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ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכ� את אשר יקרא אתכ� באחרית "

: אמר. בקש יעקב לגלות לבניו ק� הימי� ונסתלקה ממנו שכינה.). א. בראשית מט(" הימי�
 ואבי יצחק  � שיצא ממנו ישמעאל�כאברה� ? שמא חס ושלו� יש במטתי פסול

.) ד. דברי
 ו ("אחד' אלהינו ה' ה! מע ישראלש:" אמרו לו בניו! ?שיצא ממנו עשיו 

באותה שעה פתח יעקב . כ� אי� בלבנו אלא אחד, כש� שאי� בלב� אלא אחד: אמרו
 ".ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד: "אבינו ואמר

ויחי  מדרש שוחר טוב על , מדרש תנחומא פרשיות וירא.  צט, צח, צו�פרקי
 : בראשית רבא.  א. מסכת פסחי
 נו(
 ). ילקוט שמעוני על פרשת ויחי.  תהילי
 פרק לא

 
 ".יהא שמיה רבא מבר� לעלמי עלמי�: ענה יעקב אבינו ואמר"
 .).א.תרגו
 ירושלמי לבראשית מט (
 
הלכות קריאת שמע ' טור'�על ה ' בית יוס�'מר� רבי יוס� קארו  (".אי� דבר גדול כקבלת מלכות שמי�"

  ) .      סימ� סו 
 

 באורי�
 ).יג. דניאל יב(. עת הגאולה השלמה �ימי� ק� ה

 .פסול ביוצאי חלצי �במטתי פסול 
 .).א.פסחי� נו, י "רש(" לאביה� היו אומרי� כ� �שמע ישראל "
 



 
 

 הקבלה בי	 שמע ישראל לבי	 עשרת הדברות
Â¯·„‰ ˙¯˘Ú˙ הסברי� Ï‡¯˘È ÚÓ˘ 

 אלהינו' שמע ישראל ה 'אני ה 
 אחד' ה לא יהיה ל� 

 לא )ה"הקב(האוהב את המל�
  ∗ ישבע בשמו לשקר

 אלהי�' ואהבת את ה לא תשא

השבת שקולה כנגד כל 
בשבת ∗ מצות התורה

מסכת (ניתנה תורה לישראל 
 .)א. שבת פו

למע� תזכרו ועשית� את כל  זכור את 
 מצותי

 למע� ירבו ימיכ� כבד את 
 ∗סופו של רוצח להרצח

� דאטפת עטפו� וסו על"
 " מטפי� יטופו�

 .)משנה ו. מסכת אבות פרק ב(
 

 ואבדת� מהרה לא תרצח

הלב והעי� ה� שני סרסורי 
 ∗החטא

�ולא תתרו אחרי לבבכ� ואחרי  לא תנא
 עיניכ�

 ואספת דגנ� לא תגנוב ∗ולא דגנו של חבר�" דגנ�"
, א� העדת עדות שקר

כאילו העדת שלא ברא 
     ∗ה שמי� ואר�"הקב

 אלהיכ�' אני ה לא תענה 

וכתבת� על מזוזות בית� ובשערי� לא תחמוד ∗ולא בית חבר� " בית� "

 
 :מקור

 .הלכה ה.  מסכת ברכות ירושלמי פרק א∗ 
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 .  'כ� החיי�'. א"אורח חיי� סימ� ס: מקור
 



הלכות קריאת שמע
 מפתח ההלכות

 .הלכות קריאת שמע וברכותיה. נח
 .'יוצר'די� ברכה הראשונה מ. נט
 .די� ברכות לקריאת שמע וא� צריכי� כוונה. ס

 .די� במה צרי� לדקדק ולכוו� בקריאת שמע. סא
 .מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו. סב
 .לישב בשעת קריאת שמע ושלא יש�. סג
 .די� הטועה בקריאת שמע. סד
 .הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור קוראי� קריאת שמע. סה
 .באיזה מקו� יכול להפסיק ובאיזה מקו� לא יפסיק. סו
 .די� ספק א� קרא קריאת שמע. סז
 .שלא להפסיק בפיוטי�. סח
 .די� פורס על שמע. סט

 .קריאת שמעמי ה� הפטורי� מ. ע
 .אבל והוסקי� במת פטורי� מקריאת שמע. עא
 .די� נושאי המיטה והמנחמי� והמלוי�. עב
 .היש� ע� אשתו ובניו אי� יתנהג. עג
 .שלא לבר� כשאיבריו רואי� את הערוה. עד
 .וקול אשה בשעת קריאת שמע.להזהר מגילוי שיער. עה

 .       וכ� שלא לקרותה כנגד הערוה
 . להזהר מצואה בשעת קריאת שמע. עו
 .שלא לקרות כנגד מי רגלי�.עז
 .מי שנצר� להטיל מי� בשעת קריאה. עח
 .   מי שנזדמ� לו צואה בשעת קריאה. עט

 .    מי שאינו יכול להשמר מהפיח. פ
 .    די� צואת קט�. פא
 .  די� צואה יבשה. פב
 . די� בית הכסא בקריאת שמע. פג
 .א� מותר לקרות במרח�.פד
 .זה מקומות אסור לקרות קריאת שמעבאי. פה
 .שצרי� להרחיק מ� מי� סרוחי�.פו
 .     כמה צרי� להרחיק בשעת קריאת שמע מ� גר� של רעי.פז
 .בעל קרי מותר בקריאת שמע. פח

 



     
 הלכות קריאת שמע

 
  הלכות קריאת שמע וברכותיה.נח

 )סעיפי�' ובו ז(
 
בריחוק , הרגיל עמו קצת,  משיראה את חבירו� זמ� קריאת שמע של שחרית .א

ומצותה . שהוא רביע היו�, ונמש� זמנה עד סו� שלוש שעות. ארבע אמות ויכירנו
שהיו מכווני� לקרותה מעט קוד� הנ� החמה כדי , מ� המובחר לקרותה כותיקי�

ויסמו� לה התפילה מיד בהנ� . שיסיי� קריאת שמע וברכותיה ע� הנ� החמה
 .ות כ� שכרו מרובה מאדומי שיוכל לכוי� לעש. החמה

 
dbd: 

ux`d lr ynyd seb lk dlriy mcew zg` dry xeriy enk `ed dngd upd xeriy. 
 
יש לו להקדי� לקרותה במהרה כל מה ,  א� לא קרא אותה קוד� הנ� החמה.ב

 .שיוכל
  
 � כגו� שהיה משכי� לצאת לדר� במקו� גדודי חיה וליסטי� � מי שהוא אנוס .ג

או שבני , "על לבב�"שלא יוכל לעמוד ולא לכוי�  אפילו פרשה ראשונה ואפילו עד 
 יכול לקרותה ע� ברכותיה משעלה �השיירא הולכי� מהרה ולא ימתינו לו כלל 

וג� שפיר מיקרי ". ובקומ�"דכיו� שעלה עמוד השחר שפיר קרינ� בה . עמוד השחר
ני השיירא נחפזי� וג� אי� ב, אבל א� אינו  מקו� גדודי חיה וליסטי�". יוצר אור"

 .    אינו קורא עד שיגיע זמנה� אפילו יוצא לדר� אחר שעלה עמוד השחר �כל כ� 
 
 .יצא בדיעבד, א� על פי שלא היה אנוס,  א� קראה משעלה עמוד השחר.ד
 

dbd: 
zekxad mr dpnfa dzexwl xefgi zekxa ila d`xw m`e .q oniq onwl oiire. 

  
 כיו� שעדיי� לא � א� נאנס ולא קרא קריאת שמע ערבית עד שעלה עמוד השחר .ה

וא� היה . הנ� החמה קורא קריאת שמע ויוצא בה ידי חובת קריאת שמע ערבית
 לא יקרא אז קריאת � מקו� גדודי חיה וליסטי� �אנוס באותה שעה לצאת לדר� 

שמאחר שעשה לאותה , שמע פע� שניה לצאת בה ידי חובת קריאת שמע של יו�
 .  אפשר לחזור ולעשותו יו�שעה לילה אי

 
 באורי�

 .) מטר2.3 � כ�אשכנז(מטר 1.9 �נקבע בהלכה כמרחק מינימלי כ� אמות) ארבע(' ד. א
כל חלק . מש� הזמ� מעלות השחר עד צאת הכוכבי� מחולק לשני� עשר חלקי�.  שעה זמנית� שעה

בניגוד לשעה המקובלת בימינו שהינה , אור� שעה זמנית אינו זהה בקי� ובחור�. נקרא שעה זמנית

 .יחידת זמ� קצובה
 מסכת, י"רש(".המקדימי� למצוות ומחזרי� לעשות דבר בזמנו". "אנשי� ענווי� ומחבבי� מצוה "�ותיקי�

 .)ב.ברכות ט
ונצצי� כעי� נחשת . "הזהיר,הבריק, נצ��הנ� .).משנה ט. מסכת תענית פרק ג(  זריחת השמש �הנ� החמה

 .).ז. יחזקאל א("קלל
 . הרי זה בגדר תקי��'פיר קרינ�ש'.ג
 



 
 הלכות קריאת שמע.נח

 
 א� עברה שעה שלישית ולא � א� על פי שזמנה נמש� עד סו� השעה השלישית .ו

ואי� לו שכר , שהוא שליש היו�,  קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעית�קראה 
 .קוראה בלא ברכותיה כל היו��וא� עברה שעה רביעית ולא קראה . כקוראה בזמנה

 
וכ� א� .  יש אומרי� שיש לה תשלומי� בערבית� א� לא קרא קריאת שמע ביו� .ז

 .ויש חולקי�.  יש לה תשלומי� ביו��לא קרא קריאת שמע ערבית 
 

 באורי�
מאחר שכבר עבר זמנה ואינו אלא , אי� הכוונה שיצא בזה ידי קריאת שמע" � יש לה תשלומי� .ז

 ). 'משנה ברורה'(."לימה כמו תפילהרק שלכתחילה יש להש. כקורא בתורה
 

 הלכות קריאת שמע.  נח
 מקורות

 �"תנ
 .)קסד.תהילי� קיט( )1 (.שבע ביו� הללתי� על משפטי צדק�.א

 .)ה. תהילי� עב( )2 (.יראו� ע� שמש
 .)   טו.קהלת א( )3(.מעות לא יוכל לתק� וחסרו� לא יוכל להמנות. ז
 

 �"פרשנות על התנ
ובערב מבר� , ואחת לאחריה) לפני קריאת שמע(  לפניה )שתי ברכות (בשחר מבר� שתיי�. 1

מסכת ברכות (. פסוק זה הינו האסמכתא לשבע הברכות הללו. שתיי� לפניה ושתי� לאחרי
 )    משנה וגמרא. ה.ירושלמי א

ע� הנ� החמה  )קריאת שמע ( היו גומרי� אותה )י" רש�אנשי� ענוי� ומחבבי� את המצות (ותיקי� .2
 .שיסמו� גאולה לתפילהכדי 

 .)  א.מסכת ברכות כו (.זה שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית.3
 

   בבלי וירושלמי�תלמוד
. ב.י" כל" "לקריאת שמע" "אחרי�"תוספות בקטעי� ) משנה.(ב. ט. ב.ד. ב.א:בבלי ג: ברכות.ב. א
. ב.יומא לז.  ב.שבת ירושלמי א.   א.ד. ה.א)  משנה. (ב.ירושלמי  א: ברכות. ב.כט. א.כו. ב.כה

 "     אביי" אמר"תוספות בקטע 
 .  א.ל. ב.ט" לעול�"תוספות בקטע . א.ט"  לא"תוספות בקטע . ב.בבלי ח: ברכות.ה.ד. ג

 .א.           ירושלמי א
 ).משנה. (ב.ירושלמי א.   ב.י)  משנה. (ב. בבלי ט: ברכות.ו
 .ב.חגיגה ט. א.ברכות כו.ז

 
 לכות  ה��"רמב

 .יז.ז .א.תפילה ג.  יא. קריאת שמע א. ב .א
 .יב. י: קריאת שמע א. ה.ד.ג
 .יג. קריאת שמע א. ו



 הלכות קריאת שמע
       

 ' יוצר' די
 ברכה ראשונה מ.נט
 )סעיפי�' ובו ה       (

 
תיקנו להזכיר מידת ". אלהינו מל� העול� יוצר אור ובורא חוש�' ברו� אתה ה ".א

 .לילה ביו� להוציא מלב האפיקורסי� שאומרי� שמי שברא אור לא ברא חוש�
 
וג� סיי� " יוצר אור"ונזכר מיד ואמר " אשר בדברו מעריב ערבי�" א� טעה ואמר .ב
או " יוצר אור"ולא אמר " בדברו מעריב ערבי�"אבל א� אמר . יצא�" יוצר המאורות"

אשר ,ורא ובורא חוש� יוצר אור וב"וא� אמר .  לא יצא�" יוצר המאורות"לא סיי� 
 . לא יצא�" מעריב ערבי�"וג� סיי� " בדברו מעריב ערבי� 

 
dbd: 

 wx dligz xn` `l m` oicd `ede"xe` xvei" , miiq m`"miaxr aixrn "-`vi `l.  
  

א� על פי שהפסיק , יצא�" יוצר אור "כיו� שפתח ,"יוצר המאורות "אבל א� סיי� 
 ".מעריב ערבי�"ב
 
ויש . יחיד אומרה לפי שאינה אלא סיפור דברי�' יוצר' יש אומרי� שקדושה שב.ג

ויש לחוש לדבריה� וליזהר . אומרי� שהיחיד מדלגה ואינה נאמרת אלא בציבור
 .שהיחיד יאמרנה בניגו� וטעמי� כקורא בתורה

  
dbd: 

dze` xne` cigide dpey`xd `xaqk bdpnd hyt xake. mixne` z`f dyecw oiperyke
 lewa dze`mx.  

 
 . וערבית אומר ע� השליח ציבור בנחת' יוצר' ברכת .ד
 

dbd: 
xeaiv gilyd miiqiy mcew miiql xdnie .xeaiv gily xg` on` dprie . `l m` edine

xeaiv gilyn drny wx dxn`-`vi , lr s` cigid `iven xeaiv gilyd el` zekxaac
iwa `edy it .dxyrn zegta cigid `iven xeaiv gilyd oi` edin. 

  
 .  משו� דהוי הפסק" הבוחר בעמו ישראל באהבה"ולא יענה אמ� אחר סיו� 

        dbd:oiire q oniq onwl"`.     
 



 הלכות קריאת שמע.נט
 
 א� טעה מקדושה �בעני� שצרי� לעמוד אחר תחתיו ', יוצר' א� טעה בברכת .ה

 .ואיל� אי� השני צרי� להתחיל אלא ממקו� שפסק
 

dbd: 
dcjli`e dyecwn ligzny epii .y`xa ligzdl jixv dyecw mcew drh m`e.  

 
 

  באורי�
 . עיי בבאור לסעי� נג� אפיקורוס.א
 .קיי� את המצוה,  יצא ידי חובה� יצא. ב
 .'אהבת עול�'לפני ברכת " צבאות ' קדוש ה,קדוש ,קדוש " קדושה שביוצר . ג
 .   מהווה�דהוי.  אבל�מיהו .ד
 .).ב. להל סימ קכו."  ( יעמוד אחר תחתיו�שליח ציבור שטעה ואינו יודע לחזור למקומו" טעה.ה
 



 
 הלכות קריאת שמע. נט

 מקורות
 �" תנ

סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק
בראשית א ג ויאמר אלהי� יהי אור ויהי 

 אור
 א

אור ולכל בני ישראל היה  שמות י כג
 :במושבת�

 

 עושה וברא חש� אוריוצר  ישעיה מה ז

עשה '  אני השלו� ובורא רע
  )1(כל אלו  

 

   לישרי� אורזרח בחש�  תהילי� קיב ד
  וישעי ממי איראאורי' לדוד ה תהילי� כז א
בראשית א יד  מארתויאמר אלהי� יהי 

ברקיע השמי� להבדיל בי� 
היו� ובי� הלילה והיו לאתת 

 ולמועדי� ולימי� ושני�

 ב

צבאות ' קדוש קדוש קדוש ה ישעיה ו ג
 מלא כל האר� כבודו 

 ג

ושמרת� את בריתי והיית� לי  שמות יט ה
 סגלה מכל העמי� 

 ד

אלהי� ' כי ע� קדוש אתה לה דברי� יד ב
להיות לו לע� ' וב� בחר ה

 סגלה מכל העמי� 

 

קומי אורי כי בא אור� וכבוד  ישעיה ס א
 )2(עלי� זרח ' ה

 

והלכו גוי� לאור� ומלכי�  ישעיה ס ג
 )3(ח� לנגה זר

 

  'אהבתי אתכ� אמר ה מלאכי א ב
 

 �"פרשנות על התנ
 כאשר "ובורא את הכל"ולמה אנו אומרי� בתפילה . בפסוק' אי� לשנות את דבר ה.1

 ") לישנא מעליא ("וזאת כדי לומר בלשו� מעולה ?"ובורא רע"  בפסוק במקורו נכתב
  .).    ב.מסכת ברכות יא( .ויש להמנע מהזכרת הרע

 "אור חדש בציו� תכי�"  "לעושה אורי� גדולי�: "ולכ� נכללו בברכה הפסקות.2
     )'טור'ב .  על סימ� נט' בית יוס�' (
אור שברא הקדוש ברו� הוא בששת ימי " �) נוסח אשכנזי�(" אור חדש על ציו� תאיר."3

ר ועל או.  לא היה העול� כדאי להשתמש בו וגנזו לצדיקי� לעתיד לבוא�בראשית 
       .)סימ� נט' טור'על ' בית יוס�'' (  ".ניבא הנביא ישעיה" זה



 
 הלכות קריאת שמע. נט

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .א.חולי� פז"  מי שברא הרי�"י בקטע "רש. א.סנהדרי� לט.  א.יב.  ב. ברכות יא.א
 )משנה וגמרא.(ג.ירושלמי ה"   מהיכ�"תוספות בקטע ) משנה. (א.ברכות לד.ה .ב
 .יב.טז.  ז.סופרי� י)    משנה. (ד.ירושלמי ד)  משנה.(ב.בבלי כג:  מגילה.ג
 .ד.ה. ד.ירושלמי  ב.   ב.מה. ב.בבלי יג: ברכות.ד
 

  הלכות��"רמב
 .ו. קריאת שמע א.א
 .ח.  קריאת שמע א.ב
 .יז. תפילה ז.ג
 .יז. ברכות א.ד
 
 



 
                         הלכות קריאת שמע 

  
 די
 ברכות לקריאת שמע וא� צריכי� כוונה   .ס

    ) סעיפי�' ובו ה                 ( 
 
 .'אהבת עול�' ברכה שניה .א
  

dbd: 
 mixne` yie'dax dad`' .fpky` lka oibdep oke. 

 
 . 'יוצר אור'מפני שהיא סמוכה לברכת ' ברו�'ואינה פותחת ב

 
zkxa zxhet `id m`e dxezd ,fn oniq lirl oiir.   

