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 יצא �אור ע"י מפע� הזוהר העו�מי, 
עיה"ק בית שמש תובב"א

חודש טבת שנת תשע"ג �פ"ק

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 

 כוונת קריאת שמע
על פי האריז"ל והרמ"ק



הענינים  תוכן

א' פרק
המיטה על  שמע  קריאת - הברית תיקון                                                  א

ב ' פרק
ה' ויראת אהבת במצות עצמו להשלים האיך                                           א

ג' פרק
שמע בקריאת נפשינו  למסור צריכין  א.                                                    ב

שמע קריאת בעת נפש  מסירות לקבל לכוון  ב.                                           ג

ד' פרק
קוד כן  גם קרבנות של  שמע  קריאת החמהא . הנץ  ם                                   ג

תיבות  רמ"ח פרשיות הג' בכל ב.                                                            ד

ועניינן שמע קריאת של  פרשיות שבד' תיבות מספר ג.                               ד

ה' פרק
וכוונתן - חובתו  ידי  לצאת כונה צריכות מצוות א.                                    ד

הרמ"ח – הפרשיות ג' כל המיטה על  שמע קריאת לקרוא  ב.                         ה

שבהם  והמעולה פעמים  ד' יום בכל שמע קריאת מצוות ג .                           ו

ישראל  ושמע וכו ' כבוד שם ברוך כוונת ד.                                                ו

הזוה"ק  עפ "י בפוסקים  להלכה  תיבות הרמ "ח השלמת ה.                         ז

עת  בכל בציצית הסתכלות מעלת ענין ו.                                                  ז

וכונתה מצרים יציאת דזכירת עשה מצות ז.                                            ז
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שמע קריאת  א כוונת שמע קריאת זוהר

שמע קריאת כוונת
והרמ"ק האריז"ל פי על
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