 און ס:ן, פון ברכות 9אנצע די סעריו או"ס ואל ?ע! לכטמלה- שאי 8יז יאס 8' ג ל קפז םעיף ברויה משנה וי אויףועם)ד:קהףיכמ
 ודזיד ?וער אוים, ?אזמ חזז ?ער :יאם ור?ה ?י 7ייקען זאלאידוקהר



אמןואמרוד
 כתב ל"ד קמן ובמעיף אטן. יענה הש"ץ ממיים ברכה איזה שידערק

 עדיין הוא אמן לענות הצבור רוב שכלו דעד קיי'ל זבצבור וז"ו,המ"ב
 כם"ש וברכו, וקדושה בסדיש וכן עכ'ל, עמהם לענות ומותר ברכהבכלל

 : י"א סעיףהרם"א
 אי1ה יודע ואינו ברכה אי1ה מסיים חבירו שומע אם יתומה אמן נקראעוך

 : אמן עליו לענות ואסור יתוסה אמן נ"כ נקרא ממיים הואברכה
 דבו על שהחרדים רנ"ה דף בשל"ה כתב ח"ל י"ב מ"ק שם בא"ריכ:רשב:

 מלה כל על ויכוונו התפלה ח,רת בשעת לפניהם המירור ישימוה'
 כל כיוונו לא שאם כו' בזה ליזהר ויש וז"ל בא"ר ע'1 וכהב ע"כ,ומלה
 האידנא עצמנו דטחןיקינין כו' יורד שש'ץ בשעה לצאת לכוון נכוןהצורך

 : הא"ר עכ"י בכוונה שלאלמתפללין
 שסיים פיר נבור אתה שהתחיל ש"ץ הברכ"י בשם מקט"ז בשע"ת וכ:ר2')ה(

 יתומה, אסן רהוי מנ"א אחר אטן לענות שוב יכול אינו אברהםמנן
 עם להמתין הש"ץ על דחיוב ל'1 מ"ק קכ"ר סי' ברורה משנה המחברוכתב

 עהר נאר ברכה, דיא גיהערמ ניפ האמ עהר ווען עפילו דין דעראץ
 און שקן, ענפערין (הר ?עג אוים, ?"לפ חזז וער 4ריה ?ע?9עמיייפ
 אמן ענפערפ מבין רוב דער ויי שי ר' ל סעי"ק מ*ב ?עי ?ייי?פ4אך

 : אמן (נפערין מ;ןמעג
 עברכה אוים סאזט יענער העים מען אז יתומה, טאמן דא איז נאףאון

 : ותוקהשין א אויך הזימפ אוים לאזמ ?קנקר ברנה א וואם ניט ווייספ עהראון
 דף הקדהש של"ה דער אז י"ב, ס"ק רארט שרייבפ יבה אלי' ?עראון

 פאר םידור דעם סאליין צו ברויך יד אערליכער אז שרייבפרנ"ה
 ררויף שרייבפ ע"כ, זאגט תזן דער מאם תארט יעךימ זיין מכוון זאל אוןןיף
 מייל 9י2ם דעם, שין גיתארינט זיין צו זיוקר דארף מען אז רבה אלי'?ער
 ?עי קרויך ע"כ בשיל!ה' ניפ דא?ינט מען אז ויך סאלטין9יר

 פץ סערק צו
 הא"רו עכ"ל מ,ךאנינין ?ין יזצא ךיכשיג זאל מען כדי ווארפ ביי עארפסון
 מפר דעכ2 פאר שיייבפ פ"ז םעי"ק קכ"ד סימו "ש'?ה "2רי דער)ה(

 (ר און אקרהם מגן גיואזט אוים האט חזן דער אז יומףברכי
 %מן 2יין זאגין ניפ שיין ?ען ?אר יבור 4לה גיהויבען אהן באלדהאפ
 יתומה, 4אמן שוין היימפ ואס חייל אבויהכ( מגן פון ברכה רוענאף

 אויף ייז חיוב דער %ז ל"ז מעי"ק ברורה משנה כפר דער :ארמקרייוס
 אהן ויפ זאל (ר עשרה שמונה הויכע דיא בייא ף%רפין זאל חזןל?רדעם
 אמז גטאנפ נאף שוין סאט עו?בם רוב וער ייז 4ר?ה ?מיי*ע ריהיי?עז

אויף



האמןואמרו
 : אמן יענו הצבור שרוב עד שלאחר" בברכה להו;חיל שלא בקולהתפלה

 כשמתפללים נכשלים הרבה ובעוה"ר וכה"3, בקדיש דה'ה בא*ר וכ:תבמ(
 ברכה אחר תיכף שלאחרי ברכה להתחיל שחוטפים העסורלפני

 והם אטן שם לענות שאמור בדיעבד אפי' טעכב וזה כרל, הפסק בלישלפניה
 : ל"ז מיק מ"ב בזה, הרבימ את ומחטיאיםחוטאים

 : לבמלה ברכה והוי כרין עונים מ' הוי לא דממילא בברכא עוד1ע4"ש
 נ' שיעור דהוא הברכ' טסיומ דיבור כדי דלאחר מקי"ד שם הפמ"נ דכ:רעבב)י(

 : יתוטה אמן דהוי אמן, יענה לא וור תיבוו; ד' וי"אהיבות
 אוסר יומי ר' תניא ע"ב מ"ו נזיר ובמס' ע"ב נ"ג דף ברכות בגמם')ח(

 תרע הוא כן השטים נהוראי ר' א"ל מהטברך, יותר אמן העונהנדול
 : ומנצחין יוררין ונבורים במלחמה ומתגר:ן יורדין נולייריןשהרי
 גרול אמרו וע'ו וו"ל, בד' תאטינו עה*פ בשלח י בחיי רבינו ע"ז וכהב)הנה"ה

 : ברכה פריעריגע דיעאייף
 ידיש 4יי איז ריז 4ייקיקןר ךער 8ז ךאלט קריקט רבה אלי דער)1(

 יוםף ברכי ספר רער דעם אויף שרייבם "גלייקין. אזוי נאףאון
 סאפין ?מ,ד כעם 1 ו 4 דאן די 4ז 4יש?רויקיימ קיי עע?י! וקד ךי 8ק14
 סיקק ש "הז קיי?יקע יי עאף סיקף קך?ה ?))ייטע די שהן ?יי4ין 4י!ךי
 ךיין ענפערין 4ימ שוין מען ""ל בקיעקר אפילו מ?4ב דאף איז דאםאון
 הרבים ית ומחייאים חומאים ,יייעייי או! קלקה' פרי?רדך' די נאףאמן

 : הייליקיש דעםמימ
 ויטוא שוין ךאף 4יז 19ייא שז יומף ברכן רעי ואך9יו יף"ורייבפ

 ש?ךקה ךאף (ם איי ?ק! ין9עיי! :אלין .!יי מאם ?דק רין..קייז
 : עבירה חגרוישע זףער איז ראם ?אםלבטלה,

 מוף פון גידוי?למ האפ 4ם אויב ךארמ ?ריי?פ פרמ"ג וער און)ז(
 סיייפ ייילואם 94ז %ך?קרק.ךיין 4ימ שויז ?אריהר מקריעריק4י מךעי דך" פון לאנג שזוי אמן ךיקנפערמ ?אט :ע4ער ביזברכה

 : ות91ה ?9ן8
 ךעם פין 9עי 9אד ?יז זן5עיט ?הי ?אם ?ענ? רעם צי?;ר ועי אי11רעקעי ?ם שז ,ףקט י91י ;"ב-ר' נ'ג דף ביכות מסכת אין)ח(

 י91י ר' צ4 קי:אוט נהויאי י' ?אם ?רךה. ייא 9א?ם %הי ?אם9ע2ש
 שקלחמה, אין וףא 8זוי שזוי. ייז זמ 8ן דיר ??ער ייף הוא' ין4שמים
 און ילחמה דיא עהז ריי?יז און פלאץ צום נייען זעלנער שתאכעדיא

 ; מלחמה דיא אי1ן נעמין ריא און 4ייען זעלנערשטארווע

 ועכט אייף ישיך' פ' תי! קסיי ר4יני ועי ועבם אויף אדי?ט)הנה.ה
פחוו.



אמןואמרוד
 בביכדזו מ?ד הסנרך כי הענין, ובאור חסברך, מן יוער אמןו,עונח
 דועיקד והוש השטר מקיעם והוא אמן ורזעוט? הברכה, מקור דדאשהקכ,ה
 והעונה ידו, על נגמר שהעדות ,צני בער אלא אחד בער העדות קיום"איז
 כי המברך שהוא הראשון הער עם יךצמרף דווח וצרקי השני, העד הואאמן
 הכתוב אמר עליו אשר באמה השי*ת את המכבר דוא וזה קים, הערווץעמו
 וכוומקד כחו בכל אמן בטלת לכוין נוהר שאינו מי וכל אכבד, סכבריגי
 בגחינם ש"ש מרוחן ומהד יקלו, ובחי אמה*כ ועלע השי*וו את סב~וע וההדי

 ורהוא ע'פריח, ארץ נקרא והוא כפור(, שהוא שבכוו(ס לאחרון אותומורידין
 תר1תיה יאומו שני, מרור ותהת'ת אוהר מרור שאול כי חחוזירג שאול,חיץ
 מקור ע,בו אותי אה"כ וע"1 עולה, איני שוב לאכדון שיורר ומי אנדזןקדא
 כלומר נשברים, ב4ורתה בארות להם ל(דזצוכ עונשמ( יהף ומה וייבמ;מיב(
 בארות שכפל וזהו גפי, בעונש מיהגה אחר מדריגה לניהנם יורדים חןהוי

 באות: אות הק' ענ"ל בשבה בץ בעונש בין מדה כנגד מדה והכלבארות,

 נתקיים ש1(א וקחתום לשמר נרמה שהמברר רנ"א ס" בתשב'ץ איתאדק

 ?,ןט קער 8ז ' וכו ;ד' יי-9-5ינו?סיק
 פוי

 תאס דער טז 4יז, 1~1 יעם
 ףברכה, מקור א איז הש"י אז ברכה !יין מיפ קרות זאגט ברכה א9אכפ

 איז אמן (נפערמ וואס דער און ברכורע, אללע פון חתאל דער וה.ד,
 פערפיג תערט 1אגין פון2דות קיום דער דען מברך, פון עדות דאםמקים
 תאס דער און ניט. פועלט קדות איין דען אנדעףין(דות, דעם דורךנאר

 מכבףי כי פםוק דער !א?פ אויףיאם איז ס""י' מכבד איז א9ןזנפערט
 פמוק דער ,זאגפ 8יהם אויף און דמ"1, הש"י מבזה איז דער כוונה .אוןעא יא49יז ועם מיט ?9ו 2?4קרי! צו 4זהר 9יפ איי טאם דער און וכו',אכבר
 עערי!* ?ער?עמפ 4עמ ייך 9עד?ע9ט ?אם 9ע"פש ?ער 41לי'ובטי
 א4מ דאם איז גיהנכם אין דא ם'איז וואם וואהנינגען זיעבען דיע פוןאון

 עיפתה, ארץ קייסמ עם פינממערקייפ מיפ גייאיייפ וואהנ4נגפערשטי
 איז תחתית מדור, איין איז שאול תח"ית, שאול, ארץ הייספ דאםאון
 ניפ ענפערט וואם דעם אריין מען נידערט דארפ און ידור, ש9ךעףי4אס
 אריין 4ידערפ וואם דער און "4דון, אויך דהיימפ ידור וער ?9!יקייז

 זאגפ דעבם אויף און ייי4יג, אויף ארויס 4יפ מעהר שוין קומפדארפ
 מיך דקאבין וואם דיע דהיינו, חויכס, סזם יקור %'בו ואוסי ?ם4קרער

 ב8רות בארות להם לףצוב עטש' וי:?ר 4יז ?9!, ,9?ערין צי?קך?אופ
 סס"1רע פריב ?וויי?ע דיע ה. ד. בארורע' 9אןל ימיי ?9ייפי??רים'
 אין שפייפ אזוי אין ביייי, רביני פזן לשי! ר"ם "יז ט?עי 4?שטייז'

ספר



'זאמןואמרו

 וממנו ומהוסיף אין עליו אמן, והעונה ע"י ומקוים מאושר שהוא ואחרבב-ד,
 לנרוע,אין

 עכ"ל"
: 

 שנאמר אטן שעתין טנין אוסר יזמי ר' שכ'ד סה ברוקח "יבאב(פרי
 : לארקינו נודלהבו

 רבא שמי' יהא אמן העונה כל לוי בן יהושע א-ר ע*ב קי*ט קשב:רן*פ(
 ברי*ף הניר' הוא )כן שנה. ע' של דינו נזר לו קורעין כחובכל

 פרעות בפיוע שנאסר מ'( דף יהר ובתקוניובהרא"ש
 בישרי

 עם בהתנדב
 : ה' את דברכו משט פרשת בפרוע טים ס'( )סופטיס ה'ברכו
 על פירושים ב' כתב הטחבר יוז'ל מק'א נ"ו מימן ארח הפם'נהכר!ב

 כפירוש או כחו, בכל קי"ט דף שבת בטם' רז"ל שאמרוטה
 יש לכן רם, בקול הפסיקתא בשם התוס' כפי' או כותתו, בכל ,"לרש*י
 איתא וז"ל נ"ה דף הספר בחתימת חררים בס' וכ"כ עכ"ל, בשתיהםלקים
 בקול ולענות ישר"ם אסן שאוסר בשעה אבריו כל עיוד,עו שצריךבווה'ק
 כם"ש העוונות, לו עדמחלו סבושר הוא כן לעשות א"ע שידגיל וכרחוק,
 עליו יקבל אם לו, מוחלין טינות שטון בו יש דאפילו קהפ בשבתר?"ל

 : רנ"א סימן התשבץסיר
 : לאלהינו גורל הבי שטייט 02 עיי? *9ז יזקעייזקףויךל מ;ן *ז מיר תיימען וואנין פון ספרי, דעם ברענגם שכ"ד סי9ז רוקחדער
 ללי בן יהועץ ר' לוי, גן יהושע ר' אמר קי*ס דף שגת מסכת אין)ט(

 :ט' ' ו:
יללע מי: מברף רבא שמי' יהא אמן ?נפערט זהר יאם ער
 "?עקקיי

 ן דניכן )מש~ם גזירות שלעכפע אללע עהם פון מען צורייקפ

 דיא איהם פון צורייסט מען פרעורע בפרוע שנאמי יאהר, זיב4יגפון
 אויבערשפינם דעם בענשט ,הר וויל ה' אה דברכו משום גזירותשלעכמי

 :2אה?עז
 שרייבפ יוסף בית הייייגער דער אז שיייבט מגדים פרי הייליגערדער

 ועם מיט 8שם איין לחו בכל חז"ל טיסר ועם ייז ?י4ים"מיי
 זאגט כן קראפם,~על גאנצין דעם מים 8שפ צווייפער דער גיואנק,2אנצין
 דעכם מים פשטיבס ביידע זיין מקעם בארארף מען אז מגדים פרידער

 : קרעפטין גאנצע דיא מים און גיראנקגאנצין
 ויך, דארפין אברים אללע אז זוה-ק פון ש?ייקט נ*ה ד' מרדים קקררער
 עמ תער און ובא שמי' יהא אמן ואגט עהר בט~קת שאקייןצו
 איז מען או הימעל פון בשורה אגוטע שוין זהר סאם חראיייז"?לע מיט און גיפיהל גאנצין דעם מימ מברך רבא שמי' והא אמןענפערמ
 קי"ם דף שבת אין זאגפ גמרא דיא וויא אזיי 42ירות, 4ל?ע מוחלאיהמ

אפילו



אמןואמרוח
 : עכ.ל לככלה, עוד ישובשלא

 נכנמין כשישראל הפסיקתא בשם התוס' מביאין קי"מ שבת בטמכתגם
 נזירות מבטלין וכו' רמ בקול מברך יש"ר אטן ואומ-ים כנסיותלבתי

 : וקשותרעות
 יה שקול רמ בקול אותו לענות ויש וו"ל סע"ב נ"1 סי' הרב בש"עדכ:"כ:

 עכיל: קשות גזירות כל ומבמל הטקטרינימי כלשובר
 צריך ע"ב, דמ"א חרדים ספר בשם הביא אטן ענף תלפיות במדרש)י(

 לו וקורעין כמשמ;ו בזוהר מפרש נחו, בכל יש"ר אמןלענות
 נת מפרשת הוא והזוה"ק לו, יתכפר מינות שטץ בו הי' ואפילו דינונ,ר
 קוב*ה מבר' יש.ר אמן רם בקול אתיבו דישראל בזמנא בתוספתא מ"ברף

 ממאמר ראי' לי יש המחבר אמר וז"ל, וכו' כולא על וחייס רחמיןאתמלי
 בכל אמן העזנה כל חז"ל מאמר על זה בחיבור באורך שפיר' מה עלזה
 להוצ'א רש"י כוונת דא"ן כוונתו, בכל ופירש"י דינו גזר לו קורעיןכחו

 הוי כזונתו ככל כחו, בכל חז"ל אמרו למה קשה רא"כ מפשומםהדברים
 כך שע"י כחו בכל שאמרו למה מעם להת רש"י כזונת אלא למיסר,להו

 שלימור דל טהרי"ק שכ' וכמו הדביקו' מעורר הקול כי הכוונה אליתעורר
 ששם רם בקול הזוה"ק טמאמר וראי' והדביקות הכוונה טעורר רםבקול
 הדברים בעינן וע"כ כחו, בכל לפר'ט שיש כמו כוונתו בכל לפרשאין

 המדרום עכ"ל כוונתו בכל לומר שיעורר כרי רם בקול שיענהכפשומן
 דהוא אמן בין י"ל דאפשר סעק"ב, ובמש"ז נ"ו סומן פרמ"נ וע'תלפיות,

 אויף שיסכם 9עז ייז ח"1 יקיקסחקירק פיז 44י9ק ס:אם %הי עעןח9יל'
 : ע"כ ח"ו וינדיגין ניפ מעהר שוק זאל ער אז ייף אויף (ע9ט %י 4ימוסל
 גייען יודין ווען אפסיקתא תוספות ברענגט קי"פ שבת מםכת איןשיך

 יהא ש9ז 91ישערי, אק מדרטים בטי און שיהלקן דיא איןאריין
 גוירות שחערי 8לרע מבטל וייא :ענין שפימע, הויכע א מים מברףרבא

 : יודעןפון
 צ4 ישר-מ אמן פון קול הויכע דאם 8ז שמיים ז"ל הרב %רוף ?לסן8ץ

 גןורווע שחערע 4ללע מבפל מ'איז און קקטרי9יב(  *ל?ע?רעכם
 : מענפשפון

 יהשרזם שקן ?99ערין זאל מען אז שרי.בט סליטת 9דרש 9שידער)י(
 הקדוש הזוהר מפר דעם פאר ברענגפ עהר קול, הויף 4 מיטן
 מך2רה, גרוים מים יהשר,מ אמן זאגען צו ברויף ףען :ואם דעם 4חוץ4ז

 אהויך 9יט ואגט מען אז דען קול, אהויך ייט (אנין אויף יעי?רויף
 עכזל: דין, צו גיה?ר (ם וויא זיין מכנוין זאל מען אז וערעעקפ(םקולי



טאמןואמרו
 : ע"ש יותר קולו להנביה רשיי אפשר ראיש"ר בקשה, ברכה וביןשבח

 עכו"ם של שמץ בו יש אפילו יוחנן א*ר אבא ב"ר חייא י' שם)'(
 : הוא פרוע כי ההם וכתיב פרעות בפרוע הכא כתיב לומוחלין

 ר' משום הנ.א לעוה"ב, בא מאיטתי קטן ק"י דף כנהדרין בנמם')יא(
 צריק נוי ויבא שערים פתחו שנאמר אסן שאומר סשעהמא'ר
 : אמן שאומר אלא אמונימ שומר תקרא אל אמוניםשומר

 לו פוהחין כחו בכי אמן העונה כל ר"ל אמר ע"ב קי"מ שבת במם')יב(
 צריק נוי ויבא שערים פתחו גו( )'סעי' שנאמ' ערן, נןשערי

 : אמנים שאומרים איא אמונים שוסר הקרי אל אמונים,שומר
 מאמן יוהר הקב"ה לפני נרול שאיז תבא פ' ריש רבה ב:מדרש)ינ(

 : עוניןשישראל
 אמן לענות זוכה הזה בעולם אמן שעונה מ' כל יודן ר' אסר בסדרשוטם

 : לבאלעתיד
 שם ופרש"י נ'אמן, ט'לך איל חנונא ר' אמר אסן מאי בשבת שם)יד(

 בתוכ' שם וכתבו נאטן, מלך אל שהוא בוראי על סעידכך

 האט איי:ער אפילו וועגין יוחנן'ם ר' פאר זאגט חבא בר חיא יחפ4י),(
 אמן ,רינצם נאך זאגט עהר 4ז ןינויק פו, ךירא4קיז??ע%9ע
 : מוחל אויך ייהם מען איז מברך רבה שמי'יהא

 עילם צו ?הר קומם עען אקי4ד שטייט, ק,י דף מנדורין ממכת אין)יא(
 צייט דיע פון תעגין, םאיד'ס ר' פיר גילערינט מיר האביןהבא,
 : הבא עולם צי י91ה 4הר ליז ל"' 1ק5ע?ט 4הר וועןאהן

 עהר תאס מענטש דער :אגט לקיש ריש קי"ט דף שבת מסכת אין)יב(
 דיא עהם מ;ן עפינט קראפט גאנצין דעם מיט אמן(נפערט

 גן פון טוירין דיא אויף (פינט שערים פתחו שנאמר קרן, גן פוןקי?רין
 : אמן ענפערין תאס דיא פירןדן

 פערגע, גרעמער ,יין דא ניט איז עם שטייפ תבא יבה 4ווש אין)יג(

 : יין 1נ?ערין יודין אז וויא מעהר השי"ת פארקיג"ן
 וואם מענטש יעדער ?י:אגם ד?אט יורן ר' רבה, מדרש איןד4לרט

 אמן ענפקרין צו זיין זוכה מעט היעלט, ?ער אויף אמןענפערט
 : וועלט :ענעראויף

 ?ען ןרויך ?אס ק"פ' דף שבת ממכת אין)'ר(
 לרא??יי

 ?ען 14וערע
 ראשי דיא ן מ א איז אמן 17יא אזיי ח4ינא ר' זאגט אמן,4נפערט

 תום' מלך. בעגלייבטער ש איז היטן'ת ה. ד. נ'אמן, מ'לך א'ל פוןהיבות
 א'ן'ן', ענפורפ עהר ב,ן4ת ר"רן דיע טראכטין ברויך 4הר טז,~ךיי?פ

אף



אמןואמרו4
 כתוב וכן נאמן. מלך אל שהוא אמן ענ,יה בשעת כך להרהרשצריך
 ום תוכ' בפסקי רגם שם וכתב י"ט, מע'ק עולם בפתחי קכ"ד ס"בש'ע

 : להלכה כןכתב
 הננכנל זהגאנסגאל[ המלאך לי סח ישמעי א*ר מרכבה מפרקי בבריית')מו(

 ישראל על תהא מה לך ואניד בחקי שב ידירי ייזאמר
 ונופלות מעינ'1 'ורדות דמעות והיו ובוכה, בי ממתכל .והי' בחיקוישבתי
 ואכניסך בא לי אמר בוכה, אתה מה מפני מרום, 1*1 הרר ואמרתי פני,על

 ולגנ,י חדרים לחדרי והכניכני תפשני קרושי, עם לישראל ננו, מהואודיעך
 מזו, זו משונות צרות כתובות אנרות והראני ופתח הפנקסים ונטלגנוים

 לעסוד ישראל ויכולין לו, אמרתי לישראל, יי אמר למאן, הללו לוואטרתי
 הכניסני למחר מאלו, משינות צרות ואודיעך בוא למחר לי אמרבהן,
 ואשר לחרב לחרב אשר הראשונות, מן קשות צרות והראנ' חדריםלחדרי
 אי והלא וכוי מרום ,יו הדר לו אמרתי לשבי, לשבי ואשר לבזהלב,ה

 : 9?ד וע4ליי?9ער 8 4יז ב'ה 4אפ ~91י 9'?ף8'י
 גטאגפ האט ישמעאל ר' שפיים, מרכבה פרקי פון ברייתא רי אין)טו(

 גוטר הלשון, בזה גי1אגפ ייר צו סאט הגנםגא? מלאך דערשז
 דיא מימ זיין ס'תעט חאם :אגין דיר 8יף 2ועל שוים 9ייז 8יי זיץ יקד'9יץ

 אויף גיקוקפ דהאפ 9לאך דער און שוים, רין יין 4?עקין 8יך ביןיודין,
 האב קי!יקט, טיין אויף קי9א?ין ךי?ין טרעףין זיינץ ג'11יינט, האט און9יר
 מלאך דער מיר האט גויינסטו? ?אס מרום, זיו הדר גי:אגפ, איהם צוייך

 9'שיז ?אם :ויי2ק ויר ?על אק 5ייק79ריז ויר 4יך מעל קוםגיענפערט,
 שהן מ?4ך וער מיך האט יודין, פאלק וך*יליגע דאם פירבאהאלטין
 גנזים ויגנזי ?י9ערק 9עריירעע 4יז 4ינו9ען 4ךיק מיך האפ אוןגינעמין
 פא, גיוויזען מיר האמ און גנעיענפ !ייא און ביכער דיא גינומען האטאון

 4יפרעגט ייך ?אב צרית, פערשידינע זייא אויף גישריבען איז וואםפירען
 פיר 8יז דאם גי;4פערט, מיר עהר האט דאס? איז תעמין פיר מ~אך,?עם
 ביי. 4ע4ין דאם יוך'ן דיא דען חעלין 4י"ףעגט 8יהם 8יך האב יודין,דיא

?9עהי
 קו9עי :אלסטי 9אךףז י'44וערם' 9יר סאפ(הר 1

 ייר *יך ?על
 פער, אין 4יבראכפ 8דיין י'ך עהר סאט מארמן צרות, 4נרערי נאך?ייזין

י?יעוי
 ?'9עףיי

 די.:ע?ייע' פוז צרורן ?:וע?ע?י שענו?ען ייר סאט אוז
9ע94שיי

 שףערד, דורך תערין צו גיסארגיט ואשערפ דיא שיז יואמשעם
 ס'איז וואס מענטשין ווערין, צוראבירפ שאשקרפ [יי 9'4יז ?אם9ע4?שיז

 איז ?אם 9?שך ?עם נייךע4ט 4יך האב מערין, צו גיפאנגין באשערפ?יא
 ?עךיז ?עפ יאג יל?ע 8ז געאגם סאם,הר אויסהאליין, צוכם ניםדאף

נייע



יאאמןואמרו
 מאלו קשות צרות מתחרשות ויום יום בכ? לי אמר בהם, לעמוראפשר
 אותן מניחין אנו אין מברך, יש"ר אמן ועונין כנמיית לבהי שנכנמיןוכיון

 : חדרים מחדרייצאת
 שבכם המדבר :1 ,סס,ס נאוה ומדברך ע"ט בראשית אנדת כוררש)טז(

 הוא ואיןהו שבכם, סיושב וכמה כמה אחה על יפנינאה
 כמדבר לררוש ולא לשנות ולא יקרות יודעין שאינן הארץ עם איוהטדבר,
 ברוך וטברכין מדרשות ולבתי כנמיות לבהי נכנכין והן פירוו2, מגדלשאינו
 המתים מחיה והוא המאורות ברא שהוא המתים, ומחיה המאורותיוצר
 ברא והוא מתים מחי' שהוא אנו מאמינים ואוטרים אמן אחריו עוניןוהם
 להביא ישי מכאן )הנה"ה ריים, ,ה אמן שנר אלא בידן אין אפי' העולםאת
 הנביא ישעי' לכך המא,ר,ה(, יוצר ניכת אחר אמן דעו:'ן להפ.מקים נרזרהראי,
 שמך, אודה אריממך אתה אלקי ה' כ"הן ]'סע" חקב"ה לפני שבחנוהן
 פלאי פלא, עשית כי ד'ינו. לך מידים שאנו הוריה אלא בידנו איןאילז
 שכר, להם ליתן כדי למה כך, כל עמם מדקדק ואהה נדלת ידךמעשי
 מילה חלה~ועל ועל המעשרות ועל התרימה על שכר שימלו אומרהיית

 שהם הןה האמן על אבל הציצית, ועל המ,.~ה ועל ומועדות ושבתוהפולין
 עשית ,ססן שכר, נותן אתה אין מדרשות ובבתי כנמי,ת בבתיאומרים
 אתה שאין ולרומם לשבח נאה לך לכך אומן. אמינה מרחוק עצותפלא

 ךיע ~ין גייען אריין מעלין ?יא באיד מאהר דיע, פ,ן שווערי*י צרותנייע
 דיא ?אזין ניט מיר ךעלין מברך, יש"ר אמן ~ן5עףין חעלין ::וןשוהיען

 : ייסעךין ??ו-י פון עניגן ארויםצרווע
 דאם נאוה ומדברף פסוק דעם אויף ,אגט בראשית אגדה מדרש דשך)טו(

 ;יט יע;ין זיי וואם סארצים עיי מענטשין פראמטי די מעןמיינט
 דארט וואם אמדבר וייא אזוי זענין זייא מדרש גמרא, דקומש,לערנין
 חכמים( תלמי?י דיא יורין שיינע דיא שון )מכל קירות קיין ניטוואקמם
 זייא און ידרשים בתי און שוה?ען דיא "ין צ-יין גינקן זייא וועןאבער
 אמן ענפערין ,יים און המהים, מתיה און המאורות יוצר ברכות דיאזאגין
 אוזזעהר ?יקקזקיים ?יא בשאפ?ן האט ער אז זלויבין מיר זאגין "ייאאזן
 איז באשאפין. האט וואס מענמשין, ט~טע ד'א טאכין לעועדיג?עם
 פיר שוין איז אמן רעם פון מצוה דיא נאהר מעהר ;יט האבין ?יאפילו
 ה' כ*ה, קפיטל הנביא ישעיהו זאגט ?אם הבא, עולם סאוען צו טם?יא

 ייר "יילו :וען יר91?ף' 8סהמקהי
 סאזיי

 ייר ?אם טציה דיא ~אר ;יט
 מדרשיכס בתי און שוהלען דיא אין שמן נאך :א;ין מיר און דיףלויבען
 ?וי;ין צו חהשי מען דארף דריבער שנר, אגרוי~ער אונז פיר אויףייז

השי'ה



אמןואמרויב
 על שכר שנותנין פירוש ; נדולה בין קטנה בין מצוה שכרמאבר

 : אמןענ'ית
 אמן שעונים אלו 5"6[ ]תס5יס ה' נוצר אמונים ל"א תהלים מררש)יז(

 תחיית ראו לא ועדיין המתים מחיה ברוך אומריםבאטונה,
 ועריין ישראל, גאל ברוך אומרי' המתים, מחיה שאני בי וטאמיניםהמתים
 לנאלם, עתיד שאני מאמינים והם ונשתעבדו וחזרו לשעה אלא ננאלולא

 : ה' נוצר אמונימהוי
 אומר רבא שמי' יהא אמן אומרים שכשישראל ברוקח הובא נמז814ש)וח(

 : העכו"ם מבין ושראל שאר!ת את אקבץ מתיהקב"ה
 קדיש שאוטרים כששוטע האריז"ל כתב אמן, ענף תלפיות טררש)יט(

 ואם איש"ר, ועונה יושב יהי' רק לעמור א-צ יושב הואאם
 איש"ר שיאמר כתב 1"ל חיים בתוצאות אבל וכו', עומד ישאר עומדהוא

 : עכ"ל רם ובקול ניולה ובכוונהמעומר
 א סיי יצוה שוכם חיין גייען, פערלוירען ~ימ מאכפ עהר האםהשי"ת

 : ?מן זלוךיז ואר ?סי דט השי"ת 8הליישע, סיי*רוי9ע
 דיע לא( )תהלים ה' נוצר .אמונים פסוק אין שפיימ עם תהלים מררש)'ז(

 וואס1*9ע?יז מענפשין די מען מיינט השי"ת, היט*לויב?ע
 8ז גלויבין[, ]קיר?סן

 ?עי
 שז ולויבפ יען שי ?ס!ה-סקרעים' וריד :אקם

 נאר ניפא, נאף איז הקתים תח"ת און טויטע, די לעביךיג סאכפהשי"ת
 זאגפ מען אז און טייטע, דיע מאכין לעבידיג רעס, איף אז גלויביןדיא
 דיע לייזין אוים טהופ "הד ראס השי"ת איז קילויבט ו?ר?ל, %ל?רוף
 דען לוי9יג, פאר נאר אוימניסייזם !ייא זענין באמרע און נרורע, פוןיודין
 אז [ייא גלוי?ען דעסטוועגין פון און גלורנ אין צוריק וויא !קנין נאץךער
 דאם אמן, ענפערין און לייזען, אוים אינגאנצין אמאהל נאף דיא תעל8יף

 היפין: השי"ת מוהט גלויביגע ריע כו' אמונים 9עןמייקמ
 :ועז השי"יע ?ו*ט ייקשי"מ' יסז ואויז יודיז מעז ?9יימ מדי'ן אין)יח(

 צווי- פון ,יורען געב~יוינע איבער די !אמלין איין שוין 8יףויעי
 : עכו"ם ייע?ען

 אויב ,קדיש סערפ מען אז דל, האר"י פון שפייט תלפיות מדרש אין)יפ(
 שפייט עהר אויב נור שטעלין, אויף ניפ זיך מען ברויף !י?פ9ען
 שפייפ חיים תוצאות מפר מיז אשעי עגפערין, אינ שטיין בלייביןזאל(הר

 פווגה גרוים מים שט:ענךיג יבה ?טיה יהא אמן זאגין רארף קען8ז
 עכ"ל:  ש9ימש הוי*ע א מיפאון

רער



יגאמןואמרו
 ב' הזכיר כאלו הוי' אדנ' כמו ניממריא אמן כתב ש"ל סימן רוקח)כ(

 המברך: מן יותר אטן העונה נרול חז"ל אמרו ולכןשמות,
 אלו אמונים שומר דכתיב מאי אמחז"ל ו1"ל, קכ"ד סימן הטור שנר!בכ)כא(

 בכל אמן העונה כל ר"ש אמר וכו', באמונה אמניםשאומרים
 צדיק נוי ויבוא שערים פתחו שנאמר נ"ע שערי לו פיתחין כוונתו, פי'כחו
 ברברי מבואר הרי אמן, שאומרים אלא אמונים שימר א"ת אמונימשומר
 אלא בלבר התיבה עניית ולא שבה הכוונה הוא אמן עניית שעיקררז"ל

 ובכוונה וז"ל, כע"ו במחגר שמבו' כמו הוא אמן של והכוונה לבו,שיכווין
 ב1ה: מאמין ואני המברך שבירך הברכה היא אמת בלבושיכוון

 שאמר ברוך הודאה בברכת וזהו ו,"ל י' קטז מעיף המנ"א שם ןשבתב)כב(
 הוא אמת שיכוון צריך בתפלה אבל ישיאל, ונאלוישתבח

 רהיינו במהרה( מעק'י בא'א מגדים הפרי ~ופי' דבריו שיאטנו מתפללואני
 הסתימ יחי' שהוא בזה מאמין ואני הוא אסת יכוין הסתים מחיהבברכת
 דעת לארם חונן אתה ובברכת הטתים, תחיית במהרה שיהי'והלואי
 אותנו שיחונן ויה"ר בזה מאמין ואני הדעת חונן שהוא הוא אמתיכוין

 מיא 9יל טזוי איינאונניינציג ואטרעפט אמן אז שרייבט רוקת דיען*)כ(
 טז ווייוין צו באטרעפין, אדנ' הוי' הקרושים שמורע צתייאדיא

 שמורע, ביידע מאנט דער וואלפ עהר וויא מזיי טיז ?9ז פיי ?9רסער
 נאך מיז ?9ז פוז,קקעריז י4ר דער טז 9עא~ט ס?9ים די סא9יזררי9ער

 : ברכה רי סא9ט וואם דעם פון שכר פוןגרעסער
 דרשינט גמרא די וואם דאם שרייבט, קכ"ד סימן או"ה טור ד*ער*)כא(

 טיז כי' *?מ?ה טיז !אקט לעהר טי 9ען 9ייימ אמי9יםשי9ר
 בלייזען דעכן ניט אבער כוונה, דיע אמן ענפערין פון עיקר דערנור

 ס'איז אז אמן פין פשט דעם הא4ען !ינין אין מוז מען ער אמן,ווארם
 ממן דעם פון כהנה די און בריה. די מאיט וואם דער וויא אזייאמת
 איך און ברכה דיע גימאכט האט מענטש דער חאם אמת ס'איז אזטיז

 : המוקבר עכ"ל דעם, איןגלויב
 אלויב בייא נור איז 12ונה דיע אברהבמ מגן ךער וארט שרייבמ)כב(

 ושראל גאל און ושתבח, און שאמר, ברוך דהיינו בךכה,-
 ןינן אין מען זאל מתפלל, איז מען און 9עט 9ען עאם וןכות ריי?ער
 דהיינו רייד. דינק דין מקזום בתדאי ונעט הש."ת טז ?לויב טיךסא9ין,
 גרייב איך און אמרע ס'איז אז זיין מכוין עהר זאי סיסים ?סוה?רוך
 ח"ז טשה וף ך, י ג גישעהן מןאל הלואי זיין, מתים מחןה עעט ףעהרטז

 דער!, לאדם אהינן איז עהר אמת ם'איז זיין מכוין עהר :אר ד2ת,??רם
און



אמןואמרויד
 אסת יכוין בתשובה, הרוצה שממיים השיבנו בברכת וכן בדעת,טהרה
 שלימה לתשובה לבבינו את ויעורר בזה מאמין ואנ' בתשובה רוצהשהוא
 המרבה חנון שממיים לנו מלח בברכת וכן לעבודתו, ויקרבנובמהרה
 ויכלח בזה, טאמין ואני לכלוח המרבה חנון שהוא הוא אמת יכויןלסלוח,
 האמצעות הברכות בכל הלאה וכן ופשעינו, חטאינו כל על מהרהלנו

 : י"חשנתפלת
 שהם רב ושלום שלום ושים רצה בברכת שגם מעק"י בא"ר דכ:1-עכ:)כנ(

 אין כנון זבקשות שאלות ואחר כנ"ל, כן נם יכויןבקשות
 ואחר המזון שבברכת והרהמן כהנ'ם ברכת שאחר ואמן הקדיששאחר
 לעתיד ובקשה תפלה אם כי שבח בהם שאין ודומיהן ויבא שביעלהזכרינו
 סעק"ג בטו"ז עיין המברה בקשות 1.תקיימו שיאמנו רצון יהייכוין

 הסצוה ברכת של והאמן כן, שכתבו רנ"ד רף ובשל"ה סעק"יובמחהש'ק
 מבואר ודומיהם ותפילין וציצית ענ"י ברכת כנון קרשנו אשר שלהםשנוכח
 מברכין שאנחנו הוא הללו הברכות שכוונת וז"ל ע"ב רנ'נ דףבשל"ה
 הקדושו' במצותיו אותנו וקירש מיהר נמלנו אשר הטוב כל על יתברךלשמו

- -  דקת מיט זיין או4ז,חונן !אל ?הר 9עייז ייר איז ועכם' 4יז גלויב איךאון
 מכוין עהר זאל בתש,4ה, הרוצה אוימ עהר לאזט השיבנו ביי אזויאון
 און דאם גלייב איף און בתש91דה, ארוצה איז עהר אז אמת מ'איזץין
 ?עויר ואל יהר?עט

 מקרב א,ן שלימה תשיזה צו טעך4י און!ק?ע ץיי
 לסרוח, המרבה הנון א,יס !יך ראוט לנו םלח ביי און עבודה, ץין צוץ.ן
 מיר און למלוףה המרבה אחנון איז עהר 4ז זיויב ייך אוז אמת ייז?

 ברכורע ארע ביי אזוי און זינד, אונ!קרע זיין מוחל אונז זאל עהרבעטין
 : עשרה שמונהפון

. רצה פון ב?כות די ביי 8ז י', קטן מעיף רבה ארי' ?עי שרייבפ)ננ(
 מכוין עהר זאל בקשה, רשון זענין זיי וואם שלום, שים און

 ברלת פון אמן ווי גיבעפין נאך און גישייבען, אוייין האבין מיר ווידין
 ויבא עלה פון ה,ה זכרון נאך און קענפשען ביי'ם הרחמן אוןכהנים
 ?ר זאל למיא, אויף 4קיה נוי "4ח .קייז 4ייא .!יי 4יו ?'4יי נויי?ד91ה,
 אין זעה מברך. פון בקשות די ווערין מקוים און ?אהר ?'!אייז ןיז?:ן.ז
 נייא רנ"ד דף של'ה און י' קטן מעיף מעקל ו4ס4ית ג' קטן םעיףטו*ז

 חדשנו אשר איז נומדה דיער וואם מצורן פון אמן און "זוי,"רייוען
 דף של"ה דער ברענגם וכהנה, תפילין ציצית, ידים, קטילת ווי~לו?לו?יו'

 ץין לולעז ייר 4ז 4יז ברכות די פון כונה די 8ז לשון רעם מיט ע"ברנ"ג
 מיפ גיהייליגט אונז האט עהר וום גופם גאנצען דעם אויף ותברךנאמען

ותנע



מואמןואמרו
 תפילין להניח או בציצית להתעטף המצוה ב1ו ציוני 'תברר והוא1כ1,

 ואטונה אמת לכוין צריך המברך אחר אמן העונה אז מהציוויין,וכדומיהן
 ברכת שהן טהן ויש בה. טאסין ואני המברך שבירך והברכה השבחהוא

 של הברכות וכל נשמה, ו4הי יצר אשר ברכת כנון יתברך לוההוראה
 בהמ'1 וטל והברכות ברכות, הח'י של ראשונות ברכות ושלשהשחרית
 שבירך וההודאה הברכה הוא אמת העונה ויכוין הודאה ברכות הםודומיהן,
 ב1ה, ומאמין מורה ואני ה' נטלנו אשר הטוב כל על הטברךוהודה
 והשבח השיר ברכת הם הקדוש ה4 וברכת וישתבח שאמר ברוךוברכת
 הוא אטת יכוין אלו אחר אטן והעונה ית'. כל יוצר מלך ל4 וגדולהויקר

 ומאמין מודה ואני הברכה מעין ויכוין המברך, שבירך והשבחהברכה
 יכוין הנהנין ברכות של והאטן ויאימ, נאים הם יתברך לושהשבחים
 והטציא ברא יתבר' שהוא המברך שבירך והברכה השבח הוא אמתהעונה

 : ע*ב רנ*נ דף השלה"ק עכ"ל הפריזה
 שמיים קודם שאמר ברוך סיים דאם מע"א נ"א בסימן בש"ע כנרעב:)כד(

 אם אבל ב' מעי"ק המנ"א שם וכתב אמן, אחריו עונההחזן
 ברכותיו, אחר אמן כעונה דהוי אמן יענה לא אחת בבת החזן עםמיים
 הש"ץ עם ו'ד'כ'1'ו'ת'ייי'ה'ו' ישתבח סיים דאם לי נראה ומ"ם 11"לוממיק

 ?אף אוו ליץעו ל9יליו אוז ?י?ית אויף קיואקעו אוקז 9?ות' קייליפעניץע
 שבח דער אמרע ס'איז ץין מ9וין ברויף אין ,נפקרפ תאם ךעראון
 ?אם 4רכותיי פון אטהייל דעם, אין נלויב איף און 9י9אכפ האפ (הר תאם ברכהאון

 זע4ע'
 די און נשמה, 4טי יצר, אשר תי השי*ת צו לו1ב 8

 סייון, ברכת און שמו'ע, פון ברכות דר.י ערשקי די שהרית, פיןברכות
 האט מברף דער חאס דאנק און לחב די אמת 9'?יז ץין מ9ןין עהרזאל

 זשתברה און שאמר ורוף דעכם. אין גלויב איף און גילויבפ אוןגחאגפ
 איוצר איז עהך תאם השי"ת צ4 פ1יוץח,,פ אין לויב זענין ההדוש ה4און
 און ברכה די אמת מ'8יז זיין מכוין זאל אמן  ענפערפ ףאם דער אוןכ5,
 ד4ר פח19ן שבחים די אז גרייב איף און זאגפ מברף דעף חאםלויב
 רער עאם עחין ס'4ט הנהנין, ברכורע ביי און זתברף, שי"כס צושאז
 9יז פרי, ד1ע קיתעזין ממציא און סא?אפען סאפ הש4ת 8ז !אשפ?9רף

 : רנ"ג דף השר'ה לשון דאם איזשהער
 ברוף אויס לאזפ עהר אויב שרייבפ נ'א םימן 4רוף שולחן ישעך)נר(
 ד4:רפ שריייפ אמן, 4נפערין "הר ברויף חזן 9ארין ?ל9רי
 ח!ן דעם קיפ גרייף ב'ש אויסגילאזפ לאפ 4הר אויב אברהם מגן?ער
 פון און ושתבח פון ברכה וער סייא נור ש9ן' 4ק9עךי1 9יפ 4הר9אר

יהללז



אמןואמרומז
 )וסייס אחרת ברכה אמר והוא אחרת ברכה סיים החןן אם וה"ה אמן,עונה
 המחהש"ק כתב ו'ד'כ'ו'ו'ת'י'י'ה'ו' ומ"ש עכ"ל, אמן לענות מותר סס"ן(עס

 לער, ישראל עטו שומר ברכת ואחר הלל שבמוף יהללוך דהיינוכוונתו
 שם וכתב בשוה מיים אם אפילו אמן עייהם עונה ס"ק( כל'5 ופרוס)16

 ברכה כל על אטן עונה ישתבח או ב"ש דבאמצע מק"ג בא"אהפמ"נ
 בנמרא: נ,כרו שלא כיוןשישומע

 ברכה שומע אם ערבית, או שחרית של ק"ש ברכות באמצע אבבל)כה(
 ואמן תפלה ושומע הקדוש מה4 חוץ אמן אחרי' לענותאין

 אנחנו סודים יענה ובטודים דקדיש, בעלמא דאמ'רן ואסז . רבא שמי'יהא
 וישתבה שאסר ובברוך יענה. לא ששומע ברכו' בשאר אבל יותר, ולאלך

 : עכ"ל ששומע, הברכות כל על אמןיענה
 התפלה חוזר כשש"ין וז"ל ד' מעיף קכ"ך סי' באו"ח הטחבר ס:רןבכ)כו(

 אמן ולענות הח~ן שסברך להברכות ולכוין לשתוק להקהליש
 : לבטלה שברבותיו להיות קרוב לברכות'ו, מכוונים ם' א'ןואם

 ארער ר1ך, 1עג-"ל קמו ש91ר פון ברכה רי און הלר, נאף:הללוף
 אוס לאזט עהר אפילו אמן יו4נפערין ?הר מעג ופריס נאכט צו5ריי4יג

 האלט (הר אז פרמ"ג וער ךארם 9ט שי 1?4 9יט'1 גלייף ברכותדי
 ךיע אוים לאזט חזן דער און זשתבח אדער ומרי פון יס?לוף 9יםאין

 9ךכות: 8?ע אויף אויף און אמן, ענפערין עהר מעגברכה
 פון שמע קריאת פון ברכות די מיטען אין האלט שי,הר אשער)כה(
 יכהנה, ויציא אמרע רבה,. אהבה המאורות; יוצר שחךית, .י
 מען טאהר ברכה 8 ?ערט מען אז מעריב, פון ק"ש פון ברכית דיאון
 שו9ן און הקדוש, ה4 פין ברכה די נאף נור ט9ן מיט זיין מפמיקניפ

 נאץ און וריש, פון בעל?א דאמירן נאף אמן און ישר"מ 5מן איןתפלה
 נאף אבער דרבנן, מוךים גאנץ 9יט תערטער דיע לך אנהנו מוריםזאגין

 ז,ט5ריז 4'ט ?ען 9אר 9רכות יי דקיץ סעךט יען ?אם ??כית5?ךערי
 און ?טטר קרוף פיו 9ך9ףק יי 1" ?ע9יז ?ע?ט 4ר?הפפ11 9יט 4י!5יז

 9שי 5?ע נאף 4רוה דיע 9יט 5ין טקן ז9ט5עליז יוא 9ען 9עגך?מטח
 : פעמו ע"ש הערט מען וואםברכות

 זאגט חח דער שז עריי9ט ר' סעיף קכ'ד ס"' או"ח 1.4 מחבר רער)ס1(
 או, ?4יי 2יק "מל קרויף 2"רה שמונה הויכע דיי

 ?ןל"
 2"ן

 נ"ן 9י5א מ'4" 8ז אבער אמן, און4נפעךין זאגט שן דער תאסאלעם
 דץ"ו י" 4?ק 9?כורן די 5ז שאהיפ 8יז י9, 4ן5ערק :אלין?ע9?יק

 :לבטלה
 -יי:



יזאמןואמרו
 נמ ח"ל "ז פרק הקדושה בשער חכמה ראשית במפר כתב דלכן)כז(

 שיפטאוהנ ואפשר ר"ל ז"ל כטוציא הוא לבמלה ברכההטברך
 אמ י.ח תפלה יחזור שלא צבור שליח בפרט בזה ליזהר וצריך ר"לבקרי
 כשהם בזה נכשלים הארץ טעמי ורבים עכ"ל, אמן, שיענו תשעהאין

 עיטרה אין וכסעמ אטן עונין ואין התפלה חוזר שהש"ץ בעעהבביהכ"נ
 כן וכסו הרל. לכל נורמין והם לבטלה ברכות עושה והש"ץ אמןעונין
 ברכו אומר וז"ל, 1' סעיף קל"מ מימן במחבר הובא התורה בקריאתהרין

 ולברך לחזור שצריך ו"א מועין, הם בלחש והאומרים רם בקולוהברכות
 בעשרה אם כי לאמרו שאין י' כעי"ק אברהם המנן וכתב רם,בקול

 אדם ובחיי ולברכו. לקדיש וה"ה יחיד, רהוי מועיל אינו בלחשוהאומרים
 להיות קרוב בלחש והמברך וז"ל כתב ייב מי' ל"א כלל קרה'תהלכות

 : לבטלהברכתו
 ברכות ושאר התורה ברכו, ברחש האומר כתב רנ"ד מי' חמידיםי12ספר

 אטן שיענה' מי נמצא לא שהרי המקום, את ונוזל חומאהוא
 יברה להקב"ה כשיברך כתב, תת"כ ובמי' בברכח, קולו מרים אזכאלא
 תרט'נ מי' היטב בבאר כתב וכן עכ"ל. הקרבים כל שיזרעזעו רםבקול

 איז ל4פלה אברכה 9אכפ מען אז שטייפ חכמה ראשית 9?י אין)כו(
 דעכם זענין חיצוויבם ךיא' און ר"לי ז"ל מו4יא מ'8יז )ויאגלייף

 ייז,סעם 4י?חריקם ?יז קעו ורויר ר"י' לי??ה ייטללע ?מןא?עוטע!
 אויב 4ש'רוץ שמונה הויכע די זאגין נים זאל עהר אז 4בור, שליח אבפרט

 ווערין מענטיין שיהל ?י 8'יי ע"כ מ9ן' 4ן9ערין !אל.ן ןיין ?א?'5יז.4יט
 וער יז4?של

 הזי
 ?9ז עט !יי ????עריז :4?רה ימעה ךי 5יוער 2אקט

 קרישת'סתורה ;יי אק וי, אויף לבטלה ברכות פון 2בייה די דאףאיז
 מען בריף ברנות און ברכו שז ו', סעיף קל"ם סימן מחבר דערברענגט
 מען עו יוין טקייל טעורע, א האבין שמיל זאנען תאם רי .הויף,זאגען
 אגרהם מק דער דארפ שרייבם הויף, 98א?ל ואף !אפען 5י*ער?רויף
 אה מענששין צעהן דא ס'5יז אז מיירין ברכו דאגין ניט זאס מען י'מעי"ק
 ק'קאכפ 5. שריבפ י"ב סי' ל"א כ?ל אדם חץ דר וברכו. 2דיש בייאזוי

 4ך?ה!אלזייז?4?לה: ךי 8ז נאהנפ איז שטיי תורה די בייאברכה
 אחוקא עהר איז שפיל ברכה א מ'מאכט אז שרייבם חמידים מפרדער

 ברכדה דיע נים הורפ מען ?ייל אמן דעם השי"ת פון גזל'םוואם
 הויף גרכה די מאכען לתטיה עולה דער זאל דרום אמן, (נפעריןמ(אל
 אז תת"כ סימן (הר שרייבט נאף עכ"ל. אמן, ענפערין און העריןמ'זאל

 שיייבפ 5זוי און הויף, טאכען זיא מען ברויף אברכהמ'מאכט
 יי 5ויי

 באר)0



אמןואמרויח
 הקוי כי רם בקול הברכות כל לומר עצמו ירניר אדם רכל א' קמןמעיף

 : הקרוש השל"ה בשם הכוונה,מעורר
 אין כאילו עצמו יעוטה האדם כל לכן ד' סעיף המחבר שם יכ:רעבב)כח(

 יעטדו העם שכל וי"א הרם'א וכ' הש"ץ, לברכת ויכון זולתוט'
 שהאר'י כתב ט"ז אות צד'קים אור ובספר התפלת הש"ץ שחוזרבשעה
 עצסו הוא כשה" כמו י"ח תפלת חוזר הש"ץ כשהי' עיניו מעצים הי'ז"ל

 : עכ"ל בלחש,טתפלל
 בין שיצא אותם בין ברכה כל אחר אמן ויענו 1' סעיף המחבר שםוכתב

 : תפלה ידי יצאו שלאאותם
 ואם דעעפלה, חוזר שש"ץ בשעה ישיח לא המחבר כתב 1' דבנכמעיי4)כט(

 קריא' בעת וכן בו. ונוערין מנשוא עונו וגדול חוטא הואשח
 לקרות הקורא שהתהיל כיון ח"ל מעי"ב קמ"ו מ" בש"ע מפורש דינוהתורה
 בזוהר נם בזה שהזהיר וכמו תורה, בדברי אפילו לספר אמור תורהבספר
 וכתב קרה'ת, בעת למפר אמור בר"ת דאפילו ע"א ר"ו דף ויקהלהקדו'
 האידנא בפרפ מותר לגברא גברא בין אבל הב"ח בשם ר' מעי"קהמנ"א

 הקרוש של"ה *אר'ן א' סעי"ק תרמ"ג סימן ערוך שולחן אין היטבבאר

 ?ער ווארען הויד' 4רכויץ 8לע זא2עז 4יויא%ין ןיך זאל 9ע9%ש ידערשי
 : כוונה די וועקט דערקול

 רעכינען זיך זאל מענטש :עדער אז מדהבר וער וארט שן4ייבבם)כח(
 זאל און מענטשין, ניין גיוועזין ניט איהם חוץ ס'וואלט 11י-

 מ'פארהאן רמ'א וער שרייבט חון, פונים ברכות די הערן צו זייןמכוין
 ?ער סש"ץ. חזרת זאגט חזן דער בש4ת שטיין זאל "הל דאם אז8ו(ה
 צו פלעגפ ז"ל הסדוש אר"י דער מ"ז, אות קן4יי9ט צריקים אורס9ר

 שמונה הויקע די גיואגט האט חזן דער :וען אוזען די פערמאכטסאלטען
 : שמו"ע אייגיגע ~יין ביי גיפוהן האפ עהר ווי גיייךעשרה
 4יי וך?ה' :ע?ער נאד שיז %'99עריז :אי ? 8ז לארט (הרקיריי4ט

 יוצא ניפ האבין וואם די סיי געועזין יוצא שוין האבין תאםרי
 : תפ?ה חובת4יחעןין

 וור און עשרה, שמינה די זאגט חון דער בשמת ריידן %יט זאל מען)כט(
 אוף אהן מ'שרייט און 44ק-ה גרומי א ס'איז חוטא א 4יוק?יייד

 של?זן אין מפורש איו רין דער התווףה קריאת ביי אויף אזוי און8יףמי
 אהן הויב6 קירא וער שז לשון, דעכם מיט ב, מעיף קמ"1 קימן%רוך
 אין )יי'א תק4ה ו"?י חיילו 4מנקייז 4יט 4ען 9אר תידה וער 4י!?ישוי!

 אז ב"ח פאר'ן ד' קטן סעיף אברהם כ,גן רער י:11ייי::מו :.כראבט(, ווערטזזהר
צווישן



יפאמןואמרו
 שם כתב הקריאה באטצע אבל אברהם, הטגן עכ'ל שבירך בסישטאריכין
 דבר שום לפרש או שעה לפי ששואל לארם להורות אפי' ראסור ה'סעייק

 : ו"ל הר'"ף בשם אסור,תורה
 מיד כי אטן שיענו הקטנים בניו וילמוד 11'ל הרמ'א שם וכנרצב:)ל(

 : לעוה"ב חלק לו יש אמן עונהשהת'נוק
 באימה שיעמדו שיהנכם וצריך י"א סעי*ק אברהם הטגן שם דכ:רעב:)לא(

 טוטב בשחוק הכנסת בבית ושב,ם שרצים ואותןוביראה,
 פרק רבא דב'א התנא שכתב מה וראה ובא הטנ"א, עכ'ל להביאםשלא
 עונין העמ וכל הכנם' בבית ובנו הוא עומד שהי' אחר באדם מעשהי"ג
 ולא תפלות של דברים עונה ובנו התיבה לפני העובר אחר והללויהאמן
 מה להם והשיב בבנו, שימחה הבייות לו ואמרו דבר שום אביו לואמר
 ענה החנ ימי אותן כל כן, עשה למחר שוב ישחק, הוא תינוק לואעשה
 שנה אותה יצתה לא דבר, שום אביו לו אמר ולא תפלות של דבריםבנו
 חמש לו ויצאו בניו זבני ובניו אשתו שמתו עד שלישית ולא שניהולא

 היינטי. 9פרפ יוא, מען מעג ברכה די נאף צוויייען און עולה איין?נוישן
 שרייבט לי:קנין מיפ אין ש4ער עכ"?, שב:ףך % מ'מאכפ וואם צייפגע
 אפי4ו אז ה' סעי"ק מג"אדער

 .דירי 1ייז יפיש ש?ער -לה 8 98ק,עי
 : ז"? הרי"ף בשם עכ"? 4יט, יען מאהרתלה

 !א?ען קי4וער קיי?ע יי ?ןי4ען 9:אל רמ"א ?ער ואףט שרי?ט)ל(
 2נפקרין יהן הויבט אקינד ?יואלד נויי? ?9ן,ענטפערין

טק'
 ?עלט: :4וקי אויף ה?ק 8 שוין 4הר קאפ

 זאלין 4תואנען ןיי ברויך יען י"א, ס"ק מג"א ?ער ?ארט שךיייפ:כן)לא(
 8 אום קעו לו יןע?ןע ריא אוו ו:י4ה' 8ייה 9ים4יי?ו

 4יט !יי מיזאל אז גלייכער 4יז 1יך שפילען 9יט שוהל אין קףיג אוןהין
 דבי תנא אין ס'שטייט און אברהם, המגן לשו; ע"כ שוהל, 4יז4?עאען
 אין גיוועזין איז מענטש איין 9עיה " גי?עזין 4יז עם י"ג, פ' רבהאלי'
 ה?ל:ה און אמן 4יענפערש האט עו?ם גאנצר דער און 4ק:נד, מיטשוהל
 דער און ?ייר נאיי4ע 4:ףייד ?אט קי4ד דאס אבער חזן, דעםנאך

 4ז4ר געאגם 4יהם 4ע4טיין האיין ג?אגט, נ'ט גאר איהם האטפאטעי
 (הר מוהן 4יהם 4יך :אל תאם גי;נפערט, ער האפ קינד, !יין תקריןזאל
 שזוי 14יך ער סאם מארגענם צו שיילען, !יך עהר' יל אקינד ראךאיז

 און וכו' ק:רייד אויך קינד דאם האט טוב יום פון עויפ גאנצע דיגיטוהן,
 הריי ינויי 9ינא4שען אוים 9יט 4י' עם גירייר, ניט גאר האט פאטער?ער
לען שיי4יק- די און קינדער די מיפ ץייב וי נישטארבין אויס ם'זקנין ביזיאהר



אמןואמרוכ
 חיגר אחד בנים שנ. אלא לו נשתייר ולא ביתו טהור נפשותעשרה
 העונש גודל את אהי וראה ובא התדב"א, עכ"ל ורשע שוטה ואחדוסומא

 : שמים ליראת בביהכ"נ בניו את מחנן שאינולמי
 מתחרמ שהי' באדם מעשה שוב אליהו רבי בתנא שם איתא ערן4)לב(

 בבהכנ"ס והוא אני עומר הייתי פעם שנה ולא קרא שלאבעצטו
 קולו את ארם בן אותו הגביה השם לקרושת ציבור שליח שהגיעכיון
 אמרתי וכו', קדוש קרוש קרוש ואסר השם קדושת רם בקול אחריווענה
 שלא די לא לי ואטר מאוד, ער קולך את שהגבהת ראית מה בנילו

 ותנוח קולי את אגביה רשות לי שניתן עכשיו אלא שניתי ולאקריתי
 שעלה ער שלישית ולא שני' ולא שנה אותה יצתה לא אמרו נפשי,עלי
 ומינוהו קיכר מבית טמונה ועשאוהו עמדו ישראל, לארץ מבבל אישאותו
 כל בה וישב בית ובנה מקומ לו ונתנו ישראל, שבארץ הגירניות כלעל
 עכ"ל הדורות, כל סוף עוד הרבה מטון בניו ולבני לבניו והניח חייויטי

 : י"נ פרק רבה אליהו דביהתנא
 ח"ו בשמים נאבדת אינה מובה שמחשבה איך מוסר ליקח נוכלימוה

- -
 איהם איז עם הויז זיין פון נפשות פופצעהן יעעק ייהם ?'מזוי איז .?עך
 צתייטער דער און בלינד גיוועזין איז איינער קינדער. צוויי גיבליבעןנור

 זעה היינט דב"א, תנא פון לשון דער איז אהער ביז ארשע, אין5שופה
 : שיהי אין שמים  יראתצ.  קינךער ןי?ע 4יט  4ין"י?ם ?אס קעייש ט פין ?אראף ירוישע די?ריךער

 אמ2שה גיוועזין איז ו1,ןער אלי' דב' תנא דער דארט ירייוט נאף)לב(
 1"ן גירערינט ניט האט ער ויאס וימאט חי?ה ?אט ?ע*?שש

 אז שוהר אין מחען איהם מיט איך ב"ן מאיהל איין משניות, איןחומש
 קיל ךין מהף3ין אויף מענטש יעך האט קדושה, צו ג"קומ:ן איז חזןדער
 מיין גיפר;גט איהם איף האב כו', ?דוש ידוש ידוש 4"(1ג2 האטאון
 לא גקאגפ מיר 2הר האם גישוייגען, דה.יף אזוי עפים האפטי וואםקינד
 שרישן ייף מ?ל רשות האב איף אז יעצט נור גילערנט ניט הא3 ךאסדי
 דריי צו41י אוועק ניט איז עם אמרו, מהוען, שובוה א נשמה מיין זאלאיף
 האם ןשרל, ארץ ויין בבל פון גיגאנגין חויף איז אייגינער דער כיזיאף
 וואם ברניית אלע אויף אממ,נה פאר פוןןיסר קיטאכט 4י?מוארט9ען
 גייייט זיף האט 4הר און א53-אץ גיגעבן איהם ס'האפ און ושי~ ארץאין

 גילאןין ייבער האט ער און לעבין, גאנץ זיין דרינען גיזקמין איז און5ה1יז
 אהער ביז דורות, דיר אויף געלד פיהך אייניקליף און קינדער דיפיר

 : י"ג פרק תד"א פ'ו לשיז רער5יי
פו:



כאאמןואמרד
 המחנך להארם 'ש טובות כמה מזה ונבין לרקיע ער ועולה מבצבץרק

 : בשמים שכרו גדול שכטה וישרות טובות למחשבותלבניו
 התפלה, הש"ץ חזרת בעת שלומדים והאנשים סק"ח המ"א שם ןכר!בנ)יג(

 וכן עליהמ תגר קרא העמודים ווי במפר תחנונים, אומריםאו
 בא"א הפרם"נ ע"ז וכתב הטנ"א, עכ"ל י"ח סעיף צ' בסי" ממ"שמשמע
 בשעה בתורה יעסוק שלא כהב כה3"ה י"ר מעיף צ' בסימן וז"ל, ח'ס"ק

 :לא מהש"'ן התפלה כי לשמוע שצריך כ"ש מליחות אומריםשהצבור
 : עכ"ל דבר בש,םיעמוק

 ההלי' יאמרו שלא עם להמון להזהיר שצריך י"א ליום הנן בספר ןכ:'ס:)לר(
 אי בודאי כי הש"ץ חזרת בשעת תחנונים ושאר מעמרותאו

 וה ואין יתומה, או הטופה, או קטופה, אטן ועונים כראוי, לכויןאפשר
 : מנאץ אלאסברך

 או תחנונים מלוסר לי,הר יש ע"כ י"ז ס"ק ברורה בטשנ' שם ךכ:ר!ב)לה(

 חערט מח?4ה אטפע אז נעמין ארףס מוסר א ייך מען 4ען ךעםפין
 ביז'ן אויף גייפ און שפיאצט !י נור ח'ו היממער אין פערלוירעןניט
 עאם ךעף האפ טיבות )ייייהי שאך?יייז יקז ועם"ען פיז אויסי?9על'

 איז שכר 4רוימ[יין רי מחשבות ריינע גוטע ש קיחרער !יי4ע ימ4ף4ע
 : סיי4על4יז

 עאם מענפשען דיא ח' קפן סעיף מג*א דער דארפ שן4ייפ:מן]לג(
 רקייכע די :אגפ מ(ן ךער עאם 4ייפ ךער .4יזלקיוי!

 ווי םפר דער שרייעפ תוהלים, אבער תפלורע וייידגגין אדעישמו"ע,
 געש, ס'איז וואם דעם פון אויף אוים ווייזן אזוי און רעם. חויףק4מודים
 שרייבפ מג"א, פון לשון דער איז אהער 4יז י"ח, מעוף צ' סי' 4י1רי4ען
 י"ח סעיף צ' סי' אין הלשון, בזה ח' סעי"ק א"א אין פרמ"ג' דר דעםאויף

 זאגפ צבור דם וואם צייט דע- אין לערנין 4ים מיזאל עד שיייבםבהגה"ה,
 דהזן פונ'ם ת4לה גאנצי די הערען 4:ויכ 9'ורויף 4ל ?ךז קי ש?ייחות'

 : לשונו ע"כ יאך, שים קיין אין !יין עוקק ניטאון
 המון(ם דעם לארנן מ'ברוך עז הגן, ספר ןר אוך שיייבפ שיו און)יי(

 חזן דער בשערע וכהנה ומעקדות תהלים קיין זאגן ניפ זאליןדי
 ענפערין גיהעריג ווי זיין מכוין אונמגליף מ'איז ווייר עשרה, שמונהיאגם
 ער הייממ אמן, איתום'דיגען ארער אגיחאפטען אדער אאפגיהאקמעןרי

 : מנאץ א ח"1 נור %9ף 4ויט
 מען ברוף דרום י', קטן סעיף ברורה משנה רער כארם ש[8יי4מ!)לה(

 כ,ש'ץ ס:כת בששיק לערנין אדער ת*לווה זאגען4ים
אפילז



אמןתשמרוכב
 יענות הברכה למוף מכוונים אם ואפי' צבור, השליח חזרת בעתרלמוד
 שמחמיאים עושים, הם יפה לא נ"כ כו' יתומה אמן תה" שלא כראויאמן
 לכתתילה ויראה וז"ל, שם הם*ב כתב י"ח קטן ובמעיףעכ"ל. הרביםאת

 עכ'ל: בלבד הברכה סוף ולא הברכה כל לשמועלכוין
 ולהתפלל למנין לצרף נוהני' והעולם 11"ל, בם"ב כת"ש י"ט וננסע"ק)לי(

 חזרת שומע ואינו שמשיח בו שיודעין מי אפי' הש'ץחזרת
 יהנה שאז שלמה שולחן בם' כמ.ש להתנהנ פוב וה דבכנון ונ*ל כראוי,הש,ץ
 אחריו אמן תשעה 'ענו לא שבאם התפלה בחזרת עצמו לבין בינוהש"ץ

 : עכ"ל נרבה בתורת התפיה אז שתהא לברכותיוויכוונו
 ארוכה אלא קצרה אסן יענה דלא ח' בסעיף שם המחבר כתב עהשולז(

 באמירת להרהר צריך ]וכן נאמן מלך 1 לומר שיוכל כריקצת
 באמן המאריך כל שמן. תומ' ובפסקי קי*ח שבת תום' נאמן, טלך 4אטן

 : ט"כ( ת"1 )3רכות ושנותיו, ימיו לוטאריכין
 ב' ברכה שום על לענות שאין י*ב סעי' ס'א סי' הרם"א כנרעב:)לח(

 בוא"ו ואמן אמן לענות דשר' הרבוש שם וכתב אטןפעטים

 !8ל קיסקריג4ם ?י ש9ז זו9עריז צי וך?ה מוף צי מ9ויו איז עהראפילן
 9סייא נאף זענין און גוט, ניט אויף !יי פהק וכו' יתומה אמן א נייןויפ
 9,זאל ?שון רעם מיפ ?הר שיייבפ י"ח קפן םעיף אין  עכ"ל. הרביםאת
 דעכם בלוים ניפ ברכה גאנצע די דץערין אוים זיין מכוין לכתוהלה!עהן

 : עכ"ר אליין, ברכהסוף
 עולם דר וז"ל ברורה משנה דער דארפ יטאיייפ י'ט קפן 9קיף 4ש4ן)לו(

 ?קש"ץ חזרת ניפ הארכט און שמועמפ עהר אז מ'נויימם תאם מענפשא אפילי שמו"ע הויכע די צו און מנין צום זיין מצרף נוהג זיףאיז
 ךער ווי יימךז צו ויך גיפ ם'4יז אז מיר ואכפ גיהעריג,)וי

 ?למה ??סי
 הש"ץ והזרת דעם פאר פארזיך זיין ט"ה !יך ואל ש"ץ דער 8זשרייבפ,

 4אף :א?ין 9ק4ףזין וייז ויז ייט 9זעפ 59ם5ז
 צו ויז ?9ניו אוז :א4יי

 עכ"ל: נדבה, בתיךת !יין תפשה ךי זאר ברכות!יינע
 ק"ן ענפערין נישט :א? 9ען שי ח', סעיף מחבר דער ירייקפ 4אך)יי(

 ק?ף ן זאגין ןענין טש? יען 5ז לאנג 5וי9ל ניר 95זקוךוען
 נאמן מלף 4 אמן ביים1טפערין האבין זינן אין 9ען זאל שף4 ואוןגאמצ
 מער ברכות אין זאגם גמרא ךי תומפ': מלדו, מאיהאפייגר א אההשף"ת
 : יקיין ח11 יג זייקי קילם קקו ךע??ע"ןפ ל9ן :.י מ??ם'קיו

 צחיי זאגין ניפ מ'זאל 4ז "ב, סעי"ק מ"א ס*מן וךייבפ רמ"א ךחעוא)לח(
 דארט, ?בוש דער שרייבפ ברכוה, שום (יזן נאך אמןמאל



כגאמןואמרד
 : י"ח מ"ק שם בא"ר דבריווהובא1

 על אטנים שני לענות לו שנזדמ; דמי ה' אות קכ"ד מימן הברכ"ידכ:רשבנ
 ואטן אסן לומר עדיף וטפי כו' אמן אמן רומר מותר דבריםשני

 : לשונו כאן עדבוא"1,
 תרי ריש והוא בזה חדש דבר שכתב סעיק'י מ"א כ" בפרמ,נ ןעיין)לם(

 בקשה, של פירו, והשני הוא שכן מאמין שאני אחד אמןנווני
 ענינים שני בה ש.ש בברכה וא"כ משאלותינו, ויטלא הרברים שיאמנור"ל
 שנ. ?ומר יש שפיר ישראל, עמי חול' ריפא ונרפא, ה' רפאנו משלע"ד

 ,כט"ש רמי, שפיר עניני תרי עינינז וליה ליה אנו כמו שרי, אמןפעמים
 לי' כמדכר מ.לי דאתרי כיון ו1"ל ליה אנו ד"ה ע"ב נ"נ מוכה שםרש"י

 ה"ה ז"לן רש"י עכ"ל בה לן לית יימני תרי מילתא אחרא ולאו ,ימניתר'
 ושפיר דברים האמנת וגם צרכיו שאלת שמ הי' מ"א סי' שם ובתהליםזה,

 הפט"נ: עכ"ל והבן,דמי
 שני לענות שרי טיל' דאתרי מ"א מתהיים רא" שמביא כיון זהילפי

 בוא"ו ואמן אמן ע"ה המלך דוד שאמר כמו לו' צריך אטןפעמים
 : כמיבןהמפמיק

 : א!א'. מיט !אמן אמן זאגין י,% מ'מעגאז
 איהם ם'איז וויבאלד אז רת' אית קכ"ד מימן יזף )יוי רעיעגחייבם

 זאכין צוי" אויף אמן מאהל צ1ייי ענפערין צו גיקומ;ן אונטער.
 %וא4י, מיט ואמן אמן זא~ין צי איז גריייער כו' אמן אמן זא~ען מעןמעג

 : רשונו כאןעד
 טז ~אך אנייע טרי.בט י' קטן םעיף ם"א מי' מגדים פרי דער היי ועדץ)לט(

 גלויב איץ אמן איז, איינער אמן, מיני צךיי טארוץאנין?'4יז
 וואר ס'דאל אז מען מיינם ב"שה, לשון איז צךייטער דער אמת, ם'איזאז

 יען מען ךען ~שראל, 2מ1 הולו יוקה ה', ך9"נו ך?של %1שי;, 4ךיייילר אין ס'%י, וואם אברכה אין באגער, אונזער ייערן יגרפילם ס'וא? אוןמערן
 איהר אין מ'איז !!ייל ע,:':ו( ול'ה ל'ה ~א:1 ךיא ~זוי מ;ן מעג אמן מאלציוי'
 %ויך %יז מ'א קפיטי תהלים אין ס,כה( א,ן דארמ יא:כ י':"' ,יי. זאכין צ!ו.ידא

 זאגין צו ריכטיג איז ווערין, וואהר ס'וארין און ב"שה, זחנין צןיייפרסאנן
 : עכ"י אמן, מאהלצ.ויי

4לי
 ואגען ?ען לעג ל"וין צמיי %ייף אז תהלים פון אראיה ברענגט עהר
 האט הש?ום עליו המלך דוד ווי ךאמן מען ברויך אמן, מאהלצ7ויי

 : וא"! א מיט ואמן אמן~חאגט
שטייפ



אמןואמרוכר
 ובורא אחר אמן לענות דאין א' סיטן ו' כלל ח"ם תומפ' בם' וכתכ)מ(

 וארץ שמים קונה אחר וכן אור, יוצר שבברכת הכלאת
 שאין כמו הפטורה, שבברכה וצרק אמת אחר וכן שבע, סעיןשבברכת
 הבדכ' באטצע כטו שהוא מטעם מעיני שנה הטעביר ברכת אחר אטןעונין

 : האחרונים בשםיעוי-ש
 שישסע כ"א יזהר וז"ל ג' באות היום בהמדר אהרן בית ס' דכנונם)מא(

 כי אמן, שיענה נכדי לאוטרה צריך שהוא ברכה כלסחברו
 אנשים, ממאה אפילו השחר ברכת שומע שהי' ז"ל האר"י בכתביאיתא
 ע"ז השניח לא אפ"ה דוצולמות, כל לייחד אחד ברגע יכוך שהי'אעפ"י
 הברכות וכל בינה לשכוי הנותן פעמים סאה אפי' לשמוע מתעצל הי'ולא

 הן הברכות כל על אמן לענות להתאמץ וז"ל, כתב שם ז' ובאותעכ"ל,
 התורה קריאת שאחר רצון היהי ועל הקדישים וכל ושמו"ע השחרברכת

 הק': עכ"ל הט,ון, שבברכת הרחמןזעל
 את המברך שנל מע"ו שם הרב ובש"ע קפ"ם פי' הסנ"א ךכ"כ)מב(

 כל על נם אמן לענות, יש ולפי"1 אטן, לענות מצוהישראל
 אז שטברכים מה ועל לתורה העויים להאנשים שטברכים מה שבירךמי

 ביכות דאזוגי רי נאץ 8ז א' סי' ו' כלי ס:ים תו?פות מפר 8יז שמדימ()מ(
 יו~ר פון הכל את ובורא נאף אין ענטפקרין ניט מעןזאל

 און :אכט'ס צו פרייטאג אבורע מגן ברכת פון ואיל שמ:ם קונה אוןאור
 ךמעויר נאץ ~ין מם מ'ענ"עיש ווי "זוי הפטורה די פון וצדק אמתנאף

 : בריה אייז מיטן אין ווי מ'איז דען מעפ2פי וסנומה י2ינישנה
 חערן מעאל אז ג' אות ך'ום מדר אין אהרן בית ספר שיז ס'שפיים)מא(

 און א9ן, 4נטשערין !אל "ען 2רי ברכות די חבר דיןפון
 האט ה?רוש האך"י דער ש(ייטקשז ז'ס האר"י כתיי אין אז שרייבט4הר
 סילט עהר אפילו מענטשק הונדערט פין אפירו השחר ברכות דיגיהרט
 דהאם וועגין דע?פ פון רגע איין אין עולמות אלע זיין מייחד גיקענםדאף
 לשכוי הנותן מאהל הונדערפ אפילד הערין צו גיפוילם נישם זיף4הר
 שטאר, זיף מ'זאל ראדט 4הר קיךייים אויף ?רבית. 8?ע אזוי אוןבינה

 פון ו?כות סיי סשסר ברכות סיי ברכות אללע נאף א9ן ענטפערין צוהין
 קך:את נאף ?צון'ם ומי די אויך איז קךישים 5??ע אויף און יסע?רישת

 : עכ"ל המזון ברכת פון הרחין'ם אלע נאף אוןהתקיה
 ?4י שן?ה דעי אין קפ"ט ם" אביהם מגן ?עי ורייבט 5יוי און)מב(

 4ז קרב ש"ע5ין
 9עי

 914ךיז 9ע, יארף ,יוד 4עייייז מקרם
 8יז ללע~ין בש2ת שבירף אמי 5יוד מאכין הרט מען יז אוים סומטאמן,

מען



 כהאמןואמרו
 המ,ון, שבברכת הרחמן אחר אמן לענות יש שלכן שם וכתבולצריקים,

 המזון בברכת אומרים שאנו רמה מעי"ה קפ"ם סי' הרב בש"ע כת"שעוד
 אוסר הוא לברו טברך הוא אם אף אמן ואמרו וממיי' במרומיו שלוםעושה
 שכל א' מי' מ'ג כלך אדם חיי צכפר וכתב אותו, השומרים להמלאכיםכן

 יחסרנו, אל לעולם ברהמ"ז שי רביעית בהברכה מסייכ שהמברךהשומע
 אמן לענות יעב"'ן בסידור וכ"כ הברכה, סוף היא כאן כי אמן לענותצריך

 שלו: במידור ז"ל הנר"א פכק וכן יחסרנו, אל לעולםאחר
 אחד שבירך שאחר נוהניס יש ד' סעיף ו' סימן או"ח בש"ע ןכרעבכ)מג(

 ומברך אמן מהעונים אחד חוזר אמן אחריו וענו השחרברכה
 המג"א וכ' תחלה. אמן שענו אותן כ? ע:שים הוה וכסדר אמן, אחריוועונים
 וכדאיתא אמנים, צ' לענות כדי כן שעישים נ"ל וז"ל, טי קטן מעיףשם

 המקובלי2 וכם"ש אטנים צ' וז"ל השקל המחצית שם וכתב חרש,בזוהר
 יוד קדושות, ר' אמנים, צ' יום בכל שיענה צדיק, בתואר שיהי'שיראה
 שומעים שנים שיהיו שיהדר ראיתי מאמרות ובעשרה ברכות, ק'קדיש.ם,
 ראמרינן דהא כתב שפ"ב סימן בחו"ט והש"ך אטן. עליהם ויענוברכותיו
 נאך דריבער אז דארט די שרייבין אמן, "נטפערין צו 9ח:ב אויך9ען
 שיייבט נאך אמן, ענפערין מען ברויף הך9זון וךות פוז 77רף9ז'ם?לע
 בענפשין ביייכס זאגען מיר וואם דאם ה', סקיף קפ"ט מימן ש"ע רבדער
 מ'בענשפ אפילו אמן, ואמרו אוים מ'לאזט און כו' במר91יו שליםעושה
 היי דער און איהם, היטען וואס מל?וים די צו דאם קןאגם מייל5ייין,
 הערט מען אז יעב"ץ ר' 9ידור ךער אין א' סי' מ"ז כלי אין שרייופאדם
 'איז בענפשין פון יחסרנו אל ?עולם תמיד טוב ומכל אויס ?א:ט "יי~ר16

9עי
 בדכה פי.רטע די פון סוף וער 4יז דאם תייי שמז 4ק?עיין צי יחי:ב

 : סידור ךין אין גאון ווילנער דעל 4סקינט אזויאון
 חנין אטאל שרייבט ד' סעיף ו' סימן חיים אורח "יוך ?ל?1 דער)מג(

 השדהר ברכות גיזאגם האט שיעער ווי יעכם נאך אז ני?גזיך
 מונפערם און ברכות איינער יידער לאגט אמן, ג:ענפערט סאמ מעןאון

 קטן מעיף אביהכן מגן דער דארמ שיייבט כמדר, אזיי און שמי;יקךער
 מ'שמייט ווי אמן, מאהל ניינציג ענפערין צו כרי איי טהום מען 8זמ'
 ?א" 45 זאל(נפערין ער דהיינו, ק י ד צ פון אותיות ךי ?'ן ?ק..םף7, י מענטש :עדער השקל מחצירע יער דאימ שר"במ ?ש, זו?ראין
 הונדרמ ק', צעהןןדישים, י' קדושות, פיער ד', אמן, מאל (יינציג ס:ינוצ',

 זחל הך9ה 4 מאכט איינר אז שךייבמ מאמיות ,שרה ךער אוןברכות.
 אמן. ענפעךין און ברכה זיין הערין זאלין מענטשין צתיי זוכין נאך(הר

דער



אמןואמרומו
 אחרים בפני כשמברך דוקא הי'נו זהובים, עשרה שוה שברכהבש"ם

 ; השקל המחצית עכ"ר עצמו לבין בינו כשמברך לאאבל
 משה דרש הקדוש במפר פירש הנ"ל מאמרות העשרה רברי ךלם3י)מד(

 אמונים חסידיו כל ה' את אהבו כ"ד פסוק ל"א קפי' תהליםעל
 ל' דף ב"ק בגטרא דאמרינן טה עפ"י לפרש יש וז"ל, שם כתב ה'נזצר
 מאד קשה והנה דברכות, מילי יקיים חסידא למיהוי דבעי מאן האיע'א

 הוא ףשע הלא מיקר. דלא הוא חמיד דברכות מילי מקיים שאינו מיוכי
 ריש ל-ה דף בברכות כמבואר ישראל, וכנסת להקב"ה שנוזל נזלןונקרא
 הפירות שבחטאו 'שראל ולכנסת ברכתו את להקב"ח שנו,ל ופירש"יע-ב
 חבר ברכה בלא הזה העיים מן הנהנה שכל בנמרא שם איתא עודלוקין,
 בן לירבעם משחיה לאיש הוא שחבר בגמרא ופירש טשחיה, לאישהוא
 מקיל שהוא ולפי ופרש"י שבשמים, לאביהם ישראל את שהשחיתנבם

 גמרא די עאם ךאמ טז ?יייל2' ש8"ב קיטז משפם הושן אק ש"ףךער
 דיע מאכט עהר תען נור איז ?ילרין, צעדן מערט ייז אבוכה אזזאגט
 מאכט (הר אז נים ?בער אמן, ענפערין זאלין כדי מענטשין שאר??ה
 :יערם'.קייז 4יט 4ף5וק די 4יז וא?אלם יוזה די 5?ייז !יך 9אר?ייל

 : הנ"ל השקל המהצית עכ"ר גילדין,צעהן
 צוויי אז זיק מהדר מ'ואל אז שרייבט ימירות :(שרה ער ווי~ף. לך'כו)מד(

 היילי?ר דער טייטשם ברכה, 1יין ?ערין זאליןמענטשין
 אמוניכם חמידיו כל ה' און אהבן כ.ר( ל.א ,תהלים פסוק אויף'ן משדהדרש מפ-

 ,בבא אין זאגט גמרא די לוים איז פשט דער אז עהר שיייבט ה',ניצר
 אי*נער אז דברכות, מילי יקןום ס79א למיהוי דבקי מאן האי ע.א, ל'קמא
 5 דאף איז ברכורן, פון ריניבם די זיין ממחם (הר ץאל אוקמיד :ייןוויל
 סייסט דאם דברכות מילי מקיים ניט איז עהר אז אוים יוייזם דא,שיא
 "ייטלער "בער חמיד קיין קיט נ,ר זהר 5יז ווקה .קייז קיט סאוט?הר
 ויין ניט טאכט עהר אז ארשע דאף היימט ':הר אמער יוא, עהר איזיוד

 ?לא ס:זק בעולם קם3ה כ:ל ע.כ( ..ה ,)ביבות אין זאגט גמרא די וויברכה,
 רעכם גזך'ת עוהר רש"י זאגט ישראל, וכנסרע להקב"ה גוזל דהואברכה

 זינד זיין 4ין הייל עהר, גזר'ת ושראל כנמת און ברכה, דיאויבערשטין
 טט נים :אלין 9רוו-4 ףי גורם זהר איז ב-כה קיין ניט מאכט עהרוואם

 גמרא יין דארם שטייט נאף ארות, ךי יקןען די דאף (הר ג~ל'תוואקכין
 משחירע, לאיש הוא חבר ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה ככברכית

 ירבעבם פון אחבר איז אברכה אהן וועלט דער פון נהנה ם'איז ווערכו',
 וש"י :אגט ינףען, ךי !ינדיגען גימאכט און גיזינדיגט האם וואס נוט9ן

וי,יל



כזאמןואמרו
 ולכך ברכה, בלא העולם מן ליהנות כן לעשות מסנו ולמדין אחריםרואש
 את והחם'א שחטא נבט בן לירבעם טשחית לאיש חבר הטקילנקרא
 חמירא, למ'הוי אמר, ולמה הרבימ, את ומחטיא חומא הוא כךישראל,

 הק' בזוהר כמו"ש י"י אך הוא, רשע הלא דברכות מילי טקיים אינואם
 ותרין רטברך חר רתלת, בר,א ב"ה דקידשא שבחא דיסתלק בנין ויצא,פ'

 אם דוקא הוא יאות כדקא שהברכה הנ"ל, מאמרות ובעשרה אמןדאודין
 והבו אקרא ה' שם כי שנאמר אמן, שיאמרו אנשים שני בפנימברכה
 על אמן יענו ששנים להדר שצריך רבים, לשון הוא והבו ליהינו,נודל

 כל ה' את אהבו הכתוב שמרמז וזה .אות, כדקא הברכה ו,הוברכותיו,
 וכי זה, הוא חמידות וטה ועומר טחויב הוא הברכה על הלא וא"תחמידיו,
 כלוטר ה', נוצר אטונים הכתוב אמר זה עי חמידות, נקרא זהבשביל
 נוצר זה ברכותיו, אחר אמן אנשים ב' שיענו שמהר' מה היא שלוהחסידות

 האטנימ על משלם שכרו ומקבל המברך את גם ששומר ג"כ המברך עלה'
 : הקדוש עכ"ל שלו הברכח שכר לבר ברכתו השומעיםשעונימ
 נהנה איהכמ פון זיף לערנין אנרערי און ברכורע אין מקיל איזמייי_'גדהר

 אזוי כו', רהבר ?הר קיימט דריבר טברכה, אוהן תעלפ דער פון ?יןצו
 חמידא, ער זאגט תאם פאר אנדערי, !ינדיגין מאכפ און אהויא עהראיז
 ארשע? דאץ :עהר איז ברכורע פון ךיניכם רי מקףם נימ איז (הר8ז

 הק' זוסד אין ס'שטייט זוי לויט אזוי, משה ררש ספר סייליגער דערזאגם

 מענפשין צוויי אז 3ור איז ברכה ריכטיגע א או מאמהות, (שרה דעראון
 ברכה די מאכט ער ווען דס:ינ. ברכה זיין נאף אמן נאף דא9ין אוןסערין
 פםוק אין מ'שטייט :וי אזוי אמן נאך זאמן זיי און מענטשין צוויי פארהויף
 דך:יינו נאמין, או'בערשפינס רעם רופען טהו איף אז אקרא, ה' שכםוי
 אויבר, דעם גרוימן איהר זאלט ל4הינו מרל 1 הב אברכה מאף איךווען

 איהר פייפש דער איז ן ב ה אמן, זאגין זאלפ איהר דהיינו נאמען,שטינם
 פ,יפשפ אמן, ענפערין זאלין מענטשי; צהייי אז היימפ דאם גא"פ,אונזער עי ל4הינו אגרויסמיים גודל צמיי' איז,אן דביכמ אלשון ~עבין:אלט
 מילי מקזום זענין וואס רי דהיינו ח9ידיו, כל ה' את אהבו פמוק דעםער

 זיין ם'זאל אז אכטונג גיט (ר אז אחקיד ער איז ףען אבער כנ"ל,ךזרכות
 עאם 9??ייז ?מיי פון ש9!'ם?מיי

 נו?ר ממו?ים דיאלפ 9?9ה זייז סעריי
 די פאר שקר ייל אחף ?קכם קיפ אוז ?ק! (ן9עךיז :אליז 9ען?"יז?מי: אז גורכם איו א1ן טברכה הויך מאכט וואם מענפש דעם השי"ת היפה'

 איהם 9יפ עהר עאם הוץ 9%ה' ?י! אויף 4ן5ערי; יךדיז צמיי חאם?9ן'ם
 ; ?ך9ה וייז טאר?סר

אגב



אמןדאמרוכח
 קוף כוונת אכתוב ועתה וז"ל, הנ"ל הנן במפר שכת' טהנביא אגב)מה(

 ברכות בנטרא דאיתא ברכות, מאה על המרטזה יק ד צשל
 שחייב מאה 4א מה הקרי אל וכו' שואל 4היך ה' מה פמו' על ע,אל"נ
 ברכה שום או פרי איזה על וכשמברך ברכות, מאה 'ום בכל לברךאדם
 מימן הימב ובבאר רנ"ד מי' חם'דים במפר כמ"ש רם בקול לברךמחויב
 ח"ו אם כך יעשה ואם אטן, יענה שחבירו כרי הקדו' השל"ה בשםתרם"ג
 ראה ז"ל האר"י בכהבי דאיתא לברכה, הקללה מהפך אזי קללה עליוננזר
 ופי' למעלה, קללה אין הא והקשה וקייה ברכה היום לפניכם נותןאנכי
 שהוא כמו רהיינו ק' הונל ותעשה קל(ל(רה אותיות תהפוך שאםכך

 ברכה, כן נם הקללה תהי' אז ברכות ק' שיברך ק' והלל אתווןבהיפוך
 שתהלל יד' על היינו לברכה, הקללה את לך ה' ויהפוף הפסן' פירו'וזהו

 וזהו לברכה, הקללה את לך 4היך ה' ויהפוך ק' הלל ברכות בק'להשי"ת
 לאהוב ושוטה פתי מי רקשה יתבואהו, קללה ויאהב בתהלים הפמוקכוונת
 יום, בכל ברכות ק' יברך היינו בברכה, חפץ ולא אמר זה ועלקללה,

 ק י ד צ פון קוף דעם פון רמז ועם ץ41ייוין ייר עעליז:ע"ט וז-ל, דארט שרייבט הגן ספר דער ?אם קךע"ין ייר עע?ין חנבנ)מה(
 מא, צו מדהויב איז אמענטש וואס ברכות הונדערט די אויף בעטייט?אם

 אאנדערי אדער עפרי אויף אברכה טאכט ?רהר אז און יאג, טלעקיז
 ספר אין ס'שטייט ווי אזוי הויף ברכה די מאכין מדמויב ?הר איזברקה

 כדי רעגין של"ה'ם פאר'ן תרמ"ג מי' באה"ם חין אויך רנ*ד מי'רהסידיבם
 טוהן, אזוי רעט עהר אויב אמן, (נטפערין זאל און קערין זאל רתורדער
 אויבערשטער דער איז אקללה חיהכו אויף גיווארין נגזר ח"ו ס'איזאויב
 כתבי אין מ'שטייט ווי אזוי ברכה א צו קללה די מהפף וירע;לה:תברך
 דער פרעגט וקללה, ברכה היום לפניכם נותן אנכי ה א ר ז"י הק'האר"י
 ענפערט קליה, ,יין נישטא דאף איז היממעל אין אייבען הקדיטהאר"י
 ק, ל ר ה אויף קללה אותיווע די פערועהרין וועמט די אויב אזוי,;הר
 יייטש איז והלל כלו?ר, ק', הלל צריק מאכין הלרה אותיורע די ווישזוי

 הונדערט מים השי,רע לויבין וועמט אז היימט דאס הונדערט, ק'רויבין
 פון פשט דער איז דאם און אברךה, קליה פון ווערין וועטברכוה
 הוני מיט השי"ת לויבען יעסט דו אז י9רכה, הקללה ארע לף ה'ויהפוך
 צו קליורע דיע תערין ג:קעהרט איבער וועלין קיו והלל בץכורעדערט

 ותביאהו, קללה ויאדהב פםוק פון כוונה דיע איז דאם אוןברכורל
 דעכן אייף שק?לף' ?יב כאם ?אט יענהש ווע?9ר ריע-קך:א ?אףליז
 מאכען ?ישם וויל עהר בברכדה, דץפץ ורא פסוק דער ווייטערזאגט



כמאמןואמרו
 : לשונו כאןער

 נודל ולהזכיר להזהיר באתי וז"ל שם כתב כ"ט 'ום הנ"ל הנן דבנט')מו(
 כח מוסיף הוא שבזה מהמברך יוהר אמן ענייה שלהשכר

 כמבוא' אמן כענייה הקב"ה לפני גריל לך ואין מעלה, של בפמליאונבורה
 בכל משתכחין מובוה שכמה וילך פ' בזוה"ק והובא תבא פ' רישבמד"ר
 מכל למלטם עי"ז ונורמים אטן, בענייה ישפע אורות הטשכת ע"יהעולמות

 פתחו העולמוה בכר יוצא הכרוז וקול דאתי, ובעלמא הדין בעלמאצרה
 יאמרו שלא עם להטון להזהיר וצריך אמונימ, שוטר צריק נוי ויבאשערים
 כוודאי כי התפלה הש"ץ ח1רת בשעת תחנונים ושאר מעמרות אוהחלים
 מברך זה ואין יתוטה, חמופה, קמופה, אמן ועונים כראוי לכוון אפשראי

 : עכ"ל מנאיןאלא
 זע" ,הובימ עשרה דשוה ע"א פ"1 רף בחולין רז"ל אמרו ברכה דכל)מז(

 אחת כף וז"ר י"ר - אות ז' פרשה נשא בפ' התומ' בעליכתבו
 דקרא וה"פ מאה, בנימטריא דכף בהפמוק השי"ת טרמז דהכי זהבעשרה
 יום בכל לברך ארם שחייב ברכות ממאה אחת דהיינו מכף אחת אחת,כף

 : ק' הלר אין מרומז ם'איז חי מאג אלע ברכות הונדערטדי
 רי' איז וייז 9וחיי (עקוייו 4י, 4יד כ"ט, יים ייו ?הר יריי?ט נאך)מו(

 קיין נישטא ס'איז אמן, ענפערין פון שכר גרוימען דעםמאנין
 ס'שטייט ווי אזוי אמן מ'ענפערט מאם דאם ווי השי"ה פאר טאף~ףע?קרי

 שטייט וילף פ' זוהר אין אויך און תכא, אנהייב.פרשת אין רבה מדרשאין
 לוה שפע גרויס אראפ ציהט מען וועלטין אלע אין עערם גוטמ פיהלאז

 ר"ל אללע?רות פון בעשירמען צו גורם מ'איז אמן ענטפעךין דעםדורך
 שמונה הויכע די זאגט חזן דער בש~ת אז המון דעם :וארינן בר'ויך מעןאון

 נור תדהנות שונם און תקלים קיין :אגין דענממאהר-ניט זיי זאלין.עשרה
 דען זףן, צו יהערט מ ~י אזוי אמן !אגין נאף אין חזן דעם הערין צואוים
 א מים וער מען סיימט כדומה און ק%ךה 5 י?ער :ר(ושה, ייז 4יוער קטופה, אאמן שבער אמן, אגיףהאפמען דקטופה אאמן ענפערט מעןאז

 ח"ו: צערינמ(הם דער מען און השי"ת ח"ו?ן!ה
 גירדין צעהן ווערט איו חולין אין חכמים די זאגין ?רקה יעדער אין)מז(

 פמוק ז' פרשה נשא פף' אין התום' בעל. דיא מרמז איז דאםאון
 ה,נ, באטרעפם כ"ף )וי אזוי זהב, עשרה 4סה כף פסוק ועם אייף."ר

 מאם 9ף פון איינם שו(ת 9ף *מיק ךעבט -יז ?ר9ז השי"רע 4יזךעךטי
 איז זהב עשרה ברכות הונדערם די פון איינם רהיינו הונדערטטאטרעפט

ווערמ



אמןואמרול
 עכ.ל: זהובים עשרה שוה ,הב, עשרה כף,כמנין

 עשרה של מוד ה.וד אכתוב ועתה בד"ה י"א ביום הנן במפר כתבערד4
 תיקון הוא בכח איש"ר שהעניית המאמר באמצא שם וכתבקרישים

 : עכ"ל ר"ל לבמלה זרע מוציא המר להעוןנרול
 והעמר' ,"ל האר"י מנור' הוא שהמחבר ]ידוע שכר יש במ' ידהןבנא)מח(

 אמן לענזה וז"ל, י' מי' קד'ש בדיני מביאו( א' במ'זקנים
 נח פר' הזוה"ק לשון ומביא רם, ובקול בכח דוקא מברך שם"רבאיהא
 כחם בכל מברך יהש"ר אמן אתיבו דישראל בזימנא וז"ל, ע'ב מ"בדף

 נזהר אדם יהי' לכן כו', כולא על וחיימ רחמין איתמל. קוב"ה רםובקת
 : עכ"ל רם, ובקול כחו בכל .השר"מ אמן לענותלכוין

 שסיר צפורן בחלק לאזולאי הקרש בעבור' הובא וכן כונן, כודרש)מט(
 ואטן וברוך קדוש המבפל כל הבמים אמרו כ"ז אות ב'מימן

 קרב ויביא שישוב עד נירוי הקייב העמרה למעט גורם רבא שמי'ין;א
 אדם נמיכי ושטנה יועימ השבעה שהם דהיינו לבא, לעתיר הצייקיםלפני

 : הקב"ה רפני קרבן להביא עליו יפמקו שהם ד'. ה' בטיכההנזכרים
 : עכ'ל קילדיז צע?זעערט

 ס2' ק?י ס"ילקער ?ער יריי?ט;4שך
 יעתה המתך'יי דיבור י"א "ום

 ק9י' וחא 4י! !א4ץ יאך 4ז וארמ "ר"?ם%הי כו' סייד ש?תובי
 פון !ינד הא?קען ועם אויף סיקת אגרוי9עף איז 1?4ה סיט עריק?פרזא

 : ר"ל לן9?ה זרעמו4יא
 ו' מימ! "דיש פוז ייןים 4ק י9ר וש 9קר 4י! ויויא?ט מ'ריערט)מה(

 מברך רבא שמיה זהא אמן ענפערין צו דעם,לשון, מיפ --
 דף נדה פ' ירהר הייליגען פון סשון דאס ברענגט עדהר ק'ול, אהייףמיט
 רבא שמיה ידהא אמן 4נטפערין יודין תען צייט ?ער 4ין וז"ל, ע"בס"ב
 מס9' מיט פול הקב"ה ווערפ קול 4הויך מוט און כמ נאק?יז 9"9'זקירך
 שלעיי, אויף מרהם זיך חיז אוןנית

 ףיו יעייש ?ער 4רויר ררי4ער מו"
 גאנצען מ"פ'ן מברך רבא שמ"ה יהא אמן ענפערין צו ףין מסויןנירהיט

 : קול דהויך א ייט אוןלק
 ,הקם ?אם קק?ש ?עי ,ץלז חןקקים רי "רייופ, כונז מייש דער)מט(

 יהשר*מ 4ין אדר ה,מ, כבוד ברוך אדער קדושה, קייןניפ
 ביז זיי מנדה 4הם סארף קען און קרוין, די פערקרעקעלין גו גורםאיז
 צדיקיכם ףי ייר ש"רון ברענגין רעמ און פהון תשובה וועטעהר
 ?ר פמק'נן יועלין ז"י וואכ( ר'( ה' )מ':ה אין ס'שטייט ווי ס'ונו לבא'7?סיד

 : 4אם פאי 4יקףסז ביש4יזזאל
נאר



לאאמןואמרו
 כנגד וראשו בארץ אחד אופן ברא הקב"ה כונן במדרש שם יד)נ(

 שבשמים לאביהם ישר4 בין מתורנמן והוא הקודשחיות
 וקךשר שמו וסנדלפון החיות, אצל בארץ אחד אופן והנה ס"ון 6'ז'חזק"ל
 רבא שמי' יהא ואמן מטקומו ה' כבוד וברוך הקדושות הכבו' לבעלכתרים

 : מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ישר4 בנישעונים
 דבורה נתגבאה מה דגורה ותשר י' פרק רבא אליהו רבי רצנא)נא(

