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שיפםעלאחרעדבעצמוהואכשמתפללשחואינומפסיקשאינוכדרך(שיפסעלאחר
דברלענותאלא)תפלהבמקוםלועולה11שמיעהשהרינ'ב"קכבםימןשנתבארכמו

.שםשנתבארכמושפסעקודםלהפסיקיכוללבדשבקדושה

,ג"מקכד"םלקמןראהגו עמג"רמדורגז

.אביריהם.שם'הארבתשובת,מד' .ה"בא"רמ

,ו"תא-רתגח םדלעילגט

,א"מקבב" ,.ןק"מא-תסי
.ג"ושהקודםף'במע"עא"ס ענה-שלסיב

.שםא"נמהיבא,תפלה'נ' תחנונים]להפסיקדהתנהגא"מקבב"סל'לע"עס4ג

,לרצוןליריוהתפלהביןנצורוסולקי .תאך]שתסיד

קכדאוימן הלם"רמבא

.א"סע"ושיסיר.ג-ב"חפיטתפלה' לד.רהב

.אק"מא"מ.שםע"ושוטיר,א,לה-ב-~ ביןבזהוהחילוקלההטעםנתבארר"מנט'סיילעיל

לקמןיראה.(ב"י'בכם'ענינלשארג"וש)ותפלהש"קברכית םילעיל,ו"ם

,ה".מרמה"ומ,ד"מילקמןאבל)ב"ממט" .,הבקאתאףמוציאשלפעמיםיתבאר.ב"מתקצא"ומ
אימן.נקהקהלשכלאףהתפלהשחיזרתבאר.ר"מולקמן ג

.ג"ושא"מיח"םלעיל-ראהברכיתשארן~ילע שר'רד
'.םבסירהובאי(ה"ר'הל)אית'גצ"'והררא' הירושלמיבדבריקבו'.םא"חבתשובהא"רשב,-תקש

.(ד'ח'.ה"ר(ב,א')ה"רבסיףברג"יע)נ"הנ"פברכות

סוס,מור,(תקלד"מדיםראה)ו"חגנחיברוחם'רבים ם

'מהלח"פם"הרמבבדעתתקצד"םא"מיראה.תקצד" גםושזהו,בזההטעםתבאר'תקצד"מילקמן,ט"התפלה

,עצמובשבילמתפללץ"כשהש "מלהלןגםוראה,ג"ושברכותשארלעניןר"מה

.י .אק"ממץ,בק"מא-ת,ח-ב,י-ב1

ינראהגה"ראלג)פיזברכיתיונהרבינו]הר"נז מדממותז-פש-וגא

ברכת)בעצמו-כשמבקשגם,ו" "פ1כרלקמן,ן.מבגשאנ1וצא'נ1.אהקרשבלשן(המנן
ב.1;הנראה.ה.פקא"מלעילנםרואה.נ.וםא.פקפה עתתש

'1". קפה"פלקמןותר'מפנהה,;שםקריאתלשין,בפלץח

שמעשאתהלשרןבכל.ישךנאמר;שמאת'1נקר:ב.פ אאםאבלמביןכלנמר

לשרןהואאפילוהלשרןמביןנ1' בהפרקן'1נתכ1ן'רנכ.אאלאה1בת1'ךוצא'לאהקורש

.כ11נהגננתכאןשעיראשנן

.א.פע.,ש,בסרןה1בא1'האורברא'שררבאסית)י שארולענין.ר'1פב.פתקצא"1פ,ר.'פלקמןנראה

.נ.וםר.פנ'ר"פלקמןראהברכזת הארבתששתיא

הכאה,(רנו"פ'הרכבנ.ש1ה'ת)' פתפלה'נ'רהיםבארשת

.שם;.1ש1מור.פו" .נ.1שא.פקכנ"פל';כרליב
.א.פיג




