הלכות קריאת שמע ותפילה
של ערבית
מפתח ההלכות

רלה .זמ קריאת שמע של ערבית.
רלו .ברכות קריאת שמע של ערבית.
רלז .סדר תפילת ערבית.
רלח .לקבוע עתי לתרה בלילה.
רלט .די קריאת שמע על מטתו.

תפילת ערבית
רלה .זמ קריאת שמע של ערבית
)ובו ד' סעיפי(

א.זמ קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלושה כוכבי קטני .וא הוא יו
המעונ  ימתי עד שיצא הספק מלבו .וא קראה קוד לכ  חוזר וקורא אותה בלא
ברכות .וא הציבור מקדימי לקרות קריאת שמע מבעוד יו יקרא עמה קריאת
שמע וברכותיה ויתפלל עמה ,וכשיגיע זמ  קורא קריאת שמע בלא ברכות.
:dbd
`l` - dlild iptl daxd oinicwn xeaivdy it lr s` -dlila lltzie xefgi `l edine
`.lltzne xfegy dn `xdeik ifgzin `l f`c,zeciqge zeyixt x`ya libx `ed ok m

ב .אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמו לזמ קריאת שמע של ערבית .וא התחיל
לאכול אחר שהגיע זמנה  מפסיק וקורא קריאת שמע בלא ברכותיה וגומר סעודתו.
ואחר כ קורא אותה בברכותיה ומתפלל.
:dbd
`s`- lek`l ligzd `l m` la` .lek`l ligzde li`ed dlitzl wiqtdl jixv oi` la
.dlitzl s` wiqtn ,lltzdl zedy oi` m`e .wiqtdl jixv- eici lhpy it lr

ג .לכתחילה צרי לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבי .וזמנה עד חצי הלילה.
וא עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר ,יצא ידי חובתו.
ד .הקורא קריאת שמע של ערבית אחר שיעלה עמוד השחר  קוד הנ החמה לא
יצא ידי חובתו ,אלא א כ היה אנוס ,כגו שיכור או חולה וכיוצא בה  .ואנוס
שקרא אז לא יאמר "השכיבנו" ,דכיו שעלה השחר אינו זמ שכיבה.
:dbd
`cr "dpen`e zn`" zkxae rny z`ixw iptly miipy :epiidc zekxad x`y la
".('d sirq g"p oniq lirl oiire).xne` - "epaikyd

באורי

א .הגה :ומיהו אבל .מיתחזי כיוהרא  נראה כגאוה.
ד .הנ החמהזריחת השמש )מסכת תענית פרק ג משנה ט( .הנ,נצ .הבריק הזהיר" .ונצצי כעי נחשת
קלל" )יחזקאל א.ז.(.

רלה .תפילת ערבית
מקורות

תנ" ופרשנות על התנ"
.1ערב ובקר וצהרי אשיחה ואהמה וישמע קולי) .תהילי נה.יח(.

פשט":ערבית ושחרית ומנחה") .רש"י על הפסוק( אהמה  אזעק בקול גדול.
דרש":יעקב תיק תפילת ערבית ...אמר דוד :הואיל ואבות תיקנו  'ערב ובוקר
וצהרי' " )מדרש שוחר טוב על מזמור נה(.
יעקב אבינו תיק תפילת ערבית שנאמר" :ויפגע במקו" )בראשית כח .יא' (.פגיעה' אחת
מלשונות התפילה) .מסכת ברכות :בבלי כו .ב .ירושלמי ד .הלכה א(.
.2וזמני תלתה ביומא הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא
עבד מ קדמת דנה) .דניאל ו.יא(.
תרגו:ופעמי שלוש ביו הוא כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוהיו ,כל
עומת אשר היה עושה מלפני זה.
דרש":שלושה אבות תקנו שלושה תפלות .בא דניאל וקבע ביו  'וזמני תלתא
ביומא' ...לא פירש באיזה שעה .בא דוד ופרש  'ערב ובקר וצהרי') .מדרש תנחומא
פרשיות :מק סימ ט .כי תשא סימ כג(.

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ג .ברכות :בבלי ב.א) .משנה(

רש"י בקטעי "עד סו האשמורה הראשונה" "עד שיעלה עמוד
השחר" "כדי להרחיק" תוספות בקטע "מאימתי" ב.ב .ד.א .ד.ב .ירושלמי א.א).משנה וגמרא(
שבת לה.ב.
ב .ברכות ד.ב .תוספות בקטע "וקורא קריאת שמע" פסחי ק.א .תוספות בקטע "אי מפסיקי"
ד .ברכות:בבלי ח.ב .ט.א .תוספות בקטע "ובלבד שלא יאמר" ירושלמי א.א.

