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ּובזאמראמראמראמר יהּודה, יקּלּו,רּבי י ¨©©¦§¨Ÿ©¥¨
ולא רּבֹונֹו את לכּבד ׁשּלא Ÿ§©¥¤¦§Ÿ¤¦מי
ּגדֹול ׁשּׁשנינּו, ּבאמן, ¨¦¨¤¥¨¨¥©§¦מתּכּון
המברךְ . מן יֹותר אמן ¥¨§©¦¥¥¨¤̈העֹונה
רּבי לפני ּבארנּו ¦©¥§¦§©¥¥£©והרי
ּברכֹות מֹוׁשךְ  ׁשאמן ¨§¥¥¨¤§¦ׁשמעֹון,
ּומהּמלךְ  הּמלךְ , ¤¤©¥¤¤©©©¦מּמּבּוע

יׂשראל)לּמלּכה ּכנסת .(זֹו ©©§¨§¤¤¦§¨¥

רּבי ׁשל חקּוקֹות ¦©¤£¦§ּובאֹותּיֹות
למ"ם, מאל"ף ¥§¤¨¥¨¨§¤אלעזר,
ׁשּמּגיעֹות ּכיון לנּו"ן. ¦©¤¨¥§¥¦ּומּמ"ם
מּׁשם לנּו"ן, ¨¦§¨§©הּברכֹות
ּברכֹות ויֹוצאֹות ¨§§§§ׁשֹופעֹות
ולּתחּתֹונים ¦§©©§¦§¤̈לעליֹונים
יֹוצא: וקֹול ּבּכל. ¥§Ÿ©§©§¦ּומתּפּׁשטֹות
הּברכֹות מהׁשקאת ¨§©©¨§©¥¨¦הּׁשקּו
הּמלךְ  עבד ּפלֹוני ¤¤©¤¤¦§¦¤ׁשהֹוציא

¨©הּקדֹוׁש.

מׁשּמריםּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראל למּטה §¤¦§¨¥§©¨§©§¦
ּכמֹו לּבם לכּון אמן, §¨¦¥©§¥¨¦¨§להׁשיב
ברכֹות ּפתחי ּכּמה ¨§¥§¦¨©¦¨¤ׁשּצריךְ ,
ּכּמה למעלה, לֹו ¨©¨§©§¦§ּפתּוחים
ּבכל נמצאֹות ¨§¨§¦טֹובֹות
ּבּכל. ׂשמחה ּכּמה Ÿ©¨§¦¨©¨̈העֹולמֹות,
ּבׁשעה הּזה ּבעֹולם הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם להם ׂשכר זה? את ׁשּגרמּו ליׂשראל הּׂשכר ¨¨§¤©¨¨¨©¨¨¤©¨¨¤¨¨¨¤¤§¨¤¥¨§¦§¨¨©̈מה

להם העֹולמֹות:(ליׂשראל)ׁשּמציקים ּבכל מכריז קֹול רּבֹונם, לפני ּתפּלה כו)ּומתּפללים (ישעיה ¤§¦¦¨¤§¦§¨¥¦§©§¦§¦¨¦§¥¦¨©§¦§¨¨¨
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צּדיק גֹוי ויבא ׁשערים ¦©Ÿ¨§¦¨§§¦ּפתחּו
ּתקרי אל אמנים. ¥§¦©¦Ÿ¥¡ªׁשמר
ּפתחּו אמנים. אּלא §¦¦¥£¨¤¦¡אמּונים
ׁשּליׂשראל ּכמֹו ¥¨§¦§¤§¦¨§ׁשערים,
ּכךְ  הּברכֹות, ׁשערי ¨¨§©¥£©¦§ּפֹותחים
ותתקּבל ׁשערים, ּפתחּו ¥©§¦§¦¨§§¦¥ּ̈כעת
ׁשּמציקים מאֹותם ¦¦§¤¨¥¨¨¦§ּתפּלתם

¤̈להם.

הּבאזהזהזהזה ּבעֹולם הּזה. ּבעֹולם ¤¨¨©¤¨¨©¨
אדם ׁשּכׁשּיצא ּׂשכרם? ¨¨¥¥¤§¤¨¨§©מה
ׁשֹומר ׁשהיה הּזה, ¥¨¨¤¤©¨¨¥מהעֹולם
ׁשֹומר? ּזה מה אמן, ¥¤©¥¨¦¨§להׁשיב
ּברכה אֹותּה ׁשֹומר ¨¨§¨¥©§ּכלֹומר,
ּומחּכה המברךְ , אֹותֹו ¤©§¥¨§©©¨¤ׁשאמר
ׁשּצריךְ . ּכמֹו אמן להׁשיב ¦¨¤§¥¨¦¨§לֹו
ּומכריזים עֹולה, ¦¦§©¨¨§¦נׁשמתֹו
לפניו, ׁשערים ּפתחּו ¨¨§¦¨§§¦¨¤¨§לפניה:
ׁשערים ּפֹותח היה ׁשהּוא ¦¨§©¥¨¨¤§ּכמֹו
ׁשֹומר ּכׁשהיה יֹום ¥¨¨¤§ּ̈כל

¦¡אמּונים.

רּביאמראמראמראמר אמר יֹוסי רּבי ¨©©¦¥¨©©¦
רּבי אמר אמן? ּזה מה ¦©©¨¥¨¤©¨§יהּודה,
אמן הּכל. ּפרׁשּוה הרי ¥¨Ÿ©¨§¥¥£¨©אּבא,
הּנחל אֹותֹו ׁשל מּבּוע ©©©¤©©¨§¦נקרא
ׁשּכתּוב נקרא, אמן ¨¤¨§¦¥¨©¥¤ׁשּׁשֹופע,

ח) אל(משלי אמֹון. אצלֹו ©¨§¤¤§¤̈ואהיה
קּיּום אמן. אּלא אמֹון ¦¥¨¨¤¨¥§¦ּתקרי

הּנחל אֹותֹו ׁשּׁשֹופע(הּטל)הּכל ©Ÿ©©©©©¤¥©
ׁשּלמדנּו, נקרא. אמן §©¨¤¨§¦¥¨¥§ויֹוצא,

קו) אמן(תהלים - ואמן אמן ּכךְ  ּגם ׁשּלמּטה. עֹולם ׁשּלמעלה, עֹולם - העֹולם ועד העֹולם ¥¨¥¨§¥¨¨©¨©§¤¨¨§©§¤¨¨¨©§¨¨¦מן
אֹותּיֹות. ּבאֹותן אמן ּבארנּו והרי ּכּלם, ׁשל קּיּום אמן ׁשּלמּטה. אמן ¦¨§¥¨§©¥¥£©¨ª¤¦¥¨¨©§¤¥¨¨§©§¤ׁשּלמעלה,
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