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שמעפורכיםשהאבליםאלובמדינותליזהרצריךוכןת(בשבילוברכוץ"השחוזראחרון
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לפנילירדיכולקדושהשמעשלאאלאעצמובפניכברשהתפלליחידשאפילוי"אעפה
איןעדייןהתפלללאאםמ"מהקדושהבשבלהתפלהכלולהתפללולחזורהתיבה
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רלטמטשסעקריאתהלכות

'בסישנתבארכמו)קדושהמשוםלתפלהגאולהבין"להפסיקשאין(א))קדושהשמר
:(]ו"מ

שמעבקריאתאישהריתשללתפלהגאולהביןלהפסיקלאחראוץ"לשאמורז
קדישהקהלשענולאחרהכנמתלביתשבאולאותםשמעעללפרוםכדיוברכותיה
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הקדושהבשבילח"יתפלתכללהםולהתפלללחוורויכולשבקדושהבדברים)ן)חובתן
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:(לכלוםלחושאיןשבודאיאחרצבורהואוגםהרבה

אחרוןקנטרם
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.ט"יצהקמר" .שםשמואל'כושפטסיב
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ע-מםשמעקריאתהלכותרם

שהפורכבנמןאפילו""שמעעללפרוכיכולמימיומאורותראהשלאפ"אעכומאמ
בברכתחייבהואשגםמפנין"חובתןידיאחריםלהוציאהמאורותיוצרגםמברךהיה

שיוכלוהפקחיןשרואיןבמאורותנהנהשהואלפילהפקחיםאחריםכמוהמאורותיוצר
:"לבהילךאשרהדרךאותוולהורותלראותו

:מעיפים'הובושסעטקריאתהפטוריםהםסיע
שאין]גרסאשהומןעשהמצותשהואמפני"שמעמקריאתפמוריםועבדיםנשיםא

עולעליהםשיקבלוללמדםהואנכוןמ"ומ)קימהובנמןשכיבהבנמןאלאמצותה
להםשיששמעקריאתמברכותפמוריןוכןראשוןיפכוקלפחותויקראושמיםמלכות

כ"ג
~

,ח"ג'בכישנתבארכמו"שעות'דעדשחרושלהחמהנץעדערבשלקבועמן
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גאולהלכמוךכ"גלהםיש"[ו"ק](י"ק)'בסישיתבארכמוח"יבתפלתחייביםשהם
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:('בידםהרשות
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כל("'ו"קכימןעין)התפלהומןן'וברכותיהשמעמקריאתפמורהבתולהאתהכונכג

אחרוןקונמרם
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_ונים'וצמ"מראהכא יצמ"מראהכב
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.כא"םדכללש"הראתשובת,א,מזמגילהמשנהסיח סיר

.ב"מע"ושי _ש"הראבשםטורסיט
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