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 הלכות קריאת שמע וברכותיה
  

 פ"ח- סימנים נ"ח

מצוַת עשה מ� התורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב. הדבר נלמד מהפ�וק 

�בְָ!כְְ��ָ �בְק�מֶ�ָ" (דברי" ו', ז), "וְדִ�ַרְ�ָ �ָ" ְ�!ִבְ�ְָ� �ְֵביתֶ�ָ �בְֶלכְ�ְָ� ַב�ֶרְֶ� 

שמשמעותו היא שאד" צרי� ללמוד תורה ה� כאשר הוא מצוי בביתו וה� 

. הפ�וקי" מתארי" את 1בלכתו בדר�, וכ� לקבוע לימוד בערב ובבוקר

האידיאל, אול" חכמי" הגדירו חיוב מינימלי שבו חייב כל אחד: לקרוא 

שכב� ובקומ�". הדבר מתקיי" על ידי קריאת שמע כל ערב וכל בוקר, "ב

(דברי" ו', קריאת שלוש פרשיות העו�קות בעיקרי האמונה: הפרשה הראשונה 

ל אחד וקבלת עול מלכות -היא פרשת "שמע", המכריזה על האמונה באט) -ד

, נו�0 ג" ביטוי של כא)-(דברי" י"א, יגשמי"; בפרשה השניה, "והיה א" שמוע" 

, מא)- (במדבר ט"ו, לזרשה השלישית היא פרשת ציצית אמונתנו בשכר ועונש; הפ

והיא באה להזכיר לנו בכל עת שעלינו לקיי" את כל המצוות כול�, ולא לתור 

אחרי לבנו ועינינו. בשתי הפרשיות הראשונות נזכר הביטוי "בשכב� ובקומ�", 

שממנו נלמדת מצוַת קריאת שמע, ובפרשייה השלישית נזכרת יציאת מצרי", 

  ש לזכור בכל ערב ובכל בוקר.שאותה י

נחלקו הראשוני" עד היכ� חובת קריאת שמע מ� התורה: לכל הדעות אמירת 

; יש האומרי" שא0 כל הפרשה 2פ�וק "שמע ישראל" היא מצווה מהתורה

, ויש 4, יש המו�יפי" ג" את פרשת "והיה א" שמוע"3הראשונה היא מהתורה

דעת המחבר והרמ"א רק . ל5ה�וברי" שכל שלוש הפרשיות ה� מ� התורה

  .6הפ�וק הראשו� הוא מ� התורה

                                                           

 וכדברי הברכה שלפני קריאת שמע בערב: "בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקי�".. 1

בי� ה�וברי" שאמירה זו לבדה היא מ� התורה אפשר למנות את: הרשב"א (שו"ת ח"א �י' שכ,  .2

 ועוד), הריטב"א (ברכות יג ע"ב ד"ה "ת"ר שמע ישראל"), �פר החינו� מצווה ת"כ ועוד.

כ� דייקו מרש"י ברכות ב ע"א, וכ� �וברי" ר' יונה (ברכות ט ע"א ד"ה "למימרא") והיראי" (�י' . 3

 רנ"ב).

 פרי חדש �ימ� �"ז, וכ� למד מהרמב"".. 4

 כ� היא שיטת הרמב"" לדעת ערו� השולח�.. 5

כ� כותב המחבר ב�ו0 �ימ� �"ג, ונראה שהוא �ובר שכ� ג" דעת הרמב"". וכ� דעת הרמ"א, . 6

 כפי שכתבנו ב�ו0 �ימ� מ"ו.
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חכמי" קבעו לקיי" מצווה זו במהל� תפילות שחרית וערבית, ותקנו שתי 

ברכות לפניה וברכה אחת לאחריה (ובערבית שתי ברכות לאחריה). קריאת 

שמע וברכותיה היא החלק השלישי של התפילה, אחרי תחינות הבוקר ופ�וקי 

  דזמרה. 

 סימן נ"ח

 זמן קריאת שמע, ובו ז' סעיפיםדין 

�ימ� זה עו�ק בזמ� חיוב קריאת שמע בבוקר. נקדי" לו �קירה קצרה על זמני 

  היו":

הוא הזמ� שבו מתחילה החשכה להתמעט. כאשר יש מ�פיק אור  עלות השחר

 הנ� החמהזמ�  ".משיכיר את חבירוכדי שיוכל לזהות את חברו נקרא הדבר "

  הוא אמצע היו". חצותהוא הזריחה. 

. שקיעת שקיעת החמה וצאת הכוכבי� בערב, לעומת זאת, יש לנו שני זמני":

הגדרה נו�פת  7החמה מקבילה לזריחה, וצאת הכוכבי" לעלות השחר. 

משעות היו". חכמי" נחלקו בשאלה  1/12בהלכה היא "שעה זמנית", שהיא 

מהזריחה ועד מה נקרא "יו"", הא" מעלות השחר עד צאת הכוכבי", או 

לשקיעה. מקובל לומר שלדעת המחבר היו" נמש� מעלות השחר עד צאת 

הכוכבי", ואילו הגר"א �ובר שהיו" הוא מהזריחה עד השקיעה. כל החישובי" 

של אור� השעה הינ" על פי הבנה זו: לשיטת הגר"א מ�פור השעות (כגו� 

ו0 ה�ימ� "שעה שלישית") מתחיל מהזריחה, ולדעת המחבר מעלות השחר. בג

נ�ביר ג" את דברי המחבר, על א0 ששיטת הגר"א התקבלה היו" כעיקר 

 להלכה.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 , בנ�פח "הזמני" בהלכה".351ראה בהרחבה בחלק א' מעמוד  .7
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 סעיף א
זמן קריאת שמע של שחרית, משיראה את חבירו הרגיל עמו א

. ויכירנו, (א)קצת ברחוק ארבע אמות 
ונמשך זמנה עד סוף שלוש ב

. (ב) שעות, שהוא רביע היום
ומצותה מן המובחר לקרותה ג

שהיו מכוונים (פירוש: תלמידים. ורש"י פירש: אנשים ענוים ומחבבים המצוה), כוותיקין 

כדי  (פירוש: יציאת החמה. כמו 'הנצו הרמונים'),לקרותה מעט קודם הנץ החמה 

שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה, ויסמוך לה התפלה 

ל לכוין לעשות כן שכרו מרובה ומי שיוכד .(ג)מיד בהנץ החמה 

  הגה: שיעור הנץ החמה הוא כמו שיעור שעה אחת קודם שיעלה. (ד)מאד 
   

  .ש�ד ש�. גש� וכרבי יהושע.  בברכות ט׳ ע"ב וכאחרי�.  א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 8דקות לפני הזריחה. 66- זמ� זה הוא כ –ארבע אמות (א) 

המחבר �ופרי" את שלוש כפי שראינו בהקדמה, לשיטת  –רביע היו� (ב) 

השעות מעלות השחר, ולגר"א מהזריחה. א0 שלהלכה נתקבלה שיטת הגר"א, 

נכו� לחשוש ג" לשיטת המחבר  ה �ו0 זמ� קריאת שמע מאוחר יותר,שעל פי

. ולכ� א" מתפלל במניי� וחושש 9ולהחמיר, שהרי זו מצווה מ� התורה

חר, נכו� להקדי" שהציבור יגיע לקריאת שמע לאחר שלוש שעות מעלות הש

ולומר פ�וק "שמע ישראל", שהוא מ� התורה לשיטת המחבר. ונוהגי" לומר 

 .10את כל הפרשה הראשונה

עיקר זמ� תפילת העמידה הוא ע" הנ; החמה (כפי  –מיד בהנ� החמה (ג) 

שיתבאר בתחילת �ימ� פ"ט). לכ� א0 שתחילת זמ� קריאת שמע הוא כשעה 

�מו� לזריחה, כדי לחבר בי� קריאת שמע לפני הזריחה, למעשה טוב לאמרה 

 וברכותיה לבי� תפילת העמידה (כפי שיתבאר בהמש�, ב�ימ� �"ו �עי0 ח).

המתחיל את יומו בקריאת שמע ו�ומ� לה תפילה ע"  –שכרו מרובה מאד (ד) 

  הנ; החמה, מכני� את כל היו" תחת מטרייה של קבלת עול מלכות שמי".
  

                                                           

  עיי� שיטות נו�פות בנ�פח שהוזכר בהערה הקודמת .8

 עיי� כ0 החיי" אות ד, ומ"ב �"ק ד. .9

 כפי שהתבאר בדברי הרמ"א ב�ו0 �ימ� מ"ו, ובדברינו ש" ב�"ק ל"א. .10
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  מיימוני פ"א).( (ה)כל גוף השמש על הארץ 

 סעיף ב
אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה, יש לו להקדים לקרותה ה

   .(ו)במהרה כל מה שיוכל 
 נו יונה ש�.ירבה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

נחלקו הפו�קי" הא" להעדי0 תפילה בזריחה או תפילה בציבור, ונראה 

שתפילה ע" הזריחה עדיפה למי שעושה זאת בקביעות (וג" היא כעי� תפילה 

בציבור, משו" שמתפלל בזמ� התפילה לכתחילה לכלל ישראל), אלא שישתדל 

לבוא אחר כ� למניי� כדי לענות לקדיש ולקדושה. אבל מי שאינו נוהג 

 .11בקביעות כוותיקי�, אי� לו לוותר על תפילה בציבור בשביל תפילה בזריחה

 קשי" להבנה, שהלא "הנ; החמה" משמעו 12דברי רמ"א אלו –על האר� (ה) 

. להבנת דברי 13זריחת השמש; ויש שרצו בעקבות כ� לשנות את הגר�ה

הרמ"א יש להקדי" ולהביא את שיטת רבנו ת" בזמ� השקיעה: לשיטתו בערב 

ישנ� שתי שקיעות: הראשונה היא השקיעה הנראית, היינו כשהשמש נעלמת 

 דקות זמניות וחצי מאוחר יותר. 58מעינינו; והשנייה שקיעה 'הלכתית', שהיא 

הרמ"א �ובר שהבוקר מקביל לערב, והנ; החמה מקביל לשקיעה הנו�פת של 

דקות וחצי לפני הזריחה הנראית. דברי" אלה לא  58רבנו ת", ולכ� זמנו 

  .14נתקבלו להלכה

על פי הכלל "זריזי� מקדימי" למצוות" (פ�חי" ד ע"א  –כל מה שיוכל (ו) 

 לומר את הפרשהועוד). וא" מתעכב משו" שמחכה למניי� מאוחר, טוב 

הראשונה של קריאת שמע השכ" בבוקר, ובעת התפילה במניי� לחזור שוב על 

    קריאת שמע כ�דרה.

                                                           

 פלל לפני הנ; כדי להתפלל במניי�.מותר להת עיי� ב�ימ� פח הא" .11

שיטה זו מבו��ת על גר�ת הרמ"א בדברי הרמב"" הל' קריאת שמע א', יא. והב"י לא מקבל  .12

 גר�ה זו.

ולגרו� "עישור שעה" במקו" "שיעור שעה". ראה באריכות בנושאי הכלי" כא�. אול" המעיי�  .13

 הלכתית.ב"דרכי משה" יראה נכוחה שגר�ת "שיעור שעה" היא דעתו ה

 וראה בהרחבה ב�פרנו "בעקבות המחבר" במאמר "זמ� הנ; החמה לרמ"א", מעמוד ל'. .14
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 סעיף ג
ומי שהוא אנוס, כגון שהיה משכים לצאת לדרך במקום גדודי חיה ו

ולסטים, שלא יוכל לעמוד ולא לכוין אפילו פרשה ראשונה ואפילו 

הולכים מהרה ולא  באנה בלע"ז)(קרא או שבני השייראז, 'לבבך ]על'[עד 

יכול לקרותה עם ברכותיה משעלה עמוד השחר,  - ימתינו לו כלל

וגם שפיר ח ',ובקומך'דכיון שעלה עמוד השחר שפיר קרינן ביה 

. אבל אם אינו במקום גדודי חיה וליסטים, וגם (ז)' יוצר אור'קרי ימ

  , אפילו יוצא לדרך אחר שעלהל כךאין בני השיירא נחפזים כ
 

  מהלכות קריאת שמע, והרשב״א. 'רוש הרי״�, והרמב״� בפרק אילפע"ב ח׳  ברכותו
 הרשב״א.ח  נו יונה.ירבז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

י", חד משמעיזמני"  "אינזמ� "בקומ�" וזמ� תחילת היו"  – יוצר אור(ז)  

שהרי האור מפציע בהדרגה עד שהוא מאיר את האר; באופ� ממשי. לכתחילה 

את , כלומר כשמכיר ממשכשיש אור קריאת שמע רק ולקרוא יש להחמיר 

הדחק, א" לא יוכל לכ� בשעת ו ,אי� זה ממש לילהכבר קוד" " ולא ;חברו

זמ� עמוד ג" . לקרוא שמע מעלות השחראפשר לקרוא קריאת שמע בהמש�, 

ויש דקות לפני הזריחה,  72-מאחרי" אותו ליש  :השחר תלוי במחלוקת

דקות לפני הזריחה. לשיטה הראשונה עלות השחר �מו� מאד  90-מקדימי" ל

שיטה זו אי� הבדל ו), ולכ� לדקות לפני 6לזמ� "משיכיר את חברו" (ב�� הכול 

בי� הזמ� לכתחילה לבי� ההקדמה בשעת הדחק. לשיטה השנייה יש משמעותי 

לפני זמ� דקות  24- הבדל משמעותי, ויכול בשעת הדחק להקדי" ולקרוא כ

  "משיכיר". 

ודע שרבו הדעות בשאלה הא" זמני" אלו ה" מוחלטי" ואחידי" בכל מקו" 

שבה" מש� הזמ� בי� תחילת האור מקומות ובכל עונות השנה, או שמא ישנ" 

קשה להכריע בי� השיטות השונות. ונוהגי" יותר. החמה ארו� זריחה לבי� 

ו בתנאי" המיוחדי" ל�מו� על הלוחות המצויי" בידינו, שרוב" התחשב

 לאותו מקו". בשעת הצור� אפשר לחשב את תחילת היו" מעת עלות השחר,

  לפנידקות  90הוא , שעלות השחרבחישוב המוקד" ביותר ל�מו� על הזמ� ו
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  .(ח) עמוד השחר אינו קורא עד שיגיע זמנה

 סעיף ד
אם קראה משעלה עמוד השחר, אף על פי שלא היה אנוס, יצא ט

הגה: ואם קראה בלא ברכות, יחזור לקרותה בזמנה עם . (ט)בדיעבד 

   .(ב"י סי' מ"ו) ועיין לקמן סימן ס' .(י)הברכות 

  הרי״� והרמב״� ש�. ט

 סעיף ה
אם נאנס ולא קרא קריאת שמע ערבית עד שעלה עמוד י

  ויוצא בה ,כיון שעדיין לא הנץ החמה קורא קריאת שמעהשחר,

  ש�.  יברכות ח׳ לפרוש הרי״� והרמב״� 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .15ויניח תפילי� בלי ברכה, ויבר� כשיגיע זמ� "משיכיר" .הזריחה

מכא� שאי� להקל לקרוא קריאת שמע לפני זמ� "משיכיר",  – שיגיע זמנה(ח) 

אלא במקרי" קיצוניי". והדבר בעייתי יותר מלהתפלל תפילת עמידה לפני 

הדחק מעלות השחר, אול" הנ; החמה, דבר שא0 אותו המחבר מתיר בשעת 

  .16שעת הדחק הנדרשת בו אינה גדולה כזו של קריאת שמע

משו" שזמ� הקימה מתחיל מעמוד השחר. ואמנ" כ� היה  –דיעבד (ט) ב

בזמנ", וכיו" אנשי" קמי" בזמ� קבוע בקי; ובחור0, לעתי" א0 קוד" עלות 

" השחר, אבל ההלכה לא השתנתה עקב כ�; וג" במקומות שהלילות ארוכי

מאוד אי אפשר לומר קריאת שמע לפני עלות השחר, א0 שהשעה מאוחרת. 

והיכ� שהלילות קצרי" במיוחד, זמ� קריאת שמע מתחיל ומ�תיי" מוקד", 

  וצרי� להיזהר ולומר קריאת שמע לפני �ו0 זמנה.

ואי� אומרי" שכיוו� שכבר יצא ידי חובת קריאת שמע לא  –ע� הברכות (י) 

יאת שמע אינ� ברכות על קיו" מצווה, שנו�ח� הוא יבר�, משו" שברכות קר

     "אשר קדשנו במצוותיו", אלא ה� ברכות שלכל אחת עניי� בפני עצמה.