 נפרע הקב"ה במי לישראל דבורה אמרה כך אלאלישראל,
 ולבית הכנס' לבית ומעריבין שמשכימין אדם בבני העכו*מ טן לישראללהן

 : תמיר יומ בכל הקב"ה את ומברכים אמן ועוניםהמדרש
 עולם הפתחי שם כתב עולם פתחי הפירוש עם הבאה"מ בש"ע ושם)נב(

 מזכירים שאנו פעם שבכל נ' סי' חסירים מפר בשם ט'מעי"ק
 לברכה צדיק וכר מטעם שמו יתבר' ולומר לברכו אנו מחויבים השי"תאת

 : יעו"ש עולם של צדיקו שכומכל
 אומר שומע שאדם ברכה כל על 11"ל המחבר כתב ה' מעיף שם עוך4)ננ(

 מלאף א ;אשאפין דהאפ רושי"ת כונן, מדרש דער ייבפ ש, נאך)נ(
 9ע, ש איו עהר :ואם ףקודש חיות רי קקגין איז "אפ זייןוואמ

 'קקיפפ (הר סנרלפון איז נאמין זין השי"ת, און יוד(ן צתישןשייךער
 איז ?דושית ךי פיז ס9בוד בעל דער איז 1הר תאס השי"ת צוהרוינין
 די אין ענפערין יודין וואם רבא שמיה יהא טקן ממקומו, ה' כבודברוף

 : מדרשים בתי אוןשוהלין
 האפ דבורה דבורה 1תשי שרחבפ פ"י רבא ארי' דבי תנא דעך)נא(

 נבי, 9יהר גתוע!ין איז וואם גקאגפ, נביאות האמ אוןגיזונגען
 רוהף 1כ1"ם, די שטראקין השי"ת תעט תעמין דורף גיזאגפ: האם ןיאותו
 ענטפערין און 1אכפ, ביי און פרי דער אין שוהל אין גייון תאם עדיןדי

 : נאמין אויבערשטינס דעם שפענריס לויבין אוןשקן,
 דער דארמ שרייבט תשובה, ופתדץי היטב באר ערוף שלחז אין)נב(

 יעדם דאם ג', מימן חמידים םפר 9אך'ן ט' מעי"ק עולם9תסי
 און איהם בענפשין צו מחויב מיר ~ענין השי"ת דערמאנין מיר אזמאהל
 ךעם 9?ך9אנט מז לברכה צדיק !כר ם'שטייט עייל שמו, יתברףזאגין
 שיז עהר מאם השי"וץ שכן מבל בענטשין, צו ~יסנם 9ען ירויףצדיק

 : עי"ש וועלפ, דער פון צדיקךער
 אויף לשון, דענם מיט ה' םעיף מדהבר דער דארט זרייופ נאך)נג(

 הוא ברוף זאנין עהר ברויף הערט 9ען?ש ט תאס בף9ה:קדר
ובתך



אמןואמרולב
 ממה כ'ב קמן מעיף ברורה המשנה כתב ל~ה ורמז שמו, וברוך הואברוך
 את כשם,כיר" אם ועוד ל~הינו, נודר הבו אקרא ה' שמ כי הכתו'שאמר
 עולם שר צדיקו לברכה צד'ק זכר שנאמר 5ברכו צריכים ורם בשרהצדיק.
 עורים, פוקח כמו תיבות, בב' קצרה שחתימתן והברכות וכמה, כמהעל

 לש"ץ מהנכון הברכות בכל בשטו"ע וכה"נ השחר בברכת ערומיםטלביש
 שכל כדי מעט לשהות איא תיכף הברכה לחתום כ"כ למהר שלאליזהר
 לענוה יכולים יהיו וגם כך, אחר ממיים החזן ברכה אי,ה ישמעוהעונים
 טהעונים הרבה וב"ש ב"ה עגיית של הקול ע"י לפעמים ראל"ה תיכף,האמן
 אחר תיכף איננו הוא ענייתם ונם טמיים הש"ץ ברכה איזה יודעיםאינם

 : המ"ב עכ"ל יתזמה אמן חשש בו ויש הברכהשכלה
 שאין במקום עמוק דאם ופשומ ודל ט' קטן מעיף המג"א שם ןכ:רשבנ)נד(

 שם וכתב אברהם, המנן עכ"ל לאמרו, אמור להפמיקרשאי
 : עכ"ל רזמרה פמוקי או הפרקים בין אפי' דמשמע מגדיםהפרי

 מברכים ואין המועד בחול תפילין המניחי( לאותם דנם נראה יה ולס3י)נה(

 חאם כ"ב מעי"ק ברורה משנה ?עי ירייזמ ?עבם צו שך?ז ימו'י?רוך
 גאט'ם רוף איך אז ליהינו, גודל הבו אקרא ה' שם כי פסוק אין9'שטיים
 מדערמנט אז נאך, גאפ, אונזער צו אגרויסקייט געבין איהר זא?םנא9ין
 זכר שטייט פסוק אין ~י בענטשין, איהם מען ברייף ורם אבשראצדיק
 על וועלט דער פון צדיק דער איז עהר וואם השי"ת בפרפ לברכה,צריק
 מימ החנו קורץ איז לאז אוים ףלקר וואם ברכות די און וכמה, כמהשסת
 ניט זאל רהזן דער אז ג5ייכער איז ברכות אלע עשרה שמינה בייוכהנה סשדץי ולכות ייי :"ריקיכן' 9?ביש ":ריבם' פוקס לייל' סעך9ר'?תיי
 אביסל ךארטין זא5 עהר נור תיכה ברכה די לאזין צו אוים גיךאיי?ען
 אוים, לאזם רוזן רער אברכה וואם ד,ערין זאלין ענפעךין מאם דיכדי
 יאז דין קען ווא-טין ניט וועט (הף אז אטן, זאגען גרייך "אנין זאליןאון
 רער שוךקה פאר תאם 4יט פיהל ווייםין וב"ש ב"ה פון קול דעכ(דורף
 די אויס ?אזט 2הר ווי תיכף נימ איז אמן זאגין דאס אויך אוים, לאןפטז

 : המ"ב עכ"ל יתומה, אמן פון אחשש דא איזבףכה
 באם פשוט מ'איז 11"ל, פ' סעי"ק אברהם מגן דער. ךארט שרייבם)נד(

 ניט טאר מען מאם ארפ א אזוי אויף מיט'ן אין סאלפ(הר
 פרי דער דארט שרייבט וב"ש, ב"ה קיין זאגין 4יט עהר טאר ןייןמפסיק
 מען טאר דזמרה פמוקי ארער ספרקים בין אפילו אוים ס'~ייזטמגדיכ(

 : עכ"ל קיט,אויף
 סמוקד חול תפילין לייגען וואם דיע אויך 4ז אויס קן9ט ועכם נאר)נה(

אהן



5גאמןטפמרו
 של להפילין יד שו תפילין בין להפמיק. דאסור רר"ת בהפילין' אועליהם
 המניחין לאותן דאפילו "ר קמן טעיף כ"ה סימן המנ'א שכתב כטרראש
 ובחו"ה ח*ל הפם"נ וכתב להשיח, הוא עבייה ברכה בל4 בחוה"מתפילין
 נמי וחויר הוא עבירה בפילה שיחה אבל .איש"ר לענות מותר מברךדאין

 2 וב'ש הוא צרוך א, אומרים ראין פשיפא א'כ ע"כ, המלחמאמעורכי
 בתפילין דנם להדיא מבואר שם וגשע"ת י'א סעי'ק שם בבאה"ם גכם)גו(

 על שם במחצה"ש וכטש"כ וקדושה קריש לענות דוקא רשאידר'ר2
 מלבר ראפי' הרא"ש מדברי ראי' ואייתי וז'ל מהרע"י ב"י מציין דהמג"אמה

 חמודיה לחם בכ וכת' ביניהם, להשיח עבירה איכא ברוה, דנורםהייסור
 דשתי ראע'נ .משום רהיי'מ וז'ל הר"ן בשם המעם פ'ו סעיף תפיליןכהל'
 ידך על לאות לך והי' ראש ושל יר של בתפילין רכתיב כיון הןמצות
 שתהי' כדי יד לשל ראש של תיכף אניה" זכירה צריך עיניך, ביןולוכרון

 המחצה'ש: עכ"ל לשתיהן, אחתהוי'
 בלא המועד בחול תפילין בין חילוק אין בוראי זה מעם לפי כן ואם)נ,(

 לשהיהן אח' הו.י שתהי' ממעם ברכה בלי דר'ת תפילין ובןברכ'

 9פםיק נישפ לאף קקן פאר תפילק טם"ס י4יני 4יי %ר ???ה' ש?הן
 ס" שרייבפ אברהכם מגן ?ער 13י א'וי ראש' ?ל איז ןי "י ?מי?ע,דיז
 שף"בפ מגריכמ פףי וער איז .רייריז' צו א1קקףה ס'שט: י*ד מעי"קכ'ה
 9א?ף י9ייכ( ךנרים ?וער ישר'מ' טקן "ן?9עייז 9ען 9עג?י?ה 4יפ1יין מיראף מאכפ המוקד חדל אום י9ילין לייגין עאס די שזךאךפ

 זאנין ניפ פאהר מען שז אפשימא איז כאן, אעבירה.ער ס'איז רייךין"י8 קעי

 -מו: ולרוף הוא ?רוף1יי'
 מבואף איז תשובה שערי אויף י"א מע"ק היפב באר שין וארפ אדיץ)נו(

 נור דו"א מען מעג תפילין מכ('ם יו,י י'י אויף שז?*ירוש
 השקל מחצית ?ין ?9'יפ ? נוי אוי וקיי?ה' "ייש פון ?9ן'מ"ן?יעריז
 שרטסה וךל סהרא,י ועכ( ועוייקיקפ מג'א וער האם ךעכ( אויףדארפ
 ש*ר*ה גגים מ'איו תאם איםור חוקלדעם א 18 יא,,ש,ס~ףייד פון'ם ואשיי
 אט יך של *יוישז .ךייךיז צו א"4ירדה ךא אויף ייז קימ *יויף 9עןוואס
 פ"ו, םעיף ?יי5ין ס?כורן דקמידורע לדהכ( טפר ךער ?ריי?פ ראש'?ל
 די יי' 9'?9ייפ עייי 9?ות' צמיי זענין די חאמשי ר"ן, פאר,ן פ1םרעכ(
 יייז 9יי ק:רען".י יעי ?רייף 1יניף' ייז ילז?רון :ךד 1ל לאות לףוהיה
 עכ"ל ביקףע, צו כען' 4ייז וי' 9'יל יךי 'ר' ?י "אד'ז טי*ף ראששל

 : השקלהמחצית
 4י1 ש?ם ועם נאף)מ(

 ?גך4י'חייי
 מהז 1מנעד חוי י*יליז 4ווישז ףיי'ק
א)ה(



אמןואמרו5ר
 ביניהן הפמקה איסור הטעם ז.אין להדיא מבואר מע*מ כ"ה סי' בלבושוגם

 שצריך הנ"ל הר"ן ממעם אלא המג"א כמש"כ שא"צ ברכה רנורםמשום
 דאף ונראה וז"ל, כתב שם י"ד מעי'ק והא"ר לשתיהם, אחת הוי'שתהי'
 רבא שמי' יהא אמן ביניהם לענות אסור ברכה בלא בחוה"ם תפיליןהמניח
 אף טקום מכל הא"ר, עכ'ל ב,ה שמקיל כמנ"א ודלא בידו הוא דעביר'מפעם

 נועם דרכי ותשוב' י.ר ס"ק הפם"נ האחרנים נדולי על לסמוך ישדלמעשה
 אבל כא'ר רלא ביניהן וקרושה קדיש לענות החיים, יארצות וררה"ח, י'סי'

 : לענות אסור בודאי וב"שב"ה
 ראש לשל יי שי תפילין בין הפסקה איסור גדין לידן ראה. ואגב)נח(

 התפיה באמצע התפילין חלץ אח' אם רלפ.'ז מילתא, בי'נימא
 התפלה לגטור טניחן כך ואחר עשרה שטונה אחר הוא אם מים,להטיל
 להיות דצריך נושום ראש לשל יר של בין יצר אשר לוטר דאסורבתפילין
 לענות אסור יש"ר אמן אפי' הא"ר דלדברי כיון כנ"ל, לשתיהן אחתהוי'

 יצר אשר בברכת מ.ט בזה כוות" פמקינן לא דאנהגו הנם וא'כב'ניהן,
 ארויס שפייפ ט' מעיף כ"ה סימן רבוש אין ביירע, צו הוי' אייןוהיה זיין ם,ךארף מייל ברכה, א אהן אויף תפילין תכס'ם רבינו און ?רכהש

 איז (הף ווייל מט,כם נים איז זיי צווישין סיקקה ?ימור ךער שז?קירוש
 מ'שטייפ ווייל נור אברהם, מגן דער ווי ניפ, מ'ברוץ וואם אברכהגורם
 א אהן המועד רהול תפילין לייגפ וואם דער אפילו אוים ט~וטזטלשוז, דעם מיט שיייבט י"ד סעי"ק רבא אלי' רער און ר"4 רער ווי כנ"רוהיה
 דער ווי ניט און ראש, של אין יד של צווישין תפישין טם'ם יו'נישיער המועד חול אום קרושה און חדיש פון אמן זנפערין צו 9"יי !עוי!מאם החייכם, ארצות דה"ח, י', מימן אורח חלק נועם דרכי תשוברע י'ד,קפן סעיף מגרים פרי דער אחרונים גךעסטי די אויף זיין סומף זיך מען"אן להלכה דהאטש הא"ר, עכ"ל דענם אין מקיל איז תאם מג"א דער ייניפ און כו' אזבירה מ'איז תייל ישי"מ ?9ן ?ן5עריז ניט אויף טאהרברכה
 : ענמערין ניט מ'פאר אז אודאי איז שמו וברוך הוא ברוף אבערא"ר,
 ראש של און יד של צווישין הפסקה איםוף דין פון ריירין מיר אגבנ)נח(

 מיר הגם כן אם ראש, של און ~ד של ?נוישין יהש"ר ?19 "9יי4?קועייז ניפ יען טאהר שרייבט רבא ארי' דער רויפ ווייל כו', הו" איין וייןזאל עם מ'דארף והיל מטקם ראש של און ור של צווישן יצר אשר זאגיןניט מען *אהר דאבינן ראם ענדיגען צו אהן צוריק זיי מהום(והרנאכקער און זשרה נאף'שמונה אויב ויין, 9?"ין 3עךז צי ?9יליז די אוים?הוט איינר אז אוים קומפ שטייט אויבין ווי לוים :אגין יירמעליז
פספניז



 להאמןואמרו
 כנ"ל, מתירין אנו וקדושה וקריש אמן לענות דדוקא להפסיק אסורבודא'

 דיכול יצר אשר בברכת אבל ענייתו, יפסיר תיכף, יענה לא דאםכיון
 : כנ'ל ביניהם לברך אסור בודאי הנחתן אחרלברך

 נראה אור ליוצר ישתבח בין מים המיי אם יצר אשר ברכת דנךענין)נמ(
 כתב סי"נ כ' כלל אדם דהחיי ואע"נ לברך, רצריךבפשיטות

 ולפענ"ר בזה, בצ"ע שנשאר ע'ש למלית דרמי ראפשר מפעם לברךדאין
 ארמ דבנשמת כיון ליוצר, ישתבח בין יצר אשר דיברך בפשיטותנראה
 נינת בספף פסק וכן יצר, אשי ביכת ליוצר ישתבח בין דיברך פסקשלו

 ש"ע ק'צור המחבר מבעל השולחן בפאת הובא נ"ב סי' א' כללווררים
 ד,מרה פסוקי באמצע אפי' יצר אשר לברך דיכול י"ד בסי שםבהנהותיו
 לפענ.ד נראה לטלית, דדמי ראפשר הח"א ומ"ש ליוצר, ישתבח ביןומכ"ש
 מלית להניח ששכח דמי ס'ו בפי' הרמ"א מש"כ לפי לטלית כלל דמידלא

 המלית על לא אבל התפילין על בברכ' הפרקים בין להפסיק ד'כולותפ.לין
 חובת אינו דהפלית כיון ר' סע"ק ומנ"א ב' קטן סעיף המו'1 שםוכתב

 4ךטי מען ?אהר רעםפווךין פון כנ"ל, [אף ךףר י 4 (הר ווי 4ים%98;ן
 ס-יר קיר נעלן קדו?ה, און 2ךיש אמן, ךויא וויול יצר, אשר זאגיןניפ
 ווערין אהן עדהר העט ענפערין, ואלד ;יט עעפ ?הר טז וויבאלדווייל
 נאף'ן זאגען ראף (הר "אן יצר אשר ?בער אוועק, געהט עיים ךיווייל

 : כנ'ל !יי 1 ? ?:ו י (אך ט 1 !יקער יעי 9אסר טיילי' ד"?יי4י!
 :שתבח ?נוישן 4י?עןין משת,ן קאם (הר אויב :צר, ש?ר קיי4ין א4ן)נט(

 טז טישיפא אוים ווייזט אור, ניצראון

 (ה-

 ה?ר !אקיז ירויף
 :אג,ן ניפ מ'זאל אז יני"?פ ג' מימן כ' כלל אדם דהיי דעי דהאטשיצר,
 מאממך?מ (הר מאס 4ילייע צו גלייך אפשר מ'איזמם4כו

 פשיפא א ט'איז אז ואכט ייר אבער כו', אור יוער און :שתבחצווישען ?עקו?עי
 עהר עייל אור, יו?ר און ושת4דק ?נוישען י4ר אשר :אגין ברויף מעןאז

 נ"ב סי' א' כלל וורדים גנת 59ר דער אויף אדם, נשמת אין שיויפמקינט
 טיז שהות די 4יז ס?יסז פ4ת דער ברענגמ אזוי און 4זוי, אויץ8?ק'4ט
 יצר אשר זאגין דזמרה פמוקי ייפ'ן אין אפירו מעג עהר 4ז י'דםימן
 שרייבפ אדם חיי רעף וואם און אור, יויר און :?44ח ??י?יז ?ש'9?ל
 :וי לויפ ?לייך, ןיפ "אי 9'4יז טז 9יר ךא?ט 9?ית, ט צו ??ייף 9'4יז8ז
 ליי~קז צו פער4ע9ין האט איינער אז מ"ו, סימן 4ין שריילם רמ"אדער
 9י9יק (דקר 9עג וזייליז'סל"רן

 מייי
 י9יליז יי 4י*ער 4יעי?ה 9יט

 4יפ??ער
 אויף'י

 דער און ב' קם! סעיף ט"ז וער ?אךט ?ךיי?פ ילית,
 דריבר גברא חוית קיין ניפ 4יז 9לית וער ?ייי ד', סעי"ק אברהםמגן

הייסם



אכןואמרדלו
 גברא חובת שהם חפי~ן גבי אבל הפרקים בין הפסקה ברכתו הויגברא
 דנ"כ יצר אשר בברכח הוה 1""כ ע"ש הפרקים בין אפי' בנרכהוטפסיק
 בין אבל הפרקים, בין יצר אשר מברכים דאין לנו רי גברא חובתהוא

 להפסיק מותר מצוה רלצורך סעי"ג נ*ד בסי' רפמקינן אור ליוצרישתבח
 פשיפא בודאי כן אם חולה, לברך או רין, לו שיעשו בב"ה לקבולאפילו
 אדם הח4 ומש"כ מצות, צורך נ"כ דהוי יצר, אשר ברכת אז יברךדמוהר
 יכול דג"כ בתפילין חינן דהא כלל מברא זה אין התפלה, אחר לברךדיכול
 משום הפרקי' בין תיכף דיברך הנ'ל הרמ"א פכק ועכ"1 התפלה אחרלברך

 : וק"ל יצר אשר בברכת ה"ה וא"כ בשעתה טצוהדחביבא
 יצטרך דשמא *התפרה לאחר א"י בכרכת להמתין סברא דאין נראהועדד
 יצטרך סעי"נ סי"ז הש"ע רלדעת ברכה מפק ויהי' מים להפיל שניהאי
 : א' פעם רק מברך אינו שם והטג"א הטו"ז ולרעת פעמים ב'לברך

 ר' הנאון הרב .רדי כבור נפשי שאהבה את טצאהי זאת כתבי אהרינק(
 בביאורו חיים תוספו( מפר בעהם"ח שלים"א פינקילשטייןמשולם

ן  דער און סשיקיכם, בין אפילו מאכין אברכה מיס זיין עפסיק עהריעג אחוורי זענין תפילין די אבער הפרקים, גין אהפסק ברכה דיקייסם
 מיר פסק'נן אור *וצר און ל?סוח צעישז אבער ניפ, מען ?ארסוךקים 4יז 5;ים יל ?ל גברא, 8ה41ת אויץ ס'8יז יצר א?ר ביי 8יז ריז:על4ר
 !יין, מפקיק מען מעג תעגין יצודק א פיר אז ג' סעיף נ"ר סימן איןדאף
 יצר, אשר זאגין מ'מעג אז 8פשיטא מאכין, שבירץ אמן שחולהי?ילי
 2אן ?הר דאם שךייבט אדכם חיי דעף איי מצוה, 8צורץ אויף הייסט?

 דאף זעהן מיר אמעף ניט, סברא חיין גאר ואם 4'ז ואיעען, ;אף'זנ"4יז
 רעם, פון יאבינן, נאף'ן בר?ה די מאכין או,ף ?אף זהר "אז ?קיליזויי

מעשיי
 אפילו ברכה ךי 4אכין תיכף 4ואל 8ז הנ"ל ימ"א ךעי ש?ק'4ם

 אויץ יצד אשר ביי דאף איז בשעתךק, מצוה דהביבא תייל מ?ךחיכם*ין
 : וק"ל זעלגע,דאס

 אשר:צר מיט תארטין צו סברא ח"ן ניט מ'איז אז עוגין, יען "אןנאץ
 משתין מאהל א נאץ יעמאלס ?וור וועט פאמער דאבי4ן, נאף'ןביז

 אין דארם פסח'נט ערוף שלחן דער תאס ברכה, אספק דין 4ס תעטדין
 טיט'ן פ"ז דער און יצר, אשר :אגין מאהל צחיי מעאל ג' סעיף ז'מימן
 איז ע"כ יצר, אשר זאגין מאהל איין נור מ'זאל דארט פסק'נן אברהםמגן

 : אור יוצר און ו?מיח קנוישיו ;ןר ל?ף :4;ין צו4ליי?ער
 תוספורע ספר המחבר בעל שליפ"א פינקילשטיין משולם_רבי הגאון רב דער 8ז 4עפונין סאב כנ"ר, 4ישריבען האב ווי ךעם נאץ)ס(

תים



טזאמןואמרו
 עונים שא'ן שכתבתי 3מה להריא ג-כ שכתב מ' מי' י"נ כ% אדם החייעל
 שנינו ב"ה 51ווננו ראש, לשל יר של בין דר"ת בתפילין אפי' וב"שב"ה
 סעיף ח' סימן השלחן קצות מחדש הנדפם בספר מצאתי וכן אחת,לדעה

 ג הלכה וכןכ"ב,
 ,1,מעין שהמראכי' יכוין ברכה כל על אמן בעניית מוסר במפ' כתוב)סא(

 אינו ואם מלאך, בגים' אמן כי אמן ועונימ הקדיש אוהברכה
 חושך, לחדרי אותה ומוליכים לנשמתו הקליפות מקדימין בכוונה אמןעונה

 'ב"ה יענו והשומעים רם, בקול הברכות שיאמר בביתו אף אדם כלויןהר

 : אמן בעני'ת וידקדקווב"ש,
 ובשני הבא, לעולם אמן ועונה זוכה אמן, בעניית שמדקדק ןכ1י)סב(

 לצ'ון, שכינתו המחזיר אהר אחד לענותם, ביותר יזהראמנים
 : ויו"ט שבת בליל עלינו ופרוס אחרואחד

 הפרומה נתינת שע-י התפלה שקודם צדקה שנרולה שם כתב עןן4)סג(
 עולה מקטרנ כי מקטרנ, מכל התפלה פודה התפלה קורםלצדקה

 הפסו' ויאמר פניך, אחוה בצרק אני י"ו( )תס5'ס שנא' צדקה, קטןבממפר

 געשריבין האבין מיר נוי מפורש שרייבט י"ג, כלל אדם חיי אויף'ןחיים
 ראש ש5 און יד של צווישן שמו וברוף הוא 9רוף ענפערין 9יט נו'זאלאז

 צו ?י9ףא"עז צי 1יקךע ?א4ין 9יי ב"דה תפילין, טכם'ם ר9ינ4 וייטיילי

 : הלכה די טיז אזוי און ר4ה,טייז
 יעךער אויף מ'ענמפערמ ?אם טקן ביי מוםר מפר איז ס'שטיימ1)סא(

 9??ייכם ךי אז 1ייז ?מויי ?ע! *רויףלי?ה
 ?עךיי

 דיע
 י(נ' עיבא?ד 14, 9?שף' באמרעפט עאם ן טק זנפעךין אוןברכה
 נע, און שטארבין נאף'ן ?ליפות די קומען כענה 9יפ אמן פיין ניטפערם

 זי'ן 9יעארינפ ?ען ברויץ דזשף, קךך. טין !י פיקףען און נשמךו זייןמין

 :אלען לקעךין ויאס ד" און הויף, 9ףכורע טןע !אסין צ' "טוב "יזט9ייי
 : שמו וברוף הוא ברוף1נפערין

 טיז ?י9עריז צי י91ה טיז ט9ו' זו9עריו צו ?יהיק ק'טיי עעי און)סב(
 1'יז' צי ??י 9עךי ?עז *יייף ט9ן'ם ?מיי ויי און הבא,לעולם

 נאקט'ם צ' ?ריייאג ?נוי'9י' ועי אוז קוייו' "9ישתי סטחדיי ?אדטייןער,
 עךינ.: ופיום נאד מוב יוםאון

 דא9י, דעם *אר 9'יימ ?אס 4וווה די ~ז דארט עהר קט4יי*ט נאר)סג(

 מ'גיפ וואם צדוודה פרוטה דער דירף טז ?רוים' ןעהר ייינעז
 וא?רעיפ י_קיןג ?א?יז 19"רי9יכם, ט"ע פ11 ת4?ה די אייס מעןוי"ט
 מיפ או ה, ד. פניף, בצדק-אח:ה א9י ס'ש9ייפ )ף צדיה, יפןב9םפר

צדקה



אמןתטמרולח
 : לעני הצרקה נתינתוקודם

 של תפ.לין בין חבירו שבירך להניח ברכת על אמן לענות אם רלעכיןלסד(
 והעוקר האחרוני' בין מחלוקת יש שלו, ראש של לושפיליןיר

 שלו, רא;ש של לתפילין יד של תפילין בין חבירו ברכת על אמןדעונין
 בשערי והובא נ"ס סימן ח"א מאירות הפנים האחרונים רוב המכימושכן

 נמי וכן יעו,ש, דמסהבר פמעמא עמו והסכים ח' סעי"ק כ'ה ס"תשובה
 שהציע שם וכתב דעונין, פוסק ח' סיטן המדברי איזוב אגודתבתשובות
 סעיף ערוך שלחן בקיצור ונם דעונין, עטו והסכימו תורה נדולי לפניפעמו
 הסכים א?נער עקיבא ר' רבהנה' אף וא"כ דמסתבר, מפעמא רעונין פסקת'

 לשל יר של תפילין בין אמן לענות שאין קט"ב ס" שמואל דברלתשובא
 כיון לומר יש מקום מכל חבירו, שבירך תפילין להניח ברכת על אפי'ראש
 יד של בין חבירו של תפ.לין להניח ברכת על אמן לענות הטתיריןדרבו
 והמתירים כרבים, הלכה ורבים דיחיר כן לפסוק יש בודאי שלו, ראשלשל
 ראין והפוסקי' ערוך, יטלחן והקצור אי,וב והאנודת והשע"ת הפ"מ ארבעהם
 דהנאון ובפרט כרבים, והלכה רבים כנגד כיחיר והוי שנים, הםעונים
 עמו, והככימו תורה נדולי לפני מעמו שהציע שם כתב איזוב אנורותבעל

 : ארומאן צונםצד"ה די גיט עהר ?ען פםוק דעכס זאגין ןאל און דיר, 9אר נימען ווע?צד"ה
 להנידה אויף ראש של און ~ד של צווישען אמן ?נמפקרין יאמן און)סר(

 א איז ברכה, די טאכמ כ(יי ועי ט' 9'י~עךט עאם?יילי'
 אויף אמן ענטפערין ייזאל איז הלכה די און חחרו"ים יי ?זוי*עזולהת
 9;ים ?ער 9?*ים' אזוי אויך ~ענין ?חרוקים רוב ווייר רהור פונ'םלסויס
 סע"ק כ"ה מי' איהם ברעננט תשובה שערי דער און נ"ט, םי' ""אמאירות

 איז אייגער "קיבא ר' הגהורע דער חאטשי איהם, קיט מסכים איז איןח'
 "נפערין צו אסר'ת %הר יאם קמ"ד סי' שמואל רבר. תשובת צוטמכים
 ?אם ת*יליז להניח ברכת אויף אפ.לו ראש של און יך שי ?נףשעי?9ז
 פניכם צום מסכיבם איז ח' סימן המדברי איזוב אגודת בעל גאוןדער

 יוא מ'לאל אז איהם מימ גיוען מסכים אויך האב,ן ז? און תורה גרולישיה פאר זאף די מ?"יגט *אר האמ עהר אז שרייבמ. עהר און הנ"ל,מאירות
 ענ, מ,זאל 8ז אויך פמקנ'פ ח' סעיף י' סי' ש"ע קיציר 8יז או"ך"קקע?יז,
 מיהערט ראם תפילין לה?יח ברכת נאף ראש של און יר של צ?ישןיערין
 אמן ווארין ט"כם אפעךשטענדליכען דארט שרייבט עהר און רהבר,פון
 %ם ?יז ?*יליז פוז יאה די ?יז שלוייט %הר ואשיויב?ג' 9יי?ש יי?יז

 : הוי' אייןדאף
אוך



לםאמןשמרו
 בין חברו של להניח ברכת על אמן לענות להורות נכון דכן פשיטאע"כ

 : וק"ל ראש לשר ירשל
 כמו שקיל הוא טפי חריף הוי רע"א דהגאון כיון ולומר לעקש ואין)סה(

 פ"מ בעל רהנאון וומר מי חרא בדבר תשובות שתי לי ישרבים,
 ק'ים"ל הא ועור הפומקים, טנרולי אצלינו הוא הא רע"א, מהנאון קטןהי'
 דב"ש אף ב"ש כנגד כמותם הלכה רובא הוי דהם כיון כב"ה הלכה וב"הב"ש
 שגם בסקום בזה החריפות על להשניח ראין מפורש וא"כ טפי, חריפיהוי

 אי,וב והאגור' תשובה שהשערי יודעין אנו כאשר תורה, גרולי הםהרבים
 מאירות הפנים ובפרט הורה, נדולי נדולים ת'ח היו כולם ש"עוהק*צור
 דעונין, כמותם הלכה בודאי עמהם ממכים ג"כ הפוסקים מנדולי שהי'ירוע
 וסייעתו הרמב"ם כננד שם פסק שצ"ט סי' ביו"ד יוסף להבית ח,ינןגם
 ררבים כוותיי' נקם'נן הלכה ולענין 11"ל הרוב, הם עליהמ שהחולקיםכיון
 אם וסייעתו הרטב'ם גדולת על השניח ולא ומיעתו, הימב"ם נגרנינהו

 על אמן לענות להורות נכון דכן נלפענ"ר ע"כ הרוב, הם עליהחהחולקים
 : פקפוק בלי ראש לשל יר של בין להניחברכת

 אבר"ק הקדוש הנאון הרב כת' אסן בעניית הכוונה חיוב נורל ןב:ענין)סו(
 ש,ה משפטים פ' מנרים נועם היקר בספרו זצל"הטארנינראר

 יתומה אמן העונה 1"ל אמרו דהנה תענון, לא ויתומ אלטנה בפסוקמרומז
 המברך ברכת אחר אמן בעניית ומאחר שמפסיק והוא בפוסקים ומווכרוכו'
 כוונה בלי אמן העונה על נאמר אנו ואף שאטרז"ל, כמו יענש ענשהלא

 דברי ה'רוע עם אלמנה, אמן נקרא שזה לבד קול הרמת רקוהתלהבות

 ?פ ?רי אי' ?ילכה 9?9ים אזוי 4יז הנ"ל תשובה שערי ?ער אייץ)סה(
 די אודאי 4יז-?אף גן אם 19ם, 95ערק9ע1ך?י9ז אויףדאךפ

 און שמואנ דברי 1ער ס:ינו טי?יג זענין תאם די קעגין 5רוים תיהלכה
 איז 9??יבם 5זוי זענין פוסקים רוב דער ?ייל ז"ל, אייגף עקיבא ר'סשאין
 ?אף גרויץ מען לספורש, רביכ: אחרי ס'שטייפ ווי 9ריים, סי9רקדי

 : וזים ?אף'ןגעהן
 ש' ט1?'יר ןע9ין דק,"ל די ?אם דעכמ חוץ וואיין תענין, לא בתוםשיי2ה ?ל ומיק 5יו ?י'ס' ייי שי'?אם משפמים, פ' מגדים טעםמפר מחבי בעי לעי ?ריי?פ ש9ז זשעייז ויי'ם 9?שה סייב ?עויז און)סו(

 י9ז מי4ף%ן5קריז 9'ברויך אז ה, ד. יתו9ה, ש9ן חיין זאגק ניםמ'זאל
 ירש91ה, אאמן ןןייסמ דאם ווארין שפעפער ניפ ?וער ברכדה ךישאף
 רען כתנה, שהן אמן :אגפ מען רהיינן 5למנה, אאמן פארהאנן 4יזמזוי

 פוק'ם איז דיבור ?ער דען נש9ה, א אהן גוף א ווי 4יז נוונה אהן5ריבור
מחל



אמןואמרדמ
 הדיבור כי ממש, נשמה בלי כגוף כוונה בלי רבור לדמות הקבלהבעלי

 הכוונה שהוא להריבור והחיות גשמי, זה והרי הגוף כלי המ הפהומוצאות
 הרי ידבר, נפש בלא ואמ רוחני, ג"כ שהוא מהנשמה בא רוחני דברהוא

 והנשמה הנפש מבעלה ונלמורה כאלמנה הוא הרי לבד כנולמ'םהדברים
 יתומח אמן הא' שבשמים, אבינו ימאן מאן אשר אמנים, שתי לפנינווהרי

 כוונה בלי שהיא אלמנה אמן היא אחרת ועוד הנ"ל, רז"ל בדבריהמוזכר
 התום' וכתבו ן מ א נ ך ל ם ל א אמן מאי דקי"ט שבת ז"ל כמאמרםכנ"ל
 להל' כן מביא שם תום' בפסקי וגמ אמן, בעני'ת כן לכוון צריך דלפ",שם

 האטנת שהוא אמן של פשוטו מלבד נ'אמן מ'לך 4 אמן בכל להרהרשצריך
 לא הממעיט ועכ"פ עולם, של וכבשונו ברומו העומרים רברים ומלבדדברים,
 עניית הוי הכוונה וזולת נאמן, מלך 4 של הכוונ' גם בפשטות מלכווןיפחות
 צבאות ה' האדון ה,היר אלו שתים ועל שכתבנו, ממעם כאלמנה כזהאמן

 אמן תענו שלא תענון לא ויתום אלמנה כל לנו ומרמ, הלז קודשבמקרא
 עכ"ל: עונין מלשון תענון ויהה אלמנה, ואמןיתוסה

 שגוף אשה ענף ריש תלפיות מררש בספ' שמבואר לפי"מ מבעהמ"ח)הגה"ה
 המחשבה שהוא והצורה והנשמה ו(אשה, נמשל הוא ההומריהארכס

 קאמר שפיר וא"נ ל,כר נמשלוה היא ;(הדיבור החיווה שהוא שבלבהטהורדה
 הנ"ל כדין ומחשבה בוונה בל' אמן ויאסר לבר הפה רס ידבר נפש בלידאם

 אוו' רוחני, א ?אף איז כענדה רי און גיף, רער )ו. ממש א איז וואםמויל
 אמן ניט ענטפערט עהר אויב אין רוח4יות, לויטער א'ז נשמה ך' )וי8ווי
 ךעז 9אן' איסר עסז שסייז בלייבט תאס אלמנה א ווי אזוי איז 4ווךקמיט

 שי"ם סאבען !ישען ?ין מ'זאל שרייבט קי"ט דף שבת מסכת איןתוספית
 די א'ז 9לף' ש4א?ןיי?9עי 8יז השי"יי 4ח?ו, 9לד אל ו ם ץ4?5עריו
 ורעויה י9ן ?4ן'ם 4יקףע ךי אייף און אמת, 8יז זאגט יהר תאםברכה
 אלמנה כל פםוק רער מרמז איז ממאם איז השי"ת ?אס 8?49ה אמןאון

 סאויתום
 מונו"

 ?ער 8?קךק ץ9ז .קייז ?ן9ערין ניט זאלט איהר דהיינו
 וען 4יט?ע54עריז זא??ט סששה, לא לשון פון איז תענון לא והו?ה,מי4ז

 : עכ"ל ?4עןה, אגרוימע איז%ם
 ךי און "?דק' ש צ. ?לייף "יז 9ען9ש פין "עךקער רער 4ז"?ה אירע תלפיות מררש ספר אין מ'שטייט ווי אזוי מח4ר, בעל פון)הגה"ה
 הערץ ארחן מיט אין מדאנק אריינם מיט השי"ת ךינען היל ?אם4?9ה
 דאם אשך: ךער צו חיר2 ארתן גיט 4הר עאס 8:וי צו גיגליכעןווערט
 בלי כגוף 4ענה ילי ת9לה ס'שטייט 11י אזוי כוונה, אהן ריבור רער8יז

 אהן 8ישה 11י אנשמה, אהן שגוף )וי 8יז 4ץ4ה ייז י9?ה ה. רי?ש9ה'
איהר



מאאמןואמרו
 המבואר כדין והכוונה המדקשבה שהוא הצורה, מבעלה וגלמודה נאלמנההף

 בעוה'"(: זה במפרנולעיל
 ברכת סיים אם רהנה ק"ש בברכ' אמן עניית דין בע~"ה נבאר וערע1ץ)סז(

 דיש סק"ה נ"ם ס" בשע"ת מבואר הש"ץ קורם המאורזתיוצר
 אך כ"ד מ"ק שם ברורה במשנה טבואר וכן דכ"ע, אליבא חה אמןלענות
 שלא כדי הש"ץ עם בשוה ק"ש הברכות לסיים לדקרק צריך אםלענין
 הנה דעות, חילוקי יש בזה אסן בעניית_ לק(ש הברכה בין להפסיקיצמרך
 ד' סעיף נ"ם סי' כהרמ"א פסקו דעות רוב המאורות, יוצר שלבהברכה
 הרב )הוא כן אומר הרב שהרי אמן, ויענה הש"ץ קודם לסייםדימהר
 כתב וכן סעי"ד, נ"פ מי' הלבוש וכ"כ סעי"ד, נ"פ סי' שלו בש"עאדמו'ר(
 הבוחר אחר דדוקא משמע המחבר ש"ע לשון דמפשפות ה' סע'"קהשע*ת

 יוצר אחר לא ]אבל כו' עליו שטברך לרבר הברכה בין כטפסיק הויכו'
 מ"1 סי לעיל רא.' הבאתי וכן מעק"ב ס"א מי' הפמ"נ דעת וכןהמאורותן
 וכראי המאורות, יוצר ברכת אחר אמן רעונימ בראשית אגדתממדרש

 אלמנה פמוק דער מרמז איז דאם 12ונה, אהן אאמן טיז אזוי טאןשי?ר
 פאהר מען ווי אזוי ענפפערין קייפשין סען ואן ת2נון מ2פן, יאהתום
 8ט9! 912עךין ניפ 9ען פאר 5זוי כנ"ל, ירט91ה. אמן 2יין ענפעריןניפ

 : עך(4ה אגרוי9ע מ'איז דען כוונה אהן ס:יט8~9ל,
 די 5ען ?נוי 94ז ?ו?ע?ין פון ייז דעכם ?יין ?ס8ר 9יר עעלי! יעצפ)סז(

 די אויסגילאףן האמ עהר וויבאלד שמע, קריטרע פוןברכות
 נ"פ םימן תשובה שערי אין מביאר איז חזן, פאף'ן ס9אורות יושרברכה
 שזוי און מיךה, 5לע זענין ראס און אמן, !אגען מ'ברויף אז ה' קפןסעיף
 ~עהן מ'ברויף או.ב אבער כ"ד, קמן מעיף ברורה משנה אין אויףשטייפ
 מפקיק ברויכין ניפ און אמן, !א?ען ~אך אי! ן(!ז 9י?'ן גלייר לאןיןאוים
 ןעות, חיל3חי דא 8יז אמן, מיפ שמע קףי5ת און ברכה דעף צ3ו"שעןזיין
 9'!אל 8ז רמ"א דער ווי פוסחים רוב סאליין ס?אורות יו8ר ברכתביי

 זאגפ ש*ע רב רער אמן, ?נפע-ין און דהזן טא-'ן לאזען צו אויסדקיירען
 עייל ה', מע."ק הש,בדה שערי דער און דארפ רבוש רער און שזויאויך
 זאגין ניפ מען זאל כו' סבוחר נאף דוקא 8ז אוים ווייזפ הש"ע לשוןפונ'ם
 5טי9יק ווי מ'היימפ טיילאמן

 ~נוי?עי
 מאם ?אך יי איי ור?דק וער

 וער אויף אזוי, ניפ איז המאורות יוצר ביי ?וער איהר, איבער9'9אכפ
 שוג, גיברכפ ייר סאב.ן אוין און מגדיםפרי

 מררש פון ן פ סי אויי
 גאוניב( שיע דן המאורורע, יוןר נאף אמן זאגין מ'זאל אז בראשיתאגדת
 סי' הן'םפ רמ"א ךער ?י שזוי פו2ן צו !יי אויף ?ין צו ם91ך ווערפזקנין

נ"ש



אקושרו5ט
 לסים דימהר הנ'ל כהרם"א לעשות עליהמ לסטוך ת'ו פשניםט
 .שיש פי על אף המאורות יוצר ברכת אחר אמן לענות כדי הש'ץקודם

 : ברברמערערין
 דהנה לעיין, יש באהבה ישרי געטו הבוחר אחר אטן עניית לענין אך)סה(

 הפסק דהוי ממטום אמן יענה דלא כתב סע*ד נ'ט בסי'המחבר
 %א המפרדים טנהנ בעיניו שנראה סק"ה בשע'ת הוב' בשל"ה כתבועא
 טלטת עול לקבלת האהב' בין יפסיק שלא כדי הש'ץ עם ויסיים אטןיענה
 אף אסן יענה דלא והטעם אטן, לענו' יש הש"ץ קודם סי.ם אם רקאצאם,
 פ'ו, סי' בטור כם"ש הפרקים בין וכבוד היראה מפני להפס'ק דמותרע*נ
 השוע"ת עכ*ל אחר בשבח להפמיק לו אין מקום של בשגחו שעוסק כיוןט*ם
 דלא באהבה, אחר אמן יענה דלא הב"ח בשם סק"ב ס'א סי' במו'1וכ*פ

 : באהבה אתר אמן ריענה שפסק עוםכהרמ"א
 11'ל המאוהו' יוצר ברכת על כת"ש ד' סעיף נ"ט בסי' הובוש אכגם)סם(

 הה1ן שיסיים קודם הברכה למיים ימהר הברכ' לסיף סמוךכשיניע
 י'א באהבה, ישראל בעטו הבוהר ברכת אחר מיהו אמן יענה הח1ןוכשסיים

 ואף בדי יוצר..ס9אורורע ברכה די רקזן פארין לאזין אויס 9"אל 8זג*פ-
 : אמ, זאגען'צו

 ד' מע?י נ*פ סימן "ין ?ריי?פ ?סוי וער עאךיז ףיןיי4?ן יען ברויך צשמקה, :שראי ו4מו מבומי ,אף ל9ז עע~יז שטער)סרם

 דער שי*יבפ דעם אויף אהפסק, מ'סיימפ תזיל אשן ניפ'זא?ין י"אלשי
 עם אז ה' מעי'ק תשובוה שערי אין גיבראכפ 0'ווערפ און הקרוששליה
 לאז*ן אוים ניר "מן ן זאג' צי ניפ ספידים די פון מנהג דער איהםניפעלפ
פ41יף

 עול "ילת אוז ילה 8י?ה ?נו"שען וין טיקיק שיפ %י כלז' 9י?"
 יו (הר ברויף חזן *ארין שילאזפ אוים אבער האפ זהף 5ז שמום,9לכית

 חאפש אמן זאגין 4יפ מ'וא/ תאם פאר איז טקם דער און אמן, 1צפערין'
 ?ריייפ פור וער ווי סורקים בין וכבוד היראה מפני זיין מפסיק9'9עג
 ווייי דעםווע4ין פון ם"ו,מי'

 ברויף הש"וע פון 4מדק 4יז עו9ק איז ,הר
 אווי און השע*רע, לשון ע"כ שבוה, אנדעףין א 9יפ ?ין 9פ0יל שיטעהר

 4ים 9:אל ב*ח פאר'ן ב' קפן םעיף מ"א ם" 'הב פייי געי אויףש9ק?פ
 פםינפ תאס רם*א דער :וי ניפ און באדובה, כו' הבוחר נאך אמן:אנקן

 ב8סוה: נאף אמן זאנען יוא מעאל אזראיפ
 ברכרע אויף דארפ שרייבפ ד' מעיף נ*פ סימן לבוש דער אטעך)סמ(

:

 י
 מוף צו נאה4ט 9'מך4פ 8ז לשון, דעם מיפ סיאורות ו8ר

 וער יי 4ר' בעו, *אר'ן ביכדה די לאזען צו אוים ייי?ען מקברכהלאל



מ3אקשםח
 שברכה שכיון לק"ש הברכה בין הפסק רהוי אמן לענות כדי למהרשוא
 עליו שמברכין להרבר הברכה בין להפסיק לו אין ק"ש מצות על קאייו

 ק"ש מצוה על וצונו. במצותיו קדשנו אשר מברכין היינו אם ורא.וי*א
 שאינ' הברכות באלו אבל עליו שמברכין להרבר הברכה בון הפסק אמןהוי
 כו' בהבוחר ונם הפסק, אמן ל*ה ק'ש של שבח לפני שבח תוס'אלא
 שלום משאילת נרע רלא החזן ברכת על אמן ויענה החזן קורסימהר

 : הלבוש עכ'ל נוהגין וכן רשמע שנ.' ברכה ביןשטפמיקין
 דש 11"ל שם שכתב מק"נ בא'א נ"א מימן הפמ"נ מרבר' ניאה וכן)ע(

 הוי זלא אמן לענות שכן כל הכבור מפני דשואל יברכתי'בק"ש
 ס"א במי' הטור כמ'ש אמן, לענות כ"ש הכבור מפני שואל דאםהפסק
 שומע והוא מברך שאדמ רברים שאר על אמן אפי' ומשמע הרם"ה,בשם
 שמסכים יחדיא הרי מנדים, הפרי עכ"ל בהנ"ה ם"א במי' לרידןדעונה
 וחינן ,וברכותי", בק'ש דבריו בריש כמ"ש באהבה אחר גם אמןרעונין
 חייס בתוס' הובא רע"א וכ"ד אמנים כל לענות מותר הפרקים דביןדם"ל

 נאף 4בער אמן, זאגען יאנין 4ען זאל ברכדה די לאזען אוים תעפחון
 צו אוים ס"לען קיפ מ'זאל אז 8ך4ה פאיהאן איז "שראל בקמוסבוקר
 דער ציוי?ען 4ךי4ק ס,היימפ ךייל 4ין, 1ץ4ען נאף און חון פאר'ן~אזין'
 ברויף ק"ש יצתרע אויף גיהקרמ ברכה די מייל שמע, קףטת אוןכרכה
 איבער מ'9אכפ מאם זאף די און ברכה דער צ1וישן זיין 9פ9יק ?יפצען

 קל 'כו' הדשנו אשר זאגין זא?ען 9יף ווען 18 פארסא4ן איז 8ו4האיהר,
 ירכורן יי ?5ער כנ"ל' שוך?שק גיוועזין אמן עאלם ש9ע. קףיאתט4נת
 סביה(ר ביי אפילו איז הפסה, חיין 4יפ אמן ה(יימפ שבח א מר זעניןךאם
 און סוון, אמן1אף'ן זאפען און חזן טאר'ן ראזען צו אוים היילען מען זאל:ו'

 : הלבוש  עכ"ל נוסג' זיף 4ען 8'ז8זוי
 ק"ש ויי שי 1ויסען זאלפ דע, לשון ועם ייפ ךאףם 4הר?ריי?פ י םעי"ק א"א און -נ"א סימן מגדים פרי אין אוים אויף מיי:ט שזוי און)ע(
 8ז שכן 8*ל 4יז ו(?ביי 9?ך שואל אז דין דער איז ברכור: דימים
 שרייבפ טור ךער זוי גיהיימין קיט הפקק ייין פ ס'תאק אמן ענטעךין9(אר
 אנדערי אויף אמן אפילו אז אוים מ'מייןפ און הרמ"ה, בשם מ'א מימן8ין

 הפרמ"ג, עכ"ל אמן ענפערין אויף ןהר ברויף הערפ 4הר וואםברכורע
 אפילו אמן 44טפערין 9ןאל 9י4ים 4יז טז,הר 94יריש ואף 9יר4לז
 ייז 8זו' אוז 94ן, 9?י אלע ענפערין מען מעג ק*ש פון פרשיות ויצווישן 8י האלפ ער אז זעהן 9יר און ?ישגייבען, אוי4ען ווי כו' ב2מו ס13סר*אף
 דקיי או'ף'ן חיים תומפות דער זצ"1, אייגער עקיבא ר' ך2רן דערח1יף

ארם



אמזואמרומד
 יענה הפרקים דבין שלמה, והשלחן הד"ח וכ"ד מק"ט, כ' כלל החיי"אעל

 סע.*ב! פ'1 מף ש"ע בק'צור וכ'פ אמניםכל
 באהבה בין שנם הרמ"א שדעת בהערותיו השלחן בפאת שם וכתב)עא(

 בערוך וכ"כ שומע, שהוא ברכה כל על אמן לענות יכוללק"ש
 בעמו הבוחר ברכת על נמ אמן לענות כהרמ"א לדינא רהעיקר ו,"להשלחן
 טפעמ אמן א! לענות שלא סע'ד נ"מ במי' המהבר ומש"כ באהבהישראל
 בשם כמ"ש ק"ש על קאי לא דהברכות משום כן, סיברים אנו איןהפסק

 ממכים נ"כ הוא סע"ד נ"מ סי' ארמו"ר הוא החביב ואהרון עכ"ל.הרשב"א
 : לק'ש באהבה בין אמן לענות שלובהש"ע

 ארמו"ר טםידו' מתבאר כן 11"ל מחדש הנדפם השלחן קצות בם' דכ"כ:)עב(
 אמן בעניית אפי' ק"ש של הברכה באמצע להפמיק ואמורשכתב

 ברכה שאחר אמן לענות יכול דברכה דבסוף משמע עצמה, ,י ברכהשאחר
 דיכול רבוותא גדולי הני כל על לסמוך דיש בפשימות ונראה עצמה,%

 הדר"ח דעת דער אוץ 4יז אזוי און %', סעי"ק כ' כלל איהם ברענגפאדם
 אמ מינ א?ע זגגן מען זאל פרשיות רי צווישן אז שלמה, ש"חן דשראון

 : ב' םעיף ט.ז סימן ש"ע קיצור ?ער 4?ק?פ אזויאון
 מעג שמע "ריארע און אהבה צנוישען אפילו ,איז הרמ"א. 4יליעי-בערן ?יות וי?ע 4יז השלח! פאת ועי ?קיפ שרייבט)עא(
 אויף ?טייט טייי איי 9'סערם' מאם 9רכות מלע אויף ל9ז זן9ע?יז?ען
 11יא 4'ז מריין די! 4יז קיקר דער און ?שון, רעם 9יפ השלחן ערוףשין
 וואם און באהבה, ושף1 4ממו סבוחר אויף אמץ צו?נפערין רמ"אדער
 אמן ניפ?פערין 9(אל 8ז ד' םעיף נ"ט טימן א,ן שרייבפ מדקבררער
 עכ"ל, רשב"א פאר'ן 9ישריבן האבען מיף ווי ק"ש צו ניפ גיהערין9דכורע די ת*יל אזוי ניט מיר וךאליין הפקק, מטעכמ כו' ב(מו הבוקךףצ!וישן
 צווישן אמן זא9ין צו 9ק9ים אויץ איו ד, סעיף נ"ט סי' הרב ש"ע דעףאון

 : ק"ש און באהבה כו'סבוחר
 מבואר אזוי ם'איז אז השלדהן קצורע רער אויף שרייבמ טיוי אדן)עב(

 טאהר מען כו' להפ9יק אםור שרייבט עהר זהרב, מידורפון
 דער פון אמן ענפקר"ן צו אפילו ק"ש פון ברכה 9יט יין וי"ן 9יייק9יט

 אמן ענפערי יו מען מעג ברכדה סוף ביי'בם אז אוים מ"י!ט טלייז,לרקה
 מו9ף ויץ מנקאן אז בפשיפורן אוים מיי!ם 4ך9ה' טייי,ער לער2אף
 ברכה דער אויף אפילו אמן  פבבומויין 9'9עג טז גדולים אלע די אויףךין

 וואם גדוריבם נאף או! לבוש דער און רמ"א דער ווי באהבה כו'סבוקר



 מהאמןואמרו
 והרבוש כהרמ"א באהבה ישראל בעמו הבוחר ברכת על נם אמןלענות

 נקט.נן: והכי שהבאתי רבוותא נדוליושאר
 אפי' רמפפיק מע"ג ס"ו סי' בש"ע מבואר ולברכו ולקדושה ולק"יש)ענ(

 אברהם במנן מבואר והמעם למודים, וכן הפרקבאמצע
 וכתב הקב"ה, כבוד מפני ק"ו בו"ד כבוד מפני לשאול פוסק דאםמק"ה
 עכ"ל ויברך יפסיק רעמים קול שמע אם מעטא רמהאי שם אברהמהמנן
 אנחנו למודים פי' למירים דיפמיק המחבר דמש"כ סק"ו אברהם המנןוכתב

 עלמיא עד ואיש"ר וער, לעולם הטבורך ה' ברוך אומר ובברכו בלבדלך
 יענה לא ואילך ומתתקבל אמן, ויענה יתברך שאחר אמן ער וישמעוישתוק
 לעולם המבורך ה' ברוך עונה התורה ברכת ועל מנהנ, אלא אינו כיאמן
 ימלוך ולא וברוך, קדוש, יאמר ובקדושה הברכה[ סוף ועל אמן ונםוער,

 אבל לקרושה, שייך שזה ימלוך נם שעונין משמע נוחלין ישובהנהות
 שטי' יהא שבאמן ונ"ל חמורות, לחם כרבר' משמע דברכות פ"קבתוספתא

 בין המפסיק בעונש יומף בב,ת מאד דהפליג יתברך כן גם אומררבא
 : אברהם המנן עכ"ל ע"ש, ליתברךעלמיא

 : סלקה רי ייז אזוי און קיבראכפ, האבעןמיר
 מעיף ם"ו םימז ש"ע 4י, 9בומר 4יז יךכו איז חרו?ה אין וךיש פ:יי)עג(

 מוךים צו אויף און 1רק, 9יפ טין אפילו ייין קפס.ק 9:אל 5יג'
 999יק 9'9עג 4ז ה' קפן סעיף אברהם מגן אין מבואר איז פעם דעראון
 ?בור פאר וחומר אקל 4יז ווע9ין ודם בשר כבוד פון שלום זאגען צוךין

 9', 5ז אוים קוממ טעם רעם נאף אז מג"א דער דארפ שרייבפהקב"ה,

 עכ"ל גריה 5 טא?ען או, זייז 999.ק קע, זאל 5ועער פון 5קולסקרפ
 י:אל טז זאגמ מחבר ךר וואס ?אם מג"א, דער שרייבפ 1' קפן סעיףאין

 4יי און לך", אנחנו "מודים ילוים 5יריש וער 4י' מודימי צו וייןטף9יק
 רבא ש9יה יהא 95ן און ועד, לעולם המבורף ה' ורוץ 9ען (אגפברכו
 אמן, זאגקן און בעלקא ואמירן פון אמן ב,ז הערין אוים און ??9:א,4יז
 5י?סג, נור ?'4יז מייי ין9עייז 4יפ 9ען !אל שהן' ממ"ןל פון א9ן'םאין
 לעו?ם סיבוךף ה' ירוך 9ען זן9עךמ 99ר, ביי'ם ביכה וער אויףאון
 :אגען יען !אל קדויה בי. און %ךקהו, סוף ואויף'ן אמן אויף איזמד'
 אוים מיי!פ נוח?', וש ךוהורע 4ין ומלוף, ניפ אבער כו' ברוץ כו'ירוש
 תומפתא אין אבער ק"ושה, צו אוך ם'גיהעף ט'יר אויף ומלוץ ס'!אגמ5ז
 ייר גיפעלם חמידות, לדהם דער ווי אוים מיי!ט ראשון 5ךק ברכותפון
 בית דער ףייל אויף, זתברך זאגען מען זאל ףבא שמיה יקא אמן בייאז
 ?נוי?עז ט*9יק 5יז עאם ךעכ( פוז עוקש 5יז י*ייג ?9ארק 4יזיו9ף

עלמיא



אמןואמרומו
 אמנים, כל לענות דטותר הנ"ל האחרונים טכל מבואר הפרקים ובבין)עי(

 וקדושה קדיש כמו דינו תפלה ושומע הקרוש ה4 שלואמן
 שם וברוך ישראל שמע מהפסוק חוץ הפרק, באמצע אפי' דמפסיקוברכו
 בהם יפם'ק דלא מע"א ס"ו כי' בהמחבר מבואר ועד לעולם מלכותוכבור
 כע"ק ברורה במשנה שם וכתב יהרננו, שמא שירא מי מפני לא אםכלל
 הקריאה דאם ואפשר יענה, לא וברכו וקרושה קדיש ראפי' טשמע וז"לי"ב
 שמע ]בין להפסיק צריך בתורה כקורא רק דהוא שעות נ' לאחרהי'

 : ברורה המשנה עכ"ל שכמל"ו[ לברוךישראל
 ]דמפסיק תחנונים באומר שכן דמכל ג' סעי' שם הרמ"א דכניעבנ)עה(

 ברורה המשנה שם וכתב תפלה[ ושומע הקרוש דה4להאמן
 אלו ע'כ י"ח סיום במוף לומר הרגיל בתחנונים מיירי דהוא כ"בס"ק

 הרין נובע שמטנו הרשב"א בתשובת מצא דכן שם וכתב רוקא,אמנימ
 : ברורה המשנהעכ'ל

 שבתחנונים פסק ב' מעיף קכ"ב סי' השולחן ערוך במפר אבל)עי(
 : המג"א לשון ואס אט אהער ביז ע"ש, ותברף, און עלמיא-
 מימעג אז הנ"ל אחרמים אלע פון מבואר איז מ9דחים ויז מעןיו און)עי(

 ךין מפסיק קעאל שי וברכו ו"דושוק קדיש ווי דין זע,בער ?ער4י, יילה שימא און המדוש ה4 פון אמז אוז ש9['מי שלע54%קייו
 שב( ברוף און 1שראל שמע פסוק דעם אוימער פרק, מיטען אין94ירו
 9פקיק לט מ:אל אז א' םעיף ם"1 מימן מחבר אין מבו4ר איז כו'כבוד
 נפשות, טכנות פון אפחד רא 9'4יו 4ז סיידין ?יט ואר ~יי?נוי?ען
 ס'ווייזט לשין, דעכ( מיט י"ב מע."ק ברורה משנה דער רארםשרייבט
 ם'איז און ענפעךין, ניט מען זאל וברכו 1"דושה יךיש אפילו אזאוים

 נאף סיינו זמן נאף'ן שמע קריארע זאגט וקנער אז וויבאלד אז9קגליף
 תורדה רער און לינענט ,הר ץי פל"ף ואף 8יז 9אג אויף'ז שיהךריי

 : המ"ב עכ"ל שם[ ברוף אזן שמע ]יווישען זיין 9פסיק יו מען9רויך
 תחנונים 9':אגט שז ?וו שוי ג' מעיף ימ"א ?עי ?איט שריימם)עה(

 סקדוש % פון אמן :אגען צו מפמיק מען )איז]גיבעטן
 9'מיינט שז כ"ב מעי"ק מ"ב דער דאיט שרייבט תפלה[, שומעאון

 כן נצור[(ל יהי ]דה"יט םשרה שמונה םוף אין י(אגט תאםססנונים
 אין ~עפונין טזוי האט עהר אז דארם שיייבט %הר און אמן'ם, דיד~א

 המ"ב: עכ'ל דין דעם מיר נעמין איהם פון עאם הרשב"אתשובת
 4חי אין 8ז פמק'נם ב' מעיף קכ"ד מימן השלחן עיוד ועי אפער)עז(

 אמן'ם אלע זאגען מען מעג "שרה שמונה נאך ךאם?צור
אויב



מז אמן,ואמרו
 לרצון, יהיו ההחנוניס קודם אמר אם אטנים כל לומר מותר י'חשלאהר
 בהאמנים רוק' להפכיק דמותר הרשב"א בתשו' מצא דכן ברורה המשנהומ"ש
 אטר שלא מיירי דהרשב"א לומר יש ודכוותייהו, תפלה ושוטע הקדושדה4
 דהרשב.א י"ל התחנוני' קודם לרצון יהיו אמר אבל התחנונים קדרם לרצוןיהיו
 בתחנונים לענות דאסור דכתזש כט", דלא אמנים לכל להפמיק דמותרמודה
 ד' נמעיף כך ואחר התחנונים, קודם לרצון יהיו אטר אפי' אמניםשאר
 והפסק' לענות יכול מתם אטן דאפ" בתבנו וכבי 11'ל השלחן הערוךכתב
 סי' ערוך שלחן בקיצור וכ"פ מעם", רממתבר ע"ש דאסור הוא אחרלדבר
 מותר י'ח תפלת כשטסיים תיכף לרצון יהיו אמר ראם פ.ו מעיףי"ח

 ב1ה דמכתבר מעמא בהנהותיו השוחן בפאת שם ובת9 אמנים, כללענות
 המחב' פסק דכן וכת"ש אמנים, שאר לענות דאומר שם הט"1 רבריומדחה

 : הראשון לרצון יהיו אחר אמנים כל לענות דמותר שלמהשלחן
 כתב עוד 11"ל הש"ע המיום אחר שלו במידור ,"ל הגר"א פסק דכ:ן)עז(

 ננטרה כבר לרצון יהיו שאחר 1"ל הנר'א שאמר נועם אמריבספר
 ]הר:חנונים[ קודם לרצון יהיו יאמר ואם וכ' רמי, רנליו רעקר וכטאןהתפלה

 נור 4ז הר*ב"א. תשובת אין געפונין האטשי_עהר שרייבט ברורה משנה רער תאם און לרצון, וה? גיזאגט האט 4הראויב

 דון-

 ה% פון טמן
 ו9ד91דק, ?9?ה שוק? אוןעקקדוש

 9ען 4אי
 !אוקי

 רשב'א ךעי 8ז
 שז אבער פריער, געזאגט 4ים ליצון והיו חיין האפ ערהר :וען?מנ?9ט
 רוטב"א דער איז מין יאן נצור (הי פאר ררצון ו?יו 4ע!א4ט ףאט4לר
 זאגפ וואם מו'ז דער )ת ניט און אמן'ם, אלע :אגען מ'מעג אז סודהאויץ
 אנדערי קיין זנפערין 4יט מען 9אר לרצון יהיו געזאגט מ'האט אפילי18

 שוין האבען מיר און ר', מעיף דארמ עהר שרייבט דעם נאףאמן'ם.
 שלע4י?רי9ע"שי

 אמן'"
 מען טאר ןאכען אנדעףי צו טר זאגען מען מעג

 אויף *סק'נפ אזוי און טקמים. גיטע ירויף שיייבט חון ויין, מפמיק4יפ
 שמונה נאף באלר ?:אפ עהר אז פ"ו םעיף י"ח סימן ש"ע קיצורךער
 אויף אמן זאגען שוין זהר מעג לרצון !היו יי!אגפ 4צור יטי יאר.2ורה
 זיף רופין תאם הגהו-רע !יינע אין דארט ויעו?פ 4רףר אוז ?רכוין'8?ע
 וואס ט"ז דעם מדחה איז און דין, דעם צו ט2מימס ריכטיגע השלחןפאת

 או 9סק'נפ *למה *לחן מדזבר רער אויץ שז יריייט 4ךר און98ר'ת'
 : ש9ז'ס 8לע 4ן9עךיז 9ען 9ענ יצון ן?יו קי!א4ט9'סאפ

 לשון, רעכ( מיפ םירור גאון'ם וויל~ער אין 2הר ברענגט טזוי אין)עז(

ן
 והט נאך 6ז ז,ל, גאון פאין נועם( אמיי 4ער שרייבפנאף

 אויס זיף שוין מ'האט ווי ג?ייף ס'איז אין תפלה דש גנענדיגט ייזלרצון
גיריקפ



אמןואמרומה
 ונראה : עכ"ל דמי ןרנליה רעקר דכמאן שירצה מה 3ל לומר דמותרפששא
 יהיו אחר4 אמנים כל ולענות בונראי רבווהא נרולי הני פל על לממוךדיש

 : הראשוןלרצון
 השלדק ערוך מספר רין הירוש נחוץ רבר עוד בעז"ה ארפיסאגב

 : הרב,ם לזגות נ.בסי'
 בפף ציגור ומצא לביהכ"נ בא אם נ"ב מיי בש"ע 3תוב דוהנה)עח(

 ה~1 ואח'כ לדוד ותהלה שאמר ברוך ואטר רזטרהפסוקי
 יוצר ואח'כ ישתבח ואת"כ כ!' בקדשו אל הללו ואח'כ השמים מן ה'את
 ום"מ 411ל הרמ"א שם וכתנ כו', הציבור עם ויתפלל וברכותי' וק"שאור
 סף הפר'ח זכ' עכ'ל, בבקר לברך שמחויב הברכות כל התפלהן עאחריאמר

 אחר א"א נשמה אלהי אמר לא דאם פק"א במ", נ"ב כי' בפמ"נ הובאנ*ח
 יאמר לא בה'ת רנם הפנ'ם כ' עור מתים, מחי' בברכת נפמף שכברחתפלה
 נם רעו:ו שלפי נ'ב מי' השלחן ערוך בם' ע"1 וכתב באה'י, נפפרשכבר
 ברכת ונם המאורות יוצר שבירך אחר יברך לא בינה לשכוי הנותןברכת
 דנ"ל 11"ל שם וטמיק חיים במכלכל בשמ"ע שהזכירו אחרי אפוריממתיר

 : עכ"ל התפלה אחר ברכות הב' אותן נם יאט' ולא להקל ברכותדכפק

 :4וט עדקר 11*באלד אז ואךפ ?סר שרייבפ (שרה, שמונה פוןגירוקט
 ניי ולייף ק'(ויז עא?יז -לז 8?לעם ק'9עג 8' ?קי?א 8 איז לרצוןוהיו
 ; לרצון רהיו נאף אמן י4?קרין איז גרולים שיע ךי אויףזיין צי ם91ף !יף פדא( סיאי! און ?"רה, שמונה פון ?יגאנגין אוים שויןמ'8יז
 סימן השךיחן ער!ך 9פר חין רין טנאי;"כ(  4ועעףן סא3 שיך !יי" ש"י:ץוט

 וייזז צו וויכם קמ?ה שריי*ען עא "קכם א'ך עערןנ"ב
 8ין שפעט מיקומט אז נ"ב סימן ערוף שלחן אין ס'שפייפ נוי *שיוי)עח(

 הה ?יבר מען !אל מנין דעם קומען נאף ניפ מ"אן אוןשוהל

 גרוימי א זעהר ס'איז תארין מנין מיפ ךאבי?ין צו אבי ?ימויים יייישעז
 צו מוהויב מען איז השחר ?ךכורן אלע אבער רמ"א וער זאגפכש~ה,
 ברכדה די אז חדש פרי וער זאגפ דעם אויף וא;ינן, דעכם שאףזחגען
 יושא מ'איו ?ייל ,שרה שמונה נאף :אגען ?יט מען פאר נשמה 4סיפק
 9'אויף זאל התורה ברכרע 8ז זאגט פרמ"ג דער און ס9?ים, ?שה9יט
 דיויף ובה, אהבה מימ יוןא מ'5ןיו ?ייל ראבינין דעם נאף זאנעןניפ

 לן?יי סנווען *ך9ת 9עי ורויף לךץתו 8ז השירקן ערוף וער?ריי?ט
 המאורות יוצי 9ים יוצא מ,איז עייל ראביוין 4אף'ו -שעז ;יט "וידוי4ה
 והאפ מען תייל ואבינק נאף'ן :שען ניפ מען ברויף אמורים 9?יראויף
 ששרים: זמתיר כו' ס:ים מ?לכל *יי (שרה ?מ41ה 5ןי! דער9א?פש1ין

אגב



ממאכ9ואמרו
 הוהיר הטניר ודל, מק"א נ"ב מי' דךטב הבאר כחט'כ להודיע נחוץ שב)עט(

 מהפך כן העושה כי בדילונ ולא כסרר לההפלל כו'להב"י
 כתג ל"ו מי' הכ.צ בתשובות אבל וז'ל, הבא'הם שם וטסיקהצינורות,
 אם אבל הצבור עם מתפלל שאיגו היינו כסדר להתפלל הזוהר בס'שטע"כ
 יהסניר ה9הר ןהיינו מויי נ*ע מתפללין כשהציבור ובא לביהכ"ג לבואאיחר
 הגאר עכ'ל נ', בסי' הפר'ח וכ'כ הציבור, עם להו2פלל כרי דמרלנהנ'לן
 להרופה בהעל' אחרון יהושע עטק בספרי אלו הבאה'מ דברי והובאוחיטב
 בהשמפות הפהרה שער בטף הנ"ל בספרי שם והבאתי ג', סיטן טףשם
 ספר בעשם נ"ב בס" זצ"ל דברזאן הנאון מהרב חיים ארחות בס' פסקרכן

 מפעם מרלנין ואין לביהכ'נ לבא דהשוהים בשטו שם והומיף אורמשרי
 לא אבל לכתחילה רק זה כי חכמים דברי על עובר הוא הצינורותהיפוך

 : שם  לעיני ע'כ לזה ראי' שהביא ועי'ש כלללעיכוב
 ס'ט סיטן ריש אברהם במנן הובא פ"ד ס" הרם"ע בתעצבות 28י2ב:)פ(

 :הת'רו כ% ברכו שטע שלא מ' דרוקא שמע, על פורםבדין

 נ*ב םימן גרענגפ היפב באר דער וואם ןיין מוךש נויפיג איז אגב:)עם(
 היילינען דעם גיתעןין מזהיר האפ מגיד רער לשון, ועם9יפ

 דער אוים דארפ פיהרפ צנורות, ד* איבער עהר "ערפ סיפקרפאיבייי וואס דער וואתין איבער-סי8עךין. "יט כםרר ואבץין !אל יהר יוסףבית
 5'1, סימן תשובורע ?ינע אין ברענגפ צבי חכם דער אבער וז"ש,באה"פ

 8ז נור מן כטרר.מייבפ ואבינען מ'ואל אז זוהר אין ס'ש9י*פ ?אם ראםשי
 אילע זענין ראבינען קיפן שין שוין האלפ ציבור דער ווען ~יקומעןייז און שארש8עפיגפ האפ ער %ז אבער ציבור, א אהן ביחידוועידאבינפ
 און ציבור, מי9,ן דאבינען מ'זאל כדי היפען איבער יוא מ'זאל אזמו?ה
 באר פון לשון דאס איז אהער ביז נ', טי' פר"דק דער שרייבפ אויףשזוי

 קונפרס אין אחרון יהושע עמק ספף טיין אין איהם ברענג איף אוןחיפב,
 הפהרה שור טוף אין דארט בףענג איף יין ג', מימן סוף לתרופהעליה
 משרי ס*ף פאר'ן רב בערזאנר דער פסק'נט אווי יז השמפות, דיאין
 פערי8ע. וואס די אז תעגין אור מאורי פאך'ן מו9יף דארט איז אוןאור,
 חכם15 רברי אוף עובר זוי זענין ניפ היפערין און כנ"ל דאביון דעםפי~ין
 ניפ אבער כנ"ר ~נייף ואקץי1 יעי ירייף ?סססלי' נור תאךיןז*ל,

 : ע"ש לדבריו אראיה דארפ ברעגגפ אוןלעיכוב,
 אברהכם מגן ?ער אויף און שפייפ פ"ד ס*מן הרם"ע תשובורע *"ן)פ(

 ?9ע "ל פירם פון ךין "ין ס"פ ט*מן אגהויב אין איהםקשיעשגפ
 מנין, דענם *עוהי*ע9'ןפ 9'סאפ ?ען חדישוק 9יט *ךכי זא4ק צו ה.ד.

שהיבם



אמןואמרונ
 כבר ששמע מי בשביל אבל אור .וצר אמר שכבר אף ברכו בשבילולומר
 יטהאריך מחמת נתאחר שהוא רק לתורה. העולה מן או ההזן מפיברכו

 שהתחיל קודם היינו לברכו הגיע ועתה ביחירות ומתפלל דזמרהבפסוקי
 לי' שרי עשרה איכא אי בעצמו הוא כ"ש ברכו בשבילו אומר'ם אור'וצר
 חוזרין אין אור יוצר שהתחיל לאחר אבל . שמע שכבר אף ברכולטימר
 הוא וגם יתורה מהעולין רק שמע שלא אף ברכ. שסע כבר אםבשבילו
 אבל כ"'ר, ס"מ בכי' רז",ט הרב בש"ע וכ"פ עכ'ל, ברסו יאמר לאבעצטו
 י"ה לתפלת כשהניע פעם עוד קדושה לומר לו אין קיו'טה כבר ששמעמי

 נותנת דהסברא קשישאי מרבנן שמעתי וכן ביחידות, מתפלל הואכאזר
 לומר התפלה סדר היא כך ברכו דכשימא לקדושה, ברכו בין לחלק דישכן

 השמונה אחף הש"'ן לאטרו התפולה המדר קדושה אבל אור יוצר קורםברכו
 שמע כבר והוא כך ההפלה מרר שאזן כיון קדושח עתה 'אמר ולמהעשרה
 ראשונות ברכות נ' לומר לו התירו קרושה עדיין שמע שלא .מ' אךקרושך,

- -1  מעג דעמאלט ברכי קיין גיהערט ניט מ'האט ווען דוקא אז עהרשרייבפ
 געאגפ שוין קהאט עהף אפילו ברכן מימ ,ךיש איהבס ייר זאגעןמען
 א פון ?ךער ס:ן פונ'ם 4רכו קיהערפ שי'ן האט (הר או יבער אור,יוצר
 גי:אגט קילאסין 4י1סאט סייל ?עך?5עי'9ט סאט 4סר נור ?ת?העילה
 איירער 4רכו 4יי האלפ עדהר און קיחידורע דאקינט און ךזקסהפם)קי
 מען מעג מענפשין צעהן דא ם'איז אז אור, '.צר קיהויבען יסן האט%הר
 האפ עי חאטש זאגין מעג איזךן ער אז שכן אכל ברכו איהם פירזאגן
 אור, יושף :אגין גיהוי4ין אהן שון האט עהר אז אבער כנ"ל, 4יסעףטשוין
 שעך?י טאר ילקיז (וקי שז ?4ז 9ל 4רכו איסם ייי סאן'! 4יפ יעי:אל
 ע2"ל, לתורה טעוסה פון ?ייגו ויהערפ, שו.ן סאט עסר מויל :אגעןניט

 אבער ד', מעיף ס"ם סימן ערור שלדהן רב דער אויך פסק'נט שיויאון
 סאט %יר עייא?ד?די?ה

 שוי'
 האפ עהר אז יעצט און קדושה קיסערפ

 ?יך האב אזוי און קדושה, חיין יאגין קים עהר טאהר ביסידות4ידאוינט
 טה,י'לק 4יז 9 טז 9יט 1עזו' 4זט %9ה וי מז רוי4ע[-44ז פוז4יסקרפ
 סדר דר 118י 8יז 4רכו 4?ליא ?אריז ל' כנ 4רכי אי! ?די?ה?יוי?ען
 צו קדר דעף איז קדושה אבער אור, ייצר נאכהער ברכו פר~ערהתפלה
 אבער האט ער אז ע"כ איבער, זאגפ חזן רר אז (שרה שמינה נאף;אגען
 סתפלה מדר דעכס 4ין משנה עד:ר זאל פארחאס קדושה 4יהערפשוין
 9" עער שוער שיסעךט' שויז ע:אם %סר טז קדי?ה ייייז 4י! זאגעןצו
 ער. רי זאגען צו גיוועזין מתיר מען האפ קדושה, קיין גיהעךם ניטסאפ
 סאט "ז%י 4ימ י*עי הוף' היי?ה 9יט 9סכות רריי?9ע

 שויי
 4יסקיט

סדושה



נאאמןר~שמרד
 התפרה מדר שא'ן לפ' קדושה כבר ששמע למ' לא אבל קדושה עםנקול

 כמובן:כך
 ברוך הקהל אחר שענה "ש"ץ אהר אמן לענות נוהגין שיש מה יץנןק)פא(

 אחר שענה לו17רה העולה אחר נם ועד לעולם המבורךה'
 ב' במי' ישתבח אהר ההיים דרך בכ'רור כתוב יה הנררדבר ביהל'ו,הקהר
 עונה ביהל"ו אומרים כשהציבור ש"ץ קצה אפרים שערי בם' כתב11'ל

 טיר שאוטרים כיון בידם הוא וטעית ביהל*ו ואומר יחוזר אט'ןאחריהם
 שאמרו אף הש"ץ אחר אמן יאמרו הצבור אבל אמן, לומר א"צ כו' ה'ברוך

 כתב נ"1 מ" והפמ"ג עכ"ל, נ'ז מי' פרמ"ג עיין נוהנין, וכן ציהל"ובתחילה
 צם' המכים וכן אטן, עונין הצבור ירצו אם הוא, רשות יראה וט"מ וז"לשם

 ביד הוא דרשות לבם,ף דהכריע נ"1 כי' הפמיג בשם דמביא ברורהמשנה
 עימד שהוא מי ועכ"פ וז-ל שם המ"ב ומכיק אמן ע"ז עונין ירצו אםהצבור
 להפמיק שטותר דבמקום להדיא הרי זה, אטן יענה לא להפסיק שאכורבמקום
 שם כתב ה' מעי' ט"1 מי, ש"ע בקיצור וכן 'טם. אסן לענות מככיםהוא
 אטירת אחר יענה לא הש"ין אבל אמן הש"ין אחר לענות לענות נוהניןדיש

 : במובן אזוי נימ איו לה יךת מיר דעי יייייקדו?ה
 ל1, !אקק ~אך ניסג ויף וענין !ועלכע טייל ם'פארהאנן ~אם ז4אם)פא(

 אויך ועד, יעירם המבורך ד' בריך ה"גט עהר אז חזןנאף,ן
 זא~פ עהר וו. לתירה עולהנאף'ן

 כרן-

 לשון, דעם מיט ב' מימן ישתבה נאף ההייבם דיד סידיי -יז !יד~עשי"ט ייז ?ער ועו?מ:?ד' ס?בטיך ה'
 א אז אפרים, שערי מפר ".ז?'?9ייט

 טייי
 זאגט ציביר דער ךען חזניכ:,

 המבירך ה' ברוך ער !אגט ננהער אמן, זיי ענפערין כו' המבורף ה'ברוך
 ה' ברוך תיכף ענפערין ץ" ווייל טעווה, אגרוימין האבען אבערן'יכו',

 ס!ן נאף'ן זאגט ציבור דער אבער אמן, זאפען ניט !י' ברויכעןקמבורף
 רשון, דעם מיט לגיייבט נ*1 :י' מ;דיבם פרי דער אין נומג, !יך סעזייז אזוי און כו' דהמבורף ה' ירוך גיזא~ט פז-יער ויייהאבין האטשיאמן;
 און ענפערין, יעג ס'11יל תער אז רש,יע, א איי עם אז אוים ווייזםךאך
 רעב: פיר דארט ברעננט "הר ברורה משנה דער ממכים אויך -יזטזוי
 אז ארשווע ם'איז אז מכרבע עהר איז מוף צום אז נ"ז מימן מגדיםפרי
 אום פיהרט ברורה משנה דר און אמן, ?נפערין ויי מעגין ו,יל ציבורךער
 מפסיק ניט מ'טאר וואם ארם א אזוי או')ש מ'הארם אז פנים כר (רוז"ל,
 מ'סאלט וויבארד אז מפורש מ'דאך זעהט אמן, דעם זאמן מ'?יט זאלךין
 ואגין ייא מ'זאל מם4ים ,הר איו ן.'ן ספמיק מ'מעג מאם אארט טזוי-ין
 יייר אז דארט שרייבט ח' מעיף מ"ו סימן ש"ע קיצור אין און הנ"ל,אמן



אמן ואמוונב
 ברוך העתה הש'ץ אחר אטן לענוון שנכון פבואר הלין 6כל עב"ל,חקוי
 שבאחרונים לדגדול מצאתי זאת כתבי אחר אבל וער, לעולם הסבורךה'

 יענה ולא ודל, תפיל.ן קרושת דין אחר תפלה בהל' ארמו"ר הרבבטירור
 זה אסן לענות כלל צריך א.ן כי הל.1 ה' ברוך שאוטר הש"ץ אחראטן
 עטהם עונה אלא ביהל'ו הצבור שימימו עד להמתין להש"ץ אין ולכןוכו'

 : עכ"לביחר
 קצות ס' בשהט"ח שליפ'א נאה חיים ר' הנ' הרב יריד' לי רמז ןחק)פב(

 יחדר שהש'ון הוא שטוב נ"1 בסיסן שכתב בהלבושהשלחן
 שלא "בלחש" הש"ץ יענה ררכך לומר ריש *בלחש, ועד לשלם ה'ברוך
 כי הפוסקים, בין ב,ה טחלוקת יש כאשר אמן ענ'ית למפק הקהי *עןיביא
 ברכו קורם שכ"ש הש"ץ אחר אמן ועונים וז"ל נ"כ כתב יעב'ץבמידור
 מנין וכש'ש החזן אחר אמן ועונים בשם וזוקף בברכו כורע וז.ל, נ'מי'

 אסן, עונים ואין ועד לעולם הטבורך % ברוך ביחר והקחל הח,ן אוטרטצומצם
 העונה החזן אחר אטן עונים אז מצוצטם טמנין יותר דכשיש להדיא טבוא,הרי

 : ועד רעולם המבורך ה'ברוך

 אל,ם דעם פון עכ"י, "סל ן *אף ש9ן .קייז :א4יז 4יפ זאי טז וערי*ער המבורף ה' בריף זאגפ עהר אז חזן נאף'ן אמן  ענפעךין צו נוסג !יףנענין
 ה' ברוף זאגם ?הר אז חזן נאף'ן אמן זא4יז צו ?לייר ?'ייז 8ז יירחסז

 אין הרב מידור אין געפונן איף האב שרחבן 9יין נאף אבר וכו',סמבוסך
 עהר אז חזן נאף'ן אמן ענפ;רין 9יפ 9'!אס רשון,  דעם מיפ תפלההלכות
 דריבער זאגין, ניפ אמן דעם מ'ברויף ווארין כו', המבוסף ה' בריף:אגפ
 כו' ה' ברוף לאזון אויס תעפ "הל דער ביז תארפין ניפ חזן דעףירויף

 : "הל מיפן גלייך זאגיןנור
 תאם לבוש אין נ"י נאה חיים ר' הרב גיווי~ן אן מיר האפ ואס חין)פב(

 !ף2ען ןץל ס!ז ?ער 18 ?עקער 9"יז שז נ"ז סימן 8יז?ךיי?פ
 זאגין חזן דר ואל דריבער אז זאגין םען :קאז "?4יל", ו"ל ס?בודד ה'4ריך
 4יפ :אל "סל וער 4ייאקויל'

 ?יס 8 צי קן?עי
 8 ק'ייז עי א'וי ץק'

 רינים די אין דארפ שיייבפ עהר כו', סףבורף ה' *ריך אמו4אף4ושרין אזמ'זאי אויף שיייבפ יעב'ץ סידור רער און פוטקים די צווישעןססלוקת
 אויף אין 4ךכו ויי ו:קע, !יף 9:אל ישון, דעס מיפ גרכו שארעאם

 8ק~ז נאר ס'איז אז און חון, נאף'ן אמן מ(נפערפ און שם, 4יי'ם??עליז
 אין וכו', סמבורף ה' *ריף זאקען צו והל סיפ'ן חזן !אגפע"רמשמצם

 מענפשין מעסרר דא ס'טיז אויב 15 מפולש סאך 19ר !עסז ש49 8נפךיןניפ
 וכו': המבורף ה' ברוף זאגפ עהר אז והזן *אף'ן אסן *וא מען(4*ערפ

און



עאמןואמרו
 הש"ץ שאמר ואחר וז"ל, ה' פימן י"א כ?ל כתנ ארם החיי דףגה)פנ(

 קפנם אשר האלו הנדולים ההרים בין להכריע ראשי להכנים רוצהאנ. אין והנה אטן, לענות צריך א(ן וער לעךלם המבח*ך ה'ברוך
 חיים, יקים דברי חם ואלו שאלי לוטר בוראי נוכל זאת רק סמתני,עבה

 : עביד כמר ודעביד עביד, כטרודעביד
 לא אחר ראם האחרונים ברוב הטומכם הרין בעזה'י אבאר ןשהה)פד(

 אנשים י' היינו מהקהל שמע רק ברכו כשאמר טהש"ץשמע
 הטבורך ה' ברוך ג'כ עמהם עונה ועד לעולם המבורך ה' ברוךשאמרו
 ה' ברוך הקהו אחר שעונה מה טהש"ץ רק שטע אם אבל ועד,לעולם
 הרב שהר' דבריו, על אמן יענה רק עטו יענה לא ועד לעולםהטבורך
 פ' שאם עיקר דכן סעי"ב נ"1 במי' שלו ערוך בשלחן כן אוטרארמו'ר
 שלא אע"פ עטהם לענו' הקהל כל יכולים אחריו ועונין ברכו טהש'ץשטעו
 דבר האומרים עשרה כאן שיש כיון וכו' המבורך ה' את ברכו מהש"ץשומעו

 בסידור שם ומכיים ב' מי' ישתבח אהר דה"ח בסירור כתב וכןשבקרושה,
 : הלכה וכן נ"ז סי' כם"א רלא קל"ט מ" א"רדה"ח

 תי דעם נאף אז ה' פימן י"א כלל אין שרייבט ארם חיי וער חפן)פג(
 אטן שקין ;יט ?ען ברויף כו' המבורף ה' ברוף זאגמ הזןדער

 בקרג ירויקי .די צ:)י.ען ?ין מכרי4 צו הין סקקים ;יט ףיף ויילין קירחין
 די או זאגן בודאי מיר ~אנין דאם נור מור, פאר ,רעמר פיוהל :עניןוואס

 עם תער און היים, אלהמי דבך. שללע זענין פומקיכם די אוןפוסקיכם
 גוט: אויף טהוט דער ווי טהום ?עריס און גיט 5יז וער )וי?הוט

 רוב ביי מוסכם 5יי עאם ריו ךעם ויז 9ו5י ייי עעייו יעפבמ)פר(
 ציבור פון נור ברכן חזן פון ניפ מיהערט באלד וויאהרונים

 ה' ברוף !יי מיפ מ,אשען זאל כו' המבורף ה' ברוף גיזאנט סאבען?י
 נאף'ן ענפערט 2הר אז חזן פון גיהערם נור מ'האט אז אבער כו',?מבורף
 אמן, ענפערין נור המבורף ה' ברוף זאגען מ'נימ :אל כו' ה' זרוףמקי
 ענפערין און ברכו ש"ץ פונ'ם גיהערם האבן מענשין ניין 5ז ק-~ר,*יזוער אזוי 5ז שרייבפ און עזוי, אוך זאגט סעי"ב נ"ז מימן אין ש.ע רב דר?ארין
 פינ'ם קיהערט ניט האבין זיי חאפש ענפערין אויף אנרערי קאנין איהםנאף
 א.ז איי אין קל"ט. מי' רבה אלי' פאר'ן החיים ררך שידיר וער?ריייס אזוי און שגקרושה, דבר א זאגען יאם צעהן רא מאיז פי'ל ורכהשז

 : הלכהדי



אמןואמרונד
 אחר אמן עונין אם בברהמ"1 הרין האיך בעזה"י הד.ן נבאר דעתה)פה(

 הנה חיינו, ובטובו סשלו שאכלנו ברוך ועונה שחו,רהמברך
 לא כאחד שאכלו עשרה או דשלשה קצ"ח מי' סוף בהלבוש מבואר ,הרין
 בעשרה או שאכלני ברוך ועונה שחוזר המברך אחר אמן לוטר להםתקנו
 הזימון, ברכת עם ויצטרפו יפסקו שלא לבם שיכינו כרי וכו' 4הינוברוך
 מדברי המתבאר אמן ויענין וז"ל, סק"א במש.ז קצ"ח בסי' הפמ"נ פמקוכן

 ברוך הטברך שאומר ולאחר בו' אמן אחריהם עונה אין דהטברךהלבוש
 הזן ברכת ולצרף לב ליתן כדי אמן אחריו עמו האוכרים עונים איןנ"כ

 ובא"ר הפם"נ, עכ"ל אמן ג"כ ברוריענה אומר כשהטברך לשם והבאיעו"ש,
 תמיד שמו ומבורך ברוך המברך אחר עונה באם וז"ל כתב מק"ב קצ"חס"

 ומבורך ברוך עניונו דהרי העונים על אמן לענוה צריך לא תו ועדלעולם
 כשאטר ארעו;י' הוי ולא שכח ואם העונים של שאכלנו ברוך במקוםהוא

 העונים אחר אמן שיענה צריך אז., וטבורך ברוך אמר ולא נברךהמזמן
 כטו"ז דלא שאכלנו ברוך ואומר המברך שחוזר אחר אמן עונה דנםואפשר
 אכל ולא שמ שהי' או בזימון המברכין אצ? הנכנכ ש"י כללו הא"ר,ע"כ

 אויב המזון 4ךסת פין דיז ?עם בעז"יק ויז 9סאי 9יי !ועליז יע2בם)פה(
.

