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מע33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי קריאת למצות נחיצת  א ְְְְְְִִִִַַַזהירת שמע קריאת  זוהר

וערבית  חרית  מע קריאת  למצות  נחיצ ת  ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַזהיר ת 

ùזמò?üŽאלה: òמע  קריאת ùמצות  לדק ûק  òי היכן עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ýב ć₣סקים.ýòבה : ò₣ דčה ùז₣הר  òתýב  מה קצת  ל� אבאר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

 ה ּק דוֹ ׁש קפו .)בּ זּ הר  (בלק 
קריאת קוֹ רא  ׁש אינ וֹ  דּ מי 
בּ דבר עסק אפלּ וּ  בּ זמ נּ וֹ  ׁש מע
א וֹ ת וֹ  כּ ל למים מנדּ ה מצוה 

ה ּק דוֹ ׁש  וּ בזּ הר  (רמט:)ה יּ וֹ ם . 
ּת פלּ ת וֹ  אין ה מים  מן  כּ ׁש ּמ נ דּ ה 

מל וּ במקדּ ׁש  דף נׁש מעת. (בלק 
ׁש מע קפו) קריאת  קרא ׁש לּ א  מי

לחר "ם , – רמ "ח  מן   נהּפ בּ עוֹ נת ּה 
ׁש ל ות וֹ רת וֹ  וּ תפלּ ת וֹ  וׁש לוֹ ם , חס
למעלה . עוֹ לה  אין היּ וֹ ם כּ ל

נתן דּ רבּ י משנה וּ באבוֹ ת ג  פרק (אבות 
ׁש כּ תב ד) זה בּ ענין  נ וֹ ראים  דּ ברים 

את מ וֹ ציאין ׁש חרית ׁש ל דּ ׁש נה  –
עד ׁש יּ ׁש ן  הינוּ  – העוֹ לם  מן האדם 
ׁש מע, קריאת  זמן  עליו  ׁש עבר 

ח יּ ים  לב וּ תׁש וּ בוֹ ת  (סימןוּ בׁש אלוֹ ת  
למי קמ"ד) מרד וּ ת  מכּ וֹ ת  להכּ וֹ ת  :

בּ זמנּ וֹ . ׁש מע קריאת קוֹ רא  ׁש אינוֹ 
קריאת זמן סוֹ ף ה ּק יץ וּ בימוֹ ת 
בּ י וֹ תר ועלוּ לים מקדּ ם  ׁש מע
בּ יתר אז לה זּ הר  וּ צריכין  לאחר וֹ ,
ׁש יּ בוֹ ר היׁש רה   ה דּ ר כּ ן  ועל שׂ את ,

כּ דלה לּ ן: האדם  לוֹ 

הצּ בּ וּ ר עם  יגּ יע לא  בּ בר וּ ר  אם 
בּ זמנּ וֹ  ׁש מע עכ ׁש ולקריאת (כּ מוֹ  

-בּ ּק יץ) ׁש עליו  ה ּת פלּ ין עם  יקרא 
- קרבּ נ וֹ ת  דּ לפני ׁש מע קריאת  אצל
ׁש מע  קריאת  ׁש ל ּפ ר ׁש יּ וֹ ת  ג' כּ ל
בּ זה לצאת  הּק ריאה לפני ויכוּ ן 
ׁש ל ׁש מע דּ קריאת  עשׂ ה מצות 

דּ זכירתׁש חרית, עשׂ ה  וּ מצות 
מצרים  ומשנה יציאת  אברהם  מגן (עיין  

מ"ו) סימן  סוף הלכה  ובאור .ברורה 

ימּת ין עליו אז ה ּת פלּ ין אין 
ה נּ חת אחר  עד מ לּ קר וֹ ת 
ׁש לּ א לוֹ  ׁש בּ ר וּ ר וּ בתנאי ה ּת פלּ ין,
הכי  בּ לאו  אבל אז , לקרא  יׁש כּ ח 
ּת פלּ ין , בּ לי  עכׁש ו ׁש יּ קרא  מ וּ טב
עקיבא  רבי וחידושי  מרבבה דגול (עיין 

שו"מ  ותשובות  ובשאלות  שם , איגר

ע"ז) סימן ג' חלק אׁש ל(מהד "ת  ,
כ"ה )אברהם  סימן  ,(מבוטשאטש 

יצחק בּ ית וּ תׁש וּ בוֹ ת  (סימןׁש אלוֹ ת  
ג ') או  ב' וסימן  וּ ת ׁש וּ בוֹ תט ' ׁש אל וֹ ת  ,

נ "ב)מהרש"ג ׁש אלוֹ ת(סימן ,
מׁש ּפ ט  לבוּ ׁש י גוּ תׁש וּ בוֹ ת  (מהדורה  

ה') ּת וֹ רתסימן  וּ תׁש וּ בוֹ ת  ׁש אלוֹ ת  ,
ש"א )יקוּ תיאל וסימן י"א  .(סימן  

אפׁש ר אם  בּ יד נקט  גּ ד וֹ ל כּ לל
ׁש מע  קריאת  מצות  לקיּ ם 



מע קריאת למצות נחיצת  א ְְְְְְִִִִַַַזהירת שמע קריאת  זוהר

וערבית  חרית  מע קריאת  למצות  נחיצ ת  ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַזהיר ת 

ùזמò?üŽאלה: òמע  קריאת ùמצות  לדק ûק  òי היכן עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ýב ć₣סקים.ýòבה : ò₣ דčה ùז₣הר  òתýב  מה קצת  ל� אבאר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

 ה ּק דוֹ ׁש קפו .)בּ זּ הר  (בלק 
קריאת קוֹ רא  ׁש אינ וֹ  דּ מי 
בּ דבר עסק אפלּ וּ  בּ זמ נּ וֹ  ׁש מע
א וֹ ת וֹ  כּ ל למים מנדּ ה מצוה 

ה ּק דוֹ ׁש  וּ בזּ הר  (רמט:)ה יּ וֹ ם . 
ּת פלּ ת וֹ  אין ה מים  מן  כּ ׁש ּמ נ דּ ה 

מל וּ במקדּ ׁש  דף נׁש מעת. (בלק 
ׁש מע קפו) קריאת  קרא ׁש לּ א  מי

לחר "ם , – רמ "ח  מן   נהּפ בּ עוֹ נת ּה 
ׁש ל ות וֹ רת וֹ  וּ תפלּ ת וֹ  וׁש לוֹ ם , חס
למעלה . עוֹ לה  אין היּ וֹ ם כּ ל

נתן דּ רבּ י משנה וּ באבוֹ ת ג  פרק (אבות 
ׁש כּ תב ד) זה בּ ענין  נ וֹ ראים  דּ ברים 

את מ וֹ ציאין ׁש חרית ׁש ל דּ ׁש נה  –
עד ׁש יּ ׁש ן  הינוּ  – העוֹ לם  מן האדם 
ׁש מע, קריאת  זמן  עליו  ׁש עבר 

ח יּ ים  לב וּ תׁש וּ בוֹ ת  (סימןוּ בׁש אלוֹ ת  
למי קמ"ד) מרד וּ ת  מכּ וֹ ת  להכּ וֹ ת  :

בּ זמנּ וֹ . ׁש מע קריאת קוֹ רא  ׁש אינוֹ 
קריאת זמן סוֹ ף ה ּק יץ וּ בימוֹ ת 
בּ י וֹ תר ועלוּ לים מקדּ ם  ׁש מע
בּ יתר אז לה זּ הר  וּ צריכין  לאחר וֹ ,
ׁש יּ בוֹ ר היׁש רה   ה דּ ר כּ ן  ועל שׂ את ,

כּ דלה לּ ן: האדם  לוֹ 

הצּ בּ וּ ר עם  יגּ יע לא  בּ בר וּ ר  אם 
בּ זמנּ וֹ  ׁש מע עכ ׁש ולקריאת (כּ מוֹ  

