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מצוות "קריאת שמע", כך עולה מפרק שני, הנה
מעשה מכונן גם במישור של תודעה אמונית אישית
וגם בעיצוב זהותה של הקהילה (ומעניינת העובדה
שבהקשרים רבים היתה קריאת שמע כרוכה בקריאת
"עשרת הדברים", כשם שהיא סמוכה אליהם בספר
דברים). במהלך הפרק הגמרא מבררת שאלות יסוד
–במסגרת מצוות "קריאת שמע" — הגדרת מעשה הק

ריאה, תכני הכוונה, היחס בין כוונה למעשה, ומבחן
–הזיקה בין קיום המצווה לבין התחייבויות אחרות הנו

צרות במרקם היחסים האנושיים — יחסי יראה וכבוד,
השלום עם כל אדם, יחסי עובד מעביד, חתן וכלה,

איש ואישה, עבד ואדונו ורב ותלמידיו.

ם י מ ש ת� ו כ ל מ ל� ו ע

אמרותיהם של רבי יהושע בן קרחה (במשנה בדף
יג) ושל רבי שמעון בר יוחאי (בברייתא בדף יד) הן
אולי המהותיות ביותר להגדרת מהותה של המצווה,

וראוי לעיין בהם.
ר' יהושע בן קרחה רואה בקריאת שמע קבלת עול
מלכות שמיים ועול מצוות, כלומר התחייבות אישית.
הבנויה על יסודות מדורגים — ראשית, קבלת ה'
כמלך המצווה, ועל בסיס זה קבלת מצוותיו. יחס זה
מנוסח במפורש במכילתא (יתרו, ו): "משל למלך בשר
–ודם שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזי

רות. אמר להם לאו, משקיבלו את מלכותי, אגזור
עליהם גזירות, שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותי לא
יקבלו. כך אמר המקום לישראל, 'אנכי ה' אלוקיך'

[ורק לאחר מכן:] 'לא יהיה לכם אלוהים אחרים'."
מהגמרא בדף יד: משתמע שלאמורא רב היה מנהג
שביטא גישה שונה, בה עצם קיום מעשה המצווה
–מהווה מין קבלת מלכות שמים ללא צורך בהכנה תו

דעתית מיוחדת. גישה זו מקבלת ביטוי מפורש בדברי
רבי יוחנן בסוף העמוד שם, "הרוצה שיקבל עליו עול
מלכות שמים שלמה, ייפנה, ויטול ידיו, ויניח תפילין,
ויקרא ק"ש ויתפלל - וזו היא מלכות שמים שלמה".
כלומר, ביצוע של סדר קבוע של עבודה מעשית כל
בוקר בשעת הקימה, סדר הכולל את אמירת "שמע"
כחלק משרשרות הדרכות ומצוות, הוא הנותן ביטוי
–להתחייבות של אדם מאמין לקבלת בורא עליו כמ

צווה וגוזר, ולאו דווקא ההתבוננות שכלית או רוחנית
בתוכן של "שמע" מתוך קריאת הפסוקים. 
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לעומת אלה, רבי שמעון בר יוחאי רואה את קריאת
שמע כמצוות של תלמוד תורה, "המביא לידי מעשה".
התודעה האמונית מעוצבת על ידי התבוננות ולימוד.
יש לציין שפתיחת הפרק אכן רומזת למימד הלימודי
של מצוות קריאת שמע, על ידי שימוש מכוון
ודו-משמעי במשנה בפועל "קרא" — "היה קורא
בתורה והגיע זמן המקרא, אם כוון לבו יצא". בחיבור
בין "לקרוא בתורה" לבין "זמן המקרא" נוצרה זיקה
מכוונת בין קריאת הפסוקים של "שמע" כמעשה של
לימוד לבין קריאת אותם הפסוקים כמצווה מיוחדת
מדאורייתא. רק כוונתו של הקורא עשויה ליצור את
ההבחנה בין קריאה זו לקריאה זו. נדמה שרשב"י רואה
כעיקר בפרשת שמע את הפסוקים "ושננתם לבניך
ודיברת בם", שכן הלימוד הוא מרכזה של קבלת עול
מלכות שמים לשיטתו. קבלת עול מלכות שמיים של
הפרט מקבילה בכך לקבלת העול של הרבים — שכן
לשיטת רשב"י במכילתא שהבאנו לעיל, קיבלו ישראל
את מלכות ה' עליהם במתן תורה (באמירת 'אנכי') ולא

ביציאת מצרים.
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הרמב"ם בפתיחה להלכות קריאת שמע כותב,
"ומקדימין לקרוא פרשת שמע מפני שיש בה ייחוד
השם, ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל
תלוי בו". בניסוח זה של הרמב"ם נכללים בצורה
–מחודשת גם דברי רשב"י (ותלמודו) וגם דברי ר' יהו

שע בן קרחה (ייחוד השם). שני היסודות הללו מהווים
שתים ממצוות התשתית שהרמב"ם מכנה "יסודי
תורה", והמוגדרים על ידו בפרקים הראשונים של

ספרו משנה תורה.
מחלוקת התנאים המובאת בברייתא בדף יג:, "עד
–איפה צריכים כוונת הלב", מבטאת נאמנה את הדג

שים השונים במצווה. לשיטת רבי אליעזר החיוב לכוון
הוא בשני הפסוקים הראשונים בלבד, כלומר מ"שמע
ישראל" עד "ובכל מאדך" (בלי מצוות תלמוד תורה).
–לדעת רבי עקיבא החיוב לכוון הוא בכל הפרשה הרא

שונה של קריאת שמע. שיטה מחמירה היא דעת ר'
יאשיה המצריך גם כוונה בפרשת והיה אם שמוע
(רש"י שם ד"ה אמר ר' יאשיה). ר' מאיר מקל וקובע
שחיוב הכוונה הוא רק בפסוק הראשון "שמע ישראל".
להלכה פסק רבא שם בגמרא כדעת ר' מאיר,
שחיוב הכוונה הוא בפסוק הראשון בלבד, ובשיטה זו
הלכו הראשונים והשולחן ערוך. בפסוקים האחרים,
אף שאין חובה לכוון למשמעותם, יש אומרים שצריך
להתכוון לקראם לשם מצוות קריאת שמע, שכן מצוות
צריכות כוונה. ההלכה אומרת שכוונה היא לעיכובא,
כלומר אם אדם לא כיוון את פשט הפסוק הראשון של
–קריאת שמע, לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולאומ

רו (שו"ע או"ח ס, ה).
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ייררווששללייםם

 ̇ Â„‰È
 ¨˜ÊÂ¯ ÌÚÂÈ·‡ ¯¢„ÌÈÁÁÂ˘Ó Ï·Â˜ÓÂ ÛÂÒÂÏÈÙ

¨˙Â·¯Â˜ ÏÚ¨ÚÂ·˘ ÌÈÁ˙ÂÙ ‰¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ·
±∏∫∞∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨¥≥ È˜ÒÈËÂ·Ê ¨¯ÈÏ≠ÔÂ ÔÂÎÓ

 ¨ÔÂÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù˙ÒÎ‰ ˙È· ¨
†≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨ÔÂ¯Â˘È

 ¨®‰ÁÓ© ‚¯·ÊÂ¯ ÌÂÏ˘ ßÙÂ¯Ù˙Â·¯˙ ¨˙Â„‰È
Ú„ÓÂÊÎ¯Ó ¨ÁÂ¯Â Ú„Ó È˘‡ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ ≠

ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘

¨Â‡Ï È· ·¯‰ÚÂ·˘ ˙˘¯Ù¨ßÔÂ¯Â˘Èß ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨
≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ

 ¨ÔÂ¯Â„ ‰˘Ó Ê¯‡ÔÓÁ È·¯ È¯ÂÙÈÒ Ù¢Ú — ˘Ù‰
·ÏÒ¯·Ó ¨≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

 ¨®ıÏÊÈÈË˘© Ï‡¯˘È Ô·‡ ÔÈ„Ú ·¯‰— ˙Â„ÈÒÁ
„¢·Á¨ß‰ ÌÂÈ ¨˙Â‡ÏÁ ˙ÂÎ˘ ¨ıÏÊÈÈË˘ ÊÎ¯Ó ¨

 ≤∞∫∞∞

 ¨È˜Ò·ËÒ Ï‡È„ ·¯‰˙ÂÈ‚ÂÊ· ÌÈ˜¯Ù — È‡Â ˙‡¨
 Æ≤∞∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

˙Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
˘„Á‰ Â¯ÙÒÓ ‡¯˜È „ÏÙÏÙ‡ Ô¯‰‡ı¯‡ ÔÈÏÂÙß

ß‰˜Â¯È¨ß‚ ÌÂÈ ¨µ ÔÂÓÂÏÒ Ï‡ÂÈ ¨ÌÂ˘Ï˘ ÏÂÓ˙ ¨
±π∫∞∞

˙ÓÁÏÓ È‡¢ ¯ÙÒ‰ ˙‡ˆ „Â·ÎÏ ·¯Ú
¢ÌÈÁ¯Ê‡‰È„ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó ÆÈ¯Â‚ ÌÈÈÁ ˙‡Ó ¨

¨¯Î· ¯‡¯ßÊ ÊÎ¯Ó ÆÈ¯Â‚ ÌÈÈÁ ¨·ÏÎ Â· ¨ıÈ·Â¯Â‰
ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫≥∞ ß‚ ÌÂÈ ¨±± Ï‡Ïˆ·

˙ ¨·ÂÂ‡ÈÏ ‰ÈÙ Ë˜ËÈÎ¯‡ÔÈ· ·Á¯Ó ÈÚÂ˙Ú
‡˜Ù˜¨≥∞ ‚¢·˘¯ ¨ßÔ˙Óß ˘¯„Ó ˙È· ¨Ï¢ÊÁÂ ÔÂ‚Ú ¨

ÌÂÏ˘˙· ¨±π∫¥µ ß‚ ÌÂÈ

 ¨‰ÏÈÓ Ï˘ ‰ÏÂ˜¨‰¯È˘ ÚÙÂÓ Ï·ÈËÒÙÌÈÓÂ‡ ∏∞
¨ÌÈ‡˘ ˙ÂÎ˘Ó ¨‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÏÏ‰ÓÂ ÌÈ˜·ÁÓ

ÌÂÏ˘˙· ¨±π∫∞∞ ß‰ ÌÂÈ „Ú ±π∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ È˘ÈÓÁ‰ È˙˘‰ ÒÎ‰
Ú„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÂ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï¨¯ÈÏ≠ÔÂ ÔÂÎÓ ¨

¨ß‰ ÌÂÈ ª±µ∫≥∞≠≤±∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨¥≥ È˜ÒÈËÂ·ßÊ
π∫∞∞≠±∑∫≥∞

 „ÂÚ
ÈÂÈˆ‰ ÁÈ˘‰Â ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡ÌÈÈÁ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó ¨

ÔÂÎÓ ¨ÙÓ˜ ‰‡È¯„‡ ¨ÒÈÈÂ ˙ÚÙÈ ¨Ô‰Î ÈÏ˘ ¨È·˜ÚÈ
 ±π∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨¥≥ È˜ÒÈËÂ·ßÊ ¨¯ÈÏ≠ÔÂ

 ¨ÌÈÈÁ ¯Ó ÈÒÂÈÏÎ‰ ÍÒ· ¨ÚÂÏÂ˜Ï ÂË¯ßˆÂ˜
ÌÈÚÂˆ ÂÏÂÎ˜ËÓÈÒ ¨¢ÌÈÚÂˆ‰ ˙Ú˘¢ ∫Ë¯Ò‰ ¨

 ≤∞∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨ÌÈÏ˘Â¯È

גגוושש  דדןן

˙Â„‰È
¨ÔÂÒÊ· ˜ÁˆÈ ·¯‰·ÏÒ¯· ˙Â„ÈÒÁ¯È˘¢ ˙˘¯„Ó ¨

ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨‡¢˙ ∏∂ ·Â¯ÂÊÂÏ¯‡ ¨¢˘„Á

 ¨Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ ·¯‰‰ÎÏ‰· ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈ‚ÂÒ¨
¨±∏∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨˙Â·Ï ‰˘¯„Ó‰ — ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡

„·Ï· ÌÈ˘

 ¨˜‰Â· ÔÂÚ„‚ ¯¢„˘„Â˜‰ È·˙Î· ˘ÂÓÈ˘‰
‰˜È˙Ú‰ ˙È„Â‰È‰ ‰È‚‡Ó·ÔÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡ ¨

ÌÂÏ˘˙· ¨±≤∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨≤≤≥ ÌÏÂ‡ ¨ÔÓÏÈ‚

¯È‡Ó È˘È„ÂÒ‰ ˙¯Â˙ ¯Â‡Ï ˙È˘‡¯· È¯ÂÙÈÒ ¨¨
˙È‚© ±∂ ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÏÚ· ÊÎ¯Ó — ÈÓ˙ ˙È·

ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨®ÔÈ˜È˘

Á ¨˘Â¯‡ ÌÂÏ˘ ·¯‰˙È· ¨·ÏÒ¯· ≠  ˙Â„ÈÒ
Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁ Ì˘ ÏÚ ˙ÒÎ‰˙ÈÙ ÌÈÏÈÙÚÓ‰ ßÁ¯ ¨

≤≤∫≥∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨ÔÂÏÂÁ ‰„ÂˆÓ‰

 ̇ Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
ı¯ÂÂ˘ ·„ ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â¯ÙÒ ˙‡ˆ „Â·ÎÏ ·¯Ú¨̈

¢˜Â˜ ·¯‰ ‚ÂÁ· ¯·˘ÓÂ ¯‚˙‡¢¨̈¨ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡
±∏∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨˜· ÌÏÂ‡ ¨˙Â„‰È ÔÈÈ·

ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ ÏÚ ÒÎ¨‡¢˙ ßÂ‡ ¨
π∫≥∞≠±π∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨ÔÓÏÈ‚ ÔÈÈ·

 ¨Ú˘Â‰È ·¢‡≠ ˙È˜Ò¯˜ÈÙ‰ ‰ÈÈÏÚÏ „ÂÒÈ ÈÂÈÙ‡
¨ÒËÂÂ¯Ò Ï˘ ËÂ˘È˜ ÔÂ„ Ù¢ÚÔÈÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡

¨±≤∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨®±¥¥© ¯‚È˙‡ ‰ÂÈ ÌÏÂ‡ ¨ÔÓÏÈ‚
ÌÂÏ˘˙·

¨‰ÙÏÂÂ Ï‡ÎÈÓÌÈÈÁ‰ Ï‚ÚÓÂ ‰˘‰ ÁÂÏ
¨‰˜ÈÊÂÓ·¨±∞∫∞∞ ¨ßÂ ÌÂÈ ¨ÏÚÙ‡ ¯ÈÓÒ ¨‰È· ÊÎ¯Ó
ÌÂÏ˘˙·

חחייפפהה

 ̇ Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
¨Á¢È‰ ‰‡Ó· ‰ÙÂ¯È‡ È„Â‰È — ÍÂ·Ó·¯ÎÊÏ ÒÎ

¯ÂÙˆÓ ÏÂÎ˘‡ ÔÈÈ· ¨‰ÙÈÁ ßÂ‡ ¨ËÁÂ˘ Ï‡ÂÓÚ
∏∫∞∞≠≤∞∫∞∞ ß‚ ÌÂÈÂ ±∂∫∞∞≠≤∞∫∞∞ ß· ÌÂÈ ¨¯ÙÂÚ

ı¯‚ Ï‡ÎÈÓ ¯¢„È¯Á‡ ‰ÈÓ¯‚· ˙Â„‰È‰ È„ÂÓÈÏ ¨
±π¥µ¨ß‚ ÌÂÈ ¨≤π∞± ¯„Á ÏÂÎ˘‡ ÔÈÈ· ¨‰ÙÈÁ ßÂ‡ ¨

¯˜Â·· ∏∫≥∞

¨ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙  Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ ÏÚ ÒÎ¨‰ÙÈÁ ßÂ‡
Æπ∫≥∞≠±π∫∞∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨¯ÙÂÚ ¯ÂÙˆÓ ÏÂÎ˘‡ ÔÈÈ·

·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ÒÂÈÎ‰ Ï˘ È˘‰ ÂÓÂÈ

ןן ההששררוו

˙Â„‰È
 ¨ÔÓÏ¯Ù ¯Ó˙È‡‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨ÈÂÓÎÁ˙ ßÎ˘ ¨¢˙ÂÈ˘Ó ˙¯·Á¢
„·Ï· ÌÈ¯·‚ ¨≤≤∫∞∞  ¨ß‡

 ¨¯ÎÈÈË ÔÂÚÓ˘ ·¯‰·ÏÒ¯· ≠ ˙Â„ÈÒÁ≠ Ô„Ú ¨
¨ß‚ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„ ¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó

≤∞∫∞∞

 ¨„Â¯‚ÈÂ È¯Â‡¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó ≠ Ô„Ú ¨‰ÓÈÓÈ ˙¯Â˙
±π∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„

ÚÂ·˘‰ ̇ Â‡ˆ¯‰

דפים�יג-טו

מהותה�של�קריאת�שמע

≥±

שבתדעת ערב�שבת�פרשת�פקודי,�ל'�באדר�א'�תשס"ה,�11.3.2005

ליצירה�והתחדשות�בתורהבית�אב�בשיתוף�בית�המדרש

ÈÓÂÈ „ÂÓÈÏ
  ß· ̄ „‡ ‡ ̈ ˙·˘ººß· ̄ „‡ Ê ̈ È˘È˘

ÈÏ·· ·È ̇ ÂÎ¯·ººÁÈ ̇ ÂÎ¯·

‰˘Ó  ‰≠„ ̈ Ê ̇ ÈÚÈ·˘ººÈ≠Ë ̈ Á ̇ ÈÚÈ·˘

‡¯˜Ó  ÁÓ≠ÊÓ Ï‡˜ÊÁÈºº·È≠‡È Ú˘Â‰

‰ÎÏ‰  ‚≠‡ ̈ ÂÎ˘ Á¢Â‡ºº„≠· ̈ ÁÎ˘

Ì¢·Ó¯ ‡ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙººÊ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ

Ù¢‚ Ì¢·Ó¯·≠‡ ÌÈÙÒÂÓÂ ÌÈ„ÈÓ˙ ̈ ËÈ ̇ Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ
ººÈ≠Á ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ

עמוד א' הוא בעל אופי "תיאולוגי": דיון בתפילתו
של הקב"ה (והברייתא הנודעת של ר' ישמעאל בן
אלישע, "פעם אחת נכנסתי להקטיר"), ברגעי זעמו,
–ובבקשות משה מה' ובכללן מהותה של ההתגלות בנ

קרת הצור. כל עמוד ב' עוסק במימרותיו של ר' יוחנן
משמו של ר' שמעון בר יוחאי; בין הנודעות שבהן
–"מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה" ו"גדול שימו

שה של תורה יותר מלימודה". 
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יום�ראשון,�ברכות�דף�ושבת�קודש,�ברכות�דף�ה

מימרות ר' לוי בר חמא פותחות את העמוד, ובכללן
זו הקובעת כי אף המשנה והגמרא ניתנו למשה בסיני.
–מימרות ר' יצחק בעניין ק"ש שעל המטה מוליכות לסו

גיית הייסורין המפותחת סביב המושג ייסורים של
אהבה (ע"א) ושליטת חכמים בייסורים (ע"ב). בתוך כך
מובאים דברי רשב"י ששלש מתנות ניתנו ע"י ייסורין
(תורה, א"י, העוה"ב) וסיפור ביקורו של ר' יוחנן בביתו
של ר' אליעזר ובכייתם על יופי זה שיבלה בעפר. בסוף
מובאות כמה מימרות של אבא בנימין בענייני תפילה.

המשך מימרותיו של אבא בנימין ממשיכות, ואגב
–אחת מהן - דיון בעניין המזיקין. מכאן פונים למימ

רותיו של רב אבין בר רב אדא, וביניהן עניין שריית
–שכינה בין לומדי תורה ואפילו ביחיד הלומד, וכן תי

אור תפיליו של הקב"ה שכתובים בהם פסוקים בשבח
–ישראל. עמוד ב' עוסק בערכה של תפילה בבית הכ

נסת וממשיך למימרות נוספות של ר' חלבו, ובהם
"הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה

קולות" ו"מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעין".

יום�חמישי,�ברכות�דף�י

דף זה עוסק, רובו ככולו, בדברי חכמים על ענייני
מקרא שונים: ראשית בהתמודדות עם טענות צדוקים
ואחר כך, בהרחבה, בדיונים על דמותם של דוד המלך
("דר בחמשה עולמות ואמר שירה"), חזקיהו (פרשת
מחלתו, ויחסם של חכמים לדברים שתיקן) ואלישע
–(פרשת השונמית). מימרותיו של ר' יוסי בר' חנינא בפ

רשה זו ובענייני תפילה חותמים חלק זה. השאלה מה
הפסיד מי שאחר לקרוא את שמע בבוקר נידונה בסוף

עמוד ב', ואחריו מובאת המשנה השלישית.

יום�רביעי,�ברכות�דף�טיום�שלישי,�ברכות�דף�ח

–רובו של עמוד א' עוסק במעלת התפילה עם הצי
בור והתפילה בבית הכנסת. שורת מימרות בשם רבי
אמי (ובהם "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים")
חותמת את העמוד. מצוות השלמת הפרשה שניים
מקרא ואחד תרגום, מעסיקה את הגמרא בתחילת עמוד
ב'. לאחר מספר אבחנות לגבי מדיים ופרסיים, נפתח
דיון על סוף זמן קריאת שמע של ערבית, ועל מעמדו

המיוחד של פרק הזמן שבין עלות השחר לנץ החמה.

יום�שישי,�ברכות�דף�יא

במשנה למדנו כי בית שמאי לומדים את המלים
–"ובשכבך ובקומך" כמורות על מצב הגוף בעת האמי

רה. הגמרא בעמוד א' דנה בפרשנות "ובלכתך בדרך"
לשיטתם, ובלגיטימיות של החמרה כאשר נפסקה
הלכה כבית הלל בנושא זה ובנושאים אחרים. המשנה
הרביעית העוסקת בברכות קריאת שמע מובאת בסוף
העמוד, ועמוד ב' כולו מוקדש לדיון על נוסח ברכות
אלה, על התלות ביניהן ועל הקשר בין ברכת אהבה

לברכת התורה. 

דיון בדעתו של רבן גמליאל ואופן הבנתו את דברי
חכמים, משלימים את העיסוק בקביעת סוף זמן קריאת
–שמע. העיון במשנה הראשונה חותם בדיון על אי כלי

לת אכילת קרבן פסח בכלל הדברים שזמנם כל הלילה
וחכמים גזרו בהם עד חצות. אגב דיון זה נידונה יציאת
מצרים מכמה היבטים. באמצע עמוד ב' מובאת המשנה
השנייה של הפרק, העוסקת בזמני קריאת שמע של
שחרית, ובעקבותיה דיון קצר בגמרא על תחילת הזמן

ועל סמיכת גאולה לתפילה.
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