 י'4רוי-

 ירוף 4"5ערט 4ך'ר עע' יייד ?עם קיף ייי :אןין
 0ימן מוף יבוש אין מבושר איז דין דער קתנו, ובטובו 9עלו?ין?נו
 נימ מען זאל גיגעסין צוזאמן האבין מענטשין צעהן אדער דר,י שזקצ*ח
 ברוף אדער כו' שאסלנו בריף זאגם עהר אז מברף נאף'ן אמןזאגען
 מזמן פון ברכה דער צו זיון מכוין און הערין אוים זאלין כדי כו'הינו
 מעיף זהב משכצות 4ין קצ"ה םימן 4ין מגריס פרי רער סשקינט עזויאון
 דער 4ז לבוש פיז 9(4אר -יז אמן אקאגין לשון, דעכם מיט א'קפן
 4ן5עיי, קיפ או'ך ;ץלז ףי א,ן בנפשג-ם, די נאף אמן ענפרין ניט זאלמברף
 הערין צו זאלין זיי 4די כו', יאכינו ברוף זאגט 4הר אז אילם נאץאמן
 בר.ף זאגט מברף דר ווען ארי,ן מ'קומט אז און הזן, ברכת ץין מצרףאון
 און מגדים, פרי פון ישון דער -יז אהער 4יז אמן, זאגען מען ברויףכו'
 ווי ?שון, דעם מים שר"בט ב' קטן מעיף קצ"ח סימן רבה אלי'דער
 ברויף ועד לעולם תייד שמו ומכורף ברוף מברף נאף'ן מ;4נפרטבאלד
 זוארין כו, שא,4לנו ברוף ענפ4רין זין ראם ך' נאך אמן זאגען 4יפ שוין?"ן
 צן פעיג,9ין מ'האט וויבלד נור כו' שאכלנו ברוף במקום דאץ איזדאם
 (נפרין עאם ךי ?אף אמ, !אגיז ?ען ירויך ?ע?א?ם כנ"ל ?ריך?4ע,
 מזמן דער ווי נאכדעם אויץ אמן מ'ברויףלאגין אז ןיין סזאן אוןברוף,
 אריין מיגעדהט אז -יז כלל דער הא"ר, לשון ע"כ שאכינו, בר.ףזאגט



נהאמיואמרו
 תמיד שמו ומבורך ברוך עונה משלו שאכלנ. נברך אומר כשהמברךנלל

 מהעונים רק ושמע נברך המברך אמר וכבר נכנם ואם ועד,לעולם
 הדין וכן אמן, אחריהם עינח חיינו ובטובו משלו שאכלנו ברוךשאימרים

 ואם וער לעילם תמיר שמו ומבירך ~הינו ברוך אומר יו"ר המסוביםאם
 כדברי ייז סי' מ"ח כלל אדם בחי' כהב כן אמן, עונח המברך אטרכבר

 א': קטן סעיף קצ"ח ס" כטז"ז דלא והא-רהלבוש
 ג' סעיף רצ"נ סי' בהרמ"א מבואר דמזצש"ק כרכו באמ.רת דןכדץ)פו(

 ע"ז וכתב הקודש, על מהול להומיה כרי נועם באריכותלאמרו
 בהלכות וכתב וז"ל נועם כאריכות וברכו בד-ה ב' קטן סעיף שםבשע"ת
 ולהמשיךן להאריך ,ר"ל לאנודי לאינש ליי ומבעי' ציצית הלכות סוףגרולות
 שבתא דהא' מהזיקא דניתצל הכ. כי שבתא באפוקי וער לעולם ה'בברוך
 בשם מהרח"ו הקידש יד מטהרת שראה כתכ ושמ יומף בברכיוהביאו
 ומאריך אדם נשמושך הציחח שיש רמנכי קבלה ז"ל גאון האירבינו
 ע.כ השע"ת עכ"ל שבתא באפוקי זעד לעולם המבורך ה' ברוךבאומרו

 : מאד בזה ליזהר'ש

 4י ,:וקייז 9'4יי עעי ~ףעי וע9%?ין' ייי'ם ?'לךעףט או, ?טיב 4לין
 ענפערט נברך זאקט מזמן דער אז זיי, מיט גיגעמין ויט סאט איז?טוב
 גיקומען אריין איז עהר ווען אז ועד, לעולם תמיד שמו ומבורך ברוץמען
 האט עהר נור נברך, געזאגט גיהאט מזמן דער שוןהאם

 רא-

 אז גיהערט
 אמן, די נאץ עהר ענפערט חיונו יבטובו משלו שאכלנו בדוףמ:קנפערט

 להינו ורוף .עהר ?קשעךם צעהן נעקין ממווים די אז רין דער איז אזייאון
 גיזאגפ שוין אבער האפ  בוובון דער אז ו?ד לעילם תמיד שמוומבורץ
 סימן מ"ה כלל אדם חיי דער שרייבט אזיי אמן, עהר (נפערט כו'ברוץ

 לבוש: רער וויי"ז
 רצ"ג מימן רמ"א רעף שרייבט קו~ש שבת מוצאי פזן 9רכו יענין)פו(

 אבים*ל ה, ד. נו?ם באריכות ברכו :אגען מ'זאר ג'סעיף
 עה~יי9ט סקי?ש, (ל סחול ןייז צו מושיף בדי ניגון א מיט אוןלענגער
 הלכות ור לשון רעם ייט ב' קטן סעיף אין תשובה שעיי דערדארט
 המבירץ ה' בריך ביי ציהען 9'ברויץ שרייבט ציצית הלכית סיףגדולות

 ברכי דר און וואך, די שיעכטם פון תערין קיציל מ'!אר בדי עבת מוצאיכו'
 הרב פון ג:עהן האפ (הר אז ךארם שרייבפ און איהם ברענגטיוסף
 ס'4יז אז גיפריבט אוים און בקבלה מ'ייז ז-ר, ק4ון ס4י רב פאר'ןרח"1
 : דעם 4ין דין נזהר זעהף ?ען ברויץ כן (ל תשובה, השערי עכ"רשית מוצאי ל"ו המבורץ ה' ורוף ביי מ'דערלענגערפ אז הצלחה צומסוגר



שאישיונו
 א4טע ש%שא הטיימום 'טכל אטן לשצות שריךהטאודוה ששי ששיפו מ*1צימ ושומצ תאהע לים חששתת יוצ כשטטי4ם)16(

 : הטאורוה יו*ף מיים כבר שחואאחר
 שלא כרי בחשאי ישראי נאל ברכת ממיים שהש"ץ נוהנין יש ףעוץ)6ח(

 ל*ת ב' יש בש"9 הנה אמן, עניית ספק לידי הצבור את'ביא
 טשומ אמן ישה דרא פומק רהמחבר סעי"א, קי"א במי' אטן ענייתלענין
 ישיאל נ% עי אמן לענות שמותר פוסק והרט"א ל1"פלה נאולהממ'בת
 פולמ שטתפללין במקום שי.ך דוקא חוא הסנהנ זה א"כ נוהגין, שבןוכתב
 להה4לל ממתין הב' וטנין פעמים הרבה שניתפ1ין במקום אבל איבפעם
 ישראל נאל ברכה בלחש למיים להשיץ אסור בודאי במנין פעםעור

 ברכוה בלחש שהאומר רנ"ד מי' חסירים ספר בשם כ"ו בסי' לעילכם"ש
 שיש" טי נטצא לא שהר' המקום את ונוזל חוטא הוא ברכות ושארהתורה
 האטן אה להקב"ה שנוזל ונטצא עכ'ל, בברכה גךלו מרים הוא אא"כאמן
 העוח ט; הנהנה דכל הנמרא על ל'ה דף בברכות ,"ל רש"י שפירשוכטו
 נ'כ וכאן ברכתו את להקב*ה שנוזל יש"י ופירש נזלן נקרא ברכהבלא

 טן מ'הערפ און חזן פאר'ן המאורות י81ר אוים 9'?ץ'ט שז)פו(
 ?אמילע פץ אקק ץפערין מען ברויף המאורות יוצר אוים שאןיז וייעען אנרש-

 לאנעי
 414מ שויז סאפ אליין עהר תייל סיאורדת, יו4ר אייס

 : ברכה זקלבי ריגיראזפ
 גשל לא1ן צו אוים נוהג זיף זקנן תס ס1עם פהייל יי9ארהנן ויי איי)פח(

 %8י ייז עשו, שק*ק צו קוטין ניפ זהל ?רי כדי ץץילףקל8ל
 דר אמן, דעם ענפערין תעגין דעות צחיי דא איז 'א מעי קי.א םי, ש"עאין

 *אף אמן ואגין מ'מעג אז פפקינפ רמ"א דר און 1"רה, שמונה צוושר1 *שי ?ין םוטף 9'ביויף ווייר אפן ענפףרין ניפ מיזאל אז פסק'נפמרזבר
 זוי רארפ נור 8יז ושראל גאל שפיל אוים לאזין סהיכם רי מאס מנהגרר 8י אוים קומפ נוסג, ויף מען איז אזוי אז שךייבט יהר אין :שר5ר,%ל
 עפליכע ט1דאבינפ שז "יפ אבער 1אמין, צו 95ארהל 9יפ ?אקץז8?ע
 4'פ חזז ?ר 9אקר 8קךעךין אויף'ן מארפ מנין איין און9אהל

 מפף פאי'ן כ"ז מימן אוייין 4ישייבען סא4ין ייר )ו' :,ך5י 81י"4יל אוי9?אן'י
 9'ל'ת איי דץו9א 8 ?ען 5יז ברכדה א שפיל אויס מ'?אזפ אזחסידים
 וי דוויף מ'"אגפ מיידין אמן 4*9עךין נימ קאן מ' ווייר אמן דעכםהש"ת
 85ה*" של טצרא ךי אוף ל"ה דף ברכות אין אויך זאגפ רש"י אוןבךכה,
 3ש'ת יש"י.סי ואופ נזלו, וירזפיז שו עערפ 4ר?ה *יא "י סעי1ם9י

 ווך1 8של פץ אפן רעם רהקב"ה אויף 4הף גזלית דא ביכה, דיהסב"ה



נזאמןדאמרו
 ובפרם הנ"ל חסידים כבספר ישרא5 נאל ברכת של האמן את להקב'הנה5

 יענה שטא כלל חשש זה אין זבאטת פוסק, בשום נטצא לא חזהשהטנהנ
 גאל בהכת על אטן לענות שמותר פומק שהרט"א כ.ון ברכתו על אטןאחד

 וכ"פ סק"ב, בטנ"א הובא הקבלה ע"פ בלבוש וכ"כ נוהנין, שכן וכהבישרי
 דמותר הטור טרברי והוא טעי"א קי"א וסי' סע"ט סיס"ט ארמו*ר הרבבש.ע
 בסי' ב~ה מש'כ המנ'א רברי יורעים הכל בודאי בןה זבפרט אמן,לענות
 מחויב אינו ואז ]בשוה[ הש"ץ עמ לסייס לכוין יוכל ירצה ראם י"א סעי'קס"ו

 התפללו לא שעדןן אנשים שיש במקום הזה המנהו להנהינ וח"1 אטן,5ענות
 את להקב"ה ויגזול בלחש ישראל גאל ברכת אן לגרך נכון אינודודאי

 ן הנ'ל החסירים כבספרהאטן
 מעיף רי"ג סימז סוף המתבר שכתב מה להודיע צריך נן גם זאת)פמ(

 א"כ אלא אמן 'ענה אפי' הברכה בשמ'עת יוצא אדם ראיןנ'
 נתכוין והמברר חובתו ידי יה לצאת ונתכוין סופה וער מתחילההשמעה

 : חובתו ידי להוציאוג'כ
 לעד ישראל עמו השומר אחר האלו, אטנים בהר' מאור לדקרק צריך)צ(

 לציון שכינתו המחזיר ואחר שלום, סוכת הפורס אחרובשבת

 %מן זאגין וועט שיי;ער שז דהשש קיין גאר דאס איז באמרע פוסק,שים מיין אין ~יפ !יף גיפינט מנהג דער שז ובפרט הנ"ל, חסירים ספר איןווי
 נאף %מן ענטפעדין מ'מעג %ז פםק,נפ דטוא דעד הייל ביכוה, זייןנאף
 אברהב( מגן דער %ון קנהג, דער איז אזוי אז שרייבפ. און ושראלגאל
 אוף 98ח'~פ אזוי אין הקבלה, 9י (י לבוש פארין ביענגט ב' קטןמעיף
 סוף דעכם אויף שרייבפ אבררהם מגן דער וואם עיסין מלע 5ייקירט אמן, ענפערין מ'מעג אז טיר דער ווי א' םעיף קי"א מימן ש"ע רבךער
 איז דהזן מיפ'ן גלייף לא!ין אוים [יין טכוין מען האן מ;ווי5 אז קי"אסימן
 מנהג ועם 9יקרען שיין ניפ מ'טאר אמן, זאקין צו מחויב ניפ שויןמען
 גיראבינפ ניט נאף האבין וואם מענשין פארהנין מ'איו עאם אארטאויף
 הקב"רה גזל'ן צו און שטיל ושראל גאל !אגין צו רע?ט ;ים מףך5'איו

 : הנ"ל חמירים ספר אין וויטאמן
 רי"ג סי' טוף שרייבט מחבר דער ףאם דין מוךוע מען ברויף דשאם)פם(

 אמן, זאגין און הערין מיט'ן בלויס יושא ניפ מ"איז שז ג'טעיף
 מ~וין מ,איז און סוף ביז,ן אנהויב פון ברכדה גאנצע די מ'העיפסיידין
 : שומ4 דעם [יין מוציא מכוין איז מברף דער און חיוב ז"ן [ייןי11א

 סשו~ר(מו נאף ש"ו'ם' קשי רי ויי דיו ייקיק !קקר ?רויך מען)צ(
 נאף וכו', שלוכם מוברע הפורם נאף שברע און ?4ד,י?רשי

המחויר)וקית(



אמןואמרדנח
 שיעגה טוב כל שנמלך מי שיענה גומלשקודם ברכת ואחר המתי' מהיואחר

 הברכה: על אטןקורם
 אח להזכיר שרוצה מי ב' ס"ק תרכ"א מ" הפו"1 טש-כ אביא אגבנ)צא(

 ארא מעלה של כבוד דרך ,ה אין כי ארושם יאמר לאהשם
 : עכ"ל השםיאטר

 איכ בני יש היות כ'נ, ליום הגן בם' כתב אשר נחוץ רגר אוד'ע אגב:)צב(
 הר תחת כשוא קריאתו השם על ויאמרו במהירותשמתפרולים

 רס הכל, אדון שהוא ארנווק על מורה שיהא השם מן זה אין יב,דאיטדיע,
 אבל עולם אדון שהוא אדק סלשון הוא או של-ני של החילם להרגישצריך
 איוה אדכו יאמר אם וע"כ כלל, תיבה אינה היא הלא שמע ארם יאמראם

 שאין ברכה כל כי כלל ברכה אינה הלא אריני בלשין השם קריאת ויאמרברכה
 וגוזל ברכה ואינה שם בלי היא הלא כו. .ברנה ברכה, אינה ומלכות שםבה

 דע"ו רז'ל אמרו הלא הברכה קודם כ' שמים, בקרשי מעל .כאילולהקב"ה
 ברכה אינה אם כי לבסלה, אמן יאמר שחבירו .גורם .מלואה הארץ לר'כתיב

 : יתוסוה כאמן והיי אטן, אחר" לומראסור
 צריך הנכבד דבהשמ כתב ב' מ" מה"דוק ביהורה הנודע יהנה)צנ(

 וטי נראה, ונח נדולה בתנועה נקודה הנו"ן מלרערקרותו
 ליזהר צריכין זה לפי ע"כ עכ"ל, מלרע עצמו הוא מלעיל השם אתשקורא

 איידער הגומל ברכת נאף המתים, מחךה נאף לציון, שיינתוסמחזיר
 ורקה: ?ער אויף אמו ששעו קרי"י עעו זמי כו' ?קקהףק'%ק*עלם3יי

 ?יין מזכיר ס'ךיר רער ש?ייבפ ב' קטן מעיף תרכ"א סיי פו"ז ו~עך)צא(
 קיין ניפ איז דאם חארין אדושם, ואנין למיאל,4הר.ניס?עם

 : עכ"? השם ןאגין ברויף 2הר נור ?יממעל, ש2ייקין כבוד?רף
 מענפשי, פארסאנין ם'איז נאף שנוייפע !ייז מוהוע ייי עעליז נאף)צב(

 אינטער'ן שוא א מ,ט שם דעכם זיי :אגען 4יף ?איי~עןעע?כע
 דעם דרוקין אוים ירויף ?ע, ניר 4ימ, שם ןיין גאר איז דאס און אד,ניד'

 אדין ווי האר, לשון מיינונג דער איז הערשפ על,ני, זאמן אוןדץורכם
 2יין גאהר עם איז אדן מיואגפ אז אבעף וועלט, דער פון סאר רערעולם
 גאהר עס איז שד,ני זאגמ מען און ברכדק א מ'4אגט אז ע"כ ניט,ווארפ
 ומלכורע שכם 2יין ניט סאמ ו.אס וךכוק :ע?ער ?אריז 4יט' לך,כה.קיי,

 קיייינקייט, שיז מו2ל מ,איז א,ן השי"ת %2'ת ?ע, א'ז 4יט' גישהשיז.יייז
 פאר מען ייינט לאס גמרא רי זאגט ומלאהי הארץ לר' ם'שטייטווארין
 ית91ה: אמן 11י אזוי מ'הייפט זאגין קיפ ~קן 1יין מען מאהר ברכה ח,יןיט ס'איז אז ווארין לבפלה אמן נאך זאגט מען אז גוכם איז און ברכה,דער



שטאפקדאמרו
 ,;נילש כיבדי טלרע לקרותה הנו"ן וגם הד' שאחר החולם בהשםלהרניש

 : וק"לביהודה
 אגב)צד(

 השיבוש אנשיבם רוב נין שנשרש ~ה מענין עור להוריע לני נחו"
 בשמו, קראו לך2י הודו א. טוב, כי לדני הוד. שאומריםהנרול

 הישועה לךע או לד2י, והלל אמן העם כל 1'אמר או הארץ, כל "י שירואי
 ומרואו

 לדי
 הורו לאטור מאור בווה ונרקרק וצריף הרבה, וכר.מדה הסיד'ו

 יאמר למי כלל שכ( אינו הלא האלף בלא כי היטב האלף ולהרג'שלאף-ני
 החולם עם ~יאמר אם אפ" או לדני הודו במהירית יאמר אם רן הוא ומיהודו
 השם האדון שכם הוא האלף עכם .יק ,האלף בלא הי-ני הוא מי %-נ'הורו

 ילמע"ש למעה'ש ע"כ כלל, ת.בה ולא שם אינה הא' ביי אבל ית"שצבאות
 בלבנו נגע השי"ר; שיראת מ' לכל בוה לרקרק הרבוהצריכים

 שכתב טה לקיים בלבבו נונע ית' השם יראת אשר איש כל צריך גכו)צה(
 סימ ה' כלל ארם בח" הקדושים רבריו הובאו 1"ל האר"יבמידור

 בלבד המיוחד שמ ולא תשמ שמ1כיר בשעה איבריו 1י1דוג,עו ויירא 11"לא'
 זאת הובא גם ב'ה, הגדול לשמו המ'וחדין נמחקים שאינם השמות כלאלא

- -
 איינ, ס'איז עאם 4ען זעלבין דעם פון זיין צו מוך:ע נויפיג 4יי נאף)צד(

 הורן מיואגפ גרייז, אגרוי?ער מענפשין רוב בייגיווארצילמ
 ס%ךץ, כר לדני שירו און בשמו, קףאו לד~י הודו ?ער פוב, שילדני
 לדני זמרו און וכו', מישועה רדני און לךך' וסץ.י אמן ה?ם כל ויאמראון

 ?עכ( 4יז נייו 9י?דק !ק?י י'ויויף איז ש!ע?קע' 9יקי י?י91הך9יךיי
 ארהן וו4רין דייפליף, אל"ף די זאגין ארוים און לאר.ני הודו זאגעןאון
 און הורו, מען זאגפ מעמין צו ?ימ, *ם קיין גאר דאך עם איז אל"ףדער
 מיפ מעאגפ אז אפילו אדער לדני, הורי גיף מ'זאגפ אז דני איועער

 עס שיז טאל"ף מיפ נור טאל"ף, אהן דני איז ווער רלני, הודו4חולם
 און ניפ שנם קיין עס איז אל"ף דער אן אבער השי"ת, פון נאמיןדער
 מרקדק גופ מען ברויף למעה"ש סשם ?~קן שן ?י ךפ' מארפ 1'יז~4ייי
 : וז"ל סארצין אין שמים ירטת פ:גק א נור ס'האפ תער רעם איןמין
 אין שמ:ם יראוע פץק א האפ תאם מענפש ועדער ורויף אףיך)צה(

 שיייבפ, ז"ל דהאר" הייייגער דער מאם ךין ?יםהארץ
 איז דאס און א'( מימן ה' כלל אדם חיי אין שיבראכט אויף מ'ףי!רם)און
 ווען ציפערין זאלין איברים א?ע און ךהאבין מורא 9'ברויף רשון,דין

 שמות ארע אפילו נור המיוחד שם דעם בלוים ניפ שם, '?עם 9זייר9'4י1
 השי"ת נור זענין ףעלכע מעהין, א9 ניפ מ'פאר אז 4'ז דין לעףעע?וע
 דארט ברענגפ און י"ב דף העבורה ושורש ימוד מפר דער או.ףנ94ין,

אמעשה



אמןואמרום
 טעשה ,ה טענין שם ומביאים ע"ב, י"ב דף העבודה ושורש ימורבמפר
 השם בהזנרת מתב דל האר'י ובסירורי יוש"ה המפר לשון וזהנורא,
 זרע המחבר וז"ל, הענין ,ה על נורא מעיטה שם ומב.א איבריו כליזדעזע
 לצריק מקום פנו נדול רעש קול מעלה של בב"ד ושמע אנניד 4ליצחק
 קיימת ושאלוהו בזרועו מ"ת לו ונתנו נרול בכבוד וקבלוהו שנפפראחד
 להנאתך לא ורבי' פריה שהיא ראשונה מצוה קייטה הן, ואמר ב,המש"כ
 מהמצות שנבראו המלאכ" ובאו בך מעיד מי ואמרו הן, ואמר שמים לשםאלא
 וכן מזו וזה ,1 נבראת..סמצו' אומר זה בו, והעידו ממפר איו עד עשהאשר
 שבע"פ תורה קיימת ושאלוהו פורים ארבעה לפניו הביאו אח'ככולם,
 נזהרת שאלוהו שוב בו, והעידו כנ*ל המלאכים ובאו מעיר ומי הן,ואמר

 ולא להו אמר ולא אשת'ק ושאלו חזרו וירום, לבמלה שמים שםמלהוציא
 שחורים ומתעמפי' לבושים חבלה מלאכי נדורי ובאו ערות, אחר והכריזומירי,
 בתפלה וכך כך אזכרות כשהוציא פלוני ביום נבראתי אומר זה בו,והעידו
 אני וגמ מעלה שר דין הבית כל שמלותם ויקרעו כך, אומר וזה כחנהןבלי

 ?יז יצחק זרע פפר פון מחבר דער וז*ל, קנין ועכם אויף נורא4ק"?ה
 4יי'כ( 4י~ערפ סאפ,ע?הר 9?וארען' 9"ףסן?'ת 8יז אוז 9יעעויז?יאף
 אצריק פיר אפלאץ יאכפ רה. ר, מקוכו פמ שרי:ען ק(לה ?רבית-דין
 גדול, בכבוד ךיווזין קק4י איהכם מ'האפ און 9יטארען, נפיר איזוואס
 איהם מ'האפ און אריין סאנד 4י1 תורה מפר 8 גינעבין איהם 9'האמאון

 האפפ יו, עהר :אגפ גישריבן? איז דא וואם גטוען מקים האסמגיפרענפ
 הנארק דיין ייר 4יט שמום לשכ( נפו"רו מצוה ערשפע רי ג?ועןמק?ום
 ז ריר אויף זאגין "דות וועט ווער 8יסם מען פרעגפ יו, עהר זאגפ ?מעמן
 9?וות לי פוז 9יעארי! 4אשא9יז :ע4יו עע?קע 9??9ים ךי 4עק91ען:קויז
 גיזאגפ, (דות האבין און צאהל א אהן פיהל ועהר גיפ4הן סאפ זהרטאם
 דער פון דער און מצודה דער פון 9יתארען באשאפי, בין איף !אגפדער

 פור ועבם ייךם 9אר 4י4ראכפ יען האפ נאכדעם אלע, שיוי איז49סי
 שבעל תורה ביווען מקוום סאםפ גיפרעגט איהם מ'סאפ און ערוףשלחן
 טל?קיבם נעקומין נעקין קדות, זאגפ ווער און יו, גיואגפ (הר האםפה
 גיפרעגפ, איהם מען האם איהם, אויף גיואגפ (דות והאבען אוןכנ"ס
 שפ ימען4י9טו

 9יךי9עי
 4קר ע,אט ?ן9?דק' י9ום שם [יי, 9ףייר 4ימ

 ווי,פער עהר האש גיפרעגפ, מאהל א נאף 8יהם מען דהאפגישוויגען,
 סאפ 9י94קעןט'4יפ

 9ע'
 יאשאפין 4יו ייד ךעאיט סאמ רי 4ימוןז מז -תארןיז 4יו סו?היישקי קסנות ק"קעע פעקוייז :עניו ."דית' ויין9ען אוים

 שמות די בייימואבונין גי:אגם סאט (ךר 8ז ?אג ךעם און ךעםךי?אלען
אהן



מאאמשואפוי
 ילהא 4ור % דימ ונגטר שו' .יאת לא איך יוחה משה ושרויעתי
 נ"3 הובא זו וסעשה עכ"ל. טגנ4ול בניחנס ובחר בנלניל, ת" איי

 רחטעשה הביא שלא רק באות אות הנ'ל א' סימן' ה' כלל אדס4"אי
 : ז"ל יצחק ~רע המחגר אצל ה.' הנ'לדאינניר

 איך ונאמניס כייים עדים שגי לנו יש הזו הנוהא דיעשה על אשנ*נ,שו(
 לקיים אדס כל יראה פנ'ם כל ועל ית.ש השם את שסזסיר גשעה אשייויל לה,רעזע איק כל שיריך ז'ל האר.י דברי לקיים לדקרקשיש

 ולא ,"ל, והרא*ש ובהר"ף בתלמזד מפורש ורין ערוכה בר""א או'ליפרי
 גמהייות זז"ל, 1"ל רש"י ופי. ע"א, מ", דף ברכות גמס' ס4יו $ריהאהוק
 לאומרה עליו שחוגה 4א כסשא על.ו שרומה בטהירוה וייל, טייש וסייל הרי*ף על ובפירש'י עכ"ל, לו הוא קבוע שחוק אלא כטשא שיישהיה
 להוציא ימהר שלא פיר, ספיו, ברכה יזרוק ולא 11"ל, טירש ו4סיארא"ש

 עכ'ל: ובכינה במתון יברך אלא טפ?הביגה
 והשומע ח"1 לבפלה ש'ש יוציא שלא ליזהר הארם צריך גסה ס"פ ו884%

 ירוחם ר' וכתב לנדותו, חייב לבפלה ש*ש דמוציא חבירוספי

 צוריםען בית,דין נאנוער דער האט אווי, זאגט דער און שתנה,%ן
 4יען* 0'ח'1 און וכו', מורא ייין ?יש האטט שזוי יי ?ףיסה יישיהר4שיפ 9'סאמ אוז 4לי?ער מיינע צוריסען אויף עיאב 4יד "4ז 4ליקרעףמקשיי
 צק-יק אדער ןימנם 4יו ?עהו 4י (זי עלעי 95"-ייו ליז קיי"יעזריוט

 ע"כ 4לגול חייךער לסנם 4יהליבע1 אוים ?עקר 4יר סא" סעייז'ששץ*י
 מימן ה' כלל אדם חיי חין קיוראכמ אויף ?עךט ק4עדק די איזישאעי'

א'
 ויהכ( גיתע!ין איז מ(שה די אז ניפ ברענגפ (הר נ1ר ג4ת אור דג"י

 : ז"ל יצחק ירעמחגי
 ואגליי4מע כשר,ע צעיי מיר הא?ן מעשה ייר9טליכע ךי 4יף %ןווי(

 הארי.ס הייליגען דעם ךין 4הם דין מך"רק ס'ברויף מי(דוה
 מ"ז ברכות גמרא אין מפוךש דין דעם פון חז"י ךו?י ךי, צי יקזים4עיז מענטש דר ברויף 4ים כל על הש"י פון נאמין הייריוען רעם ט!ויף?יי ?סי עעז שי9רים שלע ייט 4י?עריז ויויף שעק?ש ?ךעי שימעל?ער

 מויל, פון ברכה חיין תארפין ארוים 4יפ מעאל או ז"ל, ראשוניםאון
 איהם אויף גסייף ס'ייז וואמ גיף אויף לשון, דעם 9יפ ז"ל רש"יפאקט
 פשבז דעם זאגמ רא"ש רר און חיוב, א איהם אויף ם'איז ץייל 9שא שלי

 כתנה מיפ און גילאמין נור לף וךקה ךי קאקיז ולמ !אל4קר
 עכ"י
; 

 ח"ו זאל ?הוי גיהיפ זיין משיש רער ברויף פיהל !וי פקיס ול %)ט"
 אייגשי תי ?'הערט תער און ל9ייה, *אסין 4-ט"ק ריזיןשיויס

 זאגט.



אמזואמרומב
 בלשון אפף לבטרה שמים שם מוציא דאם א' מי' ה' כלל אדם בחייהובא
 לכתוב דאמזר שכן ומכל אשכנז בלשון נא-ט רהיינו לנדותו חייבלעא

 מכתבים דאותן מטעם ח"ו לשון בכל א. אשכנז בלשון שפימ שםבאיגרת
 אדם וכ"פ מתבזה, שמים ושם באשפה וברחובות בשוקים אח'כנ~רקים

 זה: של מענשו ור'ל וקצף ב,יון וכדאי בהן עצמומקנח
 או אשכנ, בלשון יתברך שמו במכתבים שכותבים מועים דדשנבים)צח(

 בא-נ או ה'" *עם צרפת לשון והוא ארי-ע תיבתשכותבים
 באשפה המכתב יתנלנל 1מן לאחר כי יען נמור, איסור והוא פולישבלשון
 ר"ל כ,ה גרול בבזיון מצוי שמים ששם מה בישראל עניות נורם זהודבר
 וכשיוצים כ"1, ס" ותומים אורימ זאת, לבמל והתאמצות התחכמותוצריכין
 ארושמ ואומרים ההמון שטועים כמו ולא השם ת'בת יאמר השם אתלהזכיר

 4 תרכ"א סי' מוף זהב מורי מעלה, של כבוד דרך זה איןכי
 לשון בכל בכנוי או בשם עצמו את או חבירו את המקלל אשר דר2דע)צמ(

 להקב"ה הגויים שקורין מהשמות באחד אפי' מלקותחייב

 ר' שרייבפ זיין, מנרה איהם מחויב ?הר איז ל4פיה ש"ש ארויס:אגפ
 אייף וץ?ט ?סר טז ייייו "ז ?אךפ -ידם ברענגפ חיי"א דער אוןירוחם
 שכן ומכל זיין, מ4דה איהם מח:ב אויך עהר -יז גא-פ דדהיינוושארגון

 אנדערי ודער ז'ארגון אויף גא-ט א?ריעף א"ן שיייבען ניט מ'פארמז
 4אמין די "י, טעעק-?יעאך9יז נא??ער עעךי! ?ך:ףף ןי עי"ל??ראך'

 מען ווישפ מאהל אופפ אין מתבזה, שמ:ם שם :ערט מימפ אויף'ןאון
 עונש: דעם פון ר"ל ב"ון, דער -יז גרוים ווי וי, מימ אונטערזיך
 ?ישף וי -יז זךיי*ען עאם ךעם 4.ז פמה !יך ץ4יז 9יחל אין)צח(

 ?יייוען !יי שוער ט??נז בלשון ותברף, שם הייליגעןרעם
 אין באג אדער גאפ, מיט פרנצעזיש אויף ייז דאס און אדיע יארפ?אס

 זיך (ס ףארגקרפ נאכקער ףייי איסור, גרומעף א -יז ?אם אוןפוליש'
 שמ:ם שם 11אם יודען ביי ארומ?ייפ גוךם איז יאס און כנ"ל, מימפאין
 ?אם ארויי9ין ' שפרק און מיה ?רויס מ'ברויך און ר"ל, בבזיון אזויאיז

 מ'ברויף אז כ"ז, ם.' ותומים אורים דער שרייבפ עזוי ברענגין, צואונטער
 שאר' -יז המון רער ווי (יט און ףשם, זאגין מען זאר שם, דעם ךיןמזכיר
 קיי?ין כבוד דרך קיין ניפ איז עם מארין אדושם(, זאגען אקגרייזפ

 תרכ"א: סימן סוף פו"זהיקעל,
 ועם ?ע?פ טיין,ר טז ?י?ען זיי)צט(

 ?)ויי?עי
 9יפ'1 :על93ט זיך שךער

 "יינעם 9ימ טיייו 9?קות ס:ב (הי י" יש1ז טניעי מדערשם
 ס?קורן אויך איהם קוממ הקב"דה צו רופין גויים די וואם נעמין ?יפון

א,וי



מנאמןואמרו
 ובלא שם בלא לחברו קלל ואם א', סעיף כ', ס" חו"ם בטור כמבוארלקה,

 ברוך פלוני יה' אל שאטר כנון הרברים, מכלל באה הקללה היתה אוכנוי
 עם המון רוב הרבים ובעוונותינו איכא, מ'הא איסורא אבל לוקה א'נולה'
 ועוברין שטראפין, עהמ זאל נאמ אשכנז בלשון ואומרים בזה מהריםאינמ

 : מלקות בו שיש תורה של לאו עלב,ה
 י"ח דף עיז במם' המהרש"א כתב באותיותיו השם את הוגה בענין)ק(

 י"ה אותיות אף להזכיר שאין וז-ל, הונה ד"ה התום' ע"דע"א
 : יעו"ש רמותר וראי התיבה בקריאת אבל זה אחר זה האותי!תהיינו
 בין המפסיק כיון מותר ה' אי ו' ה' אי י!ר דלומר לפי רבש במפרכנתכ

 : י"ב אות ע' ומערכת כ"ג אות ה' במערכת שרי,האותיות
 האלהי מהמקוגל יעקב קול בשם הנקרא ,"ל האר"י נסידור דכרצב)קא(

 קאפיל יעקבר'
 דף אמן בכוונת ז"ל עדן נן שערי בעהט'"

 חבירו מפי ברכה השומע בעונש טפליג ז"ל האר"י בכתבי 11"ל, ע'אל"א
 אל"ף במלו"י, אמ"ן שה!א נו"ן מים אל"ף שם וכת' אמן אחריו עונהואינו

 ,ארץ וכתיב החושך, סוד להסמ"א כח שנותן חושך והוא לאפ"ל,מתהפך
 שהוא ניהנם של הז' מדור והוא ומכופל כפול עיפתה אופל כמועיפתה

 שעלט עדהר באלד )וי און א', מע'ף כ"ז מי' שרייבם טור ?ער ?יטזיי י.1
 צב"ש ארויס רייד די פון גיו!עזין איז קללה די אדער טשם אהן חקרדעם
 קיט 9)קות .חיין מיךם ה91פ ג' צ'. קיועוישמ ציו רט יל9פ :אקט?לר

 ול:ר קיט !עקיז ?מו! ?ער ??יים 1241נ1מיט ?א, דאך איז טאימוראבעי
 עובר זענין און שטראפין 1הם זאי גאט ז'א?גון אין מ')ץקט און דעםאין

 : קקקית ם'קומט מאם תו?ה דער אין, עלאואייף
 ועי ןקךיי*ט איסיות די 9ים עם ?עם "יוים 9'?ייי שי ןנ1ן אין)ק(

 המת, ךיבור תופפות ?עם אויף ע"א י"ח ע"ז גמרא איןמהרש"א

 ?:שיז- אבעף '"ה, איתיות די איילו דערמאנין ניט מ'טאר וז"י הוגה?יי
 שם: עיין יען 9עג עארם ?אסגלייך

 מקובל פון יעקב" "סול גירופין רערט מאם '"ל יאר*י ך 9ייוי אין)קא(
 ייט שטייט ?"א רף אמן שונות אין ז"ל, קאפיל יעקב ר'הר'

 פון עונש אין 91ליג ש9ץרק עהר איז ז"ל האר"י 9תבי שין לשין,דעם
 שרייבט אמן,(הר נאך ?יט זאגט און חיר פונים אברכה הערט מאסדעם
 אויף ?ימערט אי?ער ?קרם א?"ף אמן, איז ואס נו"ן מ*ם אל"ף?ארט
 "חרא מטרא ךי כח גיט (הר חשך ייז דאס און פינסטער ה. ד.אפ"ל,
 פ.?י, דאפילם א אפ?, כמו (י9?ה ארץ ס'שטייט און חשך, הייסטוואם

 ?א9י?ט מיז וואם גיחנם פון ידור )יעבענטר רער איז דאם אוןמערניש
פינסטער



אמןואמרומר
 מע9ח, של בפנים חשך כביבול וגורם האור טונע וזה וו'נ, שלגפניהם גיול 14ר להשפיע נורם אמן בוונת שע'י לפי כפול, חשך שפל כסועיפתה איץ דאיהו כפל ד%א קלו*ן פניה"ם כן ואם קלו-ן, בנימ' עה-כ פניה*םאז אנ4ין ולענות הברלה לקול ישטע ולא כאלם, עצמו שעשה לפי 4"םשתיות טי*א ואוסר אטן, ס*ת קלו'ן פניה'ם מל'א ה', שמך ויבקשו קלוןמלאוניהם הסהעג וז'ש וקלו'ן, אפ"ל שנעע אמן עונה שאינו מי כל כי קלון,בנימט' 4ין ס*ס אשל, ר'ת א'ון פיוהקעי ליא ואטרה פיה ומחתה אכלהבפסיק ו*ייהיס הששנקיש, יש?שן שר סשי4" רסטא"ל וגוקגא ביהר, כטיוארטול
 פוים וב' ק8"ה בגי' פניהם כי קיו"ן, פניה"ם מל"א מדה כננד טרהלנן
 ושה מעלה, של גפנים המאירים נהורין ש"ע %ד ש.ע, בני' קפ.ה פעמ.ם ב'הם
 5ה ע(טך ויבקעע בתשובה שיחורו ער קלון פניהם מיא ולכן האור, ~המונע

 : שויק אטן, גימפ' הוי*ח ה' ארנ'י,שמך
 *1ם מפואר אמן של אלף מכאות 11"ל ב' עטוד שם עוד רכ:ףןב:מקב(

 בששר עין נן שערי ובפפרו בו, להאריך שצריך,בזוהרן
 וויל בוה יותר טאריך ד' דרך בריש ואמן אטונה בסוד א' באוקהאוזויות

 פ' ןב*ה"ק בעעיבתא רב מ"ש השד לך לנרות דודים עת עתה והנהע(ם,

 ש מהעיפ צו ניפ האפ און שפומער א תי גימאכט זיף האט עהרעייל שטו%, א אל"ם אותיות איז מל"א און א'מ'ן, ת*בות סופי איז קלו'ןפניהים מל'א ה', שטף ויסהשו ירון פניהם מלא 8םוק דער טרמז איזךאס שאבי, און פינסטער וקכו*ן, אפ'ל שנש זיין איז אמן "יין נ*טסיקפקרפ ווקר *אנר, ילון, בגי9טריא איז חמן פון נו"ן מ"6 די איפיל',מ'בות רא*וי איז א,מ 8(לתי ל'א וא9רה פיפ וסחתה אכלה מריטז ם'איזאק פע4שיוץ די אויף מטנה איז שר דער און זוהר ייז 9'?4ייט וי*י1?ףער

 ן ייי3
' 

 : הקדוש עכ"ל אמן, אויף באטרעפפ ה' ה', שמף ויבקשו פהוןתשובה תעלין זיי ביו ילון פךהם מל'א יעכט איז דעם איבער ח"ו, חושף אטרם *יז א4ן ניט,יין זאגמ ווחם דער און עולמורע, אלע אין אוד44רויסען ןייז מש9נע צו טרם מען איז אמן כמנת יירך פייי 9ין9?עההייטייילער שפא. אופל כמו קיפתה ארץ איז דאס פאפיל, קרו"ן און פניה"ם?ויפ קלו"ן, באפרעפפ כולל קפ'ן 'קונפנהם 'א'ז ף
 ע4ן מ'*4ייפ עאם םור דעכם זיין צו מ4שדק ריר צייט וע?9ע ריליו יע"פ און וז"ל ארום מער רארט (הר שמ911פ ר' דרף שנהויב איןואמן אמונה סור ג' חות האותיות שער אין עדן גן שערי םפר זיין אין אוןאיהם, אין ףין מאריף מ,ברויף אז הק' 'והף איז ואךפ ?בושילךז אמן פון אל*ף אות אין לשון דעם מיפ ב' עמור ראיט קרייבט אין)קב(

,"ר



מהאמןואמרו
 אות רקצר טאן שם ופי' יתארך, דקצר מאן יתקצר דקצר מאן 11'לשלח[
 'תארכו ראחר א' אות דקצר טאן ימיו, יתקצרו בו מאריך ולא אמן שלא'
 להאריך שצריך מה בזה גדול כוד שם וכתב עדן, נן השערי עכ"לימיו

 : יעו"ש אמן שלבהאלף
 שבתי להר' האריז"ל בסידור שיח" הארזי'ם נפשי ידיד לי הראה 21יבב)קנ(

 במהירות יאמר לא אמן וכשעונ' 11"ל אמן בכונת זצ"לראשקובער
 באלף להאריך ומצוה שיניהמ בין עודנו הבשר נאמר אן כיוהלעטה

 : עכ"ל ן מ אשל
 נא, והערב קורמ תורה בדברי לעסוק אחר אטן עונין אם רלענין)קר(

 כתב לוריא ומהר"י 11"ל, מסיק ד' סע'"ק מוף מ"ז בסי'המו",
 ה' קמן כעי' שם המנ"א וכ"כ תורה, ברברי לעכוק ברכת אחר אמןשי"ל

 וכ"פ מאומה, ע"1 מעורערים דלא בזה ,"ל להאר"י הם דמסכימיםומשטע
 הרי ומנ"א, האר"' בהמ.ם שם ימציין שמ שלו בש*ע ה,קן ארמו"רהרב
 הוא אשר לזה טסכים הטו"1 גם ולפי"ז ,"ל, להאר"י ממכים דהטג"אלהריא

 ס'איז מער מערין, קורץ וועט מקצף ס'איז ווער וז"ל שלדקו פ' הק'עהר
 י"יי ?'שיז ניעי יקךש, ר"רט שיי איז עעייי, ךעךלע"ערט מעפ9השר
 עער און יאד:רין, ךינע ווערין שערקויצט עעקין אמן פון אל"ף ד'אין
 :אהרין ךיש ווערין ?ש-לענגרט טעךין אחר פון אל"ף די "יז 9קשרק'שיז
 דאמ איי שסערבי:

 ?שוי
 א דארפ שיייומ עהר אין עדן גן שערי פון

 שמז פין 58"ף די 1'י ךין 9שליך 9.ברויף וואם דעם און?יויסען'סוד
 : שםעיין

 דל האר'י סידור אין ם י" ז ר א ה ידידי גיוויזען מיר סאט דיייס(ע41)קנ(
 ייפ אמן פון שפות ךי אין זצ"ל, ראשקובער שבתי הר' פון-
 איינ?לקנען אוז ~יך זאמן ניט מען זאל אמן מ(נפערט אז לשון,דעכ[
 און שיקן?, בין עורנ. הבשר פסוק ךער :אקמ קעמ אויף ?אייז?קם'

 עכ"ל: אמ[ פון אי"ף דער שין ?ין צו מאריך אמצוה9'ףיז
 פאר תירה ידברי ל2סוק ?אך ש9ן ענפעךין 9וארף אויב און)קי(

 פיהרמ ד' קמן סעיף מוף מ"ו סימן זהב טירי ךער ?א,מןרב
 אמן :אגין מ'ורייך אז שרייבמ לוריא אר"י רער לשין, דעכ( מיטאוים
 אברהנם טגן דער דארט שיייבט מזוי אוז תוךך" וך?יי ועסוקשאף
 אייף דעם, אין ז*ל האר-י צום טףוים ףויז שו אוים היייזט ה', קפןסעיף
 מג"א און דהאר"י פאר'ן ברענגט און שזוי, אויך פסקנ,פ ש"ע רבדער

 יעהן מיר און ז"ל, אי"י צום ט9שים שיז מג"א ךעי 8' 9פ1ךש יירןןסז
 רייד ךינע ברענגט עהר תארין אר"י צום יו9ים אויר שיז מו"ז ךערשז

סתנ[



אמןואמרופו
 יעב"ץ הנאון ונם המנ"א כמו 1"ל האר"י בשם במופו רבר'ו מתםנ"כ

 תורה[ ברברי לעסוק ]של ,ו ברכה מיום אחר וז'ל, כן דבריו סתםבסירור
 סיום על אמן לענות ויש ט"ז סי' שלטה בשלחן וכ"פ אמן, השומעעונה
 דאין סק"ד ט"ז סי' בהמש"1 כתב שהפרם"נ אף וא"כ תורה, בדברילעמוק
 אין מ"מ מפקא רהוי משום בדה"ח וכ"כ בד"ת לעמוק ברכת על אמןלענות
 רודאי שפסק ,"ל האר'י הקדוש הגאון מרן של ודאי מידי מוציא שלהםהמפק
 היא נא והערב דברכת להאר"י דם"ל מק"ה במג"א כטבואר הן ברכותשתי
 ה,קן וארמו"ר והט"ז שהטנ"א וכיון מפק ולא בודאי היא עצטה בפניברכה
 ,"ך האר"י לדברי טמכימ'ם הם שלמה והשלחן יעב"ץ והנאון שלו בהש"עז"ל

 ולענות עליהם לסמוך נוכל בוראי תורה בדברי לעמוק ברכת על אטןלענות
 רק הנ"ל המפק מטעם הדה"ח כרעת בלחש לאטרה ולא זו, ברכה עלאמן

 הגרולי' וכל האריז"ן הקרוש הגאון מרן כדעת אמן לענות כדי בקוליאומרה
 ברכת על אמן לענות הוא חיוב וטמילא נינהו ברכות שת' דודא'הנ"ל

 דעונין: השלחן בערזך וכ"פ נקמינן והכ' בד'ת,לעמוק

 זאגין ניט מ'זאל אז ד' קטן מעיף מ"ז סימן זהב משבצורע אין"רייוט מגדיבם פרי וער ךץאיש שז מם רעולה ?ךךי "עסוק ?אף אמז?"ועלין מ'ברויך לשון דעם מים מ"ז מי' שלמה שרחן דער פמק'נפ אזוי אוןאמן, ןאגין נאף ברויך מ'הערט רער תורה[ בדברי ל?פוק ]פון לאן אויםךעם נאף .וז"ל מתכס אויף ברענגט סידור זיין אין יעב"ץ גאון דער אויךיסבם,
 החייכם דרף דער שרייבט אויף אזוי און תורה, בדברי ל2סוק אויףאמן
 ךאם אחדאי 19ן מוציא ניט אמפק איז דעמטוועגין פון אמפק. ס'איזווייל
 אין ארוים מ'שמיים ווי ברכורע צוויי ם'איז אז פסק'נמ הקדוש אר"ידער
 א איז נא והערב אז האלם הק' אר"י דער אז ה' קטן מעיף אברהכםמגן

 ר' און ש"ע רב און טו"ז און מג"א ךעי מז אין בודאי, ברקהבאזונרערי
 נאף אמן זאגין צו ז"ל אר'י צום טי~ים 4?ע זען*ן שרמה שלחן אוןיעב"ץ
 (נפרין און זיי אייף ןיין מומך בוודאי ויף מיר תורה,%אנין בדבריר2מוק
 מט2כם ספק החיים'ם דרף דעם )וי שטיל זאגין נ,ט ברכה, די אויףאמן

 נאף מחויב מען איז ממילא ברכית צוו,י תדאי. א מ'חיז אז הנ"רןדילים אלע רי מי אמן זאגין נאף יאנין . מ'זאל כדי הויף זאגין זיי נורהנ"ל,
 : הלכה די איז עזוי און אמן, זאגיןצו



מזאמןואמרו
 : וז"ל אמן כאות 4'עזר דמשק מם' אמן מענינ' להעת'ק באתיועתה
 אטונים שומר שהוא מי שכר ועוצם בנזדל בזוה"ק הפלינו כמה ידיעא(

 אמן, לענות כדי ברכה לשסוע לידו יבא מתי ומצפהשיושב

 מה כן על לעשות, ירך לאל בהיות מבעליו מוב תמנע אל דכתיבומאהר

 שחפצים אנשים יש ואם רם בקול הברכות לזמר לחהר ארם צריךמאד
 יחשב הרבים את מזכה ובכלל צדקה תהי' ולו מהם טוב ימנע אללענזת

 עושה שאין תבין ומזה המזכה, שכר ינדל הטצוה נודל ולפי אמן שיענוכדי
 לכל להראות מילתא לי' וכסופא לביהכנ"ם ובא לקומ שנתאחר מימוב

 וכבר עצטו לבין בינו בלחש הברכות אומר עושה ומה מהמטה קםשעכשיו

 שהבאתי ]כמו זהובים העשרה שכר לו אין עצמו לבין בינו שהמברךידוע
 לך חלילה השי"ת מן יותר ארם בני מן טתיירא ארם וכי מ"גן אותלמעלה

 : לבב ובטובן ובשמחה רם בקול ברכותיך תברך אלא כןלעשות
 בש"ע דמאירין נהורין ש"ע למעלה יש וכן מלאך בניממ' אמן כי ימץיןב(

 איוה אלזעור ו9שק קפר פון ן ס ש ןא! ועכם ויז תצמיק מ'ר ?על'1זץ?מ
 לש,ן: ?'ן 1'ו ?אס אוןאען,

 גריייין דם ספליג איז סקדוש זוסר דער ווייט ווי ואוואו?ט טיז עםא(
?סר

 פוי
 איז זו9מ %להר אוז ייז, :א(ע, צו ?אף סים ?אס ?עכ(

 אמן, ענפערין "אנין זאל ברכה%הר 4 הערין שוין עהר :ועט !ויסאיפ

 שטובה מהון יעקים מזאן "ז ה. ד, כו' טוב תמ~ע 8ל ם'שטהם ריילאון
 :אגען !י'ן נוהר מדהויב מענמש דער איז כן (ל טהון, צו מח:ב מעןאיז
 עאס מענטשין דא ס'איז )ויבאלד חון הויך, ?ם, בקול ברכודעאלע
 יאר און די פון גוט'ם דעם פערמיידין ?יט 9ען יאר אמן ענפעדיןווי~ען
 כלל אין ?י?עןינט אין עהר און אצד?,ה, פאר ?ירע9ינם ?ם ווערטאיהם
 דר פון ףרוי9קיימ ?עם לויט א.; אמז' %ן9עריז זאליז זו1 הרבים מזכהפון
 9ארשמעהן מען ?אן ים פיי און ל!זה' פו! יקר ?ער קרוים איז49:ה
 טז זעהן מ'זאל אז בושה ץ איהם מ'א.ז און אויפגישטאנ,ן שפעט מיאיזאז

 זאגט עדהר וואס גום נים עהר מהוט ?ישמאנין, אויף הערשם איזעהר
 ?ר?ה די 9'יא?מ 4ז יר!ע 4יז דאם און !יך, סאר שטיל ברכות ךיאפ
 אייבין האבין מיר ]ווי גולדין צעהן פון שכר דעם קים מען סאמ !יףפאר

 סאר שקען?ש האט 4זוי 11י שפ"בוע"כ מו"ם ש"ך פר'ן מ"ג אותגיבראכמ

 י. סאקעז צי :עוי 9ען ו-יד השי,ת' יאי ?י מו?א 9עלי?ען?שיו
 סאךץ: 4פריי?יף און שמחה מיט און קוי טהויף מיטברכות

 9ארהאנין ייז אזו' און מלא"ך יאלןעים אמן 1ז די, ?טיז מ(אלב(
 לייכטען עאם י9יז לי49ייקי !יל4יג ךר'יהויוערמ סי9עייי!



אמוואמרומח
 עולמות, בש"ע דמאירין נהורין לון*ע זוכה בכוונה אמן העונה וכלעולמות,
 ניהנום לחדרי אותו ומוליכין קליפות ש"ע לנשמתו מקרימין ח"וולהיפוך

 יאכרם: ע*ש הנביא אטר זה ועל חושךשל
 מן פטור בטצוה שהעוסק אטן מלענות פטור בתורה שעומק יטי אףג(

 התפלה בחזרת אבל ויענה, שיפכיק ה'א חסידות מדת מ"מהמצוה
 יה בכפרי ל"נ אות לעיל שהבאתי וכמו העת באותו אמור ללטודאפי'
 אין אם ובפרט הש"ץ[ חזרה בשעת לומר אכיר ותחנונים תהל'םואפ"
 וחייב לבסיה ברכות מברך שהש"ין גורמ הוא דאז מצומצם מנין אלאשם

 כ"ז[: אות לעיל שהבאתי ווכטו היא נדולה עבירה אשר דגרמיסרינ'
 לו, להזיק 'כולות המכשפות אין יומ בכל אמן פעטים צ' האוטרנבלד(

 הילר ליקח חברותיי ששלהוה ברזש"א מהשרה אחת אשה שטעהכך
 ענתה שאמו לקחתו, יכולה שאינה הברו.שא והשיבה ישנה היא והיתההחי
 קדטות מרבר היה, הריבורים ושמעה האש' ונתעוררה היום אטן פעמיםצ'

 ל'3: אות א' נמערכת ז"ל חיד"אלהר'

 כתנה מיט אמן ס'ענפערט ווקר און ווערטין, ץבציג הונרערט דרייץין
 אין רייכטין וואם ליכטיגקייט זיבציג הונדערט רריי די צו יכה (הראיז
 אקייגין איהכם געהן פטירה זיין נאך פערקעהרם, ח"ו און עולמודת,ש"ע
 דעב[ אויף און השף, פון גיהנם חררי אין איהם פיהרען און קליפותש"ע

 ה, ד. יאבלם ע"ש נביא דערזאגש

  ענפערין צו אמן פון פטור איז תורה לעי.נט ~חס רעי ץ, חאטשג(
 אאנ, פון פטור מען איז מצוה איין אין עוסק ך'-יז 4זמ"יי

 ענפערין און ץין מפייק זאל עהר איז סמידות ידת ץוער ~אה'ךערי
 האבען מיר ]ווי לערנין ניט אפילו מען טאהר הש"7 חזרת ביי אבעראמן,

 מצו, אמנ:ן נור דא ניט ס'איז וויבארד יפרט ל"ג[ אות אויביןגיבראכט
 זאגפ חזן דער אז גורם עהר איז אמן ניט ענפרט עהר אז וויבאלדמצם,
 : כ"ז[ אות אויבין [ווי עבירה גרויפע א ס'איז און לבטלה ברכותךי
 איהם מכשפות די מאגיאנ"ן יעדין ן מ א מאהל 2יין4יג יןא~טךערד(

 ברוש"א שדה די פון גיהערפ אאשה האם אזוי זיין, מויקניפ
 איז זי ווען קינד איהר נעמין צו געשיקט איהר האבין סוךמירן ךי~עז

 ברוש"א ד' ווי גיהערפ האט און גיווע~ט א"בער ויף זי האטגישלאפען
 הקדוש הרב אמן, מאהל נ,ינציג ג,זאגט היינט האט מוטער די ווייליןד דעכו אין זיין שולט ניט קאן וי אז חורתורע איהרע צו גשנפערטהאס

 ל"ז: אות א' מערכת קדמות מדבר מפר אין ז"להיד"א



ממאמןשצייד

 השלימו שלא כל איש"ר הציבור ענו רנבר וסיא חמהננ*ס שפ" טלי
 יהא רק דלעיל אמן עונה אינו אבל עטהם לשוה מצפרף %אטני'

 : ס'ה אות הע' מערכת פהרה שיורי רבא,שמי'
 ברכת נזכ שמרך טאחר שמע שיאכל וקודם חפוצ'א ברכת שנירך נמ4י(

 מעיף קס*ח מ' יוסף הברכי הנה הפסק הוי אם אטן וענההטוציא
 וטפשפ הפסק דהוי ה' סיטן ח"ב מאירות פנים הרב משם הביא ד'קטן

 שמברך לדבר הברכה בין שח כרין הסוצ" ולברך לחזור דצריך נראההל*ון
 עולם ננין שו"ת . בשם יהושע בנין במפרי שכתבתי כטו דלא ווזהעליג
 אז ששמע המוציא ברכת על לאכילה הטוציא בין אטן לענותד16תר
 הברכ"י הסכים וכן לאיסור פסק מאירות פנים הרב שהרי יעי"ש,טהבירו
 נראה ולברך, לח%ר דצריך כמ.ש לבטרה ברכה כפק שהזא וכיוןיאיסורן

 : חבירו של הטוציא ברכת על אפי' אמן א, לענוז? איןדודא'
 מטחיצתו יום מ' אותו דוחין פ"א אפי' איש-ר הטבמל ד"ה ז:'רה בש' סיץב:ז(

 והעעמע ע*ש, האריז"ל רבינו משם וטחמיא, חוטא ודשא הקב"הול

 ענפרפ ציבור דאם גיפראפין האפ און שוהל 4ין 4"יייז 4יז (הר 8ןח4

 כוא, ?9 :סא ז "ק ייפ 51י 9יפ יעג,הי רוא ?ןי' :מאש9ו
 קא?ר יר?י פוז אמז4יקר

 קע'
 ע' מערכרע טהרדה ש'ורי :ףקקז, 9יפ
 : מ*חאות

 פועבם דהאט עהר איידער און שמי9יא 9י9א9פ ויאפ שי?ער איו(
 האט און תמוציא ברכת שנרערין א פון קיהערט (הר סאפ4יווקוין
 קם"דק ס"מן יומף ברכי דער אהפקק, קיימפ דאם אויב אמזויע2?קרט

 הייספ דאם אז ה', מימן ח*ב מאירות פנים 9אר'ן ברענגט ד' קפןפעיף
 מאכין כ::הל ש נאך 9'ברייב שז או'פ ~'יזט לשק ייז פיי או!8טלןק'
 ייר ?י היפ איז. הפ%ק דין דער תיאמיציא

 מפר יי, 9י-יי9ין 7:אייי

 צווישען אמן ענפעךין יו מימעג שז עולם בנין שו"רע *אר'ן יףהושעבנין
 תייל ממוןיא, ברכת לאןין או.ם דה9ר פון מיהערמ או עמין 4יןממוציא
 דער מסכיכם 4יז אזוי און קיט, מ'טאר אז פסק'נט מאייורץ פניכ[דער
 האבין מיר 1!י לו?לה ברכה אספק ם'איז תייר און לאיסוף ייםףברני

 כייזמ שמו9יא, מאכין שמאהר נאך מ'ברהך אז אוים ק'עי'ופ שזף?ך94ק
 : המוציאו חבר'ס אויף'ן אמן ענפעךין נים ט'פאר אז אעדאיאויס

 ?ין מאהל איין אפילו מבטל מ,איו אז *רייבפ זבירוק מפר דערז(
 פאג פערציג מדהיצה השי"ת'ם פון מדחה איהם מען איזיש"ר,

 דהקדוש, האר"י 9אר'ן דאם ברענגפ עהר ומחפיא שחוקא ?יז (הראון
עהר ה9ילי %יינעי שלע יייע?ין ייקב[ ייז ברוי9ען דאם ט'הערפ וועראון



אמןואמרוע
 חבירו עם כשטדבר וכ"ש ענה ולא שתק אפי' רעי יאחזמו עצטות'ו כלזה

 ישמעו שלא כרי זה עמ זה שירברו אדם בני לפתות חילי' נפישדהיצה'ר
 רח"ל, מהעבירה כלל הנאה שום בלתי עונשם וסקבלים יענו ולאהקדיש
 הספר סן הבורח כתינוק מביהכ"נ הבורחים אותם וכש"כ נ"ו, סי' חיםרוח
 צינים שבאו או כאב או מיחוש איזה לו יש אם ואפי' וברכו, קרישקודם
 שלא כדי טעט עוד עצמו שידחוק צריך הרברים אלו ביורעו ר'ל,ופחים
 יתברך השמ לו ישלח ןה ובזכות אנרא, צערא ולפום הרבה, טובהלאבר

 : במהרה שלמהרפואה
 הו'א ל"ג בישעי' ככתוב רטה לטעלה זוכה כהו בבל אמן דץעדנדץח(

 יזכה כחו בכל אמן שעונה רע'י אטן, ס'ת ישכויןמרומייס
 מאימתי קטן ע"ב ק"י דף בסנהדרין וכמ"ש העליון בנ'ע סרומיםלשכון
 אמונים שומר צדיק נוי ויבא שערים פתחו שנא' אסן מש.אטר לעוה*בבא
 ובכל בקיל אטן שאומר נמי היינו אמנים, שאומרים אלא אמוניםא"ת
 לו פותחין רם בקול אמן שאומר דע'י רם ם*ת אמוני'ם שום'ר כיכחו,

 מיט'ן רייד עהר עז שכן מ?ר גיענפערט, ניט און גישוויגען האטזהר
 צו אהן בח גרויסען א האט הרע בצר דער ?ארין צייט, דעי ייןמ4ר'
 דעם הערן ניט זאלן זיי כדי טנאנד 9יט וידיז !א~עז זיי %ען?שיזהידיו
 שוהל פון רויפען מאם די שכן כל א נ"ו, סימן חיים רוח ר"ל, 2בירהדער פון הנאה שום אהן עונש ~ייער מקבל זענין און אמן, זאגקן נאך איןקדיש
 האט עהר אפילו ברכו, און ידיש פאר והדר פון אנטלויפט 8קישדנוי

 וויסען סעועט אז און ר"ל, יאלט מ'איז ארער אמיי4יג אדערט9יחוש
 איהם וועט זכות דעם אין שכר, דער איז גרעסער צער רער סשיזפרוים ווי ר"ה אגרא צערא לפום אבות אין זאגט תנא דער ווי און ?4רמשריקין אזוי ווערין אהן ניט 9':אל קרי ~ויקין 8וי9יי !יך 9ע1 ור1יר [-יידדי

 : במהרה שימה רפואה א שיקעןהשי"ת
 מעלרק, אה1י?ע צו זוכה איז כח גאנצין מיט'ן אמן ס'ענפערט דדען8ח(

 מופי :שבו,ן מרומי'ם הו'א ל"ג קפיטל יש;יה אין ס'שטייםווי
 מנהד, אין זאגט גמרא די ווי און (דן, גן אין מקלה אגיוימע צו ז"ןיכה עהר תעט לח מיפ'ן.גאנצין ענפערם עהר תאם דעם דורך ן: מ אמיב1ת
 צריק גוי ץבא שמךים פתחו פסוק אין מ'שטייט אמן זאגין אהןהייבט עהר אז הבא עולנם צו זוכה עהר איז ווען פון אקינר ע"ב, ק"י דףרין

 גן פון טוערין רי 2יי?ט ד"ה אמנים 4א אמונים תקרי אל 48וןיםש91ר
 מ'זאגט אז אויף מען מיינט אמן, זאגין צו היפן וואם די קומין ק':אלן.קדן
 סופי איז אמוני'ם שומ'ה עארין כס, גאניצין מיפ'ן און רם במול הויךאמן

תינוה



עא אמן'ואמרו
 יותר קולו ירים שלא בתנא' אך נ"ו, סי' ח"ה ללב 'פה העליון, מעשערי
 הברכה לסיים הש"ץ לל מצוה וע'כ קכ"ד, :סי' מוף מרן כמ"ש המברךמן

 הנרמא 'היו והם מהם יותר בקול לענות אדם בני יכשיו שלאבקול,

 : ושלום רסבנ1יקין
 דלא מאן יקלו וכי,י יהורה א'ר ע'א רפ"ה דף וילך פ' ביזה'ק איתאמ(

 אמן העונה נדול דתנינן באמן אתכוין זלא למארי' לאוקירידע
 ובווי הפ' אין שבודאי ז"ל הרמ'1 בשם בנליון שם ופיר' המברך, מןיותר
 במהים, תורה דברה לא כי כלל עונים שאינם נמורי' ברשעים מדבריקלו

 שאינו במי הכתוב ענין אלא בשיקלו, לעונשם די להם יהי' לאשאצלם

 שטל' שבמידות הפשום דהיינו בו ולכיי; להבינו הוא קל שדבר באמןמכוין

 ובוזי נאמר עליו באמן מכוין שאינו מי וע"כ אד'ני, הוי' בנימ' עולהאמן
 ארם של לבו מכאיבים הדברי' ואיו 1"ל, הרם"ז בשם הנ,ל הנליון עכ"דיקלו

 נליא שמיא וקמי בריות'ו עם בטרוניא בא הקב"ה אין אמרו באמתאבל
 מררו" מכח מרודים ואנחנו עמנו בישלבנו

 רמיא חיובא אעפ"כ מ"מ הזמן,

 ךי איהם פיר מען ע9ינמ דהייך אמן מ'זאגמ וואם ךעם דורך ר"ם,מיבית
 עוהר בתנאי אבער נ"ו, מימן ח"ה ללב יפה העליין, עדן גן פו;פוערין

 בירע דער :וי אזוי מברך, דעכ2 פון העכער קול ץין ה.יבין אויף ;יפזאי

 :אל חזן ?ער 4ז אמצץה איז דריבער קכ"ד, מימן מוף שר,יבטי.מף
 :אגין זאלין ידיש !א4ין ?אם ךי אויף הויך, גאנץ ברכה די ?א!יןאוים
 ?עיי' סע9עי' :אשיו קיט :אלין 1קפערין ?אס ךי %יוהויף

 גירכם 4יט ב..
 : לעם 4יו ח"1 חמא ךייז2ייז

 ן

 וךלו, וב.ןי !אנט, ךהורה ר' ע"א יפ"ה דף 1.לך פ' 'וה,ק 1.4 ם'שמייםט(
 תערין מארטעמט 4?יין רעט מיך פארשעמט וואםרער -.
 וער 2ון הא- ?עם מאליי, צ. ?ך?ךך קיפ 9':!ייקט עעף ?ען 4יי?טדאם
 ס'איז 4י?ערי?ט האבין מיי ?איין טין, ביי מכוין ניפ איז אוןוועלט

 ברכה, די יאכמ ?אם יע ;ו 9עקר אמן זק9עךט ?אם ?ער~רע9ער

 ?אם :ר?ץים פוז ;יט י'יד 5מוק קער עז רמ"ז' לער ?אךטןיי?שט

 ךער נור ק?ךי, עו~ש דער 4יז !וי פיר תארין 4יט אמן קיין !אר~נפעףין
 דאך ם'איז חייל אמן, ניי מסוין 4ים נזד ץיוין ?אם די פון שמועסטפמוק

 פראסקי די דהיינו 4יןם, שיי !יין מ4!ין אין פערשטעהן צו !אךאגרינ:,ע
 !.י בטרעלמ אמן עארט דאם אז איזכונה

 ?ע-
 ?ער ע"ב אדנ"י' הוי' שם

 עכ"ל :"לן וב.ץ פ2!ל דער :אגט 4ידך22 א,יף אמן ביי מכוין ניםמ'איז

 רק:"ל ך. לן;. ?ענמש, פון וךארין ר" 1וייטוהן מא4ין ר;-טער דיעאון

 ןייקין מיר מייל שורדיג נימ זיינן מיר אז זעהט און ווייסט הקב"ה 4זזא4ין
,עהר



אמןששמרושב
 רבר את והירא לנו, יע?ור וה' עףבול פעם באיזה ולכוון לחתחוקעלינו
 דקדישים אמן וכוונת יאהדונה"י רברכות אטן כוונת בקלף או בנייר יכתובה'

 ברכות ובשאר הש"ץ בחזרת עיניו לננד תמיד הדברים אלו ויהיואידהגו."ה
 לטהר שבא איש דרכי ה' וברצות אידהנוי"ה, שבקרישים ואמןיאהדונה'י

 : השמים מן לו מסי"עיןולכוין
 : י"ג אות למעלה הבאתי כבר יו"ר באוה שכתוכ טהי(
 יסיים המברך וב"ש ב"ה שיאטר ובעור דברו ירוץ שהמברך יודע אםיא(

 לענות כרי אמן וב"ש ב"ה 'ענה שלא טוב יותר בזה קודם,ברכתו
 הפסק בלי אחת בבת אמן וב"ש ב"ח שיאמר ולא הברכה בכיום תיכףאמן

 א' חלק ללב יפה ההתוס. אחר הולך שהכל וב"ש, לביה קוד2 אמןדעניית
 : ה' אות קכ"ד מי' לבב יושרבסופו,

 איהו דא אמן עלה דאתיבן ברכה דכל עקב ר"פ בזוה-ק אירעאיב(
 לה מברכין רמניא.ן כרכתא היא אם וכש"כ 'אות כדקאבקיימא

 'חודא דכל דקשרין רזא הוא אמן דאמן, ברזא קדישין בעטרין להוטעפרין
 : יאות כדקא עלאין בעטרין ברכת' לההיא ומעטר דמארי' ברזאוקדושה
 מענפש רער ברויך ךעגין דעסט פון צ*יפ, שלעכטי די פון טרודזעהר
 זיין מכוין זאל און יאן עהר ווייט תי און 2ח ;אנצין קיט'ן [יין ימוק!יד
 גאט פאר מורא האט וואס דער אין העלפין, אונז זאל הש"י אין אמן,ויי
 אמן פון כוונות די פארמיט אדעי פאפיר אויף לוו-ייבין אויף זיךזיאל
 האלטין ווי ?אל .און ידישים פ.ן אמן פון כוונות די און ברכור2 דיפון

 קדיש, ביי אויך ווי ביכות, אנדערי ביי און הש"ץ חזרת ביי אויגין ריקייגין
 : ה;2מןם מן צו איהם מען העלפם זיין מכוין און לטהר מואאון

 יג: אות קיברן:9ט אוי9ין מיר האבין י' אות דצ-ט ס'שטייט וואם דאסי(
 מעפ שמו וורוך הוא ברוך זאגין עעם ויי,ףי 4י )ו"9ט ?ףי אויביא(

 "אנין ניט אמן ,ףר.קיין :ועט 5יוה יי לאיין אויס 9קרך?ער
 ענפערין ניר זאנין נים וב"ש הוא ברוך ק,ין מיזאל אז ועסר איזזאגין
 זאמין צו אמן וב"ש ב"ה זאגין ניט און ברכה די אויס לאזט יענר וועןאמן
 נאך'ן געהט ארץ ווייל וב"ש, ב"ה פון בילכער איז אמן ווארין אהפסקאהן

 ה': אות קכ"ר סי' לבב יושי ספר סוף, אין ח"א ללב יפה לאז.אוים
 עם ווי אברכה היימש ראם אז עקב 8' הקדוש זוהר 4יז כ('שטייםיא(

ן
 איז וואם 0וד דער איז אמן אמן, איהבם אויף (נפערין מענטשיןייהל 4ז "שו 59י 195 ייףם אויף 9זן5ףט עען 2יין צי?רויף

 קרוי?ין מיט אהן איהכם מ'הריינפ און קרושות און יהודים אלעקןלקד
 גיהעריג:ווי



ענאמןואמרד
 גודל הבו דטברך חד דא אקרא ה' שם כ' ע"א ק"ס דף .'צא פ'יבזוה"מ

 לעיל הבאתיו וכבר אמן דאטרין כו' אוחרנין תרין אליןליהינו
 : יעו"ש מ"ראות

 הש"ץ חזרת על אמן לענות וברכותי' בק'ש יפם'ק לא דכ"ע %*ב:איג(
 לענות דצריך הסמ"ק שסובר וש"ת הקדוש דה4 אמןטלבד

 הקרוש רה4 דאמן בפוסקים ומבואר מאחר.ם, יותר חשובים דאלוזדטעמ

 מיום שה,א לפי 1;פלה שומע ושל ראשונות, הנ' של השבח סיומ שהואלפי
 לפי אחרונות הנ, סיום של האסן חשיב דלא והא האטצעות, שלהשבה
 מפני להפסיק לו אין ולפיכף ברכוה, י"ח סיום אחר היח'ד עונה האמןשזה
 ע"ב: צ"נ רף ס"ו מי' ןיע,ר פקודת אותו, יאמר בעצמו שהוא מאהרוה

 על דגם פוסק סעיק"י ס"ו סי' הא"ר אכל אמן ואטרו מבעהמ"ח)הגה'ה
 נ"כ בשלום "טר% עמו את המברך על דהינו אחרונות הנ'סיום

 מבואר נם עמו, והסכים מביאו סק-1 בא"א ס"ו מי' שם והפרם"נ ועונהפוסק
 אוסר ובברכו בעלמא, דאמירן אמן ועל יש"ר על ג"כ רמפסיק שםבש'ע

 ה. ד. שהלא דק' שם 9י שיייט, א ע ח קם דף ויצא פ' הקדוש 'יהי4ין
 שוך?ה 9א?פ איישש4 8ז 9ז 9מןט ~אקין, שאם'ס רו9יז 9הו 4יף4ז
 זאל מען אז ה. ד. גאט, אונוער צו א?רויקקייט גיבט ל4הינו, גוד?הבו

 : ע"ש )מד( אות אויבין קיבכאכט שוין האקין מיר און וכו' אמן4נפעףין
 9'9א?ר שז פו?קיכ( שלע סאלמין ברכות רי מיט שמע "ךי8ת ייייג(

 הש'ץ טךת פוז *הכות ד" אויף א9, (נפעךין צו ךין מפסיקניט
 מ'ברויף אז סמ"ק דער זהאלט תפלה שומק און דא,וריש הן פוןהוץ

 מעהר חשוב'ער זענין ברכורע ?י לייל איז 49ם דער און אמן,?נפעךין
 לאז אוים ?ער ייז סקדוש הן 11ייל ש~ךקרי%ן

 פוי
 ער?9י די פוז ?4ח

 קי9עי??ע די פוז "4ח 9ייכט ועי 4יז י4לה שומן אין *ךכורע,דריי
 ועם עייל ברכות דריי לצטע די פון אמן מ'ניפ רקינפ תאם פארברכות,
 רריבער עשררה שמונדה די אוים לאזפ עהר אז ירהיד דער :אגטאמן
 ךער קייץי זאגם עהר ווייל ק"ש די 9יפ 8ין ןיין מפ9יק ;יט ?עןברויף

 : ע"ב צ"ב דף ס"ו לסי' אריעזף פקודת אמן, ואמרו ביינאף
 מ'ו מימן רבדה אלי' דער ילער אמן, ואמרו ס?סבר 41י פיו)הנה"ה

 ייר4ל "ר!(מו מ?ןרף אויף אויף שז שקק'?פ י קטןםעיף
 מ"ו מימן מגדיכ( פרי דער אויף אמן :אגפ און מפסיק עהר איז4של1כ(

 4יקכ(. 9יפ ממכים איז און 8יהם בךענגפ ז' קפן םעיף אברהם אשלאין
 יאךפ ?בושר 4יזאויף

"4 
 פון אמן און יהש"ר אמן אויף 4' שו*ע

 עולדה פון ברכו אוף איי לע"1' ס?בורד ה' *ריף איז *4ליאליטן4ז
רערח;י1ד(



אמןואמרועד
 הטנ"א כ"כ אטן, ונם לתורה רהעולה ברכו על וכן ל"ו, המבורך ה'ברוך
 הטברך שאטר אחר הייני אטן ום"ש וז,ל שם הפרמ"נ ופירש ו' קטןסעי'
 ל"ו, המבורך ה' ברוך המברך שמברך מה על בבירור וכוונתו וכו',ברוך

 ברוך המברך שמברך לומר צריך ה" לא כוונתו התורה ברכת עלדאי
 ראי' ועוד בה"ת על אמן דהוא שלו בש'ע הזקן אדמו"ר הרב כמ"שאלא
 אמן לענ~ת הוא דרשות כתב ושם נ"ז בסי' לעיין הפט"נ שם שמצייןמטה
 על כטו בזה אמן לענות בזה ופכק פירש טשו"ה ביהל"ו החזן ענייתאחר
 ברוך אחר אמן עונין דאין לשיטתי' אזיל הרב הזקן אדמו"ר אבלברכו,
 אחר אמן רעונין כוכרימ אחרונים דהרבה פ"א במי' כתבתי וככריהל"1,
 וממילא חיים ~הים דברי הם ואילו דאילו שם וכתבתי ל*ו, המבורך ה'ברוך
 המבורך ה' ביוך הה,ן עניית על שגם בזה הפמ"ג על בכאן לסטוךנוכל
 שטע אם דגס סקיה הטנ"א כ"ש ועוד אמן ולענות להפסיק יכול וערלעולם
 ול,ה יסלוך ולא וברוך קדוש רק יאטר וכקרושה ויברך ריפסיק רעמ1םקול

 הככים וכן לקדושה שייך אינו דיסלוך התוספהא בשם סק"ו המנ"אהסכים

 ברענגט אזוי און ק"ש, 9יפ 4יז ס95יק אויף מען 4יז אמן, אוןלתורה
 מיינט דאס אז מגדים. פרי דער פייטשט ו', קטן מעיף רארפ מג"אסער
 אויף בבירור איז כתנה ד*ן און לע"ו, המבורף ה' ברוף פאף אמן9ען
 אז פייפשפ ש*ע רב דער ווי אזוי נאהר המברך, שמברף סשוןלאם זאגין בדארפט ניט עהר וואלם ףתורה "ך9ת פיז אמן 9ת9ין :איימר אז תארין זאגפ, רתורה עולה דער וואם ועד לעולנם המבורף ה'ברוף
 פרי דער וואס דעכם פון 4ומ:ה נאף סתורה, נומן נאף אמן איזדאם
 שרייבט דארט און נ"ז מימן אין געבין אכטונג מ"אל אהן צייכינפמגדים
 ברוף זאגפ (הר אז חזן נאף'ן אמן ענפערין צו ארשות ם'איז אזםהר
 ענפע. מייאל אז אוף פסקינט און עהר זאגט דעם איבער ל"ו, המבורףה'
 ברוף נאף אז דהאלפ ש"ע רב דער אבער ברכו, אויף ווי אזוי אמןך4ן
 געשייבען שוין האב איף און אמן, ןיין ניט מען זאגפ ל"1 סיבורףדק'

 אמן יוא(נפערין 9'!אל 14 האלטען פומהיכ( פיהל 4ז פ"א מימןאויבין
 און פוסקים ךי 4ז הןירי4'1 ואךט ~אב איז 5"1, סיבירד ה' 9רוך~אף
 מו9ף דא זיף מיר 1אנין ממילא חוים, 1הים דברי ארע זענין פומקיםדי
 ל"ו המבורף ה' ברוף זאגט חזן רער אז דעם אין מגדים פרי אויף'ןדין
 מג"א דער שיייבפ נאך און אמן, ענפערין און ויין מפסיק אויף מעןףעג
 ברכה א מאכין און 1יין מפ9יק מקן מעג דינערין מ'הרפ אז ה' קטןמעיף
 וכו' ומלוף ניפ אבער וכו' ברוך וכו, "דיש ,אגין מען זאל קדושה בייאון
 און קדושה, צו ויפ 4יסער ימלוף אז והומפתא רי פיר דאם ברענגפאון

אווי



עהאמןואמרו
 וכתב לקדושה שייך לא דימלוך עיקר דכן שלו בש*ע הזקן אדמו"רהרב
 ,וטמקוטך בקול אז שחר'ת בשבת שמומיפין מה על פוכק דאינו דמכ"ששם,

 עונין אין דזה יפן הוא וממקומו עולם מלא כבודן וכמוסף תופיעמלכנו
 : הנה"ה( ע'כלכ"ע,

 דומיא הנהנין בברכת וקדושה לקדיש הברכזת באמצע להפמימיד(
 הפירוה ברכות וכנון קצרות ברכו' יה'ינו המוציאדברכת

 אם ה' את שהזכיר ומיר דהיכף כלל להפ2יק שייך לא -ובאלווכיוצא,

 אחר עד דבר שום על הברכה חלה לא שהרי ולברך לחזור צריךמפסיק
 אשר או ג' מעין ברכת כנון קצת ארוכה בברכה משא"כ ברכהו,סיום
 באמצע שהוא כל להפסיק דמי דשפיר 1"ל מרן מזדה בזה וכיוצאיצר

 שאר דבאמצע מזה לנו ויצא דבר, ע:ום על הברכה הלה שכברהברכה
.

' 

 : כ"ו מוי2 אליעזר פק,דת להפכ.ק, דמ' שפיך ארוכות ברכ,ה ,
 ארוכה בברכה אבל וז"ל, כתב '"נ 2י' ה' כלל אד2 בהיי אבל,?תנך;"דן

 לענות לכתחייה מוהר בו וכייצא יצר ואשר ק"ש ברכהכמו
 הפרק באמצע כמ. ורינו תפלה, ושימע הקדיש דה4 ואמן וקרושהקדיש

 שיייבט א,ן הדי"ה' צ ט י ןי י וילוד אז ש"ע יב ועי ו?נים -י,4זיי
 אז שחרית 4יי שבת ויין מפם-ק 4יט מ'זאר אז שכן אזי אזדאהט

 ??א כב,דו מוסף ביי אין ממקומך. אין בק.ר אז קדושוה ייןמ'ואגט
 פומקים טלע זענין קד,שה צו 4'ט אויך ניהער ?אם טז ממקומ., אוןעולם,

 : יהגה"ה, ע"כ דיז. טיקיק ניט מ'"ול אזמה-ה
 5?כות קירוע ךסיי?י כמוץיא ;וי ס?ך4יז ירכות ייט יין ?יז מפסיק'ד(

 מפמיק מ'איז באלד ווי שכם דעכם מ21יר מ'איז ווי ח11י באלדווארין
 אויף חל ניט אין ברכה די וויי? אורשה מא4ין טיאהל נאך מעןברויך
 ארענגערי אבער מ'ענדי?ט, 4יו ייהר איבער מ'מא?ם וואם ןאךדער
 מי?ה יוסף בירע דער איז יקהנה יצר אשר אדער המהיה (ל 11יברכה
 ילאט קךקח ך. עייל וכו' וליש צו ייט 4ין ?ין טיקיק קלייך ?'טיזמז
 .18 ארוים דאנין פון מיר זעדהן 'גיים; אויף ןי.ן כקר (יהויבען טהןשוין

 אליעזר פקודת כנ"י ךין צי מפמיק רעכט איז ברכה א?אנגע מימאין
 : ס"1 מימןסוף

 ה כלי אדם חיי ?עי ייעי)הגה*ה
 סימ'
 אשר און ?טע קריטרן ברכןע וני ברכה 4לאנגערי ביייבער ?שיי ועם מיט שרייףט ' י

 ןדיש צו אמן ענפערין צו ?ין מפמיק לכתהילה מען מעג וכהנדהיצף
 און ק"ש' 4רכות ?יט 4ין ווי -9טה, שומץ אק קקדוש הל אוןקדושה

אויף



אמןואמרועו
 סעיף ה' מימן מחרש הנרפכ השלהן קצות בספר כתב וע", ק'ש,רגרכת

 א'~ה !להתח'ל לח1ור לו יש לברוך ממוך הפפיק ראם נכונה הערהא'
 ה' אתה ברוך כשיאטר הברכה ובחתימת הברכה חתימת טקורםתיבות
 ער כלל יפמיק לא הכרכה בתחילת וכן להפס'ק ואכור הברכה לנמורצריך
 לברכה דומה פנים כל על שיהי' העולם מלך אחר ת.בות איזהושיאטר

 : "וא ונכוןקצרה
 דבריו והובאו ס"1 סיטן ח"א מאירות הפנים בשם רע,א בחירושיכועב

 ק"ש וקורא דר"ת תפילין שמניח מי ה' סעיף מ"ו מי' הלכהבביאור
 הלכה בביאור וכתב הפרק באמצע אפילו הכבור מפני שואל ברכותבלי
 בתפילין לקרות שנוהגין כמו שניה פעמ שקרא בק"ש רוקא דזהו שםע"1
 ק"ש לקרות כדי אותה קורא ורק ק"ש שר המ"ע בה יוצא דאינודר"ת

 חובת ידי בה לצאת ברכות בלי אפ" ק"ש קורא אחד אם אבלבתפילין
 בשאר כמ, טדינא הפרק באטצע להפסיק אמור הזטן שיעב!ר ירא כיק"ש
 סי' בסוף ג"כ הפרמ"נ כתב ,ה וכעיז וז"ל הלכה בביאור שם ומם.קק"ש

 : הנה"ה[ ע"כ ע"ש,ה
 : באריכות השני בחלק אי"ה אביא דהלבוש מעשה היא פ"1אות
 אז נכונה אמקרה א' מעיף ה' םימן השלחן קצות די שיייבט ?עםאויף
 98אל 4אף ירויף(אןר ?אך?ה מיונם פון יאהנמ מפ9יק 4יז עהראויב
 עהר שז און ברכה, רי פון לאז אוים פאר'ן ווערטער עטליכע הויביןאהן

 אויף ענריגען, נוי ?ין מפסיק ניט עהר טאהר ה' אתה ברוך בייהאלט
 ד(עייכם ק?ף שאף עעריער 1?לי9ע זאגין עהר מוז ברכדת אנהויבאין

 עכ"פ: ברכה אקורצע ווי זעהן אוים9~אל
 מימן א' חלק מאירורע פנים פארין שיייבט אייגער י"ע יקייושידער

 סעיף ס"ו סימן הלכה ביאור אין גיבךאכט אויף היערט עםט"ז,
 אהן שמע קריארע לייענפ און חפירין תם'ם רוינ. יי1קט ךאם דערה',

 שיייבפ שלום זאג'ן צו זיין מפמיק עהר מעג ק"ש מיט אין אפילןברכות
 צןייפער דער ביי ד!4א נור איז דאס דארפ הלכה ב.אור דער דעםאויף
 ליישין דעם מיפ עאס תיילין ר"ת אין לייע?ין צו נוהג זיך מ'אי. וויק"ש
 תם'ס כבינו ליקב צו לייענפ מען נור ק"ש פון מצוה רי יו4א ;יט 9ען8יז

 מורא האפ יהר עייל ברכות אהן ק"ש לינענט איינער אז אבערתיילין
 ב4 ווי מיט שין מפ9יק ניפ ?הר טאהר צייט רי נעהן אוועק ?עטעס
 אין מגריבם פרי דעי אז אוים דארט פיהיט עהר און דין דער איזק"ש

 הגה"ה(: ע"כ ע"ש שטייג?רי אזא אויף שרייבט םימן?עם
 : באריכות שני חרק אין ברקנגין מיר ווערין לבוש פון מקשה דיטו(



עזאמןד~מרו
 : ,ך גמפרי למעלה הבאתי כגר יפ( יח, יז,ט,,
 בנינו מאריך החזן שאם '"ר קטן סעיף קכ"ד סי' אברדמ הטנן כ:רץב:כ(

 : אמן מיד 'אמרו רק הפסק הוי מראי יותר אטן ואמרועל
 ,ה: בספרי לעיל הבאתי כבר כג(כא,
 ואם אמן, השיטעים שיענו כדי כשמברך קולו להשמיע למברך ריאןי3נ(

 והעונש אמן, יענו שלא נורם שהוא נמצא כן עושהאינו

 וכבר )הגה'ה פ"ח, דף ש,ין לו, לבא ראוי אמן עוגה שאינו למיהרחוי
 : כ"ז-ן מ" לעיל ,ההבאתי

 אי,ה 3,נה" ז'ל למורי ראיתי וז"ל ע"ג א' דף הכונות בשער כב21בנכד(
 אמן אחר'הם עונה ה" הכנס' בבית הברכות ומסרר טברךארם

 : מ"אן סי' זה בספר' הבאת'ו וכבר ;הגה"ה רבים, הסברכים היו אמאף
 שדיעורה אטרו ובאמת 'הרבה, טובה מאבדים בלחש די~מבצוא8:יםכה(

 הוא ביר'א'ש'י'ת' שהר'ת אסרי' בראשית בזהמרטזת
 ירויה עור הרבה שכר שמרויח ומלבד ת'מיד, ה' ש'ם א'ברך ר'םב'קול

 מפר: ועם ייו אוי4ין גיבראכפ שוין מיר האביןפז--יז-יח-יט(
 דער אויב י"ד קפן סעיף קכ"ר מימן אברדהם מגן דער ,)ךייפכ(

 :ייין סח 48יגיו 9יפ 9יייד ייזשז
 סא?ס יי 4 צי ש9'

 : אמן !אגין באלד ס'ייויף עי שסקקקי%ם
 : דעם_ם8ר אין אוי4ין 4יברא9ט שוין מיר האבין כב(כא-
 ואלין הערין עאם ךי 2רי הויף :אגין קען ברויף אברכה 9'9אכפ אןכנ(

 גורכם (הר איז הויף ניט מאכפ 4הר שז באלד ווי אמן,חפערין

 ד*ע :אגט וואם דעם אויף עונש דער איז אמן, 4נקע?ין לפ 9'?לשי
 : ח פ רף ש"ץ ?קיי'יך?וק

 וסאב חיף לשון סעם טיפ שיייבפ ע"ג א' דף הכוונות מפר דעםכד(
 ?ךנירן 4:אןט סאט י9יץ 4ז ז"ל )האר"י( רבי מייןגיזעהן

 ךו?סה ?ס.קי יים 4י, מ4ילו אמן גינפקיט יהר סאפ שיך1 אי!סשטר
 גיב. שוין ייר סקאיין דעכ: און )מבר4ים( ייהס קיוועזין !עוין זייאפילו

 : מ"א, מי' מפר דעם איןראכט
 :ואס ואס שפ"ב סימן סוף משפט דהשן אין שיייבפ ש.ף דער ןדיכה(

 גילךין, צעהן תערט סאט 4קרקה שי 4י!אגט האבין ז"ל ךכמיםדי
 ענפע, :אלין !יי טענפשין פאר ברכה די מאכפ עהר ווען דול;א נוראיז

 ד. פיר הוכתה אאפענע איז דג4ין פין פארזיף שטיל ניט אבער אמןרין
 הא4ין באמרע גוטם, גרוים פשילירען די שפיל אברכה 9א4יןעאם
 ר'כם ב'קול ר"ת ב'ר'א'ש,י'ת' אין מרקז איז הורה די 8ז גיזא4טחז"ל

אברך



אמןואמרועח
 ביתו לבני או לחבירו שישאל לא אם בירך אם הכפק לבית נכנכ שאםנזה

 'נהיג ה' דבר את הירא לכן מפק, מידי ויצא לא או בירך אם לוואוטרים
 בברכת ובפרט לבב ובטוב ובשמחה רם בקול ברכותיו כל לברך עצמואת
 חולה מהן ואחד להודות צריכין ד' ואר"ל הודאה, ברכת שהיא יצראשר
 חיובא הברכות בכל ואם להפתח, צועה מהר כמ"ש מזה נדול חולה לךואין
 כמה רואים אנו שכבר זו, בברכה כ"ש ואהבה ביראה לברכן עלינורמיא
 לשתות שמתייראימ חיים א'נם וחייה' ר"ל השתן חול' להם שיש ארםבני
 את הורקין וכמה טצטערים כמה טים להטיל כשיבואו בחושבם וקאפעפה

 תיכף מימ להטול בבואנו ב"ה .אנחנו אחת, טיפה שמוציאים עדשיניהם
 ואח"כ כאב, שום ובלי מיחוש ש.ם בלי הקילוח להפתח צועה מהרומיד
 לדבר שמתחיל מי ויש חטופה, ברכה הידים שמננב בשעה איתהמברך
 זה וכי כלל, מברך ואינו הברכה שוכח ואח"כ הברכה קורם חבירועם

 לברך מיחוש, ושום כאב שום לנו שאין על להשי"ת גומלים שאנוהגמול
 ה,ה כרבר מעשות חלילה כלל, קולמ נשמע ובלי וקטופה חמופה כ!וברכה

-  א,ז כנ"ל; שכר פיהל מרוידה איז (הר חאם הוץ ס'מיד, ה' שם4'ךיך-
 4הר אויב ציט קירענקט ?הר בארד ווי למשל, דעכ( אין אטובהנאך
 ב:ת, בני די אדער ח4ר זיין פרעגין, עהר "אן ברכה רי גי9אכטהאפ
 האט וואם יוד יערער ברויך רריבער םפק, פונכ( ארדים שוין עהרוועט
 4קול ברכורע אילע סאכין :אל עהר אז פיהרען זיך השי"ת פארמורא
 און הודאה, ברכוה איז תאס יצר אשר ביי בפרט מיפ.שמףהה, אוןרכ(
 איז [יי פון איינער א,ן השי"ת לויבין ברויכן פוקר גיזאגט האבין. חז"לדי

 לספהס, צועה מהר ס'שפייפ ווי אחורה, אויך הייסם דאס אוןאחולה,
 ליעב, אין פורכט מיפ מאכין צו מחיב מיף :ענין ברכות אלע אויבאון

 ליירין תאם מענטשין פיהל זעהן מיר ווי ברכה, דער גיי "כן בכשאפפ
 מורא והאבען זיי פארביטערט, 4יז לעבין זינער און השרען (צירתאויף
 אז יםוריכם האבין וועלין זיי אז רעסינען די ווייל "אווע טהין טרי:קעןצו
 מאנין זיי ביז ציין די מיט "ריצען פיהל און 1יי! 9-"י1 ורוי4יז 4עיי1?י

 מען איז זיין משתין מיברויך אז ב-ה מיר און טראפין, א ברענגין4רוים
 חאפינריג מען מאכט דעם נאך ימורים, און סיחוש שים יהן מי?ף54ען
 ברכה די מאקין צו ווייס דער פערגעסט און בר?וה דער פאר94ע4יש מיפ ריירין וואס מ'פארהאנין און הענד, רי אפ 1יך 9?וישפ 4ז ?ר?הךי
 ייר וואס רעם אויף השי*רע צו גיבען מיר תאם אגמול דען ~אם4יז

 ?ין נזהר מען ?רויך שן 2ר אמן, זץקין צי קיט סערפ ויעער חז?9יל (4ן ברכוה אגיכע מימאכט און ח"ו מיד,וש און ימורינם מיין ?יטהאבין



עפאמןואמרד
 מה הרברים פשם יכוין ואם ואהכה ביראה א,תה לברך לי,הר צריךאלא

 רבה: בשמחה אותה לברך והותר די בפיושמוציא
 : בארוכות השני בחלק איה"ש אביאכו(
 : יעו'ש מ"ר מינ אות ~ה במפרי לעיל הבאתי כבר כט( כח,כז,
 יש אבל אמן ענייונ של כחו גדול שכ"כ שאע"פ נעים קורא לך ףצן4על(

 חכמים שטבעו ממטבע הטשנה כנון אמן לענות שאמורלפעמים
 בברכת שאוסרים אדם בני שיש דהיינו אמן אחריו עונין דאיןבברכות
 בברכות חכמים שטבעו מטטבע משנה והוי טובים לחייב'ם הנומלהנומל,
 רי.ט סי' והש"ע והרא"ש הרי"ס כמ"ש לבטלה ברכה שהוא ד'ולא

 : אמן אחריו לענות דאמור אלא טובות להייבים הנומל לומרשצריכים
 : הנ"ל ייעזר דמשק מם' נחוצים גרנרים איזה עור אביאאגב

 בפה אומר כשאדם ו,"ל הדמש"א כתב .' אות אכילה של א'רבנאות
 בוראי לעבודה הנות לבריאת רק נופי להנאת אוכל אני איןמלא

 שלחנו מעל הם'ם את ומסלק קדוש מלאך בורא הוא הריבור בזהב"ה
 הריני שיאמר יאכול שרוצה פעם בכל טיב לכן בהעלותך פ' רזאפענח

 ך;ם ויין מטין און ליבשאפט אין פורכפ מיט הויך ברכה די מאכיןצו
 שמחה: מיפ רערטער די פון?שפ

 באריכות: שני חרק אין ברענגין ייר וזעליןכוי
 ע*ש: מ"ד מ"ג אות ספר דעם אין גיבךאכט שוין ייר האביןכ,,-כח-כט(

 ~נפע, פון 2ח דער גרוים אזוי ?'4י1 סא?ש נוישען [יי לעףר ליבערל(

 ווי אמן, עגקקיין ניט מען טאהר אמאהל אבער אמן,רין
 מרעקן דהאבין סק9יכם די וואס נומדה דעכם פון משנה מ'4יז אזבארד
 4ילם *אף 4יפ יען ?אךר קרכורן ויי4י?ע,יז

 ם,8אר, ךסייט אמן' :אךיי

 יאם פווים' לחץ4ים תגוקל הגומל ברכח ביי זאגין וואם מענטשיןהאנין
היי?ט

 אוז 4יעע?ן, ?מקז סאויז סקקים די עאם ל?ןץ די פוי 4?ש~
 והש"ע הרא"ש רי"ף וער מ'שסייבין ווי לוטלה אוךכה ס'איז דילא
 מען יאר אמן נור טובות, ?ס:ן*ם הגומי ;אגין מ'ברויף רייר רי"ט,מ"'

 2נפערין: ניפאויף
 דעכם מיפ אליעזר דמשק וער "ריי*ט 1' אייע אכיליק פוו א' אורןאין
 יסן6תוופי, 4יפ זם 4יף מויל פולין 4יפ'ן זאגט אמענטש אז לשון,.
 רזא 28קת פיש, 2יין פון ט"מ דעכם רעם 9יפ דוחה איז און 4ך?ך 8?יר בשאפפ דיבור דעם מיט ב"ה, סבומא ץבוות צו גיזונד [יין :אל א"ךנור
 4יף ~אגין, מען זאל עסין מ'געהם שז בע?ער איז רריבער בהעלותף,פ'

יועי



אמןואמרופ
 : השי"ת לעבורת וחזק ברי נופי שיהא כדי ולשתית לאכולבא
 שקרית מאחר נעים קויא ואתה וזיל כתב ד' א,ת יצר אשר של א'יב:אדת

 מומר ותקח תבין מ,ה וברכה, ברנה כל שכר גרול כמהושנית
 בלילה פעמים כמה שקמים אדם בנ' כמ' של כמעשיהם תעשה ילאלנפשךן
 רהרהור ירעת וכבר הלב, בהרהור 4א מברכין יאינן מים ושית'ןומשתינין
 ואם רמי, כדיבור דלאו ו'"א דמי כריבור י'א מחלוקת הוא דמיכדיבור
 דינך ליומ תענה מה רמי כדבור דלאו כמ"ד הלכח יפסוק. מעלה שרבב"ד
 כמאמרם להקנ"ה גוזל תהי' ולא ברכ.תיך תפמיד שלא בזה תזהר כןעל
 להקב'ה נוזל כאילו ברכה בלא הזה מעולם הנהנה כ4 ל"ה ברכותרו"ל

 בזה: וד' ישר4.כנמת
 אוי יאמר לא ב"מ צרה איזה או יסורין לו שיש מי איי, א' באות,טכם

 ינצל שבזכותם ויכיון יעקב יצחק אברהם ר"ת שהוא איי 4א ו.יולא
 ; מחיים צוואה במפר צרה,מכל

 מלאכה לעש.ת אסור כאשר הנה כתב י' אות ברכות של ב' באותשם

 השי"ת:עבורת צי קיאךק איז קיה?ד יין :אל גיף ?ער קדי ?רייקין אין ?שין?על
 4ינעךי וז"ל, עהר שיייבט ד' אודע :צר אשר פון א' אותאיז

 שז שע(4
 :קרר פון שכר דער ס'איז גרוים ווי היכערת אין 4ילרי9ט שוי,סא?ם
 טוהן צו ניט און 4מוסר שע?יז אין פאך??עין עע?טו ?עכ( פיז9ר9ה'
 משתין וענין און מאהל וויפיל נאכט ביי אויף שמהן וואם ?ענטשין ךיווי
 דאס און מסרהר, זענין נור גרכה קיין ניט מאכין און האמער פרינקעןאין
 חאס 4ך4ה ךא ס'איז רמי, כדיגור הרהור פון 4?ל"ת ?אם (ר441יז

 הרהור 8ז האלט 1ואם א?4ה און דיבור, ווי גלייף ייז ס?ייה 4זהאלפ
 מ4לה של בי"ד 4יי'ם חייעי 4י1 מ'פכק'נם אויב און ך'בור, ?י ניםאיז
 שז 1, סדין, יום צום 1נפעךין עעסטן וואס דיבור ווי ניט 4'ז הרהוראז

 1יין נים מ':אל און קךכורע די ד(א9ין ה?ק ניט מ'זאל ?עהן קעןירויף
 פון נהנוה מ'4יז אז ל"ה ברכורן אזן זאגפ גמרא די ווי השי"וה, גו!לקיי!