-בּ ּק יץ) ׁש עליו  ה ּת פלּ ין עם  יקרא 
- קרבּ נ וֹ ת  דּ לפני ׁש מע קריאת  אצל
ׁש מע  קריאת  ׁש ל ּפ ר ׁש יּ וֹ ת  ג' כּ ל
בּ זה לצאת  הּק ריאה לפני ויכוּ ן 
ׁש ל ׁש מע דּ קריאת  עשׂ ה מצות 

דּ זכירתׁש חרית, עשׂ ה  וּ מצות 
מצרים  ומשנה יציאת  אברהם  מגן (עיין  

מ"ו) סימן  סוף הלכה  ובאור .ברורה 

ימּת ין עליו אז ה ּת פלּ ין אין 
ה נּ חת אחר  עד מ לּ קר וֹ ת 
ׁש לּ א לוֹ  ׁש בּ ר וּ ר וּ בתנאי ה ּת פלּ ין,
הכי  בּ לאו  אבל אז , לקרא  יׁש כּ ח 
ּת פלּ ין , בּ לי  עכׁש ו ׁש יּ קרא  מ וּ טב
עקיבא  רבי וחידושי  מרבבה דגול (עיין 

שו"מ  ותשובות  ובשאלות  שם , איגר

ע"ז) סימן ג' חלק אׁש ל(מהד "ת  ,
כ"ה )אברהם  סימן  ,(מבוטשאטש 

יצחק בּ ית וּ תׁש וּ בוֹ ת  (סימןׁש אלוֹ ת  
ג ') או  ב' וסימן  וּ ת ׁש וּ בוֹ תט ' ׁש אל וֹ ת  ,

נ "ב)מהרש"ג ׁש אלוֹ ת(סימן ,
מׁש ּפ ט  לבוּ ׁש י גוּ תׁש וּ בוֹ ת  (מהדורה  

ה') ּת וֹ רתסימן  וּ תׁש וּ בוֹ ת  ׁש אלוֹ ת  ,
ש"א )יקוּ תיאל וסימן י"א  .(סימן  

אפׁש ר אם  בּ יד נקט  גּ ד וֹ ל כּ לל
ׁש מע  קריאת  מצות  לקיּ ם 



מע קריאת למצות נחיצת  ְְְְְְִִִִַַַזהירת שמעב  קריאת  זוהר

לא לאו  ואם  הּמ בחר, זה וּ  בּ תפלּ ין ,
בּ זמנּ ּה . קריאתּה  זה  בּ ׁש ביל  יבּט ל

שם ) בפוסקים .(עיין

עם י גּ יע אי אצל וֹ  ספק אם 
בּ זמנּ וֹ , ׁש מע לקריאת  ה צּ בּ וּ ר 
ה ּת פלּ ה , לפני ׁש מע קריאת  יקרא 
הצּ בּ וּ ר י גּ יע דּ אם  זה , לפני ויתנה 
לצאת מכוּ ן בּ זמ נּ וֹ  ׁש מע לקריאת 
רוֹ צה לאו ואם אז , ה צּ בּ וּ ר עם 
ג ' כּ ל  ויקרא  עכׁש ו , לצאת 

סוף ה ּפ רׁש יוֹ ת . איגר  עקיבא רבי (חידוש  
מו ') ׁש אלתסימן וּ ת ׁש וּ בוֹ ת  ׁש אל וֹ ת  ,
ה')ׁש מ וּ אל יוֹ עץ(סימן  ּפ לא  (ערך , 

שמע) .קריאת 

מאחר בּ זמן  בּ בּ קר  קם  אם 
בּ ׁש בּ ת וֹ ת  וימיםוּ בפרט  

ׁש מע  קריאת  לקר וֹ ת מוּ טב ט וֹ בים 
ׁש יּ קרא אחר עד להמ ּת ין ולא מ יּ ד
ׁש לּ א ׁש כּ ן וכל ה ּת וֹ רה , בּ רכוֹ ת 
בּ ּמ קוה . ׁש יּ ט בּ ל אחר  עד להמ ּת ין 
משנה  מגדים ופרי מ"ו , סימן סוף (עיין 

