
 

 

 

 

 
 

  כוונה בקריאת שמע

 היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא

קריאת  )זמןוהגיע זמן המקרא  ,(קריאת שמע)פרשת  היה קורא בתורה :משנה )י"ג א'(

 , אם כוון לבו, יצא.(שמע

 .(1לשם מצוה )שיהא מתכוון בעשייתושמע מינה מצוות צריכות כוונה )ומדייק( 

)אבל לצאת ידי מצוה לא צריך שיהא מתכוין. אלא מאי אם כוון לבו? לקרות )ודחי( 

 )ומתרץ(! ון לקרוא()ובוודאי שכיולקרות?! והא קא קרי  )ומקשה(. לקרות בתורה בעלמא(
 (.2לקריאה רגילה אינו מתכוין אפילו)את הספר, שבקורא להגיה 

 שיטות הראשונים

מסתברא שחוזר ד, הרשב"אכתב  :היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כוון לבו, יצא
שכבר יצא. ואף על פי שברכות לפני  ,ובפני עצמן בלא קריאת שמע ,ואומר ברכות

כדי שתאמר היאך יברך שלא על הקריאה. )הן(  "שרכות של קקריאתה נתקנו, לאו ב
 4והשו"ע , שברכות ק"ש שייכות לקריאת שמע.הרא"ה. ודעת 3הגאוניםכן הסכימו כתב שו

 הברכות. ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם :הוסיף. ורשב"אכפסק 

                                                

 שמצוות אין צריכות כוונה. ויקשה לרבא שאמר, ראש השנה כ"ח א', התוקע לשיר, יצא ידי חובת תקיעות, . 1

פירשו שאינו קורא התיבות כהלכתן וכנקודתן, אלא ככתיבתן, כדי להבין בחסרות וביתרות, כמו  תוספותו ש"י.ר . 2
)פירוש  ברמב"םוכעין זה  ו'אם כוון לבו' לאו דוקא, אלא כלומר לקרות כדין, כנקודתן וכהלכתן.. לטטפת ומזוזת

שהיה מגיה, ודרך המגיה הוא כשמביט בשני הספרים שלפניו כדי לתקן )פירש שהוא כמתעסק  ורבינו יונה. המשנה, עיי"ש(

 .(מהאחד לחבירו, שפעמים מזכיר התיבות והפסוקים, כמו שזה גם כן דרך הסופר בשעה שכותב לבטא בשפתים. וכו'

את התורה או בקריאת שהרי אינו מברך אשר קדשנו וצונו לקרוא את שמע או נותן התורה, כדרך שתקנו בקרי . 3
המגילה! ולפיכך, אף על פי שיצא ידי קריאה, ידי ברכות לא יצא. וחוזר הוא וקורא ברכות בפני עצמן. עיי"ש 

 ואפשר להביא עוד ראיות ואין צורך להאריך. וראיה זו מכרעת וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל. :ראייתו. ומסיים

די לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. וראה עוד לעיל בהרחבה, בשיטות שהוא כ )ס"ק ו(או"ח ס, ב. וביאר הגר"א  . 4
י' ב'. וראה עוד להלן, י"ג ב', בעניין ק"ש של רבי יהודה  -הראשונים בסוגית זמן ברכות קריאת שמע, ט' ב' 

ב', בעניין ק"ש של רבי )ה' א', בעניין הקורא ק"ש על מיטתו; י"ג . רא"ה )שו"ת, ח"א סי' מז; וסי' שיט(רשב"א  -הנשיא. מקורות 

 .יהודה הנשיא(

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת י"ט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 י"ג| דף: 



 

 

 

 

 

צריכות כוונה. והמשנה  פוסקים שמצוות רא"שבה"ג, רי"ף ו :מצוות האם צריכות כוונה
והרשב"א , יצא. כפשוטה, שרק אם כיון לבו לצאת ידי חובת ק"שיכולה להתפרש 

הביא את שתי הדעות,  6והשו"ע .5כוונה סוברים שמצוות אין צריכות גאונים והרבה
 והכריע שצריכות כוונה.

ּתֹוָרה ..., "הרמב"ם: כתב קריאת שמע בלא כוונה יּהַּ ֶאת  ֲאִפּלּו ָהָיה קֹוֵרא ּבַּ ּגִ ּכֹו אֹו מַּ רְּ דַּ ּכְּ
ִריָאה  ת קְּ עֹונַּ ּיֹות ָהֵאּלּו ּבְּ ִ ָרש  ּפָ ֹון -הַּ ָפסּוק ִראש  ן ִלּבֹו ּבְּ ּוֵ ּכִ ֶ הּוא ש  , הרשב"אודעת  ".7ָיָצא; וְּ

 .כרמב"םפסק  8השו"עודבקורא להגיה אפילו שאר פרשיותיה לא יצא. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן ס(

ת ֵיש   ד.  ּיַּ ֲעש ִ ָנה ָלֵצאת ּבַּ ּוָ ִריכֹות ּכַּ ּצְּ ֶ ִרים ש  ֵיש  אֹומְּ ָנה, וְּ ּוָ ִריכֹות ּכַּ ֹות צְּ ֵאין ִמצְּ ֶ ִרים ש   אֹומְּ
                                                

)בהלכות שופר, ב,ד, משמע שפסק סותרים זה את זה לכאורה  עניין זה, שפסקיו בובדעת הרמב"ם האריכו המפרשים . 5

)שנות . והגר"א שצריך כוונת שומע ומשמיע ומצוות צריכות כוונה. אולם בהלכות חמץ ומצה ו,ג, משמע שמצוות אינן צריכות כוונה(

. לכך דמצות צריכות כוונהמשום  :כתב על מה שאמרה המשנה היה קורא וכו' אם כיון לבו, יצא יהו, ברכות ב,א(אל
 עכ"ל.  וכן פסק הרמב"ם.לא יצא אם לא כיון לצאת. ומה שאמרו "בקורא להגיה", דחויי הוא קא מדחי. 

דוקא במצוה דאורייתא, אבל במצוה דרבנן כתב המגן אברהם בשם הרדב"ז, דזה  :)ס"ק י(או"ח ס,ד. וכתב המשנ"ב  . 6
אין צריך כוונה. ולפי זה, כל הברכות שהם גם כן דרבנן, לבד מברכת המזון, אם לא כיון בהם לצאת יצא בדיעבד. 

משמע גם כן שאין  )או"ח סי' תפט,ד, ס"ק ז( וכן מביאור הגר"א אך מכמה מקומות בשו"ע משמע שהוא חולק על זה.
 .ייתא למצוה דרבנןלחלק בין מצוה דאור

דמה דמצרכינן ליה לחזור ולעשות המצוה, היינו  )בכלל ס"ח(ודע עוד, דכתב החיי אדם  :)ס"ק י(וכתב עוד המשנ"ב  
במקום שיש לתלות שעשייה הראשונה לא היתה לשם מצוה, כגון בתקיעה שהיתה להתלמד, או בק"ש שהיתה 

שאנו קורין בסדר תפילה, וכן שאכל מצה או תקע ונטל  דרך לימודו, וכדומה. אבל אם קורא קריאת שמע כדרך
לולב, אף על פי שלא כיון לצאת, יצא, שהרי משום זה עושה כדי לצאת, אף על פי שאינו מכוין. עכ"ל. ורצה לומר, 
היכא שמוכח לפי הענין שעשייתו הוא כדי לצאת, אף על פי שלא כיון בפירוש, יצא; אבל בסתמא, בודאי לא יצא, 

 .)ל"ט א', ד"ה עובר עי"ש(בתוספות סוכה  כדאיתא

; וראה דבריו בסוכה )פ"ג דראש השנה, סי' יא. רא"ש )הל' ברכות ריש פ"ב ופ"ז. וסוף סי' יז, הל' ראש השנה(בה"ג  -מקורות  

 .)ראש השנה, ז ב ברי"ף, ד"ה והרב אלפסי(. ר"ן (ג,לג

י כוונה", אחרי שאמר שמע מינה מצוות צריכות שממה שקבע מסדר הש"ס כל הסוגיא של "עד כאן בעשסובר  . 7
כוונה, ודחי ליה דאיירי בקורא להגיה, דהיינו שאפילו לקריאה נמי לא מתכוין, א"כ משמע ששאר קריאת שמע 

 .)או"ח ס,ה(אין צריך אף כוונה זו, ואף בקורא להגיה יצא. ביאור הגר"א 

שתמה על  שדמ,ובה סי' בחידושיו ובתש ועיין רשב"א :סייםו ביאר דברי הרמב"ם (י ס"ק)ביאור הגר"א או"ח ס,ה. ו . 8
 .סי' שמד( א; שו"ת ח"י"ג ב', ד"ה שמע)חי' . רשב"א )הל' ק"ש ב,א(רמב"ם  -מקורות  .דבריו
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ָוה, ֵכן ֲהָלָכה. אֹוָתּה ִמצְּ  וְּ

ע ה.  מַּ ְּ ּקֹוֵרא ֶאת ש  ָפסּוק הַּ ן ִלּבֹו ּבְּ ּוֵ לֹא ּכִ ֵדי חֹוָבתוֹ  וְּ ָרֵאל, לֹא ָיָצא יְּ ע ִיש ְּ מַּ ְּ הּוא ש  ֶ ֹון, ש  . ִראש 
ת  עֹונַּ ּיֹות ָהֵאּלּו ּבְּ ִ ָרש  ּפָ יּהַּ הַּ ּגִ ּתֹוָרה, אֹו מַּ ן ִלּבֹו ֲאִפּלּו ָהָיה קֹוֵרא ּבַּ ּוֵ ָאר, ִאם לֹא ּכִ ְּ ּ ש  הַּ וְּ

וֹ  ָפסּוק ִראש  ן ִלּבֹו ּבְּ ּוֵ ּכִ ֶ הּוא ש  ע, ָיָצא, וְּ מַּ ְּ ת ש  ִריאַּ  ן.קְּ

 באיזה לשון צריך לקרות קריאת שמע

 בכל לשון.  :וחכמים אומרים (2), דברי רבי. ודש()בלשון הקק"ש ככתבה  (1) :תנו רבנן

ָהיוּ " :9מאי טעמא דרבי? אמר קרא )ומבאר( ה( וְּ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְּ )כמו " בהווייתן יהו )הַּ

? אמר )שיכול לקרות בכל לשון(. ורבנן, מאי טעמייהו שכתובים בתורה, בלשון הקודש(
 "שמע", בכל לשון שאתה שומע. :קרא

 :)פרק קמא, י"ב ב'(במסכת שבת גרסינן 

 לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי.  :10אמר רב יהודה

לשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין כל השואל צרכיו ב :ואמר רבי יוחנן
 מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי.

 שיטות הראשונים

כרבנן, דק"ש בכל לשון. וכן פסק  רי"ף רמב"ם ורא"שפסקו  :קריאת שמע בכל לשון
 .11השו"ע

, הא דקתני תפילה בכל לשון, הני מילי בציבור, אבל הרי"ףכתב  :תפילה בכל לשון
לה יכשהיחיד מתפלל התפ, שרבני צרפתכתבו בשם  די רבינו יונהותלמיביחיד, לא. 

 ויכול לאומרה יחיד  ,לת צבור דיינינן להיכמו תפ ,בעצמה שמתפללין אותה הצבור

                                                

 דברים ו,ו.  . 9

 אמר רב יהודה אמר רב. :גירסת הרי"ף ורא"ש . 10

כוותייהו, וקיימא לן דסתם  )דסוטה(דמתניתין  או"ח סב,ב. חדא דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דסתם לן תנא. 11
 במתניתין ומחלוקת בברייתא, הלכה כסתם מתניתין. וכו'. ראה רי"ף.

 ת”בעזהשי
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קאמר רב יהודה דלא ישאל אדם  ארמיתדדוקא לשון כתב  והרא"ש. 12בלשון אחרת
שם יש אומרים . ובכרבני צרפת. ובשם יש אומרים כתב רי"ףכסתם  14והשו"ע .13צרכיו

 .רא"שכבתרא 

  שולחן ערוך

ה)ִהְלכֹות  ִפל ָּ ן  ,ת ְ   (קדִסימָּ

ֹון   .ד ש  לְּ ל ּבִ ּלֵ ּפַּ ָיִחיד לֹא ִיתְּ ִצּבּור, ֲאָבל ּבְּ י ּבְּ ָהֵני ִמּלֵ ֶצה, וְּ רְּ ּיִ ֶ ֹון ש  ָכל ָלש  ל ּבְּ ּלֵ ּפַּ ִהתְּ ָיכֹול לְּ
ָר  ֹוֵאל צְּ ּ ש  ֶ ש  י ּכְּ ָהֵני ִמּלֵ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ; וְּ ּקֶֹדש  ּום הַּ ל ש  ל חֹוֶלה אֹו עַּ ל עַּ ּלֵ ּפַּ ִהתְּ ֶ גֹון ש  ָכיו, ּכְּ

ֹון;  ָכל ָלש  ָרּה ּבְּ ָאמְּ ִצּבּור, ֲאִפּלּו ָיִחיד ָיכֹול לְּ בּוָעה לְּ ּקְּ ה הַּ ִפּלָ ֵביתֹו, ֲאָבל ּתְּ ש  לֹו ּבְּ ּיֵ ֶ ר ש  עַּ צַּ
וֹ  ָכל ָלש  אֹל ּבְּ ְּ ָרָכיו ָיכֹול ִלש  ֹוֵאל צְּ ּ ש  ֶ ש  ף ָיִחיד ּכְּ אַּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ֹון וְּ ש  ֶצה, חּוץ ִמּלָ רְּ ּיִ ֶ ן ש 

י. ּמִ  ֲארַּ

 עד היכן צריכה כוונת הלב

הקורא את שמע, צריך שיכוין את לבו. רבי אחא משום רבי יהודה  :תניא )י"ג ב'(
 , שוב אינו צריך.כיוון שכיוון לבו בפרק ראשון :אומר

 הלכה כרבי אחא שאמר משום רבי יהודה. :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד", עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי רבי מאיר :"רת ע ִיש ְּ מַּ ְּ  . "ש 

 הלכה כרבי מאיר. :אמר רבא

 כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו. :סומכוס אומר :תניא

                                                

לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, זהו כששואל צרכיו, כגון שמתפלל  )שבת י"ב א'(ומאי דאמר רב יהודה . 12
הטעם שצרכי צבור שואלין בכל לשון מה שאין כן בצרכי על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, וכיוצא בזה. ו

, אבל היחיד צריך אליו, כענין שנאמר אם יש עליו שהצבור אינן צריכין מליץ אצל הקדוש ברוך הואיחיד, מפני 
 מלאך מליץ וגו', ומלאכי השרת אינן נזקקין אלא ללשון הקודש. תר"י.

הא דקאמר שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, והלא אפילו א )שבת י"ב ב', ד"ה שאין(וכן הקשו בתוספות . 13
 מחשבות לב האדם הם יודעים ומכירין! אלא לשון זה מגונה בעיניהן להזקק לו.

 או"ח קא,ד.. 14
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המילה אין )אבל לא יאריך בחי"ת, שכל עוד לא סיים  ובדלי"ת :אמר רב אחא בר יעקב

 .)לא ימהר בקריאתה(ובלבד שלא יחטוף בחי"ת  :. אמר רב אשי(משמעות לה

כיון  :דהוה מאריך טובא. אמר ליה . חזייה15קמיה דרבי זירארבי ירמיה הוה יתיב 
ולארבע  )בשמים ובארץ(למעלה ולמטה  )שיעור שתחשוב בלבך ה' אחד(דאמליכתיה 

 רוחות השמים, תו לא צריכת.

ָבֶבָך" בעמידה :יהודה "רבא אאמר רב נתן בר מר עוק (1) ל לְּ  .. מכאן ואילך לא16עד "עַּ

כל הפרשה כולה בעמידה. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר  :ורבי יוחנן אמר (2)
)שכל הלכה כרבי אחא שאמר משום רבי יהודה  :רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

 .הפרשה הראשונה צריכה כוונה(

 שיטות הראשונים

 הרשב"א, כתב כוונת הלב האמורה כאןבביאור  :יך שיכוין את לבוהקורא את שמע צר
. אלא כאן (י חובה)שהיא העסק בהן לצאת ידמצוות צריכות כוונה  סוגייתשאינו תלוי ב

כלומר, שלא יהרהר בדברים אחרים, כדי שיקבל עליו מלכות שמים  צריך כוונת העניין;
תו. שלא נתכוין לה, קיים מצוָ  בהסכמת הלב. שבשאר מצוות, כל שעשה מצָותו, אע"פ

קריאת שיצא אם כיוון לבו, אע"פ שהרהר באמצע המצוה.  אלא שאינו מובחר. וכל שכן
וכן  .17שהיא קבלת מלכות שמים, אינו בדין שיהא לבבו פונה לדברים אחרים שמע
 .18השו"עפסק 

                                                

 .חייא בר אבא( :)ובדפוס וילנא הגירסא רבי, ובסוגרייםעל פי כתבי יד . 15

, עוסקין במלאכתן וקורין, ומהלכין וקורין, מודים הם שצריך לעמוד במקום ()לעיל י"א א'אפילו לבית הלל דאמרי . 16
 אחד עד המקרא הזה, לפי שעד כאן מצות כוונה. רש"י.

. שלא להרהר בהן שהתפילה וקרית שמע יש בהן כוונה אחרת, והיא כוונת הלב :כתב ג"כ )ח"א סי' שמד(ובתשובה . 17
ייחוד, ובקבלת עול מלכות שמים ובסידור  בדברים אחרים, כדי שיהיה פיו ולבו שוים בבקשת הרחמים, ובַּ

 השבחים. עיי"ש.

 )קא, ד"ה המתפלל, לעניין ברכה ראשונה של אבות(או"ח סג,ד. בגדר האיסור להרהר בדברים אחרים, כתב בביה"ל . 18
יש לדחות קצת, אף ד :. אלא שסיים)ולא רק באמירת התיבות(שבכל עת אמירת ברכה לא יפנה לבו לדברים אחרים 

 ת”בעזהשי

 פ”תש טבת י"ט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 י"ג| דף: 



 

 

 

 

 

שהלכה כרבא שפסק  רוב ככל הראשוניםדעת  :עד היכן מצות כוונה בקריאת שמע
כתב שיש שפסקו כרבי יוחנן,  והראבי"ה .19ת כוונה רק בפסוק ראשוןשמצוַּ  י מאירכרב

 .כרוב הראשוניםפסק  20והשו"עשכל הפרשה הראשונה צריכה כוונה. 

, רא"הורי"ף, רמב"ם, רא"ש, רשב"א, פסקו  :ע מן התורהעד היכן חובת קריאת שמ
שמן התורה חיוב  ,מאיריו ,ריטב"אראב"ד, רמב"ן, רא"ה, דעת . 21דאורייתא ק"שש

כתב שאף שהלכה כרבא, קריאת כל פרק  רבנו יונהו. 22רק בפסוק ראשוןהוא הקריאה 
  23.24ראשון היא מן התורה

 לאו דאי היה יושב עומד, אלא  הירושלמי,בשם  אשוניםרכתבו  :חובת קריאה בעמידה
                                                                                                                                                                         

 ויש לעיין לעניין דיעבד. ועל כל פנים, לכתחילה יש ליזהר בזה מאוד. 

וביאר אור זרוע בשם רבינו חננאל, דכרבא קיימא לן, דבתראה הוא. ותו, מעשה רב, דהא רב נחמן ורב יוסף עבדו . 19
נמי שמע ישראל ה'  בלבד. ואמר רב יהודה אמר שמואל פסוק ראשוןא ולא הוה מצערי נפשייהו אלא בעובד

אלהינו ה' אחד זו היא ק"ש של ר' יהודה הנשיא. וגם אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אמר שמע 
 ישראל ה' אלהינו ונאנס בשינה יצא.

שאם לא כיון, מעכב. ומקור  ,וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכלל. וכתב שם :)סג,ד, ס"ק יב(או"ח סג,ד. משנ"ב . 20
ין רשב"א י"ג ב', ד"ה שמע, ושם כתב כן לעניין פסוק ראשון של ק"ש וברכת אבות. עיי"ש. אמנם בביה"ל הד

 שאף אם לא אמר בשכמל"ו כלל, יצא. וצ"ע.  ,מצדד )סא,יג, ד"ה אחר וכו' בשכמל"ו(

לתות, פ' ואתחנן, שאילתא )שאי. רב אחאי גאון (, י"ג ב', ד"ה ת"ראוצר הגאונים, חלק התשובות)רב יהודאי גאון  -מקורות  

. )י"ג ב', ד"ה על לבבך(. תוספות )הלכות קריאת שמע וברכותיה(. אשכול )הל' ק"ש ב,א(. רמב"ם )ז ב בדפיו(. רי"ף קמג(
. מרדכי )סי' ג. ובתוספותיו, י"ג ב', ד"ה ואזדא(. רא"ש )ח"א, הלכות ק"ש, סי' לא(. אור זרוע )ח"א, מסכת ברכות סי' מו(ראבי"ה 

)יומא י"ט ב', ד"ה . ריטב"א )י"ג ב', ז ב ברי"ף, ד"ה פירוש ובגמרא אמרינן ת"ר שמע(. רא"ה )י"ג ב', ד"ה שמע(. רשב"א לט( )סי'

. אגודה )י"ג ב', ד"ה ת"ר(. פסקי רי"ד )לתלמיד הרשב"א, הל' ק"ש, ריש שער ב(. ספר השולחן הא; סוכה כ"ה ב', ד"ה תנו רבנן(
 .)י"ג ב', ד"ה אמר שמע(. מאירי )מסכת ברכות, ב,לד(

 . )מ"ע י', ובריש הל' ק"ש(הרי"ף וראשונים על הסוגיא בדף כ"א א', גבי ספק קרא ק"ש. הרמב"ם בסה"מ . 21

)והראב"ד בספר "כתוב שם" על המאור, בדף א' ב', שפסוק ראה דבריהם בדף י"ג ב', בקריאת שמע של רבי יהודה הנשיא . 22

. ובדעת )חי' ה' א', ד"ה אמר רבי אלעזר(. רא"ה מב"ן במלחמות, מסכת ר"ה ז' ב' בדפי הרי"ף(ראשון הוא עיקר קריאת שמע. הר
)לדף י"ג מסיק שפסוק ראשון בלבד הוי דאורייתא. ובאמרי נעם  )או"ח סג,ח(הרמב"ם נחלקו המפרשים. וגם הב"י 

 כתב שכל הקריאת שמע דאורייתא.  ב'(

הוו מן התורה וחייב לקרותן , ופרשת והיה אם שמוע מב"ם, דפרשת שמעשדעת הר )או"ח סי' סז(וכתב פרי חדש . 23
. וכן הכריע הפרי חדש להלכה ב(-)אמנם ראה רמב"ם הל' ק"ש א,אבכל יום שתי פעמים, אחת בשכבו ואחת בקומו 

ה שכתב בחי' )ראה חי' ב' א', לעומת מ. ובדברי הרשב"א ישנה סתירה )ועיי"ש שסוקר כל הדעות, ומאריך בראיות לכל שיטה(
כתב הרשב"א שרק פסוק ראשון הוא מן , י"ג ב', סוד"ה שמע ישראל וכו' עד כאן צריך כוונת הלב, ושם ד"ה אמר ליה בר פחתי

 . וצ"ב.התורה(

 .)ס"ק ד(משנ"ב ו )סי' סז,א( שו"עראה ו. 24
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ה שכל אדם קורא כדרכו, מצוו)י' ב'( שאם היה מהלך עומד. ואע"פ שהלכה כבית הלל 
 .25השו"עוכן פסק  . והטעם, משום שאינו יכול לכוין כשמהלך.)לעמוד(מן המובחר 

, שאין צריך לעמוד אלא בפסוק ראשון תוספותו ,רי"ף, רמב"םדעת  :עד היכן עומד
 .כרי"ףפסק  28והשו"ע .27לעמוד עד על לבבךצריך ש, ג וראב"דבה"ודעת  .26בלבד

 שולחן ערוך

 ג(סאו"ח, הלכות קריאת שמע, סימן )

ב א.  ֵ ֵהָמה, אֹו יֹוש  י ּבְּ ּבֵ ל ּגַּ ֹוֵכב, אֹו רֹוֵכב עַּ , אֹו עֹוֵמד, אֹו ש  ךְּ ּלֵ הַּ  . ..קֹוֵרא אֹוָתּה מְּ
ֹון.  ג.  ָפסּוק ִראש  ֲעמֹד ּבְּ ע, ָצִריךְּ לַּ מַּ ְּ ת ש  ִריאַּ רֹות קְּ ָרָצה ִלקְּ ךְּ וְּ ּלֵ הַּ  ָהָיה מְּ
ךְּ  ד.  ּכָ ֹון, ִהלְּ ָפסּוק ִראש  ָנה הּוא ּבְּ ּוָ ּכַּ ר הַּ ֹון, לֹא ָיָצא ִעּקַּ ָפסּוק ִראש  ן ִלּבֹו ּבְּ ּוֵ לֹא ּכִ ִאם ָקָרא וְּ

ָנה, מֹוֶדה ֲהָכא.  ּוָ ִריכֹות ּכַּ ֹות ֵאיָנן צְּ ר ִמצְּ ָאמַּ ָמאן ּדְּ ֲאִפּלּו לְּ קֹוֵרא. וַּ חֹוֵזר וְּ ֵדי חֹוָבתֹו, וְּ  יְּ
 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן סא(

ֵד  ו.  ל ֶאָחד ּכְּ ֶ ֵחי"ת ש  ֲאִריךְּ ּבַּ הַּ ֶזה רֹוֵמז ָצִריךְּ לְּ ּלָ ֶ ִים ּוָבָאֶרץ, ש  מַּ ָ ּ ש  "ה ּבַּ ּבָ ּקָ ִליךְּ הַּ מְּ ּיַּ ֶ י ש 
"ה ָיִחיד  ּבָ ּקָ הַּ ֶ ֹב ש  ֲחש  ּיַּ ֶ עּור ש  ִ ל ֶאָחד ש  ֶ ֶל"ת ש  ּדָ ֲאִריךְּ ּבַּ יַּ ֵחי"ת, וְּ ג הַּ ּגַּ ע הַּ צַּ ֶאמְּ ּבְּ ֶ ֲחטֶֹטֶרת ש 

ֲאִריךְּ יֹוֵתר ִמּכְּ  לֹא יַּ ד' רּוחֹות ָהעֹוָלם, וְּ ל ּבְּ ֵ עֹוָלמֹו ּומֹוש  ּטֹות ּבְּ הַּ ֵיש  נֹוֲהִגים לְּ עּור ֶזה. וְּ ִ ש 
ד' רּוחֹות ה ּולְּ ּטָ ָלה ּומַּ עְּ ָבה: מַּ ָ ש  חְּ ּמַּ ִפי הַּ  .ָהרֹאש  ּכְּ

ָאֶל"ף.  ח.  ֲאִריךְּ ּבָ לֹא יַּ ֵחי"ת וְּ ֲחטֹף ּבַּ  לֹא יַּ

                                                

 . (סי' ג). רא"ש (ד"ה עלי"ג ב', ). תוספות )הל' ק"ש ב,ג(. רמב"ם (ז ב בדפיו)רי"ף  -או"ח סג,ג. מקורות . 25

דכי היכי דדחו דברי רבא דברי רבי . כרבא דהוא בתרא, שפסק כרבי מאיר, דלא צריך כוונה אלא בפסוק ראשון. 26
 יוחנן, הכי נמי דחו דברי רבי נתן.

לכה כרבי . ואמנם להלן שם, ריש פ"ב פסק שה)פ"א ד"ה תניא בית הלל אומרים עומדין וכו'(בה"ג כתב כן בהל' ברכות . 27
מאיר שרק פסוק ראשון צריך כוונה. ובטור, אחר שהביא דעת הבה"ג, כתב וכ"כ הראב"ד. והרא"ש כתב בשם 

, כמבואר בפ"ק דיומא. והא דלא בעי עמידה בכל משום דלא לישוי לה עראיהראב"ד שצריך לעמוד עד על לבבך 
 הפרשה, משום דפסוק דבתריה כתיב ובלכתך בדרך, אומר דקורא במהלך.

צריך לעמוד, רצה לומר, להתעכב במקום אחד. ומותר לקרותה בין בעמידה ובין  :)ס"ק י(או"ח סג,ג. וכתב המשנ"ב . 28
 בישיבה וכו'. וברוכב על הבהמה יש דיעות בין האחרונים, ונכון להחמיר. 
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  של רבי יהודה הנשיא קריאת שמע

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד", זו ק" :תנו רבנן )י"ג ב'( ע ִיש ְּ מַּ ְּ  ש של רבי יהודה הנשיא. "ש 

)שהיה  לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים :אמר ליה רב לרבי חייא

 :. אמר ליהלא ראיתיו מפסיק( ידיו מקודם זמן קריאת שמע, וכשהגיע הזמןשונה לתלמ
 בר פחתי, בשעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל עליו עול מלכות שמים.

 , או אינו חוזר וגומרה?דו התלמידים()לאחר שעמחוזר וגומרה  )ומברר(

 אינו חוזר וגומרה.  :בר קפרא אומר (1)

 חוזר וגומרה. :רבי שמעון ברבי אומר (2)

 שיטות הראשונים

כתב דאע"ג דקרא איניש  הרא"ה :יציאת ידי חובת ק"ש דאורייתא קודם הברכות
רכות, קריאת שמע דאורייתא בלא ברכות, אפשר לו לחזור ולקרות קריאת שמע בב

לציבורא  עדיףאע"ג דהשתא ליכא קריאת שמע דאורייתא כלל; ומכל מקום טפי 
היה  יהודה שירליאון רביו. 29למימר ברכות דקריאת שמע, אקריאת שמע דאורייתא

. וכן 30מכוין לצאת ידי קריאת שמע בפסוק ראשון שאומר אחר נוסח מה אנו מה חיינו
 .31הרמ"אפסק 

                                                

ודה הנשיא, ומספקא שמע ישראל וכו' ה' אחד זו היא קריאת שמע של רבי יה )י"ג ב'(הרא"ה קאי אהא דאמרינן . 29
לן אי חוזר וגומרה. וביאר הרא"ה דכיון דחוזר וגומרה, ודאי מסתמא בברכות הוא, דאע"ג דהא נפק רבי ידי 

קריאת שמע גופיה וברכות דרבנן. ומתוך כך הסיק  ויבברכות, וה חובתיה דקריאת שמע דאורייתא חוזר ואומרה
מייחדין את שמך פעמיים באהבה ואומרים שמע ישראל וכו', דאנן דקרינן בצפרא רבונו של עולם, ואמרינן ביה ו

)הרמב"ן. דהכי מבעי לן למימר ומייחדים את שמך וכו' ואומרים ה' אלקינו ה' אחד. וכתב שכן קיבל מפי מורו ורבו 

 .וכן מפורש באוהל מועד, שער קריאת שמע דרך א', נתיב ח'(

א זמנה, מפני הקרובות או זולתם, לפיכך היה אומר ודעתו היה שלפעמים קורים הציבור קריאת שמע בל . 30
מלשון  )את ברכות קריאת שמע(בשכמל"ו, ולא היה מברך ברכות קריאת שמע. והכי מסתבר שאין הזמן מעכבן 

 .)ב' א', ד"ה מאימתי, הובאו דבריו בטור או"ח סי' מו(הגמרא וכו'. תוספות הרא"ש 

ה שסובר שאפילו אם הציבור לא יעברו זמן קריאת שמע, אפילו הכי או, ומוכח מיניאו"ח מו,ט. וגם הב"י הבי . 31
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 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
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 שולחן ערוך

 ות השחר ושאר ברכות, סימן מו()או"ח, הלכות ברכ

עֹוָלם ָוֶעד... הגה:...  ט.  כּותֹו לְּ לְּ בֹוד מַּ ם ּכְּ ֵ רּוךְּ ש  גו' ּבָ ָרֵאל וְּ ע ִיש ְּ מַּ ְּ ר ש  חַּ ֲחִרית אַּ ַּ ש  ר ּבְּ טֹוב לֹומַּ י  ,וְּ ּכִ

ּה, ּנָ מַּ זְּ ּלֹא ּבִ ֶ רֹוָתּה ש  ע ִלקְּ מַּ ְּ ת ש  ִריאַּ ֹוִהין ִעם קְּ ָעִמים ש  ֶזה  ִלפְּ יֹוֵצא ּבָ  .)טּור(וְּ

 ן בשעת קריאת שמעיש

ע  :אמר רבי אילא בריה דרב שמואל בר מרתא משמיה דרב )י"ג ב'( מַּ ְּ אמר "ש 
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" ונאנס בשינה, יצא.  ִיש ְּ

 .. טפי לא תצערן)להעירני אם אני מתנמנם(בפסוקא קמא צערן  :לדרו עבדיה "נר ל"א

 וך היכי הוה עביד?אב :אמר ליה רב יוסף, לרב יוסף בריה דרבה

 בפסוקא קמא הוה קא מצער נפשיה, טפי לא הוה מצער נפשיה. :אמר ליה

 שיטות הראשונים

, שאם לא רא"ש וריטב"ארב האי גאון, רבנו יונה, פירשו  :אמר שמע ונאנס בשינה, יצא
ם אמר, אבל בלא אמר שאר פסוקים, לא יצא. וכאן מדובר שגם את שאר הפסוקי

את שמע פסוק ראשון, כתב שעיקר מצות קרי והרמב"ן. 32יצא הכיכוונת הלב, ומשום 
 34והשו"ע. 33אלא בפסוק ראשון ,. ואף מצוות קריאה בדיעבד ליתאובו יוצא ידי חובה

 .כרוב הראשוניםפסק 
                                                                                                                                                                         

. וכתב הב"י שכן נהגו )שטוב למהר ולהקדים קריאת שמע דאורייתא כל מה שאפשר(יאמר בשכמל"ו כדי שיצא בזה 
, שהברכות לא נתקנו על )שו"ת, ח"א סי' מז, וסי' שיט(העולם, והוא מנהג ותיקין, ובפרט לפי מה שכתב הרשב"א 

. וגם מחמת זה לא ולי נראה שאין נכון בזה לצאת בלא ברכות :על דברי הרמ"א כתב הגר"אקריאת שמע. אמנם, 
)הל' ברכות . וכן הכריע ב'מעשה רב' )ועיין ביה"ל, ד"ה כי לפעמים, שמאריך לדון בדבריו(יסמוך גאולה לתפילה. עכ"ל 

 ק"ש ומהות הברכות, בשיטות הראשונים, בהרחבה. רא"ה. וראה לעיל, י' ב', בסוף סוגית זמןכ השחר סעי' יא(

חוזר וגומרה. ואף למאן דאמר אין חוזר וגומרה היינו משום  )י"ג ב'(דודאי צריך לקרות כולה, כמו שנאמר בגמרא . 32
 .)סג,ה, ס"ק י(שעבר זמן ק"ש, ומקודם פטור היה. ביאור הגר"א 

 ולכן אם נאנס ולא קרא שאר פסוקים כלל, יצא. . 33

)ז ב . רבנו יונה )מלחמות, ראש השנה, ז' ב' ברי"ף(. רמב"ן )הו"ד בתלמידי רבינו יונה(רב האי גאון  -או"ח סג,ה. מקורות . 34

 .)י"ג ב', ד"ה אמר(. ריטב"א ומאירי )סי' ג(. רא"ש ברי"ף, ד"ה אמר(



 

 

 

 

 ערוךשולחן 

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן סג(

ד  ה.  ִעיִרים אֹותֹו, עַּ ֲעִרים אֹותֹו ּומְּ צַּ ן, מְּ ֵ . ִאם ָהָיה ָיש  ש  ּמָ הּוא ֵער מַּ ֹון, וְּ סּוק ִראש  ָרא ּפָ קְּ ּיִ ֶ ש 
הּוא קֹוֵרא  ֶ י ש  ל ּפִ ף עַּ אַּ ֶ , ש  ש  ּמָ הּוא ֵער מַּ ָרא וְּ קְּ ּיִ ֶ ֵדי ש  ֲעִרים אֹותֹו ּכְּ צַּ אן ָוֵאיָלךְּ ֵאין מְּ ִמּכָ

ֵנם, ָיָצא:  מְּ נַּ ן סי' צ''ט ָסִעיף א'. הגה:ִמתְּ ּמָ קַּ ּכֹור עי' לְּ ִ ש  תּוי וְּ ָ ִדין ש   וְּ

 רקדןקריאת שמע פ

 פרקדן לא יקרא קריאת שמע.  :אמר רב יוסף )י"ג ב'(

שפיר דמי?! והא רבי  )לישן פרקדן(מקרא הוא דלא ליקרי, הא מיגנא  )ומקשה(
 יהושע בן לוי לייט אמאן דגני אפרקיד! 

שפיר דמי. מקרא, אע"ג דמצלי טה על צדו מעט( )ממיגנא כי מצלי  :אמרי )ומתרץ(
 . וה(ת שמים דרך שררה וגאבל עליו מלכו)שמקנמי אסור 

 והא רבי יוחנן מצלי וקרי?! )ומקשה(

 .)והיה קשה לו לשכב על צדו(שאני רבי יוחנן, דבעל בשר הוה  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

, פירשו שוכב על גבו ופניו למעלה. ורש"י, הגאוניםבשם  בינו חננאלר :מהו פרקדן
בין שוכב ופניו למעלה, בין שוכב  , פירשוריטב"או, רשב"א, רא"ה, מאירי, 35והרמב"ם

 .השו"עוכן פסק  ופניו למטה.

, מותר לגמריאם מוטה על צדו ש הרמב"ם דעת :שמע כשמוטה לגמרי על צדו קריאת
 . ודעת 37רש"י. וכן נראה מדברי 36לכתחילה, גם כשאינו בעל בשר קריאת שמעלקרות 

                                                

וא לישן על ערפו ופניו אמנם לגבי האיסור לישן פרקדן פסק הרמב"ם בהל' איסורי ביאה, כא,ט, שהאיסור ה. 35
 למעלה.

 כמש"כ בברייתא להלן, כ"ד א', שניים שהיו ישנים בטלית, זה מחזיר פניו וקורא וכו'. . 36
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פסק  39והשו"ע .38ירחהר, אם לא שיש לו טשגם כשמוטה על צדו לגמרי, אסו רבנו יונה
 .כהרמב"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות קריאת שמע, סימן סג(

ב, ֲאָבל לֹא  א.  ֵ ֵהָמה, אֹו יֹוש  י ּבְּ ּבֵ ל ּגַּ ֹוֵכב, אֹו רֹוֵכב עַּ , אֹו עֹוֵמד, אֹו ש  ךְּ ּלֵ הַּ קֹוֵרא אֹוָתּה מְּ
ל ָלךְּ עַּ ְּ ע, אֹו ֻמש  קַּ רְּ ּקַּ ָניו טּוחֹות ּבַּ ּפָ ֶ נּו ש  יְּ הַּ ן, ּדְּ ּדָ קְּ רַּ הּוא  ּפְּ ָלה, ֲאָבל קֹוֵרא וְּ עְּ מַּ ּבֹו ּוָפָניו לְּ ּגַּ

ל ִצּדֹו:  ֹוֵכב עַּ ֶ  הגה:ש  ר ש  חַּ ָחאֵמאַּ א ִטרְּ ִאּכָ ֹוֵכב וְּ ָבר ש  ֲעמֹד  ּכְּ תֹו(:לַּ ּמֵ ֶ ִאם ָהָיה  )הר''י פ' ִמי ש  וְּ
ָהָיה חֹוֶלה, נֹוֶט  ֶ ל ִצּדֹו, אֹו ש  ךְּ עַּ ּפֵ הַּ ִהתְּ ֵאינֹו ָיכֹול לְּ ה, וְּ ּבֵ רְּ ר הַּ ש ָ ל ּבָ עַּ ִצּדֹו ּבַּ ט לְּ עַּ ה מְּ

קֹוֵרא.  וְּ
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