 וד*ל: יוךין די און הקב"ה מךה'ת ווי איז אברכה אהן ווע4טדער

 רח"ל 4ךה אה-ערי א אדער וסורים 9'(אפ ?עף 8י., א' אית י'1דארם
 ?קךקם ת ר 4יז ךאם 4יי ניר ;ניי 4דער אוי 4אגיז קיט 1רזאל

 :כיין ד?י אין אז זיין מסוין זאל און י.עקב,?'צוהק
 :אקי'

 ציי ך 9*ר
 : מחיים צוואה מפף צרות, ילע פוןווערין

 ניפ מ'פאר ווי אזוי ינה 4הר שרייבפ 1', אורע ברכורע ב' אותךארס
 )וי 4גך9דה מי9אכפ וואם 4ייפ רער אין סלאכה קייןפוען

מ'שטייט



פאאמןואמרו
 ב' קטן מעיף שם המנ"א וכתב מע."נ קצ'א מי' בש"ע כטבזאר מברךבעודו
 שם המנ"א ומיים טברך בעודו מלאכה מלעשות הברכה לדלנ דמומבוז.ל
 ואח"כ הידים תחילה יננב יצר באשר לכן לעשות, אסור קל תשמישדאפי'
 ואח"כ מברך או מברך ואח"כ כורך או אלא הטנילה כורך בעודו יברךולא הטנילוי שאחר אחרונה הברכה וכן יננב ואח"כ תחילה יברך ובענמ"ייברך
 לזהר צריכים החזן בברנת י"ח לצאת שמכוונים כיון הקהל כל ונםכורך

 : מברך החןן בעור הטנילה יכרכו שלא טאדבזה
 אורחים ובאים כנכיות בתי שני בה שיש עיר וז"ל נ~ל נ' באות,טבם

 להתפלל שיבואו לאורחים ומפתה הולך האחר טביהכנ"ם !אחדלעיר
 להתפלל רוצים מהם יש פיתוי בלו~י האורחים כי נזל הוי שלובביהכ"נ
 אצלו שילכו שמפתה וזה אחר, בביהכ"נ להתפלל רוצים ויש ,ה,בביהכ"נ

 רברים ה', אות קנ"ז סי' א' חלק ללב יפה מ"ה סי' ח"נ מביט נזל,הוי
 נןל: של חומרו כמה עד לראות אדם של לבו מכאיביןאלו

 דארפ אברהם מגן רער שיייבפ ג', םעיף קצ"א סימן ש"ע איןמ'שפי'פ
 בךקוה א היפען איבער צו בעםער ס'איז ישין ךעכ( מיפ ב' קטןסעיף
 פיקרפ שוךקה, 9'9איפ עאם ע"פ ~ער יי1 שף?א4ה פ1ףז צ4מייךער
 פשן, ניפ אויף מען 4אר ףלייניגקייפ א אפירו אז מג"א דער רארמאו*ם

 נאכהער רהענר די ווישען אב פריהר יצר אשי שיי יעי באיררי?ער
 ברכה רי זאגין פךיהר מען זאי ירים נפילת ןל ביי און ברכה, דיזאגין

 זאל מגירה דער נאף ברכה די ביי אויף הענד, די ווישען אבגאכהער
 פריהר אבער טר מגילה, ךי וויקלין איין און ברכה וי זאנען קיפטען
 ברכה די זאגין פריהער אךער ברכה די זאגען נאכהער און וויקריןאיין

 ?ין יואא 99וי1 !עקיז כי'י !קסל וער אויף י9ילה די מיק?יז צו?שכהער
 ניפ זאלין די דין קיספ ~עקר ברויכין חזן פונים ברקה דעף ייפ חובריער

 ברכה: רי זאגפ נען ךער עען עייפ ךער "יז 99י?ה ךימי"קיז

 איהר אין ס'איו תאם עשטאדם לשון, דין איז דאס גזר ג' איתד4עשפ
 שפאלפ, אין אורדהיבם ס'קומען אז און ש1הלין, צוויישארהאוין

 ק41ען וחלין אורחים די איבער ריידפ און געהט שוהל איין פון איינעראון
 ריידין אהן ניפ זאל 8ר תען עארין גזר, עם הייסט שוהל ?ין איןראווינן
 דער און פזהיי/ און שוהל דער אין גינאנגין פהייל תאליין אירחיב(רי

 גזל 4ם ה*יספ שוה? ויין אין געהן שרין איבר זיי ויידפ (ר או אוןשיהי
 מאכפ ראס ה', אורע קנ"ז סימן א' חלק ללב יפה מ"ח, םימן ח"גמבי"פ
 : גזל פון איסור רער מ'איז הארב 11י זעהן צו מענפש פון סארץ ראם11"

רארט



אמוואמ-ופב
 לאוין חמשה על פעם בכל עוברים זקנם המנלחים נילוח, נ' אות שםעוד

 יש לאו כל דעל לאוין חמשה עוד עובר ישראל הוא המנלחוואם
 עשרה הם וממילא עובר כן גם והמספר המנלח כי עור, רלפני הלאונ"נ

 לאויןן, עשרים הם וביחד לאוין העשרה אותן נ"כ יש הממפר ועללאוין,
 יעקב ר' להרב שאירע נפלאה מעשה נילוח בד'גי שם הסשר בפניםועיין

 בנלנול שבאו זקנם שגלחו לאותן שראה ז"ל הק' האר"י בזמןאבואלעפייא
 ן פרו"ת ר"ת ת'שחית ו'לא ר'אשכם פ'את הקיפו יא בפסוק ורמ,פרות,
 מש"כ אעתיק הקורא לב את להלהיב ,וכד' אמן ואמץו מבעהמ"חהגה"ה

 תקיפו דלא הזה הפמוק על המשוטר יין כפר בשס של"הבקיצור
 יהודא הר"ר בן זלמן הר"ר כתב וו"ל יקנך, פאת וושחית ולא ראשכםפאת
 שהי' בעשיר מעשה הי' שבימיו ז"ל החמיד מורי אבא לי אמר ,"להחמיד
 אמר כי דבר'ו על השניח ולא בו ומוחה בא מור' אבא וה" זקנומנלח
 ידוע מורי אבא לו ואמר הזקן, למביל 'כול ואיני אני אכמניסהעש'ר
 הדומין חבלה טלאכי יבואו מותך לאחר כי אהריהך 'הי' מרה כיתרע

 דער איז אייר, איז שערער דער א1יב זאון ?מן'ין פינף אווף- ע41י 9א?י :ע?ם :עויז 4א?ד רי (אלין ?על9ע ד. גיליה, ג' אותדא-ם
 וא אויך יי' לין ?ע?ן אויף ?ייי ?ץ)'ן פינף נאך אויף עו;ר דהמת4ג
 יפני פין סאןלער

 ק)-

 4יז יסי?א עויר אויך 4יז שעהרער דער עייר
 זקלבע די אויף עובר אויך איז שעלר דר און לאוין צעהן ע,,אמעןלאך
 גילוח פון ?יקים אין דארט קלענגם עהר א,ן צהיאנציג, זאמען צו 4יזןע?ז

 אין אבואלעפייא, יעקב הרב גיטראפין קאט עאס יקקה4?י"?ע?ל'9ע
 האבין וואם רי גיזעהן קאט ~קי דאס ז"ל, הקריש האר"י פין צייטדער

 4ז קע?ד ךי4?א?ט
 :ע4יי

 יין ירוסז 4יז 4ם אוז קוה, שיז קילארין לנו?(ל
 ת: . 1 ר פ תיבות ראשי ת'שחית 1'לא ר'אשכם 8'את תקיפו לאפמוק
 סארץ יודיקי ?ךעקקי,ואם צו ש?י שקז, ס9ס]רן94רו ב4י פון)הגה'ה

 שרייבם של"ה קיצור דר מאם מ4תיקןיין מיר וועלין ?עזרפון
 ולא ראשכם פ4ת .רעקיפו לא פסוק דעכ( אויף המשומר יין מפרשאר,ן
 שרייבם דימיד יה,דה הר"ר בן זלמן ר' הר' יז"ל, ז"וץ י4תכע?הית

 קיששגט מיר האט ז"ל החסיד יהורה רבי רבי און פאפעף סיין לשונו,וזה
 בארד רי 4יגא?ט זיף האט 4עושר אמ4שה גימ:ין איז צייט זיין שיןראס
 איהם אויף גיקוקט ניט האט עהר און זאגין ייהם פלעג פאטער מייןאון
 בארד, די ליידין ניט קאן אמפעקיהר איז עהר ואם יעא9ט סאט4סר
 ביטר דין וועט סוף ריין 4ז ווימין נ?אגט,ואלמט יאטער מיין עהםהאפ
 קודה פק גישטא?ט א,ן דהבלה סלאכי קומין וועלין טויט ריין נאךווארין



פגאמןואמרד
 זקנם, פאת המשחיהימ של עונש ,הו כי זקנך פאת על דורם.ן ויהיולפרות
 ר"ת ת'שחית י'לא ר'אשכם פ'את תקיפו יא בתורה רמוז הוא שכןותדע
 שבשפייאר הנדולים כל אצלו יושבים היו העשיר אותו וכשנפטרפרו'ת,
 קם ותיכף העש'ר אוהו על וזרק אחד שם בותב והי שם הי' טוריואבא
 המת אותו והתחיל הפחד, מחמת מפניו ברחו שם היושבים וכל רנליוער

 לי' אמר לך טה מורי אבא יו אמר בשערותיו, יתולש ראשו אתלמרומ
 א"ל לנשמתך, נעשה מה לי נא הנירה לו אמר לך שמעתי שלא ליאו,

 מלא אחר כלי והביא גדולה לפרה ורומה טחבל מלאך בא נשמתיכשיצאה
 טשם יצאת 'כולה היהה ולא לתוכו והניחה נשמת' וקבל ומלח ונפרית,פת
 נשמתי עם הכלי אותו מאתו ונטי מעלה של דין מבית אח' מלאךובא
 בת יצאה וא, נשמות יוצר של הגדול בי"ד לפנ' אותי והעלה בתוכואשר
 מיד ושניהי, קריתי לו אטדת' ושנ'ת, קרית ל. ואמרה דין הבית מפיקול
 ולא כתוב מצאתי המפר כשפתחהי מיד בו קרא וא"ל חומש להביאצוה

 שטראף די איז ואם ווייל בארד דיי, פון עקין ךי אויף טרעטין וועסיןאון
 מרומז אזוי ם'איז אר."יה, בארד, די פון (קין די אפ גאל'ן וואס דיפון
 און ת, ו ר פ ר"ת ת,שהית 1'יא ר'אשכם פ'את תקיפו יא תו?ה וער8יז
 8יז עושי וערמז

 קי?4אך4יי
 ?אךט :עוי,

 יי:וע!יי
 פון יייט קרוישע 8?ע

 גע, או"ף יאטער מיין סקאט 4יתע!ין, אויך איז פאטער מיין און?8ייטר

 8יז מת, דעם אייף (יווארפין ארויף האט און משם טא4יר אויףשריבען
 דארט זענין ךאם אלע אין 9ים בייקע אויף קישמאנין אויף תיכף(סר
 גיהובין אהן עהר".ך סאמ 4סד, 9ק9ת 4סם טאר טן??%מין :ע4יזמזע!י!
 ?אם גי,אגט, איהם צו פאטער מי,ן האט יאפף, פונים האר ךירייםין
 קאב 4יך ייר צו איז :ויי גיזאגט עהם צן מת דער האט ך"ר, מיטאיז
 מיר זאג גיזאגט (רהם צו קאטר ייין האט ךייד, דיינק גיהארכט~יט
 נשמול מיין אז קיענפערט, (הר האט ??יה, ?יין )מיט ?יווארין איזוואס
 אקווך :וי 9סזל 9??ך אנרוי?עך זעהר ~קקימין ?יז מיר פון שרוים8יז
 האט און וא-ץ און שוועביר און ממאל מיט פול אכלי גיבראכט האטאון
 פון ער.יס ג.קענט ניט שוין האב איך און אהין גינומען אךיין נשמהמיין

 פון גענומין האט אין מעיה של דזן בית פון אמלאך געקומין איזדארט,
 טרויף סאט און ?יקר 8ין שי?ע?ן 8יז עאם ו?מה טיין 9יט ק?י ך.4יסם

 ב""ד פ,נ'ם קול שת א ארוימ ם'איז און הגדוס, דין בית פאר'ןגיבראכט
 8 יךע"יז (יקיי9י, יעי סאט הישף כנ"ל (י?עךי4ט קאב מז4יי?קרט איך האב משניות א,ן הומש גילערי"ט האסט מיר צו גיזאגט האטאון

 נור האב איך .זי אזוי איהם, אין לייען מיר צו גיזאגט האט אוןחומש
גיעפינט



אמןואמרופד
 מכרט שדף' אח' קול שמעתי ט*ר להשיב, מה ידעתי ולא יקנך פאתתשחהן
 נא וראו הביפו ועתה גיהנמ, של חתחתונה בטרריגה להביאה נשמתותנו

 שכ,ר: ישטרנו השם זקנו שער הטגלח עונש גרול כטה ורעיאחי
 לאוין ב' עוד שהם פיאותיו את גם לגלח בטומאתו דרכו זקנו הטנלחוישרשך

 להתחייב נפשו את יפק.ר המדומה כבור מפני אשר ,ה הואוטי
 מלקיות רע"ה הוא ל"מ פעמי' שבעה מלקיו' ל"ם יש לאו ובכל לאויןשבשה
 בעלמא שם כי בבייור ירע לה?קותו ב"ד רשות עתה אין כי ואם רעהכמנין
 מן כאבים הם יותר שם אשר חבלה סלאכי ע"י הטלקות כל יקבלדאתי

 העולם בזה נם מלקיות שיקבל שימובב טדטן ולפעטים מטה שלהמלקות
 מי בפלו לא סיתות ארבע דין סנחררין שבטלו אע"פ חז"ל אטרווכלל

 מיתות ד' כל וכן כו' רורמתו חי' או הננ טן נופל או סקילהשנתחייב
 הוא 'כונה ישראל בשם אשר איש וכל מלקות, בעניני הוא בןובוראי
 קי"מ מימן ביו'ד נפמק כאשר 1"ל, הקרושים בדבריהם להאמיןמוכרח

 פארע תשחירע "ורא געשריבען געפונין באלד האב ספר דאטגי"פינפ
 גיהערפ איץ האב באלד ענפערין, צו תאם גיוויספ נ,פ שיך האבזקנף"
 אונפערשפער דער אין נשמה רי 19הרפ גירופין אויס האמ וואם4קול
 ווי ברודער טיעערי ועהפ אין צו !יך קי"פ :עקפ לחוכ(. פוןאררשה
 ס'איז9רוים

 דע-

 עד ושמרנו, השם בערד די לאלען ?אם רי פון עוף
 לשונו:כאן

 אפ אויך 9אות די זיך ואליו לארד וי ף*ף ~אלעז ?ס וי %ז פףי ועראה
 רעכ( פאר יועפ מענפש תעלכר און לאוין, צתיי נאך איז דאסתאם
 און לשוין ז*בען זיין ח:ב צו ?9ש דאס זיין מפקיר וועגין 9בודנארישען

 דריי. ניינאון מאהל זיבען 9?קיות דריימיג אין מין דא איז ראו ועדרא*ן
 ה " ע ר וויפיר מלקיות זיבציג און פ'נף הונדערפ צוויי בפרעפפםיג

 צו רשורע ייין ניפ האט דין ב*רן דאס וואם יעצט אפילו איןבפיעפפ,

 זףר ?עמ עו?ם :ע?ם אויף 8ז ?ו,רור ?ימי! 9ען ירויך 9לקות'??אייי
 פון תיי מעהר טהוט דאם וואם חבלה מלאכי דורף 9יקות וי ןע9יז?פ
 ט?קית קקול 9'4יז 8ז לרעקפ 98א?י אק ?עיפ' וער פוז 9?קותדי

 :ע?ין מנהדףין די חאמש בלר 8 -קין ח~"ל די ףי תעלפ, דער איןאו'ך
?9ל

 9י?אריי
 בפל ניפ זענין בי"ר סיתות 8ף4ע פון ייז ?ער ??ער

 דאף פון אראפ פאלפ *גר ארער קקילה, מ'יב 9'4יז שי ?9?י9עיארק,
 מיקורו אין מיתורע, ארבע ארלע אזוי און איןם, האףג'ט 4מ:הטףער
 יוד ?אמין דעכם פראגט וואם :ע?ר און !על?ע, דאם אויך בתראי4יז

 יורה דער רוי כייד וקז"ר'ם רהייליגע די גרייבין צו מחויב איז איןברייף



 פהאכץואמרו
 הם דבריהם וכל כעכי"ם, הוא הרי ח,"ל ברברי מאמין שאינ. מינפירוש

 : בזה ודי אשכנחלי
 תורה מרברי הפומק כל ע*ב י"ב דף בחניגה אמרו הפסק, ה' באותעךדי

 שאינו חסידים בס' ואיתא רתטים, גחלי אותו מאכילין בטלימלרברימ
 והירא היווימ, כל ידוו וע"ז עליו, נענש אלא הלימוד אותו על שכרמקבל
 דבריו ואם ליטירו, בעת שיחה טרברי כאלם עצמו ישימ ה' דביאת

 ח"ג בזוהר וע"ש ע"א, ד"ו אלים אורוה הטדברים, אחרים ביר ימחהנשטעים
 בטלין טילין על דאו-יתא מילין דפסק מאן דרקיע במתיבתא אמרו קס"בדף

 פיק דר"נ ובאבות עלמא, בהאי קייטא ודיני' עלטא, מהאי חייוהייתפסקון
 שנוזלין מפני ולא שמנאפין מפני לא קטנים טתים חכטים תלטיריכ"ו
 להפסיק מוכרח ואם בפלה, בשיחה ועוסקין תור' מדבר' שפומקין טפניאלא

 תהיה בזה ואולי הלימוד, שנמר כמי הוא שזה הספר שיסגגר הואהתיקון
 נפשכם, ותחי שמעו חמר בחורי הלזה, החטור מד,עון ונקה קצתארוכה

 : אליעור דמשק הקרוש הספרעכ"ל

 והז"ר דקרי אין ניפ מ'גלויקט מער אז בקירוש קי"פ סימן פסק'נפדעה
 ונק: נרי 5י?י קוליז לי :ץקי! יייד ר:4יי א.! 5עכי"ם, :וי וין רעםסאפ
 ם'4יז ווער ע"ב י"ב דף רהגיגה מסכרע אין הפסק, יה' אייי 5יוד*שרמ

 94ין יהם מען מאכט בטלים דברים צו תורה דברי פון9פםיק
 ייין ~4ל נימ מ'י1ז אז שטייט דקם'ריכם מפר 5יז קוייזי*רק4י4רימע

 לימוד דעם אייףש4ר

 נו-

 און לימור. רעכו אויף נעמש נאך מ'ווערט
 השי"ת 5אר מורא האם ףאם דר און קלאגען, גינוג מען ברייך דעםאוף
 ,יך?רויך

 9א4י'
 אין לערנין, איןפמיפין רי"רין ניפ און 5?טימער נוי

 קיט אייך זאלק אנדערי אז תערין נאך עהר זאר בכח נאך איז עהראי*ב
 קם"ב דף ג' רהיק הקדוש זוהר דער ע"א, 1' דף אלים אירותריידין,
 צו תו~ה דברי פון מפסיק ס'איז ווער מען דאגט הימעל איןברעגנט,
 דין און העלפ דער פון לעבין זיין תערין 4יסאקט אפ וועט ביליםד9רים
 תלייני כ"ו פרק נתן דר' אבות ווערט, יענר אין עהם אויף ~ארט9?5ט
 נור ח"ו, מנשף זענין איער גזל'ן !וי ?ייר ניפ הייט יונגע שיארביןחכמים
 אז שמיעםין. לייד*גץ ריידין און תוסה ד*רי פון פו9ק :ע;.1 ?ימייל

 מאכין פאר מ'!אל אז תיקון דער מיז !יין טיייק נויייג י?ער9'לרייף
 דאם מעט אפקר לערנון דאם מיענריגט ווי גלייף ראס איז ספרדאס
 והערט לייט יונגץ טינערי !י?ד. ?רויםער דער צו רפואה 4?ף"ילרין
 ספר פון ר,טון דאם איז אהער ביז לעבין. לאנג וועם איהר און צו!יך

 : אליעזררמשק
מיר



אמןואמרופו
 עצמד ידי על חלוםהמבת

 ר' טו"ה כקש"ת קרוש איש המפורמם הצדיק הגדור להרה"ג שאלתיהנה
 עילוי טיראמפאלער בשם הטפורמם ביאלע-נדול אבר"ק 1"קשמואר

 תלתא המוכן טן לו ואין קשה חלום הרואה אדם יעשה מה בביתו,בהיוהי
 ובש"ע ע"ב נ"ה בברכות שנזכר הרבש"ע שאומרים ומה להם'בו,דרחטי
 מלשון כטבו' חזי, מה ידע .לא דח~א חלום על רק דוקא הוא הלא ק"לסי'
 נעידנא כהני קמי ליקום חזי סה 'רע ולא הלמ' דחוא מאן האי שםהגמ'
 אם אבל הנ"ל, בש"ע הישון הוא וכ; רבש"ע, הכי ולימא ירייה.דפרס'
 ר"כ סי' ובש"ע בגמ' שם אמרינן ע"ז חלומו, ויירע קשה חלום רואהארם

 ןררחטי תלתא לייתי שלשה בפני ייטיבנו עליו עגומה ונפשו חלוםהרואה
 האדם יעשה מה וא"כ נו', ולימא ר"כ[ ס" והש"ע הרא"ש גירמת כ"הלי',

 בפניהם, ש.ימ'בנו לי' דרחמ' תלתא המוכן מ; לו ואין קשה חלוםשראה
 באותן ואפי' כלל, הרבש"ע אומרים שאין מקומות הרבה מנהנ לפיובפרט

 שהכהנים בשעה הרבש"ע ריאמר האחרוניס כתבו שאומריםהמקומות
 את אומרים שהכהנים בשעה אבל ויהונך, א. וישמיך של בניגוןמאריכין
 התיבות את בכינ' היטב ישמעו רק דבר שו2 הציבור יאמרו לאהתיבית
 בסוף כלל מנגנים אינם שהכהנים המקומות ריב לפי וא"כ הכהנים,מפי

 שמואל הף"ר וכו' הצדיק הגאון סיב 4יירע(ט טקאקי קאשעיסיר-
 זעקט ו.אם אמענטש טוהן זאר ךאם בייארע, אבד"ק שלים"אז"ק

 חלום מטיב ליהם זארין פריינר רריי קיין ניט האט און חלום שוועריןא
 ק"ל, סי' ש"ע און ע"ב נ"ה ברכות אין גיברכט ם'ווערט ךאס ראס איןדין,
 ניט וויימט (הר אז נור איז כהקים, ברכת ביי ע " ש ב ר ואגען 9':אימז
 .לא גמרא דער אין לשון דאס ס'שטייט 11י און קינעין, האמ עהרעאם
 י'!קיפ שז "וער הנ"ל' ש"ע לין אויף שטייט טז.י אזן וכו' ח!י 9ה:סע

 טז דהנ"ל גמרא די דארט ואגט והלום, דעם נוייסט א,ן חלוב2אשווערין

 מטיב חלום דעכם עהר זאר טיויעריג איז ?הר און טסלום ועספ 3ער"
 אשוועיין זעהט וואס אמענטש טוהן זאר וואס און פריינר, דריי פארזיין
 ו94ים יייב!ייז "ם זאקיז ךי יייי~ד ךריי .קיין מייים 4יט סאם אוןמלום
 יו מ'זא(ט ווי אפי' און רגש"ע, קיין מ'ניט זאגט ערטער שסך אויףמז

 מאריך זענין בה4ים די ו.ען זאגין מ'זאל אז אחרונים די שרייביןרבש"ע
 ללער :1.ידו(ת ף,ו ~ישייך פיז 4יגוז9ים'ז

 כמ(ים יי :1עי
 זא4י'

 ?עריער די
 די פון עערטער די כוונה מיט העיין 'אוים נור דאגין נים גאר מעןזאל

 וישמין ביי ניט גאר כהנים די ז,נגען ירטר פיהי אין אז א"ככהנים,
ויחונד



פזאמןואמרו
 האדם יעשהומה הרבש"ע ל,מר א"א כן ואם ויחונך וישמרך שלהברכה

 ר" ררחמיזהלהא כנ.ל הרבש"ע לומר יכול אינו אם קשה חלום לושחלם
 : יעשה מה לו, מוכןלא

 אין פרק מפורש היר:שלמ. על לסמוך יש הדחק בשעת כי יידהשיב
 שמצוה לי .אמר עצמו, ע"י חלוטו להטיב יכול אחר שכלעומדין

 חכמימ, דברי ישמ.ע המצוה .קיימהי הרבים, יזכות ולהדפיסולפרכמו

 הירושלמי וז'י בכאן, באוה אוה הירושלמי רבר' את והדפכתיוהעתקתי
 : א' הלכה עומרין א'ן פרקברכות

 צריך קשה חיום רואה שהוא זה חייא, ר' בי תנחום ר' בש2 י1נהרש,
 שחלמתי הלומות. כל שיהי. אכ.תי 41"י 4ה' ה' מלפנ'ך רצון יהילומר

 אהרים לי שחלמו ובין אנ. שחימהי בין הלי?.ת בשאר בין הזה בלילהבין
 לדבר ואם .לחיים לברכה ולשמחה, לשטון עיי יהקיימו הם טובי2אם
 למתיקה אך'שע ע"י 'ריה. ומ' למתיקה המרה מי את שהפכת כשםאחר
 שחלמו ימה הקשים ההלומוה כל את ההפוך כן לברכה בעור בן סללדוואת
 הפכה ולשל:ם, ולששון לשמחח ולחיים זלרפואה לברכה למיבה אחרי2לי

 ידום .לא כבוד י,מרך ?מען שמחה .תאזרנ' טקי פתחת ל' ךטחולמכפדי
 ה' 1'הפוך בלעם אל לשטוע אלהיך ה' אבה ולא א.דך לעולם אלהיה'

 במ,..ל בהו:ה ו;שמח אז אלהיך ה' אהבך כי לברכה הקללה את ?ךאלהיך
 מיגונ2. 'שמחהי2 ונחמתים לששין אבלם והפכהי 'חד'ו וזקניםובחורים

 בא,ת: אזה הירושלמיעכ"ל

 אז טוה,ן אמענטט זאל האם רבש"ע, זאגין ניט דאף מען מאן::הנה
 "הר האט פריינד רריי קיין אז חלום, שווערער א ~.חלום'ט עהםס'האט

 :אגין: נ,ם אויף "הר יאן רבש"ע א(ןניט
 א.יף'ן זיין מ.מך מ(יף קאן הדרתק יימת שז ,ז'9עיט שיי 'ר "יסאט

 1"ן חלוכם טן.ב אליין !יך יעדר:קאן אז עומדין אין פרקירושלמי
 רר,קין א,ן ףין מטרמם דאס אמציה ם'איז אז ~יואגט מיר האט עהראון
 וק9מ'ם דירי לטמוע יציה די קק:ום מיר זענין הרבים, ~יין י1כהבכדי

 דאם ~יז דאס אין באורע אורע ירוטלמי דעכם ~ילעןין מעתיק האבאון
 : פנים א1ן זעה א', הלכה עומדין אין פרק ברכית היר(שלמירשון

 ציד בכ" שכהבהי מה אשר מצאהי הראשון החלק הערכת אחרהנה

 בכפר הוגא בהקרמה. חמדה אר,ן בעהמ"ח אחד נדולשקרמני
 : שנוונתי וברוך כ"ו, אות א' חלק שושניםלקוטי
 דשמיי~ו. במייעתא ראשין חלשמ דנשלםרץכ!



 להצלחהסנולה
 מכת"ל חבאה השבוע בכל שבתא באפוק. להצלחה נרולה מנולה ראיתיעיר
 בעל בארר,פשוב, אבד"ק זצוקללה"ה יצחק גשוי ר' מו"הקש"ה כנוי 4 איש ר.שפורפם הצריק הקרוש הגאון מהרב וממון ספיןשהי'

 : הכתי"ק וז"ל ועכי"א, זי"ע לוי קרושת ספרהמחבר
 בגל זו בקשה והמף ונשים חאנשים שיאמרו להצלהה 3דילהמגולה
 בנמ שיצליחו בה' אני ובשוח פעמים, ג' הבדלה קודםמוצש"ק

 : הלשון בזה בעזה", במח בוראי ומזונ'חיי
 *אפפ'ס צו שוית ענינים, בכל הצלחה צו אםגולה געפונן ייר האביןנאף
 לןי ךבי והקדוש הרב רב 4רדיפש,ב'ער הייליגען דעם פון :אגין,צו

 לשין: רעם מיפ מרשו :ד ?סב פון זצ"ין?סק
 זאגען !אלין אלע קינדער און ווייבער און מאנמלייפ הצלחה צו ?גולהט

 וערט 4יךאלייז :יעלין ןיי 14 ?פיח ךיי :ע4ין מאדהר, דריי הברל"4אר
 : בעיהץ פיב וכל 4רנסה אין גיענד און קינדערמים

 שאלמ ריין 4אהים יעקכ פון און ו4סק אק אכרסם שןגאמ
 רי*ער וער טו יויב רייקם אין בייןין אלעם פוןוירטי

 צו מוטען אי?ו :אלם ?4שך דיא ישז 4י?עמ גיים ק'רשש?רן
 מירים ךריבוק שחת צו חסטים' אמינת צי ?יייה'חמוקה
 4?לש דין צו טטטין הוא, ירוץ חבורא דסימות צומובים
 יי,ומ יטסרה וקרובה 9ליה ובגאולה שלץ עיקרים4קרה

 דוא רב9"ע עדה"ש, ומינו מ4ה וינבושת הטסים,וב"חןרת
 קיקץערייך יודישע ליבע ויינע 4יב כ", לעף טנותן ואךייסם
 סיי4עם וויי4ער און ר?ען צו ויך און לובין' צו ריף נחאויץ
 ט:ייאון צו און גיזיגי, צי קיסעז איני !אי :יאד .דיא איז4'שמי
 וסבור' עיזר צו אוז ססד, צו אי סישסדקי צו און סרכה,צו

 : 4סו ךשרי יל?י לנו וטישי' מךי, 44י, צואון
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 יף4- י*י--4*י-

 -י-יף
 /ו ,*ו ווון עו/ש/1~1

 בתורה, הגחי הרב ידיי כבי את ולברכה לטובה אלקי נאזכרה
 בצדקת המפורסם הצדיק הטרוסם האלוף הנכבד, הגביר ובחכטה,וביראה
 הג' הרכ צדיק לאותו בן שלים,א נוראק ציון בן ר' סוה'ר כש'תפזרונו,
 הצליק הסרומם האלוף הנככד הנביר יתירה ובבינה וכחכסה וביראהכתורה

 עלי סברכתו האציל אשר זצ'ל ,טכנא ,טלרכ2 סוה.ר הסצוין הנדבןהטפורסם
 הספר של הנדולה בההוצאה נם נפשי בתומכי להיות הזח השני החלק עלגם

 שכל בי' ידענא וכאשר עולם, לאור להוציאו וטלאה, נדושה בטדההזה,
 נדול, חן ותשואת תודה ברב טברכו הנני לזאת שסים, לשם רצויםמעשיו
 זה ספרי בהדפסת נם לסייעני מכיסו שהוזיל כספו צרור נדבת בשכראשר
 ויצליחחו די, בלי עד ה' מאת ברכח נא שישא הרבים, את לזכות השניהחלק
 טוב בכל תבורך באוהל סנשים הצריקת הרבנית היקרה אשתו עםהשיית
 סכל לכולם השי-ת וישטרם שיחיו הצדיקים היקרים בניהם ועם עולם,עד

 בעושר ובנעיטים, בטוב ושנותיהם יסיהם את הש'י ויאריך ח'1 רעיםסקרים
 ועושר והון עולם, עד בניהם ובני סבניחם נחת חפנים סלא עם וכגוד,ונדולה
 ועד. סלה נצח אטן לער, עוטדת וצדקתובביתו,

 הקודמים בהבוךי נדפסו כברההסכטות
,****.*.........י
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 אהע' ערתסיך ס' כל על להחפלל כיחל:ו אח- עוסד זההנה

 בכט". והצלחה כרכד הקו"י לו '8.שלה ס.ך,כקבלת
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 ג'-"'.מדף ה ם ד קה

 דאורייתא בפולפולי נרגריםאיזהו
 "א. עד ח' מדץ אופנים. ב' על עצומה קוש" ל'שב ע.א 1' רף 'במות בתום' א'.נרג'ר
 בעזה'י. בזה עצוםפלפול
 1.ל הרמב'ם דברי רתפלפול ע'ד שם ליישב דשכיר בסוגי' כ.ה שבועות נ'.נרג:ר

 י.א-י'ב, מדף העולם. קושית שס ולישב שכירות. מהלכות בפ'.אהתמוהים
 "נ-'.ר. דף פרם והאכלתי: בידי לאניך דמנה בטינ" מ.ב. ר' בשגועות ג'.נרגיר
 ונמצא נצים נ' 4נישל המת.י דברי שדוחה מה מפרו:אח הרב ראיית סותר ר'.נרגיר
 הפלת. בשם שם שכתנתי ומה המתיר, לדבר' נרורה רא" והבאת' דס טיפהבאחד
 ט'ו-ט.ז. דף שס. בסק'גהוא

 הספרהתחלת
 "ו. דף א'א:ת איש.ר. :כ.ש אמן. איזה ענה שלא מי תשובה לעשותצריך
 כ.ה. דף י'ג ונאות 'טם. עליו. מכריז.ן ומהו באמן. מכוון שלא מ' העונשמא'

 שם. טוב. השכר באטןוהמכוון
 דף נ.ח ובאות מ.ז. דף כ.ה ובאות כ'א. דף ז' וכאות שם. רכם. נקול אמןעניית

 ק.א. דף ע.ה ובאות צ'א. דף ס' ובאותפ.ח-צ'.
 "ח. דף נ'-ג' אות אמן. ס.ת קלון פנ.הם מךםא אמן בעניית אלם עצמם שעושיםאלו
 ענ.ירזו על נפשו למסור וח"ב קטן מפ' שומע אם" מיתה -יב אמן עונה שאינוט'

 מ"ה. רף כ.ג ונא:ת '.ה. דף ד'אות

 כ.ח. דף י'נ ובאותשם. אמן. שלנוטריק:ן
 הרנה שסבלו לאהר מניהנס ניצולים ג'הנם מתוך אמן שעונין אוה'ע וצדיק'הרשעים
 ק"א. דף ע'ה ובאות י.ט. דף ה' אות ויסורים.עונשים
 כ'. דף ויאות איש.ר. העונין אלו שלההיכל
 ' רשיעי על וח.'ם רהמין אתמל' קוב.ה מברך א'ש.ר נקו.ר ישראל דאמר' זמןבנל

 ק.א. דף ע"ה ובאות כ.נ. דף ז' אותשנניהנם,
 בטליס. דברים לדנר תורה מדבר' שפוסק מ' מעלה, של נישיבה לרשב.'הג'דו
 דאחד, בא' דמקצר ומאן ר.ל. ימיו מתקצר.ם בו. מאריך ולא באטן שמקצרוטי

 נ'ב. דף ה'אות ושנותיו. ימ'1 לו מאריכין נאמןומאריך
 צ'. ד' נ.ט אות כ'ג. דף ט' אות בתרגום. איש'ר קדושת ולמה סליק, איש.ר קדושת היכןעד

 העליונה, קדושה נח מעורר וע"ז גדול, בכח הא'ברים כל לעורר צרינין איש'רבעניית
 כ.ר. דף י' אות ר.ל. הסט.א בו אתתקף נן עושה שאינו ומ' הסט.א, ותוקף כהונשבר
 חיים ממשיכין הברכות ע" נולל. נקרא לאו ואכם מהעוה.ז שנהנה מה ע.כלברך
 עליו ומכריזין בר~וש, חלק נוטל והמברך והבנים. האנות 1.וקגרנו החייס.ממקור
 אמן עליה שעונין והברכה להקב-ה, פלוני איש ששלח הדורן הוא ואתנשמים
 לההוא מעטר אמן ועל אמן, עליה עונין רניס אם וכ'ש יאות. כדקא נק'ומאאיהו

 כ.ו. כ-ה דף י'אאות עילאין. בעטויןברנתא
 לננסת העכ(יון ממקור נרכות ממשיך אמן וע"' רנ עונשי' באמן מכמן שאיעמי

 בכל משתכהין טובות וכמה לעייא. ליה פתיה,ן רברכאן פתחין וכמדהישראל.
 כ-ז. דף י'באות ונעוה.ב. נעוה"ז שכרו ומהועלמין
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 נ"ה. רף כ.ח ונאות יטם אמן. להשיב ולחכות מהמברך חברכה ולנטור ליטמועצרינין
 ל'. דף ט.ו ובאות ונ.ט. כ'ח דף '.ד באות זומן. לאתבא דמב:' ;כר. להנהועונש

 י.ז. רף א'ובאות
 ומעשה אמנים. שאר וכ.ש ת'נוק. נרכת על אפילי אמן עונה שאינו למיהעינש
 ל'"-14. דף ט.ז אות ו'ל. הלבוש.ם כעל להגאון ז'ל הספרד' אבוהב ר' הג' שסיפרנורא
 כלעולכ2 ברהמיז אחר אמן לברך :רעת' .מוסר ממפר נפכ(א ומעשה אמן. בכללהזהר
 ל.ז-ט.ב. דף י.ם י.ח י.ז אות 'חסרנו.אכ(

 טנ. מ.ב דף כ.א כ'אות אמן. בענ"ת להזהר ותוכחההתעוררות
 שכינתו המחזיר ברכת ולאהר המתים. מחי' כרכת לאחר ונישד אמן. ננללהוחר
 מ'ה. דף כ.י ואות שד. דף כ"א אות 'רושלים. וער( כו' ופרוס נרכת ולאחרלציון.
 נדסעות ו'וכה לנוון. היודעט עם שלי אמן כוונת שתעלה יה.ר יאמר ההפלהקודם
 מ.ה. דף כ.ב אות ענה. שלא האמנים אותם עק(שליש
 קדויטוה, ר. אמג'ם, צ. 'ום. בכל לקי'כם צדיק בגדר ה.ה אם אדם כל נשאללעתיד

 נ', דף כ'ו ובאות דף כ'ג אות נרנות. ק' קד'שיכם,"

 ה.,ב אמן עונה ואינו יקטן טאשה אפילו מישראל ניכה ששמוע ישראל אישכל
 '.ח. דף ד' ואות שם. אמן. עני'ת על נפשו למסור וחייב אותו. ומנד'ן לשמיםטיחה
 'משליט'ן יחיה. אמן צ'פ שעונה צדיק  שהוא מי פי' ,חיי באטנתו וצריק הפתובפ"
 הפסוק על ופי' נצח"ם חיים ויחיה הצד'ק'ם, במריר רישב וזוכה באריו.ש. שנות'ולו

 מ'ו-מ'ז. דף כ.נ א:ת שרה. חייויהיו
 נכל ויתעשר ר.ל. רע ומכ;ב ומדבר ממגפה ינצכן בכונה יום נכל ברכות ק'הטברך
 מ.ז. דף כ'ד אות חיים מים ושואבטוב,

 מ'ח. דף כ.ואות אמן עגיית נהם שיהי' כדי רם בקול לומר אדם מ~יבהנרנורן
 ני-נ.ב. רף כ'זאות ~ל. של התפלה נסדר חשמנים צ' וסדרהשפון
 נ'נ-נ.ד. דף כ'ח אות קורש. שבון של אטניםהצ'

 דנ.ה. כ." אות השחר. ברכות מהס ששמע אנשים מאה אחרי אפי' אמן עונה ה"האריז'ל
 הרחמן ועל קה.רת. שלאחר' רה.ר ועל וקדישים. הברכות כל אחרי אמןלשית

שם המזון.שבברנת
 לפנ' נדול לך ואין כ(טעלה. וגבורה כה שמוסיף מהמברך 'ותר אטן עניית שכרנודל
 נ.ו, דף כ.ט אות אמן. כענייתהקב'ה
 וקטופמ 'תומה לאמן ח.1 יבוא שלא הש'ץ חזרת בעת ותוגוניס חהליס לאמרשלא

 נ.ו. דף נ'ס אות מגאץ. מקראוחפופה,
 נ'1. דף ל' אות זה. על סשגיחים אנש'ם ויעמדו בביהכנ'ס. בסילה  ש'חה לדנראוסור
 הראשוניס.ז.;ם בשס אטן ויענו אצלו העומדים וישעו רם בקול שיברך מהמחברההג'ה

 ס.א, דף מ' ל'ד, ל.נ, ל.נ, ונאות נ'ח. רף 4אאות
 נ-ט. דף ל.ה אות וא,לך, אור 'וצר נרכת כ(אחו בשטסר אמן כחעעת טותראם

 נ.ט. דף ל.1 אות ז'ל. הגרא כ(דעת צואה מוקר' לא והאף האיוןצואת
 ובאעה נ.נ4-ס'א, רף ל'ט, ל'ח, ל.ז, אות השם.בדקדוק. אמירתנעניני

 ע'נ. רף לא ובאות ט.ב. רףטמא
 מקבא. אדטת תחלה ונלילה דכודא. הו" תחר(ת ביום וארנות. הוי' בשילוגשיטין
 ס.א. סי דף ל.ט אות סק'א. הי סימן הפרמ.גבשס
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 אה א' ר' י'הפך פ" .קליה, ברכה היום לסג'כם נות, אנכ' ראה מהאר'1'לט'רוש
 ס.ב. ס.א רף מ' אות הגן ספר עכ'ל ותבואהו. קללה ו'אהב פי לברנה.הקללה

 ראשון חלק וא-א ספרי על הערותנ'
 א'. הערה מ"' כ'- ל"' כמו אות לפ:'ו 'ט'ש ארנות הקדוש שם אמירתבענין

 ס.:. ס'ב דף מ.אאווק
 ס"ד. ס'נ דף מ.באוה ב'. הערה בשם. המזמן אהר' אמן ענ"הבענין
 ט'ד. דף מ'ג אות :'. הערה תורה. ברבר' לעסוק ברכת אחר אמן לענותשיש

 ד'ס.ה-ס.;. מ'דאות כהנ'ם. נרכת אחר אמן לענות הש'ץ רשאיאם
 שלום. לך ו'שם נ' בברכה כהנים. נרנת אחר אמן לענות הש'.ן רע41ש' אםוכן

 ע'. דף מ.ה4וות
 באהבה. 'שראל עמו אה 7~ברך ברכת ב.כ אחר אפן לענורע ה,ט"ן מותר אםוכן

 ס.ח-ע'. רף מ'1 מ'האות
 אטן ליענות מיוני הדעדאה בוכה בסוף גה8לה עומריח'ד

 אח-

 ברכת כהנים ברכת
 ע'. דף מ.ז אות באהנה. אע.יל4רך
 ברכה לשם ב.כ של משקים הנ' לוטר לפו 'כוו, כדהנים לברכת ש*ג'ע אש.ץגש

 ע.ב. דף נ' מ.טאות 71םהיפך. בזה, וטכוון חנזחר הש.ץ וטעלתבויששיהבות
 בהתעוררות הברכות ושיגיך בבוקר. משיווו פא44ו האר* שיגוון מה 1דולאח44וררוא
 השס תמ'ד לפג'ו ולצ"ר ונו,. שויה' אפטוק עונ'ו ס1גר תטיו 44צ"ר 1"41ה.48441ה
 הנן. מספר וכו' יהקלי' השסן לגיש 5גל וחח 85*44, וגין 198רה *ין 'יאה44.יק-ר

 ע'ב-ע'ה דף סוף נ.אאות
 הלא אטן. ואמרי וכוי שלוס עושה ביהמץ 41פ"ו ש*חץ, פכיף 44פיש ".ש5ש4444וי
 שהצרקה נרול, חיקון הוא מ5צר פעא ל'אן 81ש4ין אטן. 'אמר מי אי4יר4ח44או
 יאיטינה השמאל אם הכתוב פ" אן.ה. 4א לג444 טיחר 41ה קא84, 4ח4484אה
 מעשר. בכסף לעשות שתר ימיע הפי44-. אא .פריש ונייי א54אאילה, היפיןאיש

 לעולם. הוא.וזרעו ענ'ות לידי .גוא ויא 4חש,-. בגסף שחושאו שה 4*8ח8אששי
 ע'ה-ע-ט. רף ג.ג נ'ב4עת

 וכמע.ט. ובתפלה בוורה לה' קנרש ;לו י"1ה אעאייר' חה'וס איש'2, יעא4ר ש44ר4ס
 בלשון יתפלל בלה.ק דן8פלה מנין ק4אין מי אעש4י.. 'וס על קיישש א4יה4א8444
 ע.ט-פ.ג. דף נ'ה ד נ אות הגן. במ ה4ין בברנ" הדין י4א י4'ן,ש444ש
 זצ.ל. סלנטר הר.' ה:ה.צ נשם בעזרו, אביהס 4ק' להפלש מקט הקונע נל אגיראפי'

 פ'ג-מ.ו. דף נ'ואות
 פ-;. דף נ-זאות מהמחבר. הנ.ל הנמרא על פ"עוד

 פ'די-צ'. ד' ג'ח אות הח-ר.ם. מס' ומעשח עונוה לטחילת כיו בנל איש.ר עגייתסגולות
 צ.ב. ד' ס.א אות ודקדוק'ו. תנאיו בכל השבת בשמירת להזהר שעת למהילת ב'סנולה
 4-ב. דף ס'ב אות יבה. ובשמהה נקו.ר זהשירה יום בכל לאמר להג,ל, ג'סגולה
 צ-ג. דף ס'; אוה טרויק'ו. על להעניי להנ-ל, ד'טגולה
 צ'ר. דף ט-דאות ית'ש. הבורא עס דיזבודדות היא ה'סגולה
 בועמך מאוד ולרקדק ה'. ו.-את 4ונרה דברי שרריט להחכם בחשק ש'שמע ו'סנולה

 מההסתכלות וריזהר אמוגה. נלי חבירו מלאכת העושה וכן פרוטה. עעה אפילו נזל4ן
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 כאלם. עצמו ולעשות לה'ר, נעון ולזהר נואף, ונקרא פליל' עון שהואבעריות

 צ'ה. צ'ר רף ס.האות
 ואיש'ר. אטן לענות העולם לזה באים ה.ו שנג'ע להצד'קים רשות נותנים היואם

 צ.ה. דף מואות
 דאטירן הקד"ץ ג'כ שמסיים מאחר ושמע בעלמא דזוטירן אחר ער הקד'ש ס"םאם

 צ'ה. דף ס.ז אות רבא. שלמא 'הא קורם אמן יאמר אחרת. נרכה איזו אובעלמא,
 דצ'ו. מה אות המברך. קול אל קולם ישוו משלו שאכלנו ברוך העונ'ם הוימוןבברכת

 דצ'ו. סיט אות וב.ש. נ'ה 'אמר כהנ'ם ברכת של פסיקים מהשלשה שמותנהשלשה
 נרול ח,.ל זומרו לכן ראור"תא, הוא אמןענ"ת

 העונו-

 המברך. מן יותר
 צ'ח. דף ע'אות

 הם,כם ומסלק קדוש מלאך בורא התפלה ועי.ז המוצ'א. אכ~לת אחי שיאמרהתפלה
 צ.ה. ,דף ע'א אית רועי. ה' מזמור 'אמר ואח.כמשלהנו.
 להאומרה. מאיד המסונלת צ'ון, מהשערי תפלד הדפסתי הרביםלזטת

 צ"ט. צ'ח דף ע'ג ע"באות
 הנ4שולה. ומקרנ להשכ.נה ועזר מסעד ובו לשכינה יחוד'ם עצמו ללמור רבהמצוה
 אם כפשוטה אף שמכוון האדם לב כוונת ונרצון נרחמים מקבל הר"מיס הבעלוכן
 ארם 'הא לא כו' קונה.ו יחור לשם התפלה קודם 1.אמר זרה. מחשבה בל'הוא
 .היו בט~ם .ושבים שהיו בעת שאף מעשה מאנשי נידו וקנלה המצות, מןבטל

 את הקג.וה ברא לא אותו. וראיתם מצות לק"ם בהכ2, ומסתכל'ם בצ'צ'תממשמשים
 כשהנוף ובפרט ומאיר, הגוף נם נורכך ועי'ז נשמתו, לתועלת 4א נופו לתועלתהאדם
 מתמלא הקב'זה ממש כחו ובמל רם בקול איש.ר עני'ון ע" מצוה, לדברמתחמם
 צ'פ-קיא, רף ע'ה אווה שנגיהנכם. הרשעים ועל הח.'ם. עלרהמיכם
 מילין וכמה נצבור. קדיש לשמוע חדא מאיגרא שרלג ספרא דרב בבריה מזוה.קטעשה
 ק'א-קץ. רף ע"ו אות עיי,ש. המעשה מזה נלמודטנין

 ק,ז-קי,ח. רף ע"זאות זצ'ל. אל'מלך נועם נעל מאא,ז קטןהצעטיר(
 קט14. רף 1'ל. יונה ררבינו השנתפלת
 קי.ט-קמר. רף ע'חאוח זצ'ל, אל'מלך נועם בעל מאא"ז האדםהנהנות



 ח'בהשממות
 שליט.א פריליננ יצחק ר' סהרב שטעתי עוד אסן, של נוטריקון די'ח ד'באות

 טבעלז יהושע ר' אדטו'ר הקדוש הרב בשם לישרים אור כס'שראה
 ע.ב קי'ט דשכת הנמרא על יקר ורטז ופירוש אמן על נוטייקוןזצוקללהיה

 תיבת כי הרמז ע'ד ופירש עדן גן שערי לו פותחין כחו בכל ,אפן' העונהכל
 כלוטר עינוי מלשון עצמו העונה כל ופי' נשים מסון אכילה נוטריקון,אמן'
 ואחר אכילה אחר רודף ואינו האלו דברים בנ' עצטו את טענהשהוא

 : עדן גן שערי לו פותהין אז נשים תאות ואחר המטון,-

 מגיהנם ניצילים ניהנס מתוך הרשעים שעונין אטן בשביל י"ט דף ה,ב2אות
 לציון ראשון כספר ע'ז מצאתי ויסורים עונשים הרבה שסבלואחר

 שם שטביא אחר שם וולה"ק ע'נ קל.1 ד' זצ'ל הקדוש החיים האורסבעל

 אשר הרשעים אלו א' מין רשעים טיני ב' דיש שם כתב הלז הטדרשדברי
 באחרית תקוה לחם יש לאלו השי'ת דברי עברו יצרם תוקף טחסתרק

 אלו הב' טין אבל הניחנם, עונשי אחר גיע שישיגו האמן עניית ע'יהיטים
 חזיל שטנו האפיקורסים והמה בהשי'ת בינדים הם נפש בשאט אשרהרשעים

 : עכלה'ק לחלוטין עיקר כל ותוחלת תקוה לחם איןלאלו
 והאוזן האף בצואת דהנוגע רב טעשה ספר בשם כתבתי נ'ט ד' י'יבאות

 בשעת עליו לססוך ז'ל הגר.א הוא שכדאי שם וכתבתי נט.יא"צ
 והנה ז.ל, הנייא כדעת ויתפלל הטיב ידיו שינקה טים לו אין דאםהדחק
 יבספר דחזינן אף ו"ל הגר'א על לסמוך יש הדחק דבשעת שכתבתיטה

 טו"ה מהגאון וקציעה טור בס' וגם בקיניח, דדי כוותי' קאי רנ.ב סי'חסידים

 ז'ל, כהגר'א ס'ל הוא דגם צ'ב סי' בשע"ת דבריו הובא כן פסק ז'ליעמץ

 ברכת ענין בסדר ג' עמוי א' דף הכוונות בשער ז'ל שהאר'י ראיתי יעןאסנם
 שלא ו'ל פורי טאד הזהרני גם וז'ל שם שכתב ז'ל כהנריא ס'ל לאהשחר
 סהתחלת התפלה בתוך שבהם הווהטא לנקות האזנים לתוך האצבעלהכניס

 : שם עכ"ל נטילה צריך כך עשה ואם לשכח עלינו גסר עדהברכות

 בשם הרמ'א כדברי ע'ב רנ-א דף השל'ה וכ'כ סע'ו, צ'ב סי' הלבושדכ'כ8
 ב~י' הנר'ז הרב בש'ע וכ'פ נטילה, דצריך ז' סעי' צ.ב בסי'הסחרי"ל

 הנ'ל הטהרי.ל בשם כהרם'א פסק ט' אות כיב כלל החיי"א נם ז' סעי'צ'ב

 נטילה, דצריך שם פסק בשע'ת הוכא ביכה סחזיק בס' גם נטילהדצריך
 והאוזן האף בצואת דהנוגע ג'כ פסק מ' אות כ' דף צדיקים אור בם'גם

 עליו לסמוך הנר'א הוא כדאי הדחק בשעת דרק כתבתי לכן נטילה,צרוך
 יבוותא נדולי הני ככל נטילה צריך בודאי הדחק בשעת שלא לכתחילהאבל

 לסמוך הנ'ל ודעטי' ז'ל חנר.א הוא כדאי בודאי הדחק בשעת אךדלעיל,
 : בקינוח דדיעליהם

 הברכה על אמן עונה הש.ץ הלכה שע"פ אף אשר כתכתי ע' דף מ.חבאות
 בסש'ז שם הפרם.נ כתב עכ'ז הפסוקים על ונם כהנים הברכתשל

 וכ'כ אמן הש'ץ יענה לא שלום לך דוישם הנ' הברכה דלאחר י'דס"ק

 בהגדול סצאתי אח'נ אבל : יעו'ש ז-ל הגר.ז אדמו'ר הרב בש'ע וכ'כבא'ר
שגאחר.נים



השממות
 הפסק חשוב אינו זה דאטן אסן לענות רשאי דעתו תתבלכל שלאלו וטובמח הסידור בתוך טתפלל ואם ודל ע,א ס.ק שם ברורה בטשנהוב"כ בהבמחתו: לענות ריכול אסן דכ'ש שם כן נם דכתב הנ'ל להפר'ח נ'כססכים שהוא וחזינן עכ'ל כ-ש טצר נ'ל וכן בטובטח לענות רשאי אמןדנם וי.א וז'ל כ-כ באות עומדין אין בפ' הטשניות על ישראל בתפארתונ2*כ : בהם מחלק ואינו סובטת גאם אמן לענות יכול הפסוקים דעלופוסק סותם דהוא הרי הפר'ח עכ'ל כו' דמתניתין לישנא קצת דייק והכיאטן, וכ'ש כפים נשיאת נקט דלרכותא אינו, בסשנה דקדוקם ועיקרתיובתייהו הוי ודאי והא טהש'ס ראי' בלי הסדרש על לחלוק יוכל וסי אטןלענות רשאי לתפ1תו שחוזר טובטח חוא שאם הבוא פ' בטרר שמצא כתבנ-כ אות עומרי:1 ]אין בפ' בל'ח שהרי הוא טילתא לאו כו' אטן יענה לאנוונא בכל אלטא אטן עונח שהוא הבמחתו ואם קתני מדלא סיעתאדסייתי וטאי וז'ל שם שכתב רבריו כאמצע י'ח אות קכ'ד בסי' חפר'חשנאחרונים
 פסוקים ב' בין שם טחלק ואינו עכ'ל אמן לענות רשאי דעתותתבלבל שלא לו ומובסח הסידור חוך טתפלל הש.ץ ואם וז-ל ט.ז באותיו'ט של טוסף תפלת שאחר כפים נשיאוח כדיני מליסא הרב בחסידורדכ'פ : הפסוקים כין כלל מחלק ואינו עכ.ל תפלה צורךדהוי

 : ג' לפסוקראשונים
 הסיףאר ב"ק- שטוופללין וחאידנא וזזל כ'ד סי' *ב כלל אדם חיי בם'רכ'פ : הפ0אךס בין כלל בחלק ואיגו עכיל תפלה צורך שזהו הפסק חוילא היסאףס שיאהר תאטמם הוא נם לוטר ויכול יתבלבל שלאהסידור טאיך אלא בע.פ הש'ץ יקרא לא וז'ל י'ב אות ק' סי' ש'ע כהקיצורוכ"פ

 ע3'ל: תפלה צירך שאהו הפסק טקרידלא פסאך פל .בסוף גו' אסן לענות טותר יתבלבל שטא חיישינןולא
 על לו יש ש*ש לך וישם של חנ' חפסוק על נם אטן ולענותית'ש ישאט-איו רחק 4ח~ן לעשיה ורוע" עליו ענוטה חש'ץ של שנפשו טי נראהעשננ
 גושאיו~א כפים בהגשיאת יעב.ץ בהסידור אשר הבאתי צ'ו דף ס'םנ112ריז וק.ל: כנ'ל כלל בינהםחילקו ווש חש1ם4קףם על אסן לע1ת יכול הסידור בתוך טתפלל הש'ץ שאםוכהבו חש4ס4ק4ם כין חילקו שלא שזכרתי חאחרונים נדולים חני על לססוךטי

 : עכ.ל כו' שטו וברוך והוא ברוך צ.ל השם את הכהנים כשסזכירים שםח'ל כן ג.כ כהב י-ב אות קכ'ח סי' הפר'ח שגם מצאתי ועתה יעו'ש. וב'שב'ה שיענה דג'כ של פסוקים טחנ' שם בכל טציין הוא יו-ם שלטוסף

--  



עש'יעס"י הקדמה
 עדותיך ויודעי יראיך ליישובו
 לב בכל ואשמרנה תורתך ואצרההבינני
 אכוש ויא מלכים נגד בעדותיךואדברה
 חיני; בצדסתך לפקדיך תאבתיהנה

 ונת! ראשיתו טהור לסדנו אשר עולם שמו דישתכח הבוראיתברך
 והנה דרכו, ראשית כם'ש ראשית שנקראי הקדושה בתורתוחלקנו

 אין האוטר כל ק'ט: ד' ביבמות חכ!'ל ואטרו ה' יראת חכטה ראשיתכאשר
 לו, אין לימוד שכר דאפי' ז.ל ופירש"י לו אין תורה אפילו תורה אלאלו

 בכל בקי א' אם דאפי' כו' עתך אסונת והי' עהיפ ל'א: כשבת ח"לוכמשא'ם
 בצחות ואסרו לימודו, מכל כלום לו אין אלקים יראת לו אין אם אבלהש'ס

 נתעוררנו לזאת אי תורהו, טכל כלום לי' דלית כלוטר לא, לא ואילשונם

 אשר רוח הנחת נידל את להודיע הראשון חלק אמן' .ואמרו בחיבורנוב'ה

 פ' ריש בטדרש כמשארז'ל הלכותי' והרבה אטן, בעניית וית' ית'שליוצרנו

 אכרז,ל והנה עונין, שישראל סאם! יותר הקכ'ה לפני נדול שאיןתבא

 כאשר ע'כ ח"1, בסכנה הוא גוטרה ואינו בסצוה שהפתתיל י'נ:בסומה

 סלקני ונסן יאשיתו טהיר לשדני חיר שלם שטו וישתבח סבורא1ו[12רך
 )ויא שזוי ורכו, יאשית יוור'ייי סערט ?אם יירויה?תורתו

 ול ;( ק"ט ר' לבמות שין :אניו חדל די און ה' וראת סאף "יז סכיהראשית
 8ז ןיף סארימט ?אם דער לו, שין תורה שפילו תורה אלא לו אקהאיטר

 :אגיו חז.ל דיא טיא אזוי לימור, שכר קיין אסילי נש 4ר סאט טלי?ן איז"ר
 איז אייקער יען אפילו כו' עסץ אמונת וסל' קסוק ועם אויף ל"א( ,שבתאק

 לערלן :יין סאט קטום ו?שת ויין ניט האט 4ר און ש,ם נאנק חיןקלאר
 סיבור אונהר טיט אויקשערקזחם ניטאקם סיר קאכין ע'כ ץעלןע, שוםסיין
 רוח ;חת גרייסין דעם נוימין טאכק צן סלקי 4רי9עז ?עם שמז"גא"ר.

 פילע און אמן, מ'ען9עהט חז טצוה ?ער מיט שאשפער אעהר טשן מיר'ואס
 גרעכערם קיון דא ;יט ם'שיז תבש פ' שדרש יין 1אנין חז"ל דיא וויאדינים

 י,ג( ,סוטה רז"ל די ןאעו טידער און אמןי 914ערין אירין שז ?י הקב"הסאר

 ח"ו, ססנה ש חין ער "יו מט זיא 4רעט "ין שט~וה ין הףבט ?אס 1ערמז

ע.כ



הקדמהף
 'אצל אף מאוד כ,ה נחקבל הראשון החלק אטן ואטרו ספרי אשרראיתי
 ע,כ בו, להתנדר טקום לי הניחו השטים מן אשר בזח ואמרו ישראלנדולי

 מאד נחוצים ענינים הרבה השני החלק את בעזה'י להדפים בזהנתעוררתי
 הוא אמן והעונה הברכה, מקור שהוא הקב'ה של בברכתו מעידהטברך כי הענין ובאור המברך, מן יותר אמן העונה גד:ל אמרו וע'ז שם,וזלה'ק קדשו ברוח וילך פ' הזוה'ק לדברי שם שהתכוון בד', ויאמינו עה'פבשלח פ' בחיי הרבינו מש.כ וראו ובאו רבא. שסי' יהא ואמן אטן, ענייתממעלת השכר בגודל חז.ל טאמרי וע.ר נחוצות הלכות בעזה.י בו הוספתי וגםהא' החלק על נהוצות הערות בו יש נם בעזה'י, המקוה קדושת מעניניוטעט שבשמים לאכינו ישראל של לכן את להלהיב עייון קדושי מגא:ניטובות ומדות סוסר סעניני גם סכא ייבא ר' הקדוש הנאין טהרכ טקדשמורה ספר גם ביהכנ.ם קדושת סעניני גם לזה. ה?סתעפים נחוצים דיניםוהרבה קדיש מעניני וגם כציכור, וחפלה בכוונח הפלה מעניני גם ז'ל, הלבוששל הנורא המעשה עם הדפוס הוצאוק נודל מפני הראשון בחלק חסרנואשר
 "יאמרו ספר מיין פון ח?ק 4רשטעי רער אז קיץן האב איך וויא אזיישכ
 הש'י שצט עא זיך איך נעם כ ע' הרבים, ויין מזכה גיהייסין מיר מען האטמישל' פון וויא 4זוי :שראל קדולי טלע סא גיעארין אנמנומען זיזר ב"ה איזאמן"
 לבוש רעכ פון קע?ה פאיכטעע בער מיט חלק, 4רשיען דעם איןמאריעלט האבין מיי וואם ונינים נויטעע פיל סים חלק, צמיי~ען דם דרהין צו הילףצו
 דעים פיל און ידיש ענעי פון אייץ בציכור' תפילה א,ן וסע~ה ספילהקו~י פון אויץ באטרעפיה כאקף דרומין דער תאס שפעזין גרוקע רי צעיכז'ל.
 טידית און סוקר קנעי פון אויך מבא :יכא מקדוש ה4און מיי-בסהדש" "מח-א ספר אויך ביהכנ'ם ןדושת ענ:ני פון אויך דעם, צו באלקען םץ(

 נויטיגע זיך ;עפינען ץ אף סטקהק. הדושח פון קנינש אתניגע און?ס?ס.ם ראקינו הערצער אידישע אונזערע ו:עמין דער צו עליון קדישי סגאיניטובות
 צתינעבין רא איך האב או'ך און חלק 4רשט.ן דעם א,זשאויפמערקעגען

 סעהאט עאם שכי גרוסען דעם פון חו.ל מאקרי און דינים ניטעעבעזהזי
 ,יבא: שמי :הא ושמן ,שסו" ינסעריןסאר

 וכו. סד' ויאמעו פסוק דעם איזש בשלח פ' און טוףייבט בחיי רבינו דערא4ן
 אלע פין ףוואל דער ה. ד. הברקה, אמקור איז הש"י אז ברוה ן--ן מיטידות ואנט בר4ה א מאכט וואס דער או אץ, ענין דעם פון 4שט ועי4ז

ניכית



ה"דמ
 שנ. בעד אלא ראשון כעד העדות קיום שאין העיקה וחוא השטרמקיים
 עכ שיצטרף הוא וצריך השני העד הוא אמן והע,נה ידו על ננמרש,עדות
 השי'ת את הטכנד וזה כו' קיים העדות עמו כי המברך שהוא הראשוןהעד

 אטן במלת נזהר שאינו מי וכל אכבד סככדי כי אמהזכ עליו אשרבאטת
 יבוזי הכתוב אטר ועליו השי"ת את טבזה זה הרי וכ.נתי כחו בכללכוין
 כפול שהוא שבכולם לאחרון אותו מורידין בגיהנם שיש מדורין ומז'יקלו,

 אחד סדור שאול כי תחהית שאול ארץ והוא עיפתה ארץ נקראוהוא

 ה', נגד ואבדון שא,ל וזהו אבדון נקיא תחתית ואותו שני מדורותחתית

 טים מקו'- ;זבו אותי הכתוב אמר וע,ז עולה, אינו שוב לאבדון שיורדטי
 הן היי כלוסר נשברים בארות באיות להם לחצוכ עונשם יהי' ומה כו'הי,ם
 בארות בארות שכפל וזהו כפ.ל בעונש מדיגה אחר מדרגה לגיהנםיורדים

 : כאות אות הק' עכ'ל בשכר בין _עונק בין מדה כננד מדהוהכל

 נתקיים שלא החתום לשטר נדסה המברך כי -נ"א סי' בתשב'ץ איתאוכן
 ומסנו להוסיף אין עליו אמן עניית ע"י ומקוים טאושר שהוא ואחריבכ.ד

 הטברך טן יותר ה:וונה גדיל ומשו'ה הכרכה שתקוים חסנולה וה לגרועאין

- -
 ךר נען מקרך, פון ערות ןאס מקיים חיז יין 4ן*ערט ףאם דעי אוןברכית,
 ערות א.ין דען עדות "ןךערין דורך4ם :אר פע?טיג עערט זאנין ערות פוןקיום
 :אגט 4הם אייף און " הט יכקר י" אמן י94ע-ט וואם דער און ג.טפועלמ
 אמ, 4נ9ערין צו קסר גיט איז וואם ךער אין וכו,, "כוד מסבדי כי פ0וקרער
 :אגט איהם אויף און 'ו' ח הש.י מכזה איז דער כוונה לח-און נאנ4ין ךעםמיש
 יעך?עיט סעט ס'ך פערשעטט יאם ,מעגטש דער וקלו, ובוזי פמוקרער
 לאם "יז גיסנם אין א'ז.וא 04 :ואס ףאוה:ויע, 71ק9ע, ריע פץ אוןווערין,

 עפסה ארץ קייסם 04 טי4סקעהקייט מיט גייאפילט עאהנוננאונ9עך?טי
 לאס אין סקתית ירור, איין ?יז שאיל "ך"ית, שאול ארץ סיישט דאםאון

 אמן .קיין 4ים 9%ערם עאס דעם מריין יעז 4?ליט וארפ א,ן מדור,א4ףקרי
 שוין קוטט יארט טריין נירערט תאס וער און יכדון. אויך סיייט מדורךער
 4זבו :אותי 9סוק דער :א"ם ךעם איף און אץייג, איף חררם ניטמעהר

 אם!' 4ן9עריז צו קעךלאזט קיך סאבין ?אם ריע ךסיינו, הוים' שם?קור

 יאסל' ?מיי ?טייט גש9רימי פארית יאר.ת לסם לסצוב ע.4ש, ז.:4ראיז
 לשוו ?אם איז אסער ביז ועכדון. מססית ייוב ?וויי9ע דיי ה. 4.בארות,

 , בחיי רבינופון
יעי



הקדמהי
 וכו' .אמן שעונ1ן מנין אומר יוטי רבי ש'כ סי' ברוקח הובא נספריואיתא
 העבודה ושורש יסוד בהספר מש'כ וראו ובאו לאלקינו גודל הכרשנאטר

 : פ'א המזרחבשער
 הזהר טאמרי שחביא לאחר העבודח ושורש יסוד ספר בעל לשוןוזה

 יכול אלו מטאטרים ורעי אחי וז'ל כתב אטן עניית מעניןהטפליגים
 האדם ישתדל ואיך רבא שסי' יהא אמן בעניית לכוון ראוי איך להתבונןאדם

 אחרא וסטרא הקליפות כל משבר אטן בעניית כי אותו לענותבתסידות
 ונתקדש נתנדל ויתעלה ית'ש ויוצרינו בוראינו של וכבודו לעפר עדומשפילם
 אכריו בכל שיתעורר האדם צריך שכוודאי איש'ר לקדושת רבחמודעה ומכאן ובו' לנואלם ולבניו הקדושה לשכינה אז ו!וכר העולטות בכלונתעלח
 פעולת גודל אודיעכם ורעי אחי ועתה נדול, בקול ויענה וטחשבותיווחושיו
 כבוד ככיכול ונשפל נתטעמ המר בגלוח בעוה'ר שעתה והוא יש'ראמן

 עם אלינו כי לסביבותינו וקלם לענ לשכנינו חרפח היינו כי ית'שהבורא
 עליכם יחי ויע!רוכם יקוםו בו, חסיו צור אלחינו איה חגוים יאטרוקדוש
 טמנו חטוב מנעו וחטאתינו אלה כל המו עוונותינו כי עתה ראוטתרה,
 כל וחוטפים הקליפות כח מתננרים בעונותינו כי בנזקים הגרםואנחנו
 הגוים וכל ס!עיר, סעם לנו ונשאר העליונים מעולמות לנו הנטשךהשפע

-  ברורער טיזע לשוו דעם מש שווי שרייבפ העבודה ושורש ימור םפרדעך-
 סען 1א, המדוש ווהר פו! 4לע4ער פיהל פון יר?ר טי?העאון

 ןאל קען רבא, שמיה :סא אסן 1רעצט זא;ק צו ?רויף שעל נייט )ויאמה!
 חשע קען 4רעכפ צו דעם 9יפ רען יטן צו41פשערין 4אמיסען ייע4דע!יף

 דער צו ייו נידריג דיא מאכט יען און אהרא סין4א דיא אוןאק4ר?ים
 כין אק ;ילויבפ עערפ טאשעשער אועער פון שבוד הייל?ער דער אוזמרר

 און גועלשין %8ע אין דער-הוי?ט און גיהיי1?ם און נ?רויסט מק*ט;אהמען
 און וכו' אץם-צו-לייזין .זיי חי4ןער ןיינע 8ין ושראל י;?ת 8ין זיף?ערטאנט

 אללע מיפ און חישים אללע מיט ברויף 8-טשסש 8ז סען זעהפ דאנעןפון
 יי4י?ע דיא דען קול, 8:גריים סיט מיטשערין אוז 1י1 וערוועקין צו48רים
 דער און ון4וים שילים אומית די ציי?ען גלות אין י?יען 9יר ןע;יןצייט
 אקעער איז וף א?ז צו ואגין אומות וי נן(*ע ?ק*ט ית' באיעפער פין4בור
 אונןערע מש שאקןע די צו גסןם :ענין מיר 4אהר סעליי!י אעו לאזנעהר4אט

 ?פאר1ען ימטרי;ים, דיא שסרא סירא די און רזל, פושן סיר ?אםמ89ים



הקדטה
 וכבודם סלכים, סחם דוכסים, טהם אפרכים, טהם ושקפים, שלייםישבים

 ועניים ומחופים גביים וב'ש ב'ח לה' בנים קדוש עם ואנחנו טאד ונדולהולך
 מאונאת יהשו לא חלילה וכל היום כל דבזוזי בזוזי האוטות ביןושפלים

 אחת שעה שיבכה בלבו ננע ה' שיראת טי לכל ראוי ונוודאי לע,דברים

 עד בכי הרבה ויבכה פיחו בעפר ויתן ארצה קוכתו טלא ויפול יוםבכל
 ידוע זה אך וכו' בזה והנורא הנדול שטו חילול על לבכות כח בו ישארשלא
 סושברים אנו בזה ית-ש לבוראינו ומשבחים טחפללים שאנו המפלותשככל

 ובפרם העולסות בכל ית' שטו ונתקדש ונתעלה וטאד סאר הקליפוהנח

 סשבחים שאנו וכו' מברך רבא שמיה יהא אסן סתפ~ים שאנובתפלה

 ספני רזרגום בלשון הקדיש תקנו יע'כ ונפלאים נדולים בשבחיםוטפאריס
 כו' כזה גדול שבח טשבחים שאנו בני יתסנאו זלא יבינו שלאהטלאכים

 ע.י כי נפש פסידת ע'ע אדם יקבל יש'ר אסן שבעניית וול חאר,י כתבלכן
 בנל יותר הנדול שמו ויתקדוש יתנדל בטתשבה נפש טסירת של זוענודח

 : אטן בימינו -בסהרה שלימה לגאולה ונזכה בוה, שחאריך יעוישחעולטוזז

 שהוא התורה על חיים טים חבאר בעל הקדוש הגאון שהרכ ראיתידיען

 שקסי ולתיות וזזל שבת של סירורו חקדוש ספר) בתקדסתנתב
 אסרתי אך כו', בה להתנרל עפרח לעשות ורצוני דעתי שאין גליאשמיא

 דשטעתתא, צודתא )יע לא ואולי שעתא לי' דקייטא חאי מאן יאטרואולי

 חדפוס על להעלות חהכרח מן ע"כ ואפס מאין בעיניחם חלז חחיבורויחא

 עולם הלינות בחלכה פני שטתי אשו .ראה בו שחהוגה הלכה תידושדגר
 בדעתו חשב הוה הספורסם חצדיק הקדוע הגאון אם אנן נחזה ועתהעכיל,

 דופמים, טלקים' דא ?יז וי פון ייבוד, רעען אאית 8ל?ע אקז, אויףזיץ

 4עגהי (עקין י)דן 4יר אין ףעלפ פון.רער מענחים אלע סא*ין וי אוןמאר'ן

 )ניי?ען צי יו ,רליקעי :עךער ירויך פקיץי און י*חפ' אק שא4ר צוףטר
 מם-ר אטן 4רקטצט .;ע4טשערין סיר וויא 8די גאהל : ךעם אוקי פילצגתר

 השד.ת פזו 4כוף ,יער און אחרא ספדא דיא פון פח דעם 9ירצויףעיק

 טאל דעם וצץען אומ יעפ השי"ת שן מגרץ?מ יעהר 4-8אסל עאםעקרמ

 אט, %נ9עדפ 9ען ?עקת מז ז'י האר'י 4ף9י ד' ק~ריי?יו .ךרום אטן,ץדק
 סיט השי"ת פאר ןיין 51ש סשר וך [יין סק4ל !יך או?י טען ;אליש.ר

 גער 4יהיילי4פ און גילויבפ ץערפ 4דא4ק ועמ טיפ און מקרץ גאנציןףעם
 ט4איה צו [יין זו4ה :ועלין 4יר אק אלע11על4ין אין השי"ת פוןגאמען

 : אמן ג:סינו 4טסןה?לי4ה

שיאמר~



הקדמהח
 השני ה"לק זח םפרי את נם שחעתקתי ובפרט עלי, קפן ערך ערכיסך שידעתי דזעירי זעירי אנא מכ"ש שעתא לה דקיימא . חאי מאן עליושיאטרו
 חגאון הקדוש חרב שעשה כמו חרבים את לזכות ז'ארנון על אמן',ואטרו

 בלשון ספרו אחז שהיעיק ב"קדסתו שכתב הישר' ,הקם בעלהספורסם
 הספר וגן בו ולהשכיל להבין בו שולטין יחי' אדם כל שיד כדיאשכנז
 שסביאו וחראי' יקר טפר הוא אשכנז בלשון שהוא התורח על וראינהצאינח
 העתיק המחבר אם שיחשבו ידענא ועכ'ז ב', סס'ק רפ'ה סי' באו'חהטו'ז
 להביפ כדאי ואינו פשום איש הוא ססתמא ז'ארגון על נם ספרואת

 צורוזא .ידע לא ואולי שעתא לי' דקיימא האי מאן עלי יאטרו וכודאיבפפרו
 להדפים סוכרח חנני לנן ואפם כאין הזח החיבור בעיניתם ויהי'דשסעתתא
 ופוסקי' טש'ס דאורייתא בפלפולא תורה חידושי נרנריט איזה ספריבתחילת
 עתח אשר בטרומים סהדי ואך תורה, לגדולי אני חבר בעזה'י אשרלחראות
 בזה עשיתי רחיקא ואורחין סאד קלילא שזווראי בי ידענא אשר זקנתילעח
 זח כספרי נשטתי את לזכות טהם אנכי גם אבנה ואולי חרבים אתלזכות
 בחלק הבאתי לא שעדיין מה ואיש'ר אטן מעניני טאד השכיחיםבדברים
 קדיש ועניני חפלה ועניני הראשון חלק על נחוצות הערות איזה נםהראשון
 נם וע'כ חנ'ל, הרחוק לדרך צידח טעם לי להכין שנה סאה לאחרבקבר בשככי טובה מעם לי להיות טובות םדות ועניני כיהכנ'ם קדושתועניני
 כמש'כ דאורייתא בפלפולי גרגרים איזח ספיי החתחלת קודם סדפיסאנכי

 : בעזה'י החלי וזה הנ'ל שבת של סידורו הקדושבספר

 א'.גרגיר

 וכח3 עכ"5. מ5י5יח פטורות גסיס למ"ד 3)סיס סוס ס6יגו וכ65יס 165ד5י5יח עסס לידמי דל6 ס"ד ועור וו"ל ותר5ו ל"ל 53י5ימ דכל6יס קר66"כ דחי 3על)נ8 6י ו6"מ ו1"ל ו' 3דף כח3ו טעמ6 ד"0 :( )ס' יימותבתוםי
 נ5י5ימ דכל6יס דסמיכי קר6 מד56טריך ס"מ ממיל6 60 נכיכוד יסיסלמיינ דמיר6ו סו6"ו ל"ל 6"כ 3כינוך מיינח ד6סס 3כל מסו0 עסס סוי דכיכודוספס כחוס' כחירון וסכ"5 מכינוו דגיליף ל"ל 53עיח כ65יס וסמיכי קר6י ד6"כ5דוגח6 סגע כחוס' קוסיח וסדל6 3כל סוס ס6יגו טסס ג"כ דכי3וד עסס 0וי 6"ככינוד מ5ומ מן סטורס ו6סס דוק6 6יס ד6י דוק6 ל% ד6יס מוכרמ ממיל6 560כי3וד גסיס לר3וח רחיר6ו סו6"ו ד5"ל נו6ד יקסס כג"5 סמוס' דנלי ולפי כחי6,3יס דסד'6 נסיס 5ל3וח )נתיו6ו :( מ 3קדוסין דולסיגן כ6 ולס"ז ע5ומס קוסי6נוס מט6מ6ס6וו ג"י ק6גטר6וויטס זימל ):וכ"ר כסיח ס"כ 0גדול כרנ כניר ומן זסלי

ובתנתי



פהקדטה

 "ינוכתכתי
 ס5ו~

 )כ"ו( 3פסחי' ו6מריגן מ6י וגקויס סחיווו 3ווך כן הג")
 תרומח וכרי ומקסיגן 3ו ומועלין מיוחו סגעמית ד3ר לך 6ין )ג"ט(יומ6

 כיסן תרומח וכוכ מפוס ומסגי כו' מעעס מסוס נס וים מלותה דגטמיתכרמן
 יין ה3"כ 3"כ למ"י סגימ6 מלמדין ו6ין כ6מד כ63ין כחוניס סגי טלופהוטנ)כ
 עכ"ל סערופס וסמו כתי3י מיעיטי חיי ומסני ש6.ל מלמדין למ-ר 6ל6מ)מדין
 )"ל: מיעוטי דתרי תימה וו"ל סג6 ד.ס הג"ל פסחי6 5חוסי והקסו ססכגמר6

 יקטגס דקסו נסיגי6 מ"3( נ'יס 6מייי' יהיס סחיס' ק"ית לחיזונלפגן"ך
 63י דחלי יעו"ס יתירה 61"1 דרסינן 6י 61"1 3דרעח 3,ינהמטמ6ין

 יומו 3ן קטן לרנות 6ים מ6יס דדרים יהודה דרי 6דס 3גי כ)סון חורהד3רס
 ר' מל 3גו יממט6ל ור' לזינס יומ6 נת קטגס לר3וח זוה6מה ומו6"ולזי3ס,

 כל ומלגקי3ס יומו 3ן 6סילו זכר ססו6 כל מלזכר דדריס 3רוק6 3ןיוחגן
 3גי כלסון תורכ דנרה ס.ל דיתור6 6ים ו6ים יומ6 3ח 6פילו גקי3המסי6
 דמ6ן ובעכ"ל )"ל יומ6 כת לקטגכ יסורכ ר' דררים דוכ6סה 61"1 וחקכ?6דס
 כלנג"6 ד"ח ל6 דס") ומ6ן דרים ל6 דו6"ו ס"ל כג"6 כלמון ד"חדס"ל
 ו3ע"כ מוכ6סה נע"כ מג") יומ6 3ת ו6סה יומו 3ן )קטן 6ת6 6יםר6ים
 קר6 כעיגן 6י י6סיה ור' יסוגחן דר נסלוגת6 )ע"ס( כסגכדר,ן וטיי ו6"וזדרים
 חגגיס רר' 3ס)וגת6 )ע"מ( תו)ין ועה כ)קג"6 תורכ דנרה 63י תיי6 זכלמ)ק
 סר' 6מרי והגס ע"ס, לה)ק קר6 נעיגן 63י ת)וי ד,ה כ36 לורט חוססין 6יור3גן

 מססק6 ממי)6 כ36 לורט הוסמין 6י )עח( נחולין סס לי' מססק6 ססוקייכודה
 יומגן ר' ייחינ ה6 כי :( )ע"נ י3מות 3ס"ס ועי' יעום"ס, 61'1 נדרסת גמי)יי

 ו6סי' והגוחר ח') מגין כזמגו סל6 ניוס סגסרף נ,מגו גותר 6)6 )י 6יןודריס
 ככ"6 ו6"ו דדלים מ6ן וממע6 ע"ם דרים וה"6 61"1 ו6"ו, דריס ד)6למ"ד

 גני הדכריס דנריס גכי כ' 6וח דררים ומ16 ה' 'דרים רל6 וכע"כ מיוחרדמוסגותר
 ו6ל-כ 1-61 רריס דל6 נע"כ גסדרן ק"ם ג3י )י'ג: נכרכוח ור3גן דרניסלוגח6
 יומנן ור' כו6,ו_ דלים ד)6 ו3טאכ הה"6 כיון.דררים וכגוחר ג3י יחירס ו6'ול")

 )מור ס"6 16 למוד 61"1 ורים דל6 דמ6ן ,6)י63 כ)ומל דליס וס"6 61"1ד6מל
 סי דדלים ומ6ן ס' ררים )6 3וד6י 61"1 דדרים מ6ן 36) דלים וכ"6 1.61מ"מ
 דריס ל6 ומד סגי 3מז )מה והגותר גכי יתירי תרי ד6ל-כ 61"1 דריס ל36וד6י
 דרים )6 סמונין דדרים דמ6ן לך 6קדיס 6חר כ)ל ועוד כג"ל, הו6"ו 16 כס"166
  דוייס וה6 ד3ריכס 3חוך ו("ל מסגי ,וכי ל"ס .( )ד, יגמות מסחוסי והו616"1

 וריס ר6סון טנין ע) מוסיף  וי"ו  רכתס לפיפר ר5יכי  וכו' דיווסין בפ"בספוכין
 דוו6ת כו6-ו סמוגי, דדרים דמ6ן ס"מ ממיל6 וכו' ע"ם חורח וו6תדכחי3
 דו6"ו )מימר לריכיס כי' )6 61"1 דרים ד6י 61"1 דריס דל6 וכע"כ מיותרחורת
 61" דרים כ6ן דוק6 6)6 יתירה ו6"ו ודרים סתס 6ל6 ר6סין טגין ע5מוסיף

 : ו6יו וריט ד)6 מטטס 3טלמ6 ל6 36) ר6סון טגין על זמוסיףמםוס

 יהודס ר' הו6 )נלנודין כ6מד כג6ין 3"כ דס"ל דמ6ן להמכוון נ613וכמערעה
 )סי) וכגוגר 61'1 דרסיגן 6י )יכ מספק6 והא :( )ס"זנסגכדרין

 : וכג"ל ה"6 כדרכת )י' מססק6וממע6

 תרי ד)") כג") )כ"ו(, פסמיס סחוס' קוסית )יסכ נעזס"י 3ט)יל גי6סךלכני"ז
 כתינ מד65 דוסמו הו6"ו גיגהו מ6ן מיעוטין חרי דסגי די")מיטוטין

ושם



הקדמה
 למעט מיוחר ס645 כעלופ0 יגגי 6חל "6 זס 6תי למטט מיותל וכו6"ויסס
 דגקיס וסגמ' וכג"ל דנניוחמ ד0ערופס כ0"6 דרסינן 6; כלוס למעט דוסמיהו6"ו דרפיגן ל6 ו6י דסטרופה, יחירס 0כ"6 ורסיגן ל6 ממל6 סו6"ו ודרסיגןמיוחר וופהו סא"ו 61ז 61"1 דרסען 6ס מסוסקיס הייגו כ6מר דהיילו הו6מיעוט מד6 רק סו6 מיעוטי חרי דל6י י"ל 6"כ 6מר, ד3ר ול6 0ערופס דוק66חי
 גג"ל לי' דמספק6 ו6מר נסוגין כס65 קיימיגן מלמדיס כ6חד כ63ין כ"כדס"ל דל.י ו6לי63 0"6 16 ו6"ו ררסינן 6י ספק מטטס 0ו6 וסס"6 כו6זו מיטוטין3'

 : וכג"ל מיפוט מד6 וק כוי מיעיטין חרי סגי כי מיטוטין 3'סערך
 מלמדין למ"ד 6ל6 ד"ס סגע כ"ו 3פסמיס ו"ל רם"י כווגת נז0 לכוין יםך4פילי

 ליפכ 63 6ך 3וס ז"ל רם.י 3עי מ6י ויל"ד סגסררין כמסי יסור0ר'
 מספק6 דר"י ר6מר כנ"ל ר3רינו )פי ל"). מיעוטי דחרי 0ג"ל החוס' קוסית3זס
 3פסיטות די"ל כג"ל דתיר6ו 0ו6"ו דל'ל סג"ל דתיר6ו הקוסה ליפ3 ל3ו6ולס~י"ז : וכג.ל מיטוט תז רק סוי מיעוטין 3י סגי כי מיעוטין 3' לסכי6 0ולרך כג"ללי'

 דקר6 מפטט6 דרים גכינוי גסיס חיר6ו,לחייכ דדריס וסחג6 ג6מר 06ו6סי' 61"1 דרים ל6 ד0ו6 )מעלס סוכחחו סנוולים דדרים דמ6ן סג"ללפי
 למ") דתיר6ו כו6"ו ל0קסוח 6ין 0ל6 מ'מ 61"1 דרים דל6 6ף רניס לסוןדמסמע
 כיון 60ות כיתור על עוד ל0קסוח 6ין 6"כ יחירס 61"1 דרסינן דל6ד6מרי
 ודו"ק וכג"ל לע יחיר0 5ו6"ו דידי' 6לי63 להקסוח 6ין וממילי וכ0וגסן"ס 3לם'י יטו"ס )כ"ט.( 3סוט0 61"1 דלים ל6 יסמע6ל ר' וסרי )ד'( 3יכמותיסמע6ל ר' דני כפי6 דס"ל לומר 6ג1 דמוכרחין יהור0 דרי ו6לי63 סו6. דקר6ד6ורח6

 ורפינן 6י ורכ"ק יממע6) דר' גשלוגת6 תלי' סמוכין דדרסת לעע מס"כ י.עס~' : 3ע,ס"י כו6 גכוןכי
 לי' דמספק6 לסי"מ ו6"ו נדרטת ליי מספק6 ספוקי י0ווס ור'ו6"ו

 וגג") תלי' נכ6 דס6 יטו"ם ס6נ לזרע מופסין 6י נט ו6ה 6וחו ריס ט"מנמעין
 דרי0"ג 60 דמג") דר"0 6ליכ6 :( )כ"ח 3פסחיס חמו0 סזס מ6ד מו3ן3וכ
 כיוס לי' מרסמיך 6י3"ע ונוסגי 6חד יוס 6ל6 חימולו נו0ג 6יגו מלריסדפסח
 דלים ל6 דרי ס"3 סגסדרין 3ס"ס להדי6 מ3ו6ר 60 סמוכין וכו6 סיוסלי' מרפנניך 6י3"ע מטיקר6 מסגי מכ מיר לכ6ור0 דקס0 דרים ל6 סמיכין6י3"ע

 דוכתי: נכמס כם.ס 1סו63סננוכין
 סו6 סמוכין ררים )6 דר"י דוכחי 3כמס סמ3ו6ר דמ0 דרל יתיימ3 סי"להלסני

 וגמו וכג"ל ת)י6 ככ6 דכ6 סמוכין נדרסח לי' מססק6 ספוקימטעס
 ונוספק6 61"1 3דרסת געי ליי )וססק6 כן כמו ס36 )זרע מוספין 6י )י'דנוססק6

 )כ דגקיש נוה ספיר מיוס3 ו6"כ וכן"ל. תלי6 3ס6 דכ6 סנווכין 3דרסת גמי)י'
 וורסיגן גיס6 ל0ך יהווס רי' 6לינ6 6וסגיס נכ' סג-ל )כ"ח( פסמיסכפזס

 ד"ס )ד.( ינמוח התוי עפימס"כ נססיטות דתיר6ו כג") 0קוסי6 ליסנ יסעןך יק"): וכג") סמיכין דרסיין ד)י גיס6 ולסךסנווכין,
 )יסחוק ד6"כ סטטגז ת)נס ל6 גוי)יס כננקיס ו5פיי )") ו6יפכ6 וז")דכחיכ

 וססח6 יעו"ס. רכל6יס ל"ת דומס דלילית עסה ד6.ן ירעען וממע6 מיגי'קר6
ציצ,ת גכי ~מוד גוגל ל6 וממע6 נכל 0מוס עסה כי3וד וסו0 נ;י3וד מיינותדגסיס תיר6ו דכתי3 ל6חר סמסקג6 לפי רק 6'ם וו דסני6 3פמיטוח 0גי) קוסי6גיח6



'אהקדמה

 עסכ סוי דכיכוד טגי) ו' י3מות סתוס, כחי' מניכוד דכ)6יס סג6ו .ויומט5עית
 ד"ס )7'( יכמוח טקוס' סגרת 61"0 3כ) סוט 60ין טפט טוי ו)י5ית 3כ)ספוס
 דמי ז)6 ))וימר דלמומר6 )מומר6 )כקיפ טסמוכיס ד6תו ד66") סג")דנתי3
 3כל טפוס עפט דסוס )מי)ף 6"6 דמכי3וד דידמם )ומר חיחי ימסיכי קר6)"5

 63 ד)קו)6 כע"כ )מומר6 ססמוכיס 5ריכיס 6גו 6ין ו6ס 3גן סוס 6יגוו5יגהה

 : דכ)6יס ס)16 ד5י5יו; טטסט דדומס )כורוחטסמוכין

 )סק) 3"ו רהסמוכים )ומנ מוכרת ד6ו תיר6ו נחורכ סכתונ 6מיי גיח6רכ2"ז

 6ין ע.ו ידמכ פ)6 )סויות כי דכ)6יס כ)16 ד)י5ית טעסט דילחסו)ומל
 3ט"כ 6"כ סנ") דכתי3 דיס )ד'( יכמות טחוס' כס3רת דסמוכיס קי56ריך

 )חיי3 תיר6ו פכהוכ )6מל ככ) ווטו וגג"). לכ)6יס כ)6ו סידחט 6תי)ק1)6
 מגיפוו סטורות דגסיס 6מייגן כוי תיל6ו כתיג סוי )6 06 36) 3כיכודגסיס

 דידחכ )י5ית גכי מכיכוד ))נווד יכעיס סייגו ו6ז ככ), סוט ס6יגו טסט כינודוסוי
 )סולות ג6 דכ0ננוכיס )ומר 6ז נווכלמיס וסייגו ססמוכיס 1)") דט)6יס ס)"חג"כ

 ד"ס )ד,( יגמות הנווס' גקופית דכ)6יס ס)6ו ידמט ד)6 6יסכ6 ד)דרום)מומל6
 )"5 ידמכ סל6 ד)סילות סתיס' כתירון עוד )ומר )וכ) )6 וססת6 טג"ן.דכתי3

 יכעיס סייגו למומי6 מסמוגיס קר6 יסחוק 6ס 60 ו"6 מיני' קר6 ויסחוקקל6
 מטסמוכיס )מי)ף מוכרמיס כייגו ו16 ט)"ת סידמס )קו)6 מכי3וד))מוד

 )מומל"
 סי' וע.כ סג") זכתי3 ד'כ די( )3דף נקוסייתס סתוס' וכסנרת ס)"ת ידמכפ)6

 דכסמוכיס עי"ו )גו )טורות ככי3וד גסיס )מייכ תיר6ו )גחוכ )טתורס)נוכרמ
 כ)6ו ידמכ דגדעים סכעסס 6תו )קו)6 )ך תטסט גדו)יס סטגו ת)03 )6ס)

 נוכ) ע6 מיג" קר6 ד)סהוק כסמוכיס )") ע"ו 6חי )מומר6 ד6ידכ)6יס

 3ע"כ 6)6 3כן פוט ס6ין עסט סוכ 51עית 3כ) טסוה עסס דסוכ מכי3ור)מי)ף
 דתיר"י טקר6 5ריכיס "גו ומסיר דכ)6יס ט)"ת )דמוח ססמוכיס 6תין)קי6

 יזויק: וכג") )קו)6 53י5יח דכ)6יס כסמוכיס)דרופ
 צ'ב. סי' ד' חלק תורה בשער' נשם' ,ה נדפסוככר

 ב'.גרניר

 ל'שנ שם נעזה.' שהעלת' טה אחד גרניר אדפיס דשכ'ר בסונ" "'" י'בשבועות
 כרנ ו' הלכה שכירות מה' '"א נמרק דפסק ההמוה'ם ז"ל הימב.פדבר'

 נאמן טעולם שכרת'ך לא לומר ש'כול דטר,וך בעיום 'חלא שנרו דאםושמואל
 ""ב שוטריס דשבושת פסק א' הלנה ג' פרק ושם שנרך, לך ונתה' שנרת'ךלוטר
 לא שוטרים דשנועוה ע'ב ט"ה שבועות בגטרא מסק'נן דהא על'1 והקשו עג.ן,ככל

 דטה טתוך ר"ה ע'ב ט'ה בוקוס' הקשו ועור בשטרא. ל" דאפק'ר אלא להמיטכחת
 דטפי רהעזה טינו הו' -א נאנפו, לוטר 'כול להר'ם לומר ש'נול דמתוך הגט'מקיטה
 נשקרו טניר דחבירו להר,ם אבל בעוקרו, טכיר הנירו דאין נאנסו לטעון לונוח

 הנ"ל, קוש'ות הב' גמתרין ואמרת' ט'ני, הוי ולא לטעין לו נוח ואינו רוצהאיני

 נקריפ אך דהעזה טינו הוי הא הנ.ל התוס' וקושית התטוהים 1.ל הרטנ.כ(דבר'
 : קוש'ות ב'עוד

0ה



הקדמהיכ
 ןרקעות שענוד על נשבעין א'ן קיי'ל הא נשט-א ל" דאפקיר הנמרא משנ' כןהא(

 ראנן לתרץ ואין ק-קעות שיעבוד על ניטבעין .אין קרקע שיעבוד הוי האושטר
 התורה ומן דאור.'תא לאו ש'עבירא ס.ל והם ישמואל דרב אליבא השתאק"מינן
 ם.ל נ.כ יוחנן ר' הא 2ן לומר אפשר אי הא דאור.יחא לאו ש.עבורא בשטראפ.'
 משכחת ה.כא רחמנא דה.'בי' שומר.ם שנועות הש"ם הקשו עליו וגם .שמואלכרב
 שיעבודא ס'ל חוא דהא בשטרא לי' דאפקיד לתרוצ' ל'כא הא יוחנן ר' ולשיטתלה

 : קרקע ש'עבוד דהו' משום לד.ד.' השטר על נשבעין ואיןדאור.'תא
 'הא קשה אכת' דלהד'מ מ'נו לו וא'ן בשטרא ל" דאמקיר הגמ' משנ' כ(אינ(

 דא'ן כאן לומר ואי1 גאנסו אם 'ורע א'נו אמר כע' דא' במיגו בנאנסונאטן
 שם ב.מ בתום' טבואר 'ודע א'נו נ.כ כשהתובע אבל ב'ום ד"ה ע'א צ'ז נ'מבתוס' כמבואי בר' טוען כשהתיבע ד,קא ה.א זו דטנר(ו מסופק נרצון עצמו עושהאדם
 ל"י הו' נאנסו אם 'ודע א'נו 'טעון דאס לומר וא'ן 'עו,ש, 'ורע דא'נו מ'גו אזריט"ך
 מ'ז, ביטבועות משא'ל.מ ס.ל לא והם ק"מ'נן ושמואל לרב נאן הא שא'ל.ממתוך
 לפרעון, ולא לשנועה לא נוקקין אין דנ.י שם ופ'רש"' לסיני שביעה חזרהדס.ל
 ברי טוען שהתיבע כגון אלא ,ט.ש רהורה חי'בה דלא לד'דהו לומר בע'כוא'כ
 מסופק נרצון עצמו עושה אדם דא'ן 'ורע דא'נו מ'גו כאן ל'ש .ממילא נאנסהשלא
 השתא דהא רהעזח מיגו הוי דהא התיס' קיש'ת מתירץ וממ'לא בר. מוען רהתובעהינ'
1ה1. בשטרא ליח ראפקיר הגמ. מתר~ן שפיר ולדידהו ברי טוען דחב,רו כיון כנ'ל מעיזנמ'

 בטקום שבועה יחמנא חי'בה ושפיר נע' מה נירי רשטרך חזקה במקום מ'גי
 דק'..ל לד'דן אנל ל,ד שענודא ס,ל ושמואל רב הא שע.ק שטר דהו. אףשטר
 רהתונע היכא ש,ש תורה דחיינה אמרינן שפ'ר משלם לישבע .כול שא.נומתוך
 וכל הנ.2(, ,התוס' כדנר' רהעזה מ'גו דהו' דלהד.מ מ'נו לו וא'ן משלם לשבע,כל שא'נו לן-מתוך טבירא דאנן 'ודע ראינ: מ'נו כאן ואין דמלתא כפשטא שמאטוען
 הוא דלהד.ם מ'נו לו 'ש הא לה טשכהת ד"'כ' רהמנא דח"ב" ש"ש הנמ'קוש'ת
 כלל קשה לא לד'דן אבל ל.ד וש'עבודא משאיל.מ ס'ל דלא ושמואל דרב אל'בארק

 פסק שפ'ך וא"כ נשטרא, ל" דאפקיר להת'רוץ כלל ול"צ וכנ'ל הגמ,קושית
 וכנ'ל מיגו שום לו רא'ן 2'ון ש.ש ג"כ ש"ך שטר בלא דאם" הנ'ל ז,להרמנ,ם

 :וק.ל
 להיות יכול בבקר גס דהא העולם מקשין מעיקרא ריה ולת'ב דשכ'ר בסוג'אשכ(

 א.ש נהמן רב אמר לקמן דאמרינן משום ומתרצ'ם עצמ", טענהאותה
 שנרתיך לא 7(ומי ש.כול מתיך בערים שלא שכרו אבל בעדים שכרו אלאל'ש
 בנקר ער'ם בא'כא איר' ע'כ ~ו.כ שכרך לך ונתת' שכרת'ך לומר '2ולמעולפ
 בפש'טות נראה ול' וק'ל, הללו ער'כם לפנ' ננקר ל" דר(ת'נ הש'ס מקשהושפ'ר
 הלנוש בשם סק.' פ,ט ס" הסמ'ע לפמש,כ ט'רדא ל,ש דננקר העולם קושיתלתרץ

 ל'תא ער'ן רליכא נבקר וא"כ תל(ן דבל הלאו מטעם דמצ,ה ט'רדא היא בעה.נדט'ררת
 אשר בעת מע'קרא ליה דל'תב הש'ם מקשה ושפ'י ט'רדא ש"ך לא וא.כרב,ת

 וק,ל: ונפטר נשבע לה'ורן הבעה'ב נאמן 'הא 'טפ'י ואז ער"ן טרוד א'נוהבעה'ב

,יריקחי,טרד



יגהקדמה
 נ'.נרגיר

 ע7[ נשבע '2ארם מעמים אומר ;עקנ נן אל'עור וב' רתנ'א מ.נ שביעיתא(

 הר' פרס והאכלת'ו נ'ר' לאנ'ך מנה לו 4ומר כ'צד עצמוטענת
 יפטור, אנידה כמש.ב אלא אינו וה?.א עצמו טענח על שניטבע וזה ניטבעוה

 רבה דאמר קמ'פלג, בדרבה אלא כו' פטור אנידה משיב ל'. ל'ת וראב,'ופריך

 נע,ה נפנ' פניו מעיז אדם אין חזקה ישנע הטענה מקצת מודה תורה אמרהמ'מ

 בע.ח בפני פניו מעיז אדם דאין משום כפר.' רל4י והאי דנמפר" בע' לכוליוהאי
 עד סנר ט'נ" רמשתמ'ט הוא אשתמיטי אודי דלא והא' ל" דלוד' בע'ובכו7[י
 ורחמנא ל" ומרענא זוו( ל'דהו'

 אמ-

 נכולי' ל" ר"ודי היכי נ. עלוי. שנועה רמ'

 ורבנן הוא אנידה מש.נ לאו והלכך מע'ז א'ני נבנו .ל."א בו ל'ש סנרראנ"
 הראשונים נל והנה הגמרא, עכ.ל מעיז בנו בפנ' אבל מע'ז ראינו הוא בפנייסני'

 הטענה במקצת מודה תורה אמרה מה מפנ' מקשה דמא' רב" על המשו1ה41הרונ'ם

 דחשיד דס,ל ע'א ד'ו בב.מ דאני' אליבא הנן( נפר בע' דאי במינו רליהימן'שנע
 מלוה ספק שמא מפעם הוא שבועה על'ו ררמו והא אשבועתא חש.ד ראאממונא
 לו דאין כיון הכל דנופר מיגו ל.ש וא'כ בו שכפר הממון כפ' עליו לו ישישינה
 ו'רא"ש ד' מהר'ש בשם ו' ב"מ מקובצח נש'טה ות,רין ,טכפי ע,ו רק ישינה מלוהספק

 אצלו מפק'ד הו' לא הממק'ר על דממונא ודררא סממ" שוכו להנפקד ה'הדא'"1
 רכ'ש ע'ד אות מ'גו בכלל' נתומ'נם מנואר הלואה גנ' וכן הפקרון 'כמורדשמא

 דשמא לו מלוה ה" לא דהמלוה ,על רממונא ודררא סש' שום להלוה ה" אלוהוא
 רוצה א'ט הממק'ד לטוגת שהוא בפקדון אם מה הוא כ.ש זה כ' 'עי.ש, המלוה'כפור

 לו 'לוה לא נורא' הלוה לטובת שהוא נמלוה מכ'ש 'כפור שלא אצלולהפק'ר
 ע'ש: סמ" על לתפוס 'נפור שלא ההלואה טונת תדת רעה איזה לו ליצמח 'וכלאם

 סברתו כנגר שהיא זו ערונה הגמיא .'רא'ש רי המהר,ש 'פרנס איך מאדיקשה
 כמשינ אלא אינו פרם והאכלתיו לאביךניד.1
 וראנ" ד.ה הנ"ל בגמרא בתוס' כדמבואר הכל כפר בע' דא' מ'נו משוס יפטויאנידה
 דהא'ך לדוכתג המפרש'ם קוש'ת מאד הדרא והשתא מה ממנ' .'ה תוס' )נ(ובנ.מ
 והכא נ' כופר ולכך שנפר הנ' על ננו על סמ', לו 'ש ד'למא הא מ'גו כאןש"ך

 מפק'ד ה'ה דלא הנ.ל מקובצת ה'ט'טה 1.דא"ט ד' המהר'ש בשם סברת ש"דלא
 הסמ.' וח'טשת הנן של אב'ו המפק'ד או המל.ה ה' כאן הא לו מלוה ה י אואצלו
 קוש'א הררא וממ'לא הנ.ל ה'ט'מ'ק סברת ל"ט הא וא'כ הנן על קא' הואהלא

 ואין הבן על על'. לו 'ש ' סמ לד'למא להו'ט "2 הא מינו כאן ש"ך הא'ךלדוכתא
 סמ" מטעם הנ' דנופר '"ל הא עצומה קוש'א )לכאויה והוא משבועה, לפטרו מ'נ.כאן

 וכנ'ל: מיגו תו שי'ך ולא הנןעל
 רק האלו התמוהים הנ'ל וידא,ש ד. המהי.ש דנרי את בעזה.'ת יישב ד4סכמרתיג(

 לישנ 1כ( נ.מ במס' 'הושע ננ'ן בספרי שכתבת' מה נקד.םבהכרח
 דאי במיגו יטלו דהציה נאמן דיהא דהקשו רניע נוטל וזה ה ד שם התום'קוש'וק
 שכתבת' עם"מ התוס' קושית ל"טב הב' באופ, שם .כתבת' .טל' כולה אמ-נעי

 ש"ך ולא על'ו לו 'ש סמ.' דשמא הנ'ל המפרש'ם קוש'ת ל'שב הרל בספר'עוי
 המפרש'ם קושית לתר'ן ח.'א ר' דתנ' בסו;" 'הושע בנין בספרנו שכתננו עפ.ממ'גו

שהקש,



הקדמהיר
 סברה השים דמסיק בתר דילמא אטר.נן לא רהעוה דמ.גו להפוסקיס רמנ'לשהקשו
 ד.הא לק.מ דבלא.ה מעיז ארם אין למנ-ת צריננא לא קמישתמיטאשתטוט'

 רמי ולהכי זוזי דהי.ל עד קמישתמיט אשתמיט' רדילמא כ'ה נעי דאי נמיגונאמן
 עמם ונימוקם ךטעטם שם ות.רצנו בכוליה ליה דלודי היכי כ' עליה שבועהרחמנא
 רלודי היכ' כי שבועה עליו התורה רמי ראשתמוט' מטעמא ררק אטרינןדא'
 וע'כ נ' כופר ולכך לאשתמוט' יר1צה לשלם לו דאין כיון 'קשה אכתי הלאבכולי'
 ותכריח תכוף השנועה הא מאד 'קשה עצטו 'שממ שלא שבועה על'ה רהמנארמ'
 הת'קון וא'כ המנה נל כעת לשלם לו דאין כ'ון משנועה להנצל הכל לכפוראותו
 ולהנצל עצמו את לשמט הכל לכפור מוכרח ריה.ה קלקול יותר יה.ה השבועהשל

 לכפור וא'א נע'ח בפנ' פנ.ו אא'מ חזקה לסברת נם צריכין שאנו עטל 4אמשטעה
 נכוליה ליה דלורי היכי כי עליו שבועה התורה ורמ' בטקצת משטט רק הכללו

 המפרשים קושי'ת לישנ יש ולפי,ז ל"א, דהעזה דמיגו מזה הפוסקים דייקוושפ'ר
 רמ' רלכך לומר נוכל דהא'ך ניחא דנ,ל ולפי עלי. '.ל סמ,' דילמא רנה עלדהג'ל
 אדעת'ן אסיק לא עור אכת' הלא סש' עליו לו 'ש דילמא עליה שבועהרחמנא
 רחמנא רמ' סט" דטמעם לומר נוכל לא נודאי א"נ נע'ח נפני פניו אא"מ חזקהסנרת
 ותכריח תכוף דהשנועה וננ"ל קלקול יור,ר עוד יה" השבועה תיקו! האשנועה
 לכפוראותו

 ה~
 שמיר רנה מקשה .ע.כ שלו הסמ" ולהצ'ל משבועה להנצל

 את להצ'ל ויכפור יכפור אדרבה הלא סמ.י מטעם וא' טה נעי דאי במיגודליהיטן
 ולהמסקגא הכל לנפור פניו מע'1 אדם דאין שפיר השתא משני וע'ז וכנ"ל, ש11טט"
 לא ולקלקול שבועה על'ה רהמנא רמ' סמ" חששת רמטעם דאה"נ לומר וישאפשר

 וק"ל: וכנ"ל דאא'מ עודחיישינן
 דא' במיגו של' חצ" לומר נאט, ד'הא הג"ל התום' קושית שפיר מ'ושנ דלפי'זה(

 מ'גו שחך ולא הטלית חצי על רק סמ.' לו ד'ש ד'.ל של' נולה אטרבע'
 אם" הא שלי כולה ולטעון ננולה לכפור אותו תנריח דהשנועה לומר ל'שוכאן
 ול.ח סמ.' מטעם של' חצי' דטעין וי.ל לישבע צריך הוא ג.כ שלי כולו 'מעוןאם
 משנועה להגצל הנל לנפור מוכרח יה.ה השבועה דע.' אטרת מאי במויר שטשקראז
 כאן אין שפיר וא,כ לישבע צריך הוא ג"כ כ'ש 'טעון אם דאפי' דכיון אאיגנהא

 : הנ'ל התוס' קושית שפיר ומיושנמינו
 התטוה וידא'ש ד' הר.ש בש.ך מקובצת השיטה על הג.ל קושית'נו נכם דלכוי'זי(

 לומר סברא אין פרם והאכלת'1 ב'ד' לאב'ך מגה דגנ' שפיר מ'1'טבהנ'ל
 לדלעיל הדרינן כאן הא אדרבה הלא שכועתא עליה נרמ' סמ.' הששתדמשום
 אם ו'עיז 'עיז א"כ מעיז דנבנו דק'"ל לם"מ קלקול 'ותך רהת'קון עור 'היהשלו
 נכאן ל1 'ש ע.כ של1 הסמ.' ולהצ'ל טשנועה להנצל הכל 1'כפור שבועה עליהנרמ'
 הששת מטעם שבועיה על'ה דנרמ' למימר ל.כא והכא כ"ה בע' דא' מיגושפיר
 הפמ" להצ'ל הכל לכפור מוכרה יהי, אז שבועה על'ה נרט' דאם נן לומר א.אסמ.'
 נמ'נו לה.טני' דלא סמ"י סנרת הששת תו ל.ש נכאן וע.כ מעיז דנבנו כיוןשלו
 קלקול 'ותר עור יהיי השנועה של התיקון רישבע נימא אכם הא יישנע הכלדנופר

 : וק"ל מעיז דבבנו שלו הסמ,י להציל הכל יכפורדעי.ו

י-.,ך..,ריד



מוהקדמה
 ד'.גרגיר

 ונמצא גצים ב' בב.שלו להתיר שפסק אחד רנ דבר' רחה מפאדוואה הרבהגה
 וא.כ השבון לפי אלא מדמע המדומע יא,ן דק'.ל מטעס רם טימתבאחד

 המתיר דנרי ע.כ רוב שניה ב.צה הו,ל ושוב נמיכ( גם האסורה הניצה טעםנתחלק
 רניחוש צ"נ ס" רוש במ'ז הובא הפר'ח שדהקשה טה עפ" מפארווה הרב ייהודהי
 ברובא מנ'מ דמה.ת ניון הפר"ח ותירץ ט' שאין עד פעמ'ם ההגה ופלט נלעשטא
 ח.'שינן שמיר המ'6 צירוף בל' רונא רליכא בנ.ר יא)נ הא' כוי' דייקינן י"אבו!5
 דברי דוחה הוא וע.כ משהו, רוב אפי' נשירה הניצה שאין עד נ'פ ופלטדבלע

 : המהיר הרנ.