רמב"  הלכות
א.ג .קריאת שמע א.ט .א.י .שבת ה.ד.
ב .ב.ו.
ד .קריאת שמע א.י .א.יב.

תרומות ז.ב.

תפילת ערבית
רלו .ברכות קריאת שמע של ערבית
)ובו ד' סעיפי(

א .בערב מבר שתי לפני קריאת שמע ושתי לאחריה.
ב .אי לספר בי גאולה דערבית לתפילה .וא הנוהגי לומר שמונה עשרה פסוקי
"ויראו עינינו"  אי להפסיק בי "יראו עינינו" לתפילה .ומיהו מה שמכריז שליח
ציבור' :ראש חודש!' בי קדיש לתפילת ערבית ,לא הוי הפסק ,כיו שהוא צור
תפילה .וכ יכול לומר "ברכו" להוציא מי שלא שמעו ,ולא הוי הפסק.
:dbd
miweqt dxyr dpenyd mixne`yk cenrl ebdp miwcwcn izi`x .h"q oniq lirl oiire
ok lre ,dxyr dpeny zlitz mewna epwzp ik ,`ed dti bdpne ."mlerl 'd jexa" ly
.dlitza enk oda cenrl ie`x

ג .מצא ציבור שקראו קריאת שמע ורוצי לעמוד בתפילה ,יתפלל עמה ואחר כ
יקרא קריאת שמע ע ברכותיה.
ד .אחר "שומר את עמו ישראל " אומר אמ אחר ברכת עצמו .ולא יענה אמ אחר
ברכת "המול בכבודו".
.e"hx oniq lirl oiire :dbd

באורי

כלל כל מקו שנכתב תפילה הכונה לתפילת עמידה.
ב .גאולה של ערבית "ברו אתה ה' גאל ישראל" לפני עמידה.
ומיהו  אבל .לא הוי אינו מהווה.

הרחבה והעמקה

ויראו עינינו  "ומה שנוהגי להפסיק בפסוקי 'ויראו עינינו' וקדיש  לפי שבימי ראשוני היו בתי
כנסיות שלה בשדות ,והיו יראי להתאחר ש עד זמ תפילת ערבית .ותקנו לומר פסוקי אלו שיש
בה שמונה עשרה אזכרות )ש ה'( כנגד שמונה עשרה ברכות שיש בתפילת ערבית .ונפטרי בקדיש.
ועתה שחזרו להתפלל ערבית בבתי כנסיות ,לא נתבטל מנהג הראשו  ... .ויש מ הגדולי שנהגו שלא
לאמר') ".טור' אורח חיי סימ רל"ו(.
עיי בתוספות בקטע "דאמר רבי יוחנ ").מסכת ברכות ד .ב.(.
הפסוקי מורכבי משני קטעי " :ברו ה' לעול אמ ואמ " ו"ויראו עינינו וישמח לבנו” המסתיי
בברכה ":ברו אתה ה' המל בכבודו תמיד ימלו עלינו לעול ועד ועל כל מעשיו".
באר ישראל אי נוהגי לומר פסוקי אלו ולכ לא הודפסו במרבית הסידורי המצויי.

רלו .תפילת ערבית
מקורות
תנ"
שבע ביו הללתי על משפטי צדק) .תהילי קיט.קסד(.
לא ימוש ספר התורה הזה מפי.והגית בו יומ ולילה למע תשמר לעשות ככל
)(1

הכתוב בו כי אז תצליח את דרכ ואז תשכיל.

)(2

פרשנות על התנ"

)יהושע א.ח(.

 .1פשט :שבע  לאו דוקא ,אלא פעמי רבות.
דרש :על סמ פסוק זה נקבעו בהלכה שיש לבר שבע ברכות בזיקה לקריאת שמע.
בשחר שתי ברכות לפני הקריאה ואחת אחרי ,ובערב שתי לפני ושתי אחרי.
)מסכת ברכות :בבלי יא.א.

)לפי 'מצודת דוד'(

ירושלמי א.ה(.

 .2פשט :דבר ה' ליהושע לאחר מות משה עבד ה'.
דרש :המבר שבע הברכות כאילו קיי 'והגית בו') .לפי מסכת ברכות ירושלמי א.ה(.