                                                           

 ).178. וראה דברינו ב�ימ� ל' �"ק ח (ח"א עמ' ב"מ"ב �"ק י .15

 .ודברינו ש" ,ח0 ט �עי"עיי� �ימ� פ .16
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ואם היה אנוס באותה שעה כ. (יא) ידי חובת קריאת שמע ערבית

 קריאת שמעלצאת לדרך מקום גדודי חיה ולסטים, לא יקרא אז 

של יום, שמאחר  קריאת שמעלצאת בה ידי חובת  הפעם שני

  יום.  ושעשה לאותה שעה לילה אי אפשר לחזור ולעשות
 הרא״ש ש�. כ

 סעיף ו
אף על פי שזמנה נמשך עד סוף השעה השלישית, אם עברה ל

קורא אותה בברכותיה כל שעה מ -שעה שלישית ולא קראה 

. (יג), ואין לו שכר כקורא בזמנה (יב)רביעית, שהוא שליש היום 
  קוראה בלא ברכותיה כל -יעית ולא קראה ואם עברה שעה רבנ
  
 ש� לדעת רב האי גאו�. הרא"ש נ  .ע"ב ש� י׳מ  .ט' ע"בברכות ל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הזמ� שבי� עלות השחר להנ; החמה שיי� ה�  –קריאת שמע ערבית (יא) 
ללילה, מפני שעדיי� לא עלתה בו החמה, וה� ליו", כי חשכת הלילה כבר 
עברה. ולכ� א0 שראינו שבשעת הדחק אפשר להתפלל קריאת שמע של 
שחרית בשעות אלה, מי שעדיי� לא קרא קריאת שמע של לילה יכול לאמרה 

שגילה דעתו שעבורו זמ� זה נחשב  ומאחרע" ברכותיה, ולצאת ידי חובה. 
לילה, הוא אינו יכול לקרוא באותו יו" קריאת שמע של שחר עד שתנ; 

  החמה.

מכיוו� שעד שעה רביעית נמש� זמ� תפילת העמידה  –שליש היו� (יב) 

נחשבת שעה זו עדיי� כזמ� קימה, ובדיעבד אפשר לבר� בה את ברכות קריאת 

ודברי המחבר "א" עברה שעה שלישית  שמע, מה שאי� כ� אחרי שעה רביעית.

   .17ולא קראה" אי� כוונת" דווקא כשנאנ�, אלא אפילו א" התעצל או פשע

הוא  במצוַת קריאת שמע ישנ" שני רבדי": הרובד הראשו� –כקורא בזמנה יג) 

הרובד השני ו , כלומר שה' הוא המל� ואנחנו עבדיו;קבלת עול מלכות שמי"

לימוד על הקורא קריאת שמע אחרי זמנה יש לו שכר  לכ� .לימוד תורההוא 

  תורה, אבל פ�פ� את ההכרה באדנות ה', שכוללת ג" את ההכנעהה
  

                                                           

 בית יו�0. 17.
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  .(יד)היום 

 סעיף ז

יש אומרים שיש לה תשלומין בערבית, וכן � אם לא קראה ביום,

ויש עאם לא קרא קריאת שמע בערבית יש לה תשלומין ביום. 

   .(טו)חולקים 
 .בכל בו ש�ע  רבנו חיי�.כל בו בש� �

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .18ללוח הזמני" שקבעה התורה

בכ� הקורא אינו מקיי" את המצווה של "ובקומ�", א� בכל  –כל היו� (יד) 

זאת יש לו שכר כלומד תורה. ויש ער� לקריאה זו, כי כאמור לימוד התורה 

מירה זו הוא חלק ממהות מצוַת קריאת שמע. וא" מכוו� לדברי" שאומר, א

   .19א0 תרומ" אותו

המושג "תשלומי�" מוזכר בגמרא לגבי תפילת העמידה  –ויש חולקי� (טו) 

בלבד, ולא לגבי קריאת שמע. פירושו: אד" ששגג או נאנ� יכול להשלי" 

תפילה שהפ�יד על ידי שיתפלל את התפילה הבאה פעמיי". בקריאת שמע 

נחלקו ראשוני": יש אומרי" שכיוו� שעיקרה קבלת עול מלכות שמי", לא 

ולכ� אי� לה תשלומי". ויש האומרי" שג" קריאת  שיי� לאמרה פעמיי" ברצ0,

שמע, כתפילת העמידה, יש בה �וג של מפגש ע" הקב"ה שבו האד" מקבל על 

עצמו אחריות לאהוב את ה' ולקיי" את מצוותיו, וממילא לכל אמירה יש 

חשיבות בפני עצמה ויש צור� ואפשרות להשלי" מה שהח�יר. והמחמי; 

וב�ו0 התפילה יקרא קריאת שמע שנית עה זו, קריאת שמע יכול ל�מו� על ד

  .כי אי� אי�ור לקרוא פעמיי" את קריאת שמע ללא ברכותיה

                                                           

 כ� למדתי משיעור של ְבני הרב יחזקאל הי"ו.. 18

 ;שמי שנאנ� ולא קרא עד שעה רביעית יכול לומר את הברכות עד חצותביאור הלכה פ�ק ב .19

אול" אי� זו דעת המחבר והרמ"א. ודע שהביאור הלכה התיר זאת לנאנ� בלבד, אבל לא לעצל, 

כ0 ראה במאפשרי" לנאנ� ל�מו� על שיטת הרמב"" כדי שלא יפ�יד הברכות. וולדעתו  הואיל

 ר את הברכות בלי ש" ה'.הכריע שיאמאות כ"ה שד� בדבר, והחיי" 
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 טסימן נ"

 דין ברכת "יוצר", ובו ה' סעיפים.

ברכות לפני קריאת שמע, וברכה אחת אחריה. חכמי" תיקנו לומר בשחר שתי 

בברכה הראשונה אנו מודי" לה' יתבר� על האור שברא, אור שהוא מחזוריות 

טבעית החוזרת בכל יו", בברכה השנייה אנו מודי" לו על שבחר בנו כע" 

ונת� לנו את התורה, ובברכה שלאחר קריאת שמע אנו מודי" לו על הני�י" 

העומדי" כנגדו. ב�ימ� זה מבאר המחבר את שעושה לעמו לגואלו מכל 

  הברכה ראשונה, על מכלול ענייניה.

 סעיף א
 -  'להינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך- א תה ה'ארוך ב'א
להוציא מלב האפיקורסים  ,קנו להזכיר מדת לילה ביוםיתב

  .(א) שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך
 ש�.  נו יונהיתלמידי רבב  .א ע"בברכות י״א

 סעיף ב

  ונזכר מיד ואמר 'אשר בדברו מעריב ערבים'אם טעה ואמר ג (ב)
   

  רוש הרא״ש.ילפ ברכות י"בג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ובערב  ,"יוצר המאורות" - מודי" על אור היו"אנו בבוקר  –לא ברא חוש� (א) 

בורא  '. ביו" מו�יפי" שה"מעריב ערבי""ה - א על הבאת החוש�יהברכה ה

 אמונתנו היא שאי�בורא ג" את היו". הוא שמו�יפי" ובלילה  ,החוש�את ג" 

ל ברא את -אהאלא  ,כוח הטוב וכוח הרע ,מנהיגי" את העול"השני כוחות 

אי� שינוי  , אלא שבו עצמומשתנה לפי הצרכי"אמנ" גילויו בעול" ו .לוהכ

  .כלל וכלל

ו0 הברכה. לשו� ובתוו� ג ,ברכה זו פותחת בברו� ומ�יימת בברו� –הקדמה (ב) 

  ל";והפתיחה היא "יוצר אור ובורא חוש�, עושה שלו" ובורא את הכברכת 
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. אבל אם אמר (ג) , יצא'יוצר המאורות', וגם סיים 'יוצר אור'

או לא סיים 'יוצר  ,(ד)' יוצר אור'ולא אמר  'בדברו מעריב ערבים'

, לא יצא. ואם אמר 'יוצר אור ובורא חשך אשר (ה) המאורות'

 הגה: .(ו)בדברו מעריב ערבים', וגם סיים 'מעריב ערבים', לא יצא 

לא יצא  תחלה רק 'יוצר אור', אם סיים 'מעריב ערבים' והוא הדין אם לא אמר

  'יוצר המאורות', כיון  אבל אם סיים .(דברי עצמו לפרש כן הטור והרא"ש) (ז)
  

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

, �1עי0 זה עו�ק בטועה בנו�ח הברכהולשו� החתימה: "יוצר המאורות". 

והכלל בדברי המחבר הוא שא" טעה באמצע הברכה הדבר אינו מעכב, והדבר 

החשוב הוא הפתיחה וה�יו". וכ� א" הפתיחה הייתה כדי�, א0 שטעה 

יצא. עיקר ה�עי0 עו�ק באד" שפתח בשתי הלשונות, ג" "יוצר  –בחתימה 

תיק� בחתימתו את  - אור" וג" "מעריב ערבי"", ובו הדי� שא" חת" כראוי 

 על פי זה נבאר את דברי המחבר. לא יצא. -הפתיחה, ויצא; וא" לאו 

תיק� מיד והו�י0 ו טעה ואמר את פתיחת הערב,בפתיחה כלומר ש –יצא (ג) 

מגלה שדעתו בפתיחה �יו" הברכה במקרה זה . ובורא חוש�" יוצר אור"

  .2" יצא ידי חובהל� אחר החיתו"ול הוהכה על האור, וכיוו� ש"היית

כלומר שטעה בפתיחה, ואז א0 א" חת" נכו� לא יצא  –ולא אמר יוצר אור (ד) 

 ידי חובה.

וא0 א" פתח ג" ב"יוצר אור", א" לא חת"  –לא �יי� יוצר המאורות (ה) 

כדי�. כראוי לא יצא. שכאמור בהקדמה, א" הפתיחה מ�ופקת צרי� חתימה 

ומשמע מדברי המחבר שא" אמר הפתיחה כדי�, כלומר אמר "יוצר אור" ולא 

 יצא. –הו�י0 "מעריב ערבי"", אזי אפילו א" טעה בחתימה 

משו" שהפתיחה הייתה מ�ופקת, ולא תיק� אותה ב�יו".  –לא יצא (ו) 

  .ובמקרה זה לא יצא א0 א" אמר נכו� את גו0 הברכה

פתיחתו הייתה שאפילו א"  פו�ק הרמ"אבניגוד לדעת המחבר,  –לא יצא (ז) 

  לא יצא. –כראוי, א" חת" בשל ערב 

                                                           

 בזמנ" התפללו ללא �ידור, והטעויות היו נפוצות יותר. .1

כ� ביארו הרא"ש והטור גמרא זו, והכריע הבית יו�0 כדבריה". וראה בבית יו�0 שמביא ג" את  .2

 דברי הרשב"א, המבאר שא0 א" טעה בפתיחה ולא תיק�, א" חת" נכו� יצא.
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  .(ח)' מעריב ערבים'יצא, אף על פי שהפסיק ב 'יוצר אור'שפתח 

 סעיף ג
יחיד אומרה, לפי שאינה אלא  (ט)שהקדושה שביוצר  ומריםאש יד

  אלא יחיד מדלגה, ואינה נאמרתהש ומריםאש ויהסיפור דברים. 
  

והרא״ש ותשובת  בינו יונהנו יונה בש� רבני צרפת וקצת הגאוני� ורב� ר יתלמידי רבד

הרמב״� פרק ה  ובאורחות חיי� שבנו העיד על אביו שחזר בו הלכה למעשה. הרמב״�,

 'אליעזר מווירנא ור 'אי ורונח� והמנהיג ורב נטרונו ירילה והרשב״א ורבימהלכות תפ 'ז
   ברו! והזוהר.

ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ ך  ו ר   ע

א0  החתימה הנכונה,תיק� על ידי ש שכיוו� ,שה�ברנו פיכ –במעריב ערבי� (ח) 

. וא" , ויצאה�יו" תיק� את הברכהואמר בה את שני הזמני", בפתיחה טעה ש

, יצא. 'מעריב ערבי"'ולא הזכיר כלל  'יוצר אור'ורק אמר  ,לה לא טעהיבתח

לא  –החתימה אינה כדי� , שלדבריו א" הפתיחה או הרמ"א לא כדעתוזה 

  .3כתב להלכה כדברי הרמ"א "כ0 החיי"וב" יצא;

א0 שעיקר הברכה היא הודאה על האור, הו�יפו  –הקדושה שביוצר (ט) 

חכמי" את פ�וקי קדושת ה' בברכה זו. ייתכ� שחכמי" תיקנו זאת כדי 

להשלי" בכ� את הברכה על האור, שכיוו� שאנו מודי" בברכה זו על יצירת 

שהיא תהלי� טבעי שאינו נעצר לעול", יש חשש שיחשבו שאמנ" ברא  האור,

 את עולמו, אול" הוא אינו מטפל בו. על כ� חייבו חכמי" ל�פר כיצד ה'

המלאכי" מהללי" את הש" בכל יו", ללמד שהבריאה אינה רק מעשה שהיה, 

אלא היא מעשה בהווה, ואי� לעול" קיו" אלא ברצונו של הקב"ה. הכרה זו, 

     לוהי, היא מי�ודות האמונה.- המציאות הינה ממקור אשכל 

                                                           

הרשיתי לעצמי לה�ביר את המחבר על פי הה�בר ופירש ג" את דברי המחבר.  כ� הואאמנ", ו .3

הראשו� שלו בבית יו�0, א0 שדחה פירוש זה בכוונת הטור, כיוו� שהמחבר שינה מלשו� הטור, 

והו�י0 את המילי" "כיו� שפתח 'יוצר אור' יצא, א0 על פי שהפ�יק במעריב ערבי"". משמע 

שהו�י0 "מעריב  מפניה�יו" להכשיר את הברכה היא  מתו�פת זו שה�יבה שהיה צרי� את

כתב: "וא" אמר 'יוצר אור ... אשר בדברו מעריב בכ� שערבי"" בפתיחה. וכ� משמע ג" מלשונו 

כתיקונה, א" לא הייתה שג" הפתיחה  מאחרערבי"' וג" �יי" 'מעריב ערבי"'", משמע שדווקא 

מלשו� הדרכי משה משמע שהוא חולק על אמר "מעריב ערבי"" ב�יו" לא יצא ידי חובתו. וכ� 

 המחבר. לכ� כ� פירשנו את דברי המחבר, וה' יצילנו משגיאות.
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וליזהר שיחיד יאמרנה בניגון  ,ויש לחוש לדבריהםו. (י) בציבור

הגה: וכבר פשט המנהג כסברא הראשונה, . (יא) וטעמים כקורא בתורה

 (יג) רם . וכשעונין קדושה זאת אומרים אותה בקול(יב)והיחיד אומר אותה 

  .התפילות)(הגהת מיימוני בנוסח 
  

  וב�פר הפרד� שכ� נהגו. 'חהרשב״א ותרומת הדש� �ימ� ו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

אמרו חכמי": "כל דבר שבקדושה לא יהא שכבר ראינו  –אלא בציבור (י) 

אול" לגבי  .שבחזרת העמידה ועל כ� צרי� מני� לקדושה ,4"פחות מעשרה

יא תיאור כיצד ה " חלקו הראשוני" הא"יוצר אורהנאמרת בברכת "קדושה ה

המלאכי" מקדשי" את ה', וממילא אי� צור� בעשרה לאמירתה, או שיש בה 

 .לאמירתה עשרה שותפות שלנו בקדושה הנאמרת על ידי המלאכי", וצרי� 

משו" שכ� כתוב ב�פר הזוהר.  לדעה זו המחבר חושש –כקורא בתורה (יא) 

ועל כ� , וקי"אול" א" אומר את הפ�וקי" בטעמי", ניכר שהוא רק מצטט פ�

וכתבו האחרוני" שעדי0 לשבת בעת  .ג" לשיטה זו מותר ליחיד לאמרה

 .5אמירת קדושה זו

שכאשר  היא הרמ"אכ� מפורש במ�כת �ופרי". ודעת  –אומר אותה (יב) 

 ,הר. ולמעשהואי� לחוש לדברי הז –הדברי" מפורשי" במקור תלמודי 

 ות ישתדל מאוד לקרואביחיד המתפלל �פרדיהאשכנזי" יכולי" להקל, אול" 

טעמי" לקרא" בהמנהג הוא שג" מי שאינו יודע ואת הפ�וקי" בטעמיה". 

  .6דיוצרקדושה פ�וקי את ביחידות  אומר

הרמ"א חוזר כא� לציבור האומר קדושה, ואומר שטוב לאמרה  –בקול ר� (יג) 

    .7בקול ר"

                                                           

 ראה דברינו ב�ימ� נ"ה �"ק ב. .4

 .וכ0 החיי" אות כ ,מ"ב �"ק יב .5

זו ההנהגה למי שיכול ש, כלומר "וליזהרלדבריה"  ויש לחוש" :שכתב ,כ� משמע מלשו� המחבר .6

 .אות ב 'ועיי� יביע אומר ח"ה או"ח �י' ז .לקרוא בטעמי"

ויש חולקי" (ראה מ"ב �"ק  ,שדברי הרמ"א ה" המש� הלכות האומר קדושה ביחיד יש שהבינו .7

ראשית, משו" שבהלכות קדושת "ובא לציו�" (�ימ� קל"ב �ו0 �עי0 א)  יג) מפני כמה �יבות: 

שלעניי� זה די� קדושת "ובא  אומרה בקול ר", ופירש ש" וכתב הרמ"א במפורש שהיחיד אינ

לציו�" כדי� קדושה שביוצר. ועוד, שמקור הדברי" הוא בהגהות מיימוניות (�דר תפלות כל השנה 
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 סעיף ד
וימהר הגה: . (יד) ברכת יוצר וערבית אומר עם השליח צבור בנחתז

(תשובות  (טו) לסיים קודם שיסיים השליח ציבור, ויענה אמן אחר שליח ציבור

יצא,  -ומיהו אם לא אמרה, רק שמעה משליח ציבור הרא"ש כלל ד' סי' י"ט). 
(הגהת  (טז)דברכות אלו השליח ציבור מוציא היחיד אף על פי שהוא בקי 

  אין השליח ציבור מוציא היחידמיהו . מיימוני פ"א מהלכות ברכות, ורוקח סי' רי"ח)
   
   .ט"תשובת הרא״ש כלל ד׳ �ימ� יז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ואי� כוונתו כל ברכת יוצר. בקול את ציבור אומר השליח היינו ש –בנחת (יד) 

 לומר בשקט את הברכה.ידי חובה, אלא כל יחיד צרי�  את הציבור להוציא

ע" שליח הציבור ויענה אמ�, כיוו� שא" י�יי" יחד  –אחר שליח ציבור (טו) 

הרי הוא כעונה אמ� על ברכת עצמו, ואי� לעשות כ�. ולדעת הרמ"א טוב 

לזכות ג" באמ� על ברכה זו, ולכ� כתב ל�יי" קוד" החז�, אול" אי� זו דעת 

צור� לענות אמ� על ברכות קריאת שמע א" אומר� אי� הבית יו�0, ה�בור ש

  .8ע" החז�

את ציבור מוציא ידי חובה רק הלדעת המחבר שליח ואילו  –שהוא בקי (טז) 

 כול" ,�ידורי" נ"שיש ,יו"כ ות לבד".לומר את הברכ אי"בקיאלו שאינ" 

על כל אחד לומר את הברכה בעצמו. ולא כ� דעת  ולכ�בקיאי", נחשבי" ל 

 הציבורשליח עדי0 שהתפילה תהיה של כל הקהל, ועל  , ולשיטתוהרמ"א

  הרמ"א עדי0 ג" לשיטתלמעשה  . אמנ"9הלהקידי חובה את כל להוציא 
  

  

     

                                                                                                                                               

בדרכי משה), וש" מופיע המנהג לענות קדושה זו בקול ר", ודי�  מופיעו ;אות ג' בש" הראבי"ה

 שמדובר בציבור.מלשונו "וכשעוני" קדושה" נראה שנזכר כלל. ושלישית,  ינוהיחיד א

לכ�  .ויש חולקי" ;לפני שליח הציבור יענה אמ�"יוצר המאורות" ומשמע מהמחבר שא" �יי"  .8

וכ� �ת" איש מצליח  יענה אמ�", ולא"עיי� ביאור הלכה ד"ה וטוב ל�יי" יחד ע" שליח הציבור. 

 בהגהותיו על המשנה ברורה. 

חלקו בדבר תנאי" לעניי� תפילת ראש השנה, ונפ�ק להלכה שבתפילת ראש השנה מוציא  .9

בקיאי". לכ� דעת שאינ" שליח הציבור ג" את הבקיאי", ובתפילות שאר השנה מוציא רק את 

רק בברכות המצוות,  אלאבברכות התפילה, ידי חובה בקיא אינו יכול לצאת היא שאד" המחבר 

פילו א" אי� עשרה). אול" לדעת הרמ"א דווקא בעמידה אמרו שבקיא כמו קידוש (ואזי יוצא א

אינו יוצא ידי חובה על ידי שליח הציבור, כי העמידה היא במהותה תפילה אישית בי� האד" 

 שליח הציבור.ידי חובתו  על ידי לבוראו, אבל ברכת יוצר היא שבח, וכל אד" יכול לצאת 
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ולא יענה אמן אחר סיום 'הבוחר ח .(ר' יונה פ' מי שמתו) (יז) בפחות מעשרה

ועיין לקמן סימן הגה:  (יח)בעמו ישראל באהבה', משום דהוי הפסק 

  .(יט) ס"א
  ורמ״ה ורמב״�. ב"�רבנו יונה בש� רמ ח

 סעיף ה

(כ)
  שצריך לעמוד אחר תחתיו, אםאם טעה בברכות יוצר בענין ט 

   

 .נו יונה והרא״שיורב ט׳ברכות ד� ירושלמי ט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שכתב הטור בש" הרא"ש  משו" ,כל אחד יאמר את הברכה בעצמוכיו" ש

 י�וא ,כל מילהללהקשיב  ישציבור הכדי לצאת ידי חובה על ידי שליח ש

שכל אחד מבר� נוהגי" הדבר קשה ליישו", . ולפי ש10דעתאת הלה�יח 

 לעצמו.

 .תפילה של ציבורנחשבות הברכות כרק אז ש מאחר –בפחות מעשרה (יז) 

נחשבת ג" כברכת המצווה שלפני קריאת  "אהבת עול""ברכת  –הפ�ק (יח) 

לכ� אי� להפ�יק בי� הברכה לבי� המצווה עצמה אפילו באמירת אמ�. ושמע, 

לא יענה  -ציבור הלפני שליח את הברכה א" �יי" שג"  היא דעת המחבר

 .ואמ� לברכת

על המחבר, ופו�ק שיש לענות הרמ"א  חולק ')ב�עי0 ג(ש" ו –�ימ� �"א (יט) 

ברכת נחשבת כ אינה "אהבת עול""ברכת זו. לדעת הרמ"א  האמ� אחר ברכ

 אי�אלא היא שבח שחייבו חכמי" לומר לפני קריאת שמע. על כ�  ,המצווה

חלק מ� רת אמ� אחריה נחשבת כלהחמיר כל כ� ב�מיכתה ל"שמע", ואמי

  הברכה.

בזמנ", שנהגו ששליח הציבור מוציא בברכתו את הקהל, היה  –הקדמה (כ) 

  מקו" לדו� כיצד יש לנהוג א" שליח הציבור התחיל את הברכה ואינו יכול
       

                                                           

א"  ,א"ש, שהלא אפילו האומר בעצמו את הברכהזו של הר ההביאור הלכה תמה על חומר .10

את  השומע אינו אומרש. ונראה לעניות דעתי לה�ביר שהיות ידי חובתו דילג על מילה אחת יצא

וא"  מותנית בהקשבתו לחז�, הקשבה היוצרת את החיבור אליו, ידי חובה בעצמו, יציאתו המילי"

אומר אשר במירי"  בשומע יותר מניתוק משליח הציבור. לכ� מחמשו" מ�יח דעתו יש בכ� 

 בעצמו.
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 טעה מקדושה ואילך אין השני צריך להתחיל אלא ממקום שפסק

ואילך. ואם טעה קודם קדושה צריך הגה: דהיינו שמתחיל מקדושה . (כא)

(ר' יונה, והרא"ש פרק אין עומדין, והגהות מיימוני פ"י מהלכות תפילה,  (כב) להתחיל בראש

  .וטור)
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

יוצא ידי חובת הברכה בעצמו, �עי0 זה אינו להלכה, כל אחד ל�יימה. כיו", ש

 ותמיד החז� המחלי0 ימשי� מהמקו" שבו הוא נמצא.

 צור� ואי�הקדושה נחשבת כיחידה בפני עצמה, כיוו� ש –ממקו� שפ�ק א) (כ

 לחזור ליחידה הקודמת.

מכיוו� שהפ�יק באמצע היחידה הראשונה, צרי�  –להתחיל בראש (כב) 

 ,המחברדברי רמ"א כא� מפרש את ה המחלי0 להתחיל מתחילת אותו חלק.

 .כא� מחלוקת �ואי

  

 

   



 הלכות קריאת שמע וברכותיה �שולחן ערוך כפשוטו    16

  

 

 

 סימן ס' 

 ובו ה' סעיפים.  ,סדר וכוונה בברכות קריאת שמע

�ימ� זה עו�ק בשלושה נושאי": הברכה השנייה שלפני קריאת שמע, היח� 

  בי� הברכות לקריאת שמע עצמה, וחובת הכוונה בקריאת שמע. 

ישראל על ידי נתינת הברכה השנייה שלפני קריאת שמע עו�קת בבחירת ע" 

התורה. הקשר המיוחד הזה הוא המחייב אותנו לקבל את מלכות ה', כפי 

  שיתבטא בקריאת שמע עצמה.

 סעיף א
הגה: ויש אומרים אהבה רבה, וכן נוהגין ברכה שנייה: אהבת עולם. א

ואינה פותחת בברוך מפני שהיא סמוכה לברכת ב. (א) בכל אשכנז

  . ברכת התורה עיין לעיל סימן מ"ז) (ואם היא פוטרת (ב)יוצר אור 
  טור. ב  הרי״�. ,וכרבנ�ע"ב ברכות י״א א

  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. (ברכות ד0 יא ע"ב)נו�ח זה שנוי כבר במחלוקת אמוראי"  –בכל אשכנז (א) 

א" לשנות נחלקו ה", ובבוקר אהבת עול"לדעת הכול הנו�ח הוא "בערב 

הוא לכ�  ,ת נצחיות האהבהמבטא א "אהבת עול"נו�ח ". "אהבה רבהל"

 , המ�מלשג" בלילה האמונה , שבה אנו מחזקי" אתמתאי" לתפילת ערבית

, המ�מל בבוקרואילו עלינו לדעת שה' אוהב אותנו. והה�תרה, צרות האת 

"אהבה רבה" גודל האהבה (את להדגיש  עדי0יש אומרי" ש תקווה וגאולה,

 ,אחד ינהג כמנהג עדתוכל ולמעשה . את עמואוהב  ') שההיא אהבה גדולה

 ידי חובה. ה יצאוכמוב� שא" שינ

רק הברכה  נ� כמה ברכות ברצ0, אזייששא" כלל בידינו  –יוצר אור (ב) 

ברכות ", והברכות הבאות נקראות "ברו� אתה ה'"ראשונה מתחילה בה

לגבי  די�וכ� ה ".ברו�"ב ותאלא רק מ�יימ ",ברו�"בפותחות � נואי "�מוכות

  .ברכה זו
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 ף בסעי
 ריאת שמע,ק די חובתיצא י - ריאת שמע בלא ברכותקרא קג
שטוב  ראה לי. ונ(ג)ריאת שמע וחוזר וקורא הברכות בלא קד

  .(ד) עם הברכות ריאת שמעלחזור ולקרות ק
  רב האי והרשב״א מההיא דברכות ד� י״ב. ד  .פ"ב ה"א, ובירושלמי ע"א י"ג ברכותג

 סעיף ג
הקדים שנייה לראשונה יצא ידי סדר הברכות אינו מעכב, שאם ה

  .(ה) חובת ברכות
  . ש�ירושלמי ה

 סעיף ד
  שצריכות ש אומריםויזת צריכות כוונה, ושאין מצו ש אומריםיו

 

  דראש השנה.  ג'בה״ג והרא״ש בפרק ז  נו יונה.יורב תו�פותו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ברכות קריאת שמע את חכמי" תיקנו לומר ראינו כי  –בלא קריאת שמע (ג) 

ללא שמע קרא את א" ל" וא ,לכתחילהתקנה זו היא . שקורא את שמעלפני 

 ,ברכות המצוותוהוא הדי� בכל ת קריאת שמע. מצוַחובת יצא ידי ברכותיה 

שאר ברכות המצוות אי� טע" באמירת� אלא שב .ה אינה מעכבתכשהבר

ברכות המצוות, לאחר קיו" המצווה, ולעומת� ברכות קריאת שמע אינ� רק 

אחר  �לפני קריאת שמע יאמר �ולכ� א" לא אמר ,בפני עצמ� ויש לה� ג" ער�

 כ�.

ת פרשיושהברכות מ�ובבות את  ,מי"ככתקנת חנהוג כדי ל –ע� הברכות (ד) 

ואמירת פרשיות שמע לאחר שכבר יצא ידי חובתו  .לפניה� ולאחריה� שמע

  נחשבת כלימוד תורה.

שתיקנו �דר כתחילה צרי� לומר את הברכות כודאי של –חובת ברכות (ה) 

"הבוחר בעמו , ותיקנו שאמירת חכמי" מאוד ב�דר הברכותדייקו . ולחז"

. "הציווי "ואהבת את ה' אלוקי� תיאמר ב�מו� לאמירתישראל באהבה" 

אמר קוד" את " טעה וי� הדבר מעכב, ואאהבה המביאה אהבה. אלא שא

  .לאחר שישלי" "יוצר אור" הומראולאינו צרי� לחזור ברכת "אהבת עול"", 
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  .(ו) ה, וכן הלכהוכוונה לצאת בעשיית אותה מצו
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הוא עצ"  ה�וג הראשו�שלושה �וגי כוונה: להבדיל בי�  יש –וכ� הלכה (ו) 

שבידו א" השופר בדק אד" משל, במקרה של לעשיית המעשה;מודעות ה

ייחשב הדבר לתקיעת שופר כלל, משו" לא  – א ממנו קוליצדר� אגב הוו ,תקי�

כ� משו" שה ות המצוייכוונה לעשהוא  ה�וג השני .מעשהלאי� כא� מודעות ש

ח�ר בשופר בראש השנה על מנת ליהנות מהצליל תוקע למשל: הוה הש". וצי

כוונה למהות וא ה ה�וג השלישי. , א0 שהוא מודע לכ� שהוא תוקעכוונה זו

 יציאת מצרי". את לזכור וו� כגו� האוכל מצה ומתכוה, והמצ

שתתקיי" א0 הכוונה השלישית. ומאיד� גי�א, א" לא לכתחילה צרי� כמוב� 

התקיי" ה�וג הראשו� ודאי שלא קיי" את המצווה. לגבי ה�וג השני של 

כדי לקיי"  לכ� שעושה מעשה, אבל לא עשה זאתהיה מודע הכוונה, היינו ש

אמוראי"  ,נחלקו תנאי"התוקע בשופר ליהנות מהצליל, כגו�  ,רצו� בוראו

אינו יוצא ידי  –כוונה זו  השא" ח�רכא� פו�ק השולח� ערו�  .�קי"וופ

ה' מבקש  בלבד;רצו� הבורא על ידי מעשה את . אי אפשר לקיי" תוחוב

לא חשב שעושה את המצווה משו" שכ� . ונראה שא" אד" 1לבנו אתמאיתנו 

, בקריאת שמע הבי� כל מילהאת כיוו� למהותה, כגו� שציווה ה', אול" בכל ז

הגיע מכל מקו" כי  ,יצא ידי חובה –הזדהה וקיבל עליו עול מלכות שמי" 

  .2לשיא מדרגת הכוונה

דברי המחבר כא� אינ" מתייח�י" לקריאת שמע בלבד, אלא לכל המצוות 

 דילא יצא י –כול�, שא" לא כיוו� לעשות את המעשה משו" שכ� ציווה ה' 

שנית, שלא לבר�  חובתו, ועליו לחזור ולקיי" את המצווה (אול" המנהג הוא

יכות רצ ינ�לשיטה שמצוות א החוששי" לגבי אי�ור ברכה לבטלש מאחר

  .)כוונה

  , שמי שקרא קריאת שמע(�"ק י', בש" החיי אד")חשוב לציי� שכתב המ"ב 
    

                                                           

 "הקב"ה ליבא בעי" (�נהדרי� קו ע"ב). .1

ולכ� לא מברכי" "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקרוא קריאת שמע". כי ברכת המצוות  .2

די  י�אול" בקריאת שמע א ,שכ� ה' ציווה מכיוו�תכליתה להביא את האד" לקיי" את המעשה 

וכפי שנראה ב�ימ� הבא, יש לקרוא קריאת שמע  .מלכות שמי" בכ�, אלא יש לקבל בה עול

"בכוונה, באימה, ביראה, ברתת ובזיע", א0 שהדבר אינו מעכב, וא" קרא וקיבל עליו עול מלכות 

 שמי" כפי שהורו חז"ל, ודאי יצא ידי חובה. 
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 סעיף ה
שמע 'בפסוק ראשון שהוא  (ז) וון לבויהקורא את שמע ולא כח

אפילו היה  ,, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו'ישראל

 - קורא בתורה, או מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע

  .(ח) וון לבו בפסוק ראשוןייצא, והוא שכ
  ע"ב. ג"וכרבי מאיר ש� בד� יקריאת שמע מהלכות  'רמב״� פרק בח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ילה, א0 א" לא חשב בלבו במפורש שקורא כדי לקיי" המצווה, כחלק מהתפ

מעשיו מוכיחי" שזו כוונתו, ויצא. אמנ" לפעמי" תלמידי" מחויבי" על ידי 

  ההנהלה להתפלל ולב" בל עמ", ובמקרה כזה לא יצאו ידי חובת".

המחבר פ�ק כא� שמצוות צריכות כוונה, ולא הבחי� בי� מצוות דאורייתא 

  .3ומצוות דרבנ�

  .לצאת ידי חובה –ולא כיוו� ליבו (ז) 

ובנו�0  בכל קריאת שמע,לכוו� טוב כמוב� שלכתחילה  –בפ�וק הראשו� (ח) 

לקרוא כל מילה כ� התחייבנו, אלא ג" ש מפניהמעשה  בעשייתלא לה�תפק 

בכוונת הלב ממש. אול" בדיעבד נחלקו הפו�קי" עד היכ� הכוונה מעכבת. 

 ואת ההמש� די ,4מ� התורה וראשו� חיובהפ�וק השרק היא דעת המחבר 

  ואפילו א"  .5שיקרא בלבד, מפני שחכמי" לא תיקנו חובת אמירה בכוונה

    

                                                           

דרבנ� "מצוות  תדרבנ�. ודברינו על פי המ"ב, שג" במצוו תרבו הדעות מה די� כוונה במצוו .3

אמנ" המג� אברה" כא� (�"ק ג') כתב שלדעת המחבר אפילו א" לא כיוו� כלל  .צריכות כוונה"

 . 5ח ובהערה . ועיי� ב�"ק במצוות דרבנ� יצא ידי חובה

 .ב�ו0 �ימ� �"ג. וראה בהקדמתנו להלכות קריאת שמע ,כ� משמע מדבריו בבית יו�0 .4

כבת למד המג"א שלדעת המחבר כוונה במצווה דרבנ� מכ� שרק בפ�וק הראשו� הכוונה מע .5

ה�ביר שג" במצוות דרבנ� אנו אומרי" "מצוות צריכות כוונה", ו�עי0 זה "ב אינה מעכבת. המ

כוונה זו מעכבת בכל הפרשיות (אלא שבשער הציו� כי אינו מדבר על הכוונה לצאת ידי חובה, 

בכ�0 משנה כמקור הדעה ה�וברת שהכוונה  �"ק ט' כותב שאי� זו דעת הב"י, ומציי� לדברי הב"י

מעכבת בפ�וק ראשו� בלבד. וצרי� עיו�. ונראה שכוונתו לפ�וק הלכה, ולא לה�ביר את שיטת 

המחבר). אחרוני" הביאו ראיה לדברי המג"א מפ�ק המחבר (תפ"ט, ד) שמי שאמר לחברו כמה 

בת �פירת העומר א0 שלא שוב אינו יכול לבר� באותו יו". משמע שיצא ידי חו  –היו" לעומר 

כיוו� לקיי" את המצווה, אלא רק לענות לחברו. ונראה לי שאי� ראיה מש", כי יתכ� שלגבי ברכה 
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(ובכ� ח�ר אפילו את הכוונה הראשונה כוונה ב�י�ית קורא את השאר ללא 

מדברי המחבר משמע שהכוונה . תויצא ידי חובשהתבארה ב�עי0 הקוד"), 

שהכוונה  6אינה מעכבת; אול" יש שפ�קו במילי" "ברו� ש" כבוד מלכותו"

  מעכבת ג" במשפט זה, המשלי" את שמע, וחלי" עליו כל דיני "שמע".

  

                                                                                                                                               

את  קיי"החמיר לחשוש לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה. ועוד, על פי מה שראינו למעלה, שא" 

מר כמה היו" לעומר את כל כוונותיה. וכ� כא�, כשאובתוכו ממילא כולל הרי זה מהות המצווה 

מהות המצווה, שהיא למנות את הימי" לעומר. ואפשר לה�ביר את מחלוקת", שלמג"א את קיי" 

ולמצוות דרבנ� אי� ער� עצמי, אלא ה� גדר וזיכרו�, די בכ� שהפעולה נעשית. והמחמירי"  ואילה

א כיוו� הרי �וברי" שאדרבה, היות ואי� במעשה מהות, כל ער� המצווה הוא בכוונה שבה, וא" ל

  לא השיג דבר. 

 שג" במצווה דרבנ� נאמר "מצוותהיא אמנ" מ�ימ� ריג �עי0 ג אפשר ללמוד שדעת המחבר 

א" לא  ,כיוו� שמש" עולה  שהיוצא בברכת חברו אינו יוצא אפילו בדיעבד ,צריכות כוונה"

ר שמצוות להוציא והשומע לצאת. וה�ביר בבית יו�0 שדי� זה הוא דווקא ל�ובהמבר�  נוהתכוו

וכ� משמע מדברי המחבר שפ�ק שהקורא את המגילה ולא כיוו� את לבו לא יצא צריכות כוונה. 

ידי חובה, א0 שקריאת מגילה לרוב הדעות היא מדרבנ� (ולדעת הרז"ה קריאת המגילה דומה לדי� 

ות לכ� פירשתי את דברי המחבר כא� שא0 שבדר� כלל מצודאורייתא. עיי� בב"י �ימ� תרפ"ו, ב.) 

דרבנ� צריכות כוונה, בקריאת שמע אי� הדי� כ�. ולמדתי פירוש זה מדברי הכ�0 משנה על 

  הלכות קריאת שמע פרק ב' הלכה א.  ,הרמב""

ל�יכו", לדעת המחבר חייבי" לכוו� לצאת ידי חובה בכל המצוות, בי� דאורייתא בי� דרבנ�, אלא 

בתו, א0 א" לא כיוו� כלל בשאר שבקריאת שמע א" כיוו� לצאת בפ�וק ראשו� יצא ידי חו 

 .פרשיות

כ0 החיי" (�ימ� �"א אות מה). ואנו כתבנו כדברי המשנה ברורה (ועיי� ביאור הלכה �ימ� �"א  .6

�עי0 יג ד"ה "אחר"). וקל וחומר הוא משאר הפרשיות, שכוונה בה� אינה מעכבת, א0 שיש דעות 

 שחייבי" לאמר� מ� התורה.
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 סימן ס"א 

 ן בקריאת שמע, ובו כ"ו סעיפים.וצריך לדקדק ולכו

מצוַת קריאת שמע כשמה כ� היא, עיקרה הוא עצ" הקריאה; לכ� יש לקוראה 

בצורה מדויקת. ב�ימ� זה מפרט המחבר את דיני הקריאה. וא0 שכמוב� 

הכוונה היא העיקר, כפי שמביא המחבר בתחילת ה�ימ�, דרישת ההלכה 

לקרוא את שמע הפכה את עצ" הפ�וקי" לטק�ט י�ודי של היהדות, כ� שג" 

" האד" טרוד ואינו ש" ליבו למשמעות הפ�וקי", אלא קורא רק א" לעתי

הרי הוא משתת0 בהפיכת הפרשיות האלה לפרשיות  –משו" שכ� נצטווה 

  י�וד של היהדות, וממילא יוצא ידי חובתו.

 סעיף א
  .(ב) , באימה, ביראה, ברתת וזיע(א) יקרא קריאת שמע בכוונהא
  טור ורב עמר�. א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כבר ב�ו0 ה�ימ� הקוד" הביא המחבר את חובת הכוונה, אול"  –בכוונה א) (

 ש" הוא ע�ק בכוונה הפשוטה לקיי" את המצווה על פי ציוויו של הקב"ה.

לתוכ� המילי", מתו� הזדהות  הכוונה כוונה נו�פת,על כא� מדבר המחבר 

(כפי שכותב המחבר כוונה זו  מעכבת בפ�וק הראשו� א0 בדיעבד פנימית. 

 .ימ� �"ג �עי0 ד)ב�

, המובא בטור (ויק"ר אמור כ"ז, ו) ת על מדרשהלכה זו מבו�� –ברתת וזיע ב) (

שלו (=צו פקודה) גמא טמשל למל� ששלח פרוומפאת חשיבותו נביאו כא�: "

עמדו על רגליה" ופרעו את ראשיה" וקראוה  ?מה עשו בני המדינה .למדינה

קראו קריאת : הקב"ה לישראלכ� אמר . אבל באימה וביראה ברתת ובזיע

לא הטרחתי עליכ" ולא אמרתי אליכ" שתהא קורי� , הרי דידי אגמטפרו ,שמע

בשבת� בבית� 'אלא  ,ק"ש לא עומדי� על רגליכ" ולא פורעי� את ראשיכ"

'". והקשה הבית יו�0, שדווקא ממדרש זה ובלכת� בדר� ובשכב� ובקומ�

צו המל�, אלא אפשר משמע שאדרבא, אי� לקרוא קריאת שמע כקריאת 

 לקוראה ג" בעמידה ובפריעת הראש! והוא מתר;, שאפשר לדייק שהמדרש

  שלל רק את העמידה ופריעת הראש שנזכרו בהתחלה, אבל לא את שאר
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 סעיף ב
היינו לומר: בכל יום יהיו בעיניך כחדשים,  'אשר אנכי מצוך היום'ב

  .(ג) ולא כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו חביב אצלו
 �קא בחדש השלישי. יויקרא רבה פב

 סעיף ג
וכדי להשלים רמ"ח כנגד איבריו  ,בקריאת שמע יש רמ"ה תיבותג

, וחוזר ואומר בקול 'להיכם אמת- ה' א'של אדם מסיים שליח צבור 

  ובזה כל אדם יוצא, הואיל ושומעיןהגה:  .(ד)' להיכם אמת- ה' א'רם 
  

  .'קוני� תקו� ייובת ,זהר �ו� פרק וירא אליו ה׳ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הרשימה, "באימה וביראה ורתת ובזיע", שנותרו כחובה בקריאת שמע ג" 

 למ�קנת המדרש.

�י, אלא אינה מעשה טקמלכות שמי" עול שקבלת להשמיענו המדרש בא 

בהליכה ובישיבה. קבלת לעשות זאת ג" לכ� אפשר ו ,חיי"בהיא דבר המעורה 

 , לא על מנתאתנו לחיות על פי חוקי התורהמ דורשתמלכות שמי" עול 

אמירת באמנ" וחלק מהחיי" הרגילי". דווקא כלמנוע מאיתנו חיי", אלא 

קבל על שנכדי  ,ציר הזמ�מ�וימת של  עצירהג" יש עצמה קריאת שמע 

  בכוונה וביראה גדולה.ב"ה עצמנו את דבר הק

על �ביר לנו עוד כדי לה 1מביא מדרש זההמחבר  –שאינו חביב אצלו (ג) 

מלאה התלהבות מדי הוהיא קבלה מחודשת  ,קריאת שמעהנדרשת בכוונה ה

  יו".

 ה' נת� וכנגד�  ,גידי" 365-איברי" ו 248על פי המ�ורת יש לאד"  –אמת (ד) 

  שהמצוות מכא�. 2תעשה לא   מצוות  365- ו עשה   מצוות  248 ישראל  לע" 

                                                           

בבאר הגולה היא להלכה שב�עי0 הקוד", ואילו �עי0 המופיעה  הרבנראה שההפניה לויקרא [ .1

 .]שהביא כא� הגר"א פיזה מתב�� על מדרש שב�פרי דברי", כ

ראה בזוהר כר� א  ,עירובי� ד0 נד ע"א. לעניי� ש�"ה גידי"מ�כת רמ"ח איברי" מוזכר במניי�  .2

תרגו" ירושלמי (המכונה פרשת וישלח (ד0 קע ע"ב, ש" ג" מצוות עשה ולא תעשה כנגד�), וב

 יונת�) בראשית א', כז.
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ואם היחיד רוצה גם  (ב"י בשם א"ח). )(ה מפיו של שליח ציבור שלוש תיבות אלו

 ואם הוא קוראד (דברי עצמו). (ו)כן לאמרם עם השליח צבור, אין איסור בדבר 

, תשעיםווי"ן שבאמת ויציב שעולים  חמש עשרהיכוין ב ,ביחיד

 ארבעו ,שמות ההויה, שכל שם עולה כ"ו שלושוהם כנגד 

  בדבר, דחמש עשרההגה: ויש עוד טעם אחר . (ז)שלושים אותיותיו הם 
 

 . בזוהר ש�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שחיינו כול" לחנכנו מקדשות את גו0 האד". וכ� קריאת שמע, מטרתה היא 

וכיוו�  מילי". 248ורומזי" לכ� על ידי אמירת  ,יהיו על פי רצו� התורה

מילי", תיקנו ששליח הציבור יחזור לאחר  245שבשלוש פרשיות שמע ישנ� 

להיכ" אמת", היינו על שתי המילי" -קריאת שמע על המילי" "ה' א

המ�יימות את קריאת שמע ועל המילה 'אמת' הפותחת את הברכה הבאה, 

" וכמה חשובה אמירה זו! שאי� מתאימה ל�יי מילי". 248- ובהו�פה זו נגיע ל

לדעת המחבר, שליח . את קריאת שמע יותר מאשר הצהרה על אמיתת הבורא

הציבור אומר ג" בפע" הראשונה "אמת"; ויש נוהגי" ששליח הציבור מ�יי" 

  להיכ"" בקול, והציבור עוני" אמת, ואחר כ� חוזר החז� ואומר "ה'-"ה' א

 להיכ" אמת" בקול ר". וכל אחד ינהג כפי מנהגו.-א 

מילי", די בכ�  245וא0 על פי שכל יחיד אמר רק  –אלו  שלוש תיבות) ה(

 ;תיבות 248- ללהשלי" כדי  ציבורהמפי שליח  ששמע שלוש מילי" נו�פות

שליח הציבור מוציא בזה את השומעי" מדי� "שומע כעונה", אומרי" שהיש ו

להלכה ודאי שטוב לכתחילה . 3ידי חובה "להוציאכדי צרי� לכוו� ולשיטה זו 

ה לומר את ואי� מצוש מפניכוונת הרמ"א, זאת " נראה שלא ולאלכוו�, 

 .מדרבנ� לאמהתורה וחייבי" בה, לא חלק מהקריאה ש �אינ �הו ללוהמילי" ה

עצ"  מ�פיקה לעבודת ה' כל האיברי" חשיבות קידוש ולעניי� של הזכרת

  .השמיעה

  ואי� זה נחשב ל'הפ�ק' בתפילה. –אי� אי�ור בדבר (ו) 

 האומר שיש להשלי" לרמ"ח תיבות, ,מקור הדברי" בזוהר –ה� שלושי� (ז) 

  ש"יכוו� על ידיתיבות ה  שלוש  ח�רו� את   יתק�  ביחידות שהמתפלל  מציע ו

                                                           

 כ� כתב ב�ידור "יחווה דעת" של הגר"ע יו�0. .3
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ווי"ן עולין תשעים, והקריאה נחשבת אחד, הרי תשעים ואחד [כמנין אמן, 
 (ח) והוא] כמנין השם בקריאתו ובכתיבתו, והוי כאילו אמר ה' אדנ"י אמת

ויש שכתבו דכל הקורא קריאת שמע ביחיד יאמר: 'אל מלך נאמן,  (דברי עצמו).
שמע' וגו', כי שלוש תיבות אלו משלימין המנין של רמ"ח, והוא במקום אמן 

  (מהרי"ק (ט) שיש לענות אחר ברוך הבוחר בעמו ישראל באהבה, וכן נוהגין
   

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

מבאר את דברי הזוהר, שבתחילת 0 הבית יו�. 4בט"ו ווי"� דבאמת ויציב"

. 'חמש עשרה מילי" הפותחות באות ו �הברכה שאחר קריאת שמע ישנ

פעמי"  ש� רמוז שלוכוב ,) חמש עשרה פעמי" היא תשעי"6( 'הגימטריה של ו

הרי  , ובתו�פת מ�פר אותיותיו26בגימטריה עולה ש" הוי"ה, כיוו� שש" זה 

למניי� המילי" הח�רות  את שלוש" שמות אלה משלי השו. הרמז לשל30 לנו

 רמ"ח. 

 ,26המ�פרי הוא  כ�שער ,ה-ו-ה-יבאותיות ש" הוי"ה נכתב  –אמת (ח) 

הש" הנכתב . 91ל ו�� הכוב, 65 , שערכו המ�פרי הואי-נ-ד- אכש"  הגהונ

שלטונו ואדנותו הש" הנקרא רומז לורומז לנצחיותו של ה' (היה, הווה ויהיה), 

יבוא הדבר ו ,שתי הבחינות האלהל" שרה הווי"ויכוו� בחמש עעל העול". 

 ,ל-אמיתת הא אתלהפני"  ה, שבא"יכ" אמתהל-ה' אבמקו" חזרה על "

תארי" הנאמרי" ב"אמת ה חמישה עשרג" מהות  ול. וזושהוא האדו� על הכ

והפנמה  ,שנאמרו בקריאת שמעהדברי" את אמיתות  להדגישבאי" ויציב", ש

הוא  91- ומו�י0 הרמ"א ששלושת האיברי" שלא תוקנו. את זו באה לתק� 

ל מל� נאמ�", וג" בכ� יש רמז -גמטריית אמ�, שהוא ראשי תיבות של "א

 לתיקו� שלושת האיברי" הח�רי".

האשכנזי" כאשר ה" מתפללי" ביחיד. למנהג זה, השלמת  –וכ� נוהגי� (ט) 

מניי� התיבות לרמ"ח נעשית על ידי הו�פת שלוש מילי" ממש. לדעת הרמ"א 

 אי� בכ� הפ�ק, משו" שראשי התיבות של מילי" אלו ה" אמ"�, וכ� נעשה

מקבל מנהג זה, המחבר לא כעונה אמ� על ברכת "הבוחר בעמו ישראל". 

 .5הברכה לקריאת שמע" אלו יש משו" הפ�ק בי� בהו�פת מילילדעתו ו
  

   

                                                           

א� ג" אז, כותב הזוהר: "וע" כל דא היה קורא עליו אבא: 'מעוות לא יוכל לתקו� וח�רו� לא  .4

 יוכל להמנות'".

 �עי0 ד). והמחבר לשיטתו, שאי� לענות אמ� ב�ו0 ברכת "אהבת עול"" (ראה �ימ� נ"ט.5
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ל מלך -ונראה לי מכל מקום כשקורא עם הצבור לא יאמר א שורש ל"א ואגור).
רק יאמר אמן אחר השליח ציבור כשמסיים הברכה, וכן נוהגין ונכון , (י) נאמן

  .(יא) הוא

 סעיף ד
  .(יב) נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם, כדי לעורר הכוונהה
 טור. ה

 סעיף ה
נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא ו

  .(יג) יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין
  רוש הרא״ש. ילפע"ב מהא דברכות י"ג ו

 סעיף ו
  צריך להאריך בחי"ת של אחד, כדי שימליך הקדוש ברוך הואז
  
   ש� בגמרא.ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

להיכ" אמת"; -אמשו" שמשלי" את המניי� בחזרת "ה'  –ל מל� נאמ� - א(י) 

 .ל מל� נאמ�"-באמירת "א לדעה שיש הפ�קכא�  ולכ� חוששי"

כא� שלדעת הרמ"א, בניגוד לדעת המחבר, אמירת אמ� כיוו�  –ונכו� הוא (יא) 

, ואי� להפ�יד אלא היא תשלו" הברכה וחלק ממנה ,הפ�קלאינה נחשבת 

  .6אמ� זה

מדובר כא� על כוונת המילי" מתו� הזדהות פנימית. יש  –הכוונה (יב) 

ראשו� הפ�וק , כיוו� שחיוב אמירת הלומר פ�וק זה בכוונהלהתאמ; במיוחד 

השיטות, ופ�וק זה מגל" בתוכו את י�וד האמונה הוא מ� התורה לכל 

  היהודית.

בהמש� ל�עי0 הקוד", שבו ראינו את חשיבות  וזאת –שמונעו מלכוו� (יג) 

   הכוונה בפ�וק זה.

                                                           

 �עי0 ד'.�ו0 כפי שהתבאר ב�ימ� נ"ט  .6



 הלכות קריאת שמע וברכותיה �שולחן ערוך כפשוטו    26

  

 

שלזה רומז החטוטרות שבאמצע הגג החי"ת. חבשמים ובארץ, 

ויאריך בדלי"ת של אחד שיעור שיחשוב שהקב"ה יחיד בעולמו 

. (יד) רוחות העולם. ולא יאריך יותר מכשיעור זה ארבעומושל ב
 ארבעלה ומטה ולויש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה: מעט

  רוחות. 
 טור. ט  מנחות כ״ט ע״ב.ח

 סעיף ז
  . (טו) ידגיש בדלי"ת שלא תהא כרי"שי
 ירושלמי דברכות ש�. י

 חסעיף 
  . (יז) ולא יאריך באל"ףל, (טז) לא יחטוף בחי"תכ
  הרא״ש. ל  .ברכות י"ג ע"בבבלי כ

 סעיף ט
  שמע'שאומר  ,בין שכופל התיבות ;פעמים ב'אסור לומר שמע מ

  

 . ע"ב ל״ג רכותבמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

וו� שא" מארי� יותר מזה כבר אינו אומר את המילה כי –מכשיעור זה (יד) 

ג� אברה" מביא . המרבהאריכות  אי� להארי� "אחד", אלא מילה אחרת. לכ�

ת "ובדל ,קריאה הרגילהאשר ביותר מ שבשלייש להארי� ת "שבחימ�ורת 

  דל"ת.הביא בש" הגר"א להארי� רק ב שנה ברורההמושני שלישי". ב

הדבר ולא ידגיש זאת יותר מדי, שלא יביא שלא יישמע "אֵחָר".  –כרי"ש (טו) 

  לשינוי הקריאה.

שלא תישמע כחט0 במקו" קמ; (ונראה שבקריאה  –לא יחטו! בחי"ת (טז) 

 שלנו אי� הבדל ביניה").

(איננו לפנינו). ראשוני" בש" הירושלמי כ� הביאו  –ולא יארי� באל"! (יז) 

   וביארו, שלא יישמע "אי חד", כלומר: אי� אחד.
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  . (יח) בין שכופל הפסוק ראשון ',שמע

 סעיף י
מותר לקרות כל הפרשה ולחזור  ,כשקורא קריאת שמע על מטתונ

ם בזה יש ליזהר מלומר פסוק ויש מי שאומר שג�. (יט) ולקרותה

  .(כ) הגה: שני פעמיםראשון 
 ש��  בש� בה״ג. אבוהב י"מהלכות קריאת שמע, ומהר 'ק בפר ניותת מימווהגהנ

 . אבוהב י"מהרב

 סעיף יא
בתפלת נעילה  יפוריםכום ההאומרים באשמורת בסליחות וביע

  .(כא)'שמע ישראל', יש ללמדם שלא יאמרו  פעמים פסוק שתי
  הרא״ש. ע"א, ול״ד  ברכותתו�פות ע

 סעיף יב
  שאומרים אותו ביום כפור בתפלת נעילה  'להים- ה' הוא הא'פ
  
 ש�. פ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שלא יישמע כמאמי� בשתי ו ,הפ�קלשלא ייחשב  –הפ�וק הראשו� (יח) 

רשויות, כלומר בשתי אלהויות (אל טוב ואל רע). ואמנ" חשש זה רחוק, אול" 

  .החמירו בו בפ�וק זה, שכל מהותו היא אחדות ה' יתבר�

משו" שבקריאת כל הפרשה אי� חשש כל כ� שנראה  –ולקרותה ולחזור (יט) 

 –כשתי רשויות, וא" נוהג לעשות כ� על מנת להירד" מתו� קריאת שמע 

 מותר.

הרמ"א מ�ביר את דברי ה"יש מי שאומר" במחבר, שאי�  –שני פעמי� (כ) 

, שהרי כבר ראשו�, אלא רק שלא יחזור עליולומר כלל פ�וק  כוונתו שלא

  בתפילה.אמרו 

ובדר�  ,נהגו כ�יש שוא0 ש כדי שלא יישמע כשתי רשויות. –שלא יאמרו (כא) 

שיש חשש אי�ור.  , מאחרצרי� למחות לבטל מנהגי", כא�מכלל נמנע המחבר 

   מחלוקת. לעוררשלא  כי צרי� לדאוג", ללמד" "ישבלשו� כתב רק ו
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הגה: יש אומרים שיש ליזהר שלא  .(כב) פעמים, מנהג כשר הואשבע 

  .(ב"י בשם אוהל מועד) (כג)לענות על שום ברכה שתי פעמים אמן 

 סעיף יג
 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אחר פסוק ראשון צריך לומר צ

  .(כד) בחשאי
 . ע"א פ�חי� נ״וצ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

עיקר החשש ל"שתי רשויות" הוא בפ�וק של "שמע",  –מנהג כשר הוא (כב) 

להי"", שהוא ביטוי -שכל עיקרו אחדות הש" יתבר�. אבל בפ�וק "ה' הוא הא

לכ� שה' שהתגלה לנו ב�יני והוציא אותנו ממצרי" הוא עילת כל העילות, 

שהוא בורא הכול, אי� חשש כזה. וראיה שאי� כא� חשש ל"שתי רשויות" מכ� 

 מל חזר על כ� פעמיי" (מל"א י"ח, לט).שאליהו בהר הכר

  שנראה כמכוו� באמ� לשתי רשויות. –אמ� (כג) 

הו�פתו זה אינו חלק מקריאת שמע.  כלומר בלחש. משפט –בחשאי (כד) 

שבעת שיעקב אבינו א�0 את  ,(המובאת בפ�חי" נו ע"א)באגדה מו�ברת 

ה" פנו ו ?לשמא יש בכ" פ�ו :ואמר לבניו ,בניו לברכ" נ�תלקה ממנו שכינה

ענה לה" ישראל ו ".ינו ה' אחדהל-ה' א ,שמע ישראל (אבינו): "לואליו ואמרו 

מחד גי�א היות שו .7"לעול" ועד : "ברו� ש" כבוד מלכותובשמחהאביה" 

, ומאיד� גי�א אנו רוצי" לאמרו כפי שעשה פ�וק זה אינו חלק מקריאת שמע

� ש" כבוד מלכותו אמירת "ברובלחש.  יעקב אבינו, מ�יקה הגמרא לאמרו

 על ידי ",שמע"שבפ�וק  יי"עיקר קבלת מלכות שמאת  " משלימהלעול" ועד

וצרי� לכוו� בפ�וק זה כמו בפ�וק "שמע  הכרת מלכותו הנצחית על העול".

    .8ישראל"

                                                           

במקדש  ענייהמשפט זה, המבו�� על פ�וק בתהילי" ("וברו� ש" כבודו לעול""), שימש כ .7

 (משנה יומא ג', ח; ועוד). 

 �כי דינ ,צרי� לחזור ולקרוא מילי" אלוב�ימ� �ג �"ק יב כתב המשנה ברורה שא" לא כיוו� בו  .8

, נראה שלדעת המחבר מילי" אלולכוו� ב שלכתחילה ישדאי וא0 שוו. הפ�וק הראשו�כדי� 

לא כתב ולכ�  ;זה הוא מדרבנ� לכל הדעות משפטכי  ,צרי� לחזור ינובדיעבד א" לא כיוו� א

עיי�  -וג" המ"ב עצמו כתב שא" דילג על בשכמל"ו אינו צרי� לחזור  .המחבר שצרי� לחזור

; את דברי המ"ב אלו ע" אלו צרי� לומר שכא� מדובר דברינו ב�ימ� �' �ו0 �"ק ח. וכדי לתר



 29   שמע צריך לדקדק ולכוון בקריאת � ס"אסימן 

  

  

 סעיף יד
צריך להפסיק מעט בין 'לעולם ועד' ל'ואהבת', כדי להפסיק בין ק

הגה: ויש להפסיק בפסוק . (כה)קבלת מלכות שמים לשאר מצוות 

להינו' לה' השני, כדי שיהא נשמע 'שמע - ראשון בין 'ישראל' לה', ובין 'א

 ויש להפסיק מעט בין. (רוקח) (כו) להינו הוא ה' אחד- ישראל', כי ה' שהוא א

  .(אבודרהם) (כז) 'אחד' ל'ברוך', כי עיקר קבול מלכות שמים הוא פסוק ראשון
  ש�. בפ�חי� טור מהא דרבי מאיר ק

 סעיף טו
, שלא 'אהבה'לל 'היום', ובין 'על לבבך' ל'היום'צריך להפסיק בין ר

  . (כח) יהא נראה היום ולא למחר
 . ע"א נ״ו פ�חי�ר

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שבפ�וק הראשו� מלכות שמי" עול כמוב� שקבלת  –לשאר מצוות (כה)  

כי משמעות קבלת עול מלכות שמי" שבהמש�. ת עול מצוות בללקה קשור

ממש. בכל זאת עול ולולי זאת לא קיבל האד"  ,בקיו" המצוות שתלווההיא 

א" א0 , ל-המאמי� באיש להדגיש שהאמונה הינה מדרגה בפני עצמה, ואד" 

להפ�יק בי� שתי  ישלכ� ו. עלהמזו מקיי" מצוות בגלל היצר, הרי ג" אינו 

 .ב�יכומו של עניי� אלו שני דברי" שוני", ה� קשורותששא0  ,האלה מדרגותה

 אופ�בכלומר שיש לפ�ק את המשפט נכו� כדי לאמרו  –ה' אחד (כו) 

 .תהיה מובנת היטב משמעותוש

חלק  �אינולא המילי" "ברו� ש" כבוד מלכותו", שכאמור  –פ�וק ראשו� (כז) 

  אלא תו�פת. ,מקריאת שמע

, א" יטעה ראשונה)הפרשיה ה(בתחילת במקרה הראשו�  –ולא למחר (כח) 

 ויאמר "היו" על לבב�", יישמע כאומר שהדברי" יהיו על לבבו היו" בלבד

 (בתחילת הפרשיה(במקו" "אשר אנכי מצוו� היו""). וכ� בדוגמה השנייה 

  להיכ"", יישמע כאומר-, א" יאמר בטעות "היו" לאהבה את ה' אה)יהשני
   

                                                                                                                                               

שש" לב מיד אחרי אמירתו שלא כיוו�, ואזי יחזור ויקרא, וב�ימ� �' מדובר שרק אחרי שקרא את 

 הפרשה ש" לב שדילג, ואז אינו צרי� לחזור.
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 סעיף טז
די להטעים יפה העי"ן שלא תהא לה', כ 'נשבע'צריך להפסיק בין ש

  .(כט) נראית כה"א
 . פרק ב' ירושלמי דברכותש

 סעיף יז
, דלא לשתמע תשקרו או תשכרו, 'תזכרו'צריך להתיז זי"ן של ת

"ן מנת לקבל פרס. וכן צריך להתיז זיוהוי כעבדים המשמשים על 

  .(ל)' וזכרתם'של 
  רושלמי. ש� בית

 סעיף יח
, שלא תבלע ושלא תראה אל"ף. וכן 'שמע ישראל'ידגיש יו"ד של א

  . (לא) , דלא לשתמע והאו'והיו'יו"ד ד
 הראב״ד. א

 סעיף יט
  .(לב) , דלא לשתמע וחרף'אף'ל 'וחרה'צריך ליתן ריוח בין ב
 דברכות.  'הרא״ש בפרק בב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  שיש לאהוב את ה' היו" בלבד.

הפרשיה השנייה, כדי  ב�ו0"אשר נשבע ה' לאבותיכ"" ש במילי" –כה"א (כט) 

 שלא יישמע כאילו נשבה ה' בשבי, וכדי להדגיש שזו לשו� שבועה.

בה� טעויות הצור� להדגיש אותיות אלו דווקא הוא משו" ש –וזכרת� (ל) 

  את כוונת הפ�וק.ישנו 

  שאי� לשנות את המילי" מכפי שכתובות בתורה. –והאו (לא) 

גרימת כע�. ויש כא� שינוי קללה ולא לשו� חירו0, שמשמעה  –וחר! (לב) 

  .חמור משמעות
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 סעיף כ
צריך ליתן ריוח בין תיבה שתחילתה כסוף תיבה שלפניה, כגון: ג

ואבדתם '; 'עשב בשדך'; 'בכל לבבכם'; 'על לבבכם'; 'בכל לבבך'

  .(לג)' אתכם מארץ'; 'הכנף פתיל'; 'מהרה
 . ע"ב ט״וברכות ג

 סעיף כא
ולמדתם 'צריך בכל אל"ף שאחר מ"ם להפסיק ביניהם, כגון: ד

 ('וזכרתם; 'וראיתם אותו'; 'ושמתם את'; 'וקשרתם אותם'; 'אותם

  .(לד) (מת); , שלא יהא נראה כקורא: מותםאת'; 'ועשיתם את')
 

הלכות קריאת שמע שכ� ' מפרק ב ותמוניינו יונה ב�פר היראה, וכתוב בהגהות מיירבד

  נהגו. 

 סעיף כב
  הגה: והוא הדין. (לה)אף בפסוקי דזמרה ובתפלה צריך לדקדק בכך ה
  
 ש� ב�פר היראה. ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לקרוא  בכל זאת ישו  ,שינוי משמעותברשימה זו אי�  –אתכ� מאר� (לג) 

  ת קריאה כתיקונה.כדי לקיי" מצוַ ,בצורה מדויקתמילי" אלו 

 שיש הוא והכלל רבי", כמות" ויש בלבד, דוגמאות אלו –מות�, מת (לד) 

  .9לקרוא בקריאה מדויקת

ה�ביר הבית יו�0 חובת הדקדוק היא בכל התפילות. ו –לדקדק בכ� (לה) 

קבלת עול  תבה עיקר מצוַש משו" ,בקריאת שמעזה די� גמרא הביאה שה

המצווה היא קריאת שמע על דבריו, שרק בואפשר להו�י0  .10מלכות שמי"

 גדולה יותר.  על דקדוק הקריאה לכ� ההקפדה ו ,הקריאהעצ" 

   

                                                           

 ראה משנה ברורה �"ק ל"ד. .9

כל כ� בדקדוק. וכוונתו שאינ" בקיאי"  ,ועוד הביא שקריאת שמע קוראי" ג" עמי האר; .10

 שאר יצא ידי חובתו משליח הציבור.ברק קריאת שמע, ו  היה קוראבקיא  לא היהלזמנ", שמי ש
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  .(ב"י בשם הרד"ק) (לו) הקורא בתורה בנביאים ובכתובים יש ליזהר

 סעיף כג
 , ולא יניח הנד(לז) צריך לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפהו

  .(לח) ולא יניד הנח
 הרמב״� ש�. ו

 סעיף כד
הגה: . (לט)צריך לקרות קריאת שמע בטעמיה כמו שהם בתורה ז

   ומכל מקום המדקדקים מחמירים בכך., (מ) אבל לא נהגו כן במדינות אלו
  .ע"א ״ונמההיא דפ�חי�  ,דברכות 'יונה בפרק ב ונירבז

  
ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

אבל בקריאת התורה  ;ודלקורא בתנ"� דר� לימו תוכוונ –יש להיזהר (לו) 

קריאת אשר ביותר מגדולה על דקדוק האותיות ההקפדה  ,שהנהיגו חז"ל

מה שאי� כ� בקריאת  ,לחזור ולקרואבקריאת התורה יש בטעות  שהלאשמע, 

  .הבאב�ימ�  יתבארכפי ש ,שמע

אות דגושה לא יקרא כרפה, ואות רפה לא יקרא  –ולא יחזק הרפה (לז) 

  .11כדגושה

והוא הדי�  12היינו שלא יקרא שווא נע כשווא נח או להפ�. –ולא יניד הנח (לח) 

 ת מלרע ומלעיל, שלעתי" א0 משנות את המשמעות.בהטעמ

א" לא קרא ג" המחבר ש זהו הדי� לכתחילה. ומודה – כמו שה� בתורה(לט) 

 בטעמי" יצא ידי חובתו.

מאחר שתשומת הלב לקריאה בטעמי" עלולה לפגוע  –במדינות אלו (מ) 

  .בכוונה

  

   

                                                           

אלא באותיות בכ"פ. אול" יש עדות,  ,ית הדגשי"יבהגיית רוב העדות היו" אי� הבדל בהג .11

 �.מני", שמדקדקי" בכ�, וישנ" נו�פי" שמשתדלי" להקפיד על כ�, כעיקר הדי� כאיכת 

מקורו ברמב"" (קריאת שמע פ"ט ה"ב). והשיג עליו הראב"ד: "לא ידעתי נוד הנח מה הפ�ד  .12

 יש בו". ותיר; הבית יו�0 ש"אי� לשנות בקריאתה מכמו שקבלנו". 
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 סעיף כה
ימשמש בתפילין של יד,  'וקשרתם לאות על ידך'כשיאמר: ח

וכשיאמר:  ל ראש,ימשמש בש 'והיו לטוטפות בין עיניך'וכשיאמר: 

(ועיין לעיל סימן (מא)  ציציות שלפניו שתיימשמש ב 'וראיתם אותו'

  .(מב) כ"ד סעיף ה')
  תפ"ו.תשובת הריב״ש �ימ� ח

 סעיף כו
יש נוהגים לקרות קריאת שמע בקול רם, ויש נוהגים לקרותו ט

וכן , (כל בו) (מג) הגה: ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול רםבלחש. 

  .נוהגין
 .תשובת הרשב״אט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. הולחבב את המצוכדי ו ,להראות שמקיי" מה שאומר כדי –שלפניו (מא) 

והמנהג הנפו; הוא לא�ו0 את כל ארבע הציציות בברכת "אהבת עול"", בעת 

כנפות האר;", ולהניח� בברכה שלאחר אמירת "וקב; נפוצותינו מארבע 

 .13קריאת שמע, באמירת "ודבריו חיי" וקיימי" נאמני" ונחמדי" לעול" ועד"

עולה  "ט"ז חוטי" ועשרה קשרי"ש" כתב המחבר: ו –�ימ� כ"ד �עי! ה' (מב) 

  "; ולכ� מתאי" למשמש בציציות באמירת "וראית" אותו".כש" הוי"ה ,כ"ו

באו למנוע הרמ"א דברי  .'ב�עי0 דבדברי המחבר  כפי שראינו –בקול ר� ) מג(

והגי" ניש לומר שדברי המחבר "ושלא יטעו טעות בקריאת דברי המחבר, 

  .14פ�וק ראשו�" מו�בי" ג" על הותו בלחשרלק

                                                           

 כפי שכתב ר' חיי" ויטל ב"שער הכוונות". .13

להארי� יותר ל בקול ר": שאינ" רוצי" ווהביא הבית יו�0 את טע" אלו שאינ" קוראי" הכ .14

 מדי, "שיש לחוש מפני עמי האר; שירגילו עצמ" לדבר בינתיי"".
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 ב"סימן ס

 או לא השמיע לאזנו,  ריאת שמעמי שלא דקדק בק

 סעיפים. ובו ה' 

 במקרי" שלא נית�ועו�ק בדיני הקריאה  ,הוא המש� ה�ימ� הקוד"זה �ימ� 

שקשה לו אד" שנלמדו ב�ימ� הקוד", כגו�  הלכותלקיי" את כל הבה" 

  .שאינו יכול להשמיע לאוזנואד" בלשו� הקודש ו בקיאשאינו אד" לדקדק, 

 סעיף א
 יצא – פי שמצוה לדקדק באותיותיה, קראה ולא דקדק בהןל עף אא

  . (א)
  וכרבי יו�י.  ו ע"בברכות ט״א

 סעיף ב
 ,ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשוןג. (ב) יכול לקרותה בכל לשוןב

  וידקדק בו כמו בלשון הקודש.
  מהלכות קריאת שמע.  'פרק ב ב"�רמ ג  .ע"ב �וטה ל״ב ע"א, י״ג ברכותב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו  ש

פורטו דקדוקי" רבי" שיש לדייק בשעת קריאת ב�ימ� הקוד"  –יצא (א) 

בדיעבד א" קרא ולא , ו ה" לכתחילהשמע. כעת מתבאר שדקדוקי" אלו 

ובזה שונה קריאת שמע מקריאת התורה,  .אינו צרי� לחזור ולקרוא –דקדק 

. (כמבואר ב�ימ� קמ"ב) צרי� לחזור ולקרואשבה הטועה בדקדוק אותיותיה 

, ולכ� טעות שאינה ציבורההיא קריאה של  קריאת התורהש הוא וטע" ההבדל

ה על ושהיא מצו ,קריאת שמעבמה שאי� כ�  ;שינוי התורהמתוקנת נחשבת כ

 ., וא" לא דקדק אינו אלא טועההיחיד

בכל לשו� שאתה  –: "שמע חכמינו דרשו את המילה שמע –בכל לשו� (ב) 

 שאינולכ� מי ו קריאה בהבנה,א והעיקר בקריאת שמע הש כלומר". שומע

  מבי� עברית יקרא בשפתו.
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 סעיף ג
ואם לא השמיע  .(ג) צריך להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיוד

  .)(ד ובלבד שיוציא בשפתיו ,יצא –לאזנו
  וכתנא קמא.  ע"ב ברכות ט״וד

 סעיף ד
 .(ה)אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו, יצא ה

  במקום שאינו נקי לגמרי ואינו יכול, אם הוא (ו) הגה: ואף לכתחילה יעשה כן
  

  �פר ארחות חיי� לדעת הירושלמי. ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו  ש

� דייקו חז"ל מהמילה "שמע", שיש ג" לשמוע את כ –מה שמוציא בפיו (ג) 

 .1הדברי"

הרהור הרי זה הרהור בלבד, ווא" לא הוציא בשפתיו  –שיוציא בשפתיו (ד) 

י�וד הדיבור עומדת בא0 שהמחשבה ש, העניי� וביאורנחשב כדיבור.  ינוא

והרי זה כענ� כלה. רק  ,תוק0 ואי� לבלבד במחשבה  דברוהמעשה, כל זמ� שה

  עמידה.קיו" ולמחשבה  ביטוי המחשבה בדיבור מעניק

המחשבה אזי יכול להוציא בשפתיו, כיוו� שא" מחמת אונ� אינו  –יצא (ה) 

 .2דיבור כמוהיא הרי עבורו ו ,שלו היא שיא יכולת הביטוי

שכוונת המחבר ואומר  ,הרמ"א מ�ביר את המחבר –לכתחילה יעשה כ� (ו) 

כ� יעשה החולה אלא כוונתו שלכתחילה  ,בדיעבדהמהרהר בליבו יצא שאינה 

    או האנו�, ואינו נפטר מהחיוב מפני שאינו יכול להוציא בשפתיו.

                                                           

ברכות ד0 טו ע"ב: "אמר רבי יהודה משו" רבי אלעזר ב� עזריה: הקורא את שמע צרי� שישמיע  .1

 לאזנו, שנאמר: 'שמע ישראל'".

פ�ק הכ0 החיי"  אינו צרי� לחזור ולבר�, כי כבר יצא ידי חובה. וכ� –עבר האונ� א" ולפי זה,  .2

אומר (ח"ד או"ח �ימ� ג' אות יט)  ע(אות ח'). ואילו לדעת המ"ב (�"ק ז', ביאור הלכה כא�) ויבי

הרחבתי בה�בר שיטת  שבולחזור ולבר�. ועיי� ב�פרי "בעקבות המחבר" (החל מעמוד מ"א),  יש

ור לאו ארתי שלשיטתו כא� "יצא" משמעו יצא לגמרי, א0 שפ�ק "הרהיהמחבר ב�עי0 זה, וב

  כדיבור".

להלכה,  �נראה כ י�הט"ז כתב כא� שמי שצמא בלילה ואינו יכול ליטול ידיו, יהרהר את הברכה. וא

אלא יבר� ממש. שהלא אי� אי�ור לבר� קוד" שנטל ידיו, כמפורש ב�ימ� ד' �עי0 כג. ועיי� מ"ב 

  כא�, שא" ידיו מטונפות יקנח ידיו בכותל ויבר�.
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י, לנקותו משום אונס, יהרהר בלבו. ובלבד שלא יהא מקום מטונף לגמר

  .(ב"י סי' פ"ה) (ז) דאסור להרהר בדברי תורה במקום הטנופת

 סעיף ה
כדי שישמעו  ,צריך שליח צבור להשמיע קולו בשמע ישראלו

  .(ח) הקהל וימליכו שם שמים יחד
  .כל בו בש� מדרשו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

תורה  יא�ור להרהר בדבריתבאר כי ה "ב�ימ� פ – במקו� הטינופת(ז) 

"והיה  . אי�ור זה נלמד מהכתובבשירותי" ובכל מקו" שיש בו לכלו� רב

  .מחני� קדוש"

כפי שראינו ב�ימ� הקוד" (�עי0 ד') לגבי היחיד, שא0 הוא צרי�  –יחד (ח) 

אפילו יתבאר בהמש� (�ימ� �"ה �עי0 ב') שולהשמיע קולו בפ�וק הראשו�. 

יאמר  קריאת שמע,כבר קרא יחיד שאינו מתפלל כעת ע" הציבור, ואפילו א" 

ת קריאת שמע מוטלת על כי א0 שמצוַ  .יחד ע" הציבוראת הפ�וק הראשו� 

עליה".  'ממליכי" את ה כאשר ה"הציבור להשתת0 ע" היחיד, יש עניי� גדול 

שמע  : "כשישראל נכנ�י� לבתי כנ�יות וקורי� קריאת3ואומר על כ� המדרש

'היושבת  בדעה וטע" אחד, הקב"ה אומר לה": ,בכיוו� הדעת, בקול אחד

בגני"', כשאת" קורי� חברי" אני ופמליא שלי 'מקשיבי" לקול� השמיעני'. 

ואינ"  ,אבל כשישראל קורי� קריאת שמע בטירו0 הדעת, זה מקדי" וזה מאחר

  ."'מכווני� דעת" בקריאת שמע, רוח הקדש צווחת ואומרת: 'ברח דודי

  

  

                                                           

 ח'. ומובא כא� בכ0 החיי" אות י"ב.שיר השירי" רבה פרשה . 3
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 סימן ס"ג 

 לישב בשעת ק"ש, ולא יישן, ובו ט' סעיפים. 

לאחר שלמדנו את דיני הקריאה עצמה, עו�ק �ימ� זה במצביו המשתני" של 

האד" בעת קריאת שמע: הליכה, ישיבה, שינה ומלאכה, ובצור� לקרוא בכל 

  מצבי" אלו ק"ש בכוונה. 

 סעיף א
בהמה או  ביגל קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב עא

בקרקע או מושלך  דהיינו שפניו טוחות ,אבל לא פרקדןב, (א) יושב

הגה:  .(ג) , אבל קורא והוא שוכב על צדו(ב) על גבו ופניו למעלה

  היהואם ג. (ר' יונה פ' מי שמתו) (ד) מאחר שכבר שוכב ואיכא טרחא לעמוד
 

 

   ש� בגמרא.ג.  רוש הרמב״�ילפע"ב ש� י"ג ב  .ע"ב ברכות י׳א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

מעומד, קריאת שמע שחייבי" לאמרה  ,העמידהבניגוד לתפילת  –או יושב (א) 

עמידה האד" מתייחד תפילת הבש יכולה להיאמר בכל מצב. ה�יבה היא

קריאת שמע היא , ואילו פניו ביראהל לכ� עליו לעמודו, ובוראע" בדיבור 

את החיי" כרצו� לחיות  כלומרקבלת עול מלכות שמי",  היא שמהותה והמצו

מול לעמידה ולא  ,האד" לעצמובי� ששיחה קריאת שמע משולה ל. הבורא

קבלת עול מלכות שמי" ו ,התורה מעורה ע" החיי" על כ�, נו�0 ל.-אה

ה�  ,ה� בהליכהנמצאת בכל מעשינו; לכ� קריאתה היא כדר� החיי" עצמ", 

 עמידה.בבישיבה וה� 

 .והודר� גא ה� וחות אלומפני שתנ –ופניו למעלה (ב) 

  .קיצוני זו חו�ר כבוד שאי� בתנוחהכיוו�  –שוכב על צידו (ג) 

 שקשה לו לשבת או לעמוד. לדעת הרמ"אבמי כא� מדובר  –טרחא לעמוד (ד) 

  �ת" אד" לא יקרא כ�, מאחר שזו תנוחה שאינה מכובדת, ולדעת המחבר
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או שהיה חולה, דואינו יכול להתהפך על צדו,  (ה) בעל בשר הרבה

  .(ו) נוטה מעט לצדו וקורא
  יאת שמע.רר״מ פרק ב' מהלכות קד

 סעיף ב
מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד, נקרא ה

  .(ז) עבריין
 . ע"א ובשבת מ׳ ע"ב, י' ברכות בגמראה

 סעיף ג
היה מהלך בדרך ורצה לקרות קריאת שמע, צריך לעמוד בפסוק ו

  .(ח) ראשון
  . ) [כרבא]הודה כרביע"ב( גי"ברכות ו

 סעיף ד
  יוון לבו ראשון, הלכך אם קרא ולא כעיקר הכוונה הוא בפסוק ז

 

    וכר׳ מאיר. ע"ב גי"ברכות ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

   .1מותר לקרוא קריאת שמע כשהוא שוכב על צידו

 הכוונה בשפתנו לאד" שמ�. –בעל בשר הרבה (ה) 

  מכבד את המצווה.הוא  זהמאמ; קט� הנטייה נועדה להראות שב –וקורא (ו) 

בדי� זה. לפי בית שמאי צרי� בית שמאי ובית הלל נחלקו  –נקרא עבריי� (ז) 

, ונפ�קה 2לקרוא בבוקר בעמידה ובערב בשכיבהולפי בית הלל קורא כדרכו

   .העומד נראה כמערער אחר פ�יקה חד משמעית זו לכ� .ההלכה כבית הלל

כלומר שצרי� לעצור מהליכתו בזמ� שקורא את הפ�וק  –בפ�וק ראשו� (ח) 

   ו מ� התורה לכל הדעות.שחיובהראשו�, 

                                                           

 אור הלכה ד"ה "מאחר שכבר שוכב.יעיי� ב .1

מחלוקת" בהבנת המילי" "בשכב� ובקומ�". לדעת בית שמאי זהו מצב הגו0 בזמ� הקריאה  .2

 (ולכ� יש לשכב בערב ולעמוד בבוקר); ולדעת בית הלל הכוונה לזמ� הקריאה (ברכות פ"א מ"ג).
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אן מ לוואפיחוחוזר וקורא.  ובתו,חדי לא יצא י - בפסוק ראשון 

  .(ט) ות אינן צריכות כוונה, מודה הכאומצ דאמר
  הרשב״א ש�.ח

 סעיף ה
מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק  -אם היה ישן ט

מכאן ואילך אין מצערים אותו כדי שיקרא  .ער ממשיראשון והוא 

(ודין שתוי (י)  והוא ער ממש, שאף על פי שהוא קורא מתנמנם, יצא

  ושיכור, עיין לקמן סי' צ"ט סעיף א').
  ורבינו יונה, ושכ� כתב רב האי.  הרא״ש פירשכ� י  .ע"ב גי"ברכות ט

 סעיף ו
הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא כ

יראה באצבעותיו בפרשה ראשונה שהוא עיקר קבלת עול מלכות 

  ודרשינן: ',ודברת בם'מפני שנראה כקורא עראי, וכתיב: לשמים, 
  
  הרי״� בפרק ב' דברכות. ל  .ע"ב יומא י״טכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הכוונה האמורה כא� היא קבלת עול הבית יו�0 מ�ביר ש –מודה הכא (ט) 

 ינ�"מצוות א�ובר ש. ג" לדברי הכי כ� ציוונולקרוא  רקולא  ,מלכות שמי"

ידי  לא יצא שו�בפ�וק רא קיבל עול מלכות שמי"צריכות כוונה", א" לא 

מצוַת קריאת שמע היא לקבל עול מלכות משו" שעיקר עניינה של  חובתו,

  .3ויחזור ויקרא בלחש, כדי שלא ייראה כמכוו� לשתי רשויות שמי",

עול בו לקבל ישנה חובה מהתורה ראשו� הפ�וק כבר התבאר שב –יצא (י) 

רק ש מפני ,צרי� שיהא ער ממש, וזאת לכל הדעות. ובפ�וק הזה מלכות שמי"

יצא א0 א" לא כיוו� ליבו, ואפילו א" קרא� שאר הפרשיות ובכ� יכול להתרכז. 

    . אינו ער לגמריכש

                                                           

 .עיי� מ"ב �"ק יד .3
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  .(יא) עשה אותם קבע

 סעיף ז
, יתבטל ממלאכתו ריאת שמעק אהיה עוסק במלאכה ורצה לקרומ

  .(יב) עד שיקרא פרשה ראשונה, כדי שלא יהא כקורא עראי
  . ע"א ט״זברכות מ

 סעיף ח
שהיו עושים מלאכה בראש האילן  ,(יג) האומנין, וכן בעל הביתנ

  או בראש שורות הבנין, קורין קריאת שמע במקומם, ואינם 
 

  . ע"א ט״זברכות נ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ג" בשאר התפילה אי� להתע�ק בדברי" ודאי ש –עשה אות� קבע (יא) 

חמור  דברראשונה של קריאת שמע ההאלא שבפרשה אחרי" מלבד תפילתו, 

  .אברה" שאפילו לצור� מצווה א�ור לרמוז בפרשה ראשונהכתב המג� ו .4יותר

ודאי שלכתחילה אד" צרי� להשכי" לבית הכנ�ת  –כקורא עראי (יב) 

שאינו יכול במי אלא שכא� אנו עו�קי"  ,�יולהתפלל את כל התפילה במני

פרנ�תו. אותו אנו� יכול להתפלל את  תיפגעלהתפלל קוד" העבודה שמא 

יאת שמע תו� כדי עבודתו, אול" כשקורא את פ�וקי דזמרה וברכות קר

הפרשה הראשונה של שמע צרי� להפ�יק מעבודתו, משו" "ודברת ב"", כפי 

  .6. וכ� צרי� לעצור ממלאכתו ג" לתפילת העמידה5שהתבאר ב�עי0 הקוד"

מקבל משכורתו מבעל היא לשכיר, ה "אומ�כוונה בתואר "ה –בעל הבית ) ג(י

  .מתייח� לאד" העובד בביתו או בשדהו שלוהתואר "בעל הבית"  ;הבית

  
     

                                                           

, ובפרשה זו מצוי עיקר קבלת עול מלכות לדעת רש"י קריאת פרשה זו היא מ� התורהש מכיוו� .4

 .שמי"

. ב�ימ� קצ"א מבואר ובדברינו תורצה קושיית המ"ב  �"ק יט; על פי הט"ז ב�ימ� קצ"א �"ק א .5

שאי� לעשות שו" מלאכה בזמ� ברכת המזו�, והוא הדי� בשאר ברכות; והתירו כא� משו" 

 ד אנו�, שהרי הוא עלול לאבד את פרנ�תו.שהעוב

 עיי� �ימ� ק"י �עי0 ב. .6
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  .(יד) צריכים לירד

 סעיף ט
. אבל (טו) הכתף, אף על פי שמשאו על כתיפו, קורא קריאת שמע�

לא יתחיל בשעה שטוען, ולא בשעה שפורק, מפני שאין לבו 

  .(טז) מיושב
  .ירושלמי ה׳ ע״א�

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

פרשה הממלאכת" בעת קריאת  הפ�יקלאמנ" צריכי" העובדי"  –לירד ) ד(י

מהות קריאת שמע היא קבלת  , כיאינ" צריכי" לרדת מהע; , אבלראשונהה

 לעומת זאת. (ראה לעיל �"ק א) כל פעולותיו של האד"על מלכות שמי" עול 

האומ� אינו צרי� א0 שיו, הל- א מפגש בי� האד" ואישה ,בתפילת העמידה

  .7די להתפללבעל הבית חייב לרדת  כלרדת מ� הע;, 

, ולא לתפילת קריאת שמעג" כא� ההיתר הוא ל –קורא קריאת שמע (טו) 

. וטעמו כפי 8פו, שאותה א�ור להתפלל כאשר נושא משא על כתעמידהה

 . שה�ברנו ב�עי0 הקוד"

שמתקשה חכמי" למי  אנו רואי", א" כ�, כמה הקלו –שאי� ליבו מיושב (טז) 

רואי" מכא� שתורתנו תורת חיי" ואנו  להפ�יק בעבודתו לצור� קריאת שמע,

כ�  –להתפלל בצורה ראויה וכל מי שביכולתו להקדיש את הזמ�  ,כמוב�והיא. 

 אלאנאמרו הדברי" לא שההקלות שב�עיפי" אלו; ולא י�תמ� על  ,יעשה

  צור�.לשעת ה

                                                           

 ועיי� ב�ימ� צ' �עי0 ג. .7

 כפי שיתבאר ב�ימ� צ"ז �עי0 ה. .8
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 "דסימן ס

 ובו ד' סעיפים. , קריאת שמעדין הטועה ב

לכתחילה. כא� נלמד קריאת שמע  לקרואב�עיפי" הקודמי" כיצד יש למדנו 

  . שקרא מ�ופק בקריאהשמה יעשה מי שטעה או 

 סעיף א
, בסדר מוריםאמה דברים בב. )ב( , לא יצא(א) קראה למפרעא

 הפסוקים. אבל אם הקדים פרשה לחברתה, אף על פי שאינו רשאי

  . )ג( לפי שאינה סמוכה לה בתורה ,יצא –
  קריאת שמע.  מהלכות 'ר״מ פרק בב  .ו ע"אברכות טא

 סעיף ב
  כגון שקרא כולה אלא ,אם יודע היכן טעהד ;קרא פרשה וטעה בהג
  
  נו יונה ותו�פות. יורב אהרא״ש בש� התו�פתד  .ו ע"אברכות טג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לקרוא את הפ�וק השני לפני למשל:  ,שלא על פי ה�דרקריאה  – (א) למפרע

  .הפ�וק הראשו�

 . 1רחשוב ביות הפ�וקי"�דר כי  – (ב) לא יצא

משנה את משמעות הפרשיות. אמנ"  ויוצא ידי חובה, כיוו� שאינו –בתורה (ג) 

עול קבלת להקדי" קבלת עול מלכות שמי" לויש לכתחילה ה�דר חשוב, 

   .2ה�דר אינו מעכב –א" טעה ו, ועול מצוות לזכרו� כל המצוות ,מצוות

                                                           

שלא יקרא למפרע" (ועיי� "מדרש תנאי""  –בברכות יג ע"ב: "תניא איד�: והיו דרשו חז"ל  .1

. אמנ" לדעת המחבר רק קריאת הפ�וק בהויית� יהיו. שלא יקרא למפרע") -לדברי" ו', ו: "והיו 

הראשו� היא מ� התורה, וקריאת שאר הפרשיות מדברי חכמי"; אול" חכמי" למדו מהפ�וק 

לפי  �ש�דר הפ�וקי" חשוב, וממילא כשתיקנו לומר את הפרשיות הנו�פות תיקנו שחייבי" לאמר

 ה�דר. ובזה מתורצת קושיית הביאור הלכה ד"ה "במה דברי" אמורי"".

בתפילי� א0 שראינו שבכתיבת תפילי� ומזוזות �דר הפרשיות מעכב (�ימ� ל"ב �עי0 כג), ו .2

  בה שאר הפרשיות התורה, בניגוד לקריאת שמע, שחיוב הוא מ� כל הפרשיותובמזוזות חיוב� של 
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וגומר  ,וקחוזר לראש אותו הפס -  שדילג פסוק אחד באמצע

  חוזר לראש הפרשה.  - ואם אינו יודע היכן טעהה. )ד( הפרשה
   .זש� בגמרא ט״ה

 סעיף ג
ה ואינו יודע אם טעה בין פרשה לפרשה, שהוא יודע שסיים פרשו

והיה אם 'ויתחיל  ,)ה( חוזר לפרשה ראשונה - ראשונה אם שנייה 

  .)ו(' שמוע
 .ז ע"א [לפרוש רש"י]ברכות טו

 סעיף ד
שבפרשה  'וכתבתם', ואינו יודע אם ב'וכתבתם'ב היה עומדז

 'וכתבתם'חוזר ל -  )ז( שבפרשה שנייה 'וכתבתם'ראשונה אם ב

, אבל 'למען ירבו ימיכם'שלא התחיל  )ח( ני מילישבראשונה. וה

  אין צריך לחזור, דסירכיה  -  'למען ירבו ימיכם'אם התחיל 
   
 

  ז ע"א [לפרוש הרשב"א].ברכות טז

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

  והדבר נחשב כקריאה לפי ה�דר. –וגומר הפרשה (ד) 

 .ראשונההפרשה הל�ו0  –לפרשה ראשונה (ה) 

כא�  לא נפ�וק מדרבנ�יא ההפרשיות קריאת שוא0  - והיה א� שמוע (ו) 

טרחה או אינו כרו� בוה כתיקונה וקיו" המצא" , כי הקל"�פק דרבנ� לש"

  להחמיר.יש  –חשש ברכה לבטלה בו ואי�  ,�דפהב

הפ�וק "וכתבת" על מזוזות בית� ובשערי�" מופיע  –שבפרשה ראשונה (ז) 

בצורה זהה בשתי פרשיות שמע: בראשונה ב�ופה, ובשנייה לפני הפ�וק 

  "למע� ירבו ימיכ"".

 .אמור במקרה ש.. כלומר: ודי� זה –והני מילי (ח) 

                                                                                                                                               

 בדר� אחרת.הבדל זה מדרבנ�. ועיי� ביאור הלכה ד"ה "א0 על פי", שה�ביר הוא 
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  .)ט( נקט ואתא
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 היינו שכיוו� שהמשי� אתקרא לפי הרגלו. תרגו": ש – ד�ירכיה נקט ואתא(ט) 

 אנו מניחי" שש" הוא נמצא, ב�ופה של ,פרשה השנייההמשפט הבא המצוי ב

על פ�וקי" נו�פי"  אי� לו לחשוש שמא דילגאז ג" והפרשה השנייה. 

  .3על פי ה�דר מניחי" שקרא לפי הרגלואנו כי  מקריאת שמע,
   

                                                           

 בית יו�0.כמבואר ב .3
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 סימן ס"ה

בור קוראין יהנכנס לבית הכנסת ומצא צקראה לסירוגין, ו

 קריאת שמע, ובו ג' סעיפים. 

, קריאת שמעאת מצוַת יחידה אחת כ ותמהו של שמע הפרשיות שלוש

כל את לקרוא יש לכתחילה שחלקה מ� התורה וחלקה מדברי חכמי". 

באד" שמ�יבה כלשהי אינו קורא קריאת �ימ� זה עו�ק  ברצ0; הפרשיות

שמע ברצ0, או שקוראה רק כדי להשתת0 ע" הציבור הקורא קריאת שמע 

  בבית הכנ�ת.

 סעיף א
סירוגין, דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק בין בשתיקה בין קראה א

 ,יצא – (א) וחזר וגמרה, אפילו שהה כדי לגמור את כולה ,בדיבור

 הגה: ויש אומרים דאם היה אנוס, .(ב) אפילו היה ההפסק מחמת אונס

  (תוספות, והרא"ש פרק מי שמתו, והפסיק ושהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש
 

 לדעת הרי״� והרמב״�. ע"ב ברכות כ״ד א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

�עי0 זה עו�ק במקרה שלא קרא את שמע ברצ0, אלא הפ�יק  –את כולה (א) 

באמצע (בשתיקה או בדיבור), בי� א" ההפ�קה הייתה קצרה, ובי� א" הייתה 

 ארוכה עד כדי שיכול בזמ� ההפ�קה לקרוא את כל קריאת שמע.

ורה חד משמעית שהמפ�יק בקריאת שמע המחבר פו�ק בצ –מחמת אונ� (ב) 

אינו צרי� לחזור על מה שקרא, בי� א" ההפ�קה הייתה קצרה ובי� א" הייתה 

וכ� אינו מבחי� בי� הפ�קה שנעשתה ברצו� הקורא, ובי� הפ�קה  .ארוכה

"מחמת אונ�", כלומר אילו; הלכתי המונע ממנו להמשי� את הקריאה (למשל 

    .1צור� ללכת לשירותי")

                                                           

בה הוא מחמיר בהפ�קה ארוכה שהמחבר מקל בכ� בכל המצוות, מלבד בתפילת העמידה,  .1

אינו מבחי� ב�יבות הוא אול" ג" ש"  ו),-כות תפילה, �ימ� ק"ד �עיפי" ה(כפי שיתבאר בהל

זה את זה  שלכאורה �ותרי" ,בגמראשוני" ההפ�קה. מקור המחלוקת הוא בפרשנות מקורות 
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ומשערין ענין השהייה לפי הקורא ולא לפי רוב בני , (ג) והכי נהוג והטור).

  .(ה) וכן הוא לקמן סימן ק"ד (רשב"א ר"פ היה קורא). (ד) אדם
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הרמ"א חולק על המחבר ופו�ק שא" הקורא הפ�יק לקרוא  –והכי נהוג (ג) 

ידי חובה, וחוזר  לא יצא –, וההפ�ק היה ארו� 2את שמע מ�יבה של אונ�

לראש. ולהלכה כ� ינהגו האשכנזי" הפו�קי" כרמ"א, וה�פרדי" הפו�קי" 

כמחבר אינ" צריכי" לחזור לתחילת הקריאה. שהייה ארוכה היא מש� הזמ� 

שבו אפשר לקרוא את כל שלוש הפרשיות של קריאת שמע (מכיוו� שקריאת 

חידות נפרדות, שמע היא יחידה אחת). ברכות קריאת שמע לעומת זאת ה� י

ולכ� א" הפ�יק באמצע ברכת "יוצר אור" מחמת אונ� למש� זמ� שיכול 

לדעת הרמ"א יחזור על ברכה זו מתחילתה. וכ�  –לקרוא בו את כל הברכה 

יתחיל מתחילת ברכה זו.  –א" הפ�יק באונ� באמצע ברכת "אהבת עול"" 

מר" וכ� הדי� בברכות שלאחר קריאת שמע. וא" הפ�יק בי� "ברו� שא

 .3לישתבח, נראה שאי� צרי� לחזור מ"ברו� שאמר"

לדעת הרמ"א, ששהייה ארוכה פו�לת את הקריאה (א"  –רוב בני האד� (ד) 

נעשתה באונ�), שיעור השהייה הפו�לת הוא מש� הזמ� שבו אותו אד" קורא 

את שמע מתחילתה ועד ל�ופה, ואפילו א" ההפ�קה הייתה לקראת �ו0 

 הקריאה.

�עי0 ו'. ש", כאמור, המחבר מודה שבתפילת העמידה א"  – �ימ� ק"ד(ה) 

  .חוזר לראש –ק כדי לגמור את כולה הפ�י

   

                                                                                                                                               

מבחי� בי� תפילת בפרשנותו המחבר  :או ממקו" שפ�ק להההתחא" צרי� לחזור מבשאלה 

אחרת, שא" ההפ�ק הוא  מו�י0 הבחנה לבי� קריאת שמע וברכותיה, ואילו הרמ"א העמידה

 התחלה ג" בקריאת שמע ובשאר ברכות. הלחזור מ משו" אונ� יש

הפ�ק מחמת אונ� נחשב חמור יותר מהפ�ק רצוני. וא0 שנראה לכאורה ההפ�, שהלא  .2

הפ�קה לפ�יק מרצו� נחשב פושע, בכל זאת מחמירי" בהפ�קה מאונ� משו" שהיא נחשבת המ

 גמורה, כיוו� שאי� אפשרות לקרוא את שמע בזמ� האונ�.

העמידה, תפילת וא0 שנראה מהמחבר ב�ימ� נ"א �עי0 ד שאי� לדבר מ"ברו� שאמר" עד �ו0  .3

צרי� להתחיל  אינוהמפ�יק  לדעת המחבר הריישתבח,  יולא חילק בי� לפני ישתבח לאחר

חיוב אי� א" הפ�יק בפ�וקי דזמרה אפילו בקריאת שמע. וייתכ� שהרמ"א מודה ש התחלההמ

 אינו מ� הגמרא. "ישתבח"מ"ברו� שאמר", היות שמקור ברכות "ברו� שאמר" ושוב להתחיל 



 47   קראה לסירוגין, והנכנס לביהכ"נ ומצא ציבור קוראין ק"ש �סימן ס"ה 

  

  

 סעיף ב
קריאת ומצא צבור שקורין  בית הכנסתקרא קריאת שמע ונכנס לב

, צריך לקרות עמהם פסוק ראשון, שלא יראה כאילו אינו שמע

אם הוא  דיןהוא והג. (ו) ריועול מלכות שמים עם חב רוצה לקבל

ואומר דברי תחנונים או פסוקים, במקום שרשאי  בית הכנסתב

לפסוק. אבל אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי לפסוק, כגון מברוך 

אלא יאמר התיבות שהוא אומר  ,לא יפסיק  -  שאמר ואילך

בשעה שהציבור אומרים פסוק ראשון, בניגון הצבור, שיהיה 

  .(ז) נראה כאילו קורא עמהם
  תרומת הדש� �ימ� ג׳. ג בש� בה״ג.  ש� הרא״שב

 סעיף ג
קריאת ומצא צבור שקורין  בית הכנסתונכנס ל קריאת שמעקרא ד

  ויקבל שכר כקורא הקריאת שמע,, טוב שיקרא עמהם כל שמע
  
  ש"כ.רוקח �ימ� ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

המחבר פתח כא� במקרה ש"קרא קריאת שמע", וכוונתו שכ�  – ע� חבריו(ו) 

קריאתו והדי� אפילו א" כבר קרא קריאת שמע (וכל שכ� א" לא קרא), 

 .שלא לפרוש מ� הציבורכדי היא הנו�פת 

. כמה יפה 4ל כדי שלא ייראה כפורש מ� הציבורוהכ –כאילו קורא עימה� (ז) 

שאי� לפרוש מהציבור ג" במקומות אנו צריכי" ללמוד ממנה ו ,הלכה זו

, להקשיב יחד ע" הכלל מעורי" ע" הציבורלהיות תורה הבני אחרי": על 

  .הדר� ווכ� על ז לדרשת הרב בבית הכנ�ת,

   

                                                           

להפ�יק לאמירת  , פ�קו שמברו� שאמר עד ישתבח ישהמ"ב �"ק יא, וכ� ערו� השולח� �עי0 ו' .4

שהשווה את די� פ�וקי דזמרה לדי�  ,פ�וק ראשו� של שמע. אול" נראה שאי� זו דעת הרמ"א

 . 7עיי� �ימ� נ"א הערה וקריאת שמע וברכותיה. 
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  .(ב"י) )(ט הגה: אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון, כמו שנתבאר. (ח) בתורה
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

�עי0 הקוד", וכא� העתיק המחבר �עי0 זה ממשי� את ה –כקורא בתורה (ח) 

את דברי הרוקח (אחד מגדולי הראשוני"), המו�י0 שטוב יעשה א" יקרא 

שבקריאת שמע  שנית את כל קריאת שמע, ולא י�תפק בפ�וק הראשו�. כיוו�

, טוב להשתת0 בה ע" הציבור, ולקיי" בכ� ג" ד תורהולימ תמצוַכלולה ג" 

פי שנאמר לגבי קריאה שלא בזמנה, מצוַת לימוד תורה שבקריאת הפרשיות (כ

כאשר לימוד תורה ב שהוא "כאד" הקורא בתורה"). ולכ� א" אד" כבר מצוי

יעצור לומר פ�וק ראשו� לא יתבטל מלימודו, אלא  –הציבור מגיע ל"שמע" 

  .בלבד

ב�עי0 הקוד" על ידי המחבר. הרמ"א כא� מבאר את  –כמו שנתבאר (ט) 

המחבר, שיש חיוב לומר את הפ�וק הראשו� בלבד, אול" טוב לומר את כל 

 שלוש הפרשיות.
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 סימן ס"ו

 סעיפים. , ובו י'דין הפסק בקריאת שמע וברכותיה

ב�ימ� זה  ראינו שיש לקרוא את שמע וברכותיה ברצ0, וכי אי� להפ�יק בה�;

להיתר זה מובא לימוד בתלמוד הירושלמי: לפעמי" מותר להפ�יק. מבואר ש

. ב�ימ� זה נלמד לאיזה צור� 1"� שיש ל� רשות לדבר ב"אכמ –ודברת ב" "

  מותר להפ�יק.

 סעיף א
שואל בשלום אדם נכבד, ומשיב שלום לכל אדם  (א)בין הפרקים א

כגון אביו או בשואל בשלום מי שהוא ירא ממנו,  (ג). ובאמצע (ב)

  , וכל שכן מלך או(ד)רבו, או מי שהוא גדול ממנו בחכמה 
 

   לפירוש הגאוני� והרא״ש.ב . הודהי' וכרע"א ברכות י"ג א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 '.ב�עי0 המקומות אלו מפורטי"  .לקטעבי� קטע כלומר  –בי� הפרקי� (א) 

לכ� ו ,חו�ר כבוד כלפיו יש בהשלו" לאד" נכבד  אי אמירת –לכל אד� (ב) 

א"  ב�ת" אד" הפגיעה היא רקאבל  .2שאול בשלומו לכתחילהלאפילו התירו 

 התירו רק לענות.בזה לכ� ו לו,לא עוני" 

 באמצע הפרשייה או הברכה, כפי שיפורט בהמש�. –באמצע (ג) 

יש חובת כבוד ויראה מהתורה, ואי� להשהות את  כל אלוב –בחכמה (ד) 

ורק אז יגיד  ,עד �ו0 הפרשיהתפילתו  משי�יובשאר אד"  לה". אמירת השלו"

 .שלו"

   

                                                           

ברכות פ"ב �ו0 ה"א. לכאורה דרשה זו הפוכה מפשט הכתוב, שהלא "ודברת ב"" הוא החיוב  .1

נראה שדרשה זו היא מהפ�וק בכללותו: "ודברת ב" לומר את קריאת שמע, ולא דברי" אחרי". ו

מער� החיי". קריאה שמע אינה צריכה לפגוע יתר על כל בשבת� בבית� ובלכת� בדר�", כלומר ב

 המידה בחיי" הנורמליי", כאמירת שלו" בי� אד" לחברו.

ש" כתבנו שהדבר נכו� רק כשהאנשי" מקפידי" על ואול" ראה דברינו ב�ימ� נ"א �"ק ז,  .2

 לכ� די� זה אינו מציאותי כל כ� כיו".ואמירת שלו", 
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, (ו)ואפילו באמצע הפסוק ג; ומשיב שלום לאדם נכבד. (ה)אנס 
ו'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', החוץ מפסוק 'שמע ישראל' ד

  .(ח), אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו (ז)שלא יפסיק בהם כלל 
  בית יו��. ה  כתוב. ב"יכ� מצא הד . בירושלמי ד׳ ע״ג

 סעיף ב
  אם שכח להניח ציצית ותפילין, יכול להפסיק בין הפרקים להניחם,ו
   
  שבלי הלקט. ו

ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ   ך 

אנ� הוא אד" אלי". זהו כמוב� �וג אחר של יראה, שחושש  – או אנ�(ה) 

 שמא יכע� האנ� על כ� שאינו אומר שלו".

כלומר שאי� הבדל בי� אמצע הפ�וק ל�ופו, ושניה"  –באמצע הפ�וק (ו) 

 במעמד זהה של "אמצע הפרק".

של פרשת הראשו� ראינו ב�ימני" הקודמי" שלדעת המחבר הפ�וק  –כלל (ז) 

לכ� מוב� שהאי�ור ו ,עיקר קבלת עול מלכות שמי" בוו  ,התורהמ וחיוב "שמע"

הוא מדרבנ�  כבוד מלכותו..." ברו� ש"" משפט. ה3להפ�יק בו הוא חמור יותר

", ונחשב לעניי� זה שמע ישראל"נגרר אחרי הפ�וק אלא שהוא לכל הדעות, 

והרי  ,חיות הבוראבנצ האמונהצהרת יש בו ה�יבה לכ� היא ש כחלק ממנו.

הוא כלל. וכיוו� שלכ� ג" בו אי� להפ�יק ו ;"אחד"כעי� ה�בר למילה  הוא

 יענה אחריו לדברי" המותרי"ו ,שעת הצור� יאמר אותו בזריזותב ,קצרמשפט 

 באמצע פרק.

   .4שאי� דבר העומד בפני פיקוח נפש –שמא יהרגנו (ח) 

                                                           

י�וד  מבוטא בומודי" שפ�וק זה מיוחד בכ� ש ,מהתורהג" ה� וג" ה�וברי" ששאר הפרשיות  .3

 האמונה, וההפ�קה בו חמורה יותר.

שההיתר לאכול ביו"  פיכ ,קנו נזק רבונראה שלאו דווקא שמא יהרגנו, אלא ג" א" חושש שיזי .4

שמא יכביד חוליו (כפי שמבואר ב�ימ� תרי"ח, ג" שמא ימות, אלא בחשש כיפור הוא לאו דווקא 

� ראה ש" בבית יו�0). ובמיוחד כא�, שאי�ור ההפ�ק הוא מדרבנ�, ולא ראינו שאד" חייב לה�תכ

שמותר להתרפא באי�ור הנאה דרבנ� שלא לעבור על אי�ור דרבנ�. ועיי� יו"ד קנ"ה, ג ברמ"א  כדי

פתחי עיי� להפ�יק,  לאשכדי ולשאלה א" חייבי" להוציא כ�0 רב אפילו לחולה שאי� בו �כנה. 
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הגה: ויש אומרים שלא יברך עליהם עד אחר התפלה  .(ט) ויברך עליהם

  .(י), והכי נהוג לענין טלית (ב"י)
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

על התפילי� יבר� כל אחד כמנהגו: �פרדי" ברכה אחת,  –ויבר� עליה� (ט) 

לקרוא קריאת שמע  ; שהואיל ויש5ואשכנזי" שתי ברכות ואמירת בשכמל"ו

הפ�קה לצור�  הרי זו, �ימ� כ"ה �עי0 ד)(כפי שראינו ב תפילי�ע" ולהתפלל 

המשנה ברורה כתב שא" נזדמנו לו תפילי� כשקורא את שמע לא  התפילה.

וה שיהיה עליו וכי כל תיבה ותיבה של ק"ש מצימתי� עד �ו0 הפרק להניח", "

ולהלכה נראה שבני אשכנז יניחו מיד, וימתינו ע" ברכת" עד �ו0  .6"תפילי�

 .8ימתינו ע" הנחת" עד �ו0 הפרק, וה�פרדי" 7הפרק

וא שעל האד" ת תפילי� למצות ציצית הההבדל בי� מצוַ –לעניי� טלית (י) 

לכ� א" נזדמנו  .עליה�הברכה  חיוב זה גורר ג" אתו ,חיוב להניח תפילי� מוטל

� בי� ויבר� עליה �יניח –או ברכותיה באמצע קריאת שמע רק לו תפילי� 

אי� אד" חייב אלא א" כ� לובש בגד של ארבע  אול" במצוַת ציצית הפרקי".

ה וה זו אינוברכת מצלדעת הרמ"א  א0 שראוי להתפלל ע" טלית,לכ� ו כנפות,

  .9מתירה להפ�יק בקריאת שמע

  , שמותר להפ�יק בקריאת שמעהאשכנזי" נוהגי" כפ�ק הרמ"א להלכה,

     
                                                                                                                                               

 מעבירהממו� רב כדי להינצל  חייבי" להוציאמחלוקת א" המביא �"ק ד') יו"ד �ימ� קנז תשובה (

 על אי�ור דרבנ�.

לעניי� ברכת  25בי� הפרקי". וראה בהמש� הערה  לגביכפי שראינו ב�ימ� כ"ה �ו0 �עי0 ה' ( .5

 התפילי� באמצע הפרק).

 ד.�"ק ט"ו, בש" הפרי מגדי" (משבצות זהב �"ק ב). לדבריה" צרי� ג" לבר� מיבמשנה ברורה  .6

יה אוכ� משמע קצת בדברי הרמ"א ב�עי0 ח', שמניח תפילי� באמצע ברכת גאל ישראל. ואי� זו ר

 גמורה, כי ש" אינו יכול להמתי� עד �ו0 הברכה, שהלא אי� להפ�יק כלל בי� גאולה לתפילה.

שכ� מפורש בדברי השולח� ערו�, והרמ"א לא חלק עליו. וכ� נראה מנושאי הכלי" שלא העירו.  .7

 וג" לא יפ�יק באמצע. ,צה זו יהיה עטור בתפילי� מידובע

 כ0 החיי" אות ט"ו. .8

על פי ט"ז כא� (�"ק ב, הובא ג" במשנה ברורה �"ק ט"ז). ולדעת המחבר יש לומר שכיוו� שיש  .9

ג" המחבר מודה והדבר אינו שונה ממצוַת תפילי�.  –מצווה להתעט0 בציצית בזמ� התפילה 

לי� לטלית, בנוגע ללבישת" בי� גאולה לתפילה (כפי שיתבאר בהמש� לעצ" חילוק זה בי� תפי

 ב�עי0 ח').
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 סעיף ג
  וכן .(יא)לקדיש ולקדושה ולברכו, מפסיק אפילו באמצע הפסוק ז

 

 �מ"ק ורבנו יונה והרא״ש ורוב המפרשי�. ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

וברכותיה באמצע הפרק רק לברכת תפילי�, ואילו על הטלית יבר� לאחר 

לעומת" נוהגי" כדברי המחבר, שמפ�יקי" בