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ְזִהירּות ְנִחיצּות ְלִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית
מקראלה : י הא ? נכ זה הא ,ה ל מיה מ חרמ ה א זמ מע  קריאת ק רא אינ מי מע י  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אחת? רגל על עמד אני מע קריאת הלכת ל לי להסיר יכל כ"ק אלי  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָלזה ?
?זמ מע  קריאת  למצו ת עני י ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהא

בסקי. בה: דה זהר תב  מה  קצת ל אבאר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

 ה ּק דוֹ ׁש קפו.)בּ זּ הר קריאת (בלק ק וֹ רא  ׁש אינוֹ  דּ מי 
ע אפלּ וּ  בּ זמנּ וֹ  מנדּ ה ׁש מע מצוה  בּ דבר  סק  

הּק דוֹ ׁש  וּ ב זּ הר היּ וֹ ם. אוֹ ת וֹ  כּ ל מן (רמט:)למים כּ ׁש ּמ נ דּ ה 
מל וּ במק דּ ׁש  נׁש מעת. ּת פלּ תוֹ  אין  קפו)המים דף  מי(בלק 

– רמ "ח מן  נהּפ בּ ע וֹ נתּה  ׁש מע קריאת קרא ׁש א
אין  היּ וֹ ם כּ ל ׁש ל ותוֹ רתוֹ  וּ תפ לּ תוֹ  וׁש לוֹ ם, חס לחר"ם,

נתן דּ רבּ י  וּ באבוֹ ת למעלה. ד)עוֹ לה משנה ג פרק דּ ברים (אבות 
את  מוֹ ציאין ׁש חרית ׁש ל דּ ׁש נה – ׁש כּ תב  זה בּ ענין נ וֹ ראים 
זמן  עליו ׁש עבר  עד ׁש יּ ׁש ן  הינוּ  – העוֹ לם מן האדם

חיּ ים לב וּ תׁש וּ בוֹ ת וּ בׁש אלוֹ ת ׁש מע , קמ"ד)קריאת :(סימן  
ׁש מע קריאת ק וֹ רא ׁש אינוֹ  למי מרדוּ ת מ כּ וֹ ת להכּ וֹ ת
מק דּ ם  ׁש מע  קריאת זמן  סוֹ ף  הּק יץ  וּ בימוֹ ת בּ זמנּ וֹ .
שׂ את, בּ יתר אז להזּ הר וּ צריכין לאחר וֹ , בּ יוֹ תר ועלוּ לים

כּ דלהלּ ן: האדם לוֹ  ׁש יּ ב וֹ ר  היׁש רה   הדּ ר כּ ן  ועל

 ֹבּ זמנּ ו ׁש מע לקריאת הצּ בּ וּ ר עם יגּ יע  א בּ ברוּ ר אם
ּבּקיץ) עכׁשו  קריאת (ּכמֹו אצל - ׁש עליו הּת פ לּ ין עם יקרא  ְְִַַַָ

ׁש מע קריאת ׁש ל ּפ רׁש יּ וֹ ת  ג' כּ ל - קרבּ נ וֹ ת דּ לפני ׁש מע
דּ קריאת  עשׂ ה מצות בּ זה לצאת הּק ריאה  לפני ויכוּ ן

ׁש חרית, ׁש ל מצרים ׁש מע  יציאת  דּ זכירת עשׂ ה וּ מצות 
מ"ו) סימן סוף הלכה ובאור ברורה ומשנה אברהם מגן .(עיין

 הנּ חת אחר  עד מלּ קרוֹ ת ימּת ין עליו אז הּת פלּ ין  אין  
אז, לקרא  יׁש כּ ח  ׁש א לוֹ  ׁש בּ ר וּ ר  וּ בתנאי ה ּת פ לּ ין,