 
וחוזר וקורא הברכות ,  יצא ידי חובת קריאת שמע� קרא קריאת שמע בלא ברכות .ב

 .  ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע ע� הברכות. בלא קריאת שמע
 
 .שא� הקדי� שניה לראשונה יצא ידי חובת הברכות.  סדר הברכות אינו מעכב.ג
 
ומרי� שצריכות כוונה לצאת ויש א.  יש אומרי� שאי� מצות צריכות כוונה.ד

 .וכ� הלכה. בעשיית אותה מצוה
 
 לא יצא �" שמע ישראל" שהוא �ולא כיוו� לבו בפסוק ראשו� ' שמע' הקורא את .ה

אפילו היה קורא בתורה או מגיה הפרשיות ,  א� לא כיוו� לבו�והשאר . ידי חובתו
 .והוא שכיוו� לבו בפסוק ראשו�,  יצא�האלו בעונת קריאת שמע

 
 הרחבה והעמקה

 .עיי סימ ה כוונה .ד
אשר קדשנו במצותיו : שהרי אי מברכי, ברכות קריאת שמע אינ דומות לשאר ברכות המצות" .ב

 ).'משנה ברורה'(". אלא ברכות בפני עצמ ה ותקנו לבר� אות� קוד� קריאת שמע". וציונו לקרות שמע
 



 הלכות קריאת שמע.ס
 מקורות

 �"תנ
לכת� אחרי במדבר באר� לא ,  כלולתי�אהבתזכרתי ל� חסד נעורי� : 'כה אמר ה.א

 .).   ב. ירמיה ב(  )1 (זרועה
) 2( על כ� משכתי� חסד ואהבת עול� אהבתי�נראה לי ' מרחוק ה

      .). ב. ירמיהו לא( 
 .)א. הושע יא( ואהבהו כי נער ישראל

 .) .קמ.תהילי� קיט(אהבה צרופה אמרת� מאד ועבד� 
 

 �"פרשנות על התנ
לפי תרגו� יונת� ב� (.אהבת אבותיכ� שהיו נאמני� בדברי. זוכר אני לכ� טובת ימי קד�.1

 )עוזיאל
 )כליו�(לא אעשה אות� כלה , א� על פי שאיני מביא עלי� רעה בעבור מעשי� הרעי�

כי כנסת ישראל נדמית לכלה ביו� מת� ,  כלה�' כלולותי�'. וג� אעניש המריעי� ל�
 )ק על הפסוק "רד(. דמה לחת�ה נ"תורה והקב

ונראתי ל� בכבודי ... לא היתה אהבתי אלי� לפי שעה אלא להיות האהבה לעול�.2
 )ק על הפסוק"רד(על הר סיני 

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

תוספות " שכבר נפטר באהבה רבה"י ותוספות בקטע "רש. ב.יא) משנה.(א.בבלי יא: ברכות.א
 .ב.פסחי� קד)  משנה וגמרא.(ה.ירושלמי א.  א.מו. א. יב"  ורבנ� אמרי"בקטע 

 .א.ב. ה.ירושלמי  א.  ב.בבלי י: ברכות.ג.ב
תוספות . א. קטו"  זאת אומרת"תוספות בקטע . ב.פסחי� קיד .ב.עירובי� צה.  א.ברכות יג.ד

. ב. א:חולי� לא) משנה.(ז.א  ירושלמי ג.כט. ב. כח) משנה(ב .בבלי כז: ראש השנה" מתקי�"בקטע 
 ".וכי תימא"ות בקטע תוספ

   )משנה.(א.ירושלמי ב.  ב.יג) משנה.(א.בבלי  יג:  ברכות.ה
 

    הלכות�רמב�
 .ו.קריאת שמע א.א
 .ח. קריאת שמע א.ג
.  ג.חמ� ומצה ו.  כד.שביתת יו� טוב ו. ה.שבת א.  יג.ברכות ה.  ט.ה. ב.ה. טז.ד. י.א:  תפילה.ד

עבודת יו� . א.מעשה הקרבנות יט .ב.נדרי� ד.  יא.י.:שבועות ב. כב. כא.:שחיטה ב. ד.שופר ב
 .יב.מקואות יא.  ו.קרבנות חגיגה ג.  ז.הכיפורי� ב

 .א.קריאת שמע ב. ה
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
  די
 במה צרי� לדקדק ולכוו
 בקריאת שמע.סא

 )ו סעיפי�"ובו כ(
 
 .ברתת וזיע, ביראה, באימה,  יקרא קריאת שמע בכוונה.א
 
ולא כמי שכבר , בכל יו� יהיו בעיני� כחדשי�: היינו לומר" ו� היו�אשר אנכי מצ ".ב

 .שמע אותו הרבה פעמי� שאינו חביב אצלו
 
 מסיי� � כנגד איבריו של אד��ח"וכדי להשלי� רמ, ה תיבות" בקריאת שמע יש רמ.ג

 ".אלהיכ� אמת' ה"וחוזר ואומר בקול ר� " אלהיכ� אמת' ה"שליח ציבור 
  

dbd: 
`vei mc` lk dfae ,el` zeaiz yely xeaiv gily ly eitn oirneye li`ed . cigid m`e

xeaiv gilyd mr mxn`l ok mb dvex ,xaca xeqi` oi`. 
 

, שעולי� תשעי�" אמת ויציב "�� שב " יכוי� בחמש עשרה ווי�וא� הוא קורא ביחיד 
שכל ש� עולה עשרי� וששה וארבע אותיותיו ה� , וה� כנגד שלוש שמות ההויה

 .שלושי�
 

dbd: 
xaca xg` mrh cer yie .iee dxyr yngc"miryz oiler o ,cg` zaygp d`ixwde ,

 oipnk `ede on` oipnk cg`e miryz ixd'myd 'ezaizkae ez`ixwa , xn` eli`k iede'd  '
pc`"zn` i' .xn`i cigia rny z`ixw `xewd lkc eazky yie" :on`p jln l` "

"rny "ebe ,'nx ly oipnd minilyn el` zeaiz yely ik"g , yiy on` mewna `ede
 xg` zeprl"dad`a l`xyi enra xgead jexa ."oibdep oke . mewn lkn il d`xpe

 xn`i `l xeaivd mr `xewyk"on`p jln l`" , xeaiv gilyd xg` on` xn`i wx
dkxad miiqnyk .`ed oekpe oibdep oke. 

 
 .  ר� כדי לעורר הכוונה נוהגי� לקרות פסוק ראשו� בקול.ד
 
כדי שלא יסתכל בדבר אחר ,  נוהגי� לית� ידיה� על פניה� בקריאת פסוק ראשו�.ה

 . שמונעו מלכוי�
 
, כדי שימלי� הקדוש ברו� הוא בשמי� ובאר�" אחד"ית של " צרי� להארי� בח.ו

שיעור שיחשוב " אחד"ת של "ויארי� בדלי. ית"שלזה רומז חטוטרת שבאמצע גג הח
ולא יארי� יותר . שהקדוש ברו� הוא יחיד בעולמו ומושל בארבע רוחות העול�

 .מעלה ומטה ולארבע רוחות, כפי המחשבה, ויש נוהגי� להטות הראש. מכשיעור זה
  

 באורי�
 .' ראה סימ� ה� כוונה. א
 . הרי זה כאילו �והוי כאילו.  ידי חובת קריאת שמע �יוצא. 248 �ח"   רמ245 �ה"רמ .ג
 . בליטה�חטוטרת חות הכתובות  בספר התורה יש מעל האות  באותי.ו



                                
 הלכות קריאת שמע.סא 

 
 .ש"ת שלא תהא כרי" ידגיש בדלי.ז
 
�"ת ולא יארי� באל" לא יחטו� בחי.ח. 
 
 בי� �" שמע" "שמע" שאומר �בי� שכופל התיבה, שני פעמי�" שמע" אסור לומר .ט

 .שכופל הפסוק הראשו�
 
ויש .  כשקורא קריאת שמע על מיטתו מותר לקרות כל הפרשה ולחזור ולקרותה.י

 .מי שאומר שג� בזה יש ליזהר מלומר פסוק ראשו�
 

dbd: 
minrt ipy. 

 
 האומרי� באשמורות בסליחות וביו� הכיפורי� בתפילת נעילה שני פעמי� .יא

 . יש ללמד� שלא יאמרו" שמע ישראל"פסוק 
 
שאומרי� אותו ביו� הכיפורי� בתפילת נעילה שבע פעמי� " וא האלוהי�ה' ה ".יב

 . מנהג כשר הוא
 

dbd: 
mixne` yi :on` minrt ipy dkxa mey lr zeprl `ly xdfil yiy.  

 
 .בחשאי" ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד:" אחר פסוק ראשו� צרי� לומר.יג
 
כדי להפסיק בי� קבלת מלכות " ואהבת"�ל " לעול� ועד" צרי� להפסיק מעט בי� .יד

 . שמי� לשאר מצות
 

dbd: 
 oia oey`x weqta wiqtdl yie'l`xyi 'l-d ' oiae'epidl` 'l-d 'ipyd .rnyp `diy ick :

"l`xyi rny "d ik 'd `ed epidl` `edy 'cg` . oia hrn wiqtdl yie"cg` "l-
"jexa" ,oey`x weqt `ed miny zekln leaiw xwir ik.  

 
שלא יהא נראה , "לאהבה "�ל" היו�"ובי� " על לבב�"�ל" היו�"צרי� להפסיק בי�  .טו

 . היו� ולא למחר
 
� שלא תהא נראית "כדי להטעי� יפה העי, "ה "�ל" נשבע" צרי� להפסיק בי� .טז
 .א"כה

 
 באורי�

 .).כד. שמות יד("ויהי באשמרת הבקר. " חלק של היממה או של הלילה�אשמורה  �באשמורות. יא

�אשמרת ביו� ו' ד ".).קמח. תהלי
 קיט(" קדמו עיני אשמרת.). יט. שופטי� ז"( ראש האשמרת התיכונה"
 .)ד. ב, מסכת ברכות ירושלמי(" אשמרת בלילה' ד



                             
  הלכות קריאת שמע.סא

 
י� כעבד"והוי , דלא לישתמע תשקרו או תשכרו, "תזכרו"� של " צרי� להתיז זיי.יז

 ".וזכרת�"� של "וכ� צרי� להתיז זיי". המשמשי� על מנת לקבל פרס
 
" והיו "�'ד ד"וכ� יו, �"שלא תבלע ושלא תראה אל" שמע ישראל"ד של " ידגיש יו.יח

 .'ו"והא'דלא לישתמע 
 
 .'וחר�'דלא לשתמע " א�"�ל " 'וחרה" צרי� לית� ריוח בי� .יט
 
על ", "בכל לבב�: "כגו�,  צרי� לית� ריוח בי� תיבה שתחילתה כסו� תיבה שלפניה.כ

אתכ� ", "הכנ� פתיל", "ואבדת� מהרה", "עשב בשד�", "בכל לבבכ�", "לבבכ�
 ".  מאר�

 
וקשרת� ", "ולמדת� אות�"כגו� , � להפסיק ביניה�"� שאחר מ" צרי� בכל אל.כא

שלא יהא , "ועשית� את", "וזכרת� את" "וראית� אות�", "ושמת� את", "אות�
 . 'מת', 'מות�'כקורא נראה 

 
 .  א� בפסוקי דזימרה ובתפילה צרי� לדקדק בכ�.כב
 

dbd: 
dxeza `xewd oicd `ede ,miaezkae mi`iapa.xdfil yi. 

 
 .ולא יניח הנד ולא יניד הנח,  צרי� לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה.כג
 
 .כמו שה� בתורה,  צרי� לקרות קריאת שמע בטעמיה.כד

 
dbd : 

el` zepicna ok ebdp `l la` .jka mixingn miwcwcnd mewn lkne. 
 

והיו : "וכשיאמר, ימשמש בתפילי� של יד" וקשרת� לאות על יד�: " כשיאמר.כה
ימשמש בשתי " וראית� אתו:"וכשיאמר , ימשמש בשל ראש" לטטפת בי� עיני�

 .).ck oniq lirl oiire .d sirq(.ציציות שלפניו
 
 
 .ת קריאת שמע בקול ר� ויש נוהגי� לקרותו בלחש יש נוהגי� לקרו.כו

 
dbd: 

mx lewa oey`x weqt exn`i mewn lkne.oibdep oke. 
 
 
 
 



 הלכות קריאת שמע .סא
 באורי�

 .   שלא ישתמע�'דלא לישמתע'.  לבטא היטב�  להתיז.יז
אל :"והרי בקיו� מצוות נקבע כלל,  ישתמע שמצפה לקבל שכר תמורת קריאת שמע'תשכרו'א� יבטא 

אלא הוו כעבדי� המשמשי� את הרב שלא על , תהיו כעבדי� המשמשי� את הרב על מנת לקבל פרס
ודע שמת� . ונאמ� הוא בעל מלאכת� שישל� ל� שכר פעולת�"�א� השכר מובטח ."  מנת לקבל פרס

בעל '�ו' הרב ').בהתאמה,.משנה טז.ופרק ב.משנה ג. פרקי אבות פרק א(" שכר� של צדיקי� לעתיד לבוא
 .כינויי� לקדוש ברו� ואנו עבדיו' �מלאכת�

 .נכתב במזרח אירופה�במדינות אלו. כד .         כעס, חרו� א� � וחרה א�.יט
 

 הרחבה והעמקה
התורה היא רפואה � .)ח. משלי ג("ושקוי לעצמותי�) לבשר�(רפאות תהי לשר� ': פתח רבי יהודה“.ג

(ח"בקריאת שמע יש רמ: אמר רבי נחמיה,אמר רבי נהורא . לגו�  ולעצמות בעול� הזה ובעול� הבא
והקורא קריאת שמע כתיקונה כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת .כנגד אבריו של אד�) מילי�(תיבות ) 248

 .) .בטור  אורח חיי
 סימ� סא' בית יוס� '� כפי המובא ב�' מדרש הנעל
'("ומתרפא בו
 

  מילי�245בפועל יש בקריאת שמע    
 : מילי� �248        ל  ה אופ� ההשלמ

 
 בתפילת הציבור

קהל המתפללי� . שבסיו� קריאת שמע'אלהיכ� אמת' ה':שליח הציבור חוזר על שלוש המילי� 

 .ובכ� ישלימו את שלוש המילי� החסרות,בכוונה ישמעו 
 .)א הלכה . ירושלמי מסכת מגילה פרק ד .ב. מסכת סוכה לח�בבלי : תלמוד  ('שומע כעונה': נקבע כלל בהלכה 

 
 בתפילת היחיד

, התחלי� הינו בחישוב גימטריא�"אלהיכ� אמת' ה"�החזרה על שלוש המילי�: כשאי� שליח ציבור

 :כדלהל�
 ש�  �שאסור לבטאו ככתיבתו �ל רומזת לשמו של הקדוש ברו� הוא "כל אחת משלוש המילי� הנ

 ).ת הששית והחמישי, החמישית,העשירית : האותיות באלפא ביתא (יה "הו
 

 4 יה"מספר האותיות בש� הו
 26 יה"שווי� המספרי של אותיות ש� הו

 30 
 

 30X3( 90  ( )אלהיכ� אמת' ה(מכפלת שלוש המילי�
 

15X6( 90( )6(' פע� האות ו15 נכללת � הנאמר לאחר קריאת שמע �' אמת ויציב'בקטע 

  
 91 ועצ� קריאת שמע הינ� בגימטריא'   פע� ו15) �50,40,1גימטריא (�אמ� 

                   
 .כ� יושל� החסר. ' כשהוא מבטא את האות ו כוונתוהמתפלל ביחידות יגביר

 .'  ראה סימ� ה�על כוונה 
 

 ' כתיבת והגיית ש� ה
י  "ד ה" ביו�נכתב אני , לא כשאני נכתב אני נקרא:  אמר הקדוש ברו� הוא.).טו. שמות ג"( לעל� שמיזה "

 .).א. מסכת קדושי� עא(" ת " דל�" באל�ונקרא )  יה"ש� הו(
 



 הלכות קריאת שמע.סא
 מקורות

 
 �" תנ

סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות
בראשית מו כט 1 ויפל על צואריו ויב� על 

 צואריו עוד
 א

אלהי� בכל ' ואהבת את ה דברי� ו ה 2
 ובכל נפש�לבב�  

 

 ב הסכת ושמע ישראל דברי� כז ט 3
וידעת היו� והשבת אל לבב�  דברי� ד לט 

הוא האלהי� בשמי� ' כי ה
ממעל ועל האר� מתחת אי� 

 עוד

 ו

צבאות מלא כל האר� ' ה ישעיה ו ג 
  כבודו

מלכי�  יח לט 4
 א

 : ויפלו על פניה� ויאמרו
הוא ' ה! הוא האלהי�' ה

 !האלהי�

 יב

האלהי� ' ויבר� עזרא את ה נחמיה  ח ו 5
אמ� אמ�:ויענו כל הע�. הגדול

 
דברי  טז כד 6

הימי� א
ספרו בגוי� את כבודו בכל 

  העמי� נפלאתיו
הללי ' שבחי ירושל� את ה תהילי� קמז יב 6

 אלהי� ציו�
 כב

 
 �"פרשנות על התנ

שהיה קורא ... אבל יעקב לא נפל על צוארי יוס�", יוס� נפל על צואר אביו ובכה.1
 )י"רש ( "את שמע

 .)ב.ברכות סא( אפילו נוטל את נפש� . 2
 ) ספורנו( והתבונ�  �ושמע .3
  .מעמד קדוש הש� בהר הכרמל בראשות אליהו הנביא. 4
 .קריאה בתורה ברבי� על ידי עזרא הסופר.5
 .סימ� סא' טור'ראה ב. קטעי� מפסוקי דזמרה.6



 הלכות קריאת שמע. סא
 מקורות

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
ותוספות " אל מל� נאמ�"י בקטע "רש .ב.בת קיטש.   א.ירושלמי ב. ב.יד. ב. א: בבלי  יג: ברכות.ג

 .א.סנהדרי� קיא"  אמר רבי חנינא"בקטע 
 ".בכל כחו"י בקטע "רש .ב. שבת קיט.ד
 .ב.ברכות יג. ה
 .   א.ירושלמי ב"   ובלבד שלא יחטו�" "ת"ובדל"י בקטעי� "רש. ב.בבלי  יג: ברכות. ח.ז.ו

 "חטריה לגגיה דחית"י ותוספות בקטע "רש. ב.מנחות כט
תוספות בקטעי� . א. לד".  מילתא מילתא"י בקטע "רש) משנה וגמרא.(ב.בבלי לג:  ברכות.יא.ט
. א.בבלי כה: מגילה.  ב.סוכה נג) משנה.(ג.ירושלמי ה"   אמר פסוקא פסוקא"  "אמר מודי� מודי�"

 .י. ירושלמי ד"   כשתי רשויות"י בקטע "רש
 .א.  ברכות  ירושלמי א.י

 .ט.ירושלמי ד"   לא היו מפסיקי�"י ותוספות בקטע "רש. א.בבלי נו: חי�פס. כד. טו.יד.יג
 .ד. ברכות ירושלמי ב.טז
 ".בי� הדבקי�"י ותוספות בקטע  "רש. ב.ברכות טו.  כא�.יז
 ".בי� הדבקי�"י ותוספות בקטע "רש. ב.טו) משנה.(ד.ירושלמי ב)  משנה. (א.בבלי טו:  ברכות.כג
 .ב. מנחות לו.כה

 
  הלכות קריאת שמע��"רמב

 .ט.ח: ב. כג.  כא�. יד .ח.ז.ו
 .ט.ח. ב.ח.ז.ו
 .יא. ב.יא. ט
 .ד.א. יג
 .ט.ח: ב. כג.  כא�. יד .ח.ז.ו

 יד.  הלכות תפילי� ד.כה
 
 



 
  הלכות קריאת שמע

 
  מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו.סב

 )סעיפי�' ובו ה(
 
 .לא דקדק בה� יצאקראה ו,  א� על פי שמצוה לדקדק באותיותיה.א
 
וידקדק בו כמו , ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשו�.  יכול לקרותה בכל לשו�.ב

 .בלשו� הקודש
 
ובלבד ,  יצא�וא� לא השמיע לאוזנו .  צרי� להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו.ג

 .שיוציא בשפתיו
 
 . יצא� א� מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו .ד
 

dbd : 
 ok dyri dligzkl s`e- meyn ezewpl leki epi`e ixnbl iwp epi`y mewna `ed m` 

 qpe`-eala xdxdi  ,ixnbl spehn mewnd `di `ly calae , dxez ixaca xdxdl xeq`c
ztepihd mewna. 