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות :בבלי יא.א) .משנה( ירושלמי א.ה).משנה(
ב.ברכות ד.ב .רש"י בקטע "גאולה מאורתא לא הוי"
רמב"  הלכות
א.קריאת שמע א.ה.
ד.ברכות א.טז.

תוספות בקטע "דאמר רבי יוחנ"

תפילת ערבית
רלז.סדר תפילת ערבית
)ובו סעי אחד(

א .אי שליח ציבור חוזר התפילה בתפילת ערבית.
:dbd
lr oiltep oi`e

.ziaxr xg`l mdipt

רלז .תפילת ערבית
מקורות

תלמוד  בבלי וירושלמי
א .ברכות :בבלי ד.ב .כו.א) .משנה( כו.ב .תוספות בקטעי "טעה" "יעקב"

כז.ב .ירושלמי ד.א.
)משנה וגמרא( שבת ט .ב .תוספות בקטע "למ"ד תפילת ערבית רשות" יומא פז.ב .תוספות בקטע
"והאמר רב".

רמב"  הלכות תפילה

ט.ט.

רלח .לקבוע עתי לתורה בלילה
)ובו ב' סעיפי(

א .צרי ליזהר בלימוד הלילה יותר מבשל יו .והמבטלו עונשו מרובה.
ב .א יש לו חוק קבוע ללמוד כ וכ ליו והיה טרוד ביו ולא השלימו ,ישלימנו
בלילה מיד.

תנ"

רלח .תפילת ערבית
מקורות

.1ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו וחרבו שלופה
בידו .ויל יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה א לצרינו? ויאמר :לא! כי אני שר צבא
ה' עתה באתי) (1).יהושע ה.יג.יד (.ויל יהושע בלילה ההוא בתו העמק) (1) .יהושע ח.יג(.
.2כל חש טמו לצפוניו .תאכלהו אש לא נפח .ירע שריד באהלו) (2) .איוב כ.כו(.
.3ולא אמר )הרשע( איה אלוה עושי? נת זמירות בלילה) (3) .איוב לה.י(.
.4קומי רוני בלילה) (4) .איכה ב.יט(.
.5יומ יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי) (5) .תהילי מב .ט(.

פרשנות על התנ"

רלח .תפילת ערבית
מקורות

 .1פשט:כיבוש כנע בסערה ע"י יהושע ב נו  תלמידו של משה רבנו וממשי דרכו
התאפשר בזכות לימוד תורה ג באישו לילה ,כדברי משורר התהילי" :כי לא
בחרב ירשו אר וזרוע לא הושיעה למו כי ימינ וזרוע ואור פני")תהלי מד .ד(.
דרש" :אמר לו )המלא ליהושע(  :אמש ביטלת תמיד של בי הערבי ,ועכשיו ביטלת
תלמוד תורה ,על איזה מה באת?  אמר לו' :עתה באתי' )על ביטול תורה( "
"miweqr eidy itl !dxez cenlz milhan mz` dkiygy eiykre ,cinzd mzlhia axra
(i"yx) ."dlila `l` dxeza weqrl zr odl did `l meia dnglna

מיד ...ויל יהושע'...בתו העמק' ...מלמד שהל
עירובי סג .ב .מגילה ג.א .סנהדרי מד.ב( .

)ל(

בעומקה של הלכה".

)מסכתות:

.2פשט :תאור האסונות הבאי על הרשע.
חשכת פגועי שמורה לחסל אוצרות )'צפוניו'( הרשע .תאכל אותו אש איטית )'לא
נפח'( כדי להרבות יסוריו .ירוצ )'ירע'( את שרידי משפחתו )'אהלו'( ) .לפי 'מצודת דוד'(
דרש" :כל בית שאי דברי תורה נשמעי בו בלילה  אש אוכלתו ...אי שריד אלא
תלמיד חכ") .מסכת סנהדרי צב .א(.
עצמת הקדושה של למוד תורה בלילה הופ אסו לברכה.
 .3פשט :הרשע לא שאל :איה אלוה שעשה אותי ושיש לירוא מפניו ,כי ה' מחסל
)כורת( את הרשעי בלילה .זמירות שורש 'זמר' כורת ,מחסל .כמו "וכרמ לא
תזמר") .ויקרא כה.ד) (.לפי רש"י על הפסוק(
דרש":כל בית שנשמעי בו דברי תורה בלילה  שוב אינו נחרב") .מסכתות :עירובי יח .ב(.
החיוב והשלילה כרוכי ירדו לעול ,כדברי הנביא":יוצר אור ובורא חש עשה
שלו ובורא רע .אני ה' עשה כל אלה") .ישעיה מה.ז(.
מפסוקי בספר האסו  ,השכול והיגו  איוב ,שמחברו משה רבנו )מסכת בבא בתרא
טו.א ,(.נלמדי רעיונות על נגוהות אורה של תורה ,אותה הוריד גדול הנביאי
מהשמי .עוצמת הקדושה של למוד תורה בלילה  הופ אסו לברכה.
 .4פשט :קומי והתפללי )רינה היא לשו תפילה( בלילה.
דרש":קומי כנסת ישראל ,השוכנת בגלות ,עסקי במשנה בלילה כי שכינת ה' שורה
לנגד") .התרגו הארמי(
עיקר רינה של תורה היא בלילה) .אלשי(
.5פשט":יספר הליכתו ביו ע החוגגי )עולי הרגל( לבטוח בחסד ה' ,ובלילה היו
שרי' ...שירה'  תפילה") .אב עזרא(
דרש" :כל העוסק בתורה בלילה  הקדוש ברו הוא מוש עליו חוט של חסד ביו...
כל העוסק בתורה בעול הזה ,שהוא דומה ללילה ,הקדוש ברו הוא מוש עליו
חוט של חסד לעול הבא ,שהוא דומה ליו) ".מסכת חגיגה יב.ב(.

תלמוד בבלי
א .ברכות :בבלי ירושלמי א.א.

ג.ב .עירובי יח.ב .סה.א .רש"י בקטע "יזי ופרע" חגיגה יב.ב.
עבודה זרה ג.ב .רש"י בקטע "ובלילה שירו עמי" חגיגה יב.ב .סנהדרי טז.א .צב.א .עבודה זרה ג.ב.
מנחות קי.א.

רמב" הלכות תלמוד תורה
א .ג.יג.

רלט .די קריאת שמע על מיטתו
)ובו ב' סעיפי(

א .קורא על מיטתו פרשה ראשונה של 'שמע' ומבר" :המפיל חבלי שינה על עיני"
וכו'.
:dbd
z`ixw xg` mixacn `le mizeye milke` oi`e .ezhinl jenq rny z`ixw `xwie
ence mkakyn lr mkaala exn`":xn`py,cin oyi `l`,ezhin lry rny
`xw m`e .akey `edyk zexwl xzen i` b"q oniq lirl oiire .(.d.c milidz)."dlq
cr df xg` df minrt dnk `xewe xfeg f` ,cin oyil lkei `le rny z`ixw
rny z`ixw lr oikxan oi`e .ezpiyl jenq ez`ixw `diye .dpiya rwzyiy
.ziaxr ly

ואומר" :ישב בסתר עליו " )תהילי צא .א .(.ואומר" :ה' מה רבו צרי" עד "לה' הישועה"
)תהילי ג .בט .(.ואומר" :ברו ה' ביו ברו ה' בלילה ברו ה' בשכבנו ברו ה' בקומנו".
"ויאמר ה' אל השט יגער ה' ב השט " וכו')זכריה ג .ב" .(.ה' שמר" וכו'" .מעתה ועד
עול").תהילי קכא (".ביד אפקיד רוחי"וכו'".יבר ה' וכו' עד "ויש ל שלו" )במדבר ו.
כד כו .(.ואומר" :השכיבנו" עד סמו לחתימה.
ב .כשיפשוט חלוקו לא יהפכנו ממטה למעלה  שא כ נמצא גופו ערו  אלא
יפשטנו דר ראשו .ויכסה עצמו בסדינו מתחת ויכנס במיטתו.

רלט .תפילת ערבית
מקורות

תנ"
א .ישב בסתר עליו בצל שדי יתלונ ) .תהילי צא.א(.
ה' מה רבו צרי רבי קמי עלי) (2) .תהלי ג.ב(.
ויאמר ה' אל השט יגער ה' ב השט ויגער ה' ב הבחר בירושל הלוא זה אוד
)(1

מצל מאש.

)) (3זכריה ג .ב(.