ּת פ לּ ין, בּ לי עכׁש ו ׁש יּ קרא  מוּ טב  הכי  בּ לאו  דגול(אבל עיין 

ג' חלק  (מהד"ת שו"מ ותשובות ובשאלות שם, איגר עקיבא  רבי וחידושי מרבבה

יצחק ּבית  ּותׁשּובֹות ׁשאלֹות כ"ה ), סימן (מבוטשאטש אברהם אׁשל ע"ז ), ְְְְִֵֵֵֶַָָָסימן

ּותׁשּובֹות  ׁשאלֹות  נ "ב), (סימן מהרש"ג ּותׁשּובֹות  ׁשאלֹות  ג'), או ב' וסימן ט' ְְְְֵֵ(סימן

י"א  (סימן יקּותיאל ּתֹורת ּותׁשּובֹות ׁשאלֹות ה '), סימן ג (מהדורה  מׁשּפט ְְְְְִִֵֵֵַָלבּוׁשי 

ש"א) .וסימן

 קריאת מצות  לק יּ ם אפ ׁש ר  אם בּ יד נקט גּ דוֹ ל כּ לל
יבּט ל  א לאו ואם הּמ בחר, זהוּ  בּ תפלּ ין, ׁש מע

בּ זמנּ ּה  קריאתּה  זה שם)בּ ׁש ביל בפוסקים .(עיין 

, ֹבּ זמ נּ ו ׁש מע  לקריאת  ה צּ בּ וּ ר  עם יגּ יע אי אצלוֹ  ספק אם
דּ אם זה , לפני ויתנה הּת פלּ ה , לפני ׁש מע קריאת  יקרא 
הצּ בּ וּ ר עם  לצאת  מכוּ ן  בּ זמ נּ וֹ  ׁש מע לקריאת הצּ בּ וּ ר  יגּ יע 
הּפ ר ׁש יוֹ ת ג' כּ ל ויקרא  עכׁש ו, לצאת  רוֹ צה לאו  ואם  אז ,
(סימן ׁשמּואל ׁשאלת ּותׁשּוב ֹות ׁשאלֹות  מו'), סימן סוף  איגר עקיבא רבי ְְְְֵֵֵַ(חידוש

שמע) קריאת (ערך יֹועץ ּפלא .ה '), ֵֶֶ

בּ ׁש בּ תוֹ ת וּ בפרט  מאחר בּ זמן בּ בּ קר קם וימים אם 
להמ ּת ין  ו א מיּ ד ׁש מע קריאת לקר וֹ ת מ וּ טב ט וֹ בים
להמ ּת ין  ׁש א  ׁש כּ ן וכל הּת וֹ רה , בּ רכוֹ ת ׁש יּ קרא אחר עד

בּ ּמ קוה. ׁש יּ טבּ ל אחר ברורה עד משנה מגדים ופרי מ"ו, סימן  סוף  (עיין 
ל"ה) או לו' (דף  מלכים ושולחן פ"ח), .(סימן 

 זמן ס וֹ ף לפני בּ צמצ וּ ם ׁש מע קריאת לקרא  יסמ א
בּ כל  וכן מדיּ ק  ׁש עוֹ ת הּמ וֹ רה אין דּ לפעמים הּק ריאה

בּ זּ מן ה ּת לוּ י ב')מצוה אות ישועות חוסן ע', סימן חכמה  .(ישועות 
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העלון הזה מוקדש לעילוי נשמתה הטהורה של הרבנית טויבא בת הרב חיים אליהו ע"ה שנלב"ע בי"א סיון תשע"ג

לפני ׁש עה  חצי כּ בר והוּ א  ליׁש ן  ליל ר וֹ צה אם
קריאת  זמן התחלת עד להמ ּת ין  צרי החר, עלוֹ ת

הּׁשחר)ׁש מע עלֹות אחר מינּוטין 25 - 20 ּפ רׁש יּ וֹ ת (ּבער ג' ולקרוֹ ת ְֲִִֵֶַַַַַ
ייׁש ן,  ּכ ואחר ׁש מע  קריאת עולם ׁש ל בניין ותשובות (שאלות 

א ') המע וֹ רר סימן ׁש ע וֹ ת מ וֹ רה לוֹ  יׁש  ואם זייגע"ר), (וועקע"ר ֵֶֶֶ

 לסמ יכוֹ ל ׁש מע  קריאת זמן  ס וֹ ף  לפני  לעוֹ ררוֹ  וּ מכינוֹ 
על  מנתוֹ  ׁש יּ קוּ ם בּ רוּ ר  ׁש אין  אדם הוּ א ואם זה, על
ׁש אחר לסמ אין  וכן  זה . על יסמ א זה, ידי

יׁש כּ ח ּפ ן צ וּ הוּ  אפלּ וּ  ישועות יעוֹ ררהוּ  חוסן ע' סי' חכמה  (ישועות 
ב') – .א'

ּפ סוּ קי בּ אמצע  ע וֹ מד וּ כבר להתּפ לּ ל ׁש התחיל מי
ועד  ׁש מע קריאת  קרא א ׁש עדין ונז כּ ר  דּ זמרה
קריאת  ויקרא הּפ רק סוֹ ף עד יגמר  ה זּ מן, יעבר  ׁש יּ קרא 

יׁש ּת בּ ח יגמר לי ׁש ּת בּ ח  ּסמו עוֹ מד ואם ׁש ם. ׁש מע
ׁש ם אחרונים)ויקראנּ וּ  ושאר ברורה .(משנה  

ויחׁש ב מעט יׁש הה ׁש מע  קריאת  לפני ּפ עם בּ כל
ׁש ל בּ לבּ וֹ , עשׂ ה מצות לקיּ ם  וּ מז ּמ ן  מוּ כן הריני 

מצרים יציאת זכירת ׁש ל ע שׂ ה  וּ מצות ׁש מע קריאת 
     (ובפוסקים ס' סימן .(עיין 

כּ וּ ן , א  ולקרוֹ תּה ואם  לחזר הלכות צרי מגדים לפרי  (פתיחה 
י "א) אות שמע קריאת סדר  היעב"ץ סדור ה', אות ד' סימן השחר , .ברכות

האב מח יּ ב עלמא לכלּ י ׁש נה לי "ב  ה בּ ן כּ ׁש ה גּ יע 
בּ זמנּ וֹ  ׁש מע  קריאת לקר וֹ ת  בּ נ וֹ   ּסימןלחנ ברורה (משנה 

ח') קטן סעיף  שׂ וֹ ררת ע"ח בּ זה  ּכ כּ ל מדקדּ קין ׁש אין  וּ כהיּ וֹ ם
לדקדּ ק גּ דוֹ לים  בּ ח וּ רים אצל זה בּ ענין  גּ דוֹ לה  הזנחה

בּ זה.

ערבית ל  מע ְְְִִֶַַַקריאת
 ויׁש נם בּ יּ וֹ ם, כּ מוֹ  ׁש מע  קריאת חוֹ בת  כּ ן גּ ם יׁש  

דּ יניהם  בּ עּק רי זהירין  ׁש אין מדקדּ קים אפ לּ וּ 
יוֹ ם. ׁש בּ כל ּת וֹ רה ׁש ל עשׂ ה מצות בּ יּ דים וּ מפסידים

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

ראׁש וֹ נוֹ ת ּפ רׁש יּ וֹ ת שם)מב ' ברורה ומשנה א' סעיף  רל"ה .(סימן 

 ערבית ׁש ל ׁש מע קריאת  ולקרוֹ ת לחזר ׁש צּ רי (כנ"למי 
א ') על סעיף  ׁש ּק וֹ רא הּק ריאה על לסמ כּ דאי אין

דּ הא  ה ּפ רׁש יּ וֹ ת ג ' כּ ל לקר וֹ ת מנהג וֹ  אם  אפלּ וּ  מּט תוֹ ,
ׁש מע , קריאת ׁש ל עשׂ ה מצות ידי לצאת לכוּ ן צרי
מצוה  לׁש ם מכוּ נין  אין הּמ ּט ה ׁש על ׁש מע  וּ קריאת

כּ ן  ועל בּ ביתוֹ ] בּ יחיד וקוֹ רא ויגע עיף  כּ א ׁש ר  [וּ בפרט
ה כּ וֹ כבים  צאת אחר  ראׁש וֹ נה בּ הזדּ ּמ נוּ ת לכּת חלּ ה ידקדּ ק 

.(שם)לקרוֹ תּה  

אחר ה צּ בּ וּ ר  עם ערבית  להת ּפ לּ ל יה דּ ר אפׁש ר  אם 
ט וֹ בוֹ ת : מעלוֹ ת כּ ּמ ה  בּ וֹ  דּ יׁש  הכּ וֹ כבים  צאת 

ׁש מע קריאת  בּ רכוֹ ת עם  בּ זמ נּ ּה  לקרוֹ תּה  יׁש  לכ ּת ח לּ ה
לתפ לּ ה. גּ א לּ ה וּ להסמי

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

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

. יוֹ תר לכוּ ן מסגּ לת 
 ׁש ל עשׂ ה מצות לקיּ ם  ה ּק ריאה  לפני לכ וּ ן  יזּ הר

ׁש מע ז')קריאת  אות לעיל .(עיין 

מעבת ְֶֶַַָָנה
כּ וּ נה י ׁש  עוֹ ד ח ' אוֹ ת לעיל ה נּ זכּ ר  מה כּ וּ נה  

יחזר כּ וּ ן  א ואם  בּ דיעבד, אפ לּ וּ  המעכּ בת 
לּפ סוּ ק הּמ לּ וֹ ת ּפ רוּ ׁש  והינוּ  ּפ עם, עוֹ ד ׁש מעויקרא 

וּ פס וּ קישׂ ראל  ועד , לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו. 
ס"א  סימן אברהם ומגן ה ', קטן סעיף אברהם ומגן ד', סעיף  ס"ג סימן (עיין

קטן סעיף  ס"ג סימן  ברורה ומשנה הרב, ערוך בשולחן  ועיין י "א, קטן סעיף 

י "ב) - לבבי"א על עד מחמירין  בשם ויׁש  שם ברורה (משנה 
חדש) .הבית

 ה ּפ ׁש וּ טהעלי וק בּ ל ׁש מע כּ לוֹ מר ישׂ ראל ׁש מע  
וּ מאמיןויכוּ ן- עליו  וּ מקבּ ל  ׁש וֹ מע ׁש ה וּ א  

הוּ א בּ וֹ  מאמינים  ׁש אנחנ וּ  א קינוּ  ד' ׁש למה בּ אמוּ נה

רקיעים בּ ׁש בעה וּ מּט ה  מעלה העוֹ למוֹ ת בּ כל אחד ד '
המיםוּ בארבּ עוּ בארץ  וכןרוּ חוֹ ת יונה לרבינו תשובה (שערי 

מעכבת) וודאי דכאן ה' סימן הגאון .בביאור

אדם להריגה(שם)בּ ח יּ י עצמ וֹ  מוֹ סר  ׁש הוּ א  ׁש יּ כ וּ ן  
נשׂ רף ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ דע ּת וֹ  וידּמ ה  זוֹ  אמוּ נה בּ ׁש ביל
עשׂ ה כּ אלּ וּ  ויחב ויתעלּ ה , יתבּ ר ׁש מוֹ  קד ת על עכׁש ו 

מּמ ׁש  עכ "ל.בּ פעל , 
 יראים א קוּ תוֹ בּ ספרי על עליו  ׁש ּמ קבּ ל דּ יכ וּ ן  

עוֹ לם עד זרעוֹ  וזרע זרעוֹ  על  ׁש מוֹ   ית בּ ר
יראי  בּ ניו  ׁש יּ היוּ  גּ ד וֹ לה סגלּ ה וזה  ד ', דּ ר לה וֹ רוֹ תם 

.הם 