פ"ח) (סימן מלכיםברורה ושולחן  ,
ל"ה ) או  לו ' .(דף

 ׁש מע קריאת לקרא  יסמ לא
זמן סוֹ ף לפני בּ צמצוּ ם 
ה ּמ וֹ רה אין  דּ לפעמים  ה ּק ריאה 
ה ּת לוּ י  מצוה  בּ כל וכן מד יּ ק ׁש עוֹ ת 

חוסןבּ זּ מן . ע ', סימן חכמה (ישועות  
ב') אות  .ישועות 

וה וּ א ליׁש ן   ליל ר וֹ צה אם 
עלוֹ ת לפני  ׁש עה  חצי כּ בר 

התחלת עד להמּת ין צרי ה חר,
ׁש מע קריאת 25זמן  - 20  בּ ער) 

ה חר) על וֹ ת  אחר ג 'מינוּ טין ולקרוֹ ת  
ואחר ׁש מע קריאת  ׁש ל ּפ ר ׁש יּ וֹ ת 

ייׁש ן,  ּעולם כ בניין ותשובות (שאלות 
א') ׁש עוֹ תסימן מ וֹ רה  ל וֹ  יׁש  ואם  ,

זייגע"ר)המעוֹ רר  וּ מכינ וֹ (וועקע"ר  
קריאת זמן  סוֹ ף לפני לעוֹ ררוֹ 
ה וּ א ואם  זה , על  לסמ יכ וֹ ל ׁש מע
מ נת וֹ  ׁש יּ קוּ ם  בּ רוּ ר  ׁש אין אדם 
וכן זה . על  יסמ לא  זה , ידי  על 
אפלּ וּ  יעוֹ ררהוּ  ׁש אחר  לסמ אין

י ׁש כּ ח. ּפ ן סי'צוּ ה וּ  חכמה (ישועות  
ב') – א ' ישועות  חוסן  .ע'

וּ כבר להת ּפ לּ ל  ׁש התחיל מי
דּ זמרה ּפ סוּ קי בּ אמצע עוֹ מד 
ׁש מע  קריאת  קרא  לא  ׁש עדין  ונז כּ ר 
עד יגמר  ה זּ מן, יעבר  ׁש יּ קרא  ועד
ׁש מע  קריאת ויקרא  הּפ רק סוֹ ף
לי ׁש ּת בּ ח  ּסמו עוֹ מד  ואם  ׁש ם .

ׁש ם . ויקרא נּ וּ  יׁש ּת בּ ח (משנה יגמר 
אחרונים ) ושאר  .ברורה

 ׁש מע קריאת  לפני ּפ עם  בּ כל
בּ לבּ וֹ , ויחׁש ב מעט יׁש הה 
מצות לק יּ ם  וּ מזּמ ן מוּ כן  הריני 
ע שׂ ה וּ מצות  ׁש מע  קריאת  ׁש ל ע שׂ ה

מצרים יציאת  זכירת  וּ במקוֹ םׁש ל , 
בּ ּפ ה . לאמר וֹ  מ ּת ר להפסיק ׁש ּמ ּת ר

ובפוסקים ) ס ' סימן  כּ וּ ן ,.(עיין  לא ואם 
ולקרוֹ ת ּה  לחזר לפריצרי (פתיחה 

ד ' סימן השחר , ברכות  הלכות מגדים

מע קריאת למצות נחיצת  גְְְְְְִִִִַַַזהירת שמע קריאת  זוהר

שמע  קריאת  סדר היעב "ץ  סדור  ה', אות

י"א ) .אות
ׁש נה לי"ב ה בּ ן  כּ ׁש הגּ יע

האב  מח יּ ב עלמא  לכלּ י
ׁש מע  קריאת  לקר וֹ ת  בּ נ וֹ   ּלחנ

סעיף בּ זמנּ וֹ  ע "ח  סימן  ברורה (משנה  
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וי ׁש נם בּ יּ וֹ ם , כּ מ וֹ  ׁש מע
זהירין ׁש אין  מדקדּ קים  אפלּ וּ 
בּ יּ דים וּ מפסידים  דּ יניהם  בּ עּק רי
יוֹ ם . ׁש בּ כל ּת וֹ רה  ׁש ל עשׂ ה  מצות

בּ צאת דּ לילה  ׁש מע קריאת זמן
מינ וּ "ט ע"ב וה וּ א  הכּ וֹ כבים 
מת ּפ לּ ל ואם  - ה קיעה  אחר
קריאת וּ בׁש עת  מעריב בּ צּ בּ וּ ר 
ה כּ וֹ כבים , צאת  עדין היה לא ׁש מע
לקר וֹ ת צרי א לּ א  בּ זה  יצא  לא
וירא זמנּ ּה , כּ ׁש יּ גּ יע ׁש מע קריאת
ועל ּפ רׁש יּ וֹ ת הג ' כּ ל יקרא  ׁש מים
ּפ ר ׁש יּ וֹ ת מב' יחסר  לא ּפ נים  כּ ל

ומשנה רא ׁש וֹ נ וֹ ת , א' סעיף רל"ה (סימן  
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א') סעיף  על(כנ"ל   לסמ כּ דאי אין
אפלּ וּ  מּט ת וֹ , על ׁש ּק וֹ רא  ה ּק ריאה 
ה ּפ ר ׁש יּ וֹ ת ג' כּ ל לקרוֹ ת  מנהגוֹ  אם 
מצות ידי לצאת  לכוּ ן  צרי דּ הא 
וּ קריאת ׁש מע, קריאת  ׁש ל עשׂ ה 
לׁש ם מכוּ נין  אין  ה ּמ ּט ה  ׁש על  ׁש מע

ויגע  עיף כּ א ׁש ר  [וּ בפרט מצוה 
כּ ן ועל בּ בית וֹ ] בּ יחיד וקוֹ רא 
בּ הז דּ ּמ נוּ ת לכ ּת ח לּ ה  ידקדּ ק
ה כּ וֹ כבים צאת  אחר  רא ׁש וֹ נה 

.(שם )לקר וֹ ת ּה . 

להת ּפ לּ ל יהדּ ר אפׁש ר  אם
אחר ה צּ בּ וּ ר עם  ערבית 
כּ ּמ ה בּ וֹ  דּ י ׁש  ה כּ וֹ כבים  צאת 

ט וֹ בוֹ ת: מעלוֹ ת 

 לקרוֹ ת ּה יׁש  לכּת ח לּ ה 
ׁש מע  קריאת  בּ רכ וֹ ת  עם  בּ זמנּ ּה 

לתפלּ ה . גּ א לּ ה  וּ להסמי

לקיּ ם  מל הדרת  עם בּ רב
הצּ בּ וּ ר עם  ׁש מע קריאת  מצות 

יחד .

צבּ וּ ר בּ תפלּ ת  ה נּ כלל כּ ל
ה ּק דוֹ ׁש  אין  חז "ל אמר וּ  עליה 
ר בּ ים . בּ תפלּ ת  מ וֹ אס הוּ א   ּבּ ר ו

. י וֹ תר לכוּ ן מסגּ לת 

לק יּ ם ה ּק ריאה  לפני  לכ וּ ן  יזּ הר 
ׁש מע קריאת  ׁש ל ע שׂ ה  (עיין.מצות  

ז ') אות  .לעיל 
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לא לאו  ואם  הּמ בחר, זה וּ  בּ תפלּ ין ,
בּ זמנּ ּה . קריאתּה  זה  בּ ׁש ביל  יבּט ל

שם ) בפוסקים .(עיין

עם י גּ יע אי אצל וֹ  ספק אם 
בּ זמנּ וֹ , ׁש מע לקריאת  ה צּ בּ וּ ר 
ה ּת פלּ ה , לפני ׁש מע קריאת  יקרא 
הצּ בּ וּ ר י גּ יע דּ אם  זה , לפני ויתנה 
לצאת מכוּ ן בּ זמ נּ וֹ  ׁש מע לקריאת 
רוֹ צה לאו ואם אז , ה צּ בּ וּ ר עם 
ג ' כּ ל  ויקרא  עכׁש ו , לצאת 

סוף ה ּפ רׁש יוֹ ת . איגר  עקיבא רבי (חידוש  
מו ') ׁש אלתסימן וּ ת ׁש וּ בוֹ ת  ׁש אל וֹ ת  ,
ה')ׁש מ וּ אל יוֹ עץ(סימן  ּפ לא  (ערך , 

שמע) .קריאת 

מאחר בּ זמן  בּ בּ קר  קם  אם 
בּ ׁש בּ ת וֹ ת  וימיםוּ בפרט  

ׁש מע  קריאת  לקר וֹ ת מוּ טב ט וֹ בים 
ׁש יּ קרא אחר עד להמ ּת ין ולא מ יּ ד
ׁש לּ א ׁש כּ ן וכל ה ּת וֹ רה , בּ רכוֹ ת 
בּ ּמ קוה . ׁש יּ ט בּ ל אחר  עד להמ ּת ין 
משנה  מגדים ופרי מ"ו , סימן סוף (עיין 

פ"ח) (סימן מלכיםברורה ושולחן  ,
ל"ה ) או  לו ' .(דף

 ׁש מע קריאת לקרא  יסמ לא
זמן סוֹ ף לפני בּ צמצוּ ם 
ה ּמ וֹ רה אין  דּ לפעמים  ה ּק ריאה 
ה ּת לוּ י  מצוה  בּ כל וכן מד יּ ק ׁש עוֹ ת 

חוסןבּ זּ מן . ע ', סימן חכמה (ישועות  
ב') אות  .ישועות 

וה וּ א ליׁש ן   ליל ר וֹ צה אם 
עלוֹ ת לפני  ׁש עה  חצי כּ בר 

התחלת עד להמּת ין צרי ה חר,
ׁש מע קריאת 25זמן  - 20  בּ ער) 

ה חר) על וֹ ת  אחר ג 'מינוּ טין ולקרוֹ ת  
ואחר ׁש מע קריאת  ׁש ל ּפ ר ׁש יּ וֹ ת 

ייׁש ן,  ּעולם כ בניין ותשובות (שאלות 
א') ׁש עוֹ תסימן מ וֹ רה  ל וֹ  יׁש  ואם  ,

זייגע"ר)המעוֹ רר  וּ מכינ וֹ (וועקע"ר  
קריאת זמן  סוֹ ף לפני לעוֹ ררוֹ 
ה וּ א ואם  זה , על  לסמ יכ וֹ ל ׁש מע
מ נת וֹ  ׁש יּ קוּ ם  בּ רוּ ר  ׁש אין אדם 
וכן זה . על  יסמ לא  זה , ידי  על 
אפלּ וּ  יעוֹ ררהוּ  ׁש אחר  לסמ אין

י ׁש כּ ח. ּפ ן סי'צוּ ה וּ  חכמה (ישועות  
ב') – א ' ישועות  חוסן  .ע'

וּ כבר להת ּפ לּ ל  ׁש התחיל מי
דּ זמרה ּפ סוּ קי בּ אמצע עוֹ מד 
ׁש מע  קריאת  קרא  לא  ׁש עדין  ונז כּ ר 
עד יגמר  ה זּ מן, יעבר  ׁש יּ קרא  ועד
ׁש מע  קריאת ויקרא  הּפ רק סוֹ ף
לי ׁש ּת בּ ח  ּסמו עוֹ מד  ואם  ׁש ם .