 המתיר הרכ רנרי את לרחות בזה נהכטה פלפל טפאדוואה שהרנ הגםד384(1ץרוי
 מש"נ לפי נעזה"י שאנאר כמו בוה עד'ף המתיר כה ענ'י לפ' ט'מאב5

 שאפי' ונראה ז"ל הרשכ"א 11,ל שם ו1"ל ז'ל הרשנ,א נשם סק'ה ק'ג נששןהש'ך
 ולא טעמו אלא כאן שאין לפי מותר והרוטנ זורקו ודהכיהו מיעוט היתר לתוך3פל

 ראין השתא 'דעינן לא מ'נ,דה דנפיק דמאי משום עכולו דמשער'נז ואע'גממשו,
 שנתבשי( בהיתר שאטרנו וכקו כלל תערובהו אוסר אין טעם בטתןנהנאתו
 ב13ל1 סליטתו שא'ן 'דענו שבודאי ממני 4ילו מכל והפעמ יומא בת שאינהנקדירה
 טעם שיתן עד פלמה שמא "וששין שאט נו מחמרינן אמ לשבח שטעמו כלאלא

 כשהאיסור והלכך אותו, מתיהין טעם ט ואין קפי5א שטעטו כל לפיכךגתערונתו
 : ע"כ הוא פנום שהרי שאינו כמו ופעמו בטעמו אלא בכולו משערין איןפנום

 מחצה שאין הוא ירוע לנד טעמו פל'טתו אנל ח,ל כתב סק'א שם נמ'זידןס!כ('ג
 גנטל.ם ומש,ה כולו ננגד לשער מחמרינן דאנו אלא בהיתר, נפלםאיסור

 ב' בבישלו בנ"ר וא"כ הפמ'ג, עכ.ל מרובה להיתר מיעוט נאיסור ליה ריינינן שהוא,כל

 שהוא בצ'ם ונתערובות נרונ מה.ת בטל טעם נו נותן שאינו מון במינו במיןבצ'ם
 הנ'ל הפמ.נ מיש לפי וא'כ ט,ו נס.' כמנואר נרונ די טררננן 4ופי, דרבגןאיסור
 פ5יטת נגר וא'כ ממע נפלט איסור טחצה שאין הוא 'רוע לבר טעטודיליטת
 נגר גורא' רונ בהונו שיש כיון ההיתר נכיצת רונ יש בודאי הלא האםורהץתביצה

 : כנ'ל האסורה הגיצדה טעםפליטת

 דניחוש שהקשה טהפר'ה רא" מ1א"נ מפאדאוודה יהרנ ראייתו נסרזרדכ(3מילז*
 מב'ט דמה'ת כיון ות'רץ ס' שאין עד פעמים "רבה וסלט בלעשמא

 נל' רונא דליכא לנ'ד ראיה הנ'ל הרב הניא ומזה הא', נולו די,קינן לא בט5ברובו
 כגגדה, ר1ב הכשרה בהניצה שאין עד כ'פ ופלט דבו(ע חיישינן שפיר המ'םצ'רוף
 והפשג נכולו פליטתו ש4וין נוד4שי רידענו הרשנ.א נשס לעי5 לפיטש'כאנל
 מטעכם הוא בטל מראוריתא 4ש'כ בהיתר פלט לא איסור מחצה שאפי' כ.שהנ'ל

 אפי' שכאן וכיון האסורה הביצה של הפליטה נננד הכשירה כניצה רונ יששנודא'

 ועיכ האי כולו ר"קינן לא הוא מררננן עצמו האיסור שכל מחמת ס' א'צמדרינן
 : לפענ.ר חשש שום גל' השניה הניצה המת'ר להרב מסכיםהנני

 להתיר וחד בחר ס"ס לעשות סק"י ס.ו בסימן הש'ך צריך למה לפי'ז להקשותןן*ין
 שמא איסור כאן 'ש ואת.ל לא או איסור ניצת כאן 'ש ספק השניההביצה

 נניצת רוב 'ש נוראי הא 'קשה הלא לעיל מ81'כ לפ' לש הרוב הוא היתרהביצה



הקדמה18
 הא לק'מ אבל נכולו פליפתו שאין נודא' ד'דעגו מטעם הנ'ל הרשב'א מטעםההיתר
 הביצה ~לל ניכר שלא עד 'חר טרום'ם נ'צ'ם בב' אפי' בחד חר בנתערב מכשירהש.ך

 של ממשו כאן שיש כיון הנ.ל הרשב.א סברת תו ל.ש ובזדה הש'ך מתיר נ'כהאסורה
 רוב נאן א'ן ואת.ל הכש.רה בניצה רוב ,ש שאפשר הסים צריך שפיר ובזהאיטור
 להתיר אנל השס לעשות צריך לנן שנ.הם לאכול ומת.ר כלל איסור כאן איןד'למא
 נביצת דיש ספק שום דא'ן אה"נ שלמים נצים נ' בנישול כגון לנד ההיתרהביצוה
 מוהרת ההיתר והנ'צת הנ"ל .והפמ,ג הרשנ.א וכדנרי האיסור ניצת כננד רונהיתר

 : לפענ"דבפשיטות
 על שחולקין והפר.ה יעקב המגחת נשם סק'נ סיו ס" רעק'א החידוש' שנתבד84ף

 סק"ו נכרתי הונא והפר"ה סק,' שם נשפ'ד המנח" והונא בחד חד ואוסריםהש'ך
 וגם ס' נא'ן אף מינו בא'נו אפי' הפסד נמקום מת.ר סק'י נשפ.ד שהפמ.ג כ'וןעכ'ז

 שבישלו דם מטעכם ס' בא.ן ואף הפ'מ נאין ואף מינו נאינו גם שס מת'רהפלתי
 רוב 'ש נורא' הב' דבביצה לומר סברא ייש במינו, מ'ן רהוי בנייר מכ.ש וא'כדדבנן
 סברת לומר שייך בודאן דרבנן שנשלו נדם והכא הנ'ל . והפמ'ג הרשנ'אוכדברי
 להקל ,ובדרננן האי כול. ד"קינן לא הוא מדרננן האיטור שנל כיון דג.להפריח
 תורה. של כדת ההיתר הניצוה המתיר הרנ הורה שיפה לפענ.ד נראה ע.כשומלם

 אבל הש"ך על שחלקו האחרונים נדעת שנתערבו מסורפים בצים בב. להחמיר לנוורי
 הנ'ל. ז,ל הרשב'א דעת א. סניף להקל, סגיפים כמה לוה שיש מטשלים בצ'ם בילא

 אף זה מטעם מקיל'ם האהרונים גדול' כמה אשר מררננן שנישלו רדם נ.וסניף
  שלס'ם נצים בב' עכ'פ עליו לסמוך דהש'ך הוא כדאי ו~כ ס' גאין אף מיענאינו

 : ודק השנ.ה הביצה להת'רמבושלים
 בזה: עמ' והסכימו 'שראל נדול' הרנה לפני זה דברודהצעתי
 : בעזה,י ס'ט ס" ג' הלק בשע'ת בשמי אלו דברינו נדפסווכנר

ן
 תוכניא עיה'ק ירדשלם פה חונה כעת ביך3רארקי אכד'קסלפנ.ם )האנמקיוואליע אכד,ק ווילדטאן אלטך יוןןשע הק' נאום

 יהחטע, ברכת יהושש בנק יהושע, עכ(ק ספי'געהמ-ח
 נועב( ספר המחבר בעל מ~א~'עגסק אליכ(לך ר' הרבי אלקי א.ש קרישא סבא ,האי תכדגין

 והתויו'ט עמוקות והמגלה הרם"א ךןקדושים אביתי בקורש ולמעלה יצוקל~האלימלך
 ב;והיי. היאשונים בחיבוריי הרפמנו כבר זהמכמות אמן. ועכ"י זי"ע-זצוקללה-ה



אמןואמרו
 שניח?ק

 האלקי המקובל הקדוש הגאון מהרב צדיקים אור הקדוש נספר כתבא(
 תשובה האיש צריך לשונו וזה נ.ב סי' באטצע זל'ל פאפרשר'ם

 וטכש'כ הש"ץ, תפילת אחר וכ"ש פ'א אפי' אמן ענה שלא מה עלגדולה
 מחברי' ברכה דשמע ומאן גדולה, תשובח שצריך פשימא איש'ר ענהכשלא
 עלטא מהאי נפיק כד עונשי' ומאי יקלו, ובוזי גאסר עליו באסן מתכוויןולא

 ולא יעול ולא פב'פ לפני הפתחים כל סגרו ואומרים כרוז עליוטכרי,ין
 לנשמתי' לי' ווי באמן פתח לא שהוא כמו אותי תקכלו ולא לנ'עיכנוס

 תחתיין שאול אבדון הנקרא התחתון למדור גיהנם לחוך אותוומורידין
 ובו' חלון ולא פתח לא זה לגיהנס אין כי לעולם סינן בר נאבד ושםצלטווע
 טוב שכר יש להיפוך וכן ענה. שלא ואמן אמן כל על תשובה עושהאא'כ
 בקול ישר"ם אטן עניית שעונה וסי איש'ר ועניית אסן עניית שעונהלמי

 אזיי 4ר זוייבט רב במימן ע"ב יצ דף צדיקים אור ספר היילעער דערא(
 אךער מרי א אוץש גרכה ח הערט (ר אז 4סןי ט 4,םסע?ין צו גישעלשיאל איין האט 4ר וואם קטא ךעם אייף תשוכה גרוים דארף מענש?ער

 חזרת פון אמן איין גיפעלט ?אט יער ץען שהן מכל און אמצוהוויף
 צוטאז תשובה נריים דערויף דארף .ער חי שכן מכל שוהל "יןסש"ץ
 חס?כה הערם (ם ?ער און רבא. שמי' יהא אמן א פעלט פאר האט %רץען
 איהם אויף איז אמן, ענטפערין צו גץוען מכוין ניט האט אין חבר זייןפון

 דער פון שסעק עיט 4ר אז ?טראף זיין איז :סלו ובוד פסוק דר גי?אריןגעאגט
 דיא שלימט סאר ס'זאנט און סימסעל שין אים אויף אוים יען רופט?עלט
 ניט האט ער יייל גיע, "ין רין שריין ניט ןאל יר אים פאר עדן גן פוןטיהרין

 אראב "ים לאזט מען אק גשמה זיין צו און "ים צו איז ייי אמז'ושךטשע?ט
 דארטין אין ר.ל, תחתית' .שאול ןיך רופט ?אם ארט דעם "ין גיהוםאין

 אויף תשוכה ייין ים טוט 4ר ץען אייבע' אויף ל,ע, עארלא?ען 4רעע?ט
 פאר נוירער ~עלבע דאם און : ישיטיע?ט ייט סאם ~ר ?אם אמןנע?ען
 אגר~טען סאבין 4ר תעט 4נטשע?ט 4ר וואם ואיש"ר אמן יערען אייףסערט,

שכר



אמן שי"יקואטרויה
 וולה.ק ע"ב סיב ד' נח פ' בזוה'ק וכ"כ ע'ש. רחמים עליו טתסלא הקכיהרס
 אתטלי קוב'ה מכרך איש'ר רם בקול אתיבו דישראל בזסנא אלא עודויא

 : יעו"ש כלא על וחייםרחסין
 גסי שס וו'ל מההברים ד'ה כ' פרק אטן כוונת שער פרע'ח בס?ר ו:ניונב(

 ס.ת קלון פניהם טלא נאסר עליו אמן בעניית אלם עגסושעושה
 עיניהם האירו שלא )פי בהא יפול הא דעביד אלם אותיוף 56א ומלהאטן

 : ע"ם קלון פניהם סלאבאסן

 אטן אותיות הנה וז'ל האריז'ל כתבי בשם טביא השלס גהורא דבסידצרנ(
 הכפילח תושך והוא אפל, אותיות אלף, גון( טס )אלף כוהבמלקאו

 הוא זה אופל והנה אופל נטו עיפתה ארץ כענין מצרים של החושךכמו

 של הושך הי' וסשם ושאול אכדון שתים כולל' שהוא דגיהנם השביעיכמדור
 שאיגו סי כל רמוז גכאן קלון גי' נון( ,מם סתחתיו, איש קטו שלאטצרים
 טלא ואתזיות אטן :ם.ת קלון פניהם מלא וזהו וק4.ן אופל עונשו אסןעונה
 הוא עונשו אסן עונה שאינו באמן אלם שהוא מי לומר אלם אותיותהם

 עכיל: ע'ה קלון בחשבון עולה פניהם מלת וגםהקלון
 טחויב הברכה ששוסע סישראל איש כל וז'ל ע'ב דכ"ט ט.ו שס כתב עודד(

 טיתה חייב אטן עונה אימ ואם קטן מפי שוסע הוא אפי' אסןלענית

 על נפשו לטסור חייב מישראל אחד שכל נפשי סוסר אני גוטריקון אמןכי
 עעךט ק1ל' ה1יך ח קיט יש'ר אסן 4לטפערט 4ם ?ער און קיממעל חיןיסר עכ'ל: אמןעניית-

 : 4ים א1יה יי9נות סיט פ,??הקב"ה

 סאוט מע4ש ?ער ףען או וז-ל פ"כ אטן כוונת שער חיים עק פרי מפר עיןך(
 פניהם טלא 8מוק דש- זאנט דעם אויף אמן 4נטטע?ין פון שטוםזיך

 מלא און אמן סאכם קל1ן פניהם מלא ווערטער דריי די פון דיי4קךעקלון
 44פע?ין פון שטום ?יז 4ר עען אי שטום טיייש א.ן דאס אלם ץ.חו.תאיז

 יטין: גי?ע אייף שע?מט פאר %ר ?ערטאמן
 יערער 4יי ?רייבט רכ"ט ט"ו פ' "ין "ר קרע4נט השלם נהורא דבסיריךנ(

 אפילו אמן 4גועריו צו מהויב 4ר איז חיךכה הערט 4ר ?אסיוי
 חיינ 4ר שיו אסן ,יין 4ישט 4נ9ערם ער אויכ און קינר ח טן ?עךטסען
 9ייו מוסי 4ין איך ?ל91ר טשי מוןר ףני קא?ט אסן ךער גואריןמיתה
 4קשער אוז ?לקה ח הער ?יך ווען ר.ל :ועיט דיא פון גיין צו חךעק44ש
 דעם אויף זיין צו ניש טשר טחויב זיך חיז יוד יע?ער און אמן קייןנישט

 ל: עכ "יקז פו, סערט י ף4יג, יש-ר אמז .ון "מן924ערק
 אין



יכם4ש:(ן שנ.הלקד4כמישו
 2,נ וומא בהנרב"א הוא ובק.ציר רר-עאות'ות

 שוסי תקרי אל נ.ו, )ישעי' אסונים שוטר צריק נוי ויבנא שעריםד9,חחו
 רשעים שעונין אסן שבשביל אמן שאוטר אמנים שוטר 4לאאטונים

 ודורש עון בגן יושנ לה.ות הקב.ה עחיד כיןד סניהנם ני4ולים גיהנםסתוך
 רנליחס על עומדים סעלה של פ,סליף וגל ל4ניו .ושביס _ת,צדיקיסוגל

 והקב'ה סשס4לו, הטבנים וכל ילבנה הקז,דה 04 הסה מקב'ח, %סומןנו
 וכיון בשיח, ע'י יהס ליתן הקכ'ה שעהיד הד?ה תירח קעמי להמחרש
 ויתקדש, יתנדל גאנמר רנליו על שאלתיץל בן זרובכל שסד לץגדתיסניע
 רשעי ואף !וסן, עונים עולם באי וגל סדפו, ועד העולם תסוף ועיךדקולו
 סתיך אסן וץומריס עינום בניהגם שג-תיירו העולם אוסות דצדיקיישראל
 וה:א הקב'ה נפגי גשמע וקולם בולו העולם בל שסמרעש עדניהנם,

 שוטר תמיי אל 8מגים .ושנמר צדיק גוי וטשא ש2רים פתחו 8ם,ים 4מוקה4ין
 :אל ס און טושרין ךי י9וען !יך 4ולין אטנים שאיסר ,שלא.מונים

 נישם נ"למשו עארהייפ, די  היקעז  4(4( יש 9אלק נ:ר?ייע ואם קו4עןאריין
 מיינט דאם אמן 5הין מאם ריא יסנים ?%ומרים 1)א -מינים -ע1יליעען
 דער ?יא אזיי אמת ייז דאס חז נל1י?ען מ(- ימן 5כין עאם 9ע94שין וי9ע,
 ירגמי יין :א?ין ך9עים ויא עאם אמן ועם פאר וען זאנש יא9קריךכה
 עדן גן יין זיצען יועפ דען.;אפ גיהנם, *ון גאש:רקקפ ועם ר8-ך !ייווערין
 נץ4ע די4 (ףין !י4ין, יאים יאר מעלין צדטקהם 4ע אזן 4רץ?ע,י ףעט?וז
 ו4ךן ףעלין 4עלה 4לי9ליא

 אוי
 מ-גד, יע94ע נאט'ם פין 9קמי זישרע

 ו4שץן עעלין '4יעריז שלע סיט לקנה די און ט:לות דקנ 9יט זוהן דלץ1ין
 פון .ן4;טיס 1יש יומ .!יי *יר 4ץז דר? עעט קןם אק ר5ד' לי2הע ם 4א9ץון
 ועם 5ץין 45 עעט ;8ט 4, און 1' ט?קק דורך נעפין ?עש 1ר ו:אם תורהדער
 1ר אק *ים, ךיא 4!קף שיערין ץויף ש(גלתיאל כן זרובבל זיך :ועטךרמט

 עעלט, נ"אע ר:4 "ייו מעריז ש,ח ףעפ זמייע וין 4ין קדי?' זאףזו!עי
 עעלש נאן4ע רי אח :"ולפ' 1רעג 1%י47ק .ןץ% ויי עעלט 4ף-נ !וין4יז
 ךיא 5יז ר4.עים, ייר,שע דיא ץףך 5מן 4קט*ערין קדיש דעם אוף?עט
 שו און אמן, %?ם*ערין יויך עעלין ניהנם 4ין (יין :ועליז שאם עב1'םירל?ע
 דיא ש(ע נעפ,דער גרוימער ח ףערין דערפון וועפ אמן, 1גטפערין ט4יןיי

 אסי 1שעם איך מער יאס 4רשיז 1ר עעפ פערק' ,אם ך 4יט 41פ 1יזמלפ'



%~מן שני%קואטרוכ
 השרח טלאכי משיבין ששטעתי, גדול רעש קול טה ואוטר עליהםשואל

 שנשתיירו העולם אומות וצדיקי ישראל רשעי אלו רבש'ע לפניוואוטרים
 עליהם הקב'ה של רחטיו מתנלנלין טיד ניהנם, טתוך אטן שעוניןבניהנם
 עונשים הרבה סבלו שככר וה דין על יותר להם אעשה מה ואומרביותר
 של ספתחות הקב'ה נומל שעה באותה להם, נרם חרע היצר אשרויסורים
 ופחחו לכו להם ואומר הצדיקים, כל בפני וגבריאל למיכאל ונותנןניהנם

 שערים פתחו כ'1( )ישעי' שנאטר ניהנם טתוך אוחם והעלו עדן נןשערי
 המפתחוה עם ונבריאל מיכאל הולכים טיד אטונים, שומר צדיק גויויבוא

 : וכו' גיהנם מתוך אותם ומעלים גיהנם שערי אלפים ארבעיםופותחים
 היכלא מהאי לגו קיימא דא היכלא תנינא, היכלא ע'ב ל'ח בראשית זדהרו(

 סהיכלא נהיר היכלא והאי דאבהן, למערתא םםיך היכלא והאיקדמאה
 אית היכלא דהאי בגו לי', דטספן יקירין אבנין כל אית הכאקדסאח,

 יאם ! ?לפ ךער פיז סאר %;ט*עריז' סלאסים דיא עעלק י קיל ד?עןרעק
 ,ענקן :ואם צדיקים נוי'?ע א,ן רקעיט יויק,ע דיא אם, ושךט%ערםףאיין
 !אנין, וועט און כערבארמען, ןע?ר כארר !ייא אויף 4אט !יך יעט גיהנםשק
 יקירים ייל שייי גילי9ין שין האבין (ייא וואם מיין זייא, יאן איך :אלוואם
 וי סאט הרע יצר ךער ?אם עברות ריא דארך ?פיאף, סילאון

 סאנד און נעמען שטו יתברך השם ףעט דעטאלם דעם צוגי4ראכט
 גבריא? און 9יואל ס?שך ךעם ~עבין וי העם און גיהנם פון ?לי9לעןריא
 2עענטים ק(ג?ט זאנין זיי צו ?עט און צריקים 5לע וין ?עלין ךערסייאאון
 יוריקע דיא ניהנם פון 5יוים גרעכטיס און ערן, גן פון ט1גגיין ריאאייף
 ויבא שערים פתחי ?9ייפ 9םוק שיז ?יא שזו' צךיקים' טי'שע שיזר?עים

 8ריין ם'?שלין און %יעסען ט,יערין דיא זיך זאלין אטונש שומי צריקגף
 קי?של גייו 4אלד וועפ אמן, ךעם הי?ען עאם ?י %9למ ..ער,יוע ואםקי9"ז
 יעלין און גיהנם, פון טויערין טוירנד "עריע 92עגען יין און גכריאלאון

 גיהנם: פון גייקען ארויףזיי
 דן?ל ?וויישער כער שי ?רייקט ל,ח דף בראשית פ' הקדוש %הר דער1(

 היכל פוןזר?9ין 5ריין שייגפ און לייספ דארט עאס א?עמל4עששיפ
 הקדישים אבא דיא פון קערה ריא צו ואנט איז היבל צונייקער סעראון
 דימילט %ס ?אס ?א,ואגסין און ךיסאנטין פ(ל 8ארי(48ען איי ואעאם

ז"א



כא4שכמן שנ'תלקד4יכמי4ך
 קיימין חיכלא בהאי לתתא טעילא נחיר ואיחו גוונין, מכל כליל חדנהירו
 וטשבחן טודין והוו לאתתקנא בגין עלטא, בהאי ומרעין יסורין דסבלואינון

 קייסין חיכלא מהאי לגו לע5טין, צ5ותייהו סבטלין הוו ולא יומא כללמאריחון
 רבא שטי' יהא אטז ואתיבו דמריהון שמא חילא בכל דטקדשין אינוןכל

 נהירו מההוא היכלא האי בגו לגו קייטין אינון ואלין חילא בכלסברך
 מנהון ועילא בגווייהו, אתאחדן( )ולא דאתאחדן אחרנין נהורין וחסאןקייטין
 ועאל היכלא טהאי נטיל )איהו לון ונחית בינייהו וקאים עאל דאיהופשיה

 : וכו' תליתאהבהיכלא
 עלסא סהאי יפקין כד לרשיעי לון ווי בתוספתא ע'ב ס'ב בראשית ז1דתךז(

 ויא בנורא ויתוקדון דדומה בידא יתססרון כד לון יתבע מאן לוןווי
 הספרש זפי' מריקין חבילי כמה אשר ירחא וריש סשכתא כר טיני'יפקון

 בארבע עלייהו אתכנשו וטענשים[ חטכים אגודות חבורות וו,ל שםבחזוה'ק
 רם בקול אתיבו דישראל בזטנא אלא כו' בגיהנם מלהפא נאשאסמרין

 לי?ט 4ין ק'שיעט יאס 4ליסשנקייט 4ו,י דא 4יז דעם אין און שרום,דיא
 ד"רם (עוין היכל דעם איו סינשען, פק א,ן אויץין פון יאל(רין מיע יפון

 דעסם פון קרא~קסיישען א,ן יסורים וילייע, סאשין וואס ?ענשק דש*אראן
 רשם סאייז ויא אוז יאג 4לע גידאוויגם און 1ילויים 4ארט סא4יןץשין
 חירי- נאף יא איז היכל דעם ~עוין !קייניהל, דאוועגען וישר גיץעזין?סשל
 ויא עאם סע~שין די זי4ען רארטין ,ייר, לייכט און שיינם ץאס היכליער
 סאכין ויא און השי"ת פון ואשען דעם לח 2אנצען ךעם טיט גיסיליגפהאסין

 (ע~ין וייא און כח 2אניין סעם שש טברך יש'ר אמן און א0ן,1ק~ג*ערם
 משיח היכל סער שיז זויא פון סעשער היכל' ליקייוין סעם ~ין וי4ין צוזוסה
 אין ליקשוקיים גיץס מים זייא צו שראפ נ:יערט און מרחן קוטפ %רץאם
 אמז 1?אשט 1אד סאשין ויא ץאם נ?םות די צו שךיין היכל ףריטעןדעם

 : כח גאנשין דעם 9ש יש"ר אמןאון

 בזה"ל תוםפתא דיא און שרייבט ס'ב דף בראשית פ. הקדוש זיהר איןו(

 קען ץער וועלמ דער פון 4רוים גישן ויא עען רש?ים דיא צו קיז)יי
 רעם פון קענד דש אין 1שו*ערם 4י4ער :וקרין ויא מען ?אנען ויא *אר!יך

 טלאכי דיא שיין זיך !אטלען ור-ח שבת קאף "ישף אין כוי ?שיט %םיא 4ווי שבת און ר"ח חוץ ?טענדיג סא:ער און טרע1ין !ייא וואס דימהמלאך
 ייט לשאולה רשעים :יטובו קט-הן און גיהנם פון זיי4ען *יר 4לע 4יןדין

צוריק



*מן שנ'חיקואמיוכב
 ורמי' כלא על וחייס רחמין אתמלי קב'ה מברר רבא שטי' יהא ואמןאמן

 בירי מפתחן ותלת שסי' ל ' א י ר מ ס דגיהנם תרעי על דממנאלמלאכא
 לון ורווחין עלטא דהאי נהורא וחמאן מדברא דבסטר תרעין תלתופתח
 ובכל ביומא זמנין תלתא וכן יאשייהו תייבין ולבתר שעתא, ופלניתשעתא
 עכ'ל לון רווחיז אינון וכוי מבדך יב* עא~.י יהא אסן ישראל דאמריוטנין

 בכונה מברך ואףש.ר אטן עניית טצות מדל את ילמ.ד יש עףכלעמנינו.
 :עצומה

 "ם אלו שם וכתב בתוספתא ע'ב קכ.ב דף ח4 פ' הקדוש בזוהר כרצבח(
 בזוה'ק וכ'כ מעלה, של בישיבה לרשב'י שוהגידוהחידו;פ"ם

 טילין על ד*ורוית* מילין דפסיק מא[ יחפסק דפסק מאן ע'צ קס"בשלח
 ח(יוה, ית*וןבבולין

 מה4"
 דק*ף פק עלפא, בה* קיימ4 ודיני' עלמ*,

 עלסא' דאאי מחיין מתקצר נייחא נו בי' מאריך ולא אמן דקצר מ*ןיתקצד

 רשעים ד% ששראפין און שיאנין זיי* אזן שריין גיהנם .ין רשום %צוריק
 ש*שיה יהא אמן און אמז 4נטקעףין יד(ן יאס שיים ריצ *יןמורא'דיק'4*ר

 דקשנות ה*ש *ון סיטרחמים פיל השי"ת ץערם קול אהויץ מים סברךרבא
 דער איז 4ר עאם מלאך ועם צו ?וי4ק ש גיט השי"ת און רשעים דיאאועש
 ?רייא ?אס סמריח'ל 4רז ;אקען וין :ואס מהנם פין שק4רין דיא אויףטמונה
 מען און ליכשיקץם גרוס ןעהן זי און האנד ז4ן אין איז גיהנם ש,שייטלק
 די"ר צו צוריק ויי לקח ףוך דלף און האשע א 4יט ** 4אך דקילאזם
 4אך י4ים 4ען "שז יאמק4ע' ידיז ץע[ %9 אין 9*לל הריי רי* נאדמךער
 פון אי ךיא סען יג4 כח נאנצין כעם מיפ רבא ע4י' יה* אמן 4הןאמן
 שון מצ4 ריא נריים וויא ש%ישסיק מט מיר ד4ףיין עיכ *1ויער

 ןץנה: גד~יס מופ רבא 4ם(י י,* *שן *ק *ם,4;פשערדן
: * ךי-פ שךייופ תומפתא אין ע*ב קכ"מ רף חיי פ' הקרהש זמררעךח(

 די* *ין יוחאי בן שמעון ר' צו ףעק מעה שען 4 חלושש דיא
 ל4דכ דף שלח פ' אין ווה"ס דש- ?ךייופ זעל'ח ד*ם 44 מעלדג 4לישויכה

 דטו לערףן ןיין פון 4יוער מקקט 4ם ףער יתפטק דפםק מאן שריבםי*
 לשכין ךין 4ימחקט יפ וועוים חייוהי יתפסקון בשלים דם-ים צו תורההיילגע
 רקצר מאן מ*כו, ךער או?ש יסורים פק דעים שיל סש וועלפ רערפון
 גיוירצם הערס אמן ךעם אין ס*ריך נישפ איז אק2ר אמן ק'מי?צטךםמער
 נ*5ה ןער פוז לעי.,רי!

 מחי
 קריאת פון אחד קיזאגט 3ה4- יתא-ך דקצר

%ע



כצא'מן שמ%קואמרו
 קריאו ולקצרא איף לחפפא איצפריך אחד דאסר מאן יתאיך דקצרטאן
 אמחו'ל וכו חייוי יתארכון דא דעביד כלל,יומאן אות בה*י יעכב ולאדילה

 : ושנותיו ימיו לו סאריכין באסן המאריד דכי מ'ז ברכותנאךס

 קדושאן כשאר איחו לאו דא קדושחא הוי תא ע'ב קכ'פ חרוםח זדדקרפ(
 ספרין בכל סלקא איהו ,דקדיש( דא קדושתא אבל משלשיןיאינון

 דפרזלג תושפנקין סנעולין ותברא מחימגותא ספרי ובכל ותח*לעילא
 משבחא יתיר דקוב'ה יקרא בי' דאסתלק שבחא איהו ודג בישךןוקליפין
 סשרג יאהכפייא נרים דאיהז בגין מ'פ טכלא יתיר דא ואסתלקותאאחרא
 בלישנא לה למימר בעינן ואנן כלא על דסוב'ה יקרא ולאסתלק*אחדא
 דיודבר במן סברך רבא שמי' יהא אסן תקיף נחילא ולאתמא אחראדספדא
 בקדושותג איתנר וכד כלא, על ביקרי' קוג'ה ויסתלק *חרא דספראחילא

 פון ח' ךיא פאלד זאגין און ביד מאפין צו אחד פון א' די 1ל דארףשסע
 (ר זאל ד' דיא בייא חון [יז טמריד 8טייעל %ף זאל ח' דיא גי"א אוןאחד
 %ר און א"עער איז השי.ת אז סאכין (?ען אין של און דק סאריך 9עךוגאך
 4לע 8ין הינמתץ און אוי?ין הארק כנפית וד' ומפה סעלה יחפין ! צהאפ

 מ"ז ברכית גמרא הייל?ע ךיא יאוט !ןל?ע ךאס 8יז עלטי ךי פוז9י4-1קיז

 אין מאריך איז ךאם וער שז ושנותיו ימיו לו מאריכין באמן המאריךנל
 ; יאדורין ו?ע מיפ ןעג ד?ע "ךם מק לעעערפ ועראסן

 נעה און קום חזי תא שריבפ שב קכ"ט ר תרומה % הקדוש ההד *יזם(
 אויה גייפ דאם סברך רבח שמי' יהא אמז גון אמן פון קדחטה יש%

 צו % אץ יעל, ריא פץ אין פקר אש און ה?מרן אק אויךין ךיפען*
 מליפות ד.ח פוז סמימית %י?לע ייא סיט *ער *י %ע?יעיט
 ווערפ שבח דעם מיפ יאם שבח גדץסק רעם כרפ *חר* ספר* רי*און
 און שבחים' אנדערע פון יי סעהד השי"ת פון טגיורןיש ךאם הויפףןדער
 פ1ן שמען היילינצר זיין 18 יש.ר אמן פון ומפפער ךער ג,ףס %זף איזרגס

 מיפ עיי5 שבחים %ע פק ריא קיין הויבין דער ךעם דץרך וירםהשי"ת
 דיא ווערין ךרריג ם'אל :,רם 9ע1 אע מברך 'ש-ר אמן (נטטעןקךעם
 אלע אין השי'ת פון טישךקיש ךי ווערין גיהייבין ס'ואל און אחראםפרא
 ארמי לשון תרמם קשון אין 5ולן ךאם 9ען דארף דעם איבער אוןמעלטיןי

 גאנצעי דער בךאכיז צו עערפ מכרך יש.ר אסן חרע"9ין 8לי סש"איפ ער ץאס רעם טים מייל מברך ר יש אמן קיעפטין טלע 9יט "נפטעריןחץ



אמן שנייקדאמרובד
 לשמי' ואדכר לבנוי ואדכר ביקרי' אסתלק קוב'ה אחרא דמטרא חילאדא
 ובלישנא בעשרוה אלא איהי לאו דא בקדושתא ביקרי' אסתלק דקוב'הובנין
 דקוב"ה יקרא ואסתלק חילי' ואתתבר אתכפיא אחרא דסטרא כרחי' עלדא

 קוב'ה ואדכר בישין וקליפין תקיפין ושלשלאן וגושפנקין טנעוליןותבר
 : לענינינו עכ'ל ולבנוי.לשמי'

 )קחלת פינחם דרבי טשמי' ואמר פתח ע'א ד'כ דף פינחם בזה'ק דג2'ג2י(
 לבר לי' יאות כמה וגו' עשה בכחך לעשות תמצא אשר כלממ

 דסאריה רעותא ולמעבד לאשתדלא רישי' על ושריא דליק דבוצינא בעודנש
 )בטדכר כתיב דא ועל עלה, דשריא כ'ח איהי דבוצינא נהורא דחהואבגין
 וכל דצדיקייא, רישיהון על דשריא כח הוא דא ה' כח ה', כח נא יגדלי'ד(
 שטי' יהא אטן העונה כל תנינן דא ועל דטריהון ברעותא רמשתדליןאינק
 בחילא שייפוי כל לאתערא אצטריך ודאי כחו( איהו ,דא כחו בכל טברךרבא

 ידיש דעמ טיט בראכין צו ווערט וויא"ס אזף און אחרא סשרא דיא פקכח
 אין נאמען השי'ת'ס הויבין רער ףערט אזוי אחרא ספרא דיא פון כחדער
 רע- גידענקם 4ר און גשען צום ק?ןייר ריגע ג-ןע4קם "ר און ?עלקיזשעא
 4אר קףיש דעם וא4ען ?ען יארף ךרי4ער אט- 4איען ייל?ען זץןמאלט
 זיץ קומען ס ווען שריא שכינתא עשרה בי כל ווייל יורין צעהן ממן אטיט
 רעם מיפ און שכינה היילי4ע דיא רא שין איז דארם ירין 4עלן אטעןצו
 אחרא ספרא דיא פון כח ךער נידריג .כרחו בעל מערם מכרך יש,ראפן
 פון טי"רקץמ דאס ניהייבין ם'עערט און כח ד?ר בראסין צו ם'ווערטאון

 טיט ,קי?ין ששארקע ושרע טיפ שלעוער דיא צו?רעכט "ם אוןהשי"ת
 היל?ק זיין באלד גירענקם השי"ת און אחרא םטרא דיא פון קליפותדשרע

 ; קי4דער 1?ע 9יטוא?ע,

 8טוק ועם אוף ע.א ר"כ דף פנחם פ' זה'ק ור קכייקם שליע דאם איןי(
 דער דארף )ויפיל פ', קהלת עשה. בכחץ לעשות ידץ תמצא אשרכל
 ?רעוט ל"קטיי דין זמן כל ת השי פון )וילען דעם טשן צ. זעהן צוטענש
 מאס 2ח דער שיז דאם ה', נח נא וגןל שיייט דעם אויף יוךישקייט,יק טטן צו אףף יפעס כח "ר האפ נאך כרונט ליכמיל תם זמן כל וואףיןנאי
 הילען דעם משן צו זיץ סאמ?ן זייא עאם דיא אייף און זייןואפ אייףרוה8
 שמיה יהא אמן העונה 2ל חדל מאמר וער מרמז איז דאם אק השי.תפח
 תעסיז דער צו מען דארף יש'ר אמן זאגפ מען בענעת עייל כחו בכלרבא



כהאמן שני%קיאמרו
 עלאה קדישא כת החוא אתער דאתקף תקיף דבאתערותא בגיןחקיף

 ככחך דא ועל אחרא, דסטרא ותוקפא חילא ואתבר קודשא גוואסתלק
 בגין ונו' וחשבון מעשה אין כי שם( )קהלת דטארך רעותא לטעבדאצטריך
 טעשה דאקרי עלמא בהאי לאשתדלא אשתדלותא םעשה אית כחדבההוא

 דרגא דשאול בסטרא הכי דלאו טה כח, בההוא כלילן אלין וכלוכו',
 במעשה בי' לאעלאה עלטא בהאי כח אשתדל דלא נש בר כל דהאדגיהנם
 ודעת וחשבון טעשה בי' דלית בשאול לאעלאה סופי' וחכמה, ודעתוחשבון
 ניתה שאול דרכי ז'( )משלי דכ' איהי .שאול אורח אחרא סטרא דהאוחכמה
 : ביתא דשאול אחרא סמרא בי' אתקף קדישא כח מהאי דאתרפיטאן
 גודל עליו וישרה בכח אטן,ואישזר לומר נזהר להיות אח4 כל צריךעוכ

 עולסות: בכ' נושע להיות חקדושחכח
 ונו' וברכת ושבעת ואכלת וגו' עקב והי' ע,ב רע'ב פ' בריש בנוה,קיא(

 ואתחני וושתי דאכיל מח כל על לקוב'ה לי' לברכא דאפקורא
 שטארקיו א מיט ןאגט 4ר תען ווייל "ראפט אשטארקין מיט אקייםמלע
 ךעמאלט אין מקדושה כח 8ל-יימער וועקט דער העם איךח וועיט מעקינגרער
 סטרא דיא פון הטומאה כח גאנצער רער ניבראכין יפ 4מם פוןעערט
 וולין דעם טשן צו כח מיט רין מ'זאל בכחץ שסיים רעם אישעראחרא,
 אהן נוערם וועלט דיא תאם כח מש'ן אויר באשעפער היילעין רעםפון

 כח מיט'ן נישט רינט 4ר וואם מענש רער ~בער וויא רגמעשה, עולםגירופין
 שום קיין ניט איז ךארט יאס גיהנם און דשאיל סטרא אין 4ר איז השי,תצו

 און גי"קנ"ן איו ער אז ווארין וחכמה, ועה סיין און חשבו, ייין אוןמעשה
 %ס תער 8ז ביתה שאול דרכי דעם אייף שטייט אחרא סטרא דיא פוןעענ

 סטרא ריא 0עיט 4הם און ויץ ךאלט הקדושה בח פון שתאץ זיץמאלט
 ע די גיהאש זעען אין נאר סאט נשמה זיין מז ווארין כיתה דשאולאחרא
 שאול דרכי איז דעמאלט הקדושה כח פוז ?מאף ניעע!יז 8יז אוזמעלט
 ועדער וארף ע"כ נשמה, ויין פ.ן שטוב איר גיהנם פון תענין דיא איזביתה
 אמז און אמן אין !יין נזהר מיטעל גריננע דאם האלטין צו ועהן צו~ענש
 און הקדושה כח נר~ס"ר א רוהען "סם או'ף וועט כח מיט זאגיןיהש"ר

 ; "וייט פךשי וויא 6זוי וועלטין כיידע איית ווערין גיהאלמיןוועט
 ושבעת ואכלת ונו' עקב והי' רע.ב עמי, עקב פ' אנהייב אין ~יה.ק איןיא(

 אוז מייסט תאם אלעם אייף הקב"ה לייבען צו מ~וה די וגוייוברכת
ס'פוינקט
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 ואמו, אכיו גוזל דכתיב קנ'ה לגבי גזלן אקרי בריך לא ואי עלטא,בהא
 חיין לאסשכא אתי לקב'ה ב'נ דבריך דברכאן בנין חכרייא אוקסוהוהא

 בגין דברכאן ברזא רעותי' לשואה ב.נ איצטריך וע'ד וכו', דחייטטקורא
 חולקי' ונטיל אתברך לקב.ח דמברך ומאן כחדא, כלא וכנין אבהןדיתברכון
 טתברך דקב'ה דשמא כיון לתתא, עלמא דכל בקדמיתא ברכאןמאינון
 אתייא ברכה דההיא כיון כו', קדטאה חולסא רישי' על ושרא נחיתטתמן
 נחתין ברכאן דאינון בשעתא עלמא, בכל אהפשימ מתפן ריש" עלושרייא

 דא ומכריזי ואטרו בחן ונחתי .בעלמא דס0נן דרגין כמה בהן ופגעיכו',
 יאות, כדקא בקיומא דורונא הוא דא כו' לקב'ה פלוני דשדר דורונאאיהו
 אמן עלי' דאתיבו ברכה דכל אמן, עלי' דאתיבו יאות דקא ברכה איהוומאן
 טברכין דסגיאין ברכתא היא אי שכן וכל כו' יאות כ"קא בקיומא איהודא
 דכל דקשרי רזא היא אמן דאטן, גרזא קדישין כעטרין לה וסעטריןלה

 בהו אתרעי וקמה יאות כדקא עיךאין בעטרין ברכתא לההוא ומעטריחודא
 לעילא סליק ברגתא דההיא דלתתא בברכחא ותיאוגתי' לי' דמברכיןבאינון

- - - -
 ?עךט ניש ?ע4טש מען אז און וועלט, דער אץף ק~"ה מיהאט אוןס'טר?קם

 די און ואמ., אביו גוזל זאנט 9סוק דער :וי הש.י 8.קי?ין  א4ז~ן  גירופען9עו
 אראפ צשש דאם י הש צו לויכט 9עקש א וואס ?ך?ה ך. ווייל זאגיזחכרייא
 יק טשן צו מענש רער ברץך דעם איוער וכו' החיים מקיר פוןהי.ת

 02 וער און ארלעס, ווערין גי?עקטש זאלען זס בכדי כרכה די איןמחשבה

 צום ברכות די' פון חלק דעם נעמש און ניבענטש :וערט י הש צולוכט

 דארש פון גילץבט ?ערט הקב.ה פון נאמען ךער ווייל אלעס, פון4רשטין
 4רשטין, צום מברץ פון האפף דעם אויף רוהט און בר?ה דינידערש

 די שז צייש ךער און יע?ט דער אויף טתפ?ט כרכה די זיך "יז ראןאה
 ?עלפ דע- אויף ממעים די פון פיהל זויא "ין 9?עפין גיי?ןברכות
 % ?י הש-י צו שיהט פב,פ תאס מתנה די איז דאס : איים רופיןאון
 וועליע ווארין אמן, איהר אויח ג"נטפערם מיהאם :ואמ ה. י. זיין'גיייך
 א.יף מ'האט ?אםברכה

 איה-
 צו בריך 04 ווי איז ראס אמן י?~יערט

 מיט זי באחרץנען און איהר אויח 4נ9רין פיהל :ואם כרכה א כש,כ אז"ן,
 רי באחרוינעז און זחודים, "ללע פון הקךים די פון סוד דער איז אמןאמן,
 מאכע, ךאס וועלכע רי א,ן נלוסט הקב"ה און אויבין פון קיוינען מיטברכה

 דעם אייח א.1 ארוית, ברכה די ךיט נלוטט?"יש דעם פון און ברכה'די



כזאמן שני"לקיאמףו
 ובוזי לקוב"ה, לי' דמברכין אינון אילין אככד מכבדי כי כתיב דא רזאועל
 וכסיפין הנאין בכל ברכתא ומנעין לקוב'ה לי' מברמין דלא אינון אליןיקלו

 : הזה'ק עכ'ל לתחא ומעילא לעילא טתתא כו' עלמאדהאי
 טאן יקלו ובוזי ב'( א' )שמואל יהודה ר' אמר ע"א רפ'ה דף וילך ?דוהךיב(

 העונה גדול דתנינן באמן אתכוון ולא למארי' לאוקיר ידעדלא
 ממכועא ברכאן טשיך דאסן דר"ש קמי' אוקיטנא והא. המכרך מן יוהראטן

 לתתא ישראל וכד כו' ישראל( כנסת )דא לממרוניתא וטמלכאלמלכא
 דברכאן פתחין כמה דאצטריך כסה לבייהו לכוונא אמן לאתבאמשמרין
 מאז בכלא חדי כמה עלמין בכלהו משתכהין טבאן כמה לעילא לי'פתיחן
 בעלמא דאתי, ובעלסא דין כעלמא להו אגר האי דגרמין לישראל להואגר
 מכרזא קלא מאריהון קסי צלותא וטצלן )לישראל( להו דעאקין בשעוואדין

 אל אסונים שומר צדיק נוי ויבוא שערים פתחו כ'ו( )ישעי' עלטיןבכלהו
 תרעין להו פתחין דישראל כמה שעריפ פתחו אטנים, אלא אמוניםתקרי

 האי לי' דעאקין מאינון צלותהון ותתקבל שערים פתחו השתא כךדברכאן
 עלמא כהאי נש בר יפוק דכד אגרייהו מאי דאתי בעלמא דין,בעלטא
 ההוא דאמר ברכה ההיא נמיר כלוטר שומר טאי אמן, לאתבא שומרדהוה
 קמי' ומכרזי סלקא נשטתי' דאצטריך, כטה אטן, לאתבא לי' ומחכהדמכרך
 ויי איך ווער מכבר מיץ זענין וואם רי אכבד, סכברי כי 4מיק ?יז?טייש
 פאר אזן הקכ.ה עש לף?ען וועל4ע דיא 4ין ה. ד, יקלו ובתי זייןמככד
 : פאר?עמפ ויערין וועלין ווערש דער פון הגאות אלע פון ברכות ריקיידען
 ם'וויימש תער יקלו .בווי זאנש יהורא ר' ע.א רפ,ה ר' וילר זוהר איןיב(

 אין מכוין נימ איז און השי"ת פון נאטען רעם נרו'סען צוניש
 44ער עעי,ן פ4)ר?ע?ט וועש פרשר גילערינש הא12ן מיר וויאמן
 ברכה, טאצט וואם ףעם פון גרעמער איז אמן ?נחעלש וו4!םדער
 פון ברכות די ממשיץ איו אמן אז ר"ש פאר גין"גש דאס ףאסען מיר וויאון

 מכוין ~ון אמן ינפערין צו הישען יודען די אז אק ישראל' כנסת צו כו'המאל
 גיטעם פיהל אוישען ויך ,פענין ברכות פון ?חנעןען פיהל ט'קרףץ וויףין
 4ייש דער אין :וע,ם רער אין :ועלשק, אללע אין נ1רם די ןענין פריידאון
 4רףם גיימ הש,י, פאר כעטין זיי און ר"? 4רה 8 2פים אין יודין אףף?ען
 שימר צדיק גוי וגו' שערים פתחו וועלט'ן אללע און אזים רופמ און קולא

 גינוסען ?ן מ'ואל און מו?רין די 4פינמ אם4 4נפעףי, צו הימען עאםאמנים,
 אין ?רות' 1:ערי פון יעריו 4יףאליע, ואלען אוז יוךיז פוו 4י4עש ךימערין



"יכמן שניחלקואמרוכח
 הוה כד יומא כל תרעין פתח הוה דאיהו כמה קמי' עדן, בנן שעריםפתחו

 : כו' אמוניםשומר
 דכלא כללא נאמן מיך אי נוטריקון ן מ א סבא המנונא ייב דבמפראינ(

 : אתמד והא הואושפיר
 עליה באסן אתכוון ולא דמברך טההוא ברכח דשמע מאן נלתאנא

 הכחנים לכם א'( )סלאכי כד'א יקלו ובוזי ל'( ב', א', )שמואלנאטר
 ולא לי', פחחין לא כך לעילא ברכאן פתח דלא כטה עונשי' טאי שמי,בווי
 דפלנייא קמי' נלי פרוקו ואמרי קטי' מכריזי עלטא מהאי נפיק כד אלאעוד

 : לנשמת" ווי לי' ווי לי', תקבלין ולא ליעולולא
 לי' אית פתחין וכמח ידועין במרורין סלקין כלהו דגיהנם חייבי ועאנאיד(

 דאפקי ובשעחא עדן, דנן פתחין לקבל פתחין וכלהולגיהנם
 וכלהו לבר, לון ושויין פתיחין פתחי אינון עונשייהו דקבילו חייביאלאינון
 בתראה מדורא אית בגיהנם עדן רנן דפתחין לקבליהון אקרין בשמהןפתחין
 כד'א עיפתא טה עיפתה ארץ י'( )איוב אקרי מדורא וחהוא דכלהו,תתאה

 פתחו נשמה ?ין פאר אויס רשט מ אז : שכר ושר "יז ?עלם נענעראויף
 ענפע?ין צו מייל ויין גשפינט האש 4הר ווי נ"ע פון טושרין די ,פינטשערימי

 אמונימעכ.ל: שימר צדיק גויאמןוכו"
 כלס, ?ער ייז ?אם :אמן מלך אל נוטריקון אמן ככא המנונא רב ס'ינ(אין

 און אמענש פון אברכה ם'הערט נוער גילערינט סאכען 9יר וויאון
 עעש דין "יז וואם יקלו, וכיזי פסק דער ק?'י9ט "יקם אויף מכ:יז נישאיז

 ניט ווערין אזה אמן 1;9ע?ין צו מ..ל זיין נעע*ינט ניט האט 4הר וףפונקט
 9ע, י,9ט ?עלש :עהי אייף ק.9ש 4ףי "ז איו יכי" טושריז יי;שיי~ט
 מענין נים זאל 4הר און איהם פאר טושרין די צו מאכפ איהם פאראוים

 : נשמה זיין צו איו מיי און איקם צו איז ?יי לי4ןאליין
 פיקל און חדרים נעווימע און "ריין גישן גיהנם אין חייבין די יעאנאיד(

 "?,י נ, פון יס:גריז ךי קיץע, " גיהנם אין פאראן איזטושרין
 "פ עונש ויער ?אבין .ועלכק רשעים די אר.ים ט'פיהרט ונען עייט דעראון

 מיט וירופען ??ין 9חירין אלע און 1:י' קי?ין "יען ג'ע פו, ט.1וגריז ךיגינומיןןיינען
 לעץ9ער ?עי פאר"ן איז גיהנם 4י, עד,, נז פיז שש?ע, די ;ע9ע,.ךיעיז!ישרי
 ארץ גירופין אהן ווערט וואם "נרערין אייף'ן "יעער מד.ר אוטערש9עראון
 ייז שאול תתתית, שאי איי דאם און פינמטער יאפיל מיינט ךאסעיימה
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 עיפתה הכא איף עיף יהי' מרובע ומתרגמינן כפול יהי' רבוע נ'ח()שמות
 תחתית הד, סדורא הוא שאול תחתית, שאול אקרי וההוא כפולהכלוםר
 ועל אנדון, ואקרי תחתית עיפהה ארץ אקרי כך ובנין תתאה, טדוראהוא
 עייפין לא וכלהו אכפלו לא טדורין כולהו ואבדון שאול כ"ז( )סשלי כתיבדא
 לעלסין, סליק לא תחתית דאתקרי לאבדון דנחת סאן ותאנא מהאי,בר

 אתר לההוא ותאנא עלמין, סכלהו ואחאביד דאשתצי גכר אקריוההוא
 דלא סני' דאתאבידו סגיאין אטן ועל אסן לאתבא דטבזי גברי להנהונחתין
 בה דלית תתאה מהודרא בההוא לי' ונחתין בגיהנם לי' דיינין להוחשיב
 ענן כלה ז'( )איוב כתיב דא ועל לעלטין, סיני' סליק ולא ואתאבידפתחא
 שועתי שאול סבטן ב'( )יונה כתיב והא ולא יעלה, לא שאול יורד כןוילך

 התם שאול, הכא אלא ויעל, שאול מוריד ב'( א' )שטואל וכתיב וגו'שטעת
 : בי' אהדר דלא הא בי' דאחדר הא ואוקיטנאתחתית,

 אותי עכי . עשה רעות שתים כי ב'( )ירמי' רכתיב מאי יוסי ר' אמרטו(
 מקור עזבו אותי וגו', כארות להם לחצוב חים טים מקורעזכו

 טן 4ם ווו:רט דריוער און מדור' א"נטערשטער )רער איז תחתית מדוראיין
 חללע ואבדו,, שאיל שסיימ פמוק אין ווי אבדון, תחתית, עיפתה'גירוקין
 נידערש 4ם עער גילערי:ט האבין מיר און דערי נור טאפיל ~יט וזעןיואו~יננ
 4הר און אייף ניט מאל קיין ןשם תחתית גירופין ווערט עאס אבדזןאין
 אין ותאנא, עעלסיד אלע פון *ארליץ-ין ווערט וואם מענש רער גירופין אןערט
 פשל אייף און אמן, 4נפערין צו זיך שעסין עעלעע די אראפ גישן ארםדעם
 4הר נוערט חשוב מט שים סיי ועען וי ווייר גייגנפערט ;יט קאט ץאסאם"ס
 גייט און טהיר קיין איז איהם אין :ואס אבדי, מדור דעם אין גיהנםאין
 יייר כן וירך ענן כלה שטייט פמוק אין ווי איוים ניט רארט פון יאלמין
 אזיי גיט גאי ווערט און גייעט צו וואלקין דער ווי ה. ד, יעלה לאשאול
 שאיל מבטן דאך ם'שטיימ אי איף' נימ נייט שאול אין גייט :ואםדער
 מיינט אדייף יא מעייט טז אויס ויץ ווייזם ויעל שאול מוריד און וגו'שיעתי
 מען סיילט אייך און אררם, ניט מען גייט חחתית פון ~בער שאיל, פוןטען

 : גיטוהן תשובה סאט יהראז

 עזבו איתי עמי עשו רעות שתים שטייט פסוק אין זאגש ר"י יוסי רי אמרטו(
 דעם היילי*ען ;יט וויל טער4ס ה, ד. וגו' עזכו איתי ו:וי,מקור

 די וגו' בארות יהם לחצוב עונש' ויין א.ו נואם אמן, מיט הש"י פוןנאמען



שיטן שנ'חלקראטרדל
 כתיב עונשי', מאי באמן, דקכ'ח שטא לקדשא בעי דלא הוא דא הייםסים

 עד דרגא בתר דרנא לניהנם דנחתין גשברים בארות כארות להםלחצוכ
 באטן לכוונא דקמה שסא קדיש איהו ואי תתתית, דאקרי לאבדוןדנחתין
 דנגיד דאתי עלסא מההוא לאתעדנא דרגא בתר דרגא סליק יאותכדקא
 על יטשלם ה' נוצר אמונים ל.א( )תחלים דכתיב הוא הדא פסיק ולאתדיר

 : נאוה עושהיתר
 הק הקדוש בססר מוכא אמן עניית טענין .נורא רבטעשה

 טרדכ' ר' הגאון הרב בימי שגעשה ונורא רב מעשה לפניכם אספרטז(

 הי' ו'ל יפה שידני ר' הגאון הרב ו'ל, הלכושים כעליפה

 לאב-ד עליהם לקבלי פוזגא מק"ק שלוחים אליו ובאו קמנח בעיר ור'םאב'ד
 אגרת אליו הכיאו וכאשר כידוע, ונסתר בנגרה גדול גאון הי' כיור"מ

 לכם ואהי' מכם המכתב אקבל להמשולתים הגאון השיב כנהוג,הרבנות
 חכמת למדתי לא שעדיין ספני עסכם לנסוע תיכף אוכל לא. אמנםלמורה,
 מקודם אסע ע'כ סמגו, ללמור הללו בטדינות אדם שום ואין ההודשעיבור

 הייים וועלכער אכדון "ין ייז "קןערין ואך'ן יר,ר איין גיהנם "י,ישן
 נוי אמן ?יט דין יטוין צו ;אמין ם וא-ט הייקי;ט ןסר ?ען ?שערתחתית,
 עובג צום חקךערין ;אך'ז ?דור איין %ן גן און שיויף "הר וייטט'?יויך
 קסוק "ין ?י אייף ;ים סעדט עאס פער?נ?יגן שטע;דינער א איז ראםהרוחני

 : וכו' ר' עצר שטעים?יייט

 ענמפערין אמן ווענין מעשה פארכטיגע און וואונדערליכע א אייןזייער
 ,הנן". כפר הייליגען דעם פון גינומעןארוים

 האט וואם טעקה תא'4דערליקע " ~ישי ציילען דער אייך ?על איךמז(

 בעל יפה טרדכי ר' הנאון הרב פון עייטין די אין פאסשרפזיך
 ישיבה אראש און רב א ג'תען "יז ו"ל יפה מררכי ר' הנאון רב דערהלבושים

 פוזשא שיאט דער פי' ?לוך'ם "ילם צו ;עמשע, ו'4ען ?9עטיל ךהליין "אין
 ,?לה "ין 3דול 8 וישר מ?ען איז גא,, דער ?י,ל "רב פאר נעמען אויתאים
 אויף רבנות ?עיין ?ריף די גי?ראיט אים מ'סאט "ו "'ן תלמוד, איןא,ן

 ?אמ ;עקען ין מעל איך שלוחים ד.א 4ע;טפערט גאון רער סאם4עמען,
 ואך סאב ייך מייל אייך מיט יארין מיט ניט סאלד ךען איך אבעררבנות,
 ;יט "יז גענינט דעם אין און החורש., ,עיבור פון חכמות דיא נילעריקטניט
 וועל ע"כ לערוען, איימ אים פון קעקען זיך ,אל ייל מענטש שום קייןדא



לאאמן שנ'%קיאמרו
 ושם זאת בחכסה בקיאיס שהם הםפרדים לחכמי לוויניצ.א איטליאלמדינת
 אנוהב ההכם אץל ולקד הנ'ל הנאון תיכף ונסע הזאת, ההכסה טהםאלמוד
 יקר, אדר לבוש בספרו' החכסה כל סכנו ולטד שנה רביעית ערךהספרדי
 יבי החסם הרב בן אחד תיגוק שם שהי' סקרה ויקר הנ'ל הימים סקץויהי

 בפח,ע ובירך אהד פרי התינוק ואכל יושבים הם אשר בחדר הנ'לאבוהב
 יפה סרדכי ר' והנאון התינוק ברכת על אסן הבית בני כל וענו יםבקול
 שאינן העולם כרוכ בעוה"ר הסדר עדיין כאשר בטתכוין שלא אטן ענהלא

 על אמן ענה שלא ראה כאשר הנ,ל הגאון של רבו והחכס בזה,נזהרין
 בנזיפה, בו וגער רם,י להגאון מנדה והי' בדול כעס עליו כעם התינגקברכת
 רם"י הגאון בא ואח'כ לתלסוד הרב נידוי כפי יום ל' רם.י הנאוןזהסתין
 וגם אדוני ימהול רבינו לרבו ואטר לסחול רוצה הי' ולא רבו לפייסורצה

 ריא ~יד געפינען דארטין יייל לווינציא איטייא למדינות יארק 4רשר4יך
 וועל החודש. ,עיבור פון חכמה רער אין קלאר ויינען דיא הספרדיםחכמי
 אוועמ כאלד 4ר איז חכמה, דאייגע די לערנען אויס וייא פון רארט !ירשיך

 פון ערך א הספרדי אבוהכ חכם דער ביי גילערינט האט 4ר אוןביפארין
 חכמה גאנצע רי גילערינט אוים 4ים פון !יך האט 4ר אין צייט חדשים דרייא

 לכוש ספר זיין 4ין 4עבראכט ווערש חכמה זיין וויא אזוי דייטליך,ריכטיג
 !יך סאט סארט' לעך4ען זיין פין זמן 4נדע גיווען ס'חיו און ויהי ,יקר..אדר

 איז אבוהכ, רבי החכם רב דעם פון קינד א גיווען רארטין מ'4יזניץאפין
 און פרי ח נינעמין האפ מינד ראם אין ניועמין זיעען זייא וואם צייערדעם
 14י נא4צע דיא יין סיל הייך א מיט העץ פרי בורי בקשה א נימאכטהאם
 סרדכי ר' גאין דער און ברכה קינד'ם דעם אויף אמן 4"4ספערט האביןבית
 אזיי גיסאט, זינען אין ניט גראדע האש "ר אמן גשנטטערם ניט האטיפה
 גיהים ;יש 4יז מען עעלם רב דאם אין בעוה,ר *אך 4יז שטיעער דערוויא
 4זוי יפה מרדכי ר' גאון דעם פק רבי דער אכוהב חכם רער און דעם,און
 כרכד, רער נאך אמן גשנטפערש ניט סאט 4ר חז !עחן לער האט 4רווי

 "ר אין כעס גרוים מיט גיבייזקרט 4הם א.יף זיך סאט,ר קינר דעםפון
 4הם אוץ" האט ער אק יפה מרדכי ר' נאון דעם 4יווען מנדה 4יםהאט

 טעג דרייסיג געוארש אב מ"י ר' גאון רער האם גישריי, טישיתיור?ק
 דער גיקומען איז נאץ רער תלמור זיין מנדה 4יז הרכ וואס צייש דיוויא
 ניש סאם 4ר א,ן רבין זיין ועטין מיקער גיעאלט -אם %ר אין מ.י ר'נאון

גיוזאלש



14כמן שנ'חלקר14מידל:2
 החכם לו והשיב הזה, הנדול האף חרי ומה נגדו' חמאתי ומה פשעימה
 אהכתיד בדבר תלוי' שאינה ושלימה גדולה שאהנה תדע ידוע הנ"ל,רבו
 ענית שלא בשעה לשמים מיתה חייב שהייח נאמנה תדע אבל טבני,יותר
 שכ.מ זה בתנאי לך מוחל אני וכתמים באמת אמנם התינוק, ברכת עלאמן
 והפגם החטא להם ותודיע כרבים תדרוש רנליך כף תדרוך אשר קהלהובכל
 תצוה ונם סישראל, ששימע ברכה שום על אמן עונח שאינו מי שלחגדול
 מה והנורא הגדול הטעשה שיספרו הדורות כל סוף עד בניך ולבנילכניך
 קדושות קהילות טקדם היו שפניא שבטדינות המעשה הי' וכך לך.שאספר
 והי' בישראל, ואם עיר לאלקים גדולה עיר שם והיתה תתנ'ו גוירתקודם
 ועניו חסיד אב'ד שם והי' פעמים כמה אותם לגרש רוצה והי' אחד טלךשם
 לגרש דעתו שהי' פעם ובכל המלך בעינ' חן נושא והי' גדול ועושרגדול

 1'כעים היום ויהי דעתם, ומבטל עצחם מפיר חנ'ל החסיד הי'היהודים,

 מ,חל מיר [יי רכין זיין צו 4עאנט האט יר און ['ין מוהל 4הםניוואלפ
 ח.ן אים, גע;ין שולד טיין איז וואם און גיוינדינט "יץ סאכ וואס נםאדוני
 חכם ד:'ר רבי ויין אים קאט צארין גרוישער אזא פאר דאם איזוואם

 נרעם- דער מיט ליב דיץ סאב איך 8ז זיין :ויסען :אלמט דיאנז4טשערט
 :וי מער זאץ, שום מיין און העגיג אב גיט "יז ,גואם ליבשאפט ףמת'רטער
 מיתה חייב גיווען ביזם דיא אי וויסען ,ענמט ייכטיג ייער יעףעייסי?ע

 ברכה יקד,ס ךעם קאך אם, 4י4קטפערט ניט ןאמם דיא בעת שמימכידי
 קךט שךען אין אז תנאי דעם א,יף מוחל דיר טיך 4יז ייזייג ?ףיתי4ער
 ןי לין ה-שנ; זאלסט' קומען דא-פין עעסט דיא וואם ההילה נעדעןאון

 4י ץאם אייגעם :עדען פון פנם דעם אין חטא גרוימין ועם ויןמוריע
 או'ך אירין א פון הע?ט 4ר :ואם ברכה :עכע, אויף אם, .קייז ;יטאט"עלט
 צייליז רער :אלין וי או יינךער קינד'ס און קינדער דיינע אנואגיןואלסטו
 אזוי טין : ציילין דו:ר דיר ווער א'ץ ץאם מעשה פארכטיגע זרוימעדיש
 ניווען אט תתנ"ו ךדרת רי פאר שפניא. מר'נה די אין מעשה ריא געועןאיז
 נעטליקע 8 ?יאם גר,יקע א גיווען ~יו דארם'ן און קהיל,ת רי.ל:עןשר
 מלך דער און ?לך א נע?ען איז דארם און 8ידין, "?לישע "של "יט?9אט
 רב א ;יווען איז דארטין און טאל' פשל טרייבען טרוים ;י?אלט ד.סאט
 דעם ביי גיווען חן :ושא "ר האט עושר זרי'סער ט אין :ש4יו ?קיך 4רוי?ער8

 יודין, די טרייבין שי,יס גיוואלט סאט מלך דער :ואמ טאל :קדע, אוןמלך



ל3אמן שנ.חיקדאמרו
 שילך המל להחסיד הקהלה כל ובאו אותם לגרש וצוה היהודים עלהמלד
 שטן מעשה והצליח בפעם. כפעם הנזירה יבטל עבורם להמליץלהטלך
 רק עמהם שילך ההסיד להם והשיב להחסיד ערב מנחת לעת ובאובעוה,ר
 בו והפצירו ד', יראת חכמה ראשית מנחה תפלת ר:חלה להתפללשרוצה
 המלך לפני רצון עת הוא ועחה ישראל כלל להציל רבה מצוה זו לוואמרו
 ראה כאשר ויהי הטלך, בחצר עסהם והלך החסיד כן ויעש תתפלל,ואח"כ
 וסנר הנ"ל להחסיד וינשק ויחבק לקראתו וירץ בעיניו, חן נשא המלךאותו
 כדברים מסבב והי' הנ'ל, מגירוש הגזירה יבטל שבודאי בדעתוהחסיד
 לפני סטרחקים המלך ממדינת אחד כומר בא כך ובתוך המלך, עםאחרים
 בלשון ותשובח ארוכה ברכה המלך את ויברך המלך לפני ויפולהמלך
 שיעבור החסיד וכשראה דכריו, את הבין לא הנ"ל והחסיד לוע'ז אולטיי,ן
 8ז פאסירט !יך, סאש .עצית' ?לע?9ע דשר יאך?9ערט סשיד דערלאט
 טרוים האט 4ר און יודין די אייף שעם "ין איינמאל ניווארין איו מלן'דער
 די גיקומען זאמען צו ץך איז טרייבין ארי'ס זייא מיזאל 8ז 3אפעל 8רנעיין
 4ר זייא סאר דין טוב טמליק מלך צום ןי, :אלל (ר ססיי דעם צ,קחילה
 מצליח האט ובעיה'ר מאל, פאריגעם וויא 118' גוירה די ןיין יבטלזאל
 !ייא קאט ל?ססיד צ'יט ט4חה 4'קויען וי"ע, !ף און זט, קע?הייעע,

 דע-
 מנחה פייזר וויל 4ר נאר עיא טיס גיין יעט 4ר 8ז יש?טסערטחמיד

 האבין זייא און ד', יראת "כמה ראשית גישריבין שטייש עס וויראבזען'
 נלל א רעטין טצוה די יי:אגט איהם האבין און ןבעטין פשל !י:עראיהם
 דער און מלך דעם פאי וצון .עת איין איז :עצט און גרויס ןועער א-ז:שראל
 זייא מים איז "ר או, יייאן אזוי חסיד רער יאט דאבנען, 4ר 1אלנא7ד

 4ר יאט ןעהן ועם 8יסם סאט מלן וער טץ?ר ה.יף, מלכות אקגיי,אננען
 ניהאלוט האט און אים גילאפין עקענין א'ז און(ר גזיען, חן נושא איהםכיי
 4ר אז גיקלערט ,יך ביי חסיד סער ?אט המיד, דא!ינען דעם ג.ק,שטאון
 האט ער און יודין, ךיא טריייין ארוים פון גזירה דיא זיין מכטל "עווים~עט
 אנגיקוטען איז :וייל דער און מנ"ים, 8נסע-י גירעט ארום מלך דעםט'ט
 8יז 4ר און מלך, צום געגינר ווייטין א פון מדינה מלכות ועם פון8:לח
 כרוה טיי"סע לאנש א טלך דעם גיבענשט האט און מלך פאריןגיפאלין
 ניט האט חסהי דער און שפראג.ן אנדרע אדער שפראך ליטיינשעאויף

 כאלד וועט 4ם 8ז זע?ן דער האט חמיר רער אז רייד, ןינעסארשטאנען



אכמן ":.חיקר4שמרורך
 לו שיש והי' החסיד זדעת מנחה, להתפלל אחד זוית לקרן הלך מנחהזמן

 תפילת ובתוך המלך, את סלברך הכומר שיפסיק קודם לההפללשהות
 שיענו הטלך בכית העומדים לכל וצוה רנליו מעל ההוא הכומר קםהחסיד
 לא והחסיד אמן יחדיו כולם ויענו ברכתו שיתקיים עבור הברכה עלאמן
 ושאל התפילה, בתזך להפסיק רוצה הי' ולא אמן ענה ולא דבריוהבין

 היהודי גם אם הכומר ושאל כן, והשיבו אסן הבית בני כל ענו אםהכומר
 הכומר שטע כאשר ויהי שם, שסתפלל לא, ואמרו ברכתו, על אמןענה
 ואטר ומרה נדולה צעקה וצעק שערותיו את תלש אמן היהודי ענהשלא
 המלך כרכת תתקיים לא הזה היהודי שבעביר הזה, הרע המעשה עלהוי
 הכוטר, דברי את המלך שמע כאשר ויהי ברכתו, על אמן ענה שלאיען

 את להרוג עבדיו את ויצו לאכור החסיד על ויתהפך מאד הטלךויקצוף
 וינתחוהו בעוה"ר קשים ביסורין אותו והמ'תו כן ויעשו לנקחים ולנתחוהחסיד

 דער איידער דאוועגען צו וו:נקעל א אין אוועק 4ר איז צייט מנחהמיישער
 דאבנען חשיד'ם מיטין אין דער-ווייל מלך, פארין ברכה די 14דיגין וועטגלח
 וואמ אלע צו ששאפעהל גינעיין האט און גישטעלט א,'ף גלח רער )יךהאט
 אויף אמן ?1טפערין :אלין תיי 18 ?טיכ א'ן מלך דעם :י' י'?שא!ע,דיוען
 צתאמען אלע זיי האבין רערין' ;אשטעטיגט ואל ברכה דין כרי ברכהסער

 קאט און רי.ד זיינע פארשטאנען ניט סאט חמיד דעי און אמן.גע1טפערט
 האט דאוונען, מיט.ן א.ן ו'ין מפסיק ;יוואלט ניט האט אזן אמן ג,ענפערטניט
 :יפישן זיך סאייז עאמ שלע אמן, נש:פערט האבין צו גיפדענט נרחדער
 ייד דער אויב :יפרעגט גלח דער האט :א' ג?קפערט ץי סאבין ? שטוכאון
 4ר ווייל ! ניין ג'!אנט דיא סאבין כרכה, ז'ין א,יף אמן ג:קשקערט אויךהאט
 האט יוד דער אז הערט דער האט נלח דער אז רא:ונען, מיטין אוןהאלם
 איים האט און קאר דיא :יי :ירימען זיך 4ר סאם אמן נעע:פערט;'ט

 סאם מעשה שלעכטע ךיא אויץ ווי הוי גישרייא שכיטערין מיטגישריגען
 סאט ?י ון'יל ניווארין מקו.ם ניט טלך פון ברכה דיא איז ..דין דעם ליבצו
 דיא קעןט דער סאם מלך סעי וי' כיכה' זיי, ~אך אמ1 ק.יז גיעוקעךטנ'ט

 נ.ווארין איז און גיצארינמ זייער מלך סער האט גלה. רעם פון ויירדאזיגע
 מען אז ,כדים די צו סאפעהל ש גיגעבין האט א,ן חם'ד רעם ~ע;'ן אכזרא

 קאבין אזוי און שטקקר, אויף איהם צושניידען אין הארגי1,ן חמיד דעםזאל
 ימוךים גר~סע מ'ט ט,יט שעערען א מיט ;יטוש איהם ןא;ין אין ;יטאןזיי



להאטן שנ.%קראמרו
 חסלך גירש זאת ואחר לביתו, ו'שלהו השסלה נתוך הנתחים אתוישיטו
 הנהרג חסיד אוהו של חבירו אהר חסיד עיד שם והי' היתודים, כלאת
 על כסהרעם תסיד והי' הנ"ל, הסיד אותו של מחסידיתו יוד; הי'והוא

 החסיד עבר שבודאי כדעתו החסיד אותו וישפום כבינול הקב'ה שלטדוהיו
 אותו וה" דינא, בלא דינא דעביד קוב'ה חשיד טי כי בצנעה עבירהאיוה

 נהרנ רטא איזה על השמים מן לו שיודיעו ומתפלל ובוכה סתענההחסיד
 מיוחו בחדר ההוא החסיד איתו ויתבודר ר.ל, משונה בסיתה הנ.להחסיד
 היום בעצם הנהרג החסיד אצלו ובא הנהרג, ההסיד על ומשתיכםיושכ
 לו ויאמר נדולוק חרדה החי התסיד ויחרד לבדו, יושב הוא אשרבחדרו
 שחסיד אני יורע החי החסיד לו ויאמר תיחת, ואל תירא אל הנחרגהחמיד
 הנרול האף הרי ומה ככה לך ד' עשה מה על לי תאסר כן על היית,גדול
 לא טימי האמת לך אגיד אני הנהרג החס'ד ההשוב עליך, עבר אשרהזה

 דיא ניליי:ט ארי.ן און שטןקער א.יף צוש?סין "יהם האבין אוןבעוה"ר
 ?ער ףאם ועם :אך אוז ?יים' א :ישיקט "ב "ם "ין מהלייד אי,שט;קער
 יאד יי:וע, 8י' ?9אט ןעל4עי ךער 4ין "?ין. 8לע 4יעריכין שרויםטלך
 4וקעיט ?אט ;ואס 8?יר חמיד'ס :?ר:יין ועם  4י?ען יי' יעיסעי ?קיר8

 אויף תרעומית מיט שקע:דיג נ?ען ער איז חסירית ןיי4ע טיט חסידדעם
 ןיין מיט 4א-דעקקט ויך ףאט ,ר אז א4ער כביכול, הקב'ה פון מר.תדיא
 אע4יןה גיטאן א?דאי סאט חסיד ךער 18 ג"לערט זיך קר ףאכ'דעת,

 8יז שדין שאן זאל "ר אז קשוד רבש,ע דער ךען איז צו ץאךים,ז4ועה,
 מקמלל אין גיוויקט און גי*אסט חמיד דער ףאט 4ע-עך%קייט, טן סענטשיןא

 חטא 8 סאר ?אס צוריפ השסום טן ןיין מודיע "יהם :אל יען אזנעוען
 ,יך האט און ר,ל. משונה מיתה חא מיט :עוארין ניהרגת חםיד ?עראיז

 ?עם אייף וואנדעיט מאר !י4ץ?ע 4ישעי 8 אין אליין גי?עןמתבידד
 איז חסיד,1י?ארועטין

 דע-
 סימי~ 8ין איקם צו :יקומען חסיד ניריגעטער

 לעכידי:ןר ךער סאט 4יועסין, "ליין 8יז ~ר ?יא חדר זיין און יאגףעלין
 "יהם צ. הם'ד טויפער ?ער האמ ציטע-:יש, 48רוימע 1'ציטערטחמיד
 קאט ניט דיך שרעק מטיא ךש קאבגי:אנט

 ?ע-
 גי:אגט חסיד לעשעדינער

 ע.כ לעליד כאם :יווען חסיר 4רויסער 8 בימט רי אז וויים איך איףםצו
 ךער "יז וואם און ניטאן, שז.י הסב.ח ד'ר האט וואם פאר :אגין מירזאלמטו
 ניהרניטער קער איהם האט דיר, אויף 1?אקען אי4ער ייו :ואם 4א-יןגריסער

חש'ר



4לכמן שניהלקר4לכמייךלך
 ושמעתי הפת על ברכה הקטן בני עשד; אחת שפעם רק עבירה שוםעשיתי
 לי שנעשה המעשה עד אפו הקב.ה לי והאריך הברכה על אטן עניתיולא

 מאד למלך ויחר המלך ברכת על אמן עניתי שלא ב'ו המלך לפניבעמדי
 לכן בני, ברכת על אמן עניתי שלא על אותי דנו מעלה של כ"ד שעהבאותו
 הזה המעשה את עולם באי ולכל בנך ובן בנך באזני תספר חבריאתה

 שסיפי ואהר הנ.ל. הנהרג החסיד האיש לו ופרח אמן עניית עלותזהירם
 לו אמר הנ'ל רמ"י להנאזן הוה הסעשה את הנ'ל הכפרדי אבוהב ר'ההכם
 על כפיה הנידוי תהי' למען נתכוינתי כי אותך שנדיתי עלי תתרעםאל

 אמן ענייח על להזהירם ברכים שתדרוש בתנאי אבל לך מוחל ואניעונך,
 בחודש אחת פעם ואת מעשה יקרא ד' לדבר וחרד הירא שע"כ שםומסיים
 תינוק, ברכת על אפי' אמן עונה שאינו למי הגדול העונש לכללהודיע
 איך האב ן לעע מיין אייף אטת, דעם :איין ךיר וועל איך ;לענפערטחמיד
 כלכה ץ גימאכט זוהן קליינער מיין האמ מאהל איין נאר גיטאן, עבירהקיין
 כרכה, דער א,יף אסן נשויעיט ניט און :יהערט סאכ איך און בר.יטאייף
 מיר טיט סאט ?אם מ~שה די ביו סעס, :יין לע"ערפ ךער השי"ת מירהאט

 אמן גיענ?ערט ניט האכ איך אין ב.ו, מלך דעם פאר שטי?נך'גגיטראפין
 שעה רער אין דראקי,, פאר וישר מלך דעם ךאט מלץ, ?א, ברכק דינאך
 האכ איך וואם אמן דעם פאר ג':וען דן אזוי מעלה ש? נ"ד דער מירהאט
 דער זאלמטו חךר מיש?עי טי.ן לכן ברכה, זונימ מיין נאך גהקפעךטניט

 די ךעלט דער פון טע:טשין טלע איז -ערר ך?ד'ם או: קיגיער די?עציילין
 און אמן, 4ניעיין וועגי, זאגין פאר שטרעננ ואלסט די און טסשהדאזיגע

 דעם קאל 1ייר1י4'ז' "?עס 4יז חס,ד 3סרניער ךעי ?עקטש לן"די;ערךעי
 מעשה ייאואך;ע ציילט דער האט הנ.ל הכפיר' אכוהב ר' חכם דעי?ע,
 מיר אויף זיין מתרעם נ'ט ואלפט נעאגט איהם ןר האט הנ"ל רט.י גאוןדעם
 דעה אז נעוען מגוין מ-ך האכ איץ ?ייל :יווען מנדה ייך סאכ איךניאם

 דוא אז בתנאי מוחל דיר יין איף א,ן זינד דיין א.יף כפךה א זיין וא?נידוי
 "נקערין פ,ן "גן דער איז גרוים )וי ;א:ין ין זייא און ברבים דרשינען:אלמט
 פאר זיך פארכט און מירא ם'ףאט :וער ע.כ א,'ם דארטין פיהרש אוןאמן,
 מעשה דיא ח,דש אין יאקל יייז לייאנען ~ר זאל טצ,ת רבש.עםדעם
 דעי מ'האט עאם עונש גר,ימען דעם מענש :עדין צ, מוד'ע :אהל ~ראון
 ומכשיכ קינד אחליין פון כךכה א אויף אפילו אמן קיין ניט ענפערטראם



לזאמן יטנ.%קואמרו
 חספר עכ'ל ייא, תפילת וסתפלל חוור כשהחון ובביהם'ד בביהכ'נ1סכש'כ

 : הנ'להגן
 הצד.ק חגאון הרב של ודעת. ,מוסר טספר נעתק אמן ענ.ת ג~דל טענ'ני נפלאמעיטה

 וצ.ל. ו,ילנא דק"ק המ"מ ו.ל, יואלף ואב ר' הרבהטפ,רסם
 ליב ר' מו'ה אלקים איש הי' זצ'ל טווילנא החסיד הגאון של :2זב(נויז(

 בפרישות קדוש לאיש טפורסס שהי' )טעלז( מעירחסיד
 שהוא עליו אסר וצ'ל והנאון הכתב, על ולהעלות לתאר שאיןוחסידות
 ליב ר' הרב ז'לן הגאון של סובהק תלמיד שהי' אומרים )ויש גוף בלינשטה
 רצה לא וצדקתו חסידותו וסגודל גדול, מטופל ובעל אביון איש ה"הנ'ל
 להשיא לו נחוץ שהי' בעת ורק אך בצסצום, וחי איש משום ולקכללהנות
 נרוניא עב.ר לתת מסוים סכום לו הי' הנשואין לפרק שהניעה טבנותיואחת
 הכין וע'ז יותר, ולא זהובים טאות ארבעה רק החתונה הוצאות כלועם
 נסעו תיכף אז בא שהוא שטעו וכאשר העשירים למשפחתו לנסועדרכו

 סקדימין וריוין להיות מהר חשו טקרוביו אחד וכל בספ'י לקבלולקראתו

 : עשרה שמונה דאווינד חזן דער ווען כיהם.ד 8 אין יףער 4שוהליין

 הנ.ל. הגן מספר העתקע,כ
 טגיר שמאט ווילנער )פון אמן ענטפרין וועגין מעשה וואנדערליכע שיינעאיין

 ו"ל( ף ל א 1 1 כ א ז ר' הצדיק הנאוןהרב
 דער ופון חסיד ליב ר' סהו.ר סאן געמליסער איין תאר צייט :אוניס איןיז(

 קיילי4קייט רי~ע סיט טפקימם :יווען 4יז ןר וואם טעלז(שטאם
 ז"ל גאון דער ערייבען, צו אוים ניט 4אף 8יו 4ם אז וחסידית פרישותאון
 4ר או זאגין ,אנ~ערע געש א טן נש4ה איין איז ליב ר' ~ער 8ז :איקילע4ם
 גרוי- א גיתען 4יז ליב ר' דעער דלן נאון רעם פון מיב~ק מלסיד שייןוואר
 האט צדקות גרו'ם ויין מחמת און ?מופל, יעל יר.י4ער 8 אק ש?יו,4ער

 נישט נאר חיינעם כייא האט אין ייינעם לאמט צו זיין גיוואלט ניט4י
 סרארפט האט 4ר כעת 4אר בצמצום, קוים גיקשען אוים זיך איז און4ימשען
 פיר פריין אנישטעלטעי 4יוען שוין אילם בייא איז טא4טער א 4עביןאוים

 ארוים ,ר פלעגט ניט, מער און הוצאות מיט נדן אויף גילדיןהונדערט
 נאר פלעגין פאטילע דיא וויא און קרייבים רייכע זיינע צויעריז

 דע-
 הערין

 :ע~ער און אנטקעגין פארין ארוים 4י?יים די שויז %ם ילעייז 4אףט ~ר4ז
 ריא מ.ט איהם זיין מהנה מצוה דיא חאפין פרשר וואם נימיילט זיךסאט



~שלמן שניחלקיאמרולוץ
 של כהסכום אותו לההנות כלה הכנסת של המצוה לגודל ובפרטלמצות
 וכאשר כיה, הכנסת של בהמצ,ה וזכה זריז והקודם זהובים, מאותארבעה
 אופן בשום יותר לקנל רצה לא זהובים, מאות הד' של הסך אתהשינ
 כעל את לו והביאה לדרך, לנסוע לו שנחוץ לאשתו אמר אחת ופעםבעולם,
 קודם הששי וכיום עמו, ונסע רוב ע.פ לדרך עמו לנסוע לו הטיוחדהענלה
 אנו עניה להבעל הנ'ל ליב ר' אמר ,וואלקאטיר', לעיר באו היוסחצות

 שאז השבועות חנ שלאחר ראשינה שבח הי' )וזאת ש'ק, על פהטתעכבים
 רב עוד לנסוע וזמן עת לנו ע,ד עגלה הבעל אמר נדולים( חיותרהימים
 עגלה להבעל ליכ ר' אסך נדול, היום בעוד ש'ק על עיר לאיזה ולהגיעיותר
 ונשארו שיהי' איך יותר, עוד לנם:ע אסור בגסרא חז'ל שכתנו מהלפי
 שבת לככוד לבן בגדי ולבש מהמרח'ן שבא ונעת וואלקאמיר בעירעש"ק
 והצדיק הגדול הגאין הרב .בוואלקאמיר. הי' ואז לבהכ'נ, הלך חצותואחר

 סהישיבה אהד בחור וראהו גדולה, ישיבה ג.כ לו והי' ז"ל המבורגער רפאלר'
 נשעה הקי'ן )מיטי נדול הי:ם בעוד לבהכ'נ והלך לבן בנדי לבושאיש

 זוקה האט דער גיתען מקדים זיך ראט 'לם ווער און יילדין, הונףערטפיר
 נילרין הונדערט פיר דיא גיהףאגין שוין ךאט ~י וויא און מ4!ה' דיא4ימע'
 קאט ערייוע, מא4ין ברארח "ר ווייכ זיין צו (ר זאנט ?אהל אייןעעלט, דעי אויף פאל קףן פאר מער גיעען קקסל ניט א,פן כשום שוין 4רףאט
 מיט רוב ע"פ פלעגט ער וואס עגלה סעל ק9ע4דיךין מק גיכראכט איהםזיא
 גיקוטען עי איז טאנ האלכין פאר פ-ייטינ גיפארין, אוועק איז און יאריןאימ
 שבת ךא עעלין מיר עגלה בעל צום ליכ ר' ןער זאנט ךאמאמיראין

 יאל ךע4סט נואם שבועות קאך שבת ירשטער דער גיעעז איז ,דאסהאלטין,
 הימש היינט נאך לקענען מיר שלה ב;ל דער ואגט גרוים( טעג דיאיעען
 שבת, אויף ץ9אט ט טין צייטליך קומען ;אך עקיין טיר און י"ריןשיין
 גקךא ךער קין שרייסין ז"ל חכמים דיא לרט עגרה כעל צום ליכ ר'ואנט
 שבת ווייאמיר יין ויעען זייא קורץ מער, פארין צו ףיעיט ניט שהיןשיז

 לקן כגץן זיינע ניטאן "ן האט און מרחץ פון נימקמען מיז "רוי?לייעז
 ייז מאל דענטט 9אג' האלסין 4אך שוהל אין גינאננקן איז און שבתלזכו
 און המבירגער רפאל ר' וצדיק 4און גיוי9ער דער ךב גיתען וואלמאמיראין
 ין 98ענש שז זעהט בחור ישי4ה א ארך, :שי4ה 8 גיהאלטין ןארטיןסאם
 אים איז איי4ם( זייגער )וומער פריא חזוי שוהל אין ךים *ן בנדי איןגי9אן



רמאמן ש:'יקריאמרו
 התחיל ליכ ר' והחסיד לבהכ'נ, אחריו והלד נדול חדוש לו הי'אהד(

 ה'ה והכחור התלהנות וננודל וטהרה בקדושח השירים שיר לושרבנעימוק

 ה', ויראת פהד גידל עליו שנפל עד ונעימות עריבות מנודל מאדמתפלא

 התלמידים עם להרנ ולהגיד שילך באם כנפשו עצות לשית יודע הי'ולא
 השירים שיר מאמירת והנעימות התענוג גידל את לעזונ מאד עליוקשה
 נפ,א תענוג יהעלים ארץ דרך זו אין כלר ילך שלא וגם הנ.ל החסידשל
 יאמר להישיבה עף כצפור מהר היש שיהי' איך התלמידים, עם מהרבכזה

 עמי בואו הבא עולם של טעם ולמעום לראות כרצונכם אם אהובים,אחים
 מנודל נשמתם פרחה כי וטמש מרחוק ועמדו לבהכ'נ עמו הלכו הםותראו'

 : קדושתו מנודל ונעימותעריבות
 שאין בזה יושר בלי עושים אנו לזה זה לאמר התחילו כך אחריח(

 הנורל ונפל ביניהם גורל הפילו הם לרבינו, זאת מודיעיםאנחנו
 הבין המכורגר רפאל ר' והרב להרב, להודיע שילך הישיבה מבני אחדעל

 ססיר :ער שוהל. אין כיז גי:אנגען נאך איהם "י 8יי "יעעז סידיש8~רוישעי
 זטהלה קדושה מיט משירים, שיי לאנגזאם :אנין צו ניהויבין אן סאט ליבר'
 און זיסקייט פון גינועיין ויך א..מער איז בחור דער אז התלהכות גרוימאון

 קאס 2ר מפאלין' פארכט ..קטלי?ע "יין איהם א..ף ס'איז און:י~סאקייט
 קכרים דיא און ךכין ךעם :אגין ין גיי; געבין, ג;קע~ט 4יט .א"ה!יף.קיין
 ניט פארניניגען, הימלשין 8זא וויילע 8 א.יף ווארפין צו ייעק ש ירמלעמעט

 רכייז פון פארגינישן 418 ש'ידין טאי צו לרץ ךלד יייז ךש דאס "יזעין
 דער אין מפלויגין אריין ער איז פויגיל 8 ?י גישווינד חכרימ' דיא פוןאק

 און לעבין אולימליכען זעהן ווילט איר קר.דער ,ל.בע זאגט אקישיבה
 ייר ?עט מיר, מיט קומט סוא עולם פון נישמאמ ךעם ?אם "טטארזוכין
 זיך ;יש"עלט וועק א און שוהל יין :יגאנ:ען מיט אים מים זיעען 1.יאשהן'
 !יסקייט פון גישמאקייט, פק :שמה ךי טר.ים ממש זייא איז עס יייטיןפון

 : סיילינהייט ם צדיק דעם פוואון

 ךעכט אום ט,ען מיר אנדערען צום שישר טב ויך זי.א רופין רעם 3אךיח(
 סאכין 1ייא דכין, אונזער :די"ה ויין :יט גיבין מיר ?אס דעםסיט
 ןיין :אל 4ר איי~עם אויף נט-ל ךער "רו'ם מיז 1יך ווישען צו גורלגיךארפין

 8ז פארשטאועז סאט המכורנער רפאל ר' ךער ךבין, ךעם געבין :ד;4הא

 וין סטריח ניט "יט ךעלין (ל9.דים ז.יגע ?אך, פשיטע קיין ניט איזךאם
אזמ,יסט



אמן שרדלקיאמרומ
 והלך חנם על אותו .טריחו לא בוודאי תלמידיו ני פשום' דבר איןשזאת
 לתלמיריו אמר השירים,, ה,שיר אמירת את שמע וכאשר לבהכ'נעמהם
 וזמר קול יק אנושי, איש של קול אין זאוע באזני צילל ונירא פחד קול,כני
 והצדיק בזה להאייך אין אנושי. בלבוש סלאך ננדני עומד פה מלאך,של

 הנעימ,ת מג.דל עמוקות כמחשנות מרחוק עומדים והם השייים שיראומר
 אחד בו והכיר ידע אז מנחה, לתפילת ערב לעת העיר אנשי כל שבאועד

 הרב הוא זה הוה, האיש מי אתם היודעים רבוקי ואמר ליב. ר' החם.דשהוא
 כתו את להשיא הכ,כ, בנדון הוא נוסע מסתמא כמעלז, חסיד ליב ר'הגאון

 : חסיד ליב ר' של מנהגו רפאל ר' להרבוסיפר
 נתמלא. כבר חפצכם .רבינו לו ואמר רפאל ר' הגא' אצלו נכנם במוצש,קיט'

 ק ורצוני חפצי מה יודעים אהם האיך ליב ר' החסיד לושאל

 נשואי בנדון נסיעתכם ענין מהסתם כי חושב.ם אנו רסאל ר' הרב לוהשיב
 ממון, ענין בשביל אינו ואת נסיעת אדוני, לא ליב ר' החסיד השיבהכת,
 בדרך והתעככ מוואלקאמיר נסע ליב ר' והחסיד לשלום זס"ו נהפרדוהם

 סערט דער האט %ר וויא שוהל, און גינאננ;ן מיט זייא מיט %ר איזאומזיסט
 השירים, שירדין

 זא4טן-
 שטים שרעקליכעס 8 ,קינדער מלמידים דיא צו

 גיזיונג. אןגנל נור גיואנג מענש.ן קיין ניט איז דאם איניגיק, סי?ע 8יןקלי4גט
 דער קוךץ מענשין", א פון גישטאלט דיא 8ין טליך א אונז סאר שטייםדא
 ווייטין פון אלע שטישן זייא און השייים שיר זיך זאגם צדיק דערפון

 ניקומען זאמען צו איז עילם דער ץאנען ביז נישמאקייט ד'א איןטארטיפט
 ליב, ר' החמיד 8יז דאם 8ו ~אנט דער אףנער אים האט דא:ונקן,ס~חה
 ליכ ר' ירתמער דער איז דאס ייז. דאם ווער תייםט איר ?כ.תי 1'רזאגט
 און מאכין' חתונה יאכטער 8 ץע~ין ~ר פארט המתם מן טעלז, פוןחם'ד

 : חסיד ליכ ר' דעם פון מנס: דעם ציילמ דער רפאל ר'~ער
 המכור;ער רפאל ר' ה~אין מיכ ניקומען א-יין אים צי 8יי במוצש.קיט(

 עדפילט,, שץן איז יערלאנג אישר .רסינו אים צו זאגטאון
 ד איז פעדלאונ מיין וואם איר ווי'9ט ווא:ען פון ריכ ר' החמיד אכ זיךרופט

 עעוין ריעע אי:ער איז מהפתם או רעכענען מיר רפאל ר' הרב איםענשערש
 דיזע הער, מיין ניין ליב ר' החמיד יב זיך רופט געבין, אוים טאכףערא

 החשיד און ועעןי~ט ןיך האכין' ,ייא זאכין, נעלט ווענין ויט טיז סי?עריסע
 רייוע דיא 8ין ניזאמט זיך האט און וואלקאמיר פון ;יפארין יפ א.ו ליבר'

לעיד



ד14כמרשי
נמו141נמן שמהלק

 ובעת לשלום, לביתו הזר שבועות השלשה ובנסר שבועות, שלשהלערר
 בלשון לדבר סנהגו הי' כן )כי הקודש בלשון להם אמר לביתושנכנס
 אין כעה רק יקרה, טתנה לכם חנאתי אני ב'ה ה~קום ברוךהקודש,

 ושאלה לביהכ.נ והלך מנחה, לתפלת לבהכ.נ ללכת עת כי לדבר ופנאיזמן
 עגלה הבעל לה והשיב נסיעתו דרך עשח מקום לאיזר, ענלה להבעלאשתו
 ארוחת את והכינה ז'ל, זעכוויצער ישעי' ר' הספורסם להרה'ג עמושנסע
 הקטנים, הילדים כל עם השלחן אל וישכ לביתו חזר ערכית אחרחערב,
 לנטור כא שהרב ובעת הסידור פתוך כה,מ כולם ברכו הסעודה גמראחר

 הוו ה'קרים בני ואסר, הסידור על ידו את סמך והמטיב הטוכ שלהברכה
 והסטיב הטוב של הברכה גסר הוא יחסרנו אל .לעולם עד כייודעים
 אצלי כי כעת, נסיעתי דרך את עשיתי זאיז ובעכור אמן, פה לענ.חוצריך
 ישעי' ר' החסיד להגאון נסעת, זאת עבור הברכה גטר איפה הייתימסופק

 המתנה היא וואת ז,ל, מווילנא הנאון של פטירתו אחר ה" זה כיזעכוייצער,
 : היקרים בני לכם שהכאתיה'קיה

 לשרים, אהיים צוריק ניקומען "ר "יז עאכין דרי'א סיף וואכין' דרייאטךך
 )עארים הקורש לשון או.ף ~יא (ר זאגמ שטיב אין !יך צי אריין איז (רוויא
 ב"ה ס?קום 4רור מק.ךשן ?שוז א.'ף ייקךע, צו ;י?ע, ".ז ?סיזעיזיין

 איז :עצט נור ס";ה, טישךע א גיורא;ט אייץ חאמ איך' הש'י( איז)גיל.יבט
 איז (ר טנהה, ךאוו;2ן ש,הל אין ויין דארף מען ריידען צו צייט קץןניטא
 כעל :עס ייפרע:ט וףיב זיין ךאט ווייל דער דאוונען, מנהה שוהל אי1"?עק
 עגלה כעל דער איר ךאט רייזע דיא ;ימאכט טאן איר האט וואוהיןעגלה
 ועכוויצער ישע.' ר' המפ.רמם הגאון הרב צן חים מיט ;ייאךין "יז יגי;.זא4ט
 ךער האט זי פטירה' גאעם ווילנעי דעם :אך גןוען ךאם א'ז )מהסתםוצ.ל,
 אוז היים א גיקומען יגר איז טעריב 4אץ וועצעךע' ;ימא4ט רעכט צוןייל
 ןסין דעם יאץ יינ:עי, ז'י;ע אלע מים טיש ארום נ::ע4ט )'ךהאט
 ,ןקה 2וךע די צו ;יסומען ייו ער וויא חמידור אין ;י4ע4שט מ?ע זייאהאבין
 זאגט, א,ן סיד,ר איפין סא;ט ך. ךיליי4ט אר.'ף (ר :אט והקשיב הטובפון

 יאנצעט וחפרנן" אל לע.לס צו טז וויסען !אלט "יהר קי4ךעי לי4עטיןע
 2;טפערין מען רארף דא און והסטיב הט.4 פון ביכה דיזיך

 אמ-

 צו און
 :יווען ס(ס א "יז מ'ר :וארום ךעצט, רייוע דיא ג'מא4ט איך האב דעםלי3
 ר, החם.ד להנאון מפארין :עם מעג'ן א'י בין הנ.ל דיבך9ה !יך יאנצעטוואו

יש;י'



אמן שני%קואמרוכב
 הדבר היכן ער אולם המעשח ס.פור רק היא זאת הגם אהיכים אחיםכ(

 הזצאות עם אחדים לשבועות נסועה כ,כ לעשוון נכון, לאישמניע
 רק פלא יבר היא זאת הנראה לפי אחד, אמן לעניית ספק עבורמרוכים

 לעשות ברצונך אם אויאלך, אני ,טמעוני, ע'ז, מתפלא הנך ידידי אהוביאם
 המישים סך לך תשאר הדרך הוצאזת כל ואחר שכוע:ת שלש על לערךנסיעה
 : היתכן שומה, בט"ן, אותך קראתי חלא לנסיע תרצה לא אם ןרו'כ
 בשלשה רו'כ, חמישים ולהרוויח להשרנדל ברצונו יהי' שלא אישאיזה

 כוה מאטין הנך דבר, איזה עוד אשאלך ידידי אהובי כעתשבועית

 לו פותחין בכונה אטן שעונה מי איטי ע,ב קי.ט בשבת ח"ל דבריאחי
 ומבין יודע שהוא סי כה.ום א.כ כו.(. שערים פקחו ,שנאמר ערן. גן.שערי
 זה, בנדון נם4עח לעשהת וראוי כדאי בודאי הז" הדבר של יקר ערךאת
 ואנו ויעולם בזה טטחר ולא עסק ענורנו אין זאת כי לעשות עלינו טהאלא

 אנו ובזה וזחב כסף של בססחר לעסוק רק נברא העולם זה כיחישבים

 גיבראכט 4ייך סאב ייך עאם ס-4ה טישרע די איז דאם א,ן ~עכיוויצע4ישעי'
 : קי"דער לי?עסוי;ע

 דאם דריננט טייט ?יא ייער מע?ה ש דאך איו ךאם הנם ייירער ליבעכן
 איינינע פון נם:עה א מאכין צי יע4שין, פארשטאנדיגען רעם ד.ךך.
 שייא קומם ראם אמ;, איין א'ן ם* א איבעד ה41א1ת פיל אזיי סיט?אשע
 מיין דו או'ב נאר ואמיש דשי אויםאונז

 לישע-
 זיך וו~,4דערמט קרייקד

 ו%1לסט דו פרעגין; דיר ווער איך אמיילע' מיר א.ים הארך ךעם'איף

 4לע 4אך ךיח כלייבין דיר :אל ,ט "ז וואגק ךרייא פ,ן א[-יטעטאךען
 רוביל ד-יימיג א.זער נאר "י?ר א,ן ? ר,פיל פופציג מךהוצא.ת

 היים דער (רן זיצען נאר לאדין וועלין 4יט יואלט וואם דעראין
 דאם וויל וויא שטייטץ פזמצגק, גי:ער, ל"ךיג ר,פין ,ם של'.ן דואוואלסט

 "טליכע פערדינען צו אמברא איז י:ם רען ןיין משקדל מט זיך יענש"
 דו ןאך, א נאץ פרענין דיר איך עעל פריי~ד ליכער רוייל,-ןעצם4ע4יליג
 יאם דעד אז בן ע ק'"ש דף שכת יאין :א;ין חז'ל דיא ךאם דעם א.ןגלויב:ט
 ?עו זפ.נט בכו:ה אטן"יטפערט

 'שנאטר ג'ע פון טושר דעם אויף אים פא-
 אמכין ;אר ?'"יז מער שאץ טישרין א,א א,יף היינט כו'( שעריםפתחו
 אבער מיר זאלין וואם דעם'-נור יעגין אך.יזע מאכין צו כדאי בנדאיאיו
 דןע או מיינען מיר וועלס, דעע איף ממחר א,נ:ער 4ים איז ראם אוטאן



מ3אנהן שמח,ואמרו
 השייכימ והענינים חעסקים ~מנם ה~עשריות ובכל היכולת בכלטשותדלים
 העסק עציני את לחכין וההרנש הכח את נותנים אלו אין לזאתלשטים
 כח מאתנו נאבד .ח'ו שכטעט טאתנו רחוק נ.כ זאת הנצחי,והטסחר
 מהריוח טאלף אחד חלק ספק כי אפשר סנרא ועוד שסים, טעניניההרגש
 רבא-אלא שטי ויהא אסן'ס עשריית כטה ח.ו אצלנו דוחה ארו'כשל
 שאין קטן לילד משולים אנו פשום המנה, סחיסר והעיכוב הסיבה היאזאח
 טצא ובאם פונט מטאה הנייר של והשוי' השוטא לידע ורגש הבנה שוםלו
 לו יש וגם צעצזע טין איזה עבור או ציקערקעס עכור זאת לתת יוכלזאת

 וציקערקעס צעצוע נייר איזה עבור שהשינ הזה טהחילוף ואזשרשמחה
 התמונה, זאת בעצמנו בנו רואים אנו בזה, נביט אנחנו ובאם פ14פאלעךעם
 האכנים אלו טאתנו נונב הרע ,ילדים.,-חיצר בשם להקרא יכולים ג-כאנו

 שמיעת עביר לטשל הקפנים, השטותים עבור המצות( הוא )זאתטובות
 התורה וקריאת הש'ץ, חזרת לשמיעת אותנו מבטל בטלים דבריםאיזח

 לי?ען דעם אין ז'לבער און ~אלד החנד?ען צו חיין סאשאפין מיר *יזמעלט
 הימיל'?ע רי ווע;ין אבער ויפיל-ן גונז;רע מיט כחות אונזערע "יע 8ר'יןטיר

 רעם, ?;קין קעעאפ-ן נ,ר .ועלט דיש דאך איו ווא?קייט דער אין י:וםטקסרים

 רעם נאך צו"ענען בכרי מיטלינג פאר איין נור מס?רים נעלטי~ע דיאאון
 פון צשל קןקר רער זיעען זייא נור :ואם קי?עפטין געטליכע דיאהאנדלען
 מיר אז ניייט שיו' צ.. נ'ט וא- מוח דעם ר ן לי?ען רעם צו ראדט1וריטת

 או אסק?א נאך איז "ם זיין, פון באגריף ךעם פארלארען כננעטסאבין
 צענדלןער כמה אהז סייא רוקה איו פר-רי7ען ריביל א פון ספקחטויזנרער