 
כדי שישמעו הקהל וימליכו ש� " שמע ישראל"� צרי� שליח ציבור להשמיע קולו ב.ה

 . שמי� יחד
 

 באורי�
 .ידי חובת קריאת שמע � יצא .א
 .שפה � לשו�.ב

 
 הלכות קריאת שמע.סב

 מקורות
 �"תנ
                   .)ד.דברי� ו( )1(שמע ישראל .ב
 .)ז.דברי� ו ( )2(ודברת ב� .ב
 )3(רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכ� על משכב�.ד

  .)ה.תהילי� ד(
   .)ג. תהילי� ה( )4(בינה הגיגי הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי ' אמרי האזינה ה.ד
 .)ה.דברי� לג( )5 (ויהי בישרו� מל� בהתאס� ראשי ע� יחד שבטי ישראל.ה
 

 �   "פרשנות על התנ
 .)ב.מסכת סוטה לב(בכל לשו� שאתה שומע .1
 .)א.מסכת סוטה ירושלמי ז(בכל לשו� שאתה יודע .2
י� אתה וא� א, אני אמרתי להתפלל בבית הכנסת שבעיר�: אמר הקדוש ברו� הוא. 3

 )  ז"ילקוט תהילי� תרכ(.  הרהר בלב��וא� אי� אתה יכול ,  התפלל על מטת��יכול ליל� 
ובשעה שאיני ,"אמרי האזינה "�בשעה שאני יכול לדבר ! רבונו של עול�: אמר דוד.4

 ).על הפרק' שוחר טוב'מדרש (".  בינה הגיגי "�יכול לדבר 
 )י על הפסוק"רש(.  הקדוש ברו� הוא תמיד עול מלכותו עליה�� )יתבר�' ה(' ישרו�'.5



 
 הלכות קריאת שמע.סב

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
   )משנה וגמרא. (ד.ירושלמי ב.   ב )משנה. (א. בבלי טו: ברכות. א
.  ב )משנה.(א. בבלי  לב: סוטה.  א. מגילה יז" וחכמי� אומרי�"תוספות בקטע . א.ברכות יג. ב

 .א.ח) משנה. (א. ירושלמי ז
) משנה וגמרא.(ד.ירושלמי ב"   ורב חסדא"תוספות בקטע . ב.כ) משנה. (א. בבלי טו:  ברכות.ג

 .א.מגילה כ
 .ד. ברכות ירושלמי ב.ד

      
  הלכות קריאת שמע  ��"רמב

 .ח.ב. א
 .י.ב. ב
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
  לישב בשעת קריאת שמע ושלא ייש�.סג

 )סעיפי�' ובו ט(
 
אבל לא , קורא אותה מהל� או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה או יושב.א

אבל קורא . או מושל� על גבו ופניו למעלה,  דהיינו שפניו טוחות בקרקע�פרקד�
 .והוא שוכב על צדו

 
dbd: 

cenrl `gxh `ki`e akey xaky xg`n. 
 

נוטה מעט , או שהיה חולה, וא� היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפ� על צידו
 .דו וקוראלצי

 
 .נקרא עבריי�� לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד � מי שרוצה להחמיר .ב
 
 . צרי� לעמוד בפסוק ראשו�� היה מהל� בדר� ורצה לקרות קריאת שמע .ג
 
הילכ� א� קרא ולא כיו� לבו בפסוק ראשו� לא .  עיקר הכוונה הוא פסוק ראשו�.ד

 מודה ' מצוות אינ� צריכות כוונה': ואפילו למא� דאמר. יצא ידי חובתו וחוזר וקורא
 .הכא

 
.  מצערי� אותו ומעירי� אותו עד שיקרא פסוק ראשו� והוא ער ממש� א� היה יש� .ה

שא� על פי שהוא קורא , מכא� ואיל� אי� מצערי� אותו כדי שיקרא והוא ער ממש
 .).sirq hv oniq onwl oiir xekiye iezy oice `(. מתנמנ� יצא

 
ולא יראה באצבעותיו , ולא יקרו� בשפתיו, יאת שמע לא ירמוז בעיניו הקורא קר.ו

,  מפני שנראה כקורא עראי� שהיא עיקר קבלת עול מלכות שמי� �בפרשה ראשונה 
 .'עשה אות� קבע': ודרשינ� .)ז.דברי� ו(" ודברת ב�"וכתיב 

 
 יתבטל ממלאכתו עד שיקרא �היה עוסק במלאכה ורצה לקרוא קריאת שמע  .ז

 .כדי שלא יהא כקורא עראי, ראשונה פרשה
 
,  האומני� וכ� בעל הבית שהיו עושי� מלאכה בראש האיל� או בראש שורות הבני�.ח

 .קורי� קריאת שמע במקומ� ואינ� צריכי� לירד
 
אבל לא יתחיל בשעה ,  קורא קריאת שמע� א� על פי שמשאו על כתיפו � הכת� .ט

 .   מיושבמפני שאי� לבו, שטוע� ולא בשעה שפורק
 באורי�

פניה . "כבוש,לחו�: טוח �טוחות .). ב.מסכת ברכות יג, י"רש"(שוכב על גבו ופניו למעלה "� פרקד�.א

 .שמ� �בעל בשר. קשה. יש טרחה�איכא טרחא: הגה.).     א. מסכת ברכות כד"( טוחות  בקרקע
  .לעבור מישיבה לעמידה �לעמוד כשהוא יושב .ב
סובר שבפסוק .  מודה כא��  מודה הכא.מי שאמר� מא� דאמר .ונספח ג.  עיי� סימ� ה�כוונה.ד

 . ד. עיי� לעיל סימ� ס. ראשו� בקריאת שמע כ� צרי� כוונה
 .אינו מרוכז �שאי� לבו מיושב .  סבל�כת�.ט      .ב. מסכת יומא יט �עשה אות� קבע .ו



 
 הלכות קריאת שמע.סג

 מקורות 
 �"תנ
) 1(. � בדר� ובשכב� ובקומ�ודברת ב� בשבת� בבית� ובלכת.א

 .)ז. דברי� ו(
) 2(. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכ�.ב

   .)טז. קהלת ז(
) 3(. ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל.ו

  .)כב.ישעיה מג(
 

 �"פרשנות על התנ
 ) י על הפסוק"רש(.  שלא יהא עיקר דבור� אלא ב��" ודברת."1

  .)ב.מסכת יומא יט (.יש ל� רשות לדבר ולא בדברי� אחרי�" ב�     "
 )משנה, . ב.מסכת ברכות י(.  כל אד� קורא כדרכו�" ובלכת� בדר�    "

 )  על הפסוק' מצודת דוד'(. למע� עשות סיג וגדר, לאסור על עצמ� מה שהתורה התירה.2
 )  ק על הפסוק"רד(. ולא יגעת לעבוד אותי.3
   

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
)  משנה. (ג. ירושלמי א.   ב.יג.  א.יא)  משנה"(כדרכו"י בקטע "רש) משנה. (ב.בבלי י: ברכות.א

 ".אפרקיד"י ותוספות בקטע "רש. א.נידה יד
 .א.שבת מ)   משנה. (ג.ירושלמי א)   משנה. (ב.בבלי  י:  ברכות.ב
 .א.ירושלמי ב"   על"תוספות בקטע . ב.בבלי יג:  ברכות.ג
 .ב.ראש השנה כח"  עד כא�"י בקטע "רש. ב.ברכות יג. ד
 .ב.ברכות יג. ה
 .ב. יומא יט .ה. ברכות ירושלמי ב.ו
 )משנה. (ה.ירושלמי ב"   הא"תוספות בקטע ) משנה וגמרא. (א.בבלי טז:  ברכות.ח. ז
 .ב. בבא מציעא קה.   ה. ברכות ירושלמי ב.ט
 

  הלכות קריאת שמע��"רמב
 .ב.ב.א
 .ג.ב. ג
 .א.ב. ד
 .ח.  ב.ו
 .ד.ב. ח.ז
 
 



 
  קריאת שמעהלכות

 
  די� הטועה בקריאת שמע .סד

 )סעיפי�' ובו ד(
 
אבל א� הקדי� , בסדר הפסוקי�? במה דברי� אמורי�.  קראה למפרע לא יצא.א

 .לפי שאינה סמוכה לה בתורה, יצא�פרשה לחברתה א� על פי שאינו רשאי
 
 כגו� שקרא כולה אלא שדילג פסוק �א� יודע היכ� טעה,  קרא פרשה וטעה בה.ב

 �וא� אינו יודע היכ� טעה.  חוזר לראש אותו הפסוק וגומר הפרשה�אחד באמצע
 .חוזר לראש הפרשה

 
 � שהוא יודע שסיי� פרשה ואינו יודע א� ראשונה א� שניה� טעה בי� פרק לפרק.ג

 ".  והיה א� שמע"חוזר לפרק ראשו� ויתחיל 
 
�ראשונה א� בשבפרשה " וכתבת�"� ואינו יודע א� ב�" וכתבת�"� היה עומד ב.ד
והני מילי שלא התחיל . שבראשונה" וכתבת�"� חוזר ל �שבפרשה שניה " וכתבת�"
דסירכיה , אי� צרי� להחזור" למע� ירבו ימיכ�"אבל א� התחיל " ,למע� ירבו ימיכ�"

 .  נקט ואתא
 

 באורי�
 . הקדי� קריאת פסוקי� מאוחרי� לקודמי� לה��'קראה למפרע'. א

.  כא�יג.  דברי� יא�'והיה א� שמוע'.  ט�ד.  דברי� ו�'שמע': שלוש הפרשיות של קריאת שמע

 .         מא�לז.  במדבר טו�פרשת ציצית
 . שלוש פרשיות קריאת שמע אינ� סמוכות זו לזו בתורה�'שאינה סמוכה'
 .והדברי� אמורי��'והני מילי'.ד
 ". שה שגורה בפיושהפר. "היינו פעל לפי מנהגו,  את שגרתו אחז והל��'דסירכא נקט ואתא'
 .)א.י  מסכת ברכות טז"רש(
 



 
 הלכות קריאת שמע. סד

 מקורות
 �"תנ
 .)כה.במדבר טו(. שגגה הוא לה� כי ונסלחוכפר הכה� על כל עדת בני ישראל .ד.ג.ב

 .)   י. תהילי� קיט( )1(.  ממצותי�אל תשגניבכל לבי דרשתי� 
 .)   יב. משלי ד( )2(. תרו� לא תכשלבלכת� לא יצר צעד� וא� 

 
 �"פרשנות על התנ

 )   אב� עזרא על הפסוק ( .ואתה עזרני שלא אשגה, אתה תדע כל לבי.1
 )אב� עזרא על הפסוק (. כאשר תל� בדר� החכמה.2
 

  בבלי וירושלמי �תלמוד 
 )   משניות.(ד. ג:ירושלמי ב)   משנה. (א.טו"  למה"תוספות בקטע . ב.יד)  משנה.(א.בבלי יג:ברכות.א
"  יחזור לפרק ראשו�" "בי� פרק לפרק"  "יחזור לראש: "י בקטעי�"רש.  א.בבלי  טז:ברכות.ד.ג.ב
 .ד.ירושלמי ב" הקורא"תוספות בקטע "  סרכיה נקט"
 

    הלכות קריאת שמע�רמב�
 .יא.ב.א
 .יד.יג: ב.ד.ג.ב
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
  הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור קוראי� קריאת שמע .סה

 הקריאה או שהפסיק בשעת
 )סעיפי�' ובו ג(

 
 וחזר �בי� בשתיקה בי� בדיבור ,  דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק� קראה סירוגי� .א

 .אפלו היה ההפסק מחמת אונס, אפילו שהה כדי לגמור את כולה יצא, וגמרה
 

dbd: 
mixne` yie : dlek z` xenbl ick ddye wiqtde qep` did m`c-y`xl xfeg . ikde

bedp .nemc` ipa aex itl `le `xewd itl diidyd oipr oixry . oniq onwl `ed oke
w"c. 

 
 צרי� � קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקורי� קריאת שמע .ב

שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמי� , לקרות עמה� פסוק ראשו�
, והוא הדי� א� הוא בבית הכנסת ואומר דברי תחנוני� או פסוקי�. ע� חבריו

 כגו� �אבל א� הוא עסוק במקו� שאינו רשאי לפסוק . במקו� שרשאי לפסוק
 בשעה שהציבור �אלא יאמר התיבות שהוא אומר ,  לא יפסיק�ואיל� ' ברו� שאמר'מ

 .   שיהא נראה כאילו קורא עמה��אומרי� פסוק ראשו� בניגו� הציבור 
 
טוב ,  ומצא ציבור שקורי� קריאת שמע קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת.ג

 .שיקרא עמה� כל הקריאת שמע ויקבל שכר כקורא בתורה
 

dbd: 
oey`x weqta wx aiig epi` la` ,x`azpy enk. 

 באורי�
 .קלוע, ארוג מחוטי�: סרוג�סרוגי� 

 )משנה. (ב. ב�ירושלמי .  א.יח)  משנה.(א. יז�בבלי: מגילה.   א. שביעית ירושלמי ט�מסכתות
 



 הלכות קריאת שמע.סה
 מקורות

 �"תנ
) 1(.יחד שבטי ישראלויהי בישרו� מל� בהתאס� ראשי ע� .ג.ב

 .)ה.דברי� לג(
) 2(. אחד אחד ושמו' למל� על כל האר� ביו� ההוא יהיה ה' והיה ה

 .)ט.זכריה יד(

 
 �"פרשנות על התנ

1.'� )ל הפסוק י ע"רש(.  בהתאספ� יחד באגודה אחת ושלו� ביניה� הוא מלכ��'בהתאס
� על "רמב(. ונאספו כל ראשי הע� וכל שבטי ישראל יחד... שהיה למל� על ישראל 

 ) הפסוק
 )  י על הפסוק"רש( . שיהא שמו נזכר בפי כול�.2
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .   ב. כד" דמר סבר"י בקטע "רש. א.כג"  אלא"תוספות בקטע . ב.כב. א.בבלי  טז: ברכות.א

 " לדיד� דסבירא ל�" לדידי לא סבירא לי"י בקטעי� "רש.  ב.ראש השנה לד. א.ירושלמי ב
 "לדידי לא סבירא לי"תוספות בקטע 

 .ב. ברכות כ.ג.ב
 

    הלכות קריאת שמע�רמב�
 . יב.ב. א
 



       הלכות קריאת שמע                    
 

  באיזה מקו� יכול להפסיק ובאיזה מקו� לא יפסיק.סו
     )סעיפי�' ובו י            (                 

 
ובאמצע שואל .  בי� הפרקי� שואל בשלו� אד� נכבד ומשיב שלו� לכל אד�.א

וכל ,  כגו� אביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו בחכמה�בשלו� מי שהוא ירא ממנו 
ואפילו באמצע הפסוק חו� מפסוק ,  ומשיב שלו� לאד� נכבד�שכ� מל� או אנס

א� לא , שלא יפסיק בה� כלל" ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד"ו" שמע ישראל"
 .מפני מי שירא שמא יהרגנו

 
 . ויבר� עליה�, יכול להפסיק בי� הפרקי� להניח�,  א� שכח להניח ציצית ותפילי�.ב
 

dbd : 
dlitzd xg` cr mdilr jxai `ly mixne` yie,zilh oiprl bedp ikde. 

 
אבל לא . 'מודי�'וכ� ל. מפסיק אפילו באמצע הפסוק' ברכו'ול' קדושה'ול' קדיש'ל. ג

 . בלבד' מודי�'יאמר אלא תיבת 
 

dbd: 
a oke'ekxa '- xn`i `l'jazyie jxazi 'ek' . zkxa xg` oipery on`c mixne` yie' l`d

yecwd ' xg`e'dlitz rney 'rny z`ixwa mze` zeprl lkeie dyecw oic el yi , oke
xwir . a miwqet ilin ipd lkle-'oky lkn 'mipepgz xne`a. 

 
יש מי שאומר שמפסיק ,  כה� שהיה קורא קריאת שמע וקראוהו לקרות בתורה.ד

 . והלכה כדבריו. ויש מי שאומר שאינו מפסיק
 
�ל" שמע"בי� , "שמע"�בי� שניה ל , בי� ברכה ראשונה לשניה: ואלו ה� בי� הפרקי�.ה
" אמת ויציב"�ל" ויאמר"אבל בי� ". מרויא"�ל" והיה א� שמע"בי� " והיה א� שמע"

ואז " אלהיכ� אמת' אני ה:"אלא יאמר , "אמת"�ל' שלא להפסיק בי� ה, לא יפסיק
 .   יפסיק כדי� באמצע הפרק

 
או שסיי� קוד� החז� וסמ� , "אמת" א� פסק מפני היראה או הכבוד אחר שאמר .ו
אינו צרי� לחזור ולומר , וממתי� שיתחיל החז� ושיאמר עמו" אמת"ע� " אלהיכ�' ה"

 ".  אמת"פע� אחרת 
 

 באורי�
היינו בי� , לפני קריאת שמע�בי� ברכה ראשונה לשניה : אלו ה� בי� הפרקי� �בי� הפרקי�. ה. א

 .).משנה ב. מסכת ברכות פרק ב(".שמע"ל" אהבת "� בי� שניה �"אהבת"לבי� " יוצר המאורות"
 .     הכונה לתפילת עמידה 'להתפלל' 'תפילה 'שנכתב  כל מקו��תפילה . ב

 .כ� נוהגי��'והכי נהוג': הגה
שמפסיקי� באמצע ) בודאי(מכל שכ� �ב, המנויי� לעיל,  ולכל הדברי� הללו�'ולכל הני מילי': הגה.ג

 ). 'תחנו�'(אמירת תחנוני� 
 
 



                
 הלכות קריאת שמע.סו

 
 .משו� דהוי הפסק" גאל ישראל"אינו אומר אמ� אחר . ז
 

dbd: 
 on` oiperc mixne` yie.xeaiv gilyd xg` zeprl oibdep oke . cal lltzd m` la`

on` oiper oi` ,hx oniq onwlck"e.  
 
רק א� ". גאל ישראל"ולא יפסיק לאחר שאמר ', תפילה'ל' גאולה'צרי� לסמו� . ח

 יבר�  מניח אז ולא� שלא הניח תפילי� ונזדמנו לו בי� גאולה לתפילה �ארעו אונס 
" גאל ישראל "וא� עד שלא אמר . אבל טלית לא יניח אז. עליה� עד אחר שיתפלל

 . נזדמנו לו טלית ותפילי� מניח ולא יבר� עליה� עד אחר תפילה
 

dbd: 
 mcewy mixne` yie"l`xyi l`b "oilitzd lr jxai ,bedp ikde.  

 
שירה 'ממתי� ב? וכיצד עושה. אי� לענות קדיש וקדושה בי� גאולה לתפילה. ט

 . כדי לענות' חדשה
 
לא יצא ידי חובת , ערבית" אמת ואמונה"שחרית ו" אמת ויציב"כל מי שלא אמר .י

 . המצוה כתיקנה
 

dbd: 
rny z`ixw xg` cin lltzdl i`pt el oi`e wegce qep` `edy in- z`ixw `xwi 

 cr rny"zn` "lltziy cr zekxad x`y xnel oiznie , xn`i f`y"pe aivieoek "ek '
lltzie ,dlitzl dle`b jenqiy ick.  

 
 באורי�

 .מהווה�  דהוי.ז
 . לתפילת עמידה" גאל ישראל' ברו� אתה ה" לסמו� ברכת �לסמו� גאולה לתפילה .ח

  .א"עיי� להל�  סימ� קי
 .תפילת עמידה �ויתפלל . י

 
 

 הלכות קריאת שמע. סו
 מקורות

 הרחבה והעמקה
 גדול כבוד הבריות 

 �"תנ
 .)כז. בראשית א(ויברא אלהי� את האד� בצלמו בצל� אלהי� ברא אתו 

 .)ג. ויקרא יט( )1(איש אמו ואביו תיראו
) 2( מפני שיבה תקו� והדרת פני זק� 

 .)  לב. ויקרא יט(



 הלכות קריאת שמע. סו
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

! ? יכול ישמע לו )אבידה (!אל תחזיר: או שאמר לו )למת(! היטמא):הכה�(אמר לו אביו . 1
מסכת (. כולכ� חייבי� בכבודי" איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו"תלמוד לומר 

שאילת שלו� . חובת הציות להורי� מותנית באי הפרת מצוה מפורשת בתורה.) א.יבמות ו
 . בי� הפרקי� של קריאת שמע אי� בה משו� הפרה

תלמוד ?  ) רבינו ת��בור וע� האר� , י " רש�רשע וע� האר�  (יכול אפילו מפני זק� אשמאי.2
 .  .) ב.מסכת קידושי� לב. (אלא חכ�" זק�"ואי� " זק�"לומר 

 
 תלמוד 

 .)ב.מסכת ברכות יט (גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.א
 
 'כבוד הבריות'

 :ג� בעת קבלת עול מלכות שמי� חלי� הכללי� 
 .).ו. בראשית ט(." בצל� אלהי� עשה את האד�כי:"שנאמר...חביב אד� שנברא בצל�"
.). א .דברי� יד("אלהיכ�' בני� את� לה: "שנאמר...חביבי� ישראל שנקראי� בני� למקו� "

 .).   משנה יד. מסכת אבות  פרק ג(
 
 ' שדוחה את לא תעשה שבתורה'
  ).י"רש(" נדחה מפני כבוד הבריות) ל"תקנת חז(דבר שהוא מדברי סופרי� "

על פי התורה אשר יורו� ועל המשפט  "�תקנות חכמי� מקור תוקפ� במצוה מ� התורה
 א� חכמי� ויתרו .).יא. דברי� יז("לאתסור מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל.אשר יאמרו ל�

 .על כבוד� והתירו לעבור על דבריה� למע� כבוד הבריות
 
מה ואי� תבונה אי� חכ"כי ' כל מקו� שיש חילול הש� אי� חולקי� כבוד לרב'.ב

  .)ב.מסכת ברכות יט( .)ל.משלי כא ( "'ואי� עצה לנגד ה
 

אינ� מכחישי� זה את זה אלא משלימי� ) 'חילול הש� '�ו' כבוד הבריות'(שני כללי� אלו 
 . זה את זה

 :  להל� דוגמאות? מתי וכיצד נוהגי� נוהגי� בכל מקרה
  �'זק� ואינה לפי כבודו '�היתר לאי קיו� מצות השבת אבידה

 .)ב.סנהדרי� יח. א.בבא מציעא ל. ב.ברכות יט: מסכתות     (
 : הלכות שבת

  .)א.לח. ב.מסכת מנחות  לז( �         בזיקה למצות ציצית 
 .)ב.עירובי� מא. ב.מסכת שבת פא( �         בזיקה לעשית צרכי� 

  .)ב.מגילה ג מסכת( �מקרא מגילה נדחה מפני מת מצוה
 .)ב.שבת צדמסכת ( �כבוד המת 

 .)א.נזיר ז. א.ירושלמי ג.   א.כ. ב.מסכת ברכות יט( �טומאה בזיקה  לאבל 
כלאי�  .ב.ברכות יט: מסכתות('גדול כבוד הבריות' אי� תוק� לכלל �שעטנז�באיסור כלאי בגדי�

 .)א.ירושלמי ט



 הלכות קריאת שמע.סו
 מקורות

 
 .)יב.מסכת אבות ד( מורא רב� כמורא שמי�.ג
  לרבות תלמידי חכמי��" אלהי� תירא' את ה"

 .)יג.דברי� ו( אלהי� תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע' ה את
 .)כ.דברי� י( אלהי� תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע' ה את

 
כיו� שהגיע . שבתורה) 'את'כל מלת (י� 'את'העמסוני היה דורש כל ) או נחמיה(שמעו� 

 �'את': עד שבא רבי עקיבא ודרש) ... ושחדל מלדר( פירש �"אלהי� תירא' את ה “�ל
 .שיהא מורא רב� כמורא שמי�. לרבות תלמידי חכמי�

 .  א.קידושי� נז.  א.חגיגה יב" לרבות" "את לא דריש"י בקטעי� "רש. ב.פסחי� כב. ה.ברכות ירושלמי ט: מסכתות (
 .)     ב. בכורות ו" לרבות"תוספות בקטע  . ב.בבא קמא מא.  ה. סוטה ירושלמי  ה

 
  גדול כבוד הבריות�� "רמב

� הנושא ספר הלכות פרק סעי
הלכות שבת בזיקה לעשית  זמני� שבת כו ד

 צרכי�
 כבוד המת זמני� שבת טו כב
 א א

 
מקרא מגילה נדחה מפני מת  זמני� מגילה

 מצוה
גזילה  יא יג

 ואבידה
היתר לאי קיו� מצוות השבת  נזיקי�

"זק� ואינה לפי כבודו "�אבידה
משפטי� אבל ג ח  ומאה בזיקה  לאבלט

 
 



 הלכות קריאת שמע. סו
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 "   מפני היראה" "שואל מפני הכבוד"י בקטעי� "רש)   משנה. (א.בבלי יג:ברכות.א
 )משנה וגמרא. (א. ירושלמי ב.   א.יד. ב.יג" ובאמצע"תוספות בקטע 

 .ג.ירושלמי ב" ומנח"תוספות בקטע  . ב. בבלי יד: ברכות. ב
 "שואל"תוספות בקטע  . ב. בבלי יג: ברכות. ג
 )משנה. (ב. ירושלמי ב.    ב.א:יד) משנה. (א. בבלי יג:  ברכות.ה
 .ב. ברכות יד. ו
 .ד.ירושלמי ה" הא"תוספות בקטע . ב. בבלי מה: ברכות.ז
" ומנח תפילי�"ע תוספות בקט" כל הסומ�"תוספות בקטע . ב.יד. ב.ט.  ב.בבלי ד:  ברכות.ח

 .א.ירושלמי א
 "שואל"תוספות בקטע . ב. ברכות יג.ט
 .א.בבלי יב:  ברכות.י

 
  הלכות�� "רמב

 .טז.קריאת שמע ב.א
 .טז.תפילה י. ג
 .יז. קריאת שמע ב.ה
 .טז. ברכות  א. ז
 .יז. תפילה ז. ח
 .ז.קריאת שמע א. י
 



 
 די� ספק א� קרא קריאת שמע. סז

 )ובו סעי� אחד(
 
אבל א� יודע . ומבר� לפניה ולאחריה,  ספק א� קרא קריאת שמע חוזר וקורא.א

  .אינו חוזר ומבר�, שקראה אלא שמסופק א� בר� לפניה ולאחריה
 

 הרחבה והעמקה
 שחייב לדבר בו .]...ז.דברי� ו["ודברת ב� בשבת� בבית�"דכתיב ] מצוה מהתורה[קריאת שמע דאורייתא "

סתפק א� קרא או לאו חייב לחזור ולקרות ככל ספק דאורייתא ולפיכ� א� נ. בשעת שכיבה ועמידה

בספק יש [וספקא לקולא ,הברכות ה� דרבנ� ]... כמו בכל ספק שיש א� קיי� מצות עשה מ� התורה[

 ).'משנה ברורה'(" וכ� בכל ספק א� קיי� מצוה מדרבנ� מקילי� , במקרה של ספק א� בר�]. להקל

 
 

 הלכות קריאת שמע. סז
 מקורות

 �"תנ
 .) ז.שמות כ (לשואאלהי� ' לא תשא את ש� ה

 
 �"פרשנות על התנ

 ).י"רש(.  להבל,  חינ��לשוא
 .).א. מסכת ברכות לג(' לא תשא' עובר משו� �כל המבר� ברכה שאינה צריכה 

 
 תלמוד

 .א.ירושלמי א".     ספק"תוספות בקטע . א.כא" לא לפניה"י בקטע "רש. ב. בבלי  כ: ברכות.א
 

 כות הל�� "רמב
 .טז.ברכות יא. יג.קריאת שמע ב

 
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
  שלא להפסיק בפיוטי�.סח

 )ובו סעי� אחד(
 
ונכו� למנוע מלאמר� , יש מקומות שמפסיקי� בברכות קריאת שמע לומר פיוטי�. א

 .משו� דהוי הפסק
 

dbd: 
xaca xeqi` oi`c mixne` yie .mxn`l zenewnd lka oibdep oke . `l mxne` epi`e lwinde

ciqtd .xac meya weqri `l mewn lkne , lk weqrle wiqtdl xeq` dxez ixaca elit`
miheit xne` xeaivdy onf .dliha dgiy mey xacl xeq`y oky lk . in mewn lkne

xedxd ici lr cnely- xdxdne xtqa d`exy-`xeqi` dia zil  , xeack e`l xedxdc
inc ,acl e`eai jk jezny `l`wqtd icil e`eaie x . on envr yextl mc`l oi` ok lre

mxn`l ebdpy mewna xeaivd,mdnr mze` xn`ie .v oniq onwl oiire .i sirq.  
 

 באורי�
 . מהוה�דהוי

 .  אי� בכ� איסור� לית בה אסורא
 . דומה�דמי

 
 הרחבה והעמקה

 ". אינו רשאי להארי��לקצר ,מקו� שאמרו להארי� אינו רשאי לקצר" :כלל
 

 . תחילת הפיוט באר� ישראל. קודש ששולב בסידור או במחזור כינוי לשיר �פיוט 
 :פייטני� מפורסמי� באר� ישראל

" אתה כוננת" "לראש השנה"תקיעתא : מבי� פיוטיו.  שנה1500 � חי לפני כ� יוסי ב� יוסי
 . ליו� כיפור

 שניה� חיו לפני �  ייני�  ו .)ב.סכת יומא סזי במ"רש�"רבי אליעזר קליר יסד כ� בפיוט(" אלעזר בירבי קליר
ליו� " אב ידע�"לראש השנה " אנסיכה מלכי "�הראשו� : מבי� פיוטיה�.  שנה1400 �כ

 . לשבתות ולחגי�" שבעתות"כיפור 
 . בהגדה של פסח" אז רוב נסי�"לפרשיות השבוע " קרובות "�השני 

 
 :פייטני� מפורסמי� בגולה

: בעריכתו ובו" סידור"). בבל כיו� עירק942 מצרי� 882חי ( רבי סעדיה גאו�
אמונות  "�מחבר ספר  יסוד במחשבת ישראל ". בקשותי השתיי�", "אזהרות","בקשות"

 ". ודעות
נאמר " כתר מלכות"�מבי� פיוטיו ).  ספרד1058 �1020, לפי אמדני�, חי(שלמה אב� גבירול ' ר

 . בליל הכיפורי�
נאמר " ל� אלי תשוקתי "� מבי� פיוטיו �).  מצרי�1141 �  1075חי( ל"ריה, רבי יהדה הלוי
 ". הכוזרי "�מחבר ספר  יסוד במחשבת ישראל . בליל הכיפורי�

נאמר " אקדמות מילי�"פיוטו . חי לפני כאל� שנה באשכנז �מאיר ב� יצחק נהוראי ' ר
 .בקהילות אשכנזי� בשבועות לפני הקריאה בתורה

 



 
 הלכות קריאת שמע. סח

 הרחבה והעמקה
כי אי� . והוא הדי� להיפ�). ידי חובת תפילה( יצא �א� הספרדי התפלל ע� האשכנזי�  "

כי ה� קורי� , ביניה� שו� חילוקי דיני� שיפסול תפילת האחת לפי סברת כת האחרת
וא� שיש ביניה� חילופי נוסחאות . קריאת שמע ותפילה בברכותיה כמו האשכנזי�

 היה � א� על פי שהיה אשכנזי�ל "י ז"והאר... מעכב זה אי� �בברכת שמונה עשרה 
 ). 'כ� החיי�'(" מתפלל בסדור בני ספרד

י שלא היה אומר פיוטי� ופזמוני� אלא מה "ומורנו הרב חיי� ויטל כתב בש� האר"
וכ� לא היה אומר ).הקבלה(שנתקנו על דר� האמת , שסדרו הראשוני� כגו� הקלירי

אי� לשנות כל אחד ) לכל הדעות (המנהגי� שנהגו בשרשי התפילה לכולי עלמא ...'יגדל'
 האשכנזי� �ולעני� דינא. ... כגו� מנוסח אשכנז לספרד או להיפ�, ממנהג מקומו

 ).'משנה ברורה' (."המתפללי� ע� הספרדי� או להיפ� יצאו ידי חובת תפילה
 .  פרק נט.  ראה מורה נבוכי� חלק א�� על פיוטי� "דעת הרמב

 
 חכמי ישראל

).  צפת1572 � ירושלי� 1534חי (רבי יצחק ב� שלמה לוריא .  צחקי בי ר אלהיה �י"ארה

מגדולי . ואמו עלתה ממצרי�) 'אשכנזי'ולכ� הכינוי (אביו עלה מקהילות אשכנז 
היה תלמידו של המקובל המפורס� רבי משה קורדובירו . המקובלי� שבכל הדורות

תלמידו .  נמסרו בעל פה� שהשפיעה רבות על כל ע� ישראל �עיקרי תורתו ).  ק"הרמ(
 .   הוציא לאור את תורת רבו� רבי חיי� ויטל�המובהק 

: שירי� לסעודת שבת". תיקוני הנפש ורפואת�." על תפילה�"ספר הכוונות: "מבי� כתביו
    ."יו� זה לישראל אורה ושמחה", "אזמר בשבחי�"
: כתביו. מגדולי המקובלי�).  דמשק1620 � צפת1542חי (רבי חיי� ב� יוס� ויטל  � חו"ר

 ".  ע� הדעת" "ע�  החיי�"
 הלכות קריאת שמע. סח

 מקורות
 �"תנ

 .)  טו.ג.  מלכי� ב( )1(.'ועתה קחו לי מנג� והיה כנג� המנג� ותהי עליו יד ה
 )  בחבקוק. ובסיו� פרק ג.  עו.סז. נה.נד. ו.ד: כותרת של ששה מזמורי תהילי� וה�( )2 (.למנצח בנגינות

 
 �"פרשנות על התנ

 בכדי לשמחו להשרות הנבואה עליו כי אי� השכינה �נאמר על הנביא אלישע .1
 .)   ה.י.  על שמואל א' מצודת דוד'לפי (. שורה אלא מתו� שמחה

 )  ח"התרגו� הארמי  לפי מהדורת ויניציאה שנ() . והיה כאשר פיט פיוטי�(והוה כפיוט פיוטי 
 . )והיה כאשר נג� המנג�(והוה כד נג� דמנג� : הספרי�בתרגו� הארמי המודפס ברוב 

י על "רש( .בשיר על הדוכ�, המנצחי� בנגינות, מזמור זה יסד דוד שיאמרוהו בני לוי.2
 .)  א.תהילי� ד

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד

 . ב.מ" מקו� שאמרו" "אחת ארוכה"תוספות בקטעי� )  משנה.  (א.בבלי יא: ברכות
 ".א� בא"תוספות בקטע . א.עבודה זרה ח.  ב.ו) משנה. (ה.ירושלמי א

 
  הלכות�� "רמב

.ה.ברכות א.  ז.קריאת שמע א



 
 הלכות קריאת שמע

 
 די� פורס על שמע. סט

 )סעיפי�' ובו ב(
 
 א� יש בני אד� שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד ולא שמעו לא קדיש ולא .א

ולא " יוצר אור"ראשונה וברכה " ברכו"�עומד אחד מה� ואומר קדיש ו , קדושה
שאי� אומרי� אלא קצת , לשו� חתיכה כמו פרוסה', פורס על שמע'וזה נקרא . יותר

 . ממנה
 

dbd : 
 zkxa lk xnel ebdp `l eiykre"xe` xvei" , e yicw mixne` `l`-"ekxa " eixg` miper mde

"d jexa ' "ek' .zixgya enk ziaxr ly rny z`ixwa oiqxety mixne` yi . ok ebdp `le
 mcew yicw `kilc meyn'ekxa 'ziaxr ly. 