ׁש ם . ויקרא נּ וּ  יׁש ּת בּ ח (משנה יגמר 
אחרונים ) ושאר  .ברורה

 ׁש מע קריאת  לפני ּפ עם  בּ כל
בּ לבּ וֹ , ויחׁש ב מעט יׁש הה 
מצות לק יּ ם  וּ מזּמ ן מוּ כן  הריני 
ע שׂ ה וּ מצות  ׁש מע  קריאת  ׁש ל ע שׂ ה

מצרים יציאת  זכירת  וּ במקוֹ םׁש ל , 
בּ ּפ ה . לאמר וֹ  מ ּת ר להפסיק ׁש ּמ ּת ר

ובפוסקים ) ס ' סימן  כּ וּ ן ,.(עיין  לא ואם 
ולקרוֹ ת ּה  לחזר לפריצרי (פתיחה 

ד ' סימן השחר , ברכות  הלכות מגדים
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י"א ) .אות
ׁש נה לי"ב ה בּ ן  כּ ׁש הגּ יע

האב  מח יּ ב עלמא  לכלּ י
ׁש מע  קריאת  לקר וֹ ת  בּ נ וֹ   ּלחנ

סעיף בּ זמנּ וֹ  ע "ח  סימן  ברורה (משנה  
ח') מדקדּ קיןקטן ׁש אין וּ כה יּ וֹ ם 

גּ דוֹ לה הזנחה שׂ וֹ ררת  בּ זה   ּכ כּ ל
גּ דוֹ לים בּ חוּ רים  אצל זה בּ ענין

בּ זה . לדקדּ ק

ערבית ל  מע ְְְִִֶַַַקריאת
קריאת חוֹ בת  כּ ן גּ ם  יׁש  

וי ׁש נם בּ יּ וֹ ם , כּ מ וֹ  ׁש מע
זהירין ׁש אין  מדקדּ קים  אפלּ וּ 
בּ יּ דים וּ מפסידים  דּ יניהם  בּ עּק רי
יוֹ ם . ׁש בּ כל ּת וֹ רה  ׁש ל עשׂ ה  מצות

בּ צאת דּ לילה  ׁש מע קריאת זמן
מינ וּ "ט ע"ב וה וּ א  הכּ וֹ כבים 
מת ּפ לּ ל ואם  - ה קיעה  אחר
קריאת וּ בׁש עת  מעריב בּ צּ בּ וּ ר 
ה כּ וֹ כבים , צאת  עדין היה לא ׁש מע
לקר וֹ ת צרי א לּ א  בּ זה  יצא  לא
וירא זמנּ ּה , כּ ׁש יּ גּ יע ׁש מע קריאת
ועל ּפ רׁש יּ וֹ ת הג ' כּ ל יקרא  ׁש מים
ּפ ר ׁש יּ וֹ ת מב' יחסר  לא ּפ נים  כּ ל

ומשנה רא ׁש וֹ נ וֹ ת , א' סעיף רל"ה (סימן  
שם ) .ברורה

ולקר וֹ ת לחזר  ׁש צּ רי מי
ערבית ׁש ל ׁש מע קריאת 

א') סעיף  על(כנ"ל   לסמ כּ דאי אין
אפלּ וּ  מּט ת וֹ , על ׁש ּק וֹ רא  ה ּק ריאה 
ה ּפ ר ׁש יּ וֹ ת ג' כּ ל לקרוֹ ת  מנהגוֹ  אם 
מצות ידי לצאת  לכוּ ן  צרי דּ הא 
וּ קריאת ׁש מע, קריאת  ׁש ל עשׂ ה 
לׁש ם מכוּ נין  אין  ה ּמ ּט ה  ׁש על  ׁש מע

ויגע  עיף כּ א ׁש ר  [וּ בפרט מצוה 
כּ ן ועל בּ בית וֹ ] בּ יחיד וקוֹ רא 
בּ הז דּ ּמ נוּ ת לכ ּת ח לּ ה  ידקדּ ק
ה כּ וֹ כבים צאת  אחר  רא ׁש וֹ נה 

.(שם )לקר וֹ ת ּה . 