 ךליעעם אונשר מחמת ארין א4ז דאם נור רכא שנויה יהא אסן אךןאטן'ס
 ע4ם ניט "עפיל .מיין יאם ?אם קי-ד 6היחז צי י'יך דז מיר?דא'

 פיר מעק א %ר גיט !יא געפינט ער ווען און בילעט הונועיטער א דאסאיז
 קליק- דין אייף :אך זיך פרייט "ר און צאצקע עשפיל אדער צקקער"עמ

 ייט צןקעןקעם געק?א;.ן האט"ר צאצקע 8שאש-יע"ע קיר 8' ?ליףלישען
 ךעלזסש זיך אין מיר זע-ן ר,קין, א.ין נוט זיך זאלין מיר ען י און8ייפאלאך,

 7איע, רעם שיט רופין אן אויך ז'ך "ענען מיר כילד דיזען ארויסאדך
 זרילאנטין טי"רםטע ד'א אויס אינז בייא נארט הרע וצר דעראיעלאך'-
 פאר'ן ביישפיל צ. וארישקיים. קלענסמע די פאר מצות' דיא הייסשידאס
 סש.ץ' .חזרת הערען צו אוים אונן ביי "ר נארט נין4ם פוסיע ~עדערהערין



ששכמן שמחלקואמרומד
 היודעים וישרים נדולים אנשים אצל אכל וישרים, מובים דברים סיניועוד
 והבנתו דעתו את "גניב אפשר אי סטנו פונם פטאה נייר של הערד פיבאת

 ואת, להשינ רגשותיו ובכל כחותיו בכל טשתדל הוא בעולם, אופןבשום

 הוא חסיר, ליב ר' נדול הסוחר אלקים איש נדול טבין הי' חאופן זהועל
 נסיעה לעשות ונכון ראוי ועבורו אסן, עניית של השוטא גודל את והביןידע
 שלבו וסה הנרצח, התכלית את והמציא שחשינ עד ויגע עטל חוא זה,בנדון

 : חשקהטהור
 להשגיח איך סוסר לנם קחו והיקרים, אהובים ואחיות אחים כמזארצכא(

 שטגודל אסן'ס הג' אלו בעניית לזחר ,אסן'-ובפרמ בענייתולזהר
 מחי' ברכת גוטר שהש.ץ בעת דחייני לאיבוד. ח.ו הולכים הרבחטהירות
 ובגסר נקדישך. או .נקדש לוטר הקהל טתחיל ~טהירות תיכףהמתים,
 בעת ש.ק דרבנן'-וליל ,טודים לוסר תיכף חוטפים לציון שנינתוהטחויר
 זאת ובעבור ,ושסרו" לוטר תיכף טתחילים ירושלים ועל כו' ופרוסאטירת
 נזהרלענות לחיות מאר מאד נחוץ אטן'ס-ע.כ חשלשה אלו ח'ו לאבודהולך

 : כו' ושמרו, מודים, נקדישך, או נקדש לומר ואח.כ בכונהאסן

 חגרוימען ס'י ישעי ?רילאנשין, טיש?ע איוע 4אך אין ר איש און הה"תאון
 אהוו?ערסער פון ?ר?ע די פארשטייט וואם פארשסא?ר פולען סיט?ע4ט?ען
 וועורט "ר סאל, מיעע פאר ןארין אוים גים שין סען ?עט 4-ם סיייילעט
 , 1ייילין דיקע אוז ק?ע?ייז 4לע יןשוין

 4רט ועם 4יז זיא, באקומען צו קאר

 חסיד' ייב י כוהי חי?לשעי ויוי~י ועי סוי, קיוקעי ר;י ני?ען4יי
 ריעע ח טאכין צו יאסט אים פאר אמן, פון שץ דעם נעוואוקט האט"ר
 !יץ האט "ר וואם צשל דעם ירנןייספ און ועסי?ם זיך סאט 41 דעם,?עין

 : געילוסט סאט ר.(ארץ ריעע זיין נואס אוןנע?אוגשען
 4סוקר ו.ך נעמט שוועסטער, און סרהןער ט,ק?ע ליוע מי17ע ?עם אוןכא(

 דרייא דיא כפרט ,אמן'-און חטסערין און ץין צו פארזיכסיגוויא
 לאקם מון וער תען דמיימ פא?לא?יז' זויא יערין האםפ?קייפ פון ?אםאמן'ם
 צו און נקדש" אדער ןהדישך -4ין נלייך עוים דער חאפט המתיס" מחי'אוים
 פרייטינ ררבנן'-און מודים :אנין גלייך מען מאפפ ל4יי, ?ו?תומיהויר

 דער "ושטרו' :אנען גלייך ףען חאפם ירושלם ועל כו' ופרם צו 2איםצו
 "גטפויריו דין געהיט (יקנר סען :אל דרום - אמן'ם דיא מען לץ4ט פארמייל
 : כו' ו?סרו ארער מורים' 4דער גקכש' :אגין ~אי לער און ?א?ק אמןירסש4



מהאסן שנילקףאמרו
 יאטר התפלח קודם וז'ל ל'א פרק מוסר בשבט הובא זרוע באי דכתבכב(

 כוונת לכוין כח בי ואין ודם בשי שאני לפנ.ך וידוע גלוירבש.ע
 כוונת עם שלי אטן כוונת עולה שתהא סלפניך רצון יהי לכן כראויאמן
 כדמעות ויבכה כראוי אמן עניית כוונת לכוין היודעים החרדים מאותםאמן

 : זרוע האור בשם עכ'ל ענה שלא אטנים אותםעל
 לכל נשאל שלעתיד וז"ל י'א ליום טשה ודרך הגן הקדוש בספר דכוזבכנ(

 צדי'ק חנומריקון יום בכל לקיים צדיק בגדר הי' אםאדם'
 איש כל כן על ברכות ק' קדישים י' קדושות ד' אטנים צדיקדהיינו
 מחויב קטן או מאשה שומע אפי' מישראל ברכח ששומעטישראל
 אותו וטנדין לשטים טיתה . חייב עונה ואינו שומע ואם אטןלעעת

 שכל 3פשי מוסר אני נוטריקון אסן וסי' הנ"ל, דהלבוש כמעשהטלמעלה
 ופצאתי ןהנה'ה אטן, עניית על נפשו לטסור מחויב הוא טישראלאחד
 אין גיכראכם ווערט 4ר וואס אורזרוע ספר יין גיקריגין 9'?טייט איןכב(

 רבשייע זאנין אמענמש זאל דאתנ4ן פארין וז.ל ל"א פרק מומרשבש
 מטין כח קיין ייש סאב איך און וףם אבשר בין איץ שז ל5יץ וידועגלוי
 ווילין דער זיין זאל קכן ויין, צו סיבאדארפש )ויא אמן פון קנה די וייןצו
 פון אמן כוונת די מיש דיר טאר גיין איח ,אל אטן מיין פון כונה רי שז רירפאר
 סידארף ווי אמן %נפ:!רין פון כוונה רי ויי, צו יט,יז מיי~ען וואם צריקיםדיא
 נש האם %ר תאם אסן'ס דיא או'ף טרערין 9:ם מי~ען זאל 4ר און דיןצו

 : ורוע האור בשם עכ'לגשנשערט
 רעם נאץ אז שרייבט י'א ליוס משה וררך הגן ספר היילזעי דערכג(

 זיין צו גיוועזין קקיים האם 2ר צו עהם מען אףעיש לעשיןקענש'ס
 צדי"מ פון תיבית ראשי דיא גי~ען מס:ם האש יר צו דמיינו צדיקג;דר
 י' קדושות פיר זאנין צו קדושות ר' אמנים ניינצינ איז דאס אטנים צ'דסיינו
 ע"כ כרכות, הונדערט זאגין צו ברכ.ת ק' קדישים צעקן די הערין צוקרשים
 א פו, אדער יור. א פון בףכה א הערש וואמ4ר מענש :עכען אוזש מוטלאיז
 "ר אויב און אמן, "נטפערין צו מחויב ער 8יז קינף, א פון אפילו אוןפרוי,
 הימ,ל פון מיחה ח:כ ער איז אמן מיין נישמ 4נטפערט או, כרכה 8העףט
 שטיש וואם טמשה דיא ווי אז.י הימעל אין אריין חרמ אין "הם ט'ליי~מ8ק
 אמ"ן פון תיבית ראשן דיא און פרקנר שיין שטייט עאס לבוש רעםמייא
 איח זיין נפש מוקר ויך קחויב איז יוד ועכעי יז גאשי מוסי ~גימאסש



ח19 צ.ח,יח9רר19
 :לוסר צדי'ק שתוא סי כלוטר יחי' כאטונתו וצדיק חפסוק פ% קרמוןנספר
 שגיו לו ים?ל)מין ימי', אסן עניית כסץות באסונת'1 פעסים צ'?עוגא

 ח4דיקים בטדור לסעלה לישב ;עבה גמריכים טובים ושניס יסיסכאריכות
 התיות עיקי הוף וזתו נצחייס, חייס ויהי חיים קרויים חן כטיתתןא?ר
 כעוהיב ץחת שעה ייה ט'! משנה פ'ד באבות שאמז'ל כטו הצדיקיםשל
 שגה ט4ה שרה מיי ויהיו חפקיק של תפירוש "ל וכ!ח העוהץ חייטכל

 ניתיו דאמר כיון )דועה והקושיא ירח תיי' שני שנים ושבע שנחוע?יים
 שרה חיי הי' שוה ידענו הלא שנים ושבע שנה ועשרים שנה טאה ?רחתיי
 בעוה'ב שעה דיפה כיון ניקץ הנ'ל לפי אך שרה, תיי שני הפעם עוד נאטרולמת
 בעוה.ז שרה חיי ויהיו חזה הפסוק כן לפר? יש דלפי'ז העוה'ז חייסכל
 שרה חיי שגי סתחילים היו ואח"כ שנים ושבע שנה ועשרים שנהמאה
 צרת צרוזק הרבה לה הי' בעוה'! חייה שבעת כיון ונצחיים מוביםבחיים

 4פר- און גיפינען סאכ איך און המחבר טבעל והגה.ה אמד פון 4נטפערןרעם
 יצריק 9מוק דעם אויף 4שם 8 םפף היילעען4ייטישין

 באטונתי
 כלוטר יחי'

 דעם אין מת'1 טיו ב.ץ ניינץיג דהיינו צ'ד'י'ק' ווארט דאם טקיים איו 4םחר
 דהיינו א'ם'ןאנין

-4 
 מש לא?ג לעכם דער יחי' אמן קאהל ניישיג (נט9ערט

 זיצין צו הלנדערט,יאהף אקכעי זיין זו?ה וועט און,ר :חהרין *ע אוןגיטע
 עעךין טףט זישף נאי וואם צריקים דיא פון עאנוננ אין ערן גן יי, קי?לאין
 ךעכטע דאס לעבין צו ץהן סעךשט הייכין ?י ווארין חיים גירופין אהןזיי

 אחת שעה יפה ט.ז משנה ד' פרק אבית פרק און ם'?טייט נויא שזוילע?יו'
 ?עיער שיז מ איז *שט רער הוה העולם חיי טכל הכא בעולם רוחק.רת
 נוטע ?עסיע די פון עעלט :ע?ע אי?ש פערגינוקען און מענונ ש4ח גויעחיין

 שרה חיי ויהי פמומ ?עם טייטשין מען יאן יאם און ?ע:לם די פ',?עי.~ען
 איז שרה פון לעוין דער שרה, חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים שנהסאה
 שילט עאס ?ע;ין רי.קשי' דאך איז :אהר וישענעצעאנצינ און הונדערטגיוועזין
 ?אך ק'ששייט אז שרה פון שבין דער "יז ךאס שרה חיי שני פשוק ךעראייס
 דער נאר יאסר, זיבענקצוואגצינ הונרערט גילעכט האט ויא או פינערשוין
 דער !אשם גקיאה א?ה א 1דוקק גר.ימע א גימעזין איז זיא ךייל איז9?ט
 זי?עשץ?אקחיג הו~?עךעמ די שאקך'ן איךע גילעוט יפ שוין סאט !י ץע,4שוק
 גוטע ךעכטי די לעכין צו ניהויוין יהן העישט זיא האם שרה חיי שני:איר,
 ץרית פיל !יא סאט וועלט דיא אייף פייל לע?יו גוטע איייעע יאםיא?רין



מזאסן שני%קואטרו
 חייה השלטת אהר אב? סעקידה יצחק צרת ישמעאל צרת הגר צרתפרעה
 כחיים רוח בקורת נפלאיס נתענוגים סעתה היי להיות התחילה היאבעוה'ז
 מי כלומר נ'ת'1' ב'א'ם'ו צ'ד'י'ק' הרסז הוא וזהו וטתוקים, ונעיטיסגצחיים
 ושנים ימים, באריכות יחי' אמן בעגין 1'נ'ת'1 'ב'א'ס פעמים צדיקשעיגה

 : נצחיים ינעיטים טוביס חיים יחי' חוא ובעוה'ב העולס בזהטובימ,
 יום שבכל וילך פ' סוף חחיים אזאר בספר כתב ביכות הקי ואודותכד(

 ומכל ודבר ססנפה ינצל בכוונה ברכות מאה מברךשחוא-
 שישראל ובעוד וז'ל כתב א' שער אורה שערי ובספר : עכ'ל ר'ל רעדבר

 כל סלאיס עשירימ כולם אז כהוגן ברכוף מאה יום גכל ומברכיןצדיקים
 : ע'כ צרכם כפי קיים מים ושואביןטוב

 וו'ל כתב כיא אות זצ'ל כ.ץ נפתלי ר' טהרבי טוסר דברי דבספךכה(
 שערי לו פותחין כחו בכל אטן העונה כל קי"ם די שכתבנמרא

 כדקיי'ל הכוונה טעורר הקול כי ממש כחו ככל אסן שיענה פי' עדןנן

 איער עקידה, די פון יצחק צרת ישמעאל, צרת הנר, צרת פרעה, צריתגילומין
 סערשמ וי סאט עעלט דער אויף ףוסרין טט*ע ללבם יפ שוין האם זיווען
 עעלמ חיי4עע איר וועלט שיינע 4יר וועלט גיטע ייר לעבין צו מ"ייכיןאהן
 9אהל 2יץ4יג זא4ט עאם דער ו'נ'ת'1 ב'א'מ י'ק צ'ד ר9ז רער איז ?אםאון
 ?)וישין עדז גז איז ?עלט איייי~ע די חין לע?ין %ר טעט יחי' יאג :ע?עןאמ,

 : צריקים נר1יקעדיא

 מוף החיים אוצר ספר א,ן שטייט וךכות הש?ערט דיא עעוין אוןכד(
 ביכות הו:?עדפ ז~נמ מענש דער ץאם פאג דעם און טז וילךפרש'

 ר'ל. שלעימ'ם כל פון און ומגייה דבי פון טאשערעמש %ר ווע-טבן:עה

 יודין ווען טז גיק)רייין שטייש א' שער אורה שעיי ספר היילעען דעםאין
 און רייך זייא מערין כוונה סיט יךכיז הונךעךמ :אגין זייא און צדקים4שעז
 מיש *בין פון ברכות ?עפין זיי און גומם פיעל מיט קילט ?ער ~עריןז'יא

 ; שערגיני:יןשיעל
 רעם פון משר דכרי מפר הייליגער רער שרייבט אמן :ושין אוןכה,

 היילעע דיא עאס דאם טז כ"א באות ז.ל כץ נפתלי י'היילילן
 עדן גן שערי לו פותחין כחו בכל אמן העצה כל קי"ט שכת שן ;אנמגטרא
 דיא "הם 9ען "פינט כח גאנ?ין דעם מיט אטן "4טפערם וואס דער8ז

 רער יייל ט9ש כח נאן4ין ~עם מימ טאקי סען סיץם עדן גן פוןטושרין



אמן שמחלקיאמרומך[
 נטי והיינו חכוונה לעורר כדי רם בקור להתפלל דמותר ויוה'כ ר'הבתפלת
 כי כונתו בכל היא מטילא כחו בכל אמן עונה אם ,כוונהו בכל כחובכל

 : הנה"ה[ שכ עכ"ל כדאמרן תלי' בהא והא הכוונה טעוררהקול
 מישראל איש וכל וז.ל י.א ליום משה ודרך הגן בספר שם כתכ עדרכו(

 אצלו העוסדים שישסעו כדי רם בקול הברכות לומרסחויב
 יאמר ואם אמת, שהוא הברכה על היא עדות אטן שעניית אמןויענו
 בביהכנ"ס ומכש'כ וכו'. הדבר על להעיד שמעלים כמו הואבלחש
 נזהרים העולם שאין אמנים בהנ' ובפרט י"ח תפלת וסתפלל חוזרכשהחזן
 ואין לך אנחנו מודים תיכף אומרים לציון שכינחו המתזיר אצל דהיינובהם
 הש'ץ כשמסיים השכיבנו ברכת בסיום שבת של טעריב ואצל אסן,עונין
 ציו'ן הכתוב רסז וע"ז ושסרו, לומר תיכף סתחילים ירושלים ועל כו'ופרוס
 שלה אמן עניית על תבכה לציוין שכינתו המחויר ברכת היינו תבכה,במר

 מען ךארף 4שךה שמתה איז דין ךער נויא 5זוי כוונח, ךיא 4עחם ךערקול
 דאווינען שען מענ כיפור יום השנה ראש וועגין העיט פון שטילראמי~ען
 אמן הויך :אנין מען רארף שזוי כוונה דיא וועקם ךער ק.ל וער וויילהףך
 קיינט כחו בכל פשט רער 4יז דאם און כוונה די עעקט דער קול דאםווייל
 דיא און כוונה, דיא וועהם וער דאס תארין כח גאנצין 4עם מיט טאקי9ען
 שוין ,ר איז טמילא אמן הויף זאנט מען 8ז ק,ל ךעם שין זיך יענטכוונה

 : הגה"ה[ כאן עד עכ'למכוין

 יערער אז י.א ליים ךארטין משה ודרך הנן םפר דער שריבט ~אך איןכו(
 :אל יען כרי קל הויך ש טיט קרכות די זא4ין צו מחויב ייזמענש

 ש9ת, פשט דש- איז אמן רער ווארין אמן 4נטפערין און 4ךכה זייןהערין
 דיא מאכט דער ווי אזוי אמת מ,את 5ז ברכה ריא אזיף ש4רות שיזדאס

 דעם היילט פאף ער נויא 5ז,י י.ז שטיל כךכה א מאכט מען אז אוןברכה,
 הויקע דיא אגט חזן רער ווען שוהל שין שכן ומכל ברכה, דיא פוןמדית
 און אמן' 4נטפערין און הערין צו אוים געווים מען דארף עשרהשסעה
 זאגין צו נאך ניזהר נישט איז וועלט דיא וואס ברכות דרייא רי ~אךמכש.כ
 און לך ף4חנו מודים כאלר מען זאגט לציון ?4עתו סטףיר נאך דמיינואמן
 פה ארמלאז אין שבת של מעריב כייא און אמן קיין נישט 4נסערםמען

 ירושלים ופרוש-ועל אוים לאזט חזן דער ווי 5יוי סנהג ךער איזמשייכנו
 המהיב סחי' א,ים לאזם חזן רער ןוי 5זף און וימרו, עולם 4ער טאלרזאגם



מפאמן שנ.חלקדאנשרו
 ועל עלינו שלום מוכת הפורס ברכת על דהיינו קולה תתןוירושלים
 הניל ברכות הנ' על אטן לענות מאד ליזחר צריכים ע'כ ח'ו אסןעניית בלי קדושה לוטר טתחילים הסתים טחי' מסיים כשהחזן והשלישיירושל"ם.
 קדמונים בספרים ואיתא קדושה, וקורם ושמרו, וקודם מודים, קודםהיינו
 הנאולה תבא איך בחלום לו ונתנלה הגלות, אריכות על התענה אחדשחסיד
 שכינתו הטחזיר היא הנאולה ברכת על אסן לענות סשגיחים איןוהעולם
 לבטלה ברכה שעושה להחזן וגורמין המתים מחי' ועל ירושלים, ועללציון,'
 שיטתינו החזנים כל על הרביס לזכות אני מזהיר נוסע שאני מקום ובכלח'ו,
 זאת את החון יעשח לא ואם הקדושה, וקודם ושמרו, וקודם טודים, קודםמעם
 ובאמת אסן, עונה ואינו ברכה להשומע מיתה 13רם שהוא החזן עלהעונש
 ובא תחילה בנפשות פינע הרחמים בעל אין רק ח'ו מיתח חייב וטידתיכף

 וארף אלזף אמז 41ית יהן נסרש אףער 2קדישץ אהן סאלד מעןהייסט
 דסיינו ב~כות דמייא דיא אייף אמן "נטשערין צו 4:וארינט וישי דיןסען
 פסוק דער מרמז איו דאם און חדושה,' פאר און ושמרו, פאר און מודים'פאר
 המחויר פון ברכה דיא דסיינו קילה "מן ם ויייר'ו'שיליי תכשה במרצ'י'1'ן
 ברכה דיא איף אמן סיין נישט זאגט מען יואם ןיינען שום לצי1ןשכינתו
 ניט ו4צט מען ףאס קול איח'ן שרייט ירושלים און ק1לה תחן ו'ש'ל'י'םו'י'ר
 אמן, קיק יייירשיליי'ם שי "לינו של1ם סוכת הפורם פון ברכה דיא1יף
 לאנשן דעם אוקש גיפאסט האש חמיד 8 8ז קדמונים מפרים אין ס'שטייטאון

 4אן ח11י וויא שז חל1ם אין הימסעל פון 4:יען מודש "הם מען האשנלות,
 דיא א1יף אמן "נטפערין צו ניט גאר קזט עולם דער או נאולה דיאקומען
 של1ם סוכת הפירס אייף און לציון, שכינתו המחזיר דהיינו סגאולהירסת
 דער 5ז ג1רם נאץ זענען דיא און המתים מחי' אייף און ירושלים, ועלכו.
 מחי' ברכה דיא שייא עשרה שמונה די בייא לסטלה אברכה טאכשחזן

 שטייט 4ם עיא שזוי לצי.ן, שכינתו המחויר פון ברכה דיא בייא אוןהמתים,
 ,ניערין זאלין יורין ניין קיין דא נישט איו %ס אז קכ"ד סיי ערוץ שלחןאין
 דיא איץ וואיען פחער א,ך תי אימעדום דרובער יבטלה, ברכה 8 איזאמן
 פאר און מודים, פאר און חרושה, פאר מארטין בימיל א ואלין זייא אזחזנים
 וואס חון דעם אויף עונש דעי שיו 4ישט ראם טיט חזן ~ער אתב אוןושמר4,
 אמן, קיין נישם "נפערט און ברכה 8 ~ערין וואם די צו מיפה גךים טיו4ר

 ה-חמים סעל 8 דאך איז רבש"ע רער נאר מיתה חייב סאלד ,ר איזובאמת
 מאכש)הן



אסן שמ"ואמרונ
 בעיניכם קל אמן עניית יחא לא ורעיי אחיי ע'כ כסת, חשוב ועני עניותלידי
 צדי'ק שניטריקון הסציה יום בבל טקיים אם אלא צריק נקרא אדםואק
 עכזל צד"ק: של ר'ת גרכות ק' קדשים, י' קדושות, ד' אסנים, ידיקהיגו

 : הנ'ל סשה ודרך הגןהספר
 לחיות סאד קטן דבר הוא בציבור תפלה אדם יתפלל אם רכאמתכו(

 שאינם אשנגו לבני אפי' אטנים צדיק של הנוטריקוןסקיים
 יותר הרבה נ"כ יש מעריב קודם קדיש אוטרים ואין פורקני' ויצסתאוסרים

 כסעריב. ונתתיל האשכנזים נוסח לפי אותן ואחשוב אטניםמ4דיק
--ר' יש מעריב של ק.שברגת  י' 

--ג' ש,ע קודם קדישחציא'  ': 
--ו'- תתקבל קדישב'  י' 

 טיה4ךע ע'כ טיייער 8 וויא חשוכ 8:ו אזע?י און א4י יאר ןהם %רטאכפ
 אויגין, שישמע אין גףימ אמן 2גטפעףין פן מצ:ה דיא דין ?יט זחלברורער

 דיא מקים איז 4ר תען שאר צדיק קיין גירקק אהן ?י,טט ?עים קענש אאון
 4נשערין ןאל טען 8ז שטייפ פרן4ר (אר ?יא שזוי צ'ד'י'ק פון תיבותךאשי
 קדוש ילוש א' (ע?ין ךאם חרהשות פיר און אטןי 4אהל ןי?4יג ?אנ4ךעריז
 די לציון, ווא פון מדוש ג' קדושה, שייא הרזש ב' שמע' חריאתפאר
 ק' און מדישים, שעהן איז ךאס הרישים יוד ס?סה, פון מדושה בייאקדזש
 ספר פון לשון רער איז ד,ער 8 ביז ברכות הונהערט ?ען סיינט ראס?רכוה
 זיין מקיים !אל"ענין %ר ?כן טיט ואוושען צו זיין :זמר ךעךער (אלהנן-ע"כ

 ברכית ק' מדישים יי קרושות ד' איוים צ' צדיק ר"ת איז ?אם מצוהדי
 : בין מקיים נריננ דאם %ר ,קאן מנין מיפ ראנוינר %ר שז?אריז

 ואך 8קליעע נאר איז בצבור תפ?ה ואוונען תעט אמענטש אץב ובאמתכז(
 מיאיג דיא פון מםמר ךעם דין מקים זאהל %ר איהםטאר

 וואם אשכנז נוסח דאהען ?אם ד'א "פילו קנפערין, תעט %ר ?אםאמן'ם.
 פיהל דא אץך ייז מעךיב טאר "דיש ניט :אגין און פורקניה ויצמה ניט:אניז
 נומח דעם נאך ךעכעען אוים ךא דיא תעל איץ און אמן'ס, ניי??יג פוןיעהר

 : טעריב פון קגטאמען עערין מיר און אשכנזים דיאפון

 ד' -ד' ברכות פיר דץ 4יפינען מעריב פון שמע קריאת8ין

 נ' -נ' ש"ע פאר קרישחצי
 1 -ו' תתקבלמדיש



אמן י"4ושרו
 י - -"י- עליגואהי

 4ח9,ןה

 יר - -ט'י חשחר גרגתבשתרית
ו' --י - - דרבנןקדיש

-ב' - וישתבח שאסרברוך  -  
ב,

-נ' ברכו קודמ קדישחצי  -  נ' 
ב' --ב. א'א גאל אמר כי ק'ש של ברבותבי

י'ט - -"ט- הש'ץ כרכתי'פ

ג' --ני- לאחרי' קדיחתצי

י' --י'- -- תתקבלקד-ש
- -ה - יום של חסירקדיש ה' 

ה-- עלינואחר
-- ה' 

י' --י'- - קדישרבנן

 עזב סיה-
-נ'- קדיש חציבמנחח.'  -  נ' 

 י'ט - -י'ט - - הש'ץי,םחזרת
 י' - -י' - - תתקבלקדיש"א
-ה' -- - עלינו-אחר"ב  -  ה' 

 לינס.ה

 -ה'ה עלינונאך

 מזו --פ"1 זיך גיפינען פ-יא דער אין זאגם מע, וואם ברבות דיאין

 ו' -ו' דרבנןמדיש

 ב -כ' ישהבח אק שאמרברוף

 ג' -ג' ברכי פאר קדישחצי

 ב'=ב' אטן נים מען ענפערס ישראל גאל נאף ווייל ק"ש פון ברכית~וויי

 י'ם - י.פ עשרה שמ,נה פון ברכותרי

 גי -בי עשרה שמעה נאך קרישחצי

ו. תתקכלמד"ם
 וי -

 ה' -ה' יום פוןמדיש

 ה' -ה' עלינואחר

 ו' -ו' דרפנןמד"ם
 ע-בם.ה



~שכמן שניחיקדאמרוננ2
 מקומות להיש ואפ*' אמנים מצ' יותר הרבה יש לכה'פ ל'ג, ע'נ, ח.י,ס'ה
 שיר סזסור או הודו או וידבר סתחילין רק העמוד לפני ברכות אומריםשאין
 ושחרית ערבית במנין להתפלל נזהר אם אטנים טצדיק יוהר יש ג'כחנוכת
 הד' נם לקיים בנקל יהי' טטילא אשר לדעת אחשוב ועחה כנ'ל.ומנחה

 הקדושה נ' הש.ץ, בחזרת קדושה ב' אור, יוצר בברכת קדוש א' והםקדושות,
 י' ולשסוע טנחה, של הש.ץ החזרת של הקדושה והד' לציון, ובאשל

 : בציבור סתפלל אם רק וזה לעיל המצויניםקדישים
 קודש שכת של אמנים הצדיק לדעת אחשבה ועיעחכח,

ה' באשכנז השבת ליום שיר סזמור של הקדיש ש-קבליל

 ר' - - - - ק.ש של ברכותד'

.י - תתקבל ואח,כ אבוקינו ואלקי אלקינו אכותמגן
ה'--- - -- עלינוקדיש

-
 כ'אס'ה

ג'-ג' קדיש חצי מנחה:צו

י'ט-י"ט י.ט עשרה שטו:ה פין הש.ץחזרת
 -ו'ו' תתקבל פוןמדיש

 ה' -ה' עלינו נאךמדיש

 ל.גמ-ה
 וןדבר אן דייבט מען ;אר %מוד סארין השמי 4רכ.ק קיין :יכ: :א4ט 9עןני. אפילו אמן'ס ניינציג פון מעהר פיל דא איז הפהות לכל ל"ג, ע"כ, ייח,ס.ה
 ם אמן גי,צי: פזן קע;ר דא ארך איז תנזכת שיר מזמ.ר אדער הךן~דער
 אזיי מנחה א,;ד שחריה מעריב מנין א מ.ט דאוועען צ. 4יה.ט איז ,רא-ב
 לין צ, מק'ים נריננ דין עהם 3ועט וממילא או.ווין :יבראכט מערט %םוויא
 נ' דש"'ן, חזרת פון קדזשה ב' אור, יוצר פון קדיש א' קדוש.תי פירדיא

 ד-א הערין ףעט%ר ממ-לא אזן מ;חה, פין קדישה ד' לצי.ן, וקא פזןקדוש
 פריער: 4יציי:'4ט :ע;ין דיא 3ואם הדישיםצעהן

 טבת; פזן אסן'ם נ'-ן4יג די ווימין צן !; רע:ינ אויס ייר עעלין יעצטכחן
 ה' - אשכ:ז נ.טח חין השבת ליום שיי מימור פ,ן קרי'2 צעאכטקרייטיג

 ד' - שמע קריאה פון ברכותס.ער

 ואלק- אלקנו אבוה מנן~אך
 ז.- קקקבל און אבותי3,

 ה'- עלי:י פוןקדיש

 איינאינצוואנצעס,ה



נג4שכמן עע'חלקר14כמרד
טץ-- הברכותבשחרית

י'--- דרבנןקדיש
ב'- - וישתבח שאסרברוך

ב'- - ק.ש של ברכותכ'

ו'- דשחרית ש'ע ברכותז'
י.ה כרכות י'ד קרואים ו' התורהקריאת
- ה' הפטרה וברכות ב'טפטיר ו' 

ג'- סוסף קודם קדישחצי

י' - - מוסףשטו'ע
ו'-- תתקבלקריש
ה'-- סיוםקדיש

ה'--עלינו

 ע.מס'ה
נ' התורח קריאת קודם קדיש חציטנחה
- התורהקריאת  -  - - י' 
נ' - - - ש'ע קודם קדישחצי

ז' - - - - כרכות דשמו.ע
- -

 ט"- ברכוה פיפ~ין יא אין שחריתשבת
 ו'- ' זעקס דא טיז ררבנןקריש

 ב'- צ7ויי דא איו וישהכח שאמרכרוך

 כ'- ימ'י דא איו שמע קריאת פוןברכית

 ו'- זישען דא איז שחרית פון עשרה שמונהברכות
 י"ד- כרכות פירצין דא איו קרואים !י9ן התורהקריאת
 ז'- זי9ען איו הפטודה דער פון ברכות פינף און צץ'י -מפטיר
 נ'- דרייא דא איו סומף פאר קדישחצי

 ו'- ויכען רא איז מומף פקשסו.ע
 ו'- תקקבלמדיש
 ה'- פינף דא שיז י,ם פוןמריש

 ה'- פישי דא איועלינו

 ניינאונזיכצינס-ה
 ג'- ךרייא יא איז ל~יין ו9א נאך קדיש חצי :מנחה
 ו'- ןעקם דא איו התףיה קריאת פון כרכיתדי

 נ'- דרייא ~א איז עשרה שמצהפאר
 ז'- ויקען דא ייזשמ,ייע

קי,ש



*שכמ שניח5קד14מרונד
 - - - - תתקבלקדיש
 - - - - עלינואחר

 במקומות ואפי אמנים מתששם יותר יש השחר ברכת בלי שאפי' מפורשהרי
 אם אסנים הצדיק בריוח ג.כ יש חנוכת שיר סזסור או הודושטתחילין
 כט'ש הציבור עם דוקא בביהכ'נ לחתפלל אדם ישתדל ע"כ בציביריתפלל
 טיוחד בקונטרס להלן טזה אי"ה שאכתוב וכטו מ' סעי' צ' סי' אךחבש'ע
 בו ויקיים אמנים הצ' שיענה ג'כ מובטח ויהי' בציבור תפילה סצוהבענין
 טובים בחיים ויהי', אמנים, צ'ד'י'ק עונה הוא אם כנ.5 ב'%מ'ו'~ת'1צ'ד'י'ק

 וי' קיושות הד' לקיים בנקל לו יהי' וממילא וכנ"5 ובבא בוהוארוכים,

 ו'- ועףף ד* איו תתקב5מדיש
 ה'- פעף ?א איז ע5ינו נאךקריש

 דריימיגם"ה
 דא *ויץ %ז פרי* רער 46ן בןרכות דיא אטילו.*הן בפירוש מיר ה*בין כןע5

 הודו ין היייש שען וואם "רטער רי* גי, *פירו חמן'ם רינצינ פון4עהר
 "ר אייב אמן'ס י?צינ דיא בר?ח דא שיץ איו חנוכת שיי סומור4יעך
 *ץם % "י וי, משתיל קענמהם :ע?ער !יץ עול ע.כ מני, מיפ ד*ו?ען?עט
 ערוץ לה5חן אין גי~ריגין ס'שטייט תיא שזוי רוקא טכן ש מיט ?אוונעןסצ-ען
 תייוועי דעם פון אי,ה ע~ןייסין ?עלין ייר ווי אווי און ט' סעיף צ' מי'או.ח
 און כציבור ?אווטן מצוה דער פון ענין דעם תעגען קינטרם באוונרער אאין
 ?עפ "ם און אמן'ם ניינ4ינ דיא "נפערין וועט "ר אז זיכער זיין זאלער

 אץבין מ'תערפ וויא שזוי יחי' כיא'מיו'נית'ו .צ'ד'י'ק איהם :א וועןעןמקדם
 ני?4ינ איז דאם צ'ד'י'ק דיא ,ן5ערק צ. ויין מקיים תעט ער אויב4יוראכט
 ?ערין לעיערט דער 4הם וועט "ם א,ן לעבק שגוט לע?ען "ר ףעטאמן'ם
 שייויגע יי אץף ?עלט 4ריילע?ע א "גו4ע אק ?עלט וער אי'ף :אףיי,ייוע
 ארהם ?עט (ם און כ"ג סימן אין פריער ויוראכט ס'3יעיט ויי מיף איז?עלט
 ,?ישים צעהן דיא מש הדושות פיר דיא ויין צו מקיים גריננ זייןטמילא
 שצדימ ?ין גציבור דאזונען ז.ין דורך ער :וערט ממילא ברכית קיה דיט.ט
 ויין ממיים ?ארף מענום :ערער אז איבין גיכראזט ?ערט "ס וויא שי.י4יר
 מ' _קדישים, י' הדושית, ד' 98וים, צ' דה.ינ. צ'ד'ייק פ,ן תיב.ת ראשידיא

ברכזת



נהחט,ן שמ%קראמרו
 וכנ"ל. גמור צדיק בציבור תפילתו ע'י יהי' וממילא ברכות וק'קדישים
 באמרו אמן מל;נות חבירו ברכת מלשמוע ח'ו א,ע אדם יפטור אלומ'ם
 הובא בזוה'ק כם'ש כן הדעת על להעלות חלילה אמנים, צ' שזמע הנניהלא
 שאומרים אלא אמונים שומר תקרי אל אמונים שומר עח'פ י"ב אותלעיל
 ומחכה דמברך האי דאמר ברכה האי לה דנטיר כלומר שוסר מאיאטנים
 הראשון בחלק שכתבתי וכמו הזוה.ק, עכ.ל דאצטריך כמה אמן לאתכאלי'
 אפי, השחר כרכת שומע הי' ז'ל שהאר'י ו'ל הא-י בכתבי שאיתא ט"אאות

 בינה, לשכוי הנוחן פעמים סאה אפי' לשמוע מתעצל הי' ולא אנשיםממאה
 שם כתב ז' ובאות נ', באות היום בהסדר אהרן בית הקדוש בספרהובא
 וכל ושטו,ע, השחר, ברכות הן הכרכות כל על אסן לענות להתאטץוז'ל

 המזון, שבברכת הרחסן ועל התורה, קריאת שאחר רצין היהי ועלהקדיושים,
 ונש'ע תפלה מה' י'ד הל' פ.ז ברמב'ם מנוארים ברכות והק' הקדוש,ענ'ל

 : ג' סעיף מ'וסי'

 !יר יי יעגיז רעסט פח ישעי ומוי' צדיק ט ךיז יר :יעט :עיאלט?רכות
 ניינציג דיא מהערט שוין יאט "הר יען חיו זיין היתר מירה 4יט מענמהםא

 אמן. 4נפטרין פון פאטערין ויך און חכר ןיין פון אכר4ה הערין צו פוןאמן'ם
 גאה דאם ףוהל ~ר אמן'ם, נ.יזצינ די נעסערט היינט שוין דאך האט 4ר):ייל
 ייא אוף הקרוש זוסר אין גישריבין ם'שטייט וויא אזף טראכטין ניטחלילה
 מען אז אמונים שומר פסוק דעם אויף י"ב איז אין 4יבראדט אייביןס':וערט

 4ר י:אס פשט רער איז אמנים, ש,מר נאר אמונים שימר ליעען ניטזאל
 צו דארפט עס וויא אזוי אנון ,נפערין צו חבר זיין פין כדכה דיא 5פהיט
 9'שטייט מ"א אות טייל 4רשטין דעם אין 4ישריבין האכ איך )וי טזף אוןךין.

 ברכווז דיא ניהערט סאט ז'ל האר"י רער אי ז"ל האר"י כחכי אין4ישריכין
 קאט ~ר און מענמהטין הוודערט פון אפילו פריא כער אין ;אנט שעןלאם
 לשכויבינה, סנותן ברכה די טאהל הונדערם יפילו הוירין צו גיפילט ניטןיך
 הי'ם מדר דעם אין אהרן בית מפר היילינע, י,ן ניכראכט תעיט עם וויאזף
 4נשעיין צו שטאך,ין ,יך זאהל שען שי ךארט 4ר שרייבט ז' איה אין ג'אות
 פון און 4שרה שמתה פון און פריא דער אין פון סיי בךכ,ת אלע איףאמן
 אייף אין התורה חריאת נאך :ואכ ךצוןים 'הי ריא אויף ~ין היישים,אלע

 צ,ם וואם קרחמן'סדי

 סו-

 : הסד,ש עכיל בענטשין



 ןאמ שני"יקדאמרונו
 השכר שגדול ולהזכיר להזהיר באתי וז,ל כ"ח ליום הגן בספר נתב עדךנמ(

 ואין למעלה וגכורה כח ייסיף שבזה מהטברך יותר אסן ענייתשל
 כתב וילך פ' ובזוה'ק תבא, כמד'ריש כמבואר אמן, בעניית הקביה לפני גדוללך
 אורות הרבה הטשפיע שהוא ע'י העולמות בכל משתכחין טובות שכמהוז.ל
 ובעלמא דין בעלמא צרה מכל למלטם עי.ו ונורמים האמן עניית ע'יושפע
 שוטר צדיק נוי ויבא שערים פתחו העולטות בכל יוצא הכרוז וקולדאתי
 שאר או מעמדות או תהלים יאמרו שלא עם להמון להזהיר וצריךאסונים
 אטן ועונין כראוי לכוון א.א בוראי כי י'ח תפלת הש'ץ חזרת בעתתחנונים

 מזהיר ניקומען בין איך : כ"ח לי.ם הנן 0פר אין גישריבין שסיש 3אךכט(
 "יז אמ, 971עךט וואס דעם פון שכר דער אז טאנען דער אוןויין

 כח 4ר מערט דעם מיט ווייל ברכה רי מאכט וואם דעם פון גיעסער;אך
 מייו דא ניט איז %ם ווארום טשן צו גיטעם הימעל אין שטארקייםאון

 ו.יא אמןי ענסערט וואס דער ?יא עולם של רבע. פארין "ענו:;,דעקע?עי
 פרשה זוה"ק אין און תכוא, פרשה ?4סייב יךרש "י, ;יירא9ט9'?ערט

 וועלטין "לע אין ניפינען תערין טוב.ת פילע )ויא חז אז.י. 2ר יריייטמלד
 לין דורך וךכה שפע אין ליכ9יקייט סאץ א משפיע איז ער וואם רעםדורך

 און וועלט הער צייתאון פיל פון גיהיט אפ !וי ווערין דעם דורך אמן'ענפערין
 איים שרייט און ע.למוה אלע אין טרףם גייט ק.ל כת א און וועלטי:קנקר
 דעם פון פשט דער אמונים ששר צדימ נף הבוא ש4רים פ"חו פטוקדעם
 ?פ ?יט ;ואם צדיק דער קומען אריין :אל (ס טףערין די אויף %פענטאיז.
 קיין וא;ין 4ים :אלין ויא אז 2ם סם.ן דעם זאנין אן דערף מען און אמן'םדי

 שמעה די זאוט חזן דער ווען ;יבעטין אנדערע אדער מעמדות אדערתהלים
 זא;ט, הזו דער ?אם ברכה ?ער צו סעךיו :וט ;יט ועו ?ען מייל4יארה'
 אכרכה וואכ 4ישט ;אר וויימט ער 5ז "יז דאם ותומה, מאמן יען4נ9ערט
 אדער אטן' א,יך %ר :א7ט אמן :א7ט :ענער אז העךט ער נאר זאגט חזןדער
 הייסטא דאם ברכה די :ע2ער2ק-?ט ווי שזוי אטן סאלד נישט 4נפעךט4ר
 די אהן ?מ איז2ריאיט דס קסופה אמן א אדער אסכנה' איז יאם ות91ה?ס,
 וויא פרוער אמן ןא4ין האיין נישט זאר %ר איז דאס מט.9ה אקן א אדערנון,

 אפשט נאל אמ4נה, אויך איז דאם ביכה גאקצע דיא אויס לאקם:ע4ער
 ?עס ".ן ייי, קאי'ד ט4י9על זאל (ר נאר אמן ךעם חאפין נישט זאר 4ראיז



3ן4וכמן שניחלקר4שכמרו
 : טנאץ אלא מברך זה ואין חטופה, ואמן קטופה, ואמןיתומה,

 בביהכ'נ שישיבה אף ז'ל הרמב.ם כשם כ'ט באות שם כתב עוךל(
 ואסור מצוה מכבה עבירה בטילה שיחה המדבר אבל יחשבלמצוה

 טן ע'כ התפלה, בשעת וסכ.ש התפלה בשעת שלא אף בטילה שיחהלדבר
 סניע ודתו עולם של סלכו הטלך דבר אשר מקום וקחילה קהילה שכלהראוי
 ברבים אותם ויביישו המדברים על בעיניהם ישניחו אשר ע'ז אנשיםיעטדו
 ויתנו עוד, יזידון ולא ויראו ישמעו העם וכל בארץ ח' כבור נראהובזה
 בטילה, ושיחה חול של דיבור מלדבר בביהכ'נ פיהם את לבלום ורסןבמתנ
 ולא איש פני ישא ולא קונו כבוד על יחוש ורצועה מקל בירו שישומי
 ה' בנועם לראות יוכו והנזהר והמזהיר חדול יחדל כי עד גדול פנייהדר

 : עכ'ל אכי.ר בהיכלוולבקר

- -

 מען אז ע"כ מ"ו דף ברכ,ה טסכת אין :אנט גמףא הייליגע די )וי אוףאמן,
 : אמן אין מאריך כטיל א 9יז 4ר 8ז :אךי, ךי 4הם  יי-וד,ייי%י'יטוער

 כ"ט א,ת דעם אין סארטין ?ריייט(הר ~אךל
 פא-

 ז"ל רמב"ם דעם

 דקרים ךעדען צו אקער מצ:ה א דאך איז שיהל "יז !י"יוחאטשע
 ~יט טאהר און.מען שיהל, אין זיצין פון מצוה דיא פהףלע?ט דאםבשלים
 מען תען שכן מכל דאווענט מען בשעת ~יט "פילו בטלים דבךים ק-יןרעךען

 שרט דעם אי'ף ,קהילה קהילה :ע?עיע אז גלי.ך איז ?ם א.כער דערךאווענטי
 אויף מענטשין שטיין ז4ולין דארטי, ;ינומען שן איו השי-ת פין רייד דיעאם
 ביא :אלין און רעדין' וואם די א-ף אינין זויעךע מיט נעכין צו ש;טוננ?עם
 רעם פון ובי דעם :עהן מיר :ועלין דעם דורך און ברבים' שעמעןפאר
 זאלין זייא אז הערין און זעהן ואלין 4לע און המכ"ה. הטלכים מלכיסלך
 יר-ף זאלין זייא און שוחל אין דעדין עט מעהר דאווינען דעםסייא
 מיין שוהל אין רערין ניט ז'אלען דיא שז סיילער ד(רע אויף אצףםטאהן
 גע;ין אכמונ: 4ר זאהל כח אבימל זיך בא מ'~אט עער און כטלים.ד~רים
 נ'שט זא" יר און ית'ש' בלא סייליויז ועם פון כביד דעם פאר דעם'אויף
 א,יף עעט :ענער ביז ניאוטער. א "ענטש אגרימער טיו :;עער וואםמומין
 יואס ~יער און דעם, אין זיץ באמיהט יאס דער און רעףין, צוהעךין

 אסן: בימינו בכררה של(ןה :אולה א צו ויין זיכה עעליןיאלנט4הם
הג"ה



4*כמן שנ'מיק יאטרוניק
 כדי רם בקול שיברר המברר על סוטל וע.כ המחבר מנעל זיקגה"הלא(

 לעיל כט'ש ברכתו, על אמן ויענו אצלו העימדיםשישמעו
 והטטח ר'ס טי' שהמג'א הקדמונים ממחנרים שהוא הנן ספר בשם כ'וסי'

 מביאו:טשה
 שהאומר כ"ז סי' ראשון בחלק הבאתיו רנ'ד סי חסידים בס' איתא וכןלב(

 מי יהי' שלא כמה האמן חמקום את וגוזל חזטא הוא בלחשברכות
 עכ'ל: בברכה קולו מרים לא אם נרכתו עך אמןשיענה

 טעם עוד חסידים כס' כתב בלחש יברך אם אמן מניעת טעם יכןלבדלנ(
 את נפשי ברכי כתיב וז'ל תת'ך בסי' בקול לברך דצריךטה

 בקול כי רם בקול לברכו צריך להקנ'ה כשינרך קדשו שם את קרבי ינלה'
 : עכ'ל הקול אחר ונמשכים טתנועעים הקרביים כלרם

 ירגיל אדם דכל ס'נ סי' בבאה'ט דבריו הובא הקדוש השל'ה וכ:"ננלד(
 עכ.ל. הכוונה מעורר הקול כי רם בקול הברכות כל לומרעצטו

 : הטחבר[ מנעל ההנה'הע'כ

 ש מאכט ?אם יע?ערין אויף ?יוב 8 ליגט ע"כ המהבר בעל פון וקהג.הלא(
 שטיזן מאס רי שי כרי ברכה די הו'ץ מאכין זאל 4ר אןברכה

 מימן אין פר4ר ס'שטיים וויא טזוי אמן "נפערין און סערין זאלין 4הםלעבין
 גדטינים דיא פון 8יז הנן מפר דער :ואם הגן ספר פון נאטען ךעם איןכיו
 : 4הם ברענגפ טשה מטה ספר דער און ר"ם מי' אין אברהם מגן וערראס

 סאנ "יץ ראס רנ"ד טי' חכירים מפר 8ין זיך ויפעט !על?ע ראם אוןלב(
 עאם דער אז כ"ז מי' יייל ,רשטין ועם הין ייאריוין ךאםשףן

 נאשלפ 4י עאם 8קלז א" 8!?ד?עי %י ?.י9ם היש ?שילעי 8?ר9הזאנש
 : וך9ה ןיין אףף אמן "ויערין צו ;ישט נ~ים שיז 4ר מייל הש"י פון אטןסעמ

 ספר כער ירייוט אטן ייין ;יט ענפעךט טען עאם טעם דעם חוק אוןלנ(

 פרזי *םוק 8ין 9'שפייט ?ייל טעם 8 ?אך תה"ך משן 8יןחסידים
 ףךעךעם די וארפין הש"י לויכט ע- אז ?ךש. שם ית קך:. וכל ה' יתאשי

 2יעע ללע או הויך הר9ה 8 טאסין 9ע1 יארף ךרישעי לרכין 4הםאייי
 : שיי*ער?טין ךעם לרבין טים איץ !אליןנידערעמ

 חין קסדוש של"ה פון נא9ען דעם אין באה.פ ךער שריי9ם שזו אוןלד(
 אוסקה זאגין צו ךימי?ען !יד זאל קע?ש :ענעךער 8ז תרמ"נמי'

 סעךט. 4ר עאם ווימען ~אל 4ר כוונה די עעקט ?ער סול ךער )ויילהויץ
 ; המחבר[ מבעל הגה-הע'כ

אי



נםאמן שמ"יקואמרו
 כתב ל.ה אות רב במעשה וז'ל כחכ ח' אות רב טעשה תוספות דבספילה(

 שפקח לאחר חוץ אור יוצר לאחר אפי' אמן כל לענותשמותר
 חדשה שירה שפקח לאחר אף כתוב כ"י רב במעשח וכאן חדשה,שירה

 :עכ.ל
 האף צואת ל'ו אות רכ במעשה וו.ל ט' בסי' שם טש'כ אביא (שנבנלו(

 ז' סעי' צ.ב בסי' שכתב רם'א של ומעמו צואה מקרי לאוהאוזן

 דלשון אלא צואה בכלל אינה דוראי וליתא צואה קראן המקבל פ'שבנסרא
 עליו לסמוך ז'ל הגר'א הוא וכדאי עכ.ל. תיננולים צואת כטו הואפסולת
 ידיו ש'נקה טים לו ואין תפלת באכצע האף בצואת הנוגע כנון הדחקבשעת

 : ז'ל הגר'א כדעת ויתפללהימב
 התנועות שער הנר,א טשנק בספר ז'ל הנר'א מש.כ להעיר יש עדךלז(

 אחר אבל וחיריק צירי אחר כ.א נסתרת אינה היוד וז'ל ג'אות

 אין אז שזוי: ער שרייבט ח' א1ת רב מעשה תשפ,ת ספר רעם איןלה(
 שלע "נפעףין טענ מען אז וישריכין שטייט ל'ה אית רכמעשה

 שירה אנניהויכין שוין האט 4ר עען א,יסער אור י1צר נאך "פילןאמן'ם
 האם 4ר ווען אפ.לו שז ;י?ראוט 3יערט כ"י רב קע?ה אק דא 8י,מך?ה'

 : אמן עניעףין אויך "ר 9עג חדשה שירה טנניהויכיןשוין

 סימן אין גישרינין דא-טין 9'שטיש נואם בריינגין איך עיל ווייל דערלו(
 איז דאם און ו'ל' גאין דעם פון נאמען אין ואך אנויטינע ד?רט'

 אושר און נאז פון אום-.ינקייט ראם ל.1: אות רב קע?ה פיז לשי,לער
 ייא ם'איז 8ז רמ,א פ,ן שעם ?עם ץי, צו?ה' גיט'קיי,היי9ט

 צוא"
 צ"ב בסי'

 8ז ער זאגט צ.אה אן דאם ער רופט המקבל פרק גמרא ד'א ווייל ז'סעי'
 פס,לת אלש,ן איז דאם נאר צואה בכלל ניט 1?ויס ?'איז אט 8זף ;י?טז'ץ'1
 הת-ננולים צ,את זיך רופט ?אס וואס הינער רי פון אומריעקייט ריא ווימ,וי
 זיין צו כומך זיך כדאי ס'איז און צואה פון דין קיין גישט האט דאםאון
 פון אומרי?ק'יט דיא אין אן רירט ווען"י דהיי:ו הדחק, בשעת הנר.אאופ'ן
 האט יר א,ן דאוונען מיט.ן ?ין אושר פק אומריי~קייט דעם אין אבערנאז
 4ר א,ן מאנט 1יין וני?יז ?פ נוט 4ר :אי סע~ד די 3.גזין צו וואסער יייןניט

 : פסקית ל ז גא,ן היילעער דער ווי 8,וי דאינען.:גל

 רעם ?ין 'יאריייז ?אט ז.ל 4ח11 דער יאס ריז ?עלןי יא טיך )ויל 4אףלו(
 ר יו אות דער אז ג', אוה התנועות שער און הגר"א משנתספר

איז



4לכ2ן שניחלקואמרום
 יוהרו ע.כ. בטבמא נרנשת שתה.' היוד את להדגיש צריכים וקמץפתח

 וכ,כ במבטא. נרגשת היוד שתהי' הקדזש השם שכסוף היוד אתלהדגיש
 הוא נראה נח השסן ןשל והיוד וז'ל סק'א אברהם באשל ה' סי'הפרמ'ג
 הנ'ל הניביי דברי את לקיים מהנכון ע'כ הפרם'ג, עכ"ל להדנישהוצריך
 הגר.א דברי את לקיים בנקל יהי' וממילא הנון להדניש מלרע השםלקרות

 :' כמובן היוד נם להדניש ז.לוהפמ'ג

 שהשם ב' סי' או.ח חלק ביהודה הנודע טש.כ להודיע שנית אוכיר 4שככלח(
 שם וכתב סלעיל ולא דוקא מלרע לקרותו צריכים אד-ניהקדוש

 שצריכים דהיינו מלרע דוקא לקרותו צריכים שהשם הוא רב בי קרידויל
 שקורא שמי שם וכתב מלעיל שהוא הדלית לא השם של הנוןלהדניש

 : צ"ג סי' בח'א כם'ש מלרע בעצטו הוא מלעיל השםאת
 מורנל הוא אם מלרע השם לקרות עליו יקשה שבתחלתן מי ןאףלט(

 מלרע לקרותו פעמים איזה עצמו ירניל אם אמנם מלעיל,לקרותו
 כדברי השם של היוד ולהדניש הנ'ל הנוב'י כדברי השם של הנו!להדגיש

 א.מרייד אין נ'ט%ע"טיגאיז
 חס.(ק נאך אוער אחיריק אזן גזרי א ;אך 4א-

 ךעם [יין מרגיש מץאל און 'וד די רעדין ארוים שארף מען רארף טן9ץא.ן
 דעם ךעדין א,ים שארף [יין :יוואריגט מ;ן ;אל ;"כ א'ים זיא מ'ך;ד ע;ןיוד
 2-י דער אויך עט-ייבט 4זף אזן הקדוש. שם פון :ון דעם 4אך ךאסיוד

 ,4ארח מען !אל שם פין יוד דער אז מק.א אברהם אשל אין ה' ם'מגדים
 : הפרם,ג עכ,ל ךעדיןאר.'ם

 ניהורה נודע ךער מאם ~ימין טאסין אזן זיין מעורר א.ך וויל י;צכ[לה(
 אדני חךדיש קם ךער 4ז ב' מ" ח או חלק אין 4ישריביןסאט

 דעם ררוקין ארוים :אל מען אז איז פשט דער ד~א, ארא2 מיל.ץעןדארף
 אין א.י4ין. פין סען מיינט ךאם טיעיל 4יז ךאם :ואם דליק דעם 4יט א.ןטן
 או: איקין פזן שם פ,ן דלית ך;ם א.'2 דר:קט וואם ךער אז א,ים 9דט4ר

 ל: ור הינטין פזן 4ליין "י 4יז ;ישריביו ירשר סאיי' 9יר נוי נו, די ?טך

 פון קם ?עם ליקען צי א.י":יווא(ם ש.'ן איז עאם ר;י י4י" אוןלט(
 איינ:י- ;יך וועט ער או'כ יקער דלי"ק, 4אם א.מדרזס-ן איןאיי4ין

 דעם ךרומ'ן ארוים דה'ינ. מיע זם ך;ם לי.קען טאהל עץליןע1..ינ;ן
 ארוים זיין ~רקנ מסילא ן4(ם וועט שר-יוט נ,ב"' ד;ר ו,י טז,י שם פ,ןנון

 2ר וועט אוייין, שריי4ין פרמ-ג ךעם מיט ה:ר"א דער ווי אזוי יוד דעםרערין
זטהי



םאאמן שני"יקראמר,
 קדושה וירגיש הוא קשה דבר לא כי בעצמו יראה ז.ל המל והפים'נהנר.א
 בשוא השם לקרות שלא מאד ליזהר שנית אזכיר ע.ד בעוה,י. בוהנדולה
 על בחולם דוקא רק כלל שם ואין זה הוא השם מן לא כי הדלי,תתחת
 ליום ז'ל הגן ספר בשם צ,ב סי' א' בחלק וא,א בספרי שכתבנו כמוהדלית
 ביום ואדנ'י, הוי' בשילוב שיכוין הא.ר בשם הפרכ"ג שם כתב עודכ,ג

 : הפם'ג עכ.ל נוקכא, אדני תהלה ובלילה דכורא, הוי'תחילה
 צדיק של הקוף כוונת אכתוב ועתה וז,ל הנ'ל הגן בספר שם כתכ עךךט(

 אלא טה תקרא אל ע"א מ'ג מנחות שאיתא ברכות ק' עלהכרמזת
 שאר או פיי איזה על וכשמברך ברכות, ק' יום בכל לברך אדם שחייבמאה
 כך יעשה ואם כנ'ל, אסן יענה שחנירו כדי רם בקול לברך מחויבברכה
 בכתבי שאיתא לברכה, הקללה מהפך אזי קללה עליו ננזר ח'ו אםאזי

 אין הא והקשה וקללח, ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה עה"פהאריז'ל

 שסיךע, וועט ,ר און זאך שוועךע מיין נים איז דאם 4ז מליין זיך 4,ן:עסן
 נישט :אל ?ען ויין נןהר מען דארף 4אץ בעזה'י, דעם אין קדושה ירויכע8

 א1יף ח.לם א מיט נאר ד דלי"ת רעם אונשער ש:וא 8 מיט שם ?עםלי~ען
 אזוי ניקט שם קיין נאר ייז דלית ריא אוניער שוא א מיט ווייל דליתדי

 : ז,ל הנן ספר בשם צ"כ מי' א' בחלק ג'שריבין ש,ין ךא4ין מירנוי

 %י ברעננם אזוי און הגן, מפר היילעען ךעם אין 4י?רייי1 ?טייט 3אךט(
 פוז קו"ף אות דעם פון 113נה די שרייבין איך וועל %רשט?ארטין.

 וועןט ראם בךכ1ת הונדערט די א.יף ווייזט בא ךאס וואם צדיק ?ארםהעם
 שואל ה"א מה פשוק דעם אויח ע"א מ.ג מנחית נמרא דער אין4יבראכט
 בךכות הונדערט די מען שיינט ראם מ'א'ה, נאר סה ליי~ען ;יט זאלסטממך
 א.יף ברכה א סאכט ~ר ווען און טאג, :עדען סא4ין, יארף ?ע4ש חעאם
 כדי ה1יך דער אין ברכה דיא מאכין %ר ךארף מךיה ממגןערי יךעי פרי8
 איז גיכראכט' אויבין מ'ווערט ווי אמן, 4אערי, זאל הערט וואם חבר זייןאז
 איהם אויף געוארין ננור איז :ואם הללית ךיא מעט טוף, אז.י רעט %ראויב
 ?עם פון כסבים דיא אין גיפי4ען מיר ווי קךכ~ת, צו ?עריז 4לקעךט8י?ער

 ךער ל?ר9ה הקללה את לך אלהיך ה' ו:הפוך 4מוק דעם אייףהאר"י.דל
 עען בף9ה, א צו קללה דיא יערין איבער ?עט השי,ת 18 איז דעם פון9שם
 קללה ווארט דער ץעט מךכות הונדערט טאג אלע מאסיז יעסט ריא8ז

איבער



4שכמן ש:'חיקיאמרוםג2
 אותיות יהי' אתוון בהיפוך קללה תיבת תהפך שאם כך ופייש לטעלהקללה
 ויהפוך הפ' פי וזה ברכה, נ'כ הקללה יהי' אז ברכות ק' שיברך ר'ל ק'הלל
 סהופך ויהי' ק' הלל יום בכל תברך אם ו:יינו לברכה הקללה את אלהיךה'

 בתהלים הפסוק כוונת וזהו ידיו, מעשי בכל ברכה ויהי' ק' להלל קללהתיבת
 פתי מי וא'ח הקללה, את אוהב שהרשע ר'ל ותבוא"ו קללה ויאהבק'ט

 יום בכל מברך שאינו היינו בכרכה חפץ ולא הפסוק וטתרץ קללהשיאהב
 : י'א ליום הנ'ל רנן ספר עכ.ל וכנ.ל. ברכותהמאה

 הראשק. הלק אטן. ,.אטרו ספ-' על הערית א';ה להוד'ע :היץ הננ'ועהה
 בענין צ.ד סי' אמן ואמרו סשרי של הראשון בהיק שכתבתי כ~וץ א( הערהמא(

 מיי, כיי, ליי, כמו אות לפניו שיש אדנ' הקדיש שםקריאת
 תיבת מן האלף את במבטא להיציא לאדנ' לוטר הא' להדגיש שםכתבתי
 כ'ט סעי' שושנים לקוטי בספר מצאתי כן אשר להודיע כוכרח הנניליי
 ס'ח קפיטל תהלים על שלי חיים תוספת בהספר אבל חטדה ארץ ספרבשם
 ד.ה והננינות הניק.ד בדרכי רנתי שבמסורה יען זאת דוחה הוא ט'ופס1ק

 סי הלל צוריק אותיות די זעקין מללה ?ארין ק' הלל צו עערין גקקערט8יזער

 דיא ?עסט ביכות הונדערט 8יז ךאם ק' מיט ל.'בען טיי?ש איז הללאון
 ס:עה די "יז ילךע ךאם טוסז, ?עיט דו עאם 8לעם איז מעריזיי?עוטש

 רער אז איז פשט דער ותבואהו קללה ויאהב קי"ט תהלים אין פמומ דעםפון
 ליב דאם האט נער ךעל?ער פראגע א דאך איז חללה די לי2 האטרשע
 ברכה' קיין ניט וויל %ר או ויך?ה חפץ ילא פסוק דער ,נפערט הללהא

 וויא טאג אלע ברכות הונדע-ט די טאכין ~ים וויל ,ר נוייל ?ען מיי:טדאם
 : י"א לי.ם הנ"ל רנן מפר עכ"ל גיבראסט. א~בין9'עערט

 רא.טון. דלק אטן. 1.אט-1 ספר ט.ין אךף הע-וה איי:.גע 11'ם.ן טאכק צו ניט'ג איז'עצט
 ספר סיין פי, ס:ק ,רש"יו לעם אי, יי?רייי, ?אב 4.ך ןןאס א(סא(

 ;אמען היילינען פק ענין ךעם תעג'ן צ"ד םי' אטן'"ואמ-ו
 ל9?ל ל' אות דער ךא איז שם ךעם סאר וואסאדני

 קאכין ?ך סיי ירעי ל:~
 :אהל מען און לאדני זאנין און ועדין א-וים זאל מען 8ז נימערקט אוףמיר
 נאר שיז ?אס אז זא?ן איך מוז לן: ווארט פח חל"ף דעם רעדיןאריים
 כ'מומט וויא אז טסורה דיא אין בקבלה האבין מיר וויאטזוי

 ואנין אררם %ר ףול ךעמאלט קם פאך'ן ה', ש', מ', אותיית ריא פוןאיעע
 ךער אוים סעם יי, ל?ט שם ךער לייל מיי' מיי, שיי, וויא 8זוי 4ל.ף?עם

סון



מגאמן שנ'"יקואמרן
 מ', מאותיות אהד ובבא באמצע, שם וז.ל כן כתב לא אלקות לשוןכל

 שיי, האלקים מא"קים כמו ממנו האלף יסוי לא אז השם לפני ה',ש',
 השם לפני משמשות וכל.ב מאותיות אהת אם אבל האלף במבטא נרנשאז
 אלף מפיק ולא שפתיו תחת שמבליעו מאומה משמשח ראשונה אלףאין

 וז'ל קל.ה קפיפל תהלים על שי כסנחת וכ.כ ביי, ליי, כיי, ויי, כמובמכטא
 כמ'ש כלל בסבטא מורנשת להיות צריכה ואינה א': טפקין לאלקיםלאדונ'

 ד': ועמוס קל"ו, תהלים גדולהבמסורה
 והפם,ג קציח ס"פ הלבוש בשם פ"ה בסי' בח'א שכתבתי כוה ב( הערהמכ(

 תקנו לא כאחד שאכלו עשרה או דשלשה סק.א במש.זשם
 בעשרה או משלו שאכלנו בריך ואומר חוזר שהוא הטברך אחר אסן לומרלהם

 ברוך לומר יש אם בענין וכן משלו שאכלנו אלקינו ברוך ואומר חוורשהטברך
 בהלק הדפסתי אחר אמנם ולכאן. לכאן דעות הרבה יש שמו וברוךהוא

 כזה מכריע שהוא ברהמ"ז במקום יעב,ץ בסירור מצאתי מזה הנ.להראשון

 ן פאר נישיובין זענען כיל"ב א,תיית דיא פון טיי;ע אויב אבער אל"ף ?עםפון
 ?ערט דעמאלטשם

 גא-
 ןעם איין שליגם %ר ?'יל אלף כעי כייניצט ניט

 סיי ליי כיי ויי וויא טז,י ארוים ניט 02 ?עט יר און לי4ין דיא אונטעראל"ף
 ?עט לאלקים לאדני תהלים אויף שי מנחת "'ו נישריבין שטייט אז,יאין
 שרוים סעפ סען ?ען שפעןען נים זיץ דארף 4ס און אל.ף ?עם טרוימ :יטמען

 : ר'( עמזס 1 קל ,תהלים בהטם,רה כקבלה סאבין מור ווי "זוי אל.ףדעם

 פאר הלבוש בשם פ'ה םימן אין גישריבין דארטין סאב איך ואס 1 ב(מב(
 עאם צעהן אדער דרייא אז מנדים פ-י ועם מיט לכוש?עם

 "נפערין :אלץ ויא פאר גיעען מתקן ניט מען האט זאמען צו ויגעסיןהאבין
 ש?ער משלו שיכלנ, כרוך ס,ף צום 4נפערט מביך דער :ואם דעם נאךאמ,
 הרכ ייא ניפינען איך האב נאיסער משלו שאכלנו אלקינו ירוך מנין אסיט

 ;אר 4סין וייא ?ען 5ז פשיה ש דין ?עם יין שרייבט עמדין 'עקב ר'הגאון
 לאזט זר ?ען מברך דעם ;אך אמן קיין ונפערין 4'שט מען :אל"סזומן
 מנ.ן ייט ?עךשט סען ?ען א9ער חיינו ובטובו משלו שאכלנו ברוךאויס
 מעז צו קנין דעם נוענין או'ץ מברך, רעם נאך אמן %נקערין יוא מעןזאל
 מאכט ערוך, שלחן אין דעות סי, ?א איז שמו וב-וך הוא ברוך !א:יןזאל
 מזומן איין בייא 8ז 8זוי יקט-ה 8 אייך דעם אין עמדין יעקב ר' הנאוןהרכ
 ייט יענטשם יען תען 5ז נאר שמו יכרוך הוא בי,ך :א4י1 ןי?ט ?ען:אל

 טניןא



אכץ שני%קואמרומר
 ונקטינן וכו' המחברים נחלקו המזמן אחר אמן עניית בענין וז'ל שםונתב
 עינה וכן בשם, המומן אחר אמן לענות הכרעה[ וכלומר מציעתאמילתא
 אמן לאמר לנהוג ראוי וכן עכ'ל, בשם המזמן אחר שמו וברוך הואברוך
 ברוך יאמר וגם משלו, שאכלנו אלקינו ברוך ואסר שחוזר בשם המזמןאחר
 היעב"ץ כי יען בשם שזימנו בזסן ברהם'ז שיתחיל קודם שטו ובר:ךהוא

 וק'ל: כסכריע והלכה כןסכריע
 אמן פסקו-לענות הפוסקים שרוב ק"ד סי' ראשון בחלק כו"ם,כ ג( הערהסג(

 בפני ברכה שהוא תורה כדברי לעסוק ברכתאחר
 גם אשר כתב סק'ח ט'ו בסי' השקל בהטחצית שנם כעת מצאתיעצמה

 סצאתי וכן בפ.ע. ברכה היא נא והערב אשר כס'ד היא דעיקר ס'להביי
 על קדשנו אשר ברכת וז,ל כ,ח סי' אנודל קשר בסדר הקודש עבודתבם'
 ז'ל האר'י נא והערב יאמר ועכ"ז הן ברכות שתי נא והערב תורהדברי
 תורה. בדברי לעסוק אחר אמן לענות שיש שם כט,ש שהעיקר הריעמל
 הפוסקים רוב של וודאי מידי מוציא והדר"ס הפרמ'ג של ספיקן איןכי

 : וק,ל הן ברכות שתישודאי

 האביז מיר ריא אזיי און שמו, וברוך הוא פרוך :א~ין ייא יען :אל טען8
 ע.כ אפשדה טאכט תאם פומק ווידר בלייכפ הלכה יי 8ז 4ט4ר:ע סליה8דין
 ;אל טזומן א ביוא אז ז"ל עמרין יעקב רי הגאין הרב וויא דין דערילייבפ
 וברוך הוא ברוך :אנין ניט און מברך דעם נאך אמן היין "נפערין ניפמען
 מברי, דעם נאך אמן זאני, ייא מען (אל ק~נין 8 ס'וענשט מען אבערשמו,

 : שמו וכרוך הוא ברוך דעיאלם אףי זאגיןאון

 או ק"ד מי' חלק "רש4ין דעם אין גיטוייבין האב איץ יאם דאם ג(0ג(
 קפן םעיף מ"ו ם" השמל מחצית וער אז ניפעען איך סאב תויה'?ך?רי לעס" פון ברכה ךי "אך אמן י~יערין הישין מפיסקיםריכ

 נאץ אמן 4נסערין מידארף 8ז אזיי איך סאלט ישף בית דער אז שרייבטח'
 עבודת ספר 8ין גיפ~ען איץ האכ :עצט תורה בדברי לעסומ ברקהדיא

 תלה ברברי לעםימ בךכה דיא אז כ.ח סי' אניל "שר סדר איןהקידש
 פשקים רוב ייא הלכה ךיא בלייבם ע"כ ברכות 4וויי 4יז ?א וקעסבמש
 ורבים :חהי פייל תיה ירברי לעסץ ברכה דיא קאך אמן "~פעריןטיזאל
 זאניז נאץ יוא ט';אל 8ז סקקין פוסקים מ'מערמפ ווי אזוי און ?ר?יםמליה

 וק,ל: ס?9ה דיא שזף ?ליייט תלה בףכרי מסק נאדאמז

דעי



סה4שמן שניחלקד84גמר1
 ברכח אהר אמן לענות רשאי חש'ץ אם חדין בעזה'י לברר באתי יעתהטד(

 קכ'ח ס" או'ח בש'ע סבואר זה דין הנה בעוח'י. החלי וזהכהנים
 ומקורו כהנום של ברכה אחר אמן לענות רשאי השיץ און וז'ל ייטסעי'

 לא התיבה לפני העובר המשנה וז'ל ד' משנה עימדין אין דפרקבטשנה
 את נושא שחוא הבמחתו ואם וכו' המירוף מפני הכהנים אחר אסןיענה
 דבעניית י'ד סע'ק שם במו'ו וכתב הסשנה עכ'ל רשאי לתפלתו וחוורכפיו
 בשלחן פסק וכן הבמחה מהני לא כהנים בברכת הפסוקים שלאטן

 שם הסניא אבל יו'כ של במוסף יעב"ץ בסידור פסק וכן י', סעי'שלסה
 האידנא ומכש'כ רשאי יתבלבל שלא סובמח דאם פסק כ'טס"ק

 אות שם הסשניות על ישראל בתפארת וכ'כ הספר, מתוךשמתפללין
 וכ"פ כש,כ, סצד לו נראה דכן וכת'ש במובטח לענות רשאי דאטן די'אכ'ב
 הפסק, ל"ה הפסוקים אחר אסן דעניית ל'ח אות סוף שם רבהבאליי
 להתיר יש הסידור בתוך דסתפללין דלדידן וז'ל י'ו אות הלבוש על הא,זוכ,פ
 כהגים, ברכת נאך אמן %נפערין יעג ש"ץ דער אויג דין בעם דועגיןטד(

 אזוי און תט מע?ש קכ"ח סי' או'ח ש"ע יין טבשר איוךאם
 דיא פוו 4רקה ריא ;אך אמז (971עריו סש שן וער טו דארטין %רשרייבפ
 עומדיז אק פרק פט מ?;ה דער פון ער 4עמפ ךעם פון טקור ועם אוןכה7ים
 פאך'ן שפייש תאם וער משנה דער פון לשון דער איז דאם און ר'משנה
 תעט יאמער מייל ברכה כמנים'ם דיא נאך אמן %ן9ערין 4ים (אלעטר
 פא~לירין ניפ זיד :ועם אז,ר זיך טא יילש %ר אויכ ;אר יעריז' ציטי?ט?ר
 פעי"מ טו.ז דער און המשנה, עכ"ל ?יופער ואווינין און אמן %ר%;פעריןמעג
 כמ~ים גרטת פו, 4סיקים דיא 4אך אמן "94עריז ואל ?ע, טז ברענגשי,ד

 און י" סעי' שלמה שלחן אין גיבראכט מערמ טזף מן4?ה' קיין ניטמעלפפ
 רער אבער טצ יים פו, מומף אין יעב"ץ סירור אין מפא?עמ תערפאזף
 ;יש עעט יר טו עקער איז ?ר שו פא?עט כיט ס.ק אין אברהםמגן

 איז דאווינד מען אז שסן ומול אמן %נפערין ,ער מעג ?קףיןצומישש
 משניות אףף ישראל תפארת פירוש ?עם אין 4יוראשם וועיש טזףאסירור,
 ?יז %ר וויא אמן 4נ9ערין ?עג %ר אז דארט פאסקעט %ר 8ז כ"ב,אות
 גיטראכט ווערמ אזף און מישט, צו ?ערין נישפ תעט %י שזזיכער
 קיין ניט היימט פםוקים די 4אך , אמן אז ל'ח אות סעי רקא עיי' ספראין

 טיר ווייל ; וז"ל י"ז אות לבוש אוףין זיושא אלי' דער פםק'ת אזוי און~4סמ



4לנ[ן שני"יקואמרומו
 דווני, ראשונה כסברא דהעיקר שכת"ש ל' כעי' הנרז'ש,שם הרב בש'עוכ'פ

 דאם טליסא הרה'נ וכיפ עכ'ל. הספר טתוך שטתפללין עכשיו וכשיכבסובמח
 בדיני לענות, רשאי דעתו תחבלבל שלא מובמח והוא הסידור בהוךמתפלל
 דהאידנא כ'ד סי' לזב כלל בחיי'א וכ'פ מ"ז, אות ביו.ט כפיםנשיאת

 אסן לענות ומותר דעתו שתתכלבל חיישינן לא הסידור בתוךשסתפללין
 שמתפללין דלרידן ל'א סעי' שם השלחן כערוך וכ.פ כ"כ, של הפסוקיםאחר
 ברורה נטשנה וכ'פ רב'כ הפסוקים של אמן לענות להתיר דיש השידורמתוך
 גראה ולדינא תפלה, צורך דהוא הפסק חשוב אינו זה דאטן אמן,לענות רשאי יתבלבל שלא לו ומובמח הסידור בתוך מתפלל דאם ע'א אותשם
 הפסוקים אחר אטן לענות להש'ץ דמותר ס"ל רבוותא נדול( הני דכלביון
 וכסו הנ'ל יעב.ץ והסידור הטו'ז כננד הם דרבים ובפרמ עלייהו לסססייש

 שם שכתב שצ'ט סי' ביו.ד הב'י בשם ס.ה אות הראשון בחלקשכתבתי
 וכמו וסייעתו הרסב'ם כנגד נינהו דרבים כוותי' נקטינן הלכה ולעניןוז'ל
 כרבים והלכה רבים כנגר כיחיד והוי כנ.ל האיסרין על הטתירין רבו כאןכן

 הל'ה וכ'כ כחנים. ברכת של הפס,קים על אמן לענות לש'ץ מותרובודאי
 שעונה רבותינו דלמדוני תבא פ' ריש רכה המדרש בשם ניב סעי'בברכות
 בשם בהל'ח כתב שהוא טמה הקוי.ט שחזר ומה חבטחתו באם אמןהש'ץ

 און א0ן' !אוק 4אר ויין טמיר 0ען "אן סידור פונ'םךאוונען
 אז~

 דער פסמ'ת
 4הך אויב או איז עטמי ךער אז דארט שריי4ט 4הר ל' סעךיהגי"1
 הרב פמק'ת אייף אזוי און 9ידיר' 5 און דא?יקמ ?הר א,ן מוכטחאיז

 אז היי4ט 8ז כ"ד סי' ל"כ כלל אין אדם חיי דעי אויף אווי אוןמלימא,
 ?נקערין קען ~ענ כלבול פאר מירא ייין ניטא איו סירור פונים דאווינטמ

 אווי און ל.א, כי' השלחן ערו,- אין אויך אזיי און כהנים, ברכת נאךאמן
 סידור פונים דאווינט 4הר אויכ אז ע,א אית ביורה משנה ךעי פמקיתאיך
 אמן ?נפערין 4הר מענ תערין צומישט ניט תעט ?הר 5י ךכעי איזאון
 אללע וורל אוים זעהט אריין דין אין ניט, הפמק קיי, היימט דאסעייל

 דין מומך ו:י אויף זיף מען אמן"אן ?נפערין מעג ,ן"ץ דער או האלטיןגדולים
 מענ ע"כ ניט הייסק ףי וואס די ןייען 5 רבים א זענין זיי תייל אמן 4נפעריןאון

 דער שרייבט אזי' אק כהנים, ברכת פון פסוקים די אויף אמןדרשץ4נפערין
 תכא פ' אנהויב יבה מדרש סאר'ן נ'ב טעיף ברכות אין חמודיתלחם

 וועט או4הר עיימפ 4הר איב אטן ?נפעדט ש*ץ דער אז רבותינולמרוני



םזאמן שני%קדאטרו
 בהנהות שם עליו חשינ ככר ססדרש הלכח למדין שאין סטעםהטדרש,
 אתפריש דלא דינא וכ-ש ;'ז השינ חיים מים בס' הפי'ה וז"ל ל'ו אותרע'א
 ול שם אנשי בתוס' שם וכ'כ טמררשו,, דלמרין פעמים כמה מצינוכש'ס

 וה כלל דאין וכת-ש לציון כראשון ועיינתי ברל.צ ע'י וכת'שהמשניות

 הש.ץ דטפסיק דהכא בענין וכן ההיפוך, נטצא דילן דבש-ס היכא אלאנססר
 מן א"א עיז ראי' לנו א.ן לכהנים ומלה מלה כל וכן יברכךלהקרות
 אמור בטדרש דיש יענה לא ד'ה ע"ב ל'ד ברכות התוס' שהביאוהטדרש
 ערוך כסך וכ'כ ל עכ ודיבור דיבור כל על להם אימר ץ שהש מלפדלהם

 יכול מובפח דאם הנ.ל ועבא ריש כהמדרש דקיי'ל וי'א וו"ל הג'להשלחן
 דאין שכתב וכהפך'ח סקכ.ט, כהסנ"א כהנים ברכת ש" אסנים לכללענות
 ואתינן זה על כנמ' סתירה א'ן אם המדרש סן למדין דאין יומר בזהשייך
 לש'ץ דמותר היא דפשיטא הסידור בתוך וסתפלל בטובטח הלכה דע"פעלה
 ופתפלל בסובטח ויחונך, וישטרך, כהנים כרכה של ברכות אהר אסןלענות

 : וק'ל הםידורבתוך

 שי?עדש ילאץ טט4דערין אףף !אנט תוי"פ ?ער תאם און זיין, ט:קה דטזיך
 איגר עמיכא ר' שףן ףאט ?אם ?לכה. קיין מדרש פיז רפ ס'לער?ט18
 איז ?אם דין 8 שרייוט ח.ים מים םפר אין פר"ח דער און קנטערט,טאר
 מדרש פון ט'לעךי4ט טז (רפער פי?ל מיר זעהן ח;קערש ש"ם שין מפי-ש4יט

 פון ניפ מילערעט ?אם דאם  1% אויך ש-ייפט לציון ראשון תום' דעראין
 דער שו ז14ן ?עם 4ין פאתקערט. ש.ם טין זיד 4עי?ט (ס ווי נאר איזמדרש
 קאר מיר )ויייען עאךמ אום לארט כהנים כרכת ליש4ין פאר זאלש"ץ

 להמי שמ~- מדרש, דעם פרעננט ל"ד רף ברכות אין תש' יאם מדרשפון
 כמך" די יאר לי:ענמ ש,ץ דער אז אונזמייזט

 ברכת פוז מאךם :ע?ער

 מיר טז י"א לשון ךעם סיט השלחן ערוך ךער יריי?ט אייך שזף אוןכהנים

 אמן ענפערין מענ(הר 3יין טמעה (יט זיכער 4יז ,הר שז מררש 4אך'זן"ז
 ש?ייבט פר"ח רער ווי און כ.ט ק סע אברהם מגן וער נוי כהנים ברכתנאך
 סישיז באלד ווי מדרש פון לער4ין 4יפ ס~אן שז זאנען צו שזיד נימ ס'4יזטז
 זיר זיכער איז עהר ווען הלכה פי "ל עכ'פ שרא. דער 11 קטק-ה קייןניט
 אמן זאגין ששנ עהר שז שישישא חיז סידור פון זאנט און ןיין צו ט~הניט

 : ומ.ל רחונך. וושמרךנאי



אמן שנ'%קואטרוםח
 את שהואילירך ראשונה חברכח של, הדין סחו לבאר עיינו דעתהטח(

 לענות להש'ץ מותר אם באחבה, ישראלעמו
 א"

 ברכה על
 סצינו הלא עכ'ז זו, ברכה על אטן דיענח להדיא כתב המו'ז כי ואףזו,

 בסוף הא'ר וו, הברכה על אמן לענות להש'ץ דאוסרים רבוותא נדוליהרבה
 דאוסרים ט'ז באות מלימא, הגאון והרב ט"ו, באות יעכ'ץ והסידור ל'ז,אות

 רבים יותר יש שפיר נדייק כד אבל זו ברכה על אמן לענותלהש'ץ
 כ'מ ס'ק שם חמג'א טטשסעות א( זו. ברכה על גם אמן לענותשטתירים
 בשסז כ"ד סי' ל!ב כלל החיי'א טביא וכן הספר מתוך שטתפלליםטמעם
 באהבה ישראל עמו את לברך ברכת דעלן בזה לחטו'ז מסכיםדהמג'א
 על נם אטן הש'ץ לענות בזח עטו דהסכים שם וטשמע אמן הש"ץעונה
 בטשיז שם הפם'ג כ'כ בזה כהמו.ז שפסק משטע בלבוש וגם זוברכה
 לענות להש'ץ דס~תר ל'א סעי' שם רז'ש הגאון הרב בש'ע וכ'פסקי'ד,
 שלמה שלחן בס' וכ'פ הספר. מתוך ומקריא טובמח אם זו ברכה עלאמן

 הזו: הברכה על אמן יענה דהש,ץכהמויז
 שבטו'ז ואף וז'ל ס'ב אות שם ציון כשערי ברורה המשנה מש'כ דהנהמו(

 ישראל עטו את שלברך הברכה על אסן יענה שחש'ץ בזהמקיל

 מיר הא9ען :ע~ט אוןטה(
 מכא-

 1רשפער דער פון דין דער טיז ווי ןיין צו
 זאגין טעג ש-ק דער אויב באהבה ישראל עמו את לברך4?9ה

 :אל ע~ק וער שי כפירוש שרייבפ טו'ז דער סאפש ~רכה, סער איץ"אמן
 חקיין ?אם נדולים די ועפעען מיר אבער ברכה, דער אויף אמ,~ו9עריז
 מלשא גאק הער און יעכ'ץ' און זופא, אלי' דער אמן, 1נפערין צו ש"ץ?עם
 *אר 9'שיו יז :עהז 9יר ?עלין וין 9דךק ?עלין 9ט4 שי ש9ער ש9?יזי?אס
 מגן דער ברכה, וער איזי אמן זאגין צו מתיר וענין וואם 9עקרערהאנין

 סידור' פונים מ'דאבעט ווייל כ"פ םע"קאברהם
 אויי

 כלל אדם חיי ?ער
 ?יי~ם לבוש דער אויך באהבה. ישראל עמי את לברך ואך אמ, זאגיןיעג יהר שי פו"ז צום סי9ים "יז אז1הר אברהם מגן ועם ביענגפ כ"ד מי'ל"ב
 י'ד, סע.ק מש"ז אין מק?ים פרי דער בךענגט אוף טו'ז, צו'ם טיכים מיזאףס

 שלטה שלחן מפי דער און א ל סעי ש'ע ?ב אין הגר.ז *מק'ת אייך חזףאון
 כהנ"ל: אףךפסק'ת

 קאטש וז'ל ס'ב אות שע'צ אין שריי9ם ברורה משנה ?עי ?אס דאםטו(
 אויח אמן זאל:ע~פערין ש"ו וער אז ועם חין מקיל איז טי.זךער



ממאמן שמ%קדאמרד
 הקדושים דבריו את להבין זכיתי ולא עכ-ל עדיף תעשח ואל שבנאחבה
 לדינא טסקינן דאנן מה לפי עדיף תעשה ואל דשב לומר בוה שייךדחאיך
 הלבוש בזה עמו מסכימים הפוסקים נדולי שרוכ סטעם כהמו'ז בזהדחלכה
 כ'ד ס" ל'ב כלל והחיי'א כ"ט ס,ק והמנ'א י'ד ס'ק בטש'ז חפם'גהביאו
 בשלחן וכ'פ ל"א סעי' הגרז'ש הרב בש'ע וכ'פ לדינא שם עמו והסכיםהביאו
 יכול טובמח דאם וז'ל ל'א בסעי' השלחן ערוך בספר וכ'פ י' סעי'שלטה
 נדולי שיש הנם אנן נחזה ועתה כהנים, ברכת של אטנים כל לענותהש'ץ

 יעב'ץ, והסידור הא"ר זו ברכה על אמן לענות להש'ץ האוסריןהפומקים
 הלבוש והם האוסרים על רבו הטתירים אם אבל שלשה, חם חיים)והדרך
 הטנ'א ומשטעות ל'א, כסעי' הגר"ז הרב והש'ע סקי'ד במש'ז חפם'נהכיאו

 שם עסו והסכים כן, משמו כ'ד סי' ל'ב כלל החיי'א שסביא כמו כ"טס'ק
 וז'ל 4א בסעי' השלחן בערוך וכ"פ י' סעי' שלמה שלחן בספר וכ'פלדינא
 המחירין והוי כחנים ברכת של אסנים כל לענות הש'ץ יכול טובטחדאם
 שדח טי' ביו"ד הב'י כם'ש רבים נגד כיחיד דהוי לדלעיל וחררינןששח
 על חמתירין ורבו מתירין הנ"ל וששה אוסרין פוסקים שג' כיון וא"כהנ.ל,

 יענה שהש'ץ בזה להתיר השביעי הפוסק שהוא הטו'ז שנם ובפרמהאוסרין
 פקפוק ושום בישש צריך דין לית באחבה עסו את לברך ברכת עלאמן
 באהבה ישראל עמו את לברך ברכת על אמן לענות הש"ץ דיכול בזהכלל
 היכח שעפ,י שססקינן כיון עדיף תעשח ואל שב לומר בזה שייךוהאיך

 לפי אבער בעסער. ~יז זא~ין צו ~יט עכ.פ כאהבה. ישראל עמו אתלברך
 וויא חזף אמן 4נפערין יוא !אל חזן דער אז בעקער איז דעתיעניית
 גרעטטע טללע מייל מטעם מו"ז סער וויא לי9ה אףם פיהרעןמיר

 רב ארם, חיי פרט"ג, מג"א, לבושי דער 5יהם' טיט ט~ים וע~יןפומקים
 5קרין עאס פוסקים נרויךע דא ק'איז ה2ם השלחן, ערוך שלמה, שלחןש.ע,
 יאם די ~שער דריה ;אר די ועקין טרכה, וער נאך אמן זאנין צו בעןדעם
 יימף בית )וידער רוים ט .ק'קין ש:היד ?י דאך היייט וקקם, ןעיין ט"יר!עוין

 וואס ויבע4טער ךער הייקט טו"ז דעף תייל און שצ'ח' מי' יו"ד אקשרייבט
 "טראל עמ. את לברך איף אמן 4נפערין זאל חון דער מתיר אויךאיז

 דער און קלער שום קיין נשא איזבאהבה
 ש""

 דער נאך אמן %14ערין מענ
 פיהרען מיר ווי )8,ף תעשה, ואל שב שויך ניפ רא 5יז ע*כ כהוים' די פוןכרכה
 2הת כעם מיידין פאר קאך קהר וטוט אמןי, ?ק~עיין קענ ?הר א, לויכהאיס
 מררש דער עי אמן, טז~פעךם עאס ועם פון קקטל איו השי.ת ?אםריח

זאגט



מ"זאשיו
חבע ש4

 בשדרש שאמר1") מח לפי טחשי'ת חח חנהר, וימנע אמן לענות מש.ץיכול
 עונין שישיאי טאסן יותר הקב'ה לפני נדול שאין תבא פרשת רישרבח

 בפשישות לפענ-ד נראה ע'כ ג'ע, שערי לו דפוחחין קיים בשבתואטרז'ל
 עפץ ונשכר זרי, ויהי' זו ברכה' על אטז שיענה עדיף במובטחדאדרבה

 : ית'ש לבוראנו רוח נחת ויעשה כרכ"ם הלכה ורבימ דיחידהלכח
 חודאה ברכת לסיף והניע בתפלה עוטד היחיד אם אפי' אלא עוד דל4ששז(

 דטי שפיר דלהטו-ז סקייד שם כטש'ז הפט'נ כתכ שסךלהטוב
 ישראל: עסו את לברך של כהנים ברכת של אסן שםלענות

 שלום לך וישם נ' הברכה דלאהר סקי.ד בטש'ז שם הפם'ג כתב דעכץסח(
 ז'ל הנר'ז הרב כש'ע וכ'כ הטירוף, טפני אטן הש.ץ יענחלא

 לו יש פסוק איזהו סהר לכוין שיכול טובטח הוא ואם וז'ל ל,א סעי'שם
 פסיק שעל טבואר הרי עכ'ל ב' או א' פסנק אחר אסן לענות רשאילהקרות

 בשם ל'א סיק בא.ר וכ'כ אסן: לענות אז לו ואסור סוכטח סועיל אינוחנ'
 לא הנ' פסוק דעל סשסע ב' אר א' פסוק אם בזה'ל שם שכתבהתניא

 : שלום לך וישם אחר אסן יענה שלא להש'ץ ליזהר יש ע,כיענה

 אטן ?י השי"ת פאר ן?עשעם ייין פאך8ן ניפ ס'איז 04 תכא פ' יקוא~פ
 סאר מ4פענפ או קי.ט שבת מט' אין זא~ען חז"ל רי און ינפערק י?ען?אם
 אז להלשה אץס א~ז ווי?ט רעם ייבער קדן. נן פון פי"רין די איהםמאר
 ברכה דער נאך אמן זיגון עהר זאל קידור א און דאיינד 4הראויב
 פו4ן וועט און ככבים, סלוה ורבים יחיד תשסי'מיל אזריז זיין 4הרוועם

 : ית"ש בירא צום רוח נסת8
 שמ-ע האלפ אין פאר-זיך ךאיינד 8:היך אסילה אז רבותא סע?י נאףמז(

 וארפ פדים פרי הער שרייבפ להודזת נאה ולף שמף סטובשיי
 לברך איף אמן 4נפע?ין זא4 4הר גלייך טיז הפרז לסיכת שו ד יסע"ק

 : באהבה ישראל עמואת
 לף וישם ;אך אז דארט מגדים פרי דער שרייבט כעסט?עגין פוןנח(

 צומישט לקאן 4הר ה'ייל אמן 4נפערין נים חון רער זארשלים
 איז עהר אויב : ל,א סעי' דאךט ש"ע רב דער שריי?ט אזף און?ערין,
 צו שאר יניק ~על?עו קאך 4נפערין צו ?ין מס?ן :[אנין ךעפ 4ה- 8זך?ער
 וישמרץ' נאך אמן ען9ערין 4הר יעג כסוים די סאריישנין

 ויחוני
 יעהן

 אייץ אמן' קיין ענפערין נש עהר ?א?ר שלום לף וישם ;אך 8זקיר



ע31444מן שניחלק?344מי4ר
 נביא ואנב מילהא בי' נימא כפים דנשיאת ענינא לידן דאהי דאגבמטן

 צלותי עביד דש.ץ כיון ת.ח ע.נ מ' ד' חדש בזהרסש,כ
 לברבא דלבא ברעוהא לכוונא ודאי אצמרך דכהנא ברכתא לברכאואתא

 למאן לי ווי ותתאין עלאין יתברכון ידי' דעל וישתכח כו' קדישא לעמאל"
 הוא ודא בו' שלימתא ברעותא ולא רחיקא בלבא לסארי למפתידאתי
 נש בר להאי לי' ווי ותתא לעילא נש בר האי ואאפגם כו' דצבוראשלזחא
 הזהיק עכ'ל כו' לראוח תבואו כי כתיב עלי' דמארי' פולחנא צלותאדפנים
 ע'ז וכתב ע'ב ט'ד ד' העבודה ושורש יסוד בס' הקדושים דבריהםהובאו
 עצוטה בכוונה אלו פסוקים הש'ץ שיאטר הזה'ק אזחרות מגודל הנהוז'ל

 כהנים ברכת לברכא ואתא צלותי' עביד דש-ץ כיון הקדוש בלשונוכם'ש
 ליה ווי כו' קדישא לעסא לי לב-כא דלבא ברעותא לכוונא ודאיאיצמרך
 לכותם לעורר ראוי ודאי בזה כו' רחיקא כלבא לסארי' לספתי דאתילסאן
 שיכונו כהנים לברכת כשיגיעו וסאוד מאד בזה שיוחרו דצבורא שלוחישל
 בהתלהבות ישראל א, לברך ברכה לשם פסוקים נ' אלו לומר טתחילהלבם
 כקורא הפסוקים אלו יקרא ולא קדישא לעטא לי' לברכא הנ'ל בהזה'קכם'ש

 נאך אסן !אגין ניט :אל ש.ץ וער טז אףך שריי?מ הי;יא כשם א"רדער
 : שרום לךוישם

 דער וואס גרע;;ין מיר ?עלין שפ:ם קשיטת פק יי?ע,' שיר נוייל א4ןמם(
 4יועט צין בעט ש.ץ דער שז ת"ח ע.ג מ' ךף טשגט חדשזוהר

 נאק4ין ן קימ עי, מכ?ן צו 4הר ברויך כהנים' כרכז אנין צו קומםאץ
 איהם דורך 8ז אךס-קומען עעמ פאלק קוי~נע ?אם וענפשין צומארץ

 "?ד. רעי אויף יורען ?י און היקעי פ'ז טלשקימ יי 4י?ע4מהיט ?עריזיין
 דאם און ?עלמ דער פון סאר ?עמ דיידין תיל-ףיבער תאם דעם צו חיזוויי

 און פוגם איז 4הר און וכו' ש"ץ א צו ?ער נאך און וכו' ?יש איזהארץ
 פון ;יףעם דאם פים איז עאם ועם שיז עי' 4לד. וער ארף אוןהישעל
 הזוה"ק עכ"ל וכי' לראות תכאו כי פמוק אין זסייט איהם אףףהשהת.