ה' שמר ה' צל על יד ימינ .יומ השמש לא יככה וירח בלילה .ה' ישמר מכל
רע ישמר את נפש .ה' ישמר צאת ובוא מעתה ועד עול) (4) .תהילי קכא .ה  .ח(.
לא תירא מפחד לילה מח יעו יומ) (5).תהילי צא.ה(.
)(6
ב .ותפקחנה עיני שניה וידעו כי עירמ ה ויתפרו עלה תאנה ויעשו לה חגרת.
)בראשית ג.ז(.

.7ויעש ה' אלהי לאד ולאשתו כתנות עור וילבש.

)(7

)בראשית ג.כא(.

פרשנות על התנ"

רלט .תפילת ערבית
מקורות

.1מי שהוא חוסה בסתר כנפי השכינה הוא יתלונ )ישכו ( בצילו )של ה' ( ,שהקב"ה מגי
עליו") .רש"י על הפסוק( משה רבנו ,שחיבר מזמור זה,לימד שה',היושב בסתר ,מג בצילו
על החוסי בו) .לפי מדרש רבה במדבר פרשה יב(.
.2דוד המל אמר מזמור זה בבכי  כשהיה עולה במעלה הזיתי  בברחו מאבשלו
בנו שמרד בו .בקשר השתתפו רבי מבני העילית "גדולי בתורה,גדולי בחכמה,
גדולי בעושר ,גדולי בקומה") .רש"י על הפסוק לפי מדרש 'שוחר טוב') (.על המרד ראה שמואל ב
פרקי טו יט(

.3הרקע בתחילת בית שני" :ויראני את יהושע הכה הגדול עמד לפני מלא ה',
והשט עמד על ימינו לשטנו") .זכריה ג .א" (.שהיו בניו )של הכה הגדול( נשואי נשי
נכריות").רש"י על הפסוק(
"יגער הקב"ה ב  אתה השט  ...ויגער ה' ב הבוחר בירושלי ,שלא תכנס לפניו
)לפני ה'( לקטרג על הצדיק הזה)יהושע( .הלוא ראוי הוא וזכה לכ שהוצל מאש השריפה.
)רש"י על הפסוק(.
'.4צל'  כמו הצל מגי מחו השמש כ יג על ימינ לעשות בה חיל" )'מצודת דוד' על ה(.
הפסוקי לקוחי מקבוצת חמישה עשר מזמורי 'שיר המעלות' )פרקי קכ  .קלד(.
שהלויי שרו בבית המקדש על חמש עשרה מעלות )מדרגות( היורדות מעזרת ישראל
לעזרת נשי) .רש"י על תהילי קכ .א .לפי מסכת סוכה פרק ה .משנה ד(.
.5לא תירא 
"א תבטח בו" )בקב"ה() .רש"י על הפסוק(
"קורות הזמ ופגעיו ה כחיצי יעופו ויבואו פתאו על האד ,יבואו ביו
ובלילה") .רד"ק על הפסוק(
"שיציל מפח יקוש )מארב( של בני אד .לא תירא מה בי משודדי לילה בצנעה ובי
ביו ,ג א יעו הח מ הלוח כנגד יהיה ל כצינה )אפודת מג( להציל") .מלבי" על
הפסוק(

.6הרקע  לאחר שאד וחוה הפרו מצות ה' ואכלו מע הדעת.
"ידעו שראוי לכסות מקו הערוה ,בהיות  ...פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק".
)ספורנו(

"ידעו כי גנאי להיות עירומי".
".7בתורתו של רבי מאיר היה כתוב 'כתנות אור' ,והכוונה שהלביש הקב"ה מיני
מעלות ומאורות מ האור העליו שהיו בג עד כעי משה )רבנו( שזכה לה בהר".
)חזקוני(

)מדרש רבה בראשית פרשה כ(.

"עשה לה מלבושי מעולי ונכבדי מעור יתעטפו בה כל גופ דר כבוד ,כי
היה כבוד לכלימה א יעמדו באות חגורות שעשו לה לכסות בשר ערוה בלבד".

)רבינו בחיי על הפסוק(

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות:בבלי ב.א .רש"י בקטע

"עד סו האשמורה הראשונה" תוספות בקטע "מאימתי" ד.ב.
י.ב).משנה( רש"י בקטע "כדרכו" ס.ב .ירושלמי א.א .שבועות טו.ב .רש"י בקטעי "ושיר של
פגעי" "וגני" חולי קה.א .תוספות בקטע "מי"
ב.שבת קיח.ב.

רמב" הלכות
א .ספר המדע הלכות עבודת כוכבי יא.יב.

תפילה ז.א .קריאת שמע ב.ב.