להת ּפ לּ ל יהדּ ר אפׁש ר  אם
אחר ה צּ בּ וּ ר עם  ערבית 
כּ ּמ ה בּ וֹ  דּ י ׁש  ה כּ וֹ כבים  צאת 

ט וֹ בוֹ ת: מעלוֹ ת 

 לקרוֹ ת ּה יׁש  לכּת ח לּ ה 
ׁש מע  קריאת  בּ רכ וֹ ת  עם  בּ זמנּ ּה 

לתפלּ ה . גּ א לּ ה  וּ להסמי

לקיּ ם  מל הדרת  עם בּ רב
הצּ בּ וּ ר עם  ׁש מע קריאת  מצות 

יחד .

צבּ וּ ר בּ תפלּ ת  ה נּ כלל כּ ל
ה ּק דוֹ ׁש  אין  חז "ל אמר וּ  עליה 
ר בּ ים . בּ תפלּ ת  מ וֹ אס הוּ א   ּבּ ר ו

. י וֹ תר לכוּ ן מסגּ לת 

לק יּ ם ה ּק ריאה  לפני  לכ וּ ן  יזּ הר 
ׁש מע קריאת  ׁש ל ע שׂ ה  (עיין.מצות  

ז ') אות  .לעיל 



מע קריאת למצות נחיצת  ְְְְְְִִִִַַַזהירת שמעד קריאת  זוהר

מעבת ְֶֶַַָָנה

א וֹ ת לעיל הנּ ז כּ ר מה כּ וּ נה 
המעכּ בת כּ וּ נה  יׁש  עוֹ ד ח'
יחזר כּ וּ ן  לא ואם בּ דיעבד, אפלּ וּ 
ּפ ר וּ ׁש  והינוּ  ּפ עם , עוֹ ד ויקרא 

לּפ סוּ ק י שׂ ראלה ּמ לּ וֹ ת  ,ׁש מע  
מלכוּ ת וֹ וּ פסוּ ק כּ ב וֹ ד ׁש ם  ּבּ רו 

ועד ד',.לע וֹ לם  סעיף  ס"ג סימן  (עיין 
אברהם  ומגן ה', קטן סעיף אברהם ומגן

בשולחן ועיין  י"א , קטן סעיף ס "א  סימן

ס"ג סימן ברורה ומשנה  הרב, ערוך

י "ב) - י "א קטן מחמיריןסעיף  ויׁש 
.לבב על שם עד ברורה  (משנה  

חדש) הבית .בשם

 י שׂ ראלה ּפ ׁש וּ טה ׁש מע  
עלי וק בּ ל ׁש מע  כּ לוֹ מר

עליו-ויכוּ ן- וּ מק בּ ל ׁש וֹ מע  ׁש הוּ א 
אלקינ וּ  ד' ׁש למה  בּ אמוּ נה וּ מאמין
אחד ד' הוּ א בּ וֹ  מאמינים ׁש אנחנ וּ 

וּ מ ּט ה מעלה  הע וֹ למוֹ ת  בּ כל
וּ בד' וּ בארץ  רקיעים בּ ׁש בעה 

ה מים לרבינו.רוּ חוֹ ת  תשובה (שערי 
דכאן ה ' סימן  הגאון  בביאור  וכן  יונה 

מעכבת ) .וודאי

 אדם ׁש יּ כוּ ן(שם )בּ ח יּ י 
עצמוֹ  מ וֹ סר  ׁש הוּ א
ויד ּמ ה ז וֹ  אמ וּ נה בּ ׁש ביל להריגה
על עכׁש ו  נשׂ רף  הוּ א כּ א לּ וּ  בּ דע ּת וֹ 
ויחב ויתע לּ ה, ית בּ ר ׁש מ וֹ  קד ת 

מ ּמ ׁש  בּ פעל ע שׂ ה עכ "ל .כּ א לּ וּ  , 

 יראים דּ יכוּ ןבּ ספרי 
על עליו  ׁש ּמ ק בּ ל
זרע וֹ  על ׁש מוֹ , ית בּ ר אלק וּ ת וֹ 
דּ ר לה וֹ רוֹ תם ע וֹ לם  עד זרע וֹ  וזרע 
בּ ניו ׁש יּ היוּ  גּ דוֹ לה סגלּ ה וזה  ד '

ה ם .יראי 