 שריי;ט און זוהר, ועם כרע;נט ע.ב מ.ד ר' העבוה ושורש יסר ספרדער
 סיט בר.כ פון פמוסים ןי :א4ען !אל ש.ץ דער אז ?ארינם זוה'ק דער גרויםווי

 די זיין יע.רר חו?יי כר1יך מען און גישריקען איז אף9ען 11י כענהקטארקע

 כהנים ברכת ז4וגין זיי בשעת שז ןיין 4יסיט זאלען זיי צבור שליח פוןהארץ

 דש- ווי התלסבות סימ יוען די בשטשין צו 4מוקים רי טים ץכניז:אלעיויי



אמן שי,~קואמרועב
 שלנ בלב "פראל את לברך לבם יכינו חפסוקים אסירת בשעת הביחודבתורח
 קדישא, לעטא לה לברכא דלבא ברעותא לכוונא תמל בזה'ק בסש'כטאד

 יושה'ע:עכיל

 מכאן ודל להם אמור עה"פ כ"נ ו' נשא פי יקר כלי בספר כתב זח ו3:עין"
 ופעטו חברכות נוסח בטלה מלה לכהנים סקריא שחחזן רז'ל"סדו

 ומוריק הברכות טמקור צינור שפע הסושך הסרסור חוא שהחזן דבר,פל
 אומר כשהכהן ואח'כ ה' ברכת ומלא גדוש כלי תחילה הכהן אתלעשות כדי ח' יברכך הכחן אל תחילה אומר הוא כי הכחנים ראש עלאותם

 נאטר ולכך כו' ריקן כלי על מלא כלי טן מוריק הוא ה' יברכךלישראל
 לכהן החזן שיאמר ע'י תחילה אברכם ואני ישראל בני על שמי אתושמו
 החיות צינור שפע הסושך הסרסור חוא שהשיץ וכיון עכ'ל, ה' יברכךהחילה
 נורל את מובן ממילא הכהנים ואש ע4 אותם להריק תחילה חברכותממקור
 חנ'ל: וכהזוה'ק בהתלהבות ישראל את לברך דלגא ברעותא כוונתוחחיוב

 יום בכל וז'ל ב.נ ליום טשח ודרך הגן בספר טש'כ פה אעתיק ועועהנא(
 הבורא בגדולת תיכף יחשוב הכוקר באשמורת משנתוכשיתעורר

 מסמן קאר אסקר פון 4פש ליזנפ איעער ווי ח-ו ניפ און איעען זאנפיההר
 עכ'ל: מ"יץ גאנצ4ן טש.ן יטךען די לעגפשין צווין

 קם.ק דעם אוץש נשא פ' יקר כלי ספר יעי שייעפ אףך שזף אוןנ(
 פאר כרףף ש.ץ לער 8ז חז,ל רי לערגין ידאויו פ'ז לסמישמ"-

 חזן סער פייל 4יז מעם רער עארמה אום עארם כהנים כרכת דילישגיו
 פיהרפ און הברכות ?קי4 פיז ?פע ט9שיף איו וואס טמעקלער )יישיי
 יכרכך.,, כהן צום פרשר עיט מייל,הר צשוים, די פון "אפף ךעם אוץ4וי
 ךער שז נאטסער כרכוה, די טיט כלי 4פולע ווי יערין :8ל כהן סערןןי
 8לי?עע אין סלי טפולע פון גימפ ווי,הר איז יברכך, י?ען רי צו זאגפכהן
 דעם דץיף אברכם, ואני ישראלי בני על שטי 5ת ושמו שמייט ררימערוכר
 קעפף וי אוץש געבין צו הברכית מקור פין סיות ?טע 4יסט תאם סרסור8 8" חזן וער מייל און ד', יברכך פרשר כהנים ךי צו :אגפ חזן רערגיאם
 ךעם 9ש [ייז מגויו 4'כרףף )וי פערשטא"דליך שוין 8יז מטילא כהנים ריפון

 וכנ"ל: יודען רי בענטשין צו מארץגאנצין
 ודרף הנן ספר אין 4יע~רייין שטייפ וואם זע4ין איכער איף מעל יעצמנא(

 אמענפש מען יאג :עךער ; 4ר שדייספ שזוי אין כ'ג ליוםמשה



ענאמן שמ"יקיאמרו
 ויברך הבורא, לעבודת גדול ובחתלהבות בזריזות לקום כארי ויתגברייש

 שויתי הפסוק עניו כננד תמיד ולצייר נדולה, ובכוונת בהתעוררותחכרכות
 תטיד יראה ובניקוד אשורית ובכתב והנורא הגדול השם תמיד לננדיח'
 פסוק שיהי' קלה, יפעה אפי' טסנו דעתו יסיח ולא עסקיו ובכל פנותיובכל
 האדם בישיבת פונה שהוא פנות בכל ובמוחו לבו לוח על וחרות חקוקזח

 טדבר או יושב או הולך כשהוא תטיד לו דוטה ושיהא ועסקיוותנועותיו
 הארץ כל סלא שהוא הקב'ה הטלכים מלכי טלך לפני זאת עושהשהוא
 הם אם הישיבה או הולך או טדבר שהוא הדיבור ישקול ובודאיכבודו.
 בכל התפלה בשעת וכפרמ ונפתול עיקוש איזה בה יהא שלא צדקבטאזני
 שהוא יחשוב אדני ובאטירת יראה כניקור בנפשו יצייר השם שטזכירפעם
 בחולם אדני של הדלית אדני של השם קריאת שתהא מאד ויזהר הכל,אדון
 בשוא השם של הדלית שקורין עם טחטוני שיש כמו ולא היוד ידגישונם
 תחת בשוא קריאתו הקדוש חשם על ויאטרו כטהירות שטתפלליםבעת
 ארנות על טורה שיהא שם זה אין ובודאי יוד במק:ם ובאלף אדנא,הד'

 גרףעקייפ די אין טראכטין "ר זאלל סאךטאג יאף פאן אייף זיךמאשט
 בסכ,ת די זא2ין זאל 4ר און השי"ת, פק עכ,דה דער צו התלהבותייט שפיין אייף ;יך א,ץ4 זאל 4ר שלייב ווי שטארמין זיך :אל און,ר השי"תפון
 ד' שויסי שסוק ועם שטעלין שאר מאהל אלע זי? זאל און ק~ה גרייסמיט
 דעם שיעלין פאר זיך מאהל אלע זאל ,ר מען מיינש דאם תמיד,לאדי
 ב"ה הוי' שם ~עם שטעלין פאר !יך ;אל ער און אועין זיינע פאר ית'ב,רא
 ארף אטילו השי'ת און נעמין פאר 2יט סאל קיין זאל %ר 18;י?עשטי, זיינע אין אק וינמעלאך דינן אש אין !עהן שטענך'ג זאל 4ר נקודות דיטיט
 זיין אין און מארצין זיין אויף גץךיצט אייס זיין זאל ףמוק דער אז מינום8

 ידער גייט %ר סיי טוט (ר תאם און זיך. תענט און זיך ןערם 4ר ווימח
 דאם טוט 4ר או סאבין זינע, אין ששענדיג (ר נשל רעט (ר אדער !יצט4ר
 תעם דענסמאלט יעלט ואנצער רער אוער פוהל איז 4ר תאם השי"תפאר
 ;יט שהל און ח,ו פאלין ארייער ניט זאל %ר ריכייג דאס טופ 4ראייב זישען זיין און נאנג ךין אדער רעדין וועט 4ר תאס דכור נעם ףע;ין שפ4ר

 שם דעם מאנט וער %ר ףען דאיינט 4ר ווען ובפרם ת?-ין;ישטררגלט
 זאל אדני זאגט "ר ווען און יראה טיט 4קודות די ?ףעלין ףאר !יר 4רףול
 אז דכטינ פאר דין זאל 4ר און הלל אדון ~ער איז 4ר טז ךאכטין !יך4ר



אמן שניתיקדאמרועך
 קיוד וידגיש מהשם הד' שעל הקולם לחדניש צריך רק הכל, אדוןשהוא
 כר~ה איזה האדם יאסר אם אכל הכל, אדון שהוא אדון מלשון הואואז

 הנון אחר ובאלף הדלית תחת בשוא אדנא בלשון השם קריאתויאטר
 וברכה כרכה אינה ומלכות שם כה שאין ברכה כל כי כלל ברכה אינההלא
 שחבירו ונורם כלל ברכה ואינה שם בלי היא הלא אדנא יאמר אשרכזו
 כאמן דהוי אמן אתרי' לוטר אסור ברכה זה שאין דכיון לבמלה אטןיאמר
 הסוד עפ'י ז'ל האר" מכתבי משמע וכן מזה. דעתו יסיח אל לכןיתוסה

 שלא הרבים את לזכות זה דבר לפרסם כו עלי' סבני הד ממנו ביקש מזכו'
 והוא כנ'ל יראה בניקוד הוי' מכ יחשוב הלימוד כשעח זגס בלשונם,יכשלי
 הרומסות ה' ביראת עצמו את ולהחזיק והקליפות השטן מאתו לגרשטסונל
 הנדול שח?לך לבו על האדם כשמשים וז'ל בהתחלה או'ח כשיעכס'ש
 שנאסר כמו בסעשיו ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל סלא אשרהקב'ה
 היראה אליו יגיע מיד ה' נאום אראנו לא ואני בססתרים איש יסתראם
 איים זאל און חילם ש מים דלי"ת רעם ואנין טרים "ר זאל אדני שםדעם
 זיי תען שיא ש מיט דלי"ת דעם לישנט המין-עם וער ווי שיט יו.ד דידרתקין
 מיט שם דעם זאגין ווי און דאווינין צו שפ זיי סיילען און חאפענרינדאועען

 דאם איו יו"ד' די אנשטאט אל.ף א ווי און אדנא דלי"ת, דער אונ~ער קעאמ
 א-ם מידארף נאר האר-שאיט, איף בעדייטען ןאל וואם ניט שם יייןזישער
 שק?ייט דאן יו"ד דעם א-ך און שם פע'ם ד' ועם אויף חעם דעםדרומין
 און אבר'שה זאגט 4הר שז אבער )סאר(, ארין לשין פון מ-רשאפטדאס
 דעמ אהן ברשך א ואס איז אוינא לשין מיט'ן אויס :עהר דרוקט שםדעם
 אמן 4נפערין זאלין אנדערי 8ז גי-ם איז און ניט, כרכה ~יין אי: דאם אוןשם

 און דעם פון פערגעסין נים מען שאר דריבער :תומה אמן א ווי ה. ד,לבילה
 גיבעטין מיר פון סאט דאס ססוד, דיך אוףין האריזזל כתבי אין שטייטאזוי

 ק?סים מזכה בין מפרמם דאם ואל איך אז צדיקים גרויסע די פקמי:ער
 יהר זחל לערנין ביי'ם אויץ אין מערין. גישטר.יכילט ח'ו מט :אלעןןין

 מגולה א איז דאם און כנ.ל ה א ר ן פון ניקוד מיט הוי' שם דעםשראקטין
 הרוממות יראת ד' יראת אין זיך האלטין צו און הליפות די פארט-ייייןצו
 דער אז זיץ רעכעט "הר אז ודל אנהייכ אין ונןייבט א~ח ש"ע דערנוי

 איהם איכער שייש וועלט גאנצע די פוהל איז וואס הקכיה מלךגר.ימער
 ואני במסתרש איש יסתר אם ק~טייט מסוק אין ווי מעשים ןיעע זעהטאון



עהאמן שני%קרחמ-ו
 אדם בני ספני יתבייש ולא תמיד סמנו ובשתו השי'ת מפחדוהכנעה
 ידע משכבו על ובשכבו לכת, בהצנע גם השי"ת, בעבידת עליוחמלעינים

 ויתעלה יתברך בוראו לעבודת כזריזות יקום כשיעור ומיד שוככ הוא סילפני
 ןפלח בשעת ובפרט וכקדושה ובמהרה בנקיות לנהונ נזהר יהא ותסידע'כ,
 המהברים מגדולי הוא הגן הקפר אשר ודע הנ'ל. הגן הספר עכ'לולימוד
 מביאים שהמה משה המטה כספר ונם ר'ס סי' שבת בה' שביאי הטג'אאשר

 : להלגה הנן הספראת
 עושה ברהם"ז ובסוף שמ.ע בסיף אומרים אנו היות נשאלתי דן3הנב(

 מאוד וקשה אטן ואמרו וכו' עלינו שלום יעשה ה:א בטרוכיושלום
 אטן, ואסרו אומרים למי ביחיד בברהמ'ז וכן בלחש אומרים אנו השם'עהלא

 בזה וכתב זאת לתרץ יעכ'ץ בהסידור נפשי שאתבה את שסצאתיוהשבתי
 הטלאכים כלפי אומרו ביהיד אף אמן ואמרו וו.ל שחרית של השם'עבסוף

 תמיד עטו הם טלאכים שני אשר תטיד לזכור אחד כל וצ'ל אותו,המלרם

 יין סאסאליין עעלין ,יך ?עט א?ענש :וען ה. ד. ה' נאם אראנולא
 באכומין 4הר ?עט גאט, מוגט אזוי ? :עהן ניט דען איהם איך :ועלבהעלמשיש

 נים זאי אין תמיד איהם פאר כו?ה און השי"ת שסד פון הכנעה און:ר*ה
 4הר ~אל אויר ד'. עבודת יין איהם פק שיעטי, עחם קענשין ט*ד?עסין
 אוי-ן לי;ם 4ה- מען און פרוממייט רין ש~סאלטיןגיט

 ן:ע?-
 עהר ברדך

 4הר זאל אויף דד חאפם 4הר ?י סאלד איז ל?ט' 4הר יעמין סארווימען
 חין גיסיט זיין זאל 4הר און יתברך, הבורא עב-ת צי 4י??ם ששייןאיף
 עכ'ל רערנין חון דאווינען ביי'ם ובסרט ניהיפ ץפ היילינ און ויין סץלר?נ,ףין
 8ז מף?רים גרוימע רי פון איז הנן ספר דער אז וויפען !ארסט און הגן.ספר
 מטה דער אויף ר"ס, םי' שבת הלכות אין איהם כדעננט אכרהם מגןדער

 להלכה: איהם בןעכטמשה
 אק און שמו"ע פון מוף אין :אנין סיר ווי טווי גיפרעגם' מיך סאט כועןנבן

 ראך איו אמן. ואמרו וכו' הוא במרימיו שלהם עה2הוענמה2ין
 צו פאר-דך' בענפשט ףאם דער א-ך ?ייל ?יר זאנין שמ-ע די אקשיא:עהף
 מיפ שחר.ת פון שטו'ע סוף אין עדן דעם אין שרחבט תאם יעב-ץםידור "יי ;יפעע, סאכ ?יד ילער יסן'י ,:א4ט ה. ד. אמן' ,ואמרו מען :אנם?עמין
 ץעיוע סלאכים רי קיינין 4הר זאגם ויחירוו[ אפילו אמן ואמרו : לשוןדעם

 ש?ע~ךינ ?ים מיט פרהאן 9'איז חז נעיע4קין וארף :ערער אין איסישא4:~י%ין



4שכמן שניחלקך84נמרשךעך
 לקיים תטיד יעורר ועי'ז דרכיר בכל לישטרך לד יצוח מלאכיו כיכם'ש
 וצריך טלא אני הארץ ואת השטים את כם'ש תסיד לננדי הוי'השויתי
 ובכבוד הקמה הטלכים מלכי הטלך בכבוד חיו יפנום שלא טאדלירא

 הוא וטנ.ן בעדך סנן יה" והשי'ת ח'ו, מסנו יסורו שלא הקדושיםטלאכיו
 בס' בוה שהאריך כטו סעשר הוא לטטון והרפואח נשטה גיף מסוןר'ת

 הכוונה ט'ז'ל'ך בטסורה איתא תעשר עשר וז'ל עשר שטונח ליוםהנן
 מ' תתן ת' טן דהיינו מזלך הוא תעשר תיבת טן טעשר תתן אםשמרטו

 תתן אם הטזל לך יבא אז כ' תתן ר' ומן ל' תתן ש' ומן ז' התן ע'וטן
 כטו כו' עני' יהי' הוא לסוף סעשר נותן אינו אם אבל כו' א' עשרהטכל

 כו' טעשרותיו הסעכב יהיו לו קדשיו את ואיש הפסוק על ז'לשפירש'י

 בזאת נא בחנוני טעשר במצות הקב'ה ואטר המעשר אלא לו יהי' לאלסוף
 רם'ז סי' יו'ד בש'ע הסחבר וכתנ חשסים... ארובות לכם אפתח לאאם

 וחיא וז'ל הרם'א וכת'ש כו' הקשות חגזירות את דוחח הצדקה וז'לסע'ד

 מלאכים וי;ע שז ד.ה, כו' יצוה מלאכיו כ. ששייט יסוק אין תי מלאכים,צוויי
 רעם דורך און עעל4 ךייוע אללע אין ךיר היפין צו כאפעהלין 9חטטוט
 ווי תמיד לנגדי ר' שויתי ויין צו קקיים ?9ע7רינ מערין 4תע1רר יהרךעפ

 4רד די שן חימלען די 8ז ה. ד. טלא אני הארץ ואת השמים את9'?יייט
 שבוד 4ין חץ זיין צו 18גם ניט האכין מ1לא מיבר1יך און טיר מש פולדינין
 מלאכים קיילינע זיינע פון ככוד אינ'ם און הקב"ה המלכים מלכי מלדפון
 דער זהן השי,ת וכות!ועט דעם א,ן (הם. פון ךין שץעק כרץכען ךט  ואלעןויי

 צום ארפואה און נשמת גוף ממ.ן ר"ת ץיו מ'ג'ן און מגןי ריין פוןבעשייער
 ךעם מיט י-ח ליחם דעם אין טאריך חיז הגן ספר דער ווי מעשר חיזממין
 איינם מעשר גיבען וועסט די אז מזלך שמסוףה פאראן חיז ת.עשר עשריש1ן:
 טעשי איז ת' פון דהיינו מ'זיל'ך כאטרעפט ת'עישיר ווארט פץ שעהןפון
 דעף ק4יוק וועם ראן ך ייז ר' פון און ל' איז ש' פון און ז' אין ע' פון אוןמ',
 מעשר גיין ניפ מ'גיט אז ח"ו אבער צעהן. פון ייינס וישען עעסט די אזמול

 יהיו. ל. קדשיו את ואיש *ם4ק איף'ן עוש רש'י ףי פרשךישט, ח"ו מעןווערט
 פון איינם ווי ניט מעהר אליין ,הר האט למ.ף מעשי קיין מט 9'4יטווער
 טיפ מיך פרוכמ מעשר פין מ4:ה וער כיי געאנט סאט השי.ת אוןצהען
 .דער און הימעל, פונים א1צר1ת טיעע "פי~ן 4יפ אייך עעל ץיץ א1יבךעם,
 שלעכפע אלע ד.חה שיז צדקה וז'ר פע"ד רמ'ז סי' יו"ד שו.ע 4ין שרייבטמחכר

גורווע



עז*שכמן שניחיקר4*כ~רי
 ובזה בזאת; נ'א ובחנוני שנאמר וה בדבר כ.א הקב"ה לנסות ואסורמעשית

 תקיים אם כלוסר ואשסאילה הימין ואם ואימינה השטאל אם הפסוק כוונתי'ל
 השין לך אתן ואימינה אן השין בשטאל וזהו תעשר עשר כדכתיבהקרא
 אם כלומר היטין אבל עושר ותהי' לימין לך תהיפך כשטאל עשר וטתיבתביטין
 ואשמאילה אז הטעשר תתן ולא קסצן ותהי' הימנית הש' הוא העושר לךתקח

 בם' וכת'ש הנ.ל שפירש'י וכטו הסעשר דהיינו השמאלית הש' רקתשארלך

 ימי כל קייטת הקרן ויהי' לו שיש טהקרן מעשר ליתן צריך סתחילה וז-להנן
 דרך מן השי'ת לו שיתן וכה כו' הקב"ה לך שיתן סה הרווחים סן ואח'כחייו
 טכל וליתן תיכף לחשוב סחויב לדבר יכול שהפה מה מכל מתנות אומו'ס
 כמו הנוף עם שהנשמה כו' כנ.ל אחד פרוטות עשר מכל המעשר,ריוח

 באטונה לכתוב טחויב הוא אזי הלא שוחף לאדם יש ואם באדםשותפים
 נהנה הנוף וחנשמה הגוף כן כטו חלקו לחבירו ליתן וצריך שהרויח מהכל
 והנשסה בהלבשה, הן ומשתה בסאכל הן השי"ת לו שנתן מה המעותסן

 מעשר ליתן צריך לכן בעוה"ו עושה שהאדם מה המצות מן אלא נהניתאינה

 נים מיטאר און ?ייך סאסט און לשין רעם מיפ רמ"א רער וףרייבםנזרית,
 נא בחטני ששייט פסוק אין ווי צדקה מיט נאר מאה קיין מיט המב"הפרויין
 וא'ם'נה השמאל אם פסוק פון ס:~ק יי וא:ין מען קאן רעם מיט און מו',פזאת
 :אשינה, לינקע, א ש' א סיט ~שר פסוק דעם זיין תמיים ?עמט רי 8זכו'
 אע.שר, ווערין וועסט ד. דהיינו ?עכט' פון ש' ךעם ועבין דיר איךוועל
 :אשמאילה, ?ק ?עט דאן קעשר ?יין שבין ניט תעםט די שז?עי
 רש.י ווי און מעשר, דהיינו לינקם פון ש' ךער בלייבין נאר דיר בייץעט
 בר1'ך (רשטין צום : לשין דעם מיט ןארט שריי?ט הגן מפר דער איןזאגט:
 אקיום האבען ןרן ?ער וועט ?אט עהר ?אם ק?ן פונ'ם מעשר גיבעןסען
 מזמין איהם ~עט הקב"ה :ואם רווחים די פון ~יבען ואכדעם ?עיין גאנץויין
 ומתן משא דורך ?ן ויי, מזמין איהם וועט השי,ת עאם אלעם פון אוןןין'
 לעם פוז יי9ען צי איז ךעירן צו ~י?ער תיכף מחווב ,הר איו סטנ.תיךער
 דינען גוף מיט'ן נשטה די ?ייל איים, צעהן :עדער פון היימ סעזי'"לעם
 איף ?חויב ראך מען ףיו אשותף מיהאט אז און מענש, מינים שותפימווי
 שותף דעם גיבען צו און פארדינט ןען ?אם שיץ כ?משה שרייב'ןצו
 איז השי-ת וואם דעם פון נהנה ויינען בוף מיטין נשמה די אויך אזיי חלק,א

 הנשה נאר סאט נשמה די יכער הלבשה, און ירעקען סיעעסין מזמיןאיהם



אמן שנ%קדאמירעח
 מצות שאר יעשה או חלקם להעניים שיתן שותפו הנשטה חלק שזהוכראוי
 וכתב הקדש שתוא להראות שלו המעות עם לערב שלא סיוחד בכיסויניח
 סנדק מצזת לאדם יזדמן אם מעשר סעות עם ינהגו וכך וז'ל הנן בס'שס
 מעשר מסעות שהם עליהם לכתוב מותר ספרים לקנות וגם כלה והכנסתטוחל
 ויכול קודם, הוא ללטוד צריך עצסו הוא ואם שצריך למי להשאילםוצריך
 ואסו לאבל או שלחנו על סטוכים שאינם לבניו אף מעשר טטעותליתן

 כס'ש צדקה דרך רק לפרנסם טחויב שאין שנים ששה לאחר בניווהספקת
 טטעות ליקח רשאי ג"כ ליטודם שכר ונם סק'ד שם ובש'ך רמא סי'בירד
 מסעות להנהותו רשאי ת'ח רחוק או קרוב איזה אצלו יבא אם גםטעשר,
 אז שיכוון דהיינו דהכי אדעתא בביהכ"נ מצות לקנות רשאי וגםסעשר,
 אסור הקניי' בשעת כיון לא אם אכל טעשר חטעות על חסצוה קנייתכשעת

 : טעשר בסעות חובו כפורעדהוי
 וטה ספרים שקנה מה שלו בפנקס בכתב הכל שיכתוב נזהר ויוקי'נג(

 או הרשימה ויהי' טוב לזכרון מעשר ססעות טצוה איזהשעשה

 זרויך רעם איכער וועלט' דער איז טהוט מענש דער מאם מצות דיפוז
 ךער פיר חלק דאם 8יז דאס ווא: ;יסעריג מעשר גיבען צו מענשדער
 טוהן, מצות 48יערי ידער סאן ארימן א גיבען ואל ""ף שותף' ויןנשמה
 צ, אהם ;יט יקדי יייייל שיאזקךער חין מעשר 2עם לי?ען וועמ אאון

 4הר און הקדש, איז ראם אז מיסן :אר יהר ;רי ;עלד ןיין 9יטסי?ע,
 או מעשר. פון נעלט רעם מיט ןיק נוהג זיך (הר זאל אזוי חז דארטשרייכט

 קרפען מפרים אין הכנסת-כלה סוהלי סנך~אות' פון מצוה 8 טיעפטעם
 געלד, מעשר פון ;יקף9ט איי ?אס שי די אי.ף שריי4ען אייף אוז יר9ענ
 ;ריך שליין יהר חז ל;שר ךארף, 04 עער ייר 8נטלאמן די ס'שלאון

 חינדער דינע צו מעשר פון גיבען מענ (הר און ביליכער' "הר איויערנין
 ם'שטייט )וי מוטער או; פאטער ירער אים איף סויל נים שץן ןעעןץטלכע
 ךיכען מען מעג לימוד שכר אףך מעק"ד ש.ך אינ'ם אין רנ"ד טי' יי'דחין
 חיהם 9ען מעג חכם תרמת4 א אדער א"רוכ מ'קומט אז אץך געלד' דעםפק

 דער אייף שוהל אין מצות קו.יין קען מעג אייך נעלד, דעם פון זיין-הקה
 אוער מעשר. פון ;עלד דעם איף קנייה כשעה זיין מ:וין מ':אל 8זבןה
 (הר ווי היימט (ם ווייל 4יט, מען טאר ק,יסין בשעת מכוין ניט איז "הר18

 : מעשר פון ;עלר מיט חוב ?ייןבא4אלט



עמאמן שנ."יקואמרו
 לבניו לצוות ורשאי מותו לאחר שנים מאח לאחר עד אצלו שמור שרוהמנקם
 שיהיה יהלך לפניו צדק הכתוב ע'ד לקברו הפנקס או הרשימה לושיתנו
 כל בלא'ה יודע שהשי"ה ואף עדן לגן ללוותו יושר למליץ הצדקהלו

 מעשה רות במגילח שמעוני בילקוט דאיתא מה לפי והננלותהגסתרות
 הפנקס לו והראה עשרו ממנו ליקח שרוצה אצלו הנביא אויהו שבאבאתד

 שאליהו ואף לעולם, נבאי להיות לו והניח בעשרו שעשה וטצותמחצדקה
 ואין ית' חכמתו נורה כך כי דוקא, הכתיבה מהמ מ'ם בלא.ה יודעהנביא
 לא אם בןאת נא בחנוני שנאמר בדבר ערב והקב'ה בנסתרות, עסקלנו

 שיבלו עד די בלי עד ברכה לכם והריקותי השטים ארובות לכםאפתח
 לידי יבא לא ובודאי הרבה, מעשר ליתן לך ויהי' די מלוטר.שפתותיכם
 : עשר שמונה ליום הנ'ל הנן ספר עכ.4 היסים כל וזרעו הואעניות

 ט'נ'ן מאותיות להם'ם רפואה כתכקי והנה וו'ל כ' ליום שם כתב דעןךנד(
 יטים לאריכות ונפש לנוף מ'ג'ן מאותיות להג'ן רפואה אכתובועתה

 כיכעל טץן 4ין פארשרייבען צו 4ללעס היארינט ויין ט'4יויך אוןגג4
 געיד פונים מצוה אנדערי א "לער שפרים נימויפט סאם 4הרוואס

 און הינדערט נאך ייהם סיי גיסיפ ויין !אל רשייה די א', לזשיו, מ4שרפון
 קיץער דיגע זא~קן אהן יר מעג שטוריין וועמ עהר תען יאהרצתאנצינ

 ווי אריין און~קבר רשימה ץךער בי4על ךעם נישען מיפ איהם ט':אל8ז
 סליץ 8 איהם פיר ויין !אל צרקה די 6ז יהלך לפניו צדק שיייט מסוקאין
 טללעם דעם אהן דאך תיים השי'ת חאמש גדעדן און כאגלייטין אוןימטר
 אליהו וואם איעעם סיי טע?ה : רות מגילת שמעגי ילכךם חין מ'שטייטווי

 סאט עשירות ךין א.הם פון !עטין סעק 6 איהם צו ניקומין חיז ז"להנביא
 גיפמן האט עהר וואם מצות און צדקה פון כיכעל דאם 4יווקוען איהמ4הר
 נסחי ןיין :אל ,הר עשירות, זיין ;ילאזין 4יהם 4הר סאפ עשירות ויןמיט
 כאם סעלפט דעסטתעגין פון נוי סיי מייס ו"ל אלי' סאטש טץט,שיז'ן

 אין 4קק קיין נים האסין מיר און השי"ת וויל 6זץ עארקפערשריבין
 ט'שסייפ )וי 4כב הקב"ה איו צהקה פון זאך וער אין און 2אסע4פארכארגעע

 און גיסען מ2שר פיהל ןענין 4הר ץעפ גיק)ריבען ייז אויבין ווי נאכחנוני
 מינדער ויעע ניפ 4הר ניט אריקקייפ מיין צו קוטק עט 4הר ץעפסמראי

 : י"ח ליום הגן ספר עכ.ל לעסין גאנציןס'ים

 סאב איץ לשיןי ועם טים כי ליים הנן ספר דער שרייסט 3אךנד(
גישייגען



אמן שנ'"יקואמרופ
 מעשר ליתן האדם שטחויב שכמו הק' בשל'ה כט'ש ש'עשה אדם, שלושנים
 גם טעשר יתן וטכא אריכי חיי דבעי סאן כך כנ"ל הטמון לו וירבה שלוטססון
 עד יטים עשרה ימנה השנה החילת כל שהוא חשנה מראש דהיינוסיטיו
 העשירי ויום יטים ט' פעם בכל ימנה ואילך וטיוה"כ העשירי יוםיוה.כ
 שלו העשירי יום חל ואם חול ביום שחל פעם בכל ויתענה לה' קודשיהי'

 היום יקדש רק להתענות א'צ תחנון אומרים שאין ובימים ביוים אובשבת
 משאר לה' קודש הוא זה שיום שיזכור מצוה באיזה או כתהלים אובתורה
 לעניים יתן כח תשישת טפני להתענות ינול אינו פעם באיזה ואםהימים,
 וצדקה ותשובה בתפלה בת.רה היום ויקדש התענית לפדות יכלתוכפי
 יטיו טמעשר כך ממונו יתרבה הסמון הטעשר טן ואם בכחו שיש טהכל

 נפשכם ותחי אלי שמעו ואתם וטוכים ארוכים חיים לו ויהי' ימיו לויתרבו
 יום בכל להתפלל קדישא חברה לעשות יכולים בע'ב הרבה שישבסקום
 כבקר א'נ'ד'ו בימי בחול העשירי כשחל ויחל ולקרות סליחות ולוטרעשירי

 39ר:בען איך וועל איצט מינין אויתיות פוז ןעלד צום לשו?ה 48י?רי?ען
 דער יי טוהן זאל (הר 8ז ושנים :מים אריכות און ונפש גוף צום8ךפואה
 סעשר ניבען צ. מחויב איז מענש דער ווי פונקט שרייכט הקדוששל.ה
 א ס'וויל תיר אייך אז.י כרכה, א מיט מעהרען זיף %ם תעט "לדפג'ם
 פון : דסיינו יעג זי?ע פין מעשר גיבען יהר (אל לעוין גוטען 8 אוןלאוען
 ביז ?עהן ציילען 4הר זאל יאהר אנהיב וער איז ואם ~אם ס?4הראש
 היילינ !אל %עה%4ער וער אק ?עג ויי, ציילען 4הר (אל אזוי און כפורי~ם
 און אףם קומם טאנ צעהנטער רער אז און פאמטין זאל און גאפ *ארדין

 קיין איהם אין ס:אנט וואם טאנ אנדערען א "ךער י.ם-פ.ב לרערשבת
 תהלים און תו~ה מיט טאנ רעם היילעען 4אר *א?טין ניט מען בריךתמנון
 שללע פון השי'ת צו הייליג איז טאנ וער אז נ?עאקין צו כדי מציתאון
 -ל כס .מיין האט 4הר מייל פאסטין ניט נראדע 4הר ?אן 8מאהל 8ז%ענ,
 זאל 4הר און תענית, דעם ליעען איס כח זיין נוי לייט ?רי?ע צו נייען4הר
 כח, זיין ווי צ~"ה און תשו%ה און ?פלה און תיה סיט טאג דעםסייעען

 טאג- פונ'ם איך 8זף 8עלד ןיין ?עקרען !יך עעט מעשר "עלר פון עי אזיאון
 "רוסים שסיים ?אבען :ועט עהר און יאג !יעע סעקףען דך מעליןמעשר
 תי ארט א שיף 8ין נפש. מישר זיין סב~ה איהר מעם יידען הערטוטיבים,
 יאיקע! צי שסירה"די?א טאוין מען סעלץסטים,קאן *יהל 8ן סאי.?'8יו

נ?



כנאאמן שנחלקדאכמרו
 אותו של הפרשה בנקר יקראו וה' בב' חל אם רק ויחל יקרא ג'כוכטנחה

 קמא נשני תמצא כאשר המה והסליחות ויחל, יקראו ובסנחההשבוע
 תניינא, בשני תמצא ה' ה' ופזטון תחן אוון עורכים תחנה עטךישראל
 שאינם השנה ראש שקודם האחרונים והימים מלכנו, אבינו שטך רחוםא'ל

 באופן כחו כפי בהם ויתענה קדושים כולם יהיו עשרה לטניןמכוונים
 ואז לעולם יתנהג וככה הקדוש בשל.ה כנוכר מר"ה החשבון תסידשסתחיל
 ובבראד ובווילנא הנ,ל, הגן ספר עכ'ל כנעיטים. ושנותיו ימיו השם לויאריך
 אנשים הרבה שם שטתקבצים קודש, העשירי יום ביהכנ'ם שנקרא ביהכנ-םיש

 שטבין בלשון יהי' התפלה ועיקר : כנ"ל העשירי יום כל ובתפלהבתענית
 שהתפלות זטן כל גאולתינו עיכוב אך וז'ל י'ז ליום הגן בספר ג'ככס'ש

 העמי כל להבין ש'וכלו כרי אשכנז בלשון נדפסים לא שלנווהסידורים
 דבר איוה שטבקש לאדם דומה הדבר למה משל שמתפללים, מההארצים
 אף שאומר מה טבין ואינו המלך בלשון לדבר יכול אינו והוא פהמלךגדול

 ךער "ין נן"ל לקע:קן און סליח.ת זאגען און טאנ צעהנטען דעםבצבור
 ךאנערשטאג אדער מא~טאנ אום ס':יפארט שו נאר מ4חה, כ.' אוןפריא
 נ:חל. מ:סה ביי און וואך דער פון פרשה די לייענען פריא ךער אין מעןזאל
 עמף ישראל קמא: שני תענית ןעם אין זיפונען מ.ר ווי סליחות דיאון

 י:ינו רחום, אל בתרא, שני יין ד' ד' פזמון און "חן, יזון ע.רכים,תחנה
 ניט שין !יך ףעלין וועלכע הז:ה ראש 4אר 9עג לעציע די אוןמלכנו,

4"לעי
 עעם כ" זיין ווי פאסטען און הייליג מאקע; אלל; ?ען יאל 4עה, 'קיי,

 השנה ראש פון ףן-הייכען זיך חשבון רער זאל מאהל אללע טז באיפןזיין,

 רין נ,הנ חזף !יך עעט 4הר שז און הקד.ש' של'ה אין :י4ראכט ם'עערטווי
 נוטעם, אין :אהרען און טאנ זיינע וער-לעננערין השי"ת א,הם ךעטדאמאלם

 "די גירופען ווערט וואם שוהל " פארשן איז בראד און ווילנא חין הגן, ס'עכ.ל
 טענ?ען פיהל צוואמען !יך הלרכען %ס 9אנ' היילעען צעהנטען פו,שוהל
 בריך תפלה 4:קר דער און טאג, גאנצין דעם יף4לל וע:ין און 4אסטיןאון
 םפר ךער וארט שרייכט ,הר ווי מ'סארשטייט, עאם לשו, ךעמ מיזבין

 תפל.ת די ומן כל נאולה אונזער פון ,כוב דער לשון: ועם מיט י"ז לי.םהגן
 זאלען ~סי-סערק די 4די דארנאן אין זיין :ירר;קט ך'שט עעלין סירוריםאון
 א (4יס לעט איינער )וי משל א ס'איז יע4ין, ז'י :וחם פקר?4י:עןיאנין
 און מלך פו, ?2ראך ד' הייךין ניט מאן 4הר און קלך פונים ואךגרוימע



~לנמן שניחלקואמיופב
 המלד לפני דבריו להטעים יכול אינו אעפ'כ המלד בלשין בקשתו יעתיקאם
 שדיבורי רואה המלך אם והנה אומר, שהוא מה סכין אינו עצטו שהואספני
 שלו הבקשה עם חוצה לנרשהו המלך יצוה כוונה בלי הם הזההאיש
 אינה בלב ולא בפה רק היא ח'ו תפלתינו אם כך בקשתו, טנין שהטלךאף

 שסדכרים לטה לבנו את סכינים אינם אנחנו אם ב,ה הסקום לפנימרוצה
 לשון על סידורים להדפיס שיראו הדור הרבני על הדכר סוטל וע"כבפינו
 ספר עכ'ל הקכ'ה טם.ה לפני שמדבר מה להבין אדם כל שיוכל כדילע"ז
 טאסרות, העשרה בשם סק"ה ק"א סי' אברהם הסנן וכ"כ י'ז. ליוםהגן

 אינו אם שטבין בלשון להמפלל שמוטב ותשפ'ח תקפ'ח סי' חסידיםוספר
 לשון סבין שאינו ע'ה אבל ודל שם הנריז בש'ע וכ.כ ן הקודש לשוןטבין

 אפי' שטבין בלשון שיתפלל מוט3 בלה,ק להתפלל שיכול אעיפהקודש
 בלא שתפלה חלכ כוונת בלא בלה'ק שיתפלל ממה לכו שיכוון כדיביחיד

 : שם ו,ל הגר'ז הש"ע עכיל כלום אינהכוונה
 ךאך ןהר מלךואן פון שפראץ דער איף ייטע א אפ יה*ייכט ועהרטפילו
 יהר תאם ניט *אך,עשיים (הר ?ייל טלץ פאר'ן ריה* וימע זיין טיעים;יט

 "הר חאטש טנה אהן ~ענין רייד זיינע אז זעהט מלך דעי שי אוןזאנט,
 סךייבען שרויס סייסען איהם 4הר וועט בעט מענש דער ףאםפארשטייט

 ניט מףר ן מיט נאר זיינען תפלית אומערע אויב איך אזוי כיטע. דערמיט
 נרייטין צו ניט ףעלין מיר איב מרוצה ניט השי"ת פאר איו"ם מארץייף'ן
 אזף איןק ווערין ~ידר"ם ואלין מידורים ד. אז זעהן זאלין זיי די- פונ'םרי;ים די אויף מוטל קיז ע"כ מףל' מיטין ריידען מיר וואס תפלה רער צו סארקרי

 מלך פאר'ן ריירען די וואם סארשטשען "אנין זאלען אללע ?אס?פראך
 און י"ז. ליתם הגן לפר פון לשון דער איז אהער ביז הקב.ה, המלכ.םמלכי
 מפר און מאמרות, עשרה פאר'ן שרייבט ה' מע.ק ק-א סי' אברהם מגןךער

 אלשון טיט ןין מתפלל צו בעסער מיאיז טז תשפ.ח און תקפ"ח מיחסירים
 ךער אףץ הקודש, לשון קיין ניט פארשטעהט מען אףב מ'פארשטייטוואם
 "הר דאם ךלייכער איו לשה"ק איף ראוונען "אן "הר חאטש לשה.קייין נש פאךשטעהט תאס מם-הארק א אדער לש.ן: דעם מים שרייכט ש.ערב
 ביהידות אפילו פארשטעהם 4הר וואם שפראץ דער מיט ויין מתפללזאל
 מתפלל זאל 4הר איידער הארץ זוין זיין מכוין "אנין מעהר זאל (הרכדי
 הש,ע עכ"ל ניט גאר ייז כ:נה אה, קפלה ווייל כו:ה אהן לשה"ק אי?שזיין

 : דארט ז"להגר,ז



פנ4וכמן שניחלקד4שכמר*1
 שנרכת כהסשנה ל'ב דף בסומה חז'ל אמרו המזון בברכת 1ה"הנה(

 דכתיב הטעם ליג ד' בנמרא שם ואסרינן לשון בכל נאטרההסזין
 ש:רכת א' סעי' קפ"ח סי' בש'ע המחכר וכ'פ מברך שאתה לשין בכלוברכת
 הנ'ח בשם כתב שם ברירה שחמשנה הנם והנה לשון, בכל נאמרההמזון

 טגין אם רק דוקא הוא זה אמנם לשה'ק דוקא בעינן הטובחר מןשטצוה
 אומר שהוא סה בלשה'ק סבין אינו אם אבל אוטר שהוא מהבלשה'ק

 כדינא שמבין בהלשון בכוונה להקכ'ה שיברך הטובחר טן יותר הואבודאי
 : כוונה בלי בלה'ק שיאמר סטה הניל וחפוסקיםדגסרא

 הספורסם הצדיק הגאון הרב בשם בכונה תפלה בענין ששמעתי ד:נמונו(
 ז'ל שאסרו ו' דף ברכות הגמרא פי' זצ'ל סלאנטער ישראלר'

 אוםריס וכשטת בעזרו אברהם אלקי לתפלתו כק'ם הקובע כל אר'ה חלבוא.ר
 טפני טאד וקשה הנמרא עכ'ל אאע.ה של טתלמודיו עניו הי חסיד היעליו
 היא מה ועוד לתפלתו הטקום קביעות ע.י כזו נבוהה לטעלה זוכח הואטה

 ;י:אגם חז,ל די קאבין אזוי סיוון ברכת ביי איז דין !ע?שער דעךנה(
 ג?וארין גי:אגט איז המזון כרכת שי יז:ה ךעי 8ין ל"ב סוטה?ין

 שטייט ,ם מייל טעס ךעם :ךעעט ל'נ דף גם-א די אין לשעות אלעארף
 ?ערם א,וי אק ךענטשין מ%אן 1אם לשון :עדין אייף פשט ךער איןוברכת
 גי:אנט 8יז המזון כיכת אז א" מעיף מפ"ה סי' ערור שלחן אין;יפסק'ת
 שריי?ט כיירה משנה דער סאטש %9א,' ?אמ לשי, ש?ע, אויףרמארי,
 הק?ש :לשין בע:טש.ן מ':אל איז כעס?ע דאס ב"ח דעף פון נאטעןאין
 :אנט 2י לאם הקוןש בלשון שטי'ט פאר %י אויכ נאר ;י?ארין גיךעט איזךם

 וע?ער 8יז זא;טי 4ר ?אס מקיש ילשין גיט פאך?טייט %ר איב5?ער
 שטיימ סאר 2ר וואס שפראך ךער אויף כ?קה מיט ?ענטשין :אל 4ר8ז
 4ר איירער אזף מאסקענין 1י :ואם הנ"ל פומקים די אין נמרא רי ווימזף

 : כ?קה אן בלשה"מ קענטשיןזאל

 פון קא?ען אין בו:נה תפלה פון ענין דעם אין גיהערט סאכ טיך ויי אוןנו(
 אויף פקי'ש 8 זצ.ל מאלאנטער ישראל הר' הצדיק מ4אוןמרב

 וכו' לתפלתו טקום המובע כל אר,ה חלכו א"ר ו' דף כרכות :9ראדער

 ארף ש?ע~דינ ;ימעט 1'ין טוט :ואם 1ער הונא, ר' פיר שגט חלבי ר' ה,ד.
 %ר 8ז און הילף זיין אין אכרהם פון גאט רער איז ילאק %עיטי%9ען8

 אברהם פון 4?ו און %יד 8 נימען 8יז דאס איהם אייף קען :ץנם?טארבט



14מן שניחלקואמרופו8
 טחר'י הצדיק הגאון הרב וביאר להפלתו, חמקום קביעת ע'יהעניוות
 להתפלל מקום לקבוע האדם שצריך לדינא רברים של פשוטן דטלבדחנ'ל

 וכן וה בביהכ'נ ובפעם זח בביהכ'נ פעם ולא יום בכל אחדבביהכ'נ
 רק זה בזוית אחד ויום זה בזוית אחד יום להתפלל לו אין עצטובביהכ'נ
 כוונה גם בוה יש אבל י'פ, סעי' צ' סי' באו,ח כם'ש אחד במקום יוםבכל

 לכוון טאד נזהר להיות צריך האדם דהנה וחסוסר, הרמז ע'דעמוקה
 בדבר לחשוכ אחרת למחשבח נטיי' שום בלי סופו ועד מתחלתובתפלתו

 הוא כי הטחשבוח כל נלויות השי'ת לפני כי התפלה תיבות זולתאחר
 אדם בני מעשה כל יודע שהשי'ת להאמין היו'ד בעיקר עקרים טהי'גאחד
 ססש וכדיבור כמעשה הוא הטחשבה השי"ת אצל וע"כ מ'ח'ש,ב'1'ת'םו'כ'ל
 היה בקשותיו ובאסצע לפניו רחסים וטבקש בו'ד, פלך לפני עומד הי'ואם

 והולך מניחו הי' אם ובשיכ בקשותיו טענין שלא זר ענין לפניו לדברמתחיל
 אשר השי"ת לפני א'כ בנפשו סתחייב והי' סנשוא עונו גדול הי' הלאלו

 דער מיז וואמ *אר 4ערשיעהן צו עזווער זיל4ר 9'איז תלמידים,ף4ינ.'ם
 שאשטשט 8 אויף שטייט 4ר וום דעם רורך קעלה נרויקע אזוי צו זוכהףענש
 יאנ עלש שוהל איין אין לאוווען צום ארט א בעשטימען ברויך ףע4ש8 טי עאם דין ועם פון פשט ועם חוץ שוף מכאר הנ"ל גאון דערשיז לף4לתוי ףקום קובע צו עניוית קויט וויא ?עועי שיז קחך ךאוונען. צום?לאץ
 8 אין 4ארגינ'ס צו און שוהל איין אין ואווגען יאג מיין זאל (הר4יט

 איין לעשטיקען אףך יהר ברייך שוהל :עלבער דער אין אייך שוהל48דעףע
 ועלשען דעם אוךש טאנ אללע נור ני~קעל מושףער און יאג שלע ניטארט,
 ם'איז אבער י"ט, מעיף צ' סי' או"ח ש"ע אין גיבראכט ס'ווערט נוי?לאץ,
 כר.יך מענש דער דען והמומר רמו ע"ד ק4ה ש4ש4ע כעם אין דאואך

 8?ףערי שים אן ביז4~ע אנה.יב פון "4לה [יין אין [יין ףגיזיין.זיי4ר4יחיט
 גיבעט, פונים ווערטער די ~אר ששקען שורע?ע 8 ירא?ייז צי 4יט9ף?9ה
 4עהניער דער איז דאם און גס-אגקען, טללע י9ע, שלץ איז השי.ת פארמייל
 מעשים אלע וויימט השי"ת אז גלייכען צו ע:קרים רריי4עהן די פוןא:קר
 און אדיבור ץי סק?9ה א איז השי"ת כיי דרום און מענש פון נידאנקיןאין
 פק 9עט אוז וים י?ר מלך א פאר שטייט %ר ~ען למשל און אמעשה.ווי

 4ר אז וכש.כ זאכען אנדקקע ריידען אנהיבען ןר וואלט סש'ן יין (פיכאיהם
 ברעז מלד דער עאלט מי וועק א געחט און מיפין אין מלך דעם שטייןלאזם



פהאמן שמ%קואמרו
 מאד ליזחר האדם שוריך כש,כ ומעשה דיבור כמו לפניו נלויהמחשבה
 מתיבת לבבו את יפה שאם יען התפלה מתיבת מחשבותיו יווזשלא

 באמצע וד פענין בקשותיו באמצע שםדבר כמו חוא זר לעניןהתפלח
 עונו נדול בודאי אלי בחזרה יבא ואח'כ אחר למקום לו הולך אותפלותיו
 הוא הרי פלוני למקום שילך תפילתו באמצע חושב אם לסשלטנשוא

 תפלח אין א'כ התפלח, באמצע פלוני לסקום טטש כהולך השי'חלפני

 סתהילת לבדו חתפלה בתיבות רק העיונותיו כחות כל שמקבץ טי רקכראוי
 דהיינו תפלוזו בכל אחד בטקום שעומד שנקרא חוא זה סופו עדתפלתו
 כננדו שהשי'ת בדעתו ומציר עומד הוא שם מתפלל שהואבמקום
 זרות מחשבות לו שיש סי סשא'כ ית'ש, מלפניו רחמים מבקשוהוא

 נופע ה" הוא כאילו חוא הרי מקוסות בחרבה סשופפים ורעיונותיובתפלתו
 שמה יובילהו םחשכותיו רוח אשר הסקום אל פרסאות אלפים תפלתובעת

 לנסוע חושב הוא גבור אתה ובברכת פה רעיונותיו הי' התפלה בהתחלהכי

 תאם הקב'ה פאר כש"כ ח"ו. מיסה גיקומען חיו שיהם מ'וואלם אוןגי?ארין
 דיבור ש ווי פונקמ איהם *אר איז מחשבה די און מחשבות אל?ע ווייספ"ר
 ואל ער דאם דין 4יסימ ןעהר ?ריך ןר טז שכש"כ ואף טיז טע?ה אאון
 סאלר ?י מייל יכעפ, פונים דבורים פון ר4ע איין מחשבה ןיין מטן יפ~ים
 אין פרעטסע צו ואוונען פו~ם עערטער ךי פין מאיץ ויין שיעק וי?פ"ר
 טןער זאוען ~עעדי בעיין וין טייען אין דעדפ עהר ווי ילייך דאךאיו
 לף איז צורימ 4ר קומפ נאססער ?לאץ 8נסערין 4ין עעק 8 4אר 4עהם"ר

 4ר תפלה דער טי?ען 8'ן שר פראכפ "ר ווי ווייל 4ריט. זינר ןייןטתראי
 מי?ען שיו ןיפ "ר מי גלייך השי-ה *אר שיין אץ דארפ און דארם 4עהןזאל
 8אר 4יז דין צ' 9'4יסעי ?י "4לה 8 שז אוים קומפ פלאץ. :ע"עם טין8:יעק
 פונים סערמער ךי 8ין 4אר כחתז און כעיגות ןיעע צעא?ען טשע9טמז

 ילאץ שין זטיים יר שז סהסען ואן דאם "4דע' ביז א2ה~ב פוןיאוווען
 קכי4ה רי שו רעת בין 8ין אויס ןיך מאלפ 4ר דסיינו דאוונען, נא4יעןביים

 4ר 8ז ש?ער השי'ת, פון דסטים סעפ 4ר און 4יהם 8.קייין שיזכביכי
 און גןיאנקען אףעמדעהאפ

 זיי"
 עעשער פיהל יין שרום יליסעז טסזבית

 4יקרען 4ק"אנסען וי ווי דארפ ואףנען טיטען 4ין יארפ "ר ווי יייך !יך8יז
 יין 4ר הלעףפ 4גי" ,שסה סיי און יא "ר ייז לאיטן אנהויב איןאיסם.



אמן שמ"יקואמרופו
 ענור משעק איוה יהי' אפשר דואר להכי ואח'כ לאטעריקא ואח'כליפו
 בנל נסע כאילו ית'ש לפ~ו ונמצא ססחרו לענין טקומות בשאר ואח'במעות

 באבען כי אחד בטקום עומד שהוא עליו לומר וא'א תפלתו באסצעחמקומות
 לבד נופר אבל שלו ופנימיות ומחשבתו מוחו לבדו הנפש הוא האדםעיקר
 בש-ער כם'ש ייסך לא אדם בשר על כם'ש אדם בשר רק אדם נקראאינו

 שייך לא אחד בטקום הי' לא ולבו שסוחו וכיון זצ'ל ויטל ר"ח שלהקדושה
 חאדם לא כאן עמד וחומרו בשרו רק כי אחד בטקום שעטד עליולוסר
 שגופו שכטו כלוטר לתפלתו טקום הקוכע כל הפירוש וזה הנשםה,שחוא
 הטה ומחשבתו ומוחו לבבו נם כן התפלח זטן כל אהד במקום כאןעומד
 בתפלתו השי.ת לפני עומד ותוא התפלה כ'ז אחד במקום ועוטדיםקבועים
 אלקי בודאי ואז לתפלתו מקום הקובע נקרא הוא זה הטלך לפניכעוטד
 לגמרי עצסו את שסבמל ע'נ'"ו הי חסיד הי לוטר עליו ושייך בעזרואברהם
 טטש עצמו את שטבטל טה ססש גדול עניוות היא וזה התפלהלתיבת

 התפלה:לקדושת

 דא טיז ש9שי 4איט דער אייף נאכסער שמערןקא' אין חען אסה בי,יפו.
 גיישעקטיז' 8קכעךע טיפ שיעעער -ו?ע?י נא?סער 4עלד' אףף ??עקיל8
 פלעעער 6לעע ךי אין ממש גיעעזין וואלמ ער ווי השי.ת פאר 4לייך דאטאיז
 איין אייף יעועזין 8יז 4ר 8ז ואגען סש ךאץ סען ואן דאוונען יייען8ין

 די און מ.ה און %ש רעי דאץ 8יז סע;ש 4ןקר דער באמת ווארוםארט'
 קע;שו, ,8 ארם גירושען אן תעךין ניפ מאן גע4 בליםער רער איערטחשבה.
 ס'?ערט )וי ייטף לא אדם בשר 2ל שטייט פסוק אין יי בשר-אדם;אר

 וער איז ראם און ,צ"לי וויטאל חיים ר פון סקרו?ה שער איןגיבראכפ
 או?ש דא קסייט גט4 דער ווי טזוי ה. ד. לף*ותג ?קים הק.סע 4לושט
 ךער אין סארץ דאם אייץ אזף ואתנען פע'ם עייפ גאנצע די שרפאיין
 ךאווגען פומם ציש גאנצע די ילאץ זעל?ען ועם אויף "מן מחשבית אוןטוח
 ה. ד. ילד 8 פאר ששיפ %* ווי "יה דין אין הער.ת *אי שטיש (ראון
 סען אק העלקר רין אברהם פון 4אפ בפדיי איז ראן לתפלתג וקים קוסע8
 נאנעען אין דך 8.ז "ר שז א4?ו אק 5סקיד 8., ואס !אנק איהם איףסאן
 %ר ?אס 2~יוות גיויס 5 איז דאס און דאווקען פונ'ם יעך?ער ךי צו?אל

 : ואע;ען פון'ם חדושה דער צו מכטל לי8יז



פזש4וכמן שנ'חלקר84כמרו
 מה בהקדם לתפלחו טקום הקובע הנ'ל חז'ל הטאםר לפרש יש דעןךנז(

 אבדזק טארים ר' הטפורסם הקיוש הנאון הרב בשטששטעתי
 ראוי לבדו שלו שליטה באטונה טאמ.ן אני אוטרים שאנו טה על ז'לקאברין
 השי'ת לככור שיתכוון היינו לבדו שלו ופי' להתפלל ראוי לזולתו ואיןלהתפלל

 כם'ש בגלותא שהוא הקדושה השכינה בצער ויושאונן שטיט כבוד שינדללבדי
 איש לכל שסצוה סשסורות שלשה בתיקון ובפרם סקוסות בכטהבאחיק
 לחיות צריך התפלה שעיקר וויי, בגלותא ששכינתא סה על להתאונןישראל

 ויתרוטם שמיס כבור שיתרבה להתפלל ראוי לבדו השי'ת לכבוד לבדולו
 לו צרתם ככל כי שליטה לנאולה ונוכה ב"ב המקדש ושיב~ה ישראלקרן
 ורעי אחי אותנו קורא והשי'ת תחילה נענה .הוא חבירו בעד והמתפללצר
 בספר שבתב ע'ד בתפלתו חוא גם נענה טטילא השי'ת לכבוד מתפללואם
 בעת כוונתו שכל מברך רכא שמי' יהא אמן העונה כל אחרון שטואלבית
 שסחסקה סימ וכו' סק.;ע הנ"ל חדל טאטר רעם פיימ?ען ?ען קאן נאףנז(

 אבר'ק מארים הר' הקדוש הגאין סרב בשם גיד"עויפ קאב:ואם
 ראוי לבדו שלו שלמה באמונה מאמין אני :אטן מיר ץאם זצ.לקאברין
 צו היינו לבדי' "של. גשיי?ש ער סאפ להתפלל, ראוי לזולתי ואיןלהתפלל

 יאער ויך זאל און גאפ פון ובוד לער עערין גי~רףספ םעאל אז אליין כבודןין
 הקדהם זיהר דער ווי יות אק 4יז !י וואס הק' שכינה דער פון שער 4יןדין

 ם'שיז שז משמרות שלשה ?סון חין ובפרפ פלע4ער פיקל אין?מטגסט
 השי"ת קכה4 צולי4כ קץר צין ורויך יאה ייא איז ולא ףין ףיז הס'יס?ה רי ראמ 4ין בהם'ק חורבן איץיין היאגען של %ר יוד :עסען אףף מיל טאה8

 ?ערין דער-הףקפ ם'זיל און שמים כביר  סער ?עסרען !יך סיזאל 818ליין
 איז סמ?סש גית סיילע;ער דער מערין גיב?פ ס':אל און :שראל !מרןדער

 שז מייל שלמה, גאולה דער צו זיין י;ה :אלען מץ* אק ציי9עןאתזעסע
 ?חלה קעטק היא ס;רו ועד השתפלל און צרות, די ליידפ-9יפ אוןיות 8ין שכעה די ככ:בול איז צר. לו ,כצרחם אה צרות אין יית אין ~גקקיודען
 רויפ הש"ת און גיהאלפין, פרי%ר שען ץעףט נעגעם סיר י'בעפ א1 ה,ד,
 יערפ ממילא השי'ת ל?בי מתשלל 1.4 ער שז און :כ"י, יסי י?יען דיץן
 שמואל בית ספר אין שפיש ם ץי תפלה, דין דורך נן"ן9ערם איך%הר
 מש רח.ל 4רה שמת אין מכרך רבא שמי' יהא אמן מזנשערפ שזאחרון
 ד.ה. שמי' יהא !יין סעאל אז סעט %ר און צר לו 4ר?ם בכל פן טנ;הךער



אמן שני"יקואמרדפח
 לו קורעין מברך רבא שסי' שיהא וטתפלל צר לו צרתם בכל סשוםצרתו
 השי'ת לו עונה השי"ת, לכבוד מתפלל שהוא יען פדה כנגד שדה דינונזר

 וזה כנ"ל, תחילה נענה הוא חבירו כעד הטתפלל שאמחז"ל כעיןטצרתו
 ב'ה להמקום רק הוא תפלתו שכל לתפלתו מקום הקובע כל לפרשיש

 בעזרו אכרהם אלקי הקדושה להשכינה צער יהי' שלא שטים כבודשיתרבה
 : כנ'ל מדה כנגדמדה

 ככאן להביא השני חלק אסן ואסרו זה ספרי את להתום באתי דעןעדןנח(
 עניית לענין לענינינו נונע שהוא טה חרדים הספרהחתיסת

 החומאת לנפש יקרים בדמים רפואות שכתבנו אחר וזלה'ק, ואיש"ראמן
 שנטשלו אחר קלים בדמים רפואה ולבקש לחקור לנו ויש תם:תשלא
 פרחים בטאה חכם רופא עויעשה רפואה ולפעטים הגוף לחולי הנפשחולי
 תעלה רפואות מיני לפעטים יסצא הערך, יקרי ר*ואות הוצאות ס'נימכטה
 ושטעתי סנולה, בדרך הסרפאים עשגים מיני של כסף בחצי או אחדבכסף
 לצוד בלכתם הפרתמים חטלך משרי באחד קאסמילייא במלכותשאירע

 מען צררייממ כו' לו קורעין השי"ת פק נאמען דער ווערין גןגרויםט9':אל
 מתפלל איו (ר ווייל מרה זמר טדה גזר-דיןדעם

 לככ-

 אנפעךט השי'ת
 מיט כנ'ל, חבירו בעד המתפלל !אגין חז"ל די תי 4רה ויין פון השי.ת8יהם
 איז הפלה גאנשע זיין שז ה. ד. וכו' מק,ם הקיכע כל טייט?עז מען ~אןדעם
 עערין נימעהרט ס'ואל אז השי"ת פאר סמק,ם. לככודנאר

 כב-

 די שמים
 בעורו אכרהם אלקי איז צער קיין לייכען ניט מער שיין זאל הק'שכינה

 : כנ"ל מדה כנגד מדה הילף זיין אין השית"יז
 און שני חלק אמן" ,ואמרו ספר דעם ענדינקן ניוואלט 4יך סאב 7עצטנח(

 צו ס'גיהער ךעלכעם חרדים ספר פון אוימלאז סעם?רעגין
 סיר ?י : לשון 1יין 4ט דאם און יהש.ר אמן און אמן פון"נפערין ~ניןא,נוער
 גיט זאל "ר גיזינדיגט סאט יאס נפש צום רפואות טייערי ניקנריבעןהאבען

 הנפש חלי צו רפואה חגריקערי ניפקקן און זוסען צו סיר ברףהען?טארבען,
 18רויסער מוט מאהל א און גינלייכט, זעני, הגוף חלי מיט הנפש חלייייל

 און געלד, טיקל זי27ר אהן אףעפין :ואס מעדייינען טישרי געליןךאקטור
 פון ביללינ און 1עלד ףייניג פאר רפ'אות טועי ןיך ;יפינממם

 גיהערט מיר סאכען גרארע און סנולה, בררך היילען :ועישעףריייעש4עי
 צו אויף גיגאעחן המלוכה שןי פון איינער איז קאמטיליא 4ין מי8גיזיך9ע



כנם14כמן שמ"לקךאמרד
 חשר רגל את השועל ועקץ לצודו שועל אחר לרדוף להביאציד

 הג' וביום לצבות רגלו התחילח השני וביום בה הרגיש ולא קטנהעקיצה
 טשונות רפואוה סיני לבקש נלאו הטלך ורופאי הירך סוף עד מאדצבתה
 וכל סיתה, סחסת טצוה והי' מטנו ונואשו יכולו ולא מאד יקריםבדטים
 הצרה את וראח ממשרתיו אחד ערבי אליו בא והנה בוכים. חיו ביתובגי

 חוה הרע החולי םה אליהם וישאל אדוניו שחלה החולי ואת הזאתהנדולה
 עקיצה לו ויאסרו ושלו, שאנן ראיחיו ימים נ' והיום לאדוני באפתאום
 תיראו אל אליהם ויאטר ויען הזת, המות אח עליו הביאה שועל שלקמנה
 עשבים מיני וילקוט השדה אל בטהירות וילך אותו ארפא אני האל בעזרתכי

 וישם במכתשת העשבים את ויכתוש אדוניו בית אל ויבא וירץ לוידועים
 רגליו על והלך ונחרפא להרפא התחיל ומיד ושלש פעמים אדגניו רגלעל

 בעשבים, סנולות טיני ברא אשר האלקים את ויהללו חרופאיםוישתומטו
 שועל, עקיצת עקיצתן אבות בפרק. אליעזר ר' שאטר טה טבינים אנוובזה

 שהר האפ פאננען, צו פומם א :א4ען נאך מטמען האפ אק מייתסאפין
 גי?עוין מרניש ניפ מעשה בעעת סאט ןר גיפוהן ביס אוליינעם4יהם
 4ערין, גישיואלען גיהיבען 4הן פום 1ייז ?אפ 4אנ 4מיייען איךא'ן4יער
 דאמפ~*ים מיףים ועם און ארוץי, ביז 4עהר נאף יאג דריפען דעםאון
 4יהם האכק או, 4עריצין טישרי איהם פיר זו4ען צו 4זוארין ס:עד:עגין
 אלע און ששאר4ען' ביי'ם גימאלטען שיין סאפ "ר און גיווע!ין קויאששיין

 ח?ענק דער פון ט:ער דאם און צרה ךי ועך!,ה, האפ און ואר?ערי~ע פון 4י~ער טוריי 4"קו4ין אךיין אין באוויינט, איהם האבעןהרז-9ענשען
 ?אם איז ?אם 4יקףע4ט וי ,גר סאט האר, זיין נינוסען ח-ום סאט?אם

 איסם מען קאט 4שע!יןי גיזוגר שר דשר איז צוריק טש דריי מיטהערשט
 ער סאפ פומס, א פון יימם אמלייגעם פון נימשען איהם איז דאם 4זגעאגט
 איים- שיהם איף ?על הילף גאט'ס מיט פורכפ חיין גיט האט :עאגט, !ייצו

 4"ליסען אסען צו סאט איז 4עלד 4יז ד?א4ע, יאלד "הר ייימיילעז'
 הייו צו גיקוסען גיך איז און ;יוואיספ סאט "י ?אם היייע?ץטערששד4

 און פום צום שר דעם נילייגם צו און שטיסען צו הרייפעכץ די האטאון
 דאס סאבען ךאקפ~-ים נריסע די ג?וארין, גיהיילט ביף 4אר י.ז שר?ער
 באשעשר ךעם ניראנמט האבען און ניוואתךערפ ועהר זיך דיא האבעןגי"הן
 יאין ךעם סיט %א~?ץ, די אץ ךראטטין שקלשע באשאטען סאם?אס



14מן שמהלקיאמרןצ
 קלים בדמים תעלה רפואות להם שנמצא חולא.ם סיני כמה מצאנווכן

 הוא ה' ברכו אשר בשדה לבקש לנו יש וה דעת על והנה סנולה.בדרך
 הנפש חולי לרפאות קלות ורפואות יקרות סגילות מיני איזה הקדושההגמרא

 בשבת לרז'ל מצאנו והנה הקשות, הרפואות לסבול כה בהם שאיןהחלושים
 בו היה אפי' כחו בכל רכא שטיה יהא אמן שעונח מי כל שאמרוקי"מ
 אבריו כל לזעזע שצריך ואמרו בזה'ק בזה והחמירו לו, מוחלין מינותשטץ
 שימחלו טבושר הוא הנה כן לעשווע רגיל שחוא וטי תקיף, בקולולענות
 שימחול לבע'ת טאוד וקטנה אחת סגולה חרי לכסלה ישוב לא אםעונותיו

 שפותחין שם רז'ל אםרו כחו בכל אמן בעניית וכן עונותיון כל הקב"הלו
 : לענינינו חרדים חס' עכ'ל ג'ע שערילו

 ר' טו'ה החסיד הגי הרב ידיינ טכבוד איש"ר בענק ששטעה' מה בכאן אב'אאגב

 תובב"א, עיה'ק ירושליכ עירנו טיקיי שליפ.א ל ' ק נ ע ר ם י כ ד ר ט ם ה נט

 )ברכות התוס' הביאו ארמית בלשון אותו שאוטרים הקדיש במעם ןקנד;נט(
 אומרים אנו ע,כ הוא גדול ושבח נאה שתפלה לפי העולם בשםג'(

 בעהתו'ס ורבותינו בנו, ויתקנאו המלאכים יבינו שלא ארמי בלשוןאותו
 מידידי ושמעתי עברי. בלשון שהם יפות תפלות כטה שהרי והמעםדחוהו
 העולם, טעם יפה באופן לישב הנ"ל פרענקיל סרדכי טנחם ר' החסידהרה"ג
 בחשאי ועד לעולם טלכותו כבוד שם ברוך אוטרים שאנו הדברדבמעם
 פרקי אין ןאגט אליעזר ר' סוא הייל?ער דער ?אס פארשטישן שיןטיר
 ח?אנקהייטען 9זל אויף מיר ניפונען אוו. און שועל" עקיצת ,עמיצתןאכות
 דעם אויף פו4מפ סגולה, בדרץ אחליי?קייט 9יט איימ 9'היילט?על9ע
 סזי כל תורה היילעעי רעי "י, חזען מיי 9ירכעז ימיעעיהל?עז
 ייק ניפ סא9ען עאם סגיש חולי דעם היילען צו רפואית מ*ק4ע אוןסנולות
 קי"פ שבת חדל דכרי חין 9יפונען 9יר מעריצק שווערע יי?ען צינה
 ?ין מש רבא שטיה יהא אמן סזנפערט ?ער כו. שעונה מי ,כל דארטזאנין

 חיהם קען איז אפיקורמית שטץ א פאראן איהם אין ס.איז יפי' כחנאנצען
 ?ך ם'ברויף שז פיהל אזר א.?ש מחטיר א.1 ז,ה"ק דער אבער מוחל.אויך

 שויי ?גי? מיאיז ווער און יהש.ר, אמן זאגין בשעה שברים שי?ע?עקל'7
 שיין עעט %י א~ב זינד אללע מ"ל איסם מ'איז או )ויסען ,ר ואל מוהןצו

 עפינפין הראפפ גחנצון ןעם טיט אמן כ~זאגט ווער אז און זזרזען, ניטמעהר
 ספר פון לשון דער איז שהער ביו ערן גן פון טו,~רין אל4 איהםטאר

 : ענין אקזקר איןחררים
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 לא ניטרי' ניעביד חיכי רבנן אטרו בשכמליו ואטר יעקב פתח סיד ,ע'י12יא.  שטע בניו אמרו הקץ לגלות יעקב שבקש דבשעה משום נ'ו נפסחיםאיתא
 בחשאי אותו אומרים שיחיו התקינו 'יעקב, אמרו הא .נימרי ל% סשה,אמרו
 טשה שעלה' בשעה אמרי רכנן ב,ח'ל, איתא כזה( פ"ב' להברים בטדיראבל
 לישראל. אותה וחוריד בשכסל'ו להקכ,ח אוטרים שהיו שטעלסלה'שלסרום
 שגנב לאחד לטה"ד אמי א'ר בפרהסיא, אותו אוטרים ישראל איןולמה
 בו תתקשמי אל לה ואטר לאשתו ונתנו סלך של פלטין טתוךקוומין

 אומרים הן כטלאה'ש נקיים שהם ביוהנ'פ אכל ביתך, בתוך אלאבפרהסיא
 יוהכ'פ הלכו' או'ח וש'ע בטור והובא עכ'ל, בשכטליו. בפרהסיאאותו

 הנ'ל הענין כל יש א( ט'ט ויהי )סדר עה'ת ירושלסי בתרגום והנהלהלכה.
 בזה'ל תרנם הדברים ובסוף וכו' לבניו לגלות יעקב שבקש דבשעח אחרבאופן
 אכינן יעקב עני וגו' ישראל שמע ואמרין ונו' דיעקנ שבטיו עשר תריענין
 לשויא דלא היכי וכי עלמיא. ולעלמי לעלם סברך רבא שמיה יהאואמר

 נראה, ושבסדרשות, דפסחים הש'ם לדברי ירושלמי תרגום ביןפלונתא
 מ'ם צורתו, לפי זה שאין אף התוכן, לפי והיינו בשכסל'ו, של תרנוםדזהו
 ואף בדאי, זה הרי כצורתו פסוק הטתיגם דקדושין בפ.ק רז'ל אטרוהא
 אמרו קי'ט ובשבת איש'ר היא כונתו לפי בשכמל'ו של שהתרנום ילכאן

 ע'פ לפרש ר"י בשם התוס' והביאו גז.ד לו קורעין כחו בכל איש'רהעונה
 העולם טעם מיושב וטעתה רם. בקול איש'ר שיאמרו דהיינוהפסיקתא

 במקומות וכן הנ"ל נ' דברכות בש'ם סבואר הקדיש דעיקר והיינו,הנ'ר,
 יום בכל להתקשם לנו לתקן חו"ל ורצו איש'ר, עניית בשביל שהוארבים
 שנאמר טה טלך, של פלטין מתוך רבינו סשה לנו שהוריד הקוזמיןבאותו

 הנ.ל יהונתן התרנום לטעם אפשר, לא בחשאי תמיד ולאם)'ובשכסליו,
 שהזחיר כמו א'א וזה רם, בקול לאומרו שמצוה חנ'ל קי'פ בשבתשאטרו
 ארטי בלשון ותקנוהו עסדו לפיכך בפרהסיא, בו תתקשטו אל רבינוטשח
 ולא בשכמל'ו של חפירוש שהוא יבינו ולא אותו(, מבינים הטלאכים)שאין
 נננב דא 'דשבח אע'נ רם כקול אותז באסרנו המלאכים, בעיתקנאו
 פעם חיטב ומיושב חנ.ל, כהפסיקתא רם בקול לאטרו ונוכל דלחקטשירתא

 : וש'י ודפח'ח הנ'ל נ' ברכות בתוס' שהובאחעולם
 חזה חדנר כי פש"ש, כחו בכל ואיש'ר אמן לענות האדם ייחר עשכס(

 בזח הענונים בכל נחשע זה ובזכות חעולסוה, בכל ומרעישנונע
 יס4"4 ,אמן אץ ששון 4ט4שךען יין זין צז נ"-ליפ יען ורדץ 4ןש~עליי--
 יור עעלק ץמת רקכ4 ייז עי 5ללע 8ק נעע אה ראסך4יחם

ג"4לא



אמן שיייקואמרוצב
 : בעזה'י יצליח יפנה אשר ובכל ובנשסיות ברוחניותובבא

 שם שכתב העונות למחילות יקרות סגולות איזה עוד אכתוב דאנבטא(
 בשמירת וזריז הזהיר שכל שם רז'ל אטרו הב' סגולה החרדיםבס'

 יטוטר שנא' לו מוחלין עכו'ם עבד אפי' דקדוקיו ובכל תנאיו בכלהשבת
 בעשותו הוסיף טח לך תקשה ואל לו מחול אלא טחללו א'ת מחללושבת
 שבת במצות והזריזות דהזהירות לוסר ויש המצות משאר יותר שבתמצות

 : עכ'לן כולה התורה כל כנגד שקול דהשבת ויען המכפרהוא
 בקול לאוטרה יום בכל שאוסרים מה הים בשירת יכווין חג' סנולה שבםסב(

 אטרו שהרי טטצרים, יצא הוא שעח אותה כאילו רבחובשטחה
 להם שנטחלו טעונותיהם שהסיעם סוף טים ישראל את משח ויסעבמדרש
 ואוטר נס לו שנעשה מי שכל חו'ל שאטרו הזאת, השירה ע"יעונותיהם
 זו שירה לומר השי,ת שציונו אחר והנה עונותיו כל על לו מוחליןשירה
 אותה שנאםר לוםר שרוצה בזוה'ק וכתב לאמר, ויאמרו כדכתיב יוםבכל

 ווענדין און יערין )יך עעפ %ר ווי און וברוחניות 14?4ייץ ץערין4יסאל*ין
 : :יין טצלח~ועט:עהר

 4ון טחילת צו יגולית טיע4ךע ע~יכע *אף שריייען ייף ץעל אגבסא(
 אטרו, סנולה, צמיייע די דארט ערייבט חרדים םפר דערעאם

 שבת שמירת 8ין ןזסר אק עייי 8 9'8יז ץער 8ז 1יזאנט סאיין חכז"לדי
 : שנאסר טוהל איהם טען איז ע.ז 1י?קפ האט %ר ה*ילו לקדוקים שללעיין
 איז 4פים ץאס שאר שיי מהקלי 8יסם איז יען ה, ד' לי מחיל לי)ע4םיען און טמללו סיששייט לז מחול אלא מחללי תררי אל מחללו שבתשימר
 און זסירות ואס 5ז זאמן א4ער ףען 9צית,אן %8ךערי ויי ;ךעשערשבת
 מ"ל ייהם זאל סען 8ז 4יט שוין 4ים שליין ש4ת מיילעען דעם פוןריזות

 : עכ"ל ת"ךה נא;צע די "י4ין אישער עע4פ קיש שבת מיילדין
 שללע 4';א;ט עאס שירה שיי יין יסנין :חל סען אז ינולה דרישע דיסב(

 געהט 4ר ;לייף שסחה מיפ און קול 8 קיט זאנין צו ו4יר( )8זשאנ
 ישראל את סשה ויסע טדרש אין זא;ין חדל רי )וי טצרים, פון שר"ס"~ט
 ס'סאט מיינו זינר' וי)4כ.ע פין גיר"ט ץעק 8 וי סאט 4הר דאם מךשמים
 םיניעעהפ אז זאנקן חז'ל רי )וי שירה, ךער רורד דקר די גיוועוין טחולרי

 השי'ת אז און עינוה, ךי טיחל איהם 4ען איז שירה :א4ט ער און שנקאיגעם
 זאנט .לאטר' ס'שפייט )וי יאג שללע שירה די 4שנען צו גי*א4.ן אונזמאפ

תי



ש4"'יאמרד צגאא 
 ועי'ו בשסחה אותה שאמרנו ראשונח בוועח כטו רבה בשמחה יופבכ4

 : עונותיו כל לוטותלין
 פשעיו כל סמנו טעכירין מדותיו על הטעביר מל אטרזל הד' גם43לך;סג(

 שה:א למי עון נושא למי פקע על ועובר עון נושאשנא'
 יסורין תטבול לטח לו ויאמר נפשו את אדס יוכיח לכן פשע עלעובר
 ולא ונדופיו אנוש חרפת תסבול לך מוב הלא עונותיך על ובניהנםבעוה'ו
 אורך בחושך וזרח לנפשך רפואה ותעלח אלו ביסורים ותשסחתענה

 עושים טשיבים, ואינם חרפתם שומעין עולבים ואינם חנעלביםכמע~ארל
 חשמש כצאת ו4יהביו אומר חכתוב עליהם בישרים ושסחיםבאחבה
 סזו לסעלח זו חתנא בדברי ישגם מדרונות ששלשה חחסיד ופי'בגבורתו,
 חבירו את סעריב אינו אבל עצטו ומתרץ וסשיב חרפתו ששוטע מיראשונה

 ששמח  השלישית בקרבו, לו טר לבו אך כלל טשיב שאינו השגיבתשובותיו,
 : אדם של עונוהיו טטרקין שחם שסע אשר חרפה של הדברים הםביסורין

 שמסה טיט טאג חללע שירה רי ;א4עז מ'זאל 8ז יען מיינט ואם זוה'קךער
 ממילא שמחה מיט 4לזאגט זי מ'האט וואס ים-םווש קריעת בק~עת :ויפונמפ

 : .עונות ךי מה(ל 4יסם סען4יז
 דער ד.ה. וכו' המעביר כר ניזאגפ האבען חז'ל רי סגולה, סשרפע ךיסג(

 פון סען ועמט שלעכטץ איהם 9יטהום ווען 4פלו מ"ל איזעאם
 ה. ר. וכו' ןון נ.שא ששייפ פמוק אין ווי שנאמר, זינד 4ללע אראפ4יסם
 בריד דריבער זינד, די איהם מען גיבט סאר פשע ול אעובר 9'4יזמער
 זאלמטו פאר-וואס זאגין צו אזף ?טראפין שליין זיך ה, ד. %ש ןיין 4ענשדער
 ראן ם'איז זינד' דיוע פיר גיך,נם אין און :ועלט וער אףת וסוריםלייךען
 נ"יעעפ נים און מענש א פין 4:יין אק סר4ה וי ליוען צו דיר ייר4ע9ער

 האבען מעסטו יסורים די מים פרי,4ן זיף זאלסם און מיא, לעלם ווקייןצו
 די ד.ה. וכו' עזלבים ואיש הנעלבים אגין חז,ל די ר נפש' דיין ציחרפואה
 השי"ת ר~ען ,יי נים 4פערין און ס"ריעמגג און חרפה וי"י סערעועלשע
 ואנפ קרפה, דיא פון :םורים ריא מיפ ויך פרי-4ן און לשבשאפם9יט
 שי- וער שייששפ בגבויתו, השמש כצאת ואוהביו פםוק דער וייאףף
 יי ד[עקער אהוע סדרגית דריי פאראן 4נין רייד "4אים רעם 4ין אזהנ"ל
 4ר און רף "נשערם פאף און שאנד זיין הערט וואם דער א( 8גךערע.רי

 *אר ניט 4קיערפ און שאנד ןיין סערט וואם וער ב( ייט:ששעם.פחרשעיט



אמן ש'%קואמףוצר
 מיוהד ב4קים עצמו יפיוש רצון שבעתות חתכודרות חיא החי םנ%להטד(

 עילת יחיד סלך אל למרום עיניו וישא אדם בני יראוחושלא
 יאדם חאדם לב כן לפנים חפנים וכטים הסיבות כל וסיבת העילותכל

 אליו פניו ישיק ית' חוא כן אלקיו אל פניו לושים יבא הוא כאשרועד'ז
 סאניס יוסף ר' ככוד חקדוש החסיד ורבי טורי מפי שמעתי כך .רובקוויחדיו
 אשר שכתב עכו דמן יצחק לרבינו טצאתי וכן עושח הי' הוא וכןולהיח
 ורמב'ן הרסב"ם בדברי כן ותשכח ודוק בימיו כן עושים היו חסידיםכסח

 ז'ל: יונה והרבינו הלבבותוחובת
 ויראת אנדח רברי כשרורש חכם דברי בחשק שישמע הו' טנ4להסה(

 יטחלו שבזה חו'ל שאמרו כמים אדם של לבו שטושכיןשסים
 והנה כו' כו' בסיני קבלנו דהכי טוכיח קול לשטוע אנתנו וחייביםעונותיו
 לשון באבק וכולן בעריות ומיעוטין בגזל רובן אטרז'ל דחנה דרכנונחפשה
 נחשב פרומה שוה דאפי' הגזל העון בחומר מאד לדקרק יש לכןהרע

 וקרא, נולן חוא גם אטונה בלי חבירו מלאכת והעושה דמיםכשופך
 שמרה נואף ועין דכתיב נואף ונקרא פלילי עון הוא בעריותוהחטתכלות

 מען תאס שא:ד די סיפ זיד קרי:4ט וואם וער ג( ייסכנ ?יפוגט סארץןין
 וי4ע;עעות: מספר 8יז שלעם דאס איהם9עעיעפ

 שפ ןיך זאל טעעש דער אז ה. ר, ס"ב1דדות. ?יו סגולה 49נישע דיסר(
 הייכען אףח זאל און 4יט סו9ען טענשין ווי "לאק שאזו4דער 8טקיז

 1יך מערט ער ווי פונמש הפנים, אל פ:ים וכמים סי9על, צום א1עעןזיינע
 כל 9יט איסם צו שאסעפטין ית' פורא דער ויך ?עט 8זף 4א?עיערצום
 חובת דעם מיפ רמב.ן דעם 4יפ רמב"ם העי ץי אזוי וטובה כרכהעניני

 : זריי9ען זצ'ל יתה רבינו דער אקהלבכות

 סקם 8 ץען איי4סערען גוש זיך !אל יענש ד?ר שז קגולה ;עקק9ע דיסה(
 הארק ועם צו ציסעז עעלסע ?סום וךשת אק אדה רייל9י%ן

 און עעות, די מ1סל 4יסם 4יז 9ען 8ז ועם אייף חז"ל די :אגין יידישוריפצו

 וכוי בגזל רוכן !א4ין חז.ל די 8מו4יסי פ'ז מ1ל דאם סעריז צו מח:ב4'איי
 פון !ינד די פון סארוקייט יינים דין 9כק?ק 9ען ?רייד הרע' לשק?י9ק
 וואס דעי און ?9ים, שופך 6 ווי נלי'ך ייז 4ר91ה אשוה שיילו טז%4

 איז ישים אףף קחקען און ג:ל. איך .היייט פאלש 8ףביש :ע:עמםטוהפ
 א א9ילו און  ג81ף"  4ירו*ע, ?ס, ?עךט אק 791יה סארשע שא,י?

 הרהו-



צהאמן שני%קישרן
 הנשמה, פונם חיו בעבירה חרחור ואפי' בניהנם רע ינקה לא ליד תדנשף
 לידי יבא שלא וכדי וש'ד ג'ע כע'א שקול שחוא סנשוא נדי לה"רועון
 צדק אלם האומנם כמשאחז'ל כאלם להיות עצמו להרגיל חארם צריךלה'ה

 ולא כאלם עצטו תטיד יעשה מלה'ר להנצל האדם יקח אומנות טהתדברון
 שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי טה כדכחיב התורה חיא צדק רקידבר

 צדקנו משיח יבא זה ובזכות בתורה רק יהיח היום כל ודיבורוששיחתו
 : אטן ביסינו בטחרהועחלמ

 שסעתי וז'ל האמונה שערי בספר כתב וז'ל לישרים אור בספי כרצובטו(
 שבנ'ע להצדיקים רשות נותנים חיו שאם אחד וקדושטנאק
 עכ'ל: ואיש'ר אמן לענות העולפ לזת באיםחיו

 עה'ק ירושלים טיקירי אחד חבם שעוררני מה להידיע נאתי ועועהשו(
 לפי'ם שלימיא וזשאזניק זלסן שלמה הר' הרה'נ חואתובב'א

 מיומו אחר שטע אם ואיל בעלמא דאמירן עד החו חקריש דעיקרדקיי'ל
 אוטר אחד איש עוד אם או ברכה איזה שאוסר אחד מאיש בעלסאדאסירן

 דאסירן נ'כ השני סיים בעלסא דאמירן אסירתו שאחרי ושומע קדישנ'כ

 4יז הרע לש1ן און נשמה, די ח"ו פטם4יז
 שרעהליי

 ג?יעיענט ?ערט אק
 און דמים שפיכות ערי1ת נילוי זרה עבורה עבירות מארבע רריי די"גין
 נוי סאכען ןיך טע4ש ?ער קרויך לשה"ר פון ספא צום צוקומען ?פוקלי
 דער זאל :ו"ם תדברון, צדק אלם האומנם (אגין חז'ל די ווי שפושער8

 פון ?ע?ין מצול צו ששרכיים פאף עעלם ?ער 4ין 4ע4ין יפ !יך?ע4ש
 נץר 4ר :חל ?יילען 5ז אט ?סץ9ער' 5 )וי מאסין ויך זאל ער הרעלשון
 ?ער קומען וועט זכות ?עם אין צ?ק 4ירופען ?ערם ?אם תו?ה דבריריירין

 אמן: בימעו כמהרה צדקנואל
 שערי מפר וער לש41 ?עם טיט לישרים א~- מפר 2ער שרייבטמו(

 מ'של ?ען שז ~דוש 4און א פון 4י?ק"ט האב איךאמונה,

 עולם ?עם אין 4יקו?ען 5ראכ !יי ?אלטין גן-עדן פון צדקש די רשות4יסען
 : ע'כ רבא שמיה יהא אמן און אמן חוח4אך

 חכמים תלמירי ירהטלם'ער פון שיעעי ?אס 5אך ?ריישעז ?עי ועצטסז(
 4ייר דער 4ז ש?מינן מיר וף : דהיינו געושין, מעהיר מירהאפ

 דאמירן אוים לאזט אייגער ווען 4ז אויס מומם בעלמא, דאמירן גיז 4יימדיש
 אףך :אגט שו?ע?ער 4 שדעי ירוה 8 :ץ4ע, ?ק-ם.4ישעם ער אוןכעלטא

קדיש



344מן שניחלקו~-ך%י
 הקדיש טעיקר אינו זה אשר רבא שלמא יהא קודם אסן לומר מחויבבעלמא

 : וש.י ודפח'ח עמו שהדין כולם והסכיטו ישראל נדולי לפי זהוהצעתי
 ברכת בהל' ט'ה בסי' ח'ב השלחן קצות כספר טש'כ להודיע באתי עדךסח(

 ברוך שהעונים נותנת שהסברא ל'א ס'ק שם כבדח'שהזיטון
 לן נפקא הזיטון ברכת דהא מהמברך יותר קולם יגכיהו לא משל,שאכלנו

 אטן דהעונה ג'כ נפקא קרא וטהאי ט'ה בכרכות אתי לה' גדלו מהפסוקנ'כ
 שהיה נותנת הסברא וא'כ הנזל בברכות מהמברך יותר קולו יגביהלא

 בשם שם וכתב מהטברך, יותר קולם יגביהו לא שהעונים זימוןלברכת
 ונר:טמה הכתוב טשמעות דע.פ ווילנא דפוס בש.ס הורוויץ הרא"סהנהות
 קולו את ישוה אלא טהמברך קולו ינמיך לא שהעונה ג'כ צריך יחדיושטו

 : וש"י ודפחיח המברךלקול
 מוסף בחתפלת כפים בהנשיאת יעב'ץ בהסידור אשר להודיע נחוץ עדךסם(

 הכהנים מן הנ.כ של פסוקים מהנ' שם בכל שם מציין הוא יו'טשל
 : לו לשמוע צריכים כן פסק כוותי' רבא גכרא וכאשר וב'ש, ב.השיענה

 איידער אמן ענפערין צו טחויב %י איו בעלמא דאמירן א.ים לאזט אוןלףיש
 האב און קר.ש. עיקר פין גיט איז ראם וואם רכא שלמא .הא ?ז הוייט%ר

 ג:וען: ממכים אויך זיי האבען ליש גר.י?ע פאר גיליעט פארראם
 מ.ה סימן ח"ב אין שרייבט השלחן מצ,ת מפר רעי ץי א-ף נאףסח(

 ?אם די אז מיט גיט סכףא רי אז הוימון ברכת היכיתחין
 ווייל מברך, דעם פון העכער (אגען 4יט זאלען משלו שאכלנו ברוד%נפערין
 ביכות נמרא די אין אחי לר" גדלו פסומ פון דאך קיר לערנין ?זימוןירכת
 אמן 4נפערט ?אס רער אז מיר לער4ין פסוק ועלכען דעם פון און מ"הדף
 די או זימון כרכת ביי איז דין זעלכעי דער .,אז ?וףא ש דאך ייזויףא, טלבער דער אי, אויך בףכה ךי זא?ט וואם דעם פון סעכער זאגין 4יטזאל
 ?ארט 4י שרייבט מברץ, פונים העכער זאגען 4יט :אלען ~9קייו?אס
 מחויב איז יר נאר מכרך, פונ'ם נידריגעי אגען ניט זאל 44פערט וואםיער אז אףם תייזט יחדו שמו ונריממה פטוק פון שז הורוויץ הרא"מ ה4הית?שם

 : מכרך מיטין קול זיין ?ך נלייכעןאיים

 כהנים ביי יעכ"ץ מיר,ר ךעם ?ין או זיין צו מ?1 וייסינ חיז 3אךסט(
 פון פסמקים דריי די פון שם יעדין כיי או 2ר שרייבטדוכנען
 ; שמו קרוך הוא ?רוך ואגען יען זאל כהניםברכת



צז4שכמן שנ'חלקר4שכמרד
 שעונין טנין אוטר יוסי ר' בספרי וו'ל וברכות תפלה הל' חיוקח ברעבע(

 האזינו פ' שטעוני כילקום וכ,כ לאלקינו גורל הבו ת'ל וכו'אמן
 דלענות ש'ם ממילא והנה לאלקינו, גודל הבו שנאטר אסן שעונין מניןוז'ל
 מן לפני' בבה'ת כ.א בברכות דילפינן כטו טחית הוא חברכה אחראטן
 סי' ארי' וחשאגת ס"ז סי' באו.ח הפר'ח הפוסקים ופסקו לאלקינו. נודלהבו
 הזה טפסוק אטן גם דילפינן א"כ דאורייהא, הוי לפני' דבה'ת להדיאכ'ד
 דהטפל לומר שייך דהאיך עיז להקשות ואין כטובן דאורייתא נ'כהוי
 האמן להכרכה והנספל דרננן יהי' הברכה דהעיקר מהעיקר נחשב יותריהי'
 דלא חוינן בכאן הא כנידון להיות הדין טן לבא דיו דהא דאורייתאיהי'

 העונה דגדול ע'ב ס'ו ובנזיר ע'ב נ'נ בברכות אטרחז'ל הא בזה דיואטרינן
 והאמן טדרבנן היא עצמה דהברכה דאה.נ לוסר יש ושפיר הטברך מןיותר
 טברך אם דאף ס'ל דהספרי לומר ויש דאורייחא, והוא סהכרכהגדול

 לאלקינו, גודל הבו הזה סהפסוק דאורייתא הוי האטן ט'מ מדרבנןלהשי.ת
 דאורייתא דהוא וקיי,ל כ'א נברכות הזה פהפסוק לן דנפקא בבה'תכמו

 ספרי, : לשון ועם 9יט ברכות און תפלה הלכות אין וריי?ש רוקח דערע(
 וכו' אטן חיעיין מ'דארף דאס מיר ווייסען מאנען פון :אגט יוםיר'

 8ים איי זאלט נאקען גאטש ייפאן עעל איך ש ד,ה. לאלקינו ג.דל הכות.ל
 יאס האזינו פ' שמעוני ילקיט ועף זריי?ט אויך אמן' 9יט מיינוורויםען
 גמרא רי ?י 8,וי סת.רה טן איז אנ4רין אמן שי והררו?ען 8יז י9'לא*?ע'

 הבו 94וק פון גיררוננען איז תורה רער 0אר ברכה די 8ז כ"א ברכיתטין
 פסקינקן כ*ד מי' ארי' ?28ת דער און פר"ח דער פוקקים די לאלקינו,גיל
 לע?נין מיר 8ז און התורה, מן איז תייה דער 0אר קר?ה 4רשיע דימז

 התורה, מן אףך פעךששעיייך זעלבסט ואר ייז אטן ימוק :עליעןפונ'ם

 דשוב יער זאל אמן ה. ד. טפל רעי אז דאס קומט ווי פרערן ניש 4עןמען
 דיו. :אגין ~אנין מיר 9דרבנן נאר איז וואם ברכה די ה. די 1:קר וער ורדין

 וכו' הע,נה נדול אז ס"ו נזיר אין און : נ"ג כרכות אין זאבין חז"ל די וויאבער
 ?ףכה, די :אימ ?אם דעם פון קףעסער 8יז אסן 4נפערט עאם ?ער 18ריה,

 סדרכנן נאר איז ברכה די אפילו אזוי, טאקע אז זאגין שוין ייר מאניןממילא
 דער שז זאנין סיאן און התורה, טן עעי ייז 1דע?ער 4יז אטן דעראיער
 אמז דעי רעסט-תענין פון מדרבנן ?שר איז בר~ה די "0ילי 8ז מאלשסף-י
 רי ווי און כ'א ברכות קיניא די ףי וכו', גודל הבו פמוק פון התורה טןייז

שזסקים



אמן ש:'"יקואמרוצ"
 לשבח טעם ליתן יש ולפי'ז כ'ד, סי' ארי' ובהשאנת מ"ז סי' בהפר"חכמ'ש
 פעסים והרבה המברך מן יותר העונה שנדול הנ.ל חדל שאסרו מהעל

 עצמה שהברכה לפי בפשיטות טעם עוד י'ל הנ.ל לפי אבל זה בעניןנאמרו
 : וק'ל כנ'ל מה'ת היא אמן וה;ניית מדרבנןהיא

 אהר וז'ל ישראל עכ,דת בסידור מש.כ להודיע מהויב מצאתי נכ:עא(
 את להברות זאת אכילתי שתהי' יאו-א יר,ם יאכר הטוציאאכילוע

 ותסיר ובטשקי בסאכלי הברכה את ותצוה לעבודתך וחוק ברי ואהי'גופי
 מחלה והס.רותי מיטיך .את לחמך את וברך שנא' כטו מקרבי מחלהכל

 בורא הוא התפלה בזו אשר בהעלותך פ' רזא פענח בם' וכתב אמןמקרבך
 חלק אמן ואמרו כספרי הובא שלחנו סעל הס.ם את ומסלק קדושמלאך

 : רועי ה' כ'נ טזמור יאמר ואח'כ בקיצור ע'ט ד'א'
 שער ציון מהשערי נחוצה תפלה הרכים את לוכות בכאן אעתיק עדךעב(

 ובטהרה בנקיות האומרה נל זו בקשה וז'ל תפלות תיקוני בסוףג'
 ביבשה בין כים בין הולך שהוא מקום בכל בלילה ולא ביום לא יוזקלא
 כל בעיני וחסד חן ויסצא מזהירין יהיו ופניו ושדין ולילין מכזיקין יראולא

 בשה: רע כל י .ארעלא

 קעעה ןקל אז 19ן חזל די הם טעם ךר רעסט ממלא 'טרן אח הרי,פעקים
 פאדאז מ'זק~ען מברך. דעם פון 4רעסער ייז אמן 4נשערט עאם ~ער שיוכו'
 איז ברכה דיא עייל דא טעם א נאף איז זאמן מיר וויא יכער יעסים,פיהל

 : כנ'ר מתודה מן איז אמן דער יכערמדרבנן

 אין ס'שטייט וואם זיין צו מוףש ניטיג פאר 4יפשען שיף קאכ אויךעא(
 זאגן מען דימ41יא:אל פון כוית נץף'ן וו"ל ישראל עביתסידור

 צו שטארק זיין צו גוף מיין צו גיזונד צו זיין !אל ,סין דאם שי וכוי רצ.ןיהי
 און טרינמען, און ןקק סיין אין בר4ה דיין ש(קען זאלסט און הבוראעבית
 שת וברך שטייט פמומ אין ווי מיר פון חלאים טזני אלע יפ-טוהןואלסט
 בריט דאם בענטשין רעט ד.ה.4י מקרבץ, מחלה והסיריתי טיסץ ואתלחסץ
 מפר דער שרייבט דיר. פון מרענק אללע יפ-טש, וועט און מאמעראון
 קייליגען א באשאפט"ר הנ"ל תפלה דער מיט דאם כהעליתץ פ' רזאפענח
 אקי"ירי?ע, דעם :וענין שין האכ איך טיש, פונ'ם מם,א די עעק ש טרייבט אוןמליף

 "ך?שיי
 ד' לדיד מזמ.ר !א~ץ, :אל"ר ואשפעי ע"ט' רף חלק

 : כ"ג קפיטלרועי



ד4שכמרי
צם4יכמן שנ'היק

 וכל:לה מי.ם ומשמיגי זסנווו 7טל עברף חפלת טל ?סע שימי ן אנאעג(
 ססססקש.ת גזורית%שות וטכל דעים ומחולטים ומשדין ססזיקיןסן

 שעיי לי ?ייורו סהי9ה טי סתורה 2ל סממווים סחדושים לטלאכיץוצוה
 ר9ה .אפר 94ר שאנכי וראת'ץ כרע.ון. וספע 9תלתף ל4י וקפתחלכי
 תסיק(י להפיל באתי סיי?ה ו4יץ עובר צל רוח ושפל לכ 4סה:תי*ה

 וקצוי ק.רטיץ ל9ל %רוב טטה סי 9כודיץ 9קא מלפן רס9ים 'לגישל49יף'
 :גרסגי ""ה וי שטלסי .טסי מליגיץ 9רצון קקשסי 4א :נעשה דירשיףיליל
 שסר אל לי87ין

 טטלערי-

 ראמר שקתיב סקדיף 9נ.דל *י? נא סלח ט4א

 קאסר חל ו2שה הקשי4ה, אטי סלסה' טדני ש9ה, אדד קך4ריץי 9לחמית
 למען סקליקה עמץ 9י וקףי ו2ל 4ירץ 2ל 4קןא שיף יי טלמילטשף
 ס.ום כול9ם סןם טלמישם ביי הדסקים ואטם מלכו טלהי9ם :י אחריתורא,

 : ?צון ןסי שןט9ן

 איש'ר עניית מענין יקר מאמר עוד אביא וה דפפרי לסיוסא דע.תהעד(
 : וו"ל מ'ה פרק הישר קכמספר

 ובו לשכינה יחודים עצמו ללמד. רבה מצוה ז'ל האר'י בכתבי איוקאעה(
 וכאשר ביחודים. הגאולה את ומקרב לשכינה כביכול ועזרמסעד

 הוא אשר במצוח או בתפלתו יחודים לעשות בידו יכולת אדם כל לאכי
 כוינת וברצון ברחמים יקבל הרחמים בעל בו.דאי כן על )ב, : וכו'עושה
 ענייני 3פשזטה ומתפלל זרה טחשבה בלי כפשוטה שמכוון האדםלב

 נפריד אינו ואז ושכינתיה הקב"ה יחוד לשם התפלה קודם יאטר רקתפלה

 סיטר טישרין א קףען4ין טיף :ועל מפר ועם פין 'ג4די4ע! צום הים אוןעד(
 און מ"ה פרק הישר קב ספר פון רבא שמיה יהא אמן 2ר,פון

 ; לשין ויין טיזדאם

 צוא ןיך מצוה אגרומע טיז 4ם זיל האר"י כתכי אין ש9ייט 4ם איתאעה(

 סקרב טעז טיז יחודים רי מש און כ?נ,ת אין :חודים דילערנען
 ?ין אין ויין ?ייסד וחורים די :םילת הפ מענש איפליכער 4ים נאר גאולהדי

 או?ש בפ,ח 9ען איז ררום ,ב( : יךוה איין טוט "ר אז בשעת טדעףחפלה

 רס9נ,ת ן'ין ט'פ מקמל במדאי טיז ער 8ז 4אטי סארצי4ין שהרעם ?ער?עם
 קאמ 2ר איז דאם ש:ונה פראמפער דער מיפ דאווינפ איינער יאם תטרהדי
 תפלה מ-וער 4אר ו?ה' טס?4ה איין אן תפלה דער פון טי'יש יי !י4ע,טי,



~יכמן שרחלקואמרוק
 חליש הוי כי זירא ר' מערבין בבכל בנמ' וכדמצינו )נ( סהקדושה.עצמו
 איקום רבנן ועיילי נפקי כי אמר אמי כר' יודא דר אפיתחא ויתיב אזירהוי

 מעשה אנשי טן בידי הוא קבלה וכן המצות מן בטל יהא שיא כדימקמ.יהו
 מסתכלין והיו בציצית ממשסשים ה'ו המצות מן במלים יושבים שהיושאף

 לא כי הכלל )ד( וכו'. אותו וראיתם מצות לקיים גדול ענין והואבציצית
 רק בארץ כלה הג,ף כי גופו לה!עלת בעוה'ז שיהיה האדם את הקב.הברא

 ממעל אלוה חלק והיא הכבוד ככא מתחת חוצבה אשר נשטתולתועלת
 הגוף גם נזדכך יהיה ואו הגאולה לקרב טיבים בסעשים ולקשטהלתקנה
 אסרו לחנם ולא ,ה( : סציה רדכי מתחמם כשהגוה בפרט הכהיר באורומאיר
 הדבר ואין הניהנם לי טצננין כחו בכל רבא שמיה יהא אמן העונהרו'ל
 פנחם פרש' בזוהר כמ'ש וכו', כחו בכל איש'ר שצ'ל פשוטו מידייוצא

 ואיתבר ליביה איתבר ובזה תקיפא בחילא איבריו כל לעורר האדםשצריך

 מצ:ה די אדער תפלה די איך וויל ,שכי:תיה הקכ'ה יחור קשם :אנין ע-זאל
 :יפ-:ן מ.ר ווי א1.י ,:( : קדושה דער פ,ן ים נ.ם זיך יגר שייד דעומאלטטאן
 לעק~ן. צו נ:האט כמ.:יט קיין האט ;ר אי ז'יא רבי נמרא א-ן גישרזןשטיין
 די וענען דארט :ואם אמי בר -דא ר' פ,ן טיי דר א,ף :יזעצט 1'ך עף?אט

 גיין ארוים און א-י'ן וועלין רש:ן ד' 18 ;י:אןט יאט א,ן :"וען. ש:'חן4סים
 אזף א,ן סצ!ת. פון ליידינ ןיין ;יט זאל א'ך כדי שטיין איף ויי יאר איך?על

 פון ליידיב :'ווען זע:ן ךי ישעת או קע?ה אושי די פון בקבלה איך ןאבא;ך
 כלל דער )י' : זיי א.ף ;יקוקט האבין א,ן ציצ'ת רי :י:,מען זוי סאביןסצ.ת.