 
אתה '�ו ' קדושה'�ו ' גבורות'�ו ' אבות'אומר " יוצר אור"ולאחר שסיימו ברכת 

ואי� עושי� דברי� אלו בפחות מעשרה משו� . וזה נקרא עובר לפני התיבה', קדוש
וא� . שרהדהיינו רוב הע, וצרי� לחזר אחר ששה שלא שמעו. דהוו דברי� שבקדושה

ואפילו מי ששמע יכול .  אפילו בשביל אחד שלא שמע אומרי��אינ� נמצאי� 
מכל מקו� א� אותו . לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה בשביל אותו שלא שמע

מוטב שיפרוס ויעבור לפני , שלא שמע בקי לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה
 .התיבה הוא משיפרוס ויעבור לפני התיבה אחר שכבר שמע

 
dbd: 

 s` wiqti `le dlitzd lk milyi zepey`xd zekxad yely xn`e daizd iptl xaery ine
lltzd xaky it lr .jk xg` wiqtdl oileki mixg`d la` . lltzd `l m`y oky lke

ezlitz milyiy dligz daizd iptl xaerde qxetd , jk xg` `exwl jxhviy it lr s`
e`b jenqi `le rny z`ixwdlitzl dl . e` dlitzl dle`b oia el` mixaca wiqtdl xeq`e

dizekxae rny z`ixwa . e` dlitzl rny z`ixw oia wiqtdl xeaiv gilyl xeq` okle
 elltzdy xg`l zqpkd zial mi`ad oze`l rny lr qextl ick dizekxae rny z`ixwa

 zkxaa ligzde ekxae yicw ldwd"xe` xvei ."ziaxr zkxaa la`,zeyx `idy, leki
mzaeg ici mixg` `ivedl wiqtdl . lltzdl e` rny lr qextl leki xg` yi` mewn lkne

dlitzd lk dxyra ,elltzd xaky zqpkd zia eze`a elit` ,mzaeg ici mixg` `ivedl .
 oey`xd cnry mewna ipyd ofgd cenri `ly wx- mipey`xl i`pb d`xp `edfc - iedc 

i `l eli`kmzaeg ici dpey`xa e`v . `l` zqpkd ziaa mipey`xd oiicry `weec il d`xpe
oxcq enilydy ,oey`xd cnry mewna s` ofgd cenrl lkei mipey`xd e`vi m` la`. 

 
 באורי�

 . מהווי��דהוי.  אי��דליכא.  תפילה הכונה לתפילת עמידה כל איזכור של �התפללו  .א
 .א" עיי� להל� סימ� קי� לסמו� גאולה לתפילה

 



 
 הלכות קריאת שמע. סט

 
יוצר " פורס על שמע ומבר� � א� על פי שלא ראה מאורות מימיו �סומא  .ב

 .שהוא נהנה במאורות שרואי� אחרי� שיורוהו הדר� אשר יל� בה, "המאורות
 

 באורי�
 . עיור �סומא .ב
 

 הרחבה והעמקה
אחר גמר תפילת ,המאחרי� לבוא לבית הכנסתשאנו אומרי� בשביל " ברכו"�פריסת שמע נקרא אמירת "

 ).'משנה ברורה'("שמונה עשרה בלחש
 

 הלכות קריאת שמע. סט
 מקורות

 �"תנ
 )1(מקדשכ� ' ונקדשתי בתו� בני ישראל אני ה.א

 הרעה לעדהעד מתי .) לב.ויקרא כב(
?הזאת

)2(
 .) כז.במדבר יד( 

אשי� מחש� לפניה�       . בנתיבות לא ידעו אדריכ�, והולכתי עורי� בדר� לא ידעו. ב
) 3(. אלה הדברי� עשית� ולא עזבתי�. לאור ומעקשי� למישור

 .)טז.ישעיה מב(
 

 �"פרשנות על התנ
 .כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. 1
 .)כז.י על במדבר יד"רש(. מכא� לעדה שהיא עשרה. 2
 .  ב.עד: סנהדרי�.   ד.ירושלמי ד. ב.כג: מגילה.  ב.שביעית ירושלמי ד. ג.ירושלמי ז. ב. ברכות כא: מסכתות(

 .)    ו.� הלכות תפילה ח"רמב.  ד.ירושלמי א
מעל גיל בר , המציי� קבוצה של לפחות עשרה מתפללי�� 'מני�'ומכא� המושג 

 .  ראה סימ� נה. לקיו� מצות שונות בצותא כגו� תפילה בציבור, מצוה
 אשר לא ידעו � שהיו עורי� עד הנה מהביט אלי בדר� הטוב �ישראל ' והולכתי'. 3

  )     י על הפסוק"רש(. להלו� בה עד הנה
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 "  אי� פורסי� על שמע: "י ותוספות בקטעי"עיי� רש)  משנה. (ב.בבלי כג: מגילה.א

 .ז.סופרי י)   משנה וגמרא. (ד.ירושלמי ד
 .טז. סופרי יד)   המשנ. (ז.ירושלמי ד)    משנה. (א. בבלי כד: מגילה. ב
 

            
  הלכות תפילה�� "רמב

 .ה.ד: ח.א
 .יב. ח.ב
 



 הלכות קריאת שמע  
 

 ? מי ה	 הפטורי	 מקריאת שמע.ע
 )סעיפי' ובו ה       (

 
ונכו� . מפני שהיא מצות עשה שהזמ� גרמא, נשי� ועבדי� פטורי� מקריאת שמע.א

 .הוא ללמד� שיקבלו עליה� עול מלכות שמי�
  

dbd: 
oey`x weqt zegtl e`xwiye. 

 
,  אפילו הגיעו לחינו��י "ולרש.  כשלא הגיעו לחינו�� לרבינו ת� �קטני� פטורי� .ב

וראוי לנהוג . ויש� הוא בבוקר, מפני שאינו מצוי אצלו בזמ� קריאת שמע בערב
 . כרבינו ת�

 
מפני , א� לא עשה מעשה,  הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע שלושה ימי�.ג

 שג� שאר בני �אבל עכשיו , והני מילי בזמ� הראשוני�. שהוא טרוד טרדת מצוה
 .  קורא� ג� הכונס את הבתולה�אד� אינ� מכווני� כראוי

 
dbd: 

v oniq onwl oiire" h-rny z`ixw `xwi xekiy m`. 
 
אלא יגמור עסקיה� ,  לא יפסוק�היה עוסק בצרכי רבי� והגיע זמ� קריאת שמע.ד

 .א� נשאר עת לקרות, ויקרא 
 
או שהיה מהפ� , או שהיה עוסק בתספורת, או שהיה במרח�, היה עוסק באכילה.ה

וא� .  גומר ואחר כ� קורא קריאת שמע�� "להרמב, או שהיו עוסקי� בדי�, בעורות
 מפסיק �ד"ולהראב. היה מתירא שמא יעבור זמ� קריאה ופסק וקרא הרי זה משובח

 .רותוקורא א� על פי שיש זמ� לק
 

dbd: 
lx oniq onwl oiire"d.  

 
 באורי�

    )'כ� החיי�'(. 'שמע ישראל '�היינו פסוק ראשו�  "  ונכו� הוא ללמד� ... נשי�. א
ודברי�  � בזמ� הראשוני�    והני מילי. א� לא בעל�א� לא עשה מעשה.     מתחת��הכונס. ג

 .     הלכה זאת היתה בתוק� בעבר, אלו
 .  מעבד עורות מהפ� בעורות 

 
 הרחבה והעמקה

 �" שתבוא) למצוה(שהזמ� גור� לה ("וכל מצות עשה שהזמ� גרמא ."שהזמ� גרמא מצוות .א

 אחד האנשי� ואחד הנשי� �וכל מצות עשה שלא הזמ� גרמא. אנשי� חייבי� ונשי� פטורות) י"רש

) משנה. (א. בבלי כט: קדושי�. א. השנה לראש. א.חגיגה ד. א. עירובי� כז. א.שבת סב. ב.ברכות כ: מסכתות(". חייבי�

 .)  ב.מנחות מג) משנה.ז. א(ירושלמי 

 



 הלכות קריאת שמע. ע
 חכמי ישראל

 .מגדולי בעלי התוספות. י"נכדו של רש, )1100�1171חי בצרפת (, רבי יעקב ב� מאיררבנו ת�
 

מגדולי חכמי התלמוד ומגדולי בעלי הפלוגתא , )1198 � 1120חי בצרפת (, רבי אברה� ב� דודד"ראב

) 'ספר ההלכות '��"הרי(כתב השגות ג� על רבי יצחק אלפסי . 'היד החזקה' בהשגותיו על ��"של הרמב

 .'בעלי הנפש'�ו' איסור משהו': ספריו הנוספי�) 'ספר המאור'�ה "הרז(ועל רבי זרחיה הלוי 
 

 
 הלכות קריאת שמע.ע

 מקורות
 �"תנ
 .)ט.תהילי� יג( )1(בפי� ' י� עיני� למע� תהיה תורת הוהיה ל� לאות על יד� ולזכרו� ב.א
ימל� לעל� ועד' ה

) 2(
 .)     יח. שמות טו( 

חנ� לנער על פי דרכו ג� כי יזקי� לא יסור ממנה. ב
)3(

 .)ו. משלי כב(  
ויהי אנשי� אשר היו טמאי� לנפש אד� . ג

)4 (
 .)במדבר ט

 
 �"פרשנות על התנ

ונשי�  מצות עשה שהזמ� גרמאמה תפילי� , הוקשה כל התורה כולה לתפילי�. 1
  .)   א. קדושי� לה( א� כל מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות � פטורות

      )'עלינו לשבח'לקח מהפסוק בתפילת (את עול מלכות� כול� ויקבלו . 2
) משנה. (א.בבלי פב: מסכת יומא(בשביל שיהיו רגילי� במצות )  את הקטני�(מחנכי� אות� . 3
 .)  ג.ח) משנה(רושלמי י
העוסק במצוה פטור מ� : "מכא� הכלל. נושאי ארונו של יוס� היו... אות� אנשי� . 4

 .)א.מסכת סוכה כה(" המצוה
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
 )משנה. (ג.ירושלמי ג.   ב) משנה. (א. בבלי כ: ברכות.א
 "וקטני"י ותוספות בקטע  "רש.  א. ברכות כ.ב
 )משנה. (ב.נידה סד .ב.כתובות ו.  א.סוכה כה) משנה.( ו.ירושלמי ב)  משנה. (א.בבלי טז: ברכות.ג
. א.כו" בשבת� בבית�"י בקטע "רש. א.סוכה כה.   א.ירושלמי ה.  א.טז. א.בבלי יא:  ברכות.ד

 .ב.סוטה מד
 ."א התחילו"י בקטע  "עיי� רש. א.סוכה לח   )משנה. (ב.ירושלמי א   )משנה.(ב.בבלי ט: שבת.ה

 
 הלכות �� "רמב

  .ג.עבודת כוכבי יב.  א. קריאת שמע  ד.א
 .א. קריאת שמע  ד.ב
 . כב�.יט. איסורי ביאה ה.  א. קריאת שמע  ד.ג
 .ח.תפילה ו.  ה. קריאת שמע ב.ד
 .ו. קריאת שמע ב.ה



  הלכות קריאת שמע
 

  אבל והעוסקי	 במת פטורי	 מקריאת שמע.עא
 )סעיפי' ובו ז       (

 
פטור , אפילו אינו מוטל עליו לקברו, מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו.א

. אינו רשאי�ואפילו א� רוצה להחמיר על עצמו ולקרות . מקריאת שמע ומתפילה
 אי� �וא� יש לו מי שישתדל בשבילו בצרכי קבורה ורצה להחמיר על עצמו ולקרות 

   .`.dbd:`ny oniq drc dxeia oiire        .מוחי� בידו
 
 א� מחשי� על �אבל בשבת חייב כל היו� עד הערב , בחול? במה דברי� אמורי�.ב

 חייב ג� לעת �אבל א� אינו מחשי� על התחו�. התחו� להתעסק בצרכי קבורה
  .gnwz oniq onwl oiire.d.       ויו� טוב שני דינו כחול. ערב

וא� אינו רוצה .  דינו כחול� א� רוצה לקוברו בו ביו� על ידי גוי� �ויו� טוב ראשו�
 . דינו כשבת�לקוברו בו ביו� 

 
 .פטור, אפילו אינו מתו, המשמר את המת.ג
 
 . משמר זה וקורא זה�ואחר כ� ,  זה משמר וזה קורא�היו שני� משמרי� .ד
 
 . פטור�החופר קבר למת . ה

 
וא� .  כל הצריכי� לצרכי החפירה בבת אחת פטורי��היו שני� או יותר חופרי� .ו
 .וחוזרי� אלו ומתעסקי� והאחרי� נשמטי� וקורי�,  נשמטי� וקורי��ש נוספי� י

dbd :dqy oniq drc dxeia oiire.` . 

 
 �וא� קרא , אסור לקרות קריאת שמע תו� ארבע אמות של מת או בבית הקברות. ז

 .לא יצא
  

  באורי�
  ?מתי חל הפטור של קריאת שמע ? במה דברי� אמורי�.ב

 להחשי� על התחו�
י על הפסוק "רש" (אלו אלפיי	 אמה של תחו	 שבת.) "כט.שמות טז(": אל יצא איש ממקמו ביו� השביעי"

 .)  א.ירושלמי ד.   א.בבלי נא: לפי מסכת עירובי�
 בשבת מותר ללכת בתו� תחו� המגורי� ששהה בו ע� כניסת השבת ללא �תחו� שבת

 	 הלכות שבת "רמב(. )מ" ק1 �כ(ה  אמ2,000א� מחו� לתחו� זה מותר ללכת רק עד . הגבלה
 . )  ב.א.כז

 וישב ש� עד ) אמה2000(אסור לאד� שיצא בשבת עד סו� התחו� "� להחשי� על התחו�

שהרי נמצא הלוכו בשבת לעשות , שתחש� כדי שיהיה קרוב לעשות חפציו במוצאי שבת

	 "רמב.  א. קנא. א. מסכת שבת קנ(. מותר, כגו� להכי� צרכי הקבורה, אבל לצור� מצוה". חפציו

 . ) ג.ב.הלכות שבת כד
  .היו� הראשו� של אחד משלוש הרגלי� �ראשו� �: יו� טוב

יו� טוב שני של 'ונקרא (בגלות חוגגי� יו� נוס� על מה שנקבע בתורה  �שני�          

 .  יומיי�� יומיי� בתחילת ובסו� החג בשבועות�בפסח ובסוכות: בשלוש הרגלי�) 'גלויות
  ) . מטר2.3אשכנז ( מטר 1.92 � ע אמותארב. ז

 .לא קיי� את המצוה �לא יצא 



 הלכות קריאת שמע. עא  
 

 העמקה והרחבה
י "רש. ב.מסכת ברכות יז(".לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו"� פטור מקריאת שמע לאבל.א

 ")פטור"בקטע 
 

 מצות קבורה ואבלות
 מצות קבורה

... ומצות עשה לקבור את כל הרוגי בית די� ביו� ההריגה  "� .)כג. דברי	 כא(כי קבור תקברנו

". שהקבורה מצוה"  "אלא כל המלי� את מתו עובר בלא תעשה, ולא הרוגי בית די� בלבד
 )בהתאמה.  א.הלכות אבל יב.  ח.	  ספר שופטי	  הלכות סנהדרי� טו"רמב(

 
 מצות אבלות

 אלא ביו� ראשו� בלבד ואי� אבילות מ� התורה... מצות עשה להתאבל על הקרובי� "

 .)   א.	 ספר שופטי	 הלכות אבל א"רמב (."שהוא יו� המיתה ויו� הקבורה
 על שבעה קרובי� חלה המצוה

  .בת זוג/ב�. 7אחות  .6אח  .5בת .4ב�  .3א�  .2אב  .1
 

משנה '(" שהבעל חייב לטפל בקבורתה, כגו� שמתה אחותו הנשואה"�אינו מוטל עליו לקברו

 )'ברורה
 
 

 הלכות קריאת שמע. עא
 מקורות

 �"תנ
 בני� קוברי� את אבותיה�

 .)ט. ח.בראשית כה(ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה :אברה�
 .)כט.בראשית לה(ויקברו אתו עשו ויעקב בניו :יצחק
 .)  יג.בראשית נ(ויקברו אתו במערת שדה המכפלה :יעקב

 
 בעלי� קוברי� את נשותיה�

 .)  ג.בראשית כג( )1 ( מעל פני מתו�אברהויק�  :שרה
  .)יט.בראשית כג(ואחרי כ� קבר אברה� את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה           

ואני בבאי מפד� מתה עלי רחל באר� כנע� בדר� בעוד כברת אר� לבא אפרתה :רחל
 .)ז.בראשית מח(ואקברה ש� בדר� אפרת הוא בית לח� 

 
 .)ה.משלי יז( )2(לועג לרש חר� עושהו 

 



 הלכות קריאת שמע. עא
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

עובדיה (". שלא חל עליו אבלות עדיי�",ק� לטפל בקבורת אשתו שרה אמנו : פשט.1
 )ספורנו
 .)א.מסכת ברכות יח( )דומה (". כמוטל לפניו דמי�כיו� שמוטל עליו לקברו :"דרש

 )ג"רלב(" בר חר� את הש� יתבר�כ, מי שהוא מלעיג על העני מפני היותו עני: "פשט.2
מהמת כי זה )  מטר2 �כ(אסור לקרוא קריאת שמע במרחק של ארבע אמות :דרש

לפי  מסכת (.  שאינו יכול לקרוא)שהינו בגדר עני באי יכולתו לקיי מצות(נראה כלעג למת 
 ")תופס ארבע אמות"י בקטע "רש. א.ברכות יח

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

" ואינו מבר�" "פטור"תוספות בקטעי "  מי שמתו"י בקטע "רש) משנה. (ב.בבלי יז: ברכות.א
 .שמחות פרק י.  ב.מועד קט� כג)  משנה. (א.ירושלמי ג.   א.יח
יו "תוספות בקטע . א.ביצה ו. ד.ירושלמי כג) משנה. (א.בבלי קנא:שבת. א.ברכות ירושלמי ג.ב

 .ב.מועד קט� כג"  טוב שני
 .א.ברכות  יח.ד.ג
 .ה.מועד קט� ירושלמי ג.    ג.ירושלמי ב.  ב.ברכות יד: ותברכ.ה
 .ב.סוטה מג . א. ברכות  יח.ז

 
  הלכות�� "רמב

 .ו.ספר שופטי הלכות אבל ד.  ג.קריאת שמע ד.ה.ד.ג.א
 .ב.קריאת שמע ג.ז
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
 די� נושאי המיטה והמנחמי� והמלוי� .עב

 )סעיפי' ובו ה( 
 

בי� , בי� אות� שה� לפני המיטה, נושאי המיטה וחילופיה� וחילופי חילופיה�.א
,  ושאר המלוי� את המת.  פטורי��מאחר שלמיטה צור� בה� , אות� שה� לאחריה

 . חייבי��שאי� למטה צור� בה� 
 
כל שאי� שהות להוציאו ולקברו קוד� , אי� מוציאי� את המת  סמו� לקריאת שמע.ב

 .אי� מפסיקי� כדי לקרות, ו להוציאווא� התחיל. שיגיע זמ� קריאת שמע
 
 בזמ� שהמת מוטל לפניה� נשמטי� אחד אחד וקורי� �הע� העוסקי� בהספד.ג

 .והאונ� יושב ודומ�,  ה� קורי� ומתפללי��אי� המת מוטל לפניה� . ומתפללי�
 
וכל הע� הולכי� אחריה� ממקו� , קברו את המת וחזרו האבלי� לקבל תנחומי�.ד

א� יכולי� , הקבר למקו� שעומדי� ש� האבלי� לעשות שורה לקבל תנחומי�
 �וא� לאו ,  יתחילו�הע� להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קוד� שיגיעו לשורה 

 . לא יתחילו
dbd: 

jk xg` zexwl meia zedy yi m`.  
 
 �והחיצוני�.  פטורי�� הפנימי� שרואי� פני האבל �העומדי� בשורה לנחמו .ה

  . חייבי��ל שאינ� רואי� פני האב
   

 באורי�
 .של הנפטר המובל לקבורה �נושאי המיטה.א

  .בקריאת שמע�פטורי� /חייבי�
 הינו �.) ראה באור לסימ� עא(ביו� מות אחד משבעת הקרובי� שעליה� חייב להתאבל  �ג אונ�

'� .)משנה ח. מסכת פסחי� פרק ח. יט. ראה ויקרא י (. מדרבנ��מהתורה ובלילה שלאחריו' אונ
 

 



 הלכות קריאת שמע. עב
 מקורות

 
 �"תנ

 נושאי מיטת
 .  בניו ארצה כנע� ויקברו אתו במערת שדה המכפלהוישאו אתו :יעקב אבינו

 .)יג.בראשית נ(
.  ויעלו ויקברו אותו בי� צרעה ובי� אשתאלוישאו אתו :השופט שמשו� הגיבור

 .)לא. שופטי� טז(
. � ע� אבתיו בעיר דוד על הסוסי� ויקבר בירושלוישאו אתו:המל� אמציה

 .)כ.מלכי� ב יד(
 

 אבל
) 1( כי נטל עליו ויד�ישב בדד 

 .)כח.איכה ג(
 

 �"פרשנות על התנ
 .  .)  ז.עיי� תהילי� לז (יחכה: ג�.) ב.עיי� ישעיה כג(יתאבל , יבכה � ויד�.1
 �' נטל עליו'.  המתנה�' ויד�'. ישב גלמוד ויצפה לטובה, מי שאירע לו אבל וצרה"

 )  י על הפסוק"רש(".   נשא עליו הגזירה הזו)ה"הקב(בעל הגזירות 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
שלפני המיטה " "את שלפני המיטה"  "וחילופיה�"י בקטעי "רש) משנה. (ב.בבלי יז: ברכות.א

 )משנה. (א.ירושלמי ג"   הכי גריס"תוספות בקטע "  ושלאחר המיטה"  "צור�
. ב.סנהדרי� ירושלמי ב.  ב.ירושלמי ג " סמו� לקריאת שמע"ע י בקט"רש. א.בבלי יט: ברכות.ב

 .שמחות פרק י
 .ב.ירושלמי ג.  א.בבלי יט: ברכות.ג
 )משנה. (א.ירושלמי ג.   ב.יט) משנה. (ב.בבלי יז: ברכות.ד
 .ב.סנהדרי� ירושלמי ב)  משנה. (א.ירושלמי ג.   ב.יט) משנה. (ב.בבלי יז: ברכות.ה
 

  הלכות קריאת שמע�� "רמב
 .ד.ד.ב.א
 .ה.ד.ג
 .ו. ד.ה.ד
 



 הלכות קריאת שמע
 

 היש� ע� אשתו ובניו אי� יתנהג.עג
 )סעיפי' ובו ד(

 
לא יקרא קריאת , שני� שהיו ישני� בטלית אחד ובשר שניה� נוגעי� זה בזה. א

 .שמע אלא א� כ� היתה טלית מפסקת ביניה� ממתניה� ולמטה
 
, אפילו בלא הפסקת טלית, ני� לצד אחר קורא בחזרת פ�א� היה יש� ע� אשתו . ב

 .  ונכו� לחוש לדבריו. ויש מי שאוסר. משו� דחשיבא כגופו
 
מותר לקרות בחזרת פני� בלא הפסקת �א� היה יש� ע� בניו בעוד� קטני� . ג

 .    צרי� להפסק טלית�וא� ה� גדולי� . טלית
 
והתינוקת ,  עד שיהיו לו שתי� עשרה שני��התינוק ? עד כמה ה� חשובי� קטני�.ד
ובשנת שלוש .  מותר�ואפילו הביאו שתי שערות .   עד שיהיו לה אחת עשרה שני��

,  אסור בלא הפסקה�א� הביאו  שתי שערות �עשרה לתינוק ושתי� עשרה לתינוקת 
ושתי� �ומשנת שלוש עשרה ואיל� לתינוק. מותר�וא� לא הביאו שתי שערות 

 . אסור�י שערות  אפילו לא הביאו שת�עשרה  לתינוקת 
 

 באורי�
 . סימ� לבגרות מינית� שתי שערות.ד

 



 הלכות קריאת שמע. עג
 מקורות

 �"תנ
 אד� וחוה

) 1 (והיו לבשר אחד ודבק באשתועל כ� יעזב איש את אביו ואת אמו 
 .)כד. בראשית ב(

 כהני�
)  2 (  ממתני� ועד ירכי� יהיומכנסי בד לכסות בשר ערוהועשה לה� 

 .)מב.שמות כח(
 .)ד.ויקרא טז( )  3(  ומכנסי בד יהיו על בשרוכתנת בד קדש ילבש 

)  4(  ומכנסי פשתי� יהיו על מתניה�
 .)יח.יחזקאל מד(

 
 �"פרשנות על התנ

 .)ב.בכורות לה. ב. מנחות צג.  א.כתובות סו. א.ברכות כד: מסכתות( .אשתו כגופו.1
 .תפירת בגדי הקודש לכהני� במסגרת הקמת המשכ�.2
 . הכה� הגדול בעבודת יו� הכיפורי�בגדי.3
 .שיבנה במהרה, בגדי הכהונה בבית המקדש השלישי.4
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
 תוספות בקטעי  "אשתו כגופו" "ואפילו אשתו עמו"י בקטעי "רש. א.ברכות כד. ג.ב.א
" .יא.קדושי� ירושלמי ד"   היתה טלית חגורה"י בקטע  "רש. ב.כד"   והתניא"  "שניי
 "   בת אחת עשרה וב� שתי עשרה"י בקטע "רש. א. ברכות  כד.ד
 

  הלכות קריאת שמע�� "רמב
 .יח. ג.ג.ב.א
 .יט. ג.ד
 



 הלכות קריאת שמע
 

  שלא לבר� כשאבריו רואי� את הערוה.עד
 )סעיפי' ובו ו(

 
משו� דלבו רואה ,  צרי� לחו� בטלית על לבו ואז יקרא�היה יש� ערו� בטליתו .א

 .  אסור�רוה את הע
 

dbd : 
 exiag zexr d`ex eal m` oicd `ede-xeq` . 

 
כדי שלא יהא ,  יכסה בבגד ממטה ללבו�הרוח� ערו� במי� צלולי� ורוצה לשתות .ב

 .  אבל בידי� לא הוי כיסוי, ודוקא בבגד. לבו  רואה  את הערוה כשיבר�
 

dbd : 
 eicia ey`x dqkn m` oicd `ede-y`xd ieqk ixwin `l . 

v oniq lirl oiire"`.c . 

 
 .מותר לקרות והוא בתוכ�, שאי� איבריו נראי� בה�, וא� היו המי� עכורי�

 .    שלא יהא ריח� רע�והוא  
 

dbd : 
 mind on dlrnl wx mind jeza eal oi` m`e-ixy milelva s` . 

 
 . דיינינ� ליה כהפסקה�א� האד� מחבק גופו בזרועותיו .ג
 
א� על פי , שהנשי� יכולות לבר� ולהתפלל כשה� לבושות החלוקיש  מי  שאומר .ד

 .   שאינ� מפסיקות  למטה  מהלב
 

dbd  : 
zenexr od m`e,xac x`y lr zeayeiy e` rwxwa zegeh odly dexr `diy jixv , f`c

odly dexr d`ex oal oi` ,yi`a ok oi`y dn  . 
x oniq onwl oiire"e.b  . 

 
 אבל א� איזה מאבריו נוגע בי� בערותו בי�.  מותר�שאר אבריו רואי� את הערוה .ה

שהערוה שוכבת , ויריכותיו.  אסור לקרות  קריאת שמע או להתפלל�בערות  חבירו 
 .צרי� להפסיק� בבגד או להרחיק� בעני� שלא יגע הגיד בה�, עליה�

 
 א� על פי שממתניו �היתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה .ו

עד שיכסה , אבל להתפלל אסור.  מותר לקרות קריאת שמע�לה הוא ערו� ולמע
 .לבו

 
 באורי�

 .מותר �  שרי . לא נקרא�לא מקרי   . לא מהווה� לא הוי.ב
     . דינו כמו�דיינינ� .ג

 



 הלכות קריאת שמע. עד
 מקורות

 �"תנ
 ולא אלהי� מתהל� בקרב מחנ� להציל� ולתת איבי� לפני� והיה מחני� קדוש' כי ה

 .)  טו. דברי� כג( יראה ב� ערות דבר
 

 �"פרשנות על התנ
 .   נצטוינו לשמור על טהרת המחנה ג� בעת היציאה לקרב: פשט
ולא יראה : "אמר לו? ערו� מהו שיקרא שמע: חסיד שאל לאליהו זכור לטוב: "דרש

  .)ד.אמסכת תרומות ( )דיבור במצב כזה הינו בגדר ערוה(". דיבור ערות � דברב� ערות 
 ") ערות דבר"י בקטע "רש. ב.מסכת בבא מציעא קיד(". אי� אד� מבר� כשהוא ערו�"

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ב.סוכה י"  והרי לבו"י ותוספות בקטע "רש. ב.כה.  ב.ברכות כד.א
 )משנה. (ה.ירושלמי ג"   והרי לבו"י ותוספות בקטע "רש. ב.כה)   משנה. (ב.בבלי כב: ברכות.ב
 )      משנה וגמרא. (א.ירושלמי  פרק ב. משנה ג. בבלי פרק ב:חלה. א. ברכות כד.ד
 .א.נידה יג"  והלכתא"תוספות בקטע .   ב.ברכות כה. ה
 .א.כה"   היתה טליתו"י בקטע "רש. ב. ברכות כד.ו

 
  הלכות�� "רמב

 .יז.קריאת שמע ג. א
 .ד.הלכות תרומות ה�זרעי .   ז.קריאת שמע ב. ב
 .ט.ברכות א.ד
 .יז.קריאת שמע ג.ו.ה



 הלכות קריאת שמע
  

וכ� שלא לקרותה . וקול אשה בשעת קריאת שמע. להזהר מגלוי שיער.עה
 כנגד הערוה

 )סעיפי' ובו ו(
 
 אסור לקרות �אפילו היא אשתו , במקו� שדרכה לכסותו, טפח  מגולה  באשה.א

 .  קריאת שמע כנגדה
  

dbd  : 
mixne` yie:ezy`a `wec , zxg` dy`a la`-dexr ied gthn zegt elit` . d`xpe
`xd ixacn"dexr dy`a gthc y ,zxg` dy`l elit` , s` zexwl dleki dnvray wx

dnexr `idy it lr .r oniq lirlck"c.c. 
 
  .`dbd:ezy` elit .        אסור לקרות כנגדו�שיער של אשה שדרכה לכסותו .ב

 .  תרמו�אבל בתולות שדרכ� ליל� פרועות הראש 
 

dbd : 
oznvl uegn z`vl oilibxy miyp ly zexryd oicd `ede ,zixkp d`t oky lke, elit`

zeqkl dkxc.   
 
 . יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע.ג

 
dbd : 

ezy`a elit`e.dexr epi` ea libxd lew la`. 
  
 .   אסור�וכ� כנגד ערות קט� . אפילו של גוי, אסור  לקרות כנגד ערוה.ד

 
dbd: 

ohw zexr cbp oixizn yie,d`ial ie`x epi`y onf lk .xwir oke . 
qx oniq drc dxeia oiir"d .g. 

 
ולא : "דכתיב,  אסור לקרות כנגדה�ורואה אותה דר� דפנותיה , ערוה בעששית.ה

 . והא מתחזייא.)טו. דברי� כג ("יראה ב� ערות דבר
 
או שהוא , או שהוא בלילה,או שעצ� עיניו, מנהוהחזיר פניו מ, היתה ערוה כנגדו.ו

 . דבראיה תלה רחמנא והא לא חזי לה,  מותר לקרות�סומא 
 

 באורי�
 . מהוה�הוי ). מ" ס9.5 �אשכנז.(מ" ס8דהיינו ארבע אצבעות , רוחב כ� היד �טפח .א
 ")  עששית"י בקטע "רש. א.מסכת שבת  כג(. ששימש כמנורה" כלי גדול של זכוכית" � עששית .ה

 .והרי נראה �והא מתחזייא 
 והרי אינו )של איסור קריאה(בראיה תלוי הדי�  �דבראיה תלה רחמנא והא לא חזי לה .ו

 .  ה והכונה לדי� תורה"כינוי לקב �רחמנא.     רואה



 הלכות קריאת שמע.עה
 חכ� מישראל

, צרפת ב�1327 1250חי . אשרי, ש"רא: כינויי�. (רבי אשר ב� רבי יחיאל�' ש"רא'

שאלות ותשובות : חיבוריו. מגדולי מפרשי התלמוד והפוסקי�) איטליה וספרד,אשכנז

פירוש המשנית לסדרי זרעי� וטהרות , ש"תוספות הרא, ש"פסקי הרא, ש" הרא)ת"שו(

 .   'ש"הנהגות הרא'ו
� "הרי: מבוססת על פסיקותיה� של,מר� רבי יוס� קארו',שלח� ערו�'פסיקתו של מחבר ה

בהעדר זהות דעות בי� . ש"והרא) רבי משה ב� מימו�(� "הרמב,)רבי יצחק אלפסי(

 .פסק מר� לפי רוב דעותיה�, השלושה
 

 הלכות קריאת שמע. עה
 מקורות

 �"תנ
 .)ג. ב.ישעיה מז( )1( תגל ערות�  עברי נהרות)1( גלי שוקחשפי שבל 

 השירי� שיר( )2 (קול� ערב ומראי� נאוההראיני את מראי� השמיעיני את קול� כי 

 .)יד.ב
)  3(שער� כעדר העזי� הסבי עיני� מנגדי שה� הרהיבני 

 .)  ה.שיר השירי� ו(
 

 �"פרשנות על התנ
הנביא מתאר את השפלתה ואת בזיונה של בבל בדמות גבירה שהפכה  :פשט.1

הוחלפו בבגדי� קצרי� , שנשי� מכובדות לובשות, הבגדי� ע� שובל ארו�. לשפחה
 .ולכ� הרגלי� מגולות

 )   במסכת דלה�" גלי שוק"י בקטע "לפי רש(. 'תגל ערות�'כתוב ' גלי שוק'אחרי המילי� : דרש
והדוד מבקש שתניח לו לראותה ולדבר , הרעיה מסתתרת מהדוד שלא יראנה:פשט.2

 .עמו
 ) במסכת דלה�" קול� ערב"י בקטע "לפי רש (.כיו� שהמקרא משבח את קולה משמע שהקול תאוה

כבחור שארוסתו חביבה ועריבה עליו ועיניה נאות ואומר  "�" �הסבי עיני:"פטש.3
הסיבי עיני� מנגדי כי בראותי אות� לבי משתח� ומתגאה עלי ורוחי גסה בי : לה

 )    י על הפסוק"רש(". ואיני יכול להתאפק
 �לגבי קול.   א.מסכת ברכות כד(.  ערוה� באשה )3( שיער,  באשה)2( קול, באשה) 1( שוק:דרש

 ")  קול באשה"י בקטע "רש. א.מסכת קדושי� ע
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
 "המסתכל באצבע"י בקטע "רש. ב.שבת סד.  א.ברכות כד.א
 .א. ברכות  כד.ב
 .א.קדושי� ע.  א.חלה ירושלמי ב.   א. ברכות כד.ג
 .ב. מגילה כד. ב.ברכות כה. ד
 .א.ברכות כד. ו
 

  הלכות�� "רמב
 .טז.ריאת שמע גק. ב. איסורי ביאה כא.ב.א
.   טז.קריאת שמע ג.ו.ה.ד



 
 הלכות קריאת שמע

 
  להזהר מצואה בשעת קריאת שמע.עו

 )סעיפי' ובו ח (
 
משו� , מותר לקרות כנגדה א� על פי שרואה אותה דר� דפנותיה�צואה בעששית .א

 .  והא מתכסיא� .)יד. דברי� כג("ושבת וכסית את צאת�:" דכתיב�דבכסוי תלה רחמנא 
  

וכיו� שאי� ריח רע , דחשיבא כמכוסה,  מניח סנדלו עליה וקורא�צואה בגומא .ב
 מגיע

 .והוא שלא יהא סנדלו נוגע בה.  מותר�לו 
 
אפילו , ופי חזיר כצואה עוברת דמי.  אסור לקרות כנגדה�העבירו צואה לפניו .ג

 .דהוי כגר� של רעי, עולה מ� הנהר אי� הרחיצה מועלת לו
 
או שהכניס ידיו בבית הכסא דר� חור ואינו , שרו ומכוסה בבגדיוהיתה צואה על ב.ד

שלא התיר המתיר : ויש אומרי�.  יש מתירי� לקרות ויש אוסרי��מריח ריח רע 
. אלא במקו� שהיא נכסית מאליה בלא מלבושי� כגו� אצילי ידיו, בצואה על בשרו

 . ונכו� לעשות כדברי המחמיר
 

dbd : 
d`evk epic exya lr rxf zakye.  

 
אפילו אינה , אסור לקרות לדברי הכל� אפילו היא מכוסה �צואה בפי טבעת .ה

 נראית
 .כשהוא עומד ונראית כשהוא יושב

 
והוא שיהא ,  יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא כנגדה�היה לפניו מעט צואה .ו

אבל א� לא יקרא מיד והרוק נימוח , ואי� הביטול מועיל אלא לפי שעה. הרוק עבה
 .   לא בטלה�ונבלע בה 

  
 ספק א� צואה. דחזקת בית שאי� בה צואה,  מותר לקרות�ספק א� צואה בבית .ז

אפילו , אבל ספק מי רגלי�. משו� דחזקת אשפה שיש בה צואה,  אסור�באשפה 
  מותר  משו� דלא אסרה תורה לקרות כנגד מי רגלי� אלא כנגד עמוד של�באשפה 

 .ובספיק� לא גזרו, ואחר שנפל לא מיתסר אלא מדרבנ�, קלוח
  

אבל .  צרי� לחזור ולקרות�קרא במקו� שראוי להסתפק בצואה ומצאה אחר כ� .ח
 אפילו �ומי רגלי� .  אי� צרי� לחזור ולקרות�א� אי� המקו� ראוי להסתפק בו 

 .  אי� צרי� לחזור ולקרות�מצא� במקו� שראוי להסתפק 
 



 הלכות קריאת שמע. עו
 באורי�

 ")  עששית"י בקטע "רש. א.מסכת שבת  כג(. ששימש כמנורה" כלי גדול של זכוכית" � עששית.א
 .והרי זה מכוסה,בכיסוי מותנה היתר הקריאה �דבכיסוי תלה רחמנא והא מתכסיא 

 . ה והכונה לדי� תורה"כינוי לקב �רחמנא 
קרוי ) צואה(אלא של רעי ,  שניה� כלי חרס ה��גר� ועביט . " סיר לילה�גר� של רעי 

  ")    גר� ועביט"י בקטע "רש. ב.מסכת ברכות כה(". קרוי עביט) שת�(ושל מי רגלי� , גר�
רבנ� ). 'עמוד של קילוח'(מהתורה נאסר לקרות מול קילוח של שת� .  נאסר�מיתסר  .ז

 .  אסרו ג� במקו� שיש ש� שת� בודאות א� לא בספק
 

 הלכות קריאת שמע. עו
 מקורות

 �"תנ
 .מחו� למחנה ויצאת שמה חו� תהיה ל� ויד

 . תהיה ל� על אזנ� והיה בשבת� חו� וחפרתה בה ושבת וכסית את צאת�ויתד
 קדוש והיה מחני�אלהי� מתהל� בקרב מחנ� להציל� ולתת איבי� לפני� '  כי ה

 .) טו�.יג. דברי� כג( )1(.ולא יראה ב� ערות דבר ושב מאחרי�
 

 .)ו. תהילי� קנ( )2( תהלל יה הללו יה כל הנשמה
 .)י.תהילי� לה( )3(מי כמו� '  תאמרנה הכל עצמותי

 
 �"פרשנות על התנ

 .צואה �צאת�  )י"לפי רש (. נשק� אזנ�.  מקו� לשרותי�� 'יד'.1
התורה מצוה על צניעות .  בחגור הקרבי יש להוסי� את שתשמש לכיסוי צואה

מצויה בכל ' כי קדושת ה, הצו תק� בכל מקו�. והתרחקות מזוהמה במחנה הצבאי
והידוע במנהגי המחנות היוצאות . הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. "אתר

. יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו בניאו� וכל נבלה,למלחמה כי יאכלו כל תועבה
, וממנו נלמוד למקו� התפילה. ' כי המחנה כולו כמקדש ה�טע� בכיסוי הצואה ... 

 .)י. � על דברי� כג"רמב(".שנרחיק מ� הצואה ארבע אמות ולכל מראה העיני�
 .)א.עירובי� ירושלמי ה.   א.ברכות כה: מסכתות(

 
 . יש מתירי� ויש אוסרי��צואה על בשרו וקורא קריאת שמע

, כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת: סיו� ספר תהילי� בקריאה נרגשת: פשט.2
  )'מצודת דוד' (".תהלל את יה

ולא שאר ,)ועליה אי� צואה (החוט� בכלל ההילולהפה ו" כי �מותר לקרוא: דרש
 )במסכת דלהל�" כל הנשמה"י בקטע "רש(.  )שעליה יש צואה(" אברי�

וכאילו תדברנה ותעידנה כי אי� אלהי� רק הש� ... רמז לגו� � כל עצמותי:פשט.3
 )אב� עזרא(". שיכול להציל

 .כולל כל האברי�" כל עצמותי"כי   �אסור לקרוא: דרש
 .)א.מסכת ברכות כה(



 הלכות קריאת שמע. עו
 מקורות

  בבלי וירושלמי �תלמוד 
 .ב.ברכות כה.ב.א
 .א.ברכות כה.ג
ידיו בבית "  "במקומה"י בקטעי "רש. א.יומא ל. א.כה" פסק"תוספות בקטע . ב.ברכות  כד.ה.ד

 .א.חלה ירושלמי  ב"    הכסא
 .ה.ירושלמי ג.   ב.בבלי כה: ברכות.ו
 .א.כה"  והא"וספות בקטע ת. ב.ברכות כב.ז
 .ב.ברכות כב.ח

 
  הלכות קריאת שמע�� "רמב

 .י. ג.א
 .יא.ג. ב
 .יג.ג. ג
 .יא.  ג.ו.ה.ד
 .טו. ג.ז
 
 



 הלכות קריאת שמע
 

 שלא לקרות כנגד מי רגלי�.עז
 )סעיפי' ובו ב( 

 
ולא שנא . עד שיטיל לתוכ� רביעית מי� ואז מותר, אסור לקרות כנגד מי רגלי�. א

 .  ובלבד שלא יהא עביט המיוחד לה�, לא שנא בכלי, על גבי קרקע
t oniq mnwl oiir hiar oice"f.   

 
 .לא שנא היו המי� בכלי תחילה, לא שנא היו ה� בכלי תחילה ונות� עליה� מי�

  
,  שתי רביעיות�ולשל שני פעמי� , למי רגלי� של פע� אחת�רביעית שאמרו .ב

 .dbd :emlerl ok.         שלשה�ולשל שלש 
 

   באורי�
.   לא משנה �   לא שנא ).ק"סמ150אשכנז (ק " סמ86 �  רביעית .שת�  � מי רגלי�. א

  .) ב.מסכת בבא בתרא פט( .כלי כיבול למי שופכי� �עביט 

 
 

 הלכות קריאת שמע.עז
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

) משנה. (ה.ירושלמי ג"   ומי רגלי עצמ�"י בקטע "רש. ב.כה) משנה. (ב.בבלי כב: ברכות.א
 )משנה. (ה.ירושלמי ג

 )משנה. (ה.ברכות ירושלמי ג.ב
 

 הלכות קריאת שמע �� "רמב
 .יב. ג.א
 .י. ג.ב
 



 הלכות קריאת שמע
 

 מי שנצר� להטיל מי� בשעת קריאה. עח
 )ובו סעי� אחד(

 
עד שיכלו המי� וחוזר  פוסק �היה קורא והתחילו מי רגליו שותתי� על ברכיו .א

 כיו� שה� �אפילו א� נפלו על בגדיו ויש בה� טופח על מנת להטפיח , לקרות
 .  מרחיק מה� ארבע אמות,וא� נפלו מי רגלי� באר�. מכוסי� בבגדו

  
dbd : 

t oniq onwl x`aziy xeriyk e`"a.a .rwxwa erlaiy cr oiznn e`.  
 

 . אינו צרי� לחזור אלא למקו� שפסק, ואפילו שהה כדי לגמור את כולה
 

dbd : 
mixne` yie:y`xl xfeg dlek z` xenbl ick ddy m`c .xwir oke . lirl izazky enke

q oniq"d .` .`xewd itl oixryne. 
 
 

   באורי�
 .רטוב במידה כזאת שיכול להרטיב ג� אחרי�� טופח על מנת להטפיח .שת�  � מי רגליו.א

 ). מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה �ארבע אמות
 � .אומדי� �ומשערי

 
 

 הלכות קריאת שמע.עח
 מקורות

 
  בבלי�תלמוד 

 .א.כה"  ממתי�"תוספות בקטע "  לא אסרה תורה"י בקטע "רש. ב.ברכות  כב.א
 

 הלכות תפילה �� "רמב
 .יג. ד.א



 
 הלכות קריאת שמע

 
 מי שנזדמ� לו צואה בשעת קריאה.עט

 )סעיפי' ובו ט(
 
אפילו . צרי� להרחיק ארבע אמות ממקו� שכלה הריח�היתה צואת אד� מאחריו .א

 צרי� להרחיק ארבע אמות ממקו� שיכלה הריח למי �א� יש לו חולי שאינו מריח 
 . אפילו בלילה,  צרי� להרחיק מלא עיניו�ומלפניו . שמריח

dbd:`neq `edy e` צרי� להרחיק עד מקו� שאינו יכול �  שאינו רואה אותה
 .   דינו כמלאחריו�וא� היא מצדיו . אותה ביו�לר

 
dbd : 

 my lltzny ziaa e` zqpkd ziaa d`eve lltznd xeaiv gily- eixg`l `id elit`
 ziad lka-dp`iveiy cr wezyl jixv , `ly xyt` i`e ozaeg ici miax `iveny xg`n

d`evd ly zen` rax` jeza ldwd on cg` `di . 
v oniq seq onwl oiire .t oniq onwl oiire"f.b .ziaa d`ev oica  . 

  
או שהיתה בבית אחד והוא , היתה במקו� גבוה עשרה טפחי� או נמו� עשרה.ב

 א� אי� לה ריח יכול � אפילו הפתח פתוח ויושב בצידה ורואה אותה �בבית אחר 
�.) טו. גדברי� כ(" והיה מחני� קדוש: "דכיו� שהיא ברשות אחרת קרינ� ביה שפיר, לקרות

 לא מהניא �וא� יש לה ריח .  דוקא כשאינו רואה אותה�א "אבל להרשב, ש"להרא
הכי , דכי היכי דהפסקה מועלת לצואה עצמה: ויש אומרי�. הפסקה ולא שינוי רשות

 .נמי מועילה לריח רע שלה
 
קטנה � והגדולה עודפת עליה מ� הצדדי� �חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה .ג

 כיו� �אבל הגדולה . לא חשיבא כבית בפני עצמה כיו� שנפרצה במילואה לגדולה
הלכ� א� . חשיבא כבית בפני עצמה�שכתליה עודפי� על של קטנה מצד זה ומצד זה 

 מותר �וא� צואה בקטנה .  אסור לקרות בקטנה עד שירחיק כשיעור�צואה בגדולה 
 .א� אי� מגיע לו ריח רע, לקרות בגדולה בלא הרחקה

 
וא� .  מרחיקי� מה� כמו מצואת אד�� א� נת� בה� עורות � כלב וחזיר צואת.ד

א� אי� בה� ,  דינ� כדי� צואת שאר בהמה חיה ועו� שאי� צרי� להרחיק מה��לאו 
 .וא� יש בה� ריח רע דינ� כצואת אד�. ריח רע

 
 באורי�

 .עיור �סומא ).  מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה �ארבע אמות.א
  ).מ" ס9.5 �אשכנז(מ " ס8 �טפח .ב

  .  את הפסוק)חל הכלל של(נקרא יפה  �קרינ� ביה שפיר
   .ראה להל�. מגדולי חכמי ההלכה �א"רשב, ש"רא

א� , לדעת שניה� העדר ריח הינו תנאי הכרחי להיתר: שיטת� בהיתר קריאה כשיש צואה

 .  לא מועיל �ניאלא מה.              א ההיתר מותנה ג� בהעדר ראיה"לדעת הרשב
  .טז.ראה סימ� נה.ג 
 



 הלכות קריאת שמע.עט
 
 דינ� �וצואת חתול ונמיה ונבלה מסרחת , לאחר שבא מהדר�, צואת חמור הרכה.ה

 א� אי� הריח בא � א� על פי שרואה צואת בהמה כנגדו �וההול� בדר� . כצואת אד�
,  יש אומרי� שיש לחוש�ובסמו� לעיר . לו אינו חושש למיעוט לתלותה בשל חמור

 . לפי שרוב הבהמות המצויות ש� ה� חמורי�
 

dbd : 
mixeng igikyc mewna. 

 
 אוסר לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מ� הדר� וכנגד � .)ה.מסכת ברכות ג (בירושלמי.ו

 . צואת תרנגולי� אדומה
 

dbd: 
zgxqn d`ev dze` ik. 

 
אבל הלול שלה� . חיה ועו�, מה דינה כצואת בה�צואת תרנגולי� ההולכי� בבית .ז

 .יש בו סרחו� ודינו כצואת אד�
  

 . אסור לקרות כנגד אשפה שריחה רע.ח
 
�וא� יצא מחבירו .אסור בדברי תורה עד שיכלה הריח�יצא ממנו ריח מלמטה .ט

שהתלמידי� קצת� גורסי� וקצת� ישני� . מותר בדברי תורה משו� דאי אפשר
 .אסור עד שיכלה הריח�אבל לקרות קריאת שמע . ומפיחי� בתו� השינה

 
 באורי�

 .  ראה להל� במקורות.  הכונה לתלמוד הירושלמי� בירושלמי.ו
 

 חכמי� מישראל
מגדולי חכמי ההלכה ).  ספרד�1310 1235חי (רבי שלמה ב� אברה� ב� אדרת �א"רשב

, תורת הבית הארו�: חיבוריו. 13 �ומנהיגה המוכר של יהדות ספרד מאמצע המאה ה

 בנושאי� )שאלות ותשובות(תי� "ס ושו" מסכתות בש15 �חידושי� ל, רת הבית הקצרתו

 . שוני�
 .פרוט ראה לעיל סימ� עה. רבי אשר ב� רבי יחיאל�' ש"רא'

 



 הלכות קריאת שמע.עט
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ה.ירושלמי ג.   א.כו" אמות' מרחיק ד"י בקטע "רש. א.בבלי כה: ברכות.ב.א
 .ב.עירובי� צב.ג
" לית הלכתא"י ותוספות  בקטע  "רש" בזמ� שיש בה� עורות"י בקטע "רש. א.בבלי כה: ברכות.ד

 .ה.ירושלמי ג
 .ה. ברכות ירושלמי ג.ו.ה
 "לית הלכתא"י ותוספות בקטע  "רש. א. ברכות כה.ח.ז
 "דהני גנו" "ציפי"י בקטעי "רש. א.ברכות כה.ט
 

 ות הלכ �� "רמב
 .יב.ג.  ח. קריאת שמע ג.א
 .ט. קריאת שמע ג.ב
 .ח.תפילה ח.ג
 .ו. קריאת שמע ג.ה.ד
 .טו. קריאת שמע ג.ח
 .יד. קריאת שמע ג.ט
 



 הלכות קריאת שמע
 

 מי שאינו יכול להשמר מהפיח. פ
 )ובו סעי� אחד(

  
מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה .א
.  מוטב שיעבור זמ� קריאת שמע ותפילה ולא יתפלל ממה שיתפלל בלא גו� נקי�

וא� יראה לו שיכול לעמוד .  אנוס הוא ומתפלל מנחה שתי��וא� עבר זמ� תפילה 
 . לקריאת שמע' אהבה' יניח תפילי� בי� �על עצמו בשעת קריאת שמע 

dbd : 
mdilr jxaie.  

 
 באורי�
 . התחתו�להוציא רוח מחלק גופו �להפיח 

 . שברור לו� שברי לו
 

 די� צואת קט�. פא
 )סעיפי' ובו ב(

 
קט� שהגיע לכלל שאחר כיוצא בו יכול לאכול כזית דג� בכדי שיוכל גדול לאכול .א

 . מרחיקי� מצואתו או ממימי רגליו�אכילת פרס 
 
וא� אי . יל� כדי שיזרקנה מאחריו ארבע אמות, היה קורא וראה צואה כנגדו.ב

 יל� כדי שיניחנה לצדדי� ארבע � כגו� שיש לפניו נהר או דבר אחר המעכב �אפשר 
 א� היה במקו� שהיה �ולהרבינו יונה . ואי� צרי� לחזור אלא למקו� שפסק. אמות

 .r oniq lirl oiire"e.g .                צרי� לחזור לראש, לו לתת אל לבו שיש ש� צואה
 

  באורי�
 דג� במש� זמ� שאד� בוגר בינוני יכול ) גר�28(ל לאכול כזית  מי שהגיע לגיל שיכו�קט�.א

    ) גר�54 �ביצה,  גר�216(. היינו חצי ככר בגודל ארבע ביצי�, לאכול פרס
�מה� . שיבולת שועל ושיפו�, כוסמת,שעורה,חיטה :ש� כולל לחמשה מיני� �דג

מסכת חלה פרק (. מה� אופי� מצה וה� הופכי� לחמ� בתנאי� מסוימי�,מפרישי� חלה

  .) ב.משניות א.א
 ". שצואת מיני� הלל מסרחת� בכל עני� אכילה �משאכל כזית מאלו " �מרחיקי� מצואתו

 ") מרחיקי� מצאתו"י בקטע "רש. ב.מסכת סוכה מב(
 ). מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 מידת יסוד בהלכה �ארבע אמות.ב
 

 הלכות קריאת שמע. פא.פ
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
  בבלי וירושלמי�מוד תל
 "מרחיקי� מצאתו"י בקטע "רש .ב.סוכה מב.א
 )משנה. (ה.ירושלמי ג)   משנה. (ב.בבלי כב: ברכות.ב



  הלכות קריאת שמע
 

 די� צואה יבשה .פב
 )סעיפי' ובו ב(

 
,  הרי היא כעפר ומותר לקרות כנגדה�צואה יבשה כל כ� שא� יזרקנה תתפר� .א

 . והוא שלא יהיה בה ריח רע
 

dbd : 
mixne` yie:dwixf `la dlilb ici lr zkxtp m` wx xtrk ied `lc .xwir oke. 

 
 . א� היו מרטיבי� היד אסור לקרות כנגד��מי רגלי� שנבלעו בקרקע .ב
 

mixne` yie :xeq` epi`c ,githdl zpn lr gteha wx.df lrjenql yie. 

 
   באורי�

". עד שמחזיר� לסלת�) את המנחות(ורכ� פ" .פורר, שבר, ריסק�פר� .  תתרסק�תתפר�.א
    .)ב.מסכת ברכות לז(
 .רטוב במידה כזאת שיכול להרטיב ג� אחרי�� טופח על מנת להטפיח .שת� � מי רגלי�.ב
 
 

 הלכות קריאת שמע. פב
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
  בבלי�תלמוד 

 "איכא דאמרי"י בקטע "רש. א.ברכות כה. ב.א
 

  הלכות�� "רמב
 .ז.קריאת שמע ג. א
 



 הלכות קריאת שמע
 

 די� בית הכסא בקריאת שמע .פג
 )סעיפי' ובו ה(

 
ויראה לי דהיינו . אסור לקרות כנגד בית הכסא יש� אפילו פינו ממנו הצואה.א

 קורא כנגדו �א� על פי שיש בו צואה , אבל א� יש לו מחיצות, כשאי� לו מחיצות
 . רעאי� מגיע לו ריח, בסמו� ואינו חושש א�

  
 .מותר לקרות כנגדו אבל לא בתוכו, הזמינו לבית הכסא ועדיי� לא נשתמש בו.ב
 
וא� אמר . דינ� שוה', וג� זה': ואמר על בית אחר. 'בית זה יהא לבית הכסא': אמר.ג

, הרי זה השני ספק א� הזמינו לכ� א� לאו', וג� זה': ולא אמר', ובית זה': על השני
 . יצא�וא� קרא בו . לפיכ� אי� קורי� בו לכתחילה

 
והוא עשוי במדרו� , ופיו בריחוק ארבע אמות מ� הגומא, בית הכסא שהוא בחפירה.ד
 �וכ� המי רגלי� יורדי� מיד לגומא ,  בעני� שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק�

 .  א� אי� בו ריח רע וג� אי� משתיני� בו חו� לגומא, כסתו� דמי ומותר לקרות בו
 

dbd: 
n m` la` minrtl mda mipizy-dxez ixaca mda xdxdl xeq` , zexwl oky lk
rny z`ixw. 

 
,   מותר לקרות קריאת שמע כנגדו�בני  אד�  שיש  לה�  ספסל  נקוב ונפני� עליו .ה

ועוד שהנקב תמיד מכוסה . כיו� שאי� הצואה  על הנקב וג� אי� הגר� תחת הנקב
� .בד

 
dbd: 

oixew oi`y mewna `xewy in lke,`xewe xfeg. 
 
   באורי�

 .) משנה יד. מסכת מכות פרק ג(. צואה �רעי).  מטר2.3 �אשכנז( מטר 1.9 �ארבע אמות.ד
 .שת� �מי רגלי� 

 .)א.מסכת שבת קמג(". גר� של רעי. " סיר לילה�גר� .ה
 



 הלכות קריאת שמע. פג
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 )  משנה. (א. ירושלמי ג"   כנגד בית הכסא"י בקטע "רש. א.כו)  משנה. (ב. כבבבלי: ברכות. ב.א
 .ב.מגילה כז"   בשבת" סוכה תוספות בקטע 

 � בקטע "י ותוספות ור"רש.  א.נדרי ז   "שאני בית כסא"תוספות בקטע . ב.י.  א. שבת י.ג
 "יש יד לבית הכסא"
 "דפרסאי"י בקטע "רש.  א.ברכות כו. ה.ד

 
  הלכות קריאת שמע�� "רמב

 .ב. ג.א
 .ג. ג.ג.ב
 



 הלכות קריאת שמע
 

 א� מותר לקרות במרח�.פד
 )ובו סעי� אחד(

 
 בבית החיצו� שכל העומדי� �וביש� .  מותר לקרות בו�מרח� חדש שלא רחצו בו .א

 יש � שקצת  העומדי�  ש� לבושי� וקצת ערומי� �ובאמצעי .  מותר�ש� לבושי� 
 .  א קריאת שמע ותפילהש� שאילת שלו�  אבל ל

 
dbd: 

dxez ixaca my xdxdl xzene. 

 
 . אפילו שאלת שלו� אסור� שכול�  עומדי�  ש� ערומי� �ובפנימי 

 
dbd: 

ugxnd ziaa on` zeprl xeq`e. 
 

 הלכות קריאת שמע. פד
 מקורות

 
 �"תנ

 .)כד.שופטי� ו( .שלו�' ויקרא לו ה' ויב� ש� גדעו� מזבח לה
 

 �"פרשנות על התנ
י על "רש(. הש� הוא שלומנו: השופט גדעו� ב� יואש קרא על המזבח שבנאו: פשט
 )הפסוק
 " 'שלו�' ה" לחבירו בבית המרח� משו� שנאמר שלו�אסור לאד� שית� : "דרש

 .)ב.מסכת שבת י(
 )על הסימ�' טור'ב' בית יוס�'( .'שלו�' ה'ה "גדעו� קרא לו להקב

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

י "רש. א.קידושי� לג.   ג.ירושלמי ג.  ב.מ" שאני בית כסא"תוספות בקטע . ב.י.  א. בבלי י: שבת.א
 " הזמינו"תוספות בקטע  . א.נדרי ז.    ד.עבודה זרה ירושלמי ג"   בתי גואי"בקטע 

 
  הלכות�� "רמב

 .כב.תפילי� ד.   ה�.ג:קריאת שמע ג. א
 



 
 הלכות קריאת שמע

 
  באיזו מקומות אסור לקרות קריאת שמע.פה

 )סעיפי' ובו ב(
 

ואפילו א� . לא יל� אד� במבואות המטונפות ויניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע.א
 אפילו שהה כדי �וכשיצא מש�. צרי� להפסיק כשיגיע למבוי המטונ�, היה קורא ובא

 .  אינו צרי� לחזור אלא למקו� שפסק�לגמור את כולה 
 

dbd : 
y`xl xfegy mixne` yie . okexwir .q oniq oirl oiire"d.`.   

 
, אפילו להרהר בדברי תורה אסור בבית הכסא ובבית המרח� ובמקו� הטינופת.ב

 .  והוא המקו� שיש בו צואה ומי רגלי�
 

dbd : 
ugxna cenll xeq` ugxnd zekld elit`e. 

 
נאמ�  ,  כגו� רחו��וכ� הכינויי� . דברי� של חול מותר לאמר� ש� בלשו� הקדש

. אבל השמות שאינ� נמחקי� אסור להזכיר� ש�.  מותר לאמר� ש��וכיוצא  בה� 
ואפילו בלשו� הקודש ובענייני ,  מפריש�וא� נזדמ� לו ש� להפריש מדבר האסור 

 .  קודש
 

dbd : 
xac ly enrh xn`i `ly calae oic weqtl xzen dxez ixaca xdxdl xzeny mewnae. 

 
   באורי�

מותר להרהר ש� בדברי תורה , א� נכנס בלב הרהור עבירה "להפריש מדבר האסור. ב

  )'מג� אברה�'לפי ' משנה ברורה'(" שהתורה מצילה מהרהורי� רעי�...
 
 הרחבה והעמקה.ב
ד "הש� הנכתב יו: ושבעה שמות ה�... ה"השמות הקדושי� הטהורי� שנקרא בה� הקב"

, ושדי, ואלהי, ואלהי�, ואלוה, ואל, או הנכתב אדני, א והוא הש� המפורש"ו ה"א וא"ה

, הגבור, הגדול, ורחו�, כגו� חנו�, ה"שאר הכינויי� שמשבחי� בה� את הקב... וצבאות

 ". וחזק וכיוצא בה� הרי ה� כשאר כתבי הקדש ומותר למוחק�, קנא, הנאמ�,והנורא
 .)  ה. ב�. א. � הלכות יסודי התורה ו"רמב(
 

 



 הלכות תפילה. פה
  מקורות

 �"תנ
)1( נתתי לה� חקי� לא טובי� ומשפטי� לא יחיו בה�  וג� אני.א

 .)כה.יחזקאל כ (
)2(הוי משכי העו� בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה 

 .)יח.ישעיה ה (
)3(בזה ' כי דבר ה

 .)לא.במדבר טו (
)4(ובדבר הזה תאריכו ימי� 

 .)מז. דברי� לב (
 

 �"פרשנות על התנ
 )י"רש(".מסרתי� ביד יצר� להיכשל בעונ�."1:פשט

 )תרגו� יהונת� (".אחר יצר� המטופש, מסרתי� ביד שנא�"
מסרתי� ביד אויביה� שישימו עליה� חוקי� שלא יהיו טובי� "

 )ק"רד("וגזירות שלא יחיו בה�...לה�
 )י"רש("ומשנתגרה בה� מתגבר והול�... גוררי� יצר� הרע עליה מעט מעט."2

כ� ה� מושכי� את      , כמו שמושל האד� העגלה הטעונה בחבלי� ובעבותות"
  )ק"רד(". העו� אליה� בחזקה

המגלה פני� בתורה ,אפיקורוס, אי� תורה מ� השמי�:האומר "�" בזה' דבר ה."3:דרש
כל ... כל התורה כולה אני מקבל  חו� מדבר זה:האומר...)דורש דרשות של דופי(

היכול ...ודבר זה מפי עצמו אמר) ה"הקב(מפי הקודש ) משה רבנו(התורה אמר 
, .א.מסכת סנהדרי� צט(". שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר..ללמוד ואינו לומד

 .)       ספרי על פרשת שלח פיסקה ו
 מכ� כי הוא הוא לא דבר ריקכי :"בסיכו� שירת האזינו אומר משה רבינו.4:פשט

 )הפסוקי ויונת� ב� עוזיאל  על "רש(". אי� ל� דבר ריק� בתורה.)  "מז.דברי� לב(". חייכ�
 

שא� היה ..  לא יקרא קריאת שמע �היה מהל� במבואות המטונפות.1.2.3.4: דרש
נתתי לה� חקי� לא ':עליו הכתוב אומר... ?לא פסק מאי.  פוסק�קורא ובא 

תאריכו '... ?וא� פסק מה שכרו... ) 3(' בזה' דבר ה'...)2('מושכי העו�'...)1 ('טובי�
)4(' ימי�

 .)     ב.מסכת ברכות כד(".  
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ב.ראש השנה לד. ב. ברכות כד.א
  .ג.ירושלמי ג.  א.קנ"  וכי תימא"תוספות בקטע  . ב.מ. ב.בבלי  י:שבת.  ב.ברכות כד.ב

 .ד.ירושלמי ג"  תנא"תוספות בקטע . ב.בבלי מד: עבודה זרה
 

  הלכות קריאת שמע�� "רמב
 .יד.ג.  יב. ב.א
 .ה.ג. ד. ג.ב
 



 יאת שמעהלכות קר
 

 שצרי� להרחיק מ� מי� סרוחי�.פו
 )ובו  סעי� אחד(

 
צרי� להרחיק מה� כמו , או מי משרה ששורי� בה� פשת� או קנבוס, מי� סרוחי�. א

 .מ� הצואה
 

   באורי�
 .אריגי� ונעלי�, ממנו הופק שמ� וא� שימש להתקנת חבלי�. צמח סיבי� �קנבוס

" � .)משנה א. מסכת כלאי� פרק ט (".זה בזה) עירבב(הפשת� והקנבוס שטרפ
 

 
 הלכות קריאת שמע. פו

  מקורות
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ה. ירושלמי ג" מי המשרה" "במי הרעי"י בקטעי "רש. כה ב)  משנה. (ב.בבלי כב:ברכות.א

 
  הלכות קריאת שמע�� "רמב

 .ז. ב.א
 
 



 הלכות קריאת שמע
 

 � של רעי כמה צרי� להרחיק בשעת קריאת שמע מ� גר.פז
 )סעיפי' ובו ג(

 
 צרי� להרחיק מה� כמו � של חרס או של ע� �גר� של רעי ועביט של מי רגלי� .א

או של חרס , או של זכוכית, אבל א� ה� של מתכת. אפילו הטיל בה� מי�, מצואה
 . מותר א� ה� רחוצי� יפה�מצופה

 
והלכה .  יש מתירי� ויש אוסרי��גר� ועביט של חרס או של ע� שכפאו על פיו .ב

 .כדברי האוסרי�
 
כיו� , מותר לקרות קריאת שמע בבית שיש בו צואה ומי רגלי� או גר� ועביט.ג

 א� על פי �וכ� א� כפה עליה� כלי . ט"שהרחיק מה� כשיעור שנתבאר בסימ� ע
 .  הרי אלו כקבורי� ומותר לקרות כנגד��שה� עמו בבית 

 
 

 באורי�
קרוי ) צואה(אלא של רעי ,  שניה� כלי חרס ה��ועביט גר� . " סיר לילה�גר� של רעי .א

  ")    גר� ועביט"י בקטע "רש. ב.מסכת ברכות כה(". קרוי עביט) שת�(ושל מי רגלי� , גר�
 
 

 הלכות קריאת שמע.פז
 מקורות

 �"תנ
 .ו"ראה סימ� ע

 
 תלמוד בבלי   

 "ובלבד" "גר� של רעי"תוספות בקטעי  "  גר� ועביט"י בקטע "רש. ב.ברכות כה. ג.א
    

  הלכות קריאת שמע�� "רמב
 .יב. ג.ג.א



 הלכות קריאת שמע
 

 בעל קרי מותר בקריאת שמע.פח
 )ובו סעי� אחד(

 
שהוציאו , חו� מבעלי קרי,כל הטמאי� קורי� בתורה וקורי� קריאת שמע ומתפללי�.א

, עזרא מכל הטמאי� ואסרו בי� בדברי תורה בי� בקריאת שמע ותפילה עד שיטבול
ואחר כ� ביטלו אותה . כדי שלא יהיו תלמידי חכמי� מצויי� אצל נשותיה� כתרנגולי�

והעמידו הדבר על הדי� שא� בעל קרי מותר בדברי תורה ובקריאת שמע , תקנה
 . וכ� פשט המנהג. ובתפילה בלא טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבי�
 

dbd : 
zqpkd zial qpkil dzii`x inia dcip dy`l oi`y eazky yi ,lltzdl e` , xikfdl e`

xtqa rbil e` myd .mixne` yie :lka zxzeny .xwir oke . el` zepicna bdpnd la`
dpey`x `xaqk .xzid ebdp oeal iniae .xingdl ebdpy mewna elit`e , mi`xep minia

zqpkd zial jlil mitq`zn miaxy `peeb i`dke , x`yk zqpkd zial jlil mixzen
miyp ,d ikueg ecnri ode mitq`zn lkdy lecb oeavrl odl `e. 

 
   באורי�

מקרה  '�וליציאה  'בעל קרי'נקרא , מכל סיבה, א� יצאה מאיש. כינו לשכבת זרע �קרי 

 .  'לילה
 .במקוה טהרה �טבילה 

�מסכת (".  טהור�מי� ) ליטר18 �כ(בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבי� "�רחיצה דתשעה קבי

 .)א.ברכות כב
 . שתוכנו דברי תורה�ליגע בספר 

  .נכתב במזרח אירפה �במדינות אלו
  )'משנה ברורה'לפי (. עד ליו� כיפור כולל' סליחות'מתחילת אמירת  �בימי� נוראי�

  . כגו� זה�כהאי גוונא
 

 הרחבה והעמקה
עד מש� שבעה ,  כשהיא רואה ד��בימי המחזור החדשי  �אשה נידה בימי ראייתה

. בי� שראתה פע� אחת בי� שראתה במש� כל שבעת הימי�', נידה'ה  היא מכונ�ימי� 

הרי מדי� תורה טובלת במקוה טהרה , א� ביו� השביעי לפנות ערב פסקה מלראות ד�

אחד עשר ימי 'לאחר שבעת ימי הנידה מתחילי� ימי� המכוני� . בליל שמיני והיא טהורה

א� באחד מהימי� הללו ראתה ד� במש� יו� אחד או שני� הרי למחרת : דינ�. 'הזיבה

ארוע כזה נקרא . היא טהורה לעת ערב, יו� הראיה היא טובלת וא� לא ראתה בו ד�

היא צריכה לספור שבעה , א� ראתה ד� שלושב ימי� רצופי�. 'שומרת יו� כנגד יו�'

א� בנות .  וטובלת ביו� השביעי לטהרתה�'ימי לבו�' המכוני��ימי� רצופי� נקיי� מד�

במש� אחד עשר יו� לאחר �רו על עצמ� שאפיל רואות טיפת ד� בכל גודל ישראל החמי

אחד עשר ימי 'לאחר . ה� סופרות שבעה נקיי� ולאחריה� טובלות לטהרה�עונת הוסת 

ומתחילה שוב למנות . היא שוב נידה במש� שבעה ימי�, לאחר שטהרה מזיבה' הזיבה

 . ימי זיבה
 .)         קצו. קפט.סימני� קפג' יורה דעה'שלח� ערו� . א.נידה סו.  ב.מגילה כח. א.ירושלמי ה.   א.בבלי לא:ברכות:  מסכתות(

 
 



 
 הלכות קריאת שמע.פח

 
 הרחבה והעמקה

 'בעל קרי'
לקרוא קריאת שמע ,אסור לקרוא בתורה' בעל קרי'עזרא הסופר ובית דינו התקינו ש

מפי הגבורה להעביר את המסר נצטוונו :  הנימוק.)א.מסכת בבא קמא פב (.ולהתפלל עד שיטבול

אופ� .) ט.דברי� ד(".והודעת� לבני� ולבני בני�":ככתוב. של מת� תורה לדורות הבאי�

אלהי� ' יו� אשר עמדת לפני ה" :ההעברה אמור להיות זהה למעמד הר סיני כנאמר

 )'קריאה בתורה וכ( באימה וביראה וברתת ובזיע א� כא� )בסיני (מה להל� ".)י.דברי� ד( ".בחרב

סוגי� שוני� (הזבי� והמצרעי� ובאי� על נדות : מכא� אמרו. באימה וביראה וברתת ובזיע

לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ,מותרי� לקרות בתורה ובנביאי� ובכתובי�� )של טמאי�

ויאמר אל הע� היו :"כיו� שבהכנות למעמד נצטוו". בעלי קריי� אסורי�אבל ,ובאגדות

כדי שבעת מת� תורה לא יהיו  וזאת.) טו.שמות יט(" ו אל אשהנכני� לשלשת ימי� אל תגש

שלא יהו תלמידי חכמי� מצויי� : "נימוק נוס�. לכ� הוחל האיסור כדלעיל. 'בעלי קרי'

ולא "�גורל תקנת עזרא .)  ד.ירושלמי ג.   ב.א.בבלי כב: מסכת ברכות(". אצל נשותיה� כתרנגולי�

 וכבר נהגו .בטלהפשטה תקנה זו בכל ישראל ולא היה כח ברוב הציבור לעמוד בה לפיכ� 

�לפי שאי� דברי תורה , כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע וה� בעלי קריי

' הלוא כה דברי כאש נא� ה') כט: (מקבלי� טומאה אלא עומדי� בטהרת� לעול� שנאמר

אינ� מקבלי�  מה אש אינה מקבלת טומאה א� דברי תורה .)כט. ירמיה כג('וכפטיש יפצ� סלע

 )� הלכות קריאת שמע פרק ד הלכה ח"רמב(".  טומאה
 

 חכ� מישראל
 ראוי היה".) י.ה�.א. יחוסו לאהרו הכה וחכמתו בספר עזרא ז(.  כה� מגדולי התורה�עזרא הסופר

 עלה .)ב.מסכת סנהדרי� כא(".אילמלא לא קדמו משה, עזרא שתינת� תורה על ידו לישראל

 לפני ספירת 515הושל� בער� בשנת (מבבל למעלה מיובל שני� לאחר השלמת בני� בית שני 

קיבל רשיו� "). וכתיב" "ומנל" "רב אשי"י בקטעי� "ורש. א. שיטת חישוב שונה ראה מסכת ערכי יג. העמי�

טיהר את בית . המעניק לתורה מעמד חוקה ליהודה,ארתחשסתא, מפורט ממל� פרס

 .)ב.טמסכת קדושי� ס (.ישראל מנשואי תערובת
 



 הלכות קריאת שמע.פח
 מקורות

 �"תנ
) 1 ( ורח� במי� את כל בשרושכבת זרעואיש כי תצא ממנו 

  .)טז.ויקרא טו(
)  2( מקרה לילהכי יהיה ב� איש אשר לא יהיה טהור 

  .)יא.דברי
 כג(
 

 �"פרשנות על התנ
יונת ב (. יציאת שכבת זרע בשוגג מחייבת טבילה במקוה טהרה שלארבעי� סאה.1

 .)ב.אב עזרא ערובי ד,עוזיאל 
י ש
 בקטע "רש(". כשמהרהר על משכבו. )  "א.מסכת נזיר סו(. דרכו של קרי לבוא בלילה.2
 ")  אורחיה"

 
   בבלי וירושלמי�תלמוד

 "  כדאשכח�" "בעל קרי"תוספות בקטעי " בעל קרי"י בקטע "רש) משנה. (ב.בבלי כ: ברכות.א
 )  משנה וגמרא.(ב.כב" מכא� אמרו"י בקטע "רש. א.כב"  זב שראה קרי"י בקטע "רש. ב.כא
 )  משנה.(ו.ג)  משנה. (ה.ג) משנה. (ד.ירושלמי ג:ברכות"    זב שראה קרי"י בקטע "רש) משנה. (א.כו

. ב.חולי� קלו "אתא"תוספות בקטע . ב. א.בבא קמא פב. ו.תענית ירושלמי א. א.יומא ירושלמי ח
 "  כרבי אלעאי"תוספות בקטע " אי� דברי תרה"י בקטע "רש

 
  הלכות ��"רמב

 .טו.ספר טהרות הלכות אבות הטומאות ה.   ו.ד. ה.ד. ד.תפילה ד.   ח. קריאת שמע ד.א
 
 


