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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי שמע26 קריאת מהלכות נחוצי א דיני שמע  קריאת זוהר 

    

ŁמעקריאתמצותלקçםŁרõצהŁמעקריאתלפני לכ äן צריü.א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
õמéäנäðŁה'üרàד')שו "ע(.ית סעיף ס' סימן או"ח ְְִִֶַָָ

,הרא õŁן ïàס äקהõêëתïיר éŁäיון ולאŁמעקריאתñŁראמי ב. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
.ŁמעïרŁתŁניתלקראצריü",יłראלŁמע"åŁה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ס( ה')סימן סעיף '

"י łראל àני אלי Łמעï,äירŁäי łראל"Łמע",היאהäéנהג. 'ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
,"ä האלקינ'üרàאיתäהאלקיםהäנêŁ" האלקיםהäאאחד",'ה, ְֱֱֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

י"ד)רש"י (.ìŁמצאהיחיד  סעיף  רמ"א  ואתחנן , פרשת ְִִֶַָָ

.אלõקיםוחרâתïחד מŁüõôמעקריאתלקראצריüד. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ
א')סימן ( סעיף ס"א

éנגד ôב õתŁäמõנהוארàעיםמאתיםיŁנםŁמעàקריאתה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
קריאתõñŁראמי ä,אדםŁלאבריוŁäמõנהארàעיםמאתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

äמתרïא,Łמעמñריאתאחתôבהלõקחאבר éל ,éהלכתŁãמע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
הנעלם )מ"ב(.ידõעל  מדרש בשם ו, ַָ

ד')סעיף (.רםàק õל קõראיםŁמע ""Łהäאהרא õŁן ïס äקו. ְְְִִֶַָָָ

'ŁהàלçŁõàכ äן Łע äר éדי עד יאריüאחד""מהôבה'חàאõתז. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
üרàאיתäהüל על מלéבעהŁת,הארץועל ,הרקיעיםõ באä ד' ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

אר àעבכל מŁõל והäאäמיחד יחיד אחד הäאיתàרŁ'üהיכ äן  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
')וסעיף (.ôבל קצוõת ְֶֶָ

àין יפסיקוכן '",הל"יłראל""àין יפסיקיłראל"Łמע"àפס äק.ח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
""äדי '","הלאלקינéמעçŁäנëמüé,äמעŁôראלłא'היäהŁ ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

äאאלקינäהיחיד הõנŁçŁ.) ידסעיף( ְֱִֵֶֶַָֹ

הôיבהàין וכן ,קצתיפסיקלבב ý"על"לתבתהõçם ""הôיבהàין .ט ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
)ט"וסעיף (.לאהבה""לתבתהõçם "" ְְֲֵַַַָ



שמע קריאת מהלכות נחוצי א דיני שמע  קריאת זוהר 
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שמע קריאת מהלכות נחוצי שמע דיני קריאת זוהר  ב 

(ט"ז).נ àŁע ""àŁתיבת'עא õתאתטõב יבæאי. ְְְִֵֵֶֶַַַ

ימעŁלאäזכרôם ""äבëילהôזéר êëàŁ""äה'זאõתאתיôיזיא. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
""ä רéłô.) יז)סעיף ְְִ

.והי àŁ""äתבת'י אõתוכן י łראל""ôàŁבה'י אõתאתידáיŁיב. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

סõף לפני אõרàיõצרŁמעקריאתלקראהåמן çŁסïיקהרõאה.יג  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łאינõה ñרàנ õתŁלפני Łמעàקריאתיכ äן ,Łמעקריאתזמן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ס"קב"ח (.Łמעקריאתמצותåàהיõצא מ"ו סימן  בבאה "ט מובא  ופמ"ג, ְְְִִֵֶַַַַ
ל"א ) ס"ק ובמ"ב  "וא õמרים,õŁמעיםאםéןáםדבר א õתõ,י"ד, Łמע , ְְְְִִִֵַַָָ

.הôפ êה לפניאâõזמרה ïסäקיàאמצע ,יłראל" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לקריאתáçŁיעעד Łמעקריאתזמן אתיאחרŁמאמתיראאם.יד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
Łרõצהה ñרàנ õתŁלפני Łמעàקריאתיכ äן ,אõריõצרŁלŁמע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