 ?עם ?עןין פין וועלט דע- א." מענשין דעם בשאפ-ן נ-ט קאט ב,ה :אטאיי
 דער !וארום גוף ויין פ,ןהילפ,ן:

 ג.-
 2רד. :ר אין לענד פאר ס'ף צים ךעךט

 פין ניעארין וינ,מען א.ז 1י וואם זשטה ןיין פ,ן זילפ,נ: דעם ?ען.ן פוןנא-
 :אולח ד. זיין מקרכ ט.:'ם, מעשים מ'ט ,' צקרין צ. השב,ד :מא דםאווטער

 ווי אז. לייכטין וועם און :וערין. גילייטערט א,ך גוף דער ?עט דעומאלטאון
 עערט ק"טק ד:ר "יי, "י, ,יך :יאריקט ?ער "1 גגרט לייט. הלאר"ין
 או~ח?ע האבין זימט אום :'ט א,ן ,ה( : זילייןערט ?ערין ?עם דירי זןךאי2י

 כח :אנצין ~'ן מיט יבא שמיה :הא קמן 2;9עךט וואם רער :יזאנט זי,לקכמים
 מענינ דער ןאם שרייבט זןהר דער וו, אז. ניק:ם, ?עם טפ א.ם מעןקילט
 יהא אמן :אגט 8ו~ר וש3'גת כמ :רץם טיט א'זיים זיינע אלע עעקין דערמוז

 די פון כח דער און כראכין צ. הארק 1יין מערט דעם דורך און רבאישט'ה



קאאמן שנ'"יקראמרו
 בזוהר כדאיתא איש'ר עניית ידי על טנוחה מוצאין הרשעים ואף דס.אחילא
 לחסים מתטלא הקב.ה אישזר רם בקול עונין דישראל בזמנא )ו( : נחפרש'
 מפתחין ובידו ססריא.ל הנקרא למלאך רומז והקמה הכל על חייםונותן
 וסוחם תננא ואתא נהורא רשעים חטאן ואז טדבר לסטר פתחים נ'ופותח
 מנשבין ידיה דתחות סטונים תלת וכדין אור יראו שלא הפתחים שלהאויר

 איש.ר עניית בוכות שעה ופלגא שעה זמן לאחוריו העשן וטשיביןבטנרופין
 : לגיהנם שבים הם ואח.כ יום בכל ישראלשעונין

 הובא וסעשה הוא בריך קודשא קמי שבחא חביב כסה וראה ובא עו()ז(
 בנו שרו אבא ור' חייא ר' קס.1 דף תרוסה פרשתבווהר

 דאושפיזא נרתא וחוי באורייתא לטלעי לילא בפלנות קסואשפוזייהו
 אבא ר' אשנח אדהכי באורייתא עסקי הוי ואינהו שרנא לון ואנהרתקטת

 נר כי ואסר פתח להו מנהרא הבית בעל של בתו דהוות וחטיאבתרה
 כי והטעם האיש ולא שבת של נר על טצווה היא האשה אור ותורהטצוה
 ניהנם 8ין הרי4ין רשעים די איך און בראיין צו אוך עעףט שחראקפרא
 שטייפ 4ם ווי חיוי יהש"י, אמן 4נפערין צדזים די וואם דעס דורךמנוחה
 מיט רבא שמיה יהא אמן "נפערין ישראל .ר. מז צייט דער אין )" : זיקראין

 און אלע. צו לעבין גיט און רף9ים. טיט פילט ףר ב.ה גאט ווערפ קלאהץך
 פק שליסל די (קנען סע!ט זי?ע אין אק )סמריאל( מלשך דעם צו ווינקט4ר
 די !עהן מךבר. רער פון ןייט וער צו טהרין רריי 4פקט ,ר און להנם.ךעם

 ליכט:קייפ דאם שמעלט סאר און רויך מיין קומט לי9ט:קייט. שייןדק~עים
 !עשן תאם מלשסים דריי גיין ליכפ:קיש ייין זעהן ויפ זאלין .רי4ים דיקךי

 לי1פ:קייפ אוןואם רויך דעם 8:ועק וך"ן און )ססריאל, מלאך דעםאקשער
 דיא וואם זכות דעם אין זעה ךאלבין אנדער רש?ים די צו ויךערקערפ
 : אריין ניהנם יין ווה-ער זיי 4אץ:קערין דער און יהש.ר אמן 4נפעריןישראל

 נאט פאר איז רףא שסיה ומא אמן וער גיליבט ווי זעה און קום עי(,,(
 5זא רי און חךא רבי טעשה. אייו כרענגט ז"ר דער ךעןב-ה,

 מאליע 4ישטאגען איף וי 1ע4ען סאר1עדיג, איין יין 4י?טץ4ען איין"4ען
 און זוי פאר ףששאגען יאכטער סט1ת עעל דעם איז תיה, ~גען צוגאקפ
 אבא ר' האט יייל ךער גילערינט. סאבין וי און לי9ט שיין ייפ 4ילייףט 1:יףפ
 4ר ספ די. לי?ם ףאכיער הבית בעל דעם אז נעעה, האט אק גיףאןאקוק
 אקה רי ףםוק סקנםוער אורואם ,הויה סצ,ח :ר כי "םומ אין 1'יטייט4?ח1פ

א,י



אמן ש)י"5קואמרוקב
 סצווה שהאיש הבעל שלומד התורה פירוש אור ותורה השכינה ננדהאשה
 שבת נר של המצוה באותה גדולה והארה אור נותן ללמוד התורהעל

 הנשים אשריהן שבת ואור תורה באור מאירים שניהם נמצא מדלקתשהאשה
 אבוה קם אדהכי בכיא הוית בתולה האי שמעת )ח( : תורה לבעלישזוכין
 ענתה ולא בכית היא מה ועל למה לה ושאל בכית לברתיה וחמידבתילה
 מבכייתה אבא א.ר : לבכות אביה אף והתחיל הלב מרירות מחמתמאומה
 ובגין הוא הכי ודאי א.ל תויה בעל ואינו הארץ עם הוא שיה דהחתןנראה

 צבורא בהדי קדיש למישסע חדא מאינרא דדליג חד יומא ליהדחטינא
 כנישתא מבי צבורא דנפקי ותיכף ברתי ליה לטיהב דילי ברעותיסליק
 גברא להיות מוכרח קדיש למשמע דא בדילונ דאמינא ברתי ליהיהנינא
 והשתא דנא מקדמת ביה ידענא דלא רבייא דאיהו ואע'ג באורייתארבא
 ויקרא באורייתא שיתעסק אותו לכוף בידי ואין ידע לא מזונא ברכתאפי'
 שיתן שיראה ,ר.ל באחרא ליה איעכר אבא רבי ליה אמר הסזון וברכתק.ש
 סא4וכיל 4יי; ניט א,ן שבה לככיד צינרין צו ליכט ניבאט.ן מצוה דר אוףאיז
 דיא און אור ית,יה שכינה דער קענין איו זי ווייל איו. פון דער טעם דעראון

 מצוה ךער "ין קיכט)קייט 4ריס 4יין 4יט ואס לערי:ט מאן איר רסתל-ה
 לייכיין כיוע זיי אז ;'פען ווערם אן. צינד אזה די ?אם שית של ;יפון
 די צו 4יז ראול שבת. פון ליךט די אין און תוה דר פון לי4טוקייפ וי4ין

 דיא האם ,חן : לערנען קע;ען וואס מאנען נעשען צו זושה זענען ?אס?יי5ער
 אייף יאיער 4יר 4יי תייל רער ני?יינט. ךאט און 4יסערט ראםבתולה

 ))יי,ם, !י :וארום 4יארע;ט !י (ר סאט ?יי4ען. ניזקהען ןי האט און;ישטאנען
 איר האט הארץ. כיטער איר מחטת :שנפרט ;ים ;אר 4ים ?אט זי4יער
 איר חו ניררונגין איז וויינט זי ווען גיזאגט אבא רי האט נ?ויי;ט. אייךפאטער
 ייי תייל נאר אמת. 4יז %ם געאגט בע'ה וער האט הארק "ם איין איוךתן
 סערין צי כח-ים איין פון נישפרונגען אראפ טיאל איז "ר 18 ס?עךעןהאב
 טאכטער מיק אים געבין צו ווילען מיין א,יף 4עאאען אץף איז שול, 4יןקדיש
 אראפ בודים איין פון "ען %ר ?ען ;ימץנט קאכ איך ?ייל א?ייבטאר

 %ר "ז אוים נוי?ט יי?ט אק לעך2ע, ?ענען ,י מ,ז יך'ש סע?ן צי?יר?4ע,
 לערנען חורק זאר %ר נייטין 4ימ אים "ען איך און סע;טשען :יט אפי,.יען
 !אל (ר 4ז שקן תעל איך ניזאנט אכא ר' האט 4ע4סשין אין ליקען ?שא,ן
 די מיטן אין טא4 "יין פר חקם תלמיד איין :עמען זאל זי אק !ע4ען !ט4יר

י"י



קנ4לכמן שנ'חיקראמיו
 יוליד ברא דילמא או ואטר חזר דבריו ובתוך לת.ח( כד אחר בתו וישיאנמ

 אמר לקמייהו ויתיב עלייהו ודלנ החתן קם אדהכי )ט( : רבא גבראדיהוי

 רבייא כהאי חמינא אנא אבא רכי אטר כי אסתכל אבא ר' הנערהחתן
 חד אימא רבותי רבייא האי ואטר פתח : לעלמא מיניה יפוק רבאלנהורא
 מחוות ואירא זחלתי כן על ישישי' ואתם לימים אנכי צעיר ואטר פתחסילה

 ביה דכתיב אליהוא אבל עולם עמודי ביה אחערו קרא חאי אתכםדעי
 עצסו שמבוה בשביל כ; דנקרא הבו,י ברכאל בן ביה וכתיב רםטמשפחת

 נש בר לגכי עצמי טקטין אני אף לימים אנכי צעיר וז'ש טיניה דנדוללסאן
 ישישים יש ה,ה ובמקום רבייא דאנא בנין וע.כ סגיאין יומין ליהדאית
 שעתא אית הכא דאתון והשתא דא יומא עד למל?א דלא בדעתי עלהבחכטה
 להם וגילה אור ותורה מצוה נר כי חפסוק ~ה לדרוש והתחיל פומאלטפתח
 מבבל אנא כי דעו ואמר פתח ואח'כ )י( : הסוד עפ"י התורה סודותכמה
 ודחילנא להכא וטרידנא אבא עם לאשתטודע זכינא ולא אנא ספרא דרבוברא

 איר זאל 4ר נים דארח מען גיזאגט האט און גיסאט חרטה אבא ר' הםרייד
 טייז ןיין עעש ער ווס זון איין 5יר ייט האקען וועם(ר יא4ר נוארום שעשע,8ט
 לעבען ;עעצט ,יץ סט און נישפאנען איף ימן דער איז תי.ל דר )מן :ת-ח
 5ר.ים טיר פון תעט צו מיר 4ין קגקט אכא רבי ;י:אגט חפן דער האטרי

 וועם איךם פון אז קינד ךעם אין (עה איך געאגט ר"א סאט ת.ח. 5יי,קו?ע,
 ;יזאקפ האם און ;יהוכען ףן חתן דער האם ת"ח ;רוימער "יין קומעןארום
 ןייני מיט אי.כ צו געאגט סאט כציכאל בן אליהו לימימ א:ג. צעיר יסוקדעם

 האב אן,י [4ך.וכן דע' טחזוה זא.רע והלתי כ, על :ארין פון זנג ;אך 4ין 5יךךכרים

 איר ?ם 5.יץ יקז דשה סיין 5סעי 1 י !אקען צו פוו יייי4יי, ץ מ4יד
 גר.יסער איין זישר פון 4יווען איז ער :וכ אליה. יען און מיר פון 4י9ער?ייט

 פון ;יווען אין ען- רכ ממשפחת 4ים א.ף מעיד איז פסוק דער גוי אזוימש4סה
 ךזי פי ?יידען ;י?אלט ;יט פארט 4ר האט משפקה. ח,2ובה און הוכיאיין

 שטאט ךר פ,ן לייט. די פר ;יסאכט הליין אי מיץ איך סאב דרוםךקךים,

 ;ימא,;ען א.ף איז דרום ת"ח 4ררסי זעיען און מיר פון גטער ייל (ע8עןוואם
 מייןאיף

 וש-
 א.ך או ווייר צונד א און 5צונד, ייז ד,ת 4ין רי?ען צו ;יט

 קט 4ר א,ן ת.רה דכרי ריידען צו סול סיין ,פנען צו צייפ די 4יז דאהנט

 4יך ,ויסען זאלט ייר 4יזא;ט (ר האט נאך דער ,'1 סודות: פיל ;י?ע, ?2להבי
 ;יקאט ;יט זכ~ה קיין סאב איך און מפרא ר' פון זון דער בין און בול פוןכין



אמן שני"יקואמרוקד
 ושווינא בתורה אריותא דא אתרא דיתבי דאורייתא טילין למימר הכאעד
 ירהין תרין אשתלימו דא ויומא ירחין תרין דאורייתא מילי אימא דלאעלי
 ונשקוהו כולהו חמו ובכי קליה יוסי רבי ארים הכא, דאתערתון חולקיזכאה
 ספוטך דנפיק יוטין דעתיק טילין למישטע וזכינא באתי לא אלטלי יוסיא'ר
 רבותי החתן אמר )יא( : כולהו יתבו די, חשתא עד למשטע זכינא דלאטאי

 דלא בנפשייהו טצערי דהוי אשתי דברתיה וצער דחמוי צעראטדחטינא
 שאנלה עד באשתי אתחברי לא אמינא שמע וקריאת המזון ברכתידענא
 אבא ור' יוסי ר' כולהו חדו ונפלאים גדולות בסודות הסזון ברכת סודלכם
 דקב.ה הילולא וודאי יוסי רבי אסר ונשקוהו קטו והכלה וחמיו חייאור'

 בית דיתקן לאביה אסרו ברכאין בכטה לה וברכו להכלה נטלו ביהאתרעי
 דיתעביד עד טהכא נפקינן לא יוסי ר' אסר ,יב( : חתונה בו לעשותטיוחד
 וחדו להכלה וקראו חדוה לההוא סתא אנשי כל כך אחר וכנשוהילולא

 שז ניניגהן איך קאב ביקוסען אן אהער בין און *אשש- מיין מענען צוסעכפ
 צו 4ייארכסין טיך איך האכ : לומדים גרייסע זענען שטאם דעי פון לייטדי

 ניט קדזים 4פיי יאל איך 4ינומען מ'ר אוף האכ און תייה. דעךיזאנען
 אףם חדשים צוויי די זיך האבען טאג היינט?ען און תורה, דכרי קייןץקען
 גיהושע, אךש ייסי רבי האמ דא. זיש איר וואס חלק מיין איז וואלגילאזט
 ~אפ. [י.ן אין גיקושט חסן דעם האכען אלע און 4יתיינם האט און קולזייין
 ורףסע די הערין צו נאר גיקומען מער ניט מאלט איך וען 4יזאוט ישי ר'סאט
 נייוען ז,כה ניט אהער ביז האב "יך וואס מודית אזעלסע מ,יל דיין פוןסרא
 רכנים טי?י געאנט חפן ךער האמ 'יא( : גיעען נינוג א,יך ?אלם סערעןצן
 שלה טיין פון צער דעם און ,עוער ןיין פון שנער דעם גיזעהן האכ איךמייל
 אפילו 4יט "ען איך אז 4ימיי4ט סאסען וי עייל 4יעען טצער זיך סאבען דיךאם
 סיט סאהעפטין רט סיד :יעי איך "י ".ד (אג די'ם לי47נען ק"ש אוןלשושי!
 %ר האט מייון. קרכת פוז סי ךעם [יק סנלה שייך ?על איך כיז ?ייבטיין
 אלע זיך די הא4ען המז,ן, כרכת דעם אויף סיית גררשע 4יווען מנלהזיי

 אים האשען און גישטאנען א?ש שלע :ע4ין כלה די און שףער דער אוןגיארייפ
 וויל כ"ה גאט עאם חתוה איין שזיי "יז דאם ועאגט יומי רבי סאטגיקו?ט.
 גיזאגט סאבען און ברכות סיל ייט שלה די 4י4ע4ש?ם די סאשען ייר,אין
 צו חתונה די יען דארך הףז איין אין מאכען גרץט זאל "ר' שאפער אירצו

 שועק יפ דאוען פק וח*ן מיר ;עאגפ אים צו יוסי ר סאפ )'ב( :סאכען
גיין



קה1314ן שניחלקר4ש13רך
 וביאר פתורא על איהו פתח הנשואין סעודות ועל דאורייתא במיליןעמהון
 מתא כני וכל כולהו וחדו הרבה וחידושים נפלאים סודות נרכות ז'ענין
 רי קמו החתונה ואחר צדק ומורה רב להם להיות החתז את עליהםקבלו
 רשב'י לגבי מטו כד )ינ( : לארחייהו ואולו ליה ובר'כו חייא ור' אבאור'
 יוסין תרין לכון וחסינא דא יומא הוינא מסתכל לון אמר לון וחטי עינויזקיף

 עלאין רזין לכו ואוליף מטב3-ו'ן דאיקרי נער דהוא ססכנא חד נבידהויתן
 וכאין להו אמר עובדא ליה וסחו קמיה כולהו מילין מדרו חולקיכוןזכאה
 עטי אויל דהוי דא יומא אדכרנא דהא חולקי וזכאה חולקיכון ווכאיןאתון
 ולא באורייתא אוריין בר ליה דיהא ליה וברכיתו החתן של אביו ספרארב
 הטאטר טסוף טזה נלטד )יד( : הזוהר עכ"ל וכו' אותם לגדל דיזכה ליהבריך

 תלמידי לבנים שיזכה מברכו ורבו רבו טן הברכות לקבל תלטידשכשבא
 נלטד נם תורתם אור כחייו ושייאח אותם לגדל שיזכה בפירוש יברכוחכסים
 טפי לשמוע להדר לזעיר ונבון תעמוד אל נרולים שכסקום המאטרטזה
 ש*אט אלי נעאמילמ עיין הסות סקל דער האט [יי4 4עט ףתזנה די יייךין,
 רער ביי און תוסה דסרי מיט חתונה דער אעש ךפרייט !יץ סא?ען אקליש
 שב4ה וי פון עסן דעם ש.ן טודות גרויסע גיתען ט2לה חסן ךער סאםיעקץה
 ססן יעם סאסען לייט שפאט אלע און גי9?יים. רשר !יך שלי קאוען?רכות
 אוף 4נען סת~ה דער גאץ הוראה טורה איין און ךב שיין *אר ךמסעןאיף

יי?סאשע'
 און ;ישעגט?ט אים סא?ען און חייא ר' און אבא ר' א'ן יומי ר'

 האפ רשב.י צו גיקומען :עוען יי אז )יח : נועג ושר ך2אנ4ען עעק ש84ען
 איך געאנפ די צו %ר סאט 2עעחן וי האט און א.נען דיך נישטעלט איו4ר
 2ילעריגט שייך האט 4ר און קןד. שיין ביי געוען סייגט ,ענט איר שז4ה
 2אנ4י די "ים *אי 4יילט סעי די ס"?ע, סלק, שישי איז וואול סת*ות,?רשע
 סלקוע, סיין שיו ייאיל איז הלק שי"ר איז וואיל געאגפ וי 4ר סאפסעשה'
 ;ינאאףן ייז חתן דעם פון *אפער רער סיףא דב עאם ?אנ ךעם נידעגק8יד
 אק ת"ח 4יין זון איין סא4ען ;אל %ר 2י?ע4טשם "ים סאב א-ד און סיר.סימ
 ךערט נוא 1'י( : זיין צו סגרל זיין זוסה "ים זאל %ר גייע4משפ גיט חיםסאב

 קענפשן אים !אל ןר רבי 1יק צו קומק תלסיר שיין מז זוסר דעם פון4יערעפ
 זאל %ר לשון סעם סיפ ?ען?קען אים יער ןאל שים יע4*?ט רבי !יין שזאון
 לי?~קייפ ואם לע?ען דין סיי :עףן זאל און וין צו 4יל !יי וקזשה

 ניפ !אל ?אער איין 8ז ז0(ר ועם פק ך4ךקפ שפ עקיפ איז תש*רגרן פוי
ר,,רען



ן

אמן שני"יקואמרוקו
 עליולח~סה: ירבה ואז עדיין שמע שלא מה בוודאי ישמע כי חכמיםישישים

 ספרא רב שהרי יחודים ללטור האדם שצריך המעשח מזה נלטד גם)טו(
 א4 חתורח ובחדושי שםע ובקריאת הטזון בברכת יחודים החתן בנו עםלמד
 רע דבר ידע לא מצוח שוסר מזה ללטוד יש עוד גשנים ,-ך עדיין בנושהיה
 ולומר קדיש לשמוע מאינרא קופץ שהיח החתן את האושפיזא שראהבשביל
 בשביל לאשח בתו לו ונתן בטצות עוסק שחיה ראה רבא שטיה יהאאמן
 בעידנא בעדו ה' ינן ואז ובתורה בטצוה ליזהר אדם כל צריך ע'כ אחתמצוה

 : שלום יהיה לו אשר ולכל ביה עסיק דל4 ובעידנא ביהדעסיק
 הרבי הקדוש רבימ מאאיז קפן הצעפ'ל את נכאן ולהדפיס הרבים את לוכות באתיעתה

 זצקוללהיה מלאזיענסק אלימלךר'
 ששרש י"ד אות חוה קטן בהצעטיל ציוה שההש כטו ויארגאן על זאת גם אותואעתיק

 בעזה"י. החל' וזהו אשכנז, בלשון ותיבה תשהכל

 תוךה סעיען וי פון של ער 4אר ייריד איין פאר תל*ה ך4רי .קייזרי?ען
 גיסערמה ניט ;אץ סאם %ר ךאם שעך9עס סע?ען במך5י תעט 4רףארום
 שעשה דער פון 2ילער?ט מערט איך 4י( ; ח?מה מערין 4ר ועפ דעןאון
 דאץ האפ םפרא רב ווארום וחוךים. זון דין לע-נען מוז יענטשט 5יין8ז
 פיל אוו שטע 4רשת אין און בענטשין אין וחורים ייל נילערעט זון וייןסש

 דער פון לער4ן אפ מען 1ען 1אץ 2עוען, י?ג נאך *יז דן זיין חאטשיחירוזים
 נעף* שלעס4ע קיין פין ניפ ווייסם דער ס4וה 5יין היט וואם ךער 8זקעשה.
 ג"4ירר עראפ איו 4?ד ךאם או 4יועסען סאפ הבית בעל וער ?ע4עןףען
 שטיה נהא שמן זא?ן צו און 1ריש הערין צו וועגין פון ברדש רעם פוןאען
 סאפ %ר ףענין פון נויב 8*ז 4אר יאז4ער ןיז 4?עייז אים ןר סאטר?א'
 4ר 18 נילאזפ ארם ןיץ סאפ סיש ךער און טצוה, איינע די ג?עהן איםפון
 תיה און 144" יין ןיין טהר סע2ההם "יסליכער מוז דרום ת,ח. איין גיועןטיז
 ?ע~עת סי וין מנין טים 5אר הוא ירוף גאם ?עט וענמאלם לערנעדצו
 צייפ ניפ ?אל 5יין א*ילו :ועט 4ר וענעת סיי און דין בתייה עוסק וועם4ר

 : קלום ויין ףעפ סאט ער :יאס אלעטען צו און לער4עד צוסאיין
 רער דדען טיק פון קטן ,צעטיל דעם דרוקען צו ויין רנש טוכה גיקוטען איך נקןצט

 אהשח ,ז עי ה.צט א", א,, "ארגאו איף ייארם .ערק יידע,אירס זאל ער "ד אהן קטן' ,צעטל דזען אק זאגט פאר האט ער ור אווי ויארגאארף זעצי! איבער ארך דא עם זאל איך זשרל, לאז.ענסק פאן אליטלך ר' רנ.הילינער



קן4ממן קק'שמל,ואמץ
 בהם וח. האדם אותם יעשוה אשה הרבריםאלה

 לבדו במל יח8ב שחוא ובפרפ התורח סן פנוי שחזא ורנע עת בכל אעז(
 עשמ במצות טתרהר יההק לישן יכול ואינו מפתו על שוכב אובחדר

 כאלו בסחשכתו ויצייר בנפשו וידומח ישראל בני בתוך ונקדשתי שלזו
 שובר הש'י קדדשת בשביל והוא השמים לג עד לפניו בוער ונורא נדולאש
 טצרפה הקב'ה פובה 1סח12כח חש'י קידוש על להאש א'ע ומפיל מבעואת

 : דאורייתא עשה סצות סקיים רק במל ויושב שוכב שאינו ונטצאלסעשח
 ועוד כנ'ל יהרחר עשרה שמונה של ראשונה וברכח ק'ש של א' בפסוקב

 טבשרו עורו ויפשפו קשים עינוים בכל ארה כל אותו יענו אםיכרן
 בדעתו ויצייר ח'ו להם יודה ולא היסורים כל יסבול ביחודו ח'1לחכחיש

 : כדין ותפלה ק'ש חיוב ידי יצא ובזה כניל לו עושין כאלווטחשבתו

 9אהן !מ :אל יענ9ש וער ףאם ןאכען דאן?ע די טיז דאם קך9ריםאלה
 תוה וער פון לעדיג קיו %ר עאם צייפ יעדין פון 9ינוט ןגשן 8ין אעז( לע9י" שיי9י4עז 9י9'ן 6 מא9ין :אל יער8ז

 לי?פ %ר שמער סגר טין זיף גא 8ליין ליידינ !יצפ %ר מעןובפרפ
 9?נת כער 8יז ירא94ען %ר יאל ?לאמין 4יפ 4ען 4ר 8ין בעפ ףיןאףף
 נאלל 4יך : 8יז מעם פק ישפ דער ושראל ?ני יתוף ו4ץגשמי ; פקיעשה

 ;יכאגק שין זיך שיי 9אריפעלין !יך :אל עער 18 י?יין די 4א מעריזמסייל?פ
 די9על אין 9יז איקם שאר ברענפ מאם פימגר שאטט?ער 4ר1יסעי 8 ניי18ף
 שלם בורא טן :קךויה רי ייב צו %ז צו ?לע9יעם %הם ליפ קעןאין

 יער9רע4ש
 ןי'

 קידוש שזי 8רין סי(ט* אין שרין ןץ מאר?פ חין 2אפור
 5ז אךם קו9פ שקמ?ה צו הקביה !י שאסעפפ טמ?9ה טט9ער איןמ?ם,
 עשה טצחע 8 טקים איז %ר נאר לי1יג ףפ ן?ט %ר 8*ער מפ ל?פ4ר

 : תעיה וערמן

 ?רכה קרשיער און אויד אין ?טע מריאת פון *מוק ,רש9ין געם איןב
 זאל,ר אףף אף9'ן, ם'זפיש נואם 9ראכ9ען %י ~אל יש~ה ?מעהפון

 9ש פי?קען יעם מעלין נועמפ מער פק אומות אלע' ימילו סא9ען ז?עןאין
 ח'ו ףל %ר הץפ וין יימס פ4ז 4ןמן שראפ מעייז רי 4יילי שייןיףעמען

 !יא נאל %ר און יסורים שלע ליקרען %ר זאל עילם ביא ועם שיןליןחען
 עאלפ קען )ר ייי 9ידא4ס מק ?יע*ן יאר זיץ ;אל און יין טלה יפח'ו



אמן קטוצעטלואמרוקח
 גשמי תענונ להרגיש וכשיתהיל כנ'ל יכוין וזייונ אכילה בשעת נםנ

 לו היה שיותר ובלבכי בפיו יאטר וסיד ותיכף כנ'ל בטחשבתויצייר
 נשסי תענוג סחרנשת חנ'ל כאיפן ונקדשת. של מ'ע בעשיית ושכחהתענונ
 לו היה שיותר לדבר וראיח יאמר וכד דחויא משכא סהצרעת שחואהזה

 חוטפין היו שאפילו הנ'ל באופן ונקדשתי של מ'ע בעשיית ושסחהתענוג
 טשסח הייתי קשים הענחם לו לעשות וזיווג אכילה באסצע רוצחיםאותו
 באטת דובר שיהי יזהה אך הןח. נשטי מתענונ יותר הש'י קידוש עלא'ע

 הלב ובפניסיות בתוכיות לכו לוח על תקוע מעשה בשעת או ושיהי'בלבבו
 : ח'ו עליוגה דעת כנונכ להיות א'ע ישטה ולא גסורבאטת

 ירניל מעשיות במצות הן בתפלה הן בתורה הן שכעולם הדבריםבכל
 אין שמע קריאת פון חיכ ז:עם זיין יועא 4ר דעט ועם ממצ 4י[ שאסן 8ווי4ם

 י זיין דאדף %ם )וי טוויתפל"
 סאשען זיגען אין "ר :אל מזדומ זיך איז יר ווען אין 4ספ; %ר :,ן אויךנ

 טור נשמי תענונ 8 פילין צו הויכען 4ן לעט 4ר ווען און אוידין, שטייט ם)וי
 תיכף און מאנמ, דער פרוקר עערפ "ם ווי גןיאנק אין יץישיעליז !יך4ר
 *יקל או הארץ נאנצין זיין מיפ אין מויל וין סים זאמן "ר :אל ארם ןאויפ
 ונקדשתי פון מצוה רער שאהן פזן האבען ןר וואלפ שמחה און תענוגיעהר
 ?אם נשמי' תענוג דעם סילפ %ר ?אם דעם פון ווי אופן פרי4רדעעןאויפ'ן
 דעם צו 8רץ:ה או פאנען 8זף ;חל אי,"ר קליפה רי פון 4רעת בעי שייסאם
 ונקדשתי : מצוה רער פון סאסין ,ער וואלם שסחה אין תענע מעסר שזאין
 4ם גואלטין רויחים ש"ילן 18 מאנט וער אוייין ?טייש עאם אשן דעםאו?ש

 ?עעסע סיש *יינעען צו 4ם זיויג סי9'ן איי "ףער "סין מים'ן אין4יהאפש
 גי:~-ייש ייף 4ר וואל4 כאשעקער הייל:ען דעם אין ליקקעען זאס עףעינוים
 טאל נאריר גשמי, תענונ דאזעע, דעם פון יוי מעהר השם קירוש דעםאו?ש
 זאל דאם און האר4ין אין זיך סא כמ4ת דאם רערין זאל %ר 8ז ןייןוומר
 צו שריין הגשטי הנאת פין מעשה די טופ ער :וע, מעשה ישעת טאקעויין
 און גארין טפ דפ 5ליין זיך :אל ער *סת, אנאנ4ין מיש מארץ 8יז ייף4עסיז

 ח"ו: %:ו?ער דעמ טפ נארש %ר 5זסיעען
 אנדערע אי, שדער *ה יין תדה 8ין סיי וועלט דער פון זאכען אלע איןר

 יחור לוןם י לשון דעם מש :אגין 4:וייגען שיין דף %כ ;אס עשהמצות
קזרשא



ח4ואמרו
קשאכע ,"

 1,מכשתיח קוב'ח יחוד לשם זאת עושה הריני הלשון בזה לוטרא'ע
 ופנימיות בתוכיות זאת לוסר א'ע וירגיל ית-ש לחבורא ווח נחתלעשות

 : זו באמירה נדולה הארה ייגיש הוטן ובהטשךהלכ
 בהם רניל שהוא רעות ססדות ח'1 רעה סדה בו לחתעורר כשיתחילה

 שיעטום לידי הסביאח ובטלח ועצלות נאוה של ובושת עקשנותכנון
 האסורי חחתי חכנעצי כחו ובכל הלשון בזה וטיד תיכף יאטי בהםוכיוצא
 שלא ראייתו לצטצם א.ע וירגיל וינצל. והגרגשי והיבוסי החיויחפריזי
 שלוסד ובחדר בבה,כ ובפרט בביתו בהיותו אפי' אטות לר' חוץלהסתכל
 וכיוצא הקטנים ובניו אשתו אפי' אשה לפניו ובהזדטן בחוץ הילוכובדרך

 : אדנ'י השם עיניו לפנייצייר
 סכל ונשטרת פעטים כסה יאטר מניאוף רעה סחשבה ח'ו לו כשיבאן

 ביום אדם יהרהר שלא עליו שדרשו חז'ל בדרשעח אז ויהרהר רעדבר

 ית'ש ~באזעקר דעם שאר רוח וסת 8 9אסן צו המכינתיה, הוא בריףקה-שא
 (ר זאל דאסאון

 מש און סארץ אין טיף דך יא צקאנין איינג?יי?ען ויי
 אין שייק4ן שריין יעט ?אס ליקט:קיש 44רזישע מילין ער תעם צייפדער

 ; כנ"ל יחור לשם (אנין דעם מיט5יסם

 ח"ו מךה ?לעל4ע 5 איהם אין ועקין וער הויבין 5ן זיך עעט 04 יעןה

 מקקנוש דהיינו, !יי אין שייקיץיינט "יז 4ר עאם טד~ז ?לעכיע דיטן
 גיין, ליידיג אדער פף*ייפ, מףער נץה, פון ט4שה 8 צי זיי ?עיפ 4רידער
 תיכף %ר זאל טרות שיקקע אלנע ?אך אין ניטךגקיש צו סרייףפ דאםמאם
 ססטי סן,מוי : כח ואנצק [יין טים און לשין ועם טיט (שין ארפאי*ן
 ?צ??ם םאי 4ר ניץי?ען זיך ואל %ר אוזיע?ים. פון נק-אטיץעט 5פ מערין 4ר מעפ וסנן4זי, לסובומי סחיוי סש-טיסףדי

 וי'
 יאם

 ד?ע קיקע"פ"
 ?טוב דין יין 5י' %ר ץען ממייו איילין טיהר די חוץ קטקען יפ !אל %ר8ייגין
 !ין יסילו 4?ה 8 עם 8אר סיק41פ ץען ףין שוהל און 5יז 4ר עעןובפרט
 דך ער ואל ליב !יי סאם ?עז יאס קיאךעי מלי?ז ץ?ע ייז 4?ה8י??ע

 ! אדנ"י שם ועם אוימן !יינע סאר ?יעליןיאר

 דעם זאנק 4ר זאל ניאץש פק כ%ה שמחשיה ח-ו %ם פאר קומפ 04 ץען1
 שלעסטם, אלע פון סימין 5פ דיך שליט רי רע רבר סכל ונשמרת*מוק
 קיין קאנ מיי יראימין יפ !8ל שעוש וער שז יירא סייל?ע 1יארר??פ

שלענפין



צעפלואמרוקי
אטן קפי

 'שלא במוחו רעה המחשבח לשהות ח'1 יניח ולא בלילה קרי לידיויבא
 : חיו העליון שכללמסאות

 בהטה כנון ח'ו רעה הסתכלות כננדו בהזדמנות לידו ח'ו כשיבוא פד(ן
 או ערוה במקום באשח סנולה טפה או לזה זה שנזקקין עוף אווחיה

 אחרי תתורו ולא הפסוק וטיד תיכף יאפר בהן וכיוצא נדה*( אשתובצורת
 : ח'ו שכלו את יטטא ולאלבבכם

 וא'א הטחבר הערת'(
 תברא וה אין נדה, באשתו לחסתכל שטותר א'תא קצ.ה ס" יו'ד שבשרעואע'פ

 טצד הם אסורים ובכ'ז הדין, טצד הטותרים דב-'ם הרבה דיש זהע, הצה'ק אא"זלט'ש
 סרשת ריש הקדוש הרמנ'ן ועדש.כ בעצסם, קד,שה לנהוג צריכים קדושים,ישראל
 ברשהע ננל ח.ו יהי' שלא קרושים, וה'יתם והתקדשתם סצות באה זו כגון שעלקדושי4,
 דדברים פ'ה( סי' )ארח ושךע ט'א( )שכת בש'ס שטפורש נטה טצינו טוו וגדולההתורה,
 רטדת שם, המג'א ע'ז כתב ועכ'ז המטונפות, בטבואות כלה'ק לאטרם טותר הולשל

 עליה, חשיד דלא נדד, באשתו הסתכלות איסור שאין דאף כאן, וכ"ש להחמיר, הואחסק-ות
 פונם נדה באשתו וההסתכלות דראיה עצם מ"ט וטן, לאהר ה'חר בה לו ר.שמשום
 בעיני והננון וו'ל: ונו' לאדונ' 'חי ואל פסוק על רצא( )סדר הרטנ.ן וכמ.יטבנמיטו,
 רע רושם ועויטה גנאי מוליד ס??ן ונם ט~יק ,טדבלן וכו' לרחוקן נדות שמן שכןוכו'
 הוא טטנה שיוצא הדבור אפילו אומר נחמי' ר' נדה דסס' בכרייחא רז-ל שהוכירווכטו
 כטת טטא שהוא עפרה את ולדיוס הנדה אחר להלך לארם אמור .וחנן אדמטא,
 לא כ' אותה, ענה ולא רנל', עפר תררוך ולא כו' ל' נש'ם דרך רחל אטיה ילכךוכו'
 ועטש'כ ~צקללה'ה, הקדוש הרטכ'ן של עכ"ל טטא. שדנויה טפנ. כלל עמהם טספריםהיו

 ;אל ער און ;אנאסט, ~רי טוסשת צו קומען ניט (אל 4ר ;ידאקק?לע49יז
 ל?פ :אל ער ח"ו גיהןרים ~?ע 8'ן מחשבה שלעישי די זאהמען לאויןניט

 : ניגענען עהם האט השי'ת יאס שכל דעם זיין4טקא
 דהיינו ןעסן ניפ ?אר ?ען :ואס (עסעיטם שלעכט א 4אר 4הם ס'מו?ם :ועןז

 4רער שיהיה ןען ןעסט ךעישי"ר
 8עי

 יךער ויך באהעי4ין זיי !וען
 48רוה ניי ךיז ועם סאט ךאם ?אס 8?" 8 4יי ג?עמט אויף איז עאם 44ח8

 4הר יאל %י?יז' וש און גךה 8 א'ז יי ווע, מייב דיז פיז צקיה יי8רער
 נאף מין נאף ;יט שלפ 8יסר לבבכם אחרי תתורו ולא פסוק ךעם !אגיןתוה
 4ר או סארצין' אין 4יךא?מ שלען?ען ךעם לאוין ניפ (אלט איר סארץ8ימר

 ; חץ גס*אקמ דעם ןיין מפמא ניט:אל



קףאאמן ק"צעפיואמרו
 גדול לצורך זולת אדם לשום לדבר יתחיל שלא עצמו את ירנילה

 נפה כי'ג מנופה טאוד קצרים בדברים ידבר חחכרח ואף לוההכרח
 ושום ורכילות לשה'ר ושום חנופה ושום ח'ו שקר שום בדיבורו יחיהשלא

 שאטרו בכלל א'ע וירגיל אדם לבני םעשיו הראות שום ולא פניםהלבנת
 ח ר עה

 טטשז הוא אז ממאות בר'הע בראיותיו רואה אדם בן אם חיל: -א " אות פ'ב הישרבקב
 הנדה טומאת ני נדה באשחו להסתכל שלא חו'ל הזהירו ולכן וכר המוטאח רוחעליו
 בעעיו הטוטאה ומדבק הזוהטא אותה שו4וב החו הראיוע 9' נדחה, ניס' האשה עלהחופף
 שא. רושם במראה ראיתה עושה בטראה טסתכלת נדה שאשה ושכיון לזה ודואיהר'ל,

 כשהאשה טצ'נו וכן נדה באשה להביט סכנה כתוב זכירה ~ס' עכיל. להעבירו.אפושר
 מל'לך דיזהר ו-א דם, פפת כטו יראה שפיגעל שקורין במראה וכו' וראתה נדתהכתחלת
 ס" באצבע נהטורה הקדויט, נענודת זצ'ל חץ"א דגה,ח ח'ל עכ'ל, בו, דורסת ישהטשבעקבח
 טעליו שמט טורא טעביר כי אסורים, זטן ובכל טקום בכל ראש וקלות שחוקק'פ,
 שאפילו אמרו אשתו עם ואפילו ויא,ם קלהע שקר ריש שק'ר תרחק, שקר טדנרוסימן
 להסתכל אפ'לו כי נרה, הש אם גם וטה הדק את לתן עתיד לבינה שבינו קלה עיחהעל

 נדה, ר"ת החשיתי רומיה נאלמתי ום.מנך עטה סלדבר וכן עצטו שירחיק הויל כתנונפנים
 ריריש 'דק וטכאן וו'ל; הקדושה טשער פ-ג חכטה בראשית גם איתא וער" לשונו.9כ
 ר"ת החש.תי דומה נאלטתי וכף נדה באשתו ובפרפ האפשר נכל כאשה הדבורלטעפ
 אחת על בענרו כי בה טלהסתכל וכן כו' גיותר בה הדבור לטעפ שצריך להורהתנדה
 ובפ"ח שם, ענ'ל שיפטאוהו, ואפשר על'1 באשתו אשר הפוטאה נח סושך אלהטכל
 משכח הכועס כפני הטסתכל וכן נדה באשתו שהטסתכל חמידש ספר בשם הביאשם

 הצוה"ק אא'ו של בששתו עיה זה כל והף עכ'ל, חוק, ווו-צ הם חכסה ודבריתלסודו,
 ולא עימכם חוחרי לבבנם אחר' תתורו %א ו באטרו עצטו את תיכף לתקן ושצרזושכתג
 ה.ה אשכלו אתשטא

 ברשק, אגדק'ק זצ'ל בער ר'יוסף הצד'ק הגאון אצל שהיה טה ידענא, עובדאחונא
 אדמךר הרה-ק אצל השבועא חג את שחגנ אחר אחר, חסיר לפניו בא אחתושפעט

 שענשין סיין צו כעךין צו הףוען שן ניפ * 1ר 4טחש%ען שיין דץ ואל .ערח
 %יז 4ר עאם דאם אין שאבערי9ינ, נוש ?יאךק איז 4ר מען שידין4ש-
 שיפ 4י!י?פ 1ין 4אל 4אם 8ז %קיצור ךשיין ףליער מאךק*%9ג נףפש0ארק

 שום "יין און ח'ו עקר שום 4יין רץד 1(ע %ין 1ין ניפ ןאל 4ם חז ן*ין18
 %ייי%ען, 4עם ?עשען מאר שחם 4ין אין ריילות %ין סרע לשק אקפנ4?ין
 אייי (יך (אל ער און טעשים 1(ע יע%ףשין 0אר מקדן צו דין איסין 4יפאק

גיוחעען



 אמן אלימלד קמן צעמיל מעם ואמרוקיד
 הטחשבה להדבק הכוונה הטעורר ובקול כחו בכל להתפלל א'ע ירניליא

 יסתכל ולא ובערב בבוקר התפלה סידור בתוך הכותל אל ופניולדיבור
 לענות בסידור יעיין הש'ע הש'ץ ובחזרת סופה עד התפלה מתחלתלצדדין
 על אזנו להטות התורה קריאת ובשעת וברכה ברכה כל על כחו בכלאטן
 בכית כאלם עצסו את ולעשות הטגילה את כקורא טהקורא ודיכור דיבורכל

 : לביתו הליכתו עד ואחריה התפלה קודם אפילוהכנסת
 איש כאלו הזה הצזק קריאת בשעת ובפרם תמיד בטחשבתו יצייריב

 הנהגות כל לקיים נדול רעש בקול אותו ומעורר לו סמוך עומדאחד
 אזי כך עצטו וכשירניל קשנה נקודה אפילו ארצה דבר שום יפיל ואלאלו

 : "ה שלחבת אש רשפי נשסתו מצד נדול התעוררות עליו יכא בזמןבמשך
 כל נאמן חבר לפני ואפי' השם דרך לו הסורח לפני פעם בכל לספריג

 סעלה היצה-ר אשר תות'ק נגד הם אשר רעים והרהוריםהמחשבות

 קל 8 סש אין כמ נאנצין דין טש דאוועען צו גיוואשן 6יין זיך זאל (וייא
 דעם צו מחשבה די מעיטין ביי צו כוונה די וועהפ דער קול יערמייל
 הת*לה סידור אין ק-ין און תאנפ צום מאלטין 4ר 5ול ינש דין איןריבור,
 זייטין די אין קומין ארום ניט ויך !אל %ר אין ןאזפ' טאר אין פריא דעראין
 שמישהוקיףה הויכע די זאקם ש,ץ דער ווען אין סיזיןסלש ראוונען אנפאףפון
 כמ גאנצין ןיין מיפ אסן 4נטערין זאל אין סק-וו-, א-ן קוקין אריין 4ר~של
 :עדין הערין צו ןר של התעיה קרישת כא אין 4רכה, און סרכה יעדעראוזא
 מנילה, ךי ויל:ע1ט עא4 4ר ווי גלייך קלא כעל ךעם פון דבור אוןךבור
 אין איז 4ר ווען צייפ דשי און שטימער א ווי ייד טאכען ויך ןאל %ראון

 : שפוב אין זיך צו גייט 4ר ביז דאתנען נאך'ן און דאעשן טארין א*ילושקל
 ליי4נפ 4ר בשעת וב*רט גידאנק אין ויך סא פאר,2פלין שטענדיג !אל 4ריכ

 וועלף אין ים לעבק שטיש %ע1ףש 8 ווי גכייך 1טן שעפיל דאזיניןדעם
 זאל %ר מולגחז שלע די צו-דין מקיס אגרויסען, קזל -ס-רוען 8 סש04
 יעפ 4ר עען ייז ;קזהי תלייגע א שפילו דערפין זאך קיין פעלין לאזיןףש
 18רר- איהם איף קומען ארום מציש איז עעפ דע991אל 8יימימישען שזףרך
 : פלאם געטליכען א מש פוזקען פיי4ירי~ע ני9ה זחן אף ססעוררות9ע
 דףך דעם 04 לערינט עאם דעם סאר יאהל :ערין צילין דער יאל 4ריג

 שק-אנסן שלעיטע יין סדה5בא 6לע ססר שכאגליבשין טאר ש*ילוהשם



קי4י14כמן קפןצעפ.יר2314רו  גדול לצורך ,ולת אדם לשום לדבר יתחיל שלא עצטו את ירנילח
 נפה בי'ג מנופה טאוד קצרים כרברים ידבר חהכרח ואף לוההכרח

 ושום ורכילות לשה"ר ושום חנופה ושום ח'1 שקר שום בדיבורו יהיהשלא
 שאמרו בכלל א'ע וירגיל אדם לבני מעשיו הראות שום ולא פניםתלבנת

 ח ר עה

 טטערך הוא או מטאות בריות נראיותיו רואה ארם נן אם ודל: הא " אות פיב הישרנקב
 הנדה מוסאת כי נדה ~אשתו להסתכל שלא הז'ל הוהירו ולכן וכו' הטוטאה רוחעליו
 בעילו הטומאה וטדבק הזוהטא אותה שתוכ הוא הראיות ע'י נדתה, כיטי האשה עלההופף
 שאי רושם בטראה ראיהה עושה בטראה טסתנלת נדה שאשה שכיון לוה והראיהרל,

 כשהאשה טצזו וכן נדה נאשה להב"פ סכנה כתוב וכירה ובסי עכ4ל. להענירו.א8וצר
 טללך דיזהר רא רם, טפת כטו יראה שפיגעל שקור'ן בטראה וכוי ראתה נדתהבתחלת
 סי' נאצבע בהטורה הקרוש, בעבודת וצ'ל חז"א הגה'ח וו"ל עכ'ל. בו, דורסת שהזובעקנה
 טעליו שטים מורא טעמר כי אסורים, ומ, ונכל טקום בכל ראש וקלות שחוקקיט,
 שאפ'לו אטרו אשתו עם ואם'לו יאש קלהז שקר ר"ש שק'ר תרחק, שקר טדברוסיטן
 להסתכל אפלו כ. נדה, היא אם גם וטה הדין את לתן עת'ד לנינה 'צנינו קלה ש.חהעל

 נדה, ר"ת החשיתי רוטיה נאלטתי וס.טנך עטה טלדבר וכן עצטו שירודק ח~'ל כתנובפנים
 היר"ש 'דק וטכאן 11'ל: הקדושה טשער פ"ג חכטה כראשית גט איתא ועד" לשתו.ע"נ
 -ת החש.תי דוטיה נאלטתי וכוי נדה באשתו ובפרט האפשר בכל באשה רובורלטעפ
 אחת על נעברו כי כה טלהסתכל וכן נו' ביותר בה הדבו למעפ שצריך להוראנדה
 ובפ"ח וטם, עניל שיפטאוהו, ואפשר עליו באשתו אשר הפוטאה נח טושך אלהטכל
 טשכח הכועס בפני המסתכל וכן נדה באשתו שהטסתכל ההודש ספר בשם הביאשם

 הצוה"ק אא', של בששתו עולה וה כל והרי עכ'ל. חווק, וא'צ הם חכטה ורבריתלמיו,
 ולא עינעם ואחרי לבבכם אחרי תתורו %א ן באטרו עצמו את ת"כף לתק; שצרזשכתב
 ח'ה אשכלו אתיפטא

 בריסק. אבדק'ק וצ'ל בער ר'יוסף הצרץ הנאק אצל שהיה טה ידענא, עובדאואנא
 אדטיר הררק אצל השבועות דג את שחנג אחר אחד, חסי לפניו בא אחתשפעם

 שעמשין סיין צו רעךין צו הףבען שן לפ יל 2ר סזאגען 6תן דך ששל .ירח
 איז ער יאם דאם אין סאדער*יינ, נוש שסאךק חיו 4ר יען סלרין~שר
 סיפ ~יוישפ וין נאל ואם שז יקיצור בערין יאליער באךקיישע נףפ?8קרק

 שום קיין און ח'ו עקר שום "יין רייר ד(ע מק דין עפ יול 4ם חז ןיק18
 %ףשען, דעם ?עשען פאר שום "יין אין ריילות מין סרע ישק אוןחנויה
 אייי וף ואל ער און סעשים ד(ע שקישין סאר וזין ש דן אףסק סיפאון

גי,חינעו



84מן קט,צעטל ואמרוקיב
 נזהרים אין אשר ב"א אליו כשמדברין יורע. איני לומר לשונך למודחז'ל

 וכשלא תחבולות סיני ובכל כחו בכל טהם א'ע ישמיט בטלים דבריםמלדבר
 שסוכרח כזה מאוד סאוד יקצר עכ'פ אופן בשום מהם להשממ לואפשר

 : להםלהשיכ
 רה עה

 למדתאצל מה בר'סק הגאבד'ק אוה. ושאל העבורה, .סור 3על ןצ.ל מסלאנ.ט אב-הםר
 חסידי; לקהל הרה"ק אמר יו.ט סעודת שלאחר החס.ר, והשיב הוה, הקדוש בחגרבך

 דאך טען טאהר נישט, טאהר מען וואם 'ודען בקדש: כריכו עצומה,בהתלהבות
 הש-ת שציוה מה תמיד לזנור צר.ך אדם נכל נ.שט. זיך מי'ל טעג מען וואם אוןנ'שט,
 עם.ן איז ושתיה אכילה בשעת איו ממילא אלק'ך, ה' את תשכה פ; הקדושהבתורתו
 אה או גם 'שכח שלא צריך תשה.מ בשעת וגם זז'ם.ן, נישט טרינקע, מ-עס'ן,נישט
 השמים את הלא וכטש.: המיד, לנגד. ה' ,מו'ח' שנאמר וכמו כקדושה, ו.תנהג אלק..,ה'
 נספר וכמ'ש -א מע" א' ס- ימ'א בהגהות. או.ח בש,ע כדא.תא מלא, אמ הארץואה
 על הי'נו חסע.פ'ם, שנ' על פוסח'ם אתם טת' עד ,צ'ל הגדול. אהרן ר' כש2 אהרןב'ת
 לקי2 יל'א, דמי' א' סע.ף ועל הטיר, לנגדי ה' שויה. לקי'ם הנ'ל, א' טסלן א'סעין
 זכששמע ההס'ד, תש.נת כאן עד. שמי2, לש2 'ה'ו טעשיו שכל דעהו, דיכ'ךבכל

 למדה מאד הרבה א'נ : חם'ד לאותו לו ואטי מאד נתרגש אלה רברים בר'םקהגאבד.ק
 זו. בהערה -ודי נאלה קדיש.2 דבר'ם לשמוע הוה הקדוש להצד'ק לנסוע וכדאיטיבך

 אסתכל דדי' א'התא דעל מה דא'וב לפומא עפרא רבא דאטר מאי ט"ו כ'ב1ע'ע
 שנשא אהד באדם מעשה דנ'ג ונשבת אסתכל, לא ד'די' באתתא אפילו אנ.:ווכאנרהם
 שלא וראה, זה. אדם צנוע כמה די'א ואיר מותה יוס עד בה הכ.ר זלא נדמ.תאשה
 צנ'עות שמטדת הך' צנוע, וקיאוהו אחד, באדם אלא אחד בחם.ד מע.טה 'טםאטרו
 אם'לו הקרושה. אומתנו נקדטונ. נהוגה שהיתה וכפ. ישראל, קדושת שלגודל זו,ה.א

 יסתאכ דלא וטומאתה. :דותה בים' בה מהסתכלות ש.והר וק'ו וכ.ש הסהכלו, לאבניטות.הם

 אהרי תהורו ולא ויקי'ם ב"ה. מקום של בקדושתו 1,זקדש כניל. דנדד, בסאבותאגרמ-
 לי ברא טהור לב ה'ינ., בדרכך שוא מראות עיני העכר כטש"כ ע'נ'כס, ואהי'לבבכם
 בק-בק חרש נכין וי.האלק'ם

 ייין רעךנין זאלסט די גי:אנם: ~אבין חז.ל די עאם כלל דעם מיט~וך.ינען
 ךאם שעקטשין %5לקע 04 צו רעדין 04 עען ניט. תייס ~יך זא~ין: צוצוננ
 ארץם זעךן זיה "ר !אל בולים דברים רעדין צו פון ביהיט אפ ניטה~ען
 4ר יען אין ותחבולות, ,צות שלע טיט און כם נאנ~ין ןיין מיט זיי פוןרוקען
 ?יין "הצר ישי עכ"פ 4ר !אל איפן בשום זךי פון ררקען ארץס מט ויךחען

 : 4נפערין צו ןיי ני?9ארט איו 4ר עאםראם



ק*3 14כץן אלימלך קמן צעפירן נזעםד4יכמישך
 לפניד אני סודח יאמר משנתו שיתעורר ומיד חיכף עצמו את ירגילם

 ויאטר אמונתך רבה בחסלה נשסתי בי שהחזרת וקים חימלד
 ציצית מצות לי נתן אשר עליון אל ברוך שמח בלב אשכנז בלשוןאפילו
 רעה רוח להעכיר שחרית ידים נפילת וטצות בהן טסובב אני אשראלה

 באמרו שטחח מלא לבו שיהי' ויראה שלי ידים שתי טעל הקשחוהקליפה
 : ח' סי' לעיל הנזכר הדיבור מיעום של הגדר עליו ויקבלכנ'ל

 טשינתו קוטו אחר וסיד תיכף כסדרן שעורין חליטוד בהתטדת מאוד יזהרי
 אפילו בו שלוטד מהספר יזוז לא קפן חצות,.והצעשיל תיקון אטרוואחר
 אנא חמתהיל השב תפלת שיאסר ואחר ללטוד א'ע שיישב פעם בכל א'שעח
 יראה ללטוד רוצה הנני המתחיל ציון בשערי תורה התלטוד ותפלת וכו'השם
 הלימוד טחשנת זולת אחרת בסחשכה אפילו הפסק שום לעשות שלא כחובכל

 : למוסב יחזירנו שבה המאור כי עיניו לפני שהוא קפן הצעטילומחשבת

 שלאף זיין פון אין" ןיך חאפם 4ר עי כאלד תיכף ניוזאנען איין זיד זאל 4רם
 כקמלה ;שמסי בי שףהזרת וק:ם סי מלך לפניץ יני מיה :אגין :ער!אל
 סארץ ךייליך " סיט ז'ארגאן איף "טילו :איין :אל 4ר אי, "מו;סך'ריה

 איך וואם ציצית די פון טצסק די ;יגע;ין סיט סאם 4ר עאם גאם טיזגילרבם
 פון עאסער גע;יל וואשין זיך פון מציה די אין וי, טיפ מריונילפ "רוםבין
 פון קלייה: שעערע די און רוח שלעכטין ועם נע*ען שראפ פריא דעראין
 שמסה מיט פוהל ?יין זאל סארץ דין "ז זעהן זאל %ר "ין סעש ~ףףטיזע
 זיך אףף ז'ין ססכל זאל "ר "ין גי;ראכט, אף)וין עערם עאם זא4ם %רווען

 : ח' סימן אין ארווין גיברא~ט ויערט וואם רעדין ווייניג פון 6ררדעם

 סדר דעם נאך שעורין לעךנין צו התמדה דער אין יסיט ועער ר'ז )אל 4רי

 תקון ואנין ויין נאך אין שלאה ויין פון אויף שטייפ %ר ייא טאלדהיכף
 לערינם %ר עאם םפר פון ~ין "עעק ניט 4ר זאל מין' *עטיל רעם אוןמצות
 אין לערנען, זיך תעצם 4ר וואס יאל :עדערס אק שקה, איין "יילו 4םאין
 און וכו' השם ינא ין זיך סיייט ףאם השב תפלת :א;ין מעם 4ר "י רעם;אך
 רוצה הנני "ן: !יך הייבט תאם ציזן שערי "ין תורה תלמוד פון תפלהדי

 הפסק שום קיין טאקין ניט :אל %ר כה ;אנצין ויין מיפ ;עהן %ר ;אלללמור,
 די "ין *רנען פון מחש*ה דער אין נאר ג?אנק "4רער "יין מיפה4ילו

 פון ליסטיקיימ די טייל אועין זי~ע פאר מ'איז ;ואם קטן צעטיל פוןמחשבה
 ; גופינם צו 4ערין אום %ם עעפ תזרהדער



 אמן אלימלד קמן צעמיל גיעם ואמרוקיד
 הסחשבה להדבק הכוונה המעורר ובקול כחו בכל להתפלל א'ע ייגיליא

 יסחכל ולא ובערב בבוקר התפלה סידור בתוך הכותל אל ופניולדיבור
 לענות בסידור יעיין הש'ע הש-ץ ובחזרת סופה עד התפלה טתחלתלצדדין
 על אזנו להטות התורה קריאת ובשעת וברכה ברכה כל על כחו בכלאטן
 בבית כאלם עצסו את ולעשות הטנילה את כקורא טהקורא ודיבור דיבורכל

 : לכיתו הליכתו עד ואחריה התפלה קודם אפילוהכנסת
 איש כאלו הוה הצ'ק קריאת בשעת ובפרמ תמיד בטחשבתו יצייריב

 הנהנות כל לקיים נדול רעש בקול אותו וטעורר לו סטוך עומדאחד
 אזי כך עצסו וכשירגיל קטנח נקודה אפילו ארצה דבר שום יפיל ואלאלו

 : י'ה שלהבת אש רשפי נשטתו מצד נדול התעוררות עליו יבא בזמןבטשך
 בל נאסן חבר לפני ואפי' השם דרך לו המורה לפני פעם בכל לספריג

 סעלה היצה'ר אשר תוה'ק ננד הם אשר רעים והרהוריםהמחשבות

 קל 8 טיפ אין כס גאנצין וק טיפ דאוו?ען צו ניוואנען איין ויך של 4ריא
 רעם צו מחשבה די סעפטין ביי צו כימה די וועקם דער קל דעריייל
 סת*לה מירור אין קוקין און מאנט צום סאלטין 4ר :אל יגים וין איןריבור,
 זישין רי אין קיין ארום גיט ויך זאל 4ר אין גאכט. פאר אין פריא העראין
 קומונה~קלןה הויכע די זאגפ ש"ץ דער ושן אין סיש ביזין דאוונען אנפא4גפון
 כח גאנוין ןיין ייט שטן 4נפערין (אל חין 9קיירי א-ן קמקין אריין 4ר!אל
 :ערין הערין צו (ר זאל התודה מרישת בא אין בףכה, און סרכה (צדעראו?ש
 סנעה, די ניל?ענפ מאלפ 4ר ?י גלייך ק~-א מעל דעם פון דבור אוןףבור
 אין ייז ער יוען ציפ דער און שטו9ער 8 ויי ולייץ טאכען זיך ןאל %ראון

 : שטוב אין ויך צו גייט 4ר ביז דאוונען נאד'ן און דאתמן פארין ש*ילושוסל
 לי(נפ (ר בשעת ובפרט גיראנק אין זיך מא קארש9לין שיעודיג ואל 4ריב

 ףעהם אין ים *בין שטייפ %ע~ץש א תי נכייך "טן צעטיל דאדניןדעם
 זאל 4ר סגסנא אלע די צו-וין ס %י גריימען, א קל ?טאך4ען א טיפ4ם
 ךעפ 4ר ?ען 9ק קק?ה, קלייגע א שיילו דעףטין זאך קיין פעלין לאזיןויט
 שזרר- איהם אףף קומען מרום 9ציש אין תעט בעו?יאל חייווימי?ען שזף1יך
 : פלאם בקטליכען א מיפ פושען פיי4ןדעק ץ9ה ויין איש ס?עוררות9ע
 דמך דעם (ם לערינמ וואם רעם פאר סאהל :ערין צילין דער :אל 4ריג

 ייףאגסז ?לע?יע ייז ס??בא שלע סמר אבאגליי?ייז פאר ש*ילוהשם
:ואס



 קנמר 4שכמן אליטלך קפן צעמיל טעםד84כמר1
 באמצע והן סמתו על בשכבו הן ותפלה תורה בשעת הן ולבו מותו עיאותן
 שםוציא הדברים סיפור ע,י ונטצא הבושה מחטת דבר שום יעלים ולאהיום
 בפעם כ'כ עליו להתגבר יוכל שלא היצה'ר כח את טשבר הפועל אלטכח
אחרת

 חו"
 והוא השם דרך שהוא טחבירו לקבל יוכל אשר חמובה עצה

 : נפלאהסגולה
 קמן חצעמיל זה לעת מעת בכל לפעמים לחזור וטאוד מאוד יזהריך

 יעבור ולא חוק לו יחיה ווח אשכנז בלשון ותיבה וזיבה כלויפרש
 פנאי לו ישאר ואם ז'ל האר'י והנחנות בר'ח ט'ז פרק הזיונ קודםסללסוד

 : יעבור ולא חוק לו יהי' וזה הנ'ל סר'ח י'ז פרק נםילסוד
 אכילת ואחר ז'ל*( יונה רבינו של השב יאסרתפלת לאכילה נם'י קודםמוו

 אוכל אני אין ושכינתיה חוא בריך קודשא יחוד לשם הלשון בזה יאסרהמוציא

 ז"ל יונרה לרבינו והשב תפכ(ת ווהו'(

 הארמה על היותי טיום עשיתי וכזאת כזאת פשעת. עויתי חטאתי ה'אנא
 אשר שלו הגדולים החפאש את קומ לבין כינו ]ויפרפ הזה הי~םעד

 אויף [יי גרי?נפ סרע 41ר 1-עי :ואם תסיה' היל?ע אועער ןע~ין ועגעןמאס
 ראמינפ %ר אדער לערי?פ %ר מען סיי ס-ףק [יין יין אףך 1עיאנקען [יינעאין
 טארהאלין מפ זאל %ר אין יאנ, סיס'ן "ין סיי אין שעט, שין לי4פ ?עןיערסיי
 שין ססר עין ציילפ דער %ר עאם רעם דורך עייל בושה, ססטת [אךסין
 יישער %םגיפ

 םכ"
 %ר סךע, יצר פון כח רעם %ר ברעסט צו ספשל של

 פון חוץ יאהל, מ 4אך *יהל שזף "יהם אויף שטאר1שן "ק4ען גיפ !יךזאל
 טיז דאס וואם חבר זיין פון זיין 4בל "ע4ען תעט %ר ?אס 41ה 2יפערדער

 סנולה: ףינדערלנכע א חיז ואם יין סשם ד1ךדער
 טעת-ל(ת אין סאסל יאהר 8 סאץרין אישער צו ניחיפ די4- [יין זאל ףעריר

 שין בארנאד אייף ווארפ .עדעם טייץזין פאר 1אל אין קטן" "צעפילדעם
 צו 1יין מישער נש דאס ואל ןר וואס יעכף* 1לא סק 8 %ם מיי וין :אלראם

 שין ז-ל האר'י פון הנהגות די און ר"ח דעם אין פ-ז פרק ןיייג פאך'ןלערמן
 פין י'ז פרק דעמ לער1ען %ר אל צייפ ?סץשען שיוער שים ?עפ %סאףב

 : יעכור ולא סק 8 דין %ם 1אל דאם און הנ.ל ר"חדעם

 פון סשב ת*לת :אען %ר !אל %סיז צום סע4ך די ['ך מאיט %ר שייסערפו
 לשם קשון דעם מימ שמן %ר ואל סמוציא די %סין 4איין ז'ל' יתהרבינו



 אלימל קפן צעפיר נתם ואמרדקמז
 רק ח'ר גופילהגאת 144כמי

 שיח-
 שום יעכג ואל ית'ש לעבודתו יחזק בריא גופי

 קדושות ניצגצות ידי על קובהיו היחוד את גשמי ותעמג רע והרהור ועוןחטא
 סה דבר שותה או טה דבר אופל כשהוא ויכוין הזה והשתיח האכילהשל

 פנימית היא נסיעת ובשעת לעיסה בשעת בפיו טרניש שהואש"טעם
 האכילה וע'י ההוא בסשקה או בטאכל השורה הקדושה וניצוצותהקדושה
 מותר יעשה שלא מהמאכל הפנימיות נגרר והאצטוטכא בשיניםוהטחינה
 מותרות נעשה והפטולת מהפנ"מיות נחנית נפעה ואז לחיצוני'להשפיע

 שלם ובלב באמת אליך לשוב רההי אותי ונדבה לבי נשאני ועתהבזכרתה
 ולעשא פשעי' כל מעלי ולהשליך ועוזב מודה להיות ונפשי, ומאוי לכיבכל
 הפאח אלקי הי ועתה ביראחך, וזריז זהיר ולהיות חרשח ורומ חדש לבלי
 לפניך שלשה בתשוכה וקבלני ייך פתח לטהר לבאים מ0ייע לתשובהיר

 ומבקש כתחבולות בי הנלחם השטן נגד ועזרני כיראתך להתחזקומייעני
 ותשליכהו שבי אברים ח מרמ ותרחיקהו בי ימשל לכלתי להמיתמנפשי

 אלך אשר את ועשית לשמגי, ימיני של יעשר לבלת. כו ותגער יםבמצולית
 אלקי ה' אנא בשר' לב לי ונתתי מקרבי האבן לב את והסירותבחוקיך,
 חטא שום יעכב ואר תשובתי, וקבל תחנתיו יאל עבדך תלת אלעומע
 כעדי להמליץ .ושר מליצי כביך כםצ לפני ויהיו ותשובתי' תפלתי אתועון

 חתור יושר מליץ לי אין ועצומים הרבים כחטא. ואם לפניך תפלתילהכנש
 אתה כי סלפנקו ריקם אשיכ ולא תשובתי וקבל ככיך כםא מתחת אתהלי

 הפלה: שומע אתה ברוך תפלהשהמע
 סיין טן הנטה די תעגין פון נים "ס ייך : ושכינת*ה הוא בריך קודשאיחוד
 דעם די4ען צו שפארק "ין גיזגד ויין זאל נעי מיין ךעם צוליב 4אר ח.וגץי

 תענוג דעם שרער וידאנק ?לענשעי אדער זעד און חסא קיין אין :4ווינער
 רער פון 4יצוצות הייל1נע די דץ-ך קובה'1 יחהי דעם זיין געגב מטץטיןאל
 אדער4ר 94עס ,מט ןר ווען 18 האיין זעען "ין זאל "ר און : ושתיהחכעלה
 "עך מען מוחל דין חין מרגיש איז 4ר "אס טעם ועם אז חסעקה,ירינהט
 רער"רויה פון פרמי.ת די טיז דאם 8ז משקה. די וופט ןר ווען אךער14קימ
 רער אין 1ער סאכל אין הוהפ 4ם וואס קדושה דער פון ניצוצות ?יאין

 קאנין דעם אין ציין די מיט צישאלין דעם אין 4מין ןעם דורך אוןטשקה'
 גיין ניט זאל פנימי.ת די אז טח4 רעם פון פניסיות די ג"ליבין איים1עךט
 ווערם פסלת די אין פנימיית רי פון מ1יה "אט נשמה וין אין חצתים דיצו

ט"רות



ק'ז אמן א*5ל קק אמיל "יראפדז
 שיצטרך כשירניש ומיד שתיכף בטחשב,זו אז ויקבל החיצונים אלונדהה
 נפשו את ולשקץ מוחו את דו'ו לטסא בקרבו הפסולת את ישהת לאלנקביו
 בשעת לפניו יצייר ונם א'. רנע אפילו בקרבו והשתן הצואח אתלהשהות
 הויה כסנין צ'א שעולה ויהרהר אשורית בכתב ל ' כ א ם האותיותאכילה

 ! אדניבשילוב

 טדותיי לתקן איע יירז לכן המבע את לשנר וק בעולם נברא לא האדםטז
 ישבר עקשנות של בטבע שנולד מי כנק שאבאר כטו דוקא י'חבשנת

 וכן נטחשבתו שיעלה ממה להיפך רוקא לעשות רצופים יום ט' טבעואת

 בזריזות דבר כל לעשות רצופים יום ס' עצטו את ירניל עצל שבטבעסי

 לבישת בזריזות הן טטשכבו בכוקר לקום חן טמתו על לשכוכ בהולךהן
 טהספר קוטו אחר תיכף לבהכ.נ בזריזות ול,לך ניפו את ולנקות ונט'יבגדים

 עצטו את ירניל רעה בושה של מהחלק ביישן שטבעו מי וכי בהןוכיוצא
 עצטותי כל ולקיים אכריו תנועת וכח רם בקול דוקא להתפלל יוםט'

 דך סא [יין מקסל זאל 2ר א'ן חצונים, די צו ;דסה ץערפ %ם "יןמוחרות
 4ר :אל 2קיות 2!ין ארום דארף 44 חז י*ירין ווט %ר ווי תיכף ג?א4קאון

 ויין מי"ין *אר אין ח"ו מוח ום ויין מפמא צו !יך אין פםולח ךי האלטין4ש
 ןיך %ר :אל אויך סיתט' איין אפילו צואה ךי דך יק סארפין צו ח"ו%ש
 אל %ר אין אשורית כמב אין טאכ"ל אותיות רי עספ %ר ?ען ופעליןפאר

 : אררי בשילוב הויה כמנין 2ת;וינ איזע שאקרעפפ מאכל 4ז*ראכפין

 והםין פון 4אר וועלם יער אףף נזוארין 4אשא*ין ?ט ייז 9ען9ש דערטז
 ?ינע פאריגפין צו רק מזרז זיך (ר זאל "ייער דער 2אטור די ורעכיןצו
 דער ךסיינו ; דין 9כאר 4על איך ווי 4זוי וגקא :"חר חכצעיין דעם איןטדות
 ?ק ברעסין 4ר זאל 2קשנות פון נאטור ח 9יפ ויץארין גיבארין "יזיאם
 אףף (ם קשפ 4ם ווי "ערפ סאר פו;קפ אנאנד דורך פענ *עך4יג4טור
 פעל"יג 4י :אל פוילער א איז נאפור דין ץען ואד !עליע איןיי 4"4אנק דין4ין
 זיין טן יריא דער אין אףף ?סייט 4ר ?ען סיי 4ק 4עפ [יין אויף?לא*ין ליייי' !יך וים 4ר ?ען מיי זייזות 9יפ [אך :עלע, יאסז 4נא2ר דולך4ה;ג

 סע2פ די נואזק !יד יין חליקךער די יאסז "ז יך איף !יך 4ר (אליילק~ער
 ספרי פוז 8?עק נייפ (ר ?י שוהל אין 4יך אויף לין אין גוף [יין ן.ינוקעןאון
 ;אל יודישקיש צו ?עמי?די4ער א [יין צו ייז נאטור [יין :וען גלייבען דעם"ין



 4שמן אלימלן קמן צעמיל נ"ם ואמרדקיח
 הבושה להסיר השטים מן שיעזרוהו ער רם בקול התורה על ולבררתאסרנח
 טבעו הרגל מחטת וטסודר יפה עולים אינם פיו שאטרי מי וכן מטנוהרעה
 היוצאים להדיבורים אזנו להטות יום ס' עצמו את ירגיל שלו הדבורוכלי
 של הרנל כי לימוד בשעת הן דשטיא בסילי והן דעלסא במילי הןטאליו
 עצטו את ירניל כליטודו טתסיד אינו שטבעו מי וכן שלטון נעשמ דברכל
 הליסוד קודם פעם בכל ויסתכל שלו טהרנל יותר וילטוד יום ס' כןגם

 והולך טוסיף להיות יעזרוהו השטים טן ואילך וטשם שלי קמןבצעפיל
 : תומם עד חרעות מדותבשבירת

 דברים פח בעל עצסו את ילטוד וטהתפלה סהתורח פנוי שהוא עת בכליז
 ובריך לבנה וברכת השב ותפ"ת לאה ותיקון רחל תיקון כנון לוחצריכים

 ככתוב וכוי ונקדשתי של עשה במצות ויהרהר דרבנן וטודים הכל ועלשטיה
 : בכ'י מצאתי כ'זלעיל.

 מישע אלע היימט דאס תאטרנה עצמותי כל זיין סקיים זאל איןא9רים א4 ץינע קיט כח מיפ הויך ראווינען סעב יערציג בוקא 4?ויינען ויך%ר
 השמעל פון קעלפין %ם רעט מען 4יז קול ה1ץ א מיפ תליה די סייקריה די קאכין שין השי"ת צו לףבינישין אין שבחים די כח ס'ט זאנין ט"ןסיעער
 חו גליי9ין דעמט אין ?עמעכפם, שלעכיי דאם טנען אפ ןם פון ז'ץ9'ואל
 4י?יעקייט וין אין טכע זיין טחטת ?ערעכי;ש ;ישט איי סיל ןיין מיט ואניןדין
 4ייגין צו זאל %ר פאג 0עףצינ גיייינען זיך 4ר זאל הדיבור, כלי ץעעסיט
 ביי טף ואוווען ייי סיי :אנט וואס,ר וויסען ואל 4ר תארפ צים אונעריןדי

 יין טף9יד מיין נישפ איז %ר אויב ךער;ין סיי וליי9ין ךע?ם "יןלעררד
 דין פון סיין לעך;ין זאל אין פאנ פערציג גיייי4ען איך זיץ זאל4רלערין

 ךעם אין קהקין 5ריין "ר אר לערנין ויין סאר יאףל שךעם "יןניוואנסיש,
 צו :א4 "ר אז השקעל פון 44יששרין שוין 9ען וועפ פץ0ער אין קפןצעפיל

 : 4אר ףיו יעות מידית ךי זיץ פון?ךעיין
 !אלור מפלה אין תירה פון ליויג איו ער ציפזואס יין:עךעמע (ת ?יליז

 רהל, "יקון ךמייפ ענ"ים ייט,ע די פייניג אתסען פת ישו"ו לע?;ין!יך
 וכריך לבנה' קידוש וברכת הנ-ל' יונה ליבעו הזב ות*ילת ליה,ימיקין
 ונקכו"י מצנה די סאבין זינען אין ואל אין ררכנן, ומודים הכלי חלשטי"

 : ב' א' אות אין נישרי?ען ?טייפ אויוין יי 118 יין4"ל ?י?תוך



 קימ אכפןאלימ?(ך נועכםיאמרו
 הארמהנהגות

 זצוקללה4ה אליטלך ר' הרבי הקדוש רבימ עליק קרוש אלק' אישמאאיז
 בהם, וחי הארם אותם יעשדה אשר הרבריםאוה

 אחד כל וספישים ותוס' ושירש'י נטרא ללטוד חאדם צריך הראשון אעח(

 וצריך א'ח ש'ע ילסוד וטתחלה אחריהם והפוסקים השגתולפי
 עיניו ססטין האדם של נעורים חפאת כי האםת על שיבא להש'ילהתפלל
 שוכח בעצטו הוא אבל דינו לאחרים ולהניד לפלפל שיכול אף יראחשלא
 ולהתבודד עונדתיו על סאד להתחרט האדם צריך לכן באמת מקייטםולא
 הרבה פעמים השכינה גלות על לבכות רצוז עת שאז היום אור קודםעצמו
 בעצסו יראה ואז יתבודד לפעטים ביום וגם בדמעות ויבכה חקר איןעד

 וגבעות כהרים ופשעיו ועונותיו חפאתיו את ויזכור עיניו. ננד עונהקיושעסדו
 שתים ולא פעם לא יעשה ככה ככה. עשה אם אותם זכר לא מעולםאשר

אלימלך האדםחנהגותנועם ןן
 זצללה'ח אלימלך מו'ה הטפורסם אלקי איש הקדוש הרגמאא'ז

 טאהן ףי :אל ?ענטש וער ץאס ןאמען דאן?ע די איז דאם סד9ריםחלה
 לעייזי איי?י4עז 4י9'ן 8 סאבין :אל ,ער8ז

 תוספית קיפ רשיי טים גמרא לערניז *ע4שפ 8 רארף ןאך %רששע ךי אחע(
 %ר ;אל 4אך לער ?ין 4ען' ןר טיףל ?י מיי4ער :עיער ?פקר?ש9יפ

 %ר 8ין חיים א"4ח ערוד שלחן ל*ין עשי 4של פריו:ר משר פי?קשלערנין

 די מייל שסת ךעם אוף קומען 8דוף :אל %ר השהת צו ןיין ט?סללרערף
 סאיש :עהד קימ ןאל %ר אויגין ןיינש %ם פארבלע4ךין יעענד וער פון!ינר
 פאר אליין ןר ק?ער דין, נעם חבר דק זאגק איז זייז טפלפל ויך 4ען%ר
 1?:ר יע4יש וער יהרף 8ילער וער )שיתי טקיים 2ש 8יז %ר ?ק3ע?פ
 ןערט %ם שיירער דין *?ב1דד זיך %ל %ר און ד?י, דיגע אץף קאבעןקר?ה
 שסי4ה דער פון יות דעם אץף מיינען צו רצון 28ת טיז עיילוע9י?%'שאג'
 שאג שא אףך ?ףערין, טיט מי?ען ;אל %ר מין שיעור, 8 טן ?אהלפיסל
 אףנין, ?ינן פאר שקישן ד?* ד2ע 8ז זקהן 4ר ?עט ןיין מתב1דד זיך %רזאל

 9ריימע ךי )וי :ע4ען ץאם 41שעים ו12נ1ת מ?שים 1יקק 4קךעקען %ר ?עטךאן
 גייאן: שזף האם 4ר אףב ףדע4קט ניפ יאהל ייין ןיי ?אלט %ר ?אםמערג,
 הושוךט 2'ט 8ין 4אהל צתיי 2יט חין 9אהל איין מפ 4אהן .ער זאלאזוי

 מתפלל (אל און"ר ?י?על פון ייהם אד דין קרסם וד ?עפ ?ע, ?יז?א?לי



 ~שכמן אליטלך הארם הנהגות "םואמרוקכ
 שידריכהו להש.י ויתפלל השסים פן עליו ירחמו אשר עד פעמים מאהולא
 עיניו יאיר חסדיו וברוכ ברחסיו חש'י ואז חייו יבלה שלא דרכו ויורחובדרך

 ולקייטו: לעשותו הדכר תוכן וישכיל ויבין חקדושה תורתובאור
 ושנאה וקנאה ולה'ר ולצגות ומשקרים מחנופה ל?זהר צריך הדברים אלחב

 אפילו אשה עם שיחה ומלהרנזת בנשים ומלהסתכל ונאוה וכעסותחרות
 : הרחקה צריך גדתה בעת ובפרם כו' אטרו אשתועם

 שלא יפסיק לא ספרים שאר או גטרא וכשילטוד המיתה יום תטיד ויזכורג
 שילטוד להשיית ויתפלל כו'. הקופפים על שדרשו חז"ל דברי עליעכור

 : לשסהתורה
 : וח'ה ושל'ח בר'ח יום בכל טוסר ספרי באיזו וביראה באימה ייעסוקד
 באיטח וכ'ז זצלל'ה מהאר'י כתבים איזה בטעט כאיטה ילמור ייפעסיםה
 4ר אז נועג ךעם תייןען 4ם זאל אין דין מףריך 4ם זאל 4י השי'ת צוךין
 אך דער פון 1נקר שמייןועם פאר ואל ער או ת~-ה הייל?ער דער פוןךיים ליכטי- די "ין אויגין' ויינע 4ם ליי:שען נער חשדיכ3 פלע זיעע מיטרסינות זיין מיט יווהנער דער וועט ךאן לעבין, זיין בריינגען פאר ליידינ ניט;אל

 : זיין צו מקיים אין טאהןצו
 זיין טיט זיך רייצין צו ארער שנאה' קנאה' הרע, לשון ליצנוץ פון"ין זאגעןי לעען פון סנפי~ן' פון היטין זיף דארף (ר תאס ; ואכין עאזעע דיב

 וךה ש איי זי מען ובפרט אפרעמדע, מיט זכן כל פריי אייגעע זייןמיפ שסילי טייכעי מיט סעדק פיהל ניט ~ול "ק ווייבער. אייף קהען ניט %ר:אל אי קוסען ניט 4ר זאל א-ך ח"ו' נאות יק אףער כעס, אין ווערין שדערחבר
 ; איהר פון תייערין וער זיך 4רזאל

 ארער גטרא לערנפ 1ר עען אין סטי~ה, יהם רען גידענקען ,ר :אל ששענדיגג
 דבהי די אייף זיין עובר ניט :אל ~ר זיין סיסק ניט ער זאל %9ריםשט~ףע
 וכו' שיח עלי מלוח הקופפים פסוק העם אויף ניךארשנט האכין תאסחז'ל

 לשמה: תורה לקרנין זאל 4ר אז הש"י צו וין מתפלל זאל און4ר'חנינהי-ב(
 בר,ח יאג בעדין מומר םפרי אייניגק אין ובוףאה כשייה ןיין עיסק זאל ערד

 : וח'הושל.ה
 דעם פון כתבים איעעע עכ"פ מייניג אימה טיש שינין 4ר זאל יאסל שיילה

 פאףכט מיט און וכיראה אימה 9יט ?ין ;אל 8.לעם ראס אין זצלל.ההאר'י
פאר



קכא 4שכמן אלימלך האדם הנהגות נתםד384מרך
 והיו קדושות נשטות נשמותיחם היו הראשונים בדורות הל ופחרוביראה
 ללסוד וססתלים ראוים נשטותיהם וחיו ועון חמא טכל מנעוריחםנשמרים
 לזכך האדם צריך עב וחוטר עכור נוף לנו שיש בעו'ה עתה אבל זאתחכטה
 אין כאשר נשסתו זכך אם חאדם ויבין נשסתו ולזכך חסא סכל עצסוזלכבם
 פעם בכל ללמוד יוכל ואז בתחלח כאשר והבלים לשפות מסיתויצה'ר

 לו שיפתח ובתמים באסת בקדושה סחשבתו יוכך אם יזכהו והש.יהכתבים
 בתאות שמלובש כ'ז כן לא אשר זללה'ה האר'י בכתבי החכמהשערי

 : ח'ו מאד לו קשה שהלימוד זסן בחבלינופנית
 דברי נם ותוס' הגם' בלטוד כנ'ל בלימוד ונפשו נופו לזכך האדם צריךד

 : נשמתו לוכך סאד ססוגלים הסח שבנם'אנדה
 : ואופן אופן בכל רעים וטהרהורים טעבירות עצטו וישסורן

 ציא אין רויליג, קטות !ץ(?ע נימען שיז דורות 4רשטע ךי אין 8אפ,פאר
 :עקען נזמץז וש?ע טיז %ןי?ר' פון י?ענד דער פון עהיפ יפ 4וען44ן
 סה4?ע גא ש?עי קשיה פק סק*ה די לערגין צו ?סונל אין ךאוינזחעןין
 ו?א?ין ש אק גוטים ?ארבינע שאר סאשען 9יר ?אם הרכים קעתנע(יטדל1ת
 זיף א1יקנששין אין וידרי?י,קין שיו ליישעריז שע4קה? ךעף זיד יאיף?ערשער

 אףב ץיסען 4ר ?עפ ואן נשמה, ךי לוי?ער טא4ין צו יין ח*8ים ו?עפון
 שפץזים צו רק-ין אן נים 4ם נועפ הרע וצר דעי אז 5ףטער? חץ נשמהדעע

 ?סיים די 9אןל חלע לערנין "ענען ,טי וועפ דאן *רי4ר, ווי 8זף)ר,?ליננ
 טחשבה ןיז ליישעייו ץעפ 4ר אףב !יין עכה שיהם עעפ 124?ער ?עףייז
 8פזען 4י?ער  דער איסם :ועפ מטשות טש 4?יע?ט~קייפ טיפ קרמ%ה,9ים
 ךאם וען זללה'ה, האר"י ועם פון וסיים ךי יין ח?יה ךער פון פךץ.ייןךי

 ךי און גשני1ת מאו1ת ךי 9יפ נאיייפ ייו "ר זטן כל !יין נ.פ "עןשלעם
 1 ח-ו שאטין 4רום 8אך "ען לימור וער ?אם ה?ה, עעם רעם 6קנחר"%קיפין

 נפרא לעךנין ועם טים נשםה ?ין 8ין נ?ש דין ליימעךין דארף מעקוש וערו
 גמרא וער טן אנרה דקרי די אףד גיוראיפ, אףוין קיעערפ יי תשפץז9ש

 : נשמה וין לישערין צו סםגל ושר טיז ךאםיאם

 ,יי :חל *ען ס?שבות שללעקיע פון 8ין עםירות פין היטק יפ זיף אל 4ר1
 : אין ?שום ח-ו לא!ין צוךפ



 4שבפן אלשל הגהמתהארמ יתם ואמרוקכב
 עצסו וישמורח

 סלשנו~
 בבירור לו שננדטים הרשעים כ"א טישראל אדם שתם

 לאהוב מחויב לזכות לדונם שאפשר וכל זכות לכף לדונם אששרשאי
 : כסוך לרעך ואהבת לקיים ~בנפשו בנופי טאודז בכלכנפשו

 זח כי אחד דבר אפ" התפלה קודם דבור שום סלדבר שצמו את וישטורב(
 : התפלה כוונותמבטל

 שצריך פעם בכל נם סעודה וקודם התפלה קודם עצסו את לנקות ויזהרי
 : תשקצו בל על ויעבור להשרית שלאלנקביו

 : ח'ו וש'ז וצואה מלכלוך טנוקים וטכנמים הכתונת בנדיו שיהיו יייהריא
 ביתו בתוך הקפדח שום יקפיד ולא כיתו בתוך יתירה איסה יטיל יאיב

 חטאת טיד יזנור אחד דבר על או אדם שום על הקפדה שום לו יהיהואם
 בכל וכן זו הקפדה לידי הביאוני עונותי אם כי זה אין בלבו ויאטרנעוריו

 : היצה'ר כח ויושבר -כנע ועי'ו חמאותיו טיד יזכורדבר

 סיייין נאר ח"ו ייר שום 4יין סאיען פיינם צו פזן חייין יפ זיך זאל ערח
 נים די 4ען קען ?אס ךיעים יוויסע פאר ?איט כא 8יסס :ענען ?אםרי
 4ם עף איז יות, לכף דין דן שיסם יען ?ען וואם י?ער זכות, יכף דיןרן

 םיט נ?ש מיט'ן סעל?ם, שאר נאנ?ין וין טיפ שלין !יך ףי זף לי?יז צומחויב
 ?מי לר-2ד ואסקק ?מוק דעם דין קקיים צו נשטהדער

: 
 אפילו דאהנען פארין ךבור שו:ם 4יין רעדין צו 4ון השין יפ זיך זאל 4רם

 : דאוונען פון כוונות רי * את ואס נוייל ריבוזי,איין

 שלע 8-ן ןמין פארין יין ךאתנען פאך'ן וקיות גיין צו גיקים זיין * 4רי
 נקיות פון סאלטין שיין ;ש !יך %ר ןאי מין שיזים וארף %ר ?עןצישין

 : ישהצו כל פון לאו דעם אייף זיין עובר מם :אל ערשז

 סיין וין זאלין הףוין די און סעמר די 4ליירער רינע שז 4יסיט, זיין זאליא4ר
 : ח"ו וש.ז צייה אדער שמק,פון

 טך"יד ניט ןאל אין שטוב, זיין אין שיקה גרויסע ש יאר?ין 4ים :אל %ריב
 סאסיז 94עס מעט 4ר אויכ שיז שטוב' ףין אין סקיךה שום קייזוין
 טאנען דער זיץ 4ר !אס 2אך ש שזיי אףף שךער יעוף?יז ש אוףשמחיףה
 ריגע נאר אז הארצין, יין פראסטין זיץ זאל אין יעענד, וער פון !ינדזיינע
 ער :אל !אך, :ערין אין שיוי אין הקפדה, רער צו גיהראכם 4ם סאביןזי4ר
 צובףאוין ש מריגין 4ר מעט דעם דורך שין זינר' ףי4ע 8ק רעף?אגען תיכףדך

 ע : הרע יצר פון כמ דעם כרע?ין צו :ועם 4ר שיןסארץ



קכגג 4וכחן אליטלך הנהנותהאדם גועם41שכארך
 תשובה בלא ימות ושלא שליטה תשובת לעשות שיעורהו יהשויזת ייתפלליג

 ויתפלל שליטה תשובח שיעשח שיע,רו ב'ת שאר בתוך עצטו אתויכלול
 : ב"י עונות מחילת בכלל עונותיו טחילתעל

 ויצטער בזויוח ילך אותו טשבחין ואם אדם בני עם בנחת דבריו ייחיויד
 גשפלותי סכירין היו אלו גי ואין אותי סשגחין זה טה ויאטר עצסואת
 שהוא ית'ש הבורא לפני פני אשא ואיך חרעים ומעשי ומעלליושטותי
 : דברי בכל עלי סרחם הוא אעפ'כ זרגע עת בכל סעשי ורואהיודע
 השנחתו טטנו ירף ולא תמיד לננדו עוסד אדם כאלו בעיניו ידסהכטו

 ונסאס סתבייש היה טכוער דבר בו רואה היה ואלו תמידבמעשיו
 כמון אחת על הבושה סנודל עכבר באסתחת עצמו את מטמין והיהבעיניו
 אפשר ובלתי רנע וכל עת בכל בטעשיו ורואה עליו עוטד שטו ית'וכטה

 : בא'ח כם'ש יסתר אם כם'ש טמנו עצמולהטםין

 תשוכה 9אחן צו סעלסין 04 זאל 4ר השי'ת צו רין 9תפלל זאל 4ריג
 כולל דך :אל יער 8ין יש91ה יז ?שאךוען נש עול 4ר חז חיז?לקה'

 4ר שז סעלסין 04 !א5 השיית שו בעלי.תשובה 8לע פון כל5 ועם שיזיין
 4ל %ר ייז ?ל9ה' תשו9ה א יאהן צן 1ין זקה;א5

 ןי8ע אויח ןיין 9משלי
 : יט-ן א5ע פק עעות מקילת בכלל דין מוס5 !א4,5ם 9ען שי!י4ך

 4ם לף4פ %ן אףב טין בנסת, וין (א5 מע4טזין :עדין 9יפ רייר ויעעיד
 ויך !א5 און 1'ין ט%טער דך :אל 8ק ויי9קיל, 8 8ין גיין שעעג %רעאל

 זיי :וען מערד' נש ואם 9ין טיץ ווען 9יד קען לייפ יאם פחרשראכ9ין'
 טיקע אין .ארי?קייטקי נ ס"4ע אין קשט5ות, סיין 8ין 4הקע9ם ייץמאליין
 בוא דעם פאר %ש טין הף9ען אףף איך וועל אחי ור קע?ש?לע99ע
 ייז עיפ 2עןין צו מעשים טקע 4פ 8ר ייז פיש עאם"ר ?מו':ילרך
 : 'וקיגים טיעע אלע 4רן. מט4 אוקש ירסם דך 4ר איז סעגין ועספ פקטינופי
 4ם' %48קע9ין ששענדינ ושייפ ש9ע9ש )יי קליד ?ןיעייזי שאי זיד 49ל 4רסד

 ךעןיער יין מעשים, זי?ע אףף 4רסם פיז מ?,סה ןין שףאפ עם 8עיפ8יז
 יאלפ טק ני?ע?פ !יך 4ר עאלפ ייה ?לע?יי 8 8יסם יין נעעהןיאלט
 עחקיל 4יז סליין' 8א ויך אפ און אועען' די אין ףך גא וזארין4י8ס
 פון זוך 4ען קען 9אם ךגע :עכער צו אין צייפי יעךען צו 9עשש ןינעספ ייי 04 אייער ייייפ הש"ת 8ז ?שן טי שא4ךע, 9רוים פון א(כ4ר'פון

אידם



 4שכמן אלשלד הארם הנהנות "ם ואמרוקכר
 שמתננה כזה איש לפניו ח' שהקרה מאד ישמת אדם שום אוהו יננה אםפז

 : סטנו מוב בעיניו יהיה אדם וכל הטכועריםבטעשיו
 לעבודת נופו בריאת לתכלית צורך בו שאין דבר םכל עצסו את ירחיקין

 : והנאות תאות בכל הן ושתיה באכילה הןהש'י
 את ומביא רע חולי זה כי המשכרו ממשקה עצמו את שישסור ועיקריח

 : תחפא ולא תרוי לא החנא כמאמר נדול לשפלותהאדם
 : לבטלח שם מלהוכיר וישטורים2
 היצר כי מפונף במקום קדושה דבר שוב ומלחשוב מלדבר עצמו ויוש0ורכ

 : סטונף בסקום קדושה דבר להזכיר דוקא טתנברהרע

 יוטשך שלא מוסר דברי אף הקדוש הכנסת בבית טלדבר עצטו יישטורכא

-
1-זדשלב"ע בפל: לדבר כך טתוך

 ואני כמםהרש איש ו4מר אם 4מוק "ין ס'שיייפ די שזף סאי4יז, ;שש?ם
 : א' סי' או'ח אין שרייבפ רס"א רער ווי אזף : ה' נאום אראנו5א

 וואס פרילען [יזקר 1יך ער וא5 שעשען פאר "יהם וועט 9ע4אהם 8 אויבפז
 ?עמפ פאר וא5 4ר שו סע4קה4ין, 8 גיש,קט צו "יסם סאפ '4וויוערךער
 די ייז 4ם שא [ייז !א5 שע?יש 4כער "יז טעשים' ס:א?ע דעע שארסערין

 : אילם פון יקסעראוינען
 ךעם "ין ניט סאפ 4ר ?אס זארי יערער פון פיישערין ךער זיך 1חל 4ריז

 דינ:צן צו מקק פון ניזתד, זיין שן תסלית דעם נוענין שאךק-*ענישייין
 אין סאות אשעןע איז סיי שיז ידןמען' "ין שער 4סין "ין סיי יתברץיהשם

 ; ויתעלה הש"ת די;ען צו ףענין דין 4אר !אלקאות

 שכחי, טאסט ףאס סשקה א פון הי9ין שפ די אל 4ר חי "יז ע4ך ךעריח
 4ר ?ע??ייז ךעם ?מענ?פ ךאם שיז מרעקק ?לע?4ע ש "יז ךאםפייל
 רער תחפא, ולא תרוי לא : !אגפ ט;א רער עי ;?שיג' 1-ער ףעין4ל

 : ד4י?ען 4ש עעספו שיכת-'ן אן ;יפ ויד קאלספ ייז ךעם פקקופ
 : לס*ה שם נעם ?אנען וער נש (אל 4ר 8ז ס,דן דץ !אל %ריפ

 "ין אץ קיילעע קין יןאושק צו אךער רקין צו פון קייין דךב.8ר1אל
 זאל קען שז רמא ויץ ששאךףף הרע יצר נער תייל ארפ אוקריעעם8

 : שרפ חן?ייהם " ייז ניק-9עף סיי?ע סאנעןנער

 פאמער מףל מימרי דסרי "יילו אשוהל אין רשיין צו ד.וישין דה !אל 4רבא
 ; *ש ר4רים רערין צו קישען יעפ "ק פאסוין !יד 4ר?עפ

 עולם בורא יאל שבה ונשו-סתם



 צדיק יהי' עולם3זכר
 בתורה הגדול הרב ירירי כבור את ולברכה לפובה יהי נאזכרה

 המפורסם הצריק המרוטם ה~וף הנננד הגביר ובחכטהויראה
 הגדול הרב בן שלימ"א נוראק ציין בן מוה-ר כש*ת פזרונובצרקת
 דהצדיק המרומם האלוף דהננבד הגביר ובוהנמה וירארהבתורה

 האציל אשר זצ"ל שכנא שלט ר' מו"ה המצוין הנדבןהמפורסם
 הספר של הגרולה בףההוצאה נפשי בתומכי לה'ות עלימברכתו
 ידענא וכאשר עולם, לאור להוציאו ומלארה גדושה כמרהוהזה
 ברב מברכו הננ' לזאת שמים עמשם רצוים המה מעשיי שנלבי'

 שוהוזיל נספו צרור נדבת בשבר אשר גדור( חן ותשואתתודרה
 ברנה שישא הרבים, את לזכות זה פפרי בהדפסת למייענימבימו
 מנשים הרבנית היקרה אשתו עם הש"י ויצליחהו די בלי ער ה'מאת
 מקרים מכל וישמרם שיחיו היקרים בניהם עם תהי' תבורךבאהל
 בעושד בנעימים ושנותיהמ ימיהכם אוק השי"ת ויאריך ח'ורעימם
 מאוה עד בניהם ובני מבניהם נחת חפנים מלא עמ ונבודערולה
 אמן לער עומדרע וצדקתו בביתו יה" ועושר דהון שנהועשריכם

 : ועד מלהנצדה

 הצנועה הצדיקת הרבנ'ת החשובה להאשה תודה למזנרת הנניגם
 המפורסכם החמיר החו"ב הרה"נ אשת תהי' חי' מרתוהחסידה

 גם אשר ז"ל  ווורקסמאן ליב אברהם ר' טוהור המצויןהנרבן
 ברב מברכה והנני זה, פפרי בהדפסת למיעני מבמפה הוזילההיא
 חפנים מלא עם וברוכים מובים ושניכם ימים בארינות וברכהתודה
 : ואמן אמן שנה ועשרימ מאה עד שיח*ו היקרים מבני'נחת



 השכינה כנפי תחת לחסות החיים באור לאור לעולמם הלכואשר קרוביחם נשמת לעילוי הזה הספר להרפסת מהונם םייעו אשרעל הברכה ע? יעמרוואלה
 רוערצבערגעך הלוי ציון בן בהרה"ג יעקב יורא טו"ה חותנולע"נ ממאנטריאל השו"ב שלים"א, ודערצבעךגעך שיב?המו"ה

 הי"ד תש"ד, סיון ח' בגראסווארדיין,שו"ב
 קויפמאל שבתי מרדכי מו"ה הרה"ח בת יוטא מרת החשובהוזוג'

 הי"ד נימן, כ"דנעקה"ש
 ה " ב צ נת

 תחי' בילא חי' מרת אחותיוזיג' הי"ו ווערצבערגער יורא יעקב מוה"רגיסי
 שופק אלי' משה מו"ה בן ז"ל, ואב ישעי' מוה"ר ה"ח אבינו נשטתלטובת

 תשכ"ג חשון, כ"טנפטר
 ו"ל קיילא חי' בת 2:ליבוה מרת זקיגועיולע"נ

 ה " ב צ נוז
 תחי' גראם אמתרמרת

 מאראד שו"ב ז"ל מאמצען שלום ב"ר זאב ר' אביהלע"נ
 חיפה תשט"ו, תטוז ח'נפטר

 תהי' רחל מרת וזוג' הי"ו גראם שמואל אברןקממוה"ר
 סאראד שו"ב ז"ל מאפצען שלום ב"ר זאב ר' אביהלע"נ

 חיפה תשמ"ו, תמוז ח'נפטר

 ע"ה בילא בת מלכה פריירא מרת אמהולע"נ
 ה " ב צ נת
 נשמת את אלקיםיזכור

 באראד שו"ב שהי' ז"ל שלום בהרה"ח מאצען יאב טו"הזקני
 ה " ב צ נת

 תחי' פערל מרת וזוג' נ"י קויפמאן ליפא מו"ה הנגידהרב
 אלול ר"ח נפטר ע"ה, ליפבמאן יוסף ב"ר אךי' היים טו"הלע"נ
 דשבועות א' עקה"ש, נהרגה דוב, זאב ר' בת ראכעך מרהוזוג'
 הכהן יומף ר' בת דינה מינרל טרת וזוג' משה ב"ר זאבולע"נ

 ה " ב צ נ ות -- עקה"שנהרגו
 אלול ר"ח נפטר ע"ה, ליפמאן י1סף ב"י ארי' חיים מ"הלע"נ תח" מלכה טית 1"" "י טיפמאן אברהם ר המידהרב
 דשבועות א' עקה"ש נהרגה ;"ה, דוב זאב ר' בת ראכל מרתוזוג'
 ע"ה משה ר' בת אסתך מרת וזוג' יצחק, ב"ר יהדך4ה חיימ מו"הולע"נ

 אייר : השם קידוש עלנהרגו
 סיון כ"ב נפמרה מרדכי, ר' בת אסתך טרתולע"נ

 ה " ב צ נת



 הי"1 אמסעל יצהק ר'הרגה"ג
 אלול י"ט נפ' אייזיק, יצחק ב"ר משה ניסן מו"הלע"נ

 טכת י' ז"ל, יודא ר' כת יוכואמרוע

 הי"ו ריטנבערג נטעמוה"ר
 שבם ם"ם נפטר ז"ל, נטע נפת~י ב"ר אבךהמ ר'לע"נ

 אלול מ"ז שמואל, ר' בת אלישבעמרת
 זצ"ל י;קב מו"ה הגה"ק :ת ךבקה גיטל מרת הצדיקת נשמתלזכר

 הי"ו קופערשטיין לייב יודאמוה"ר
 דחוהמ"ס ב' ז"ל, פנח,ם ב"י צבי יצחק ר'לע"נ

 באוישוויץ נ;קה"ש תמיז, ו' לייב, יודא ר' בה ליבא הי'מרת
 הי"ו כהנא רפאלמוה"ר

 ע"ה יודא מנחם ר' בת ברכה מךימ מרתלע"נ
 ה " ב צ 3 רן - תש"כ שבועות,ב'

 הי"ו ננראך שמעין הה'הכ'
 ז"ל שטעון ר' הרב בן צבי מאיך מוה"ר נשמתלעילו

 ה " ב צ נ 1ן - תשי"ד שנת מרחשון, כ"בנפמר

 הי"ו אלי' היימ מוה"רחותני
 ז"ל יודא ב"ר יך1חמיאל ר'לעי"נ
 אלי' ר' בת פייגא שךה מרתוזונ'

 תש"ד, סיון ה'נעקה"ש

 ה " ב צ נת
 הי"ו כהנא צבי פנחםמוה"ר

 תש"כ שבועות, ב' ז"ל, יודא מנחם ר' בת בךכה מךימ מרת אמולע"נ
 חיים ב"ר ז"ל יצחק מאיך מוה"ר חמיוולע"נ

 ז"ל יוכבד ושפרה אייזיק יצהק ר' בת ךבקה מרת הח' )חמותו(וזוג'
 הי"ד אוישוויין,נעקה"ש

 יצחק מאיר ר' ובת בן ךחל ע'טעל טרת וגיבתן יעקב א,בךהמ ר'וגימו



 נ"י לעבוביץ מיכל יהיאל יומףהב'
 ז"ל יוסף ב"י יהודא ברוך מו"ה אביולע"נ

 תשי"א שני, אדר ו'נפטר

 נ"י פעדער יעקבמיה"ר נ"י פעדער יהושע יימףמוה"ר
 נ"י פערער זלמן שלמהמוה"ר

 ע"ה זלמן שלמה ב"ר יצחק מוה"ר אביהםלע"נ
- תשט"ז תמוז, י"חנפטר  ה " ב צ נ ת 

 נ"י פעדעך יהושע יוסהמוה"ר
 זצ"ל אכרהם כ"ר יוןושע מו"ה חותנולע"נ

 תשכ"ה כסלו, ו'נפטר

 הי"ו שוואריו אהךןטוה"ר
 זצ"ל משה מאיר בהרה"ג חיים אלכמנדר מוה"ר ומורו אביולע"נ

 זצ"ל יהודה ר' בת ע"ה בלימה מרתחמוהו
 ה " ב צ נ רז - תשכ"ד אדרנפטרה