.ïר õçŁתהלéŁõל אזויקרא,Łמעקריאתחõבתעכ Łולצאת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
ל"א )ח"א( ס"ק  מ"ו סימן  מ"ב ס"ז, ח' כלל 

קריאתזמן סõף לפני ה ñרàנõתלפני לקראלהסïיקיכõלאינõאםטו. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
,חõבתõידי הëצוהלצאתויכ äן ŁמעקריאתסתםçקראŁמע ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
.ôפêין הנחתלאחרלקראיראהיכõלואם ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ל"ג )דגו"מ ( ס"ק  מ"ו סימן  במ"ב מובא רעק"א וחידושי ,

ועלàצäàרלהת êïללהסïיקéדי מהרŁמעקריאתיקראלאטז . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ
)סק"ונ "בסימן מ"ב(.éרא äי הêëיםאתלקראיכõללאזהידי  ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

הêëיםלהõציאי åהרהðיציתëŁנקŁàעהויאמרïàרŁתיז. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
,ציציתא õמריםאנŁיםהר àהלדגמא,àהםלכ äן וכן Łàלמäת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

"ציצית "עלונתנäלדרתםבגדיהםéנפי על" ôכלתïתילהéנף , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלציציתלהםועäł"לõמרðŁריŁàüעה,לציצית "לכםוהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
"לדרתם "בגדיהםéנפי  ,äנף ציציתעלונתנéתילהï" כלתô, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

.לציצית "לכםוהיה" ְְִִֶָָָ

יט).וחרף""יהיהŁלא,אף"וחרה"הêëיםàין יפסיק.יח סעיף (שם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

שמע קריאת מהלכות נחוצי גדיני שמע  קריאת זוהר 

הêëיםëŁתחילõתאõתמן àאõתìŁõגמרõתêëיםהàין יפסיקיט. ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
"לבב ý"בכל"éג õן ,הàאõת "לבבכם "על, "לבבכם "בכל, עłב, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ýדłà" "מהרה"ואבדôם, "ïתיל"הéנף , .מארץ "אתכם, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כ')שם( סעיף

éג õן ,קצתלהפסיקצריü'מאõתאחרי 'אאõתàŁçŁמקõםכ . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
"אõתם "ולëדôם" "אõתם "äק Łר ôם, "את "וłמôם, äזכר ôם, ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָ

"את " כא )שם(.את "ועłיתם, סעיף  ֲִֶֶֶַ

'ב'àמאõתéג õן .הâג Łאתיר ïהוêŁא,הרפהאתידáיŁŁלאכא. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
õתאõמאï' פ 'õאôכגסעיף שם(.ת( ֵ

.הáיהìםאתלõמצìנים,äברäרàנחתŁמעקריאתŁאõמרמי כב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ב')ברכות( ס"ק  סב סימן במ"ב וביאורו טז דף

מêיםעõד éאן נז éיר,ערäŁàüäלחן ëŁז éריםה ì"ללêëיםàנõסף כג . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
אברéנגד ôבהéŁלהז éירäהרי הõïסקים,éרא äי נאמרõתŁלא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

אבראõתõרפäאתאתמע éבéרא äי נאמרתŁלאôבהוכל ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.זהéŁנגד  ְֶֶֶֶ

éבõט"."ולא ,מלכäתé"õבõד ".א ְְְְַֹ

לõלם"."ולא ,לעõלם""ב. ְְָָֹ

ואהפô"."ולא ,ואהבô""ג . ְְְְְַַָָָָֹ

"לבפý""ולא ,לבבכם""לבבý","ד . לבפכם"., ְְְְְְְְְֶֶַַָָֹ

מצפý"."ולא ,מצýä""ה. ְְְְְַַֹ

"Łàפýô".ולא "Łàבýô",ו . ְְְְְְְִִֹ

"äפ Łכ ýà".ולא "äב Łכýà",ז . ְְְְְְְָָֹ

"äפקäמ ý".ולא "äבקäמý",ח. ְְְֶֶֹ

"äכתפ ôם".ולא "äכתבôם ",ט . ְְְְְַַָָֹ

"ע łפ "ולא "עłב",י. ְֵֵֶֶֹ

"ובד ôם".ולא "ועבדôם ",יא. ְְְֲֶֶַַַַֹ

"ייע ".ולא "יהיה",יב. ְְְִִֶֶֹ

"ואדמה ".ולא "והאדמה",יג. ְְְֲֲָָָָָֹ



שמע קריאת מהלכות נחוצי שמע דיני קריאת זוהר  ב 

(ט"ז).נ àŁע ""àŁתיבת'עא õתאתטõב יבæאי. ְְְִֵֵֶֶַַַ

ימעŁלאäזכרôם ""äבëילהôזéר êëàŁ""äה'זאõתאתיôיזיא. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
""ä רéłô.) יז)סעיף ְְִ

.והי àŁ""äתבת'י אõתוכן י łראל""ôàŁבה'י אõתאתידáיŁיב. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

סõף לפני אõרàיõצרŁמעקריאתלקראהåמן çŁסïיקהרõאה.יג  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łאינõה ñרàנ õתŁלפני Łמעàקריאתיכ äן ,Łמעקריאתזמן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ס"קב"ח (.Łמעקריאתמצותåàהיõצא מ"ו סימן  בבאה "ט מובא  ופמ"ג, ְְְִִֵֶַַַַ
ל"א ) ס"ק ובמ"ב  "וא õמרים,õŁמעיםאםéןáםדבר א õתõ,י"ד, Łמע , ְְְְִִִֵַַָָ

.הôפ êה לפניאâõזמרה ïסäקיàאמצע ,יłראל" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לקריאתáçŁיעעד Łמעקריאתזמן אתיאחרŁמאמתיראאם.יד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
Łרõצהה ñרàנ õתŁלפני Łמעàקריאתיכ äן ,אõריõצרŁלŁמע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

.ïר õçŁתהלéŁõל אזויקרא,Łמעקריאתחõבתעכ Łולצאת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
ל"א )ח"א( ס"ק  מ"ו סימן  מ"ב ס"ז, ח' כלל 

קריאתזמן סõף לפני ה ñרàנõתלפני לקראלהסïיקיכõלאינõאםטו. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
,חõבתõידי הëצוהלצאתויכ äן ŁמעקריאתסתםçקראŁמע ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
.ôפêין הנחתלאחרלקראיראהיכõלואם ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

ל"ג )דגו"מ ( ס"ק  מ"ו סימן  במ"ב מובא רעק"א וחידושי ,

ועלàצäàרלהת êïללהסïיקéדי מהרŁמעקריאתיקראלאטז . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ
)סק"ונ "בסימן מ"ב(.éרא äי הêëיםאתלקראיכõללאזהידי  ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

הêëיםלהõציאי åהרהðיציתëŁנקŁàעהויאמרïàרŁתיז. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
,ציציתא õמריםאנŁיםהר àהלדגמא,àהםלכ äן וכן Łàלמäת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

"ציצית "עלונתנäלדרתםבגדיהםéנפי על" ôכלתïתילהéנף , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלציציתלהםועäł"לõמרðŁריŁàüעה,לציצית "לכםוהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
"לדרתם "בגדיהםéנפי  ,äנף ציציתעלונתנéתילהï" כלתô, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

.לציצית "לכםוהיה" ְְִִֶָָָ

יט).וחרף""יהיהŁלא,אף"וחרה"הêëיםàין יפסיק.יח סעיף (שם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

שמע קריאת מהלכות נחוצי גדיני שמע  קריאת זוהר 

הêëיםëŁתחילõתאõתמן àאõתìŁõגמרõתêëיםהàין יפסיקיט. ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
"לבב ý"בכל"éג õן ,הàאõת "לבבכם "על, "לבבכם "בכל, עłב, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ýדłà" "מהרה"ואבדôם, "ïתיל"הéנף , .מארץ "אתכם, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כ')שם( סעיף

éג õן ,קצתלהפסיקצריü'מאõתאחרי 'אאõתàŁçŁמקõםכ . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
"אõתם "ולëדôם" "אõתם "äק Łר ôם, "את "וłמôם, äזכר ôם, ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָ

"את " כא )שם(.את "ועłיתם, סעיף  ֲִֶֶֶַ

'ב'àמאõתéג õן .הâג Łאתיר ïהוêŁא,הרפהאתידáיŁŁלאכא. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
õתאõמאï' פ 'õאôכגסעיף שם(.ת( ֵ

.הáיהìםאתלõמצìנים,äברäרàנחתŁמעקריאתŁאõמרמי כב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ב')ברכות( ס"ק  סב סימן במ"ב וביאורו טז דף

מêיםעõד éאן נז éיר,ערäŁàüäלחן ëŁז éריםה ì"ללêëיםàנõסף כג . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
אברéנגד ôבהéŁלהז éירäהרי הõïסקים,éרא äי נאמרõתŁלא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

אבראõתõרפäאתאתמע éבéרא äי נאמרתŁלאôבהוכל ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.זהéŁנגד  ְֶֶֶֶ

éבõט"."ולא ,מלכäתé"õבõד ".א ְְְְַֹ

לõלם"."ולא ,לעõלם""ב. ְְָָֹ

ואהפô"."ולא ,ואהבô""ג . ְְְְְַַָָָָֹ

"לבפý""ולא ,לבבכם""לבבý","ד . לבפכם"., ְְְְְְְְְֶֶַַָָֹ

מצפý"."ולא ,מצýä""ה. ְְְְְַַֹ

"Łàפýô".ולא "Łàבýô",ו . ְְְְְְְִִֹ

"äפ Łכ ýà".ולא "äב Łכýà",ז . ְְְְְְְָָֹ

"äפקäמ ý".ולא "äבקäמý",ח. ְְְֶֶֹ

"äכתפ ôם".ולא "äכתבôם ",ט . ְְְְְַַָָֹ

"ע łפ "ולא "עłב",י. ְֵֵֶֶֹ

"ובד ôם".ולא "ועבדôם ",יא. ְְְֲֶֶַַַַֹ

"ייע ".ולא "יהיה",יב. ְְְִִֶֶֹ

"ואדמה ".ולא "והאדמה",יג. ְְְֲֲָָָָָֹ



שמע קריאת מהלכות נחוצי שמע דיני קריאת זוהר  ד

מהרה",יד. מהרה ".ולא "ואבדôם ôואבד" ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

א טו. נתן","א Łר  נתן"."אד ולא ני ְֲֵֵֶֹֹֹ

"למן".ולא "למען",טז. ְְְַַַֹ

'àע ".נז "ולא "נàŁע",יז. ְְְִִַַֹ

"לבõתיכם".ולא ,"לאבõתיכם"יח. ְֲֵֵֶֶַַֹ

לבבכם ",ח "א יט. לבבכם".ח "א ולא רי  רי ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַֹ

עיניכם ",ח "א כ. עיניכם".ח "א ולא רי רי ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹ

ריהם".ח "א ולא ריהם ",ח "א כא. ְְֲֵֵֶֶַַֹ

ôזéרä,כב. "למן".ולא "למען" ְְְְְִַַַֹ

"äבŁריý".ולא "äבŁעריý",כג. ְְִִֶֶָָֹ

"להבה ".ולא "לאהבה",כד . ְְְֲֲַָָֹ

ויתם".ח "והôŁולא ויתם ",ח "והôŁכה. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַֹ

"ו łיתם".ולא "וע łיתם ",כו . ְֲִִֶֶַַֹ

"éłôרä".ולא "ôזéרä",כז. ְְְְְִִֹ

את",כח. "וłיתמת"ולא "וע łיתם ְֲִִֶֶֶֶַַֹ

"ויתם".ולא "והייתם ",כט. ְְִִִֶֶֹ

"ללõיכם".ולא "לאלקיכם ",ל . ְֵֵֵֵֶֶֹֹ

מארץ",לא. "אתכמארץ ".ולא "אתכם  ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֹ

ממת".אלקיכ"ולאאמת ","אלקיכםלב. ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹ

ג')ס"ב(.מïיוõëŁציאמהלŁמõעצריüלכôח êהכג . סעיף ְְְִִִִִִֶַַַָָ

Łהñהלéדי ",יłראלŁמע"רםבקõללõמרצריüהäàðרŁליחכד. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
äמעŁם,יêäוכäמע"יחד יאמרŁראלłה')סעיף (".י ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

עõד çאמר"ועד לעõלםמלכäתéõב õד Łםà"àרéüäיון לאאםכה. ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹ
י"ב )מ"ב(.הïעם ס"ג ַַַ

שמע קריאת מהלכות נחוצי הדיני שמע  קריאת זוהר 

àידיוłàפתיובעיניולהראõתאסäרŁמעקריאתàאמצעכו . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ו')סעיף (.äברגליו ְְַָ

י"ח)מ"ב(.הניהïàרŁהלהראõתמôרמצוהלצõרüכז. ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻ

אלקיכם'ה"אõמרצäàרוהליחŁמעקריאתàאמצעהäאאםכח. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
סק "ב )שע "ת(.וŁçמעיפסיק",אמת ס"א  סימן ְְְֱִִֶַַ

äבערבààקרŁמעקריאתלקרא67מáילàניואתלחüìטõבכט. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
õìזמà. ְִַ





שמע קריאת מהלכות נחוצי שמע דיני קריאת זוהר  ד

מהרה",יד. מהרה ".ולא "ואבדôם ôואבד" ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

א טו. נתן","א Łר  נתן"."אד ולא ני ְֲֵֵֶֹֹֹ

"למן".ולא "למען",טז. ְְְַַַֹ

'àע ".נז "ולא "נàŁע",יז. ְְְִִַַֹ

"לבõתיכם".ולא ,"לאבõתיכם"יח. ְֲֵֵֶֶַַֹ

לבבכם ",ח "א יט. לבבכם".ח "א ולא רי  רי ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַֹ

עיניכם ",ח "א כ. עיניכם".ח "א ולא רי רי ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹ

ריהם".ח "א ולא ריהם ",ח "א כא. ְְֲֵֵֶֶַַֹ

ôזéרä,כב. "למן".ולא "למען" ְְְְְִַַַֹ

"äבŁריý".ולא "äבŁעריý",כג. ְְִִֶֶָָֹ

"להבה ".ולא "לאהבה",כד . ְְְֲֲַָָֹ

ויתם".ח "והôŁולא ויתם ",ח "והôŁכה. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַֹ

"ו łיתם".ולא "וע łיתם ",כו . ְֲִִֶֶַַֹ

"éłôרä".ולא "ôזéרä",כז. ְְְְְִִֹ

את",כח. "וłיתמת"ולא "וע łיתם ְֲִִֶֶֶֶַַֹ

"ויתם".ולא "והייתם ",כט. ְְִִִֶֶֹ

"ללõיכם".ולא "לאלקיכם ",ל . ְֵֵֵֵֶֶֹֹ

מארץ",לא. "אתכמארץ ".ולא "אתכם  ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֹ

ממת".אלקיכ"ולאאמת ","אלקיכםלב. ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹ

ג')ס"ב(.מïיוõëŁציאמהלŁמõעצריüלכôח êהכג . סעיף ְְְִִִִִִֶַַַָָ

Łהñהלéדי ",יłראלŁמע"רםבקõללõמרצריüהäàðרŁליחכד. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
äמעŁם,יêäוכäמע"יחד יאמרŁראלłה')סעיף (".י ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

עõד çאמר"ועד לעõלםמלכäתéõב õד Łםà"àרéüäיון לאאםכה. ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹ
י"ב )מ"ב(.הïעם ס"ג ַַַ

11קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
שמע קריאת מהלכות נחוצי הדיני שמע  קריאת זוהר 

àידיוłàפתיובעיניולהראõתאסäרŁמעקריאתàאמצעכו . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ו')סעיף (.äברגליו ְְַָ

י"ח)מ"ב(.הניהïàרŁהלהראõתמôרמצוהלצõרüכז. ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻ

אלקיכם'ה"אõמרצäàרוהליחŁמעקריאתàאמצעהäאאםכח. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
סק "ב )שע "ת(.וŁçמעיפסיק",אמת ס"א  סימן ְְְֱִִֶַַ

äבערבààקרŁמעקריאתלקרא67מáילàניואתלחüìטõבכט. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
õìזמà. ְִַ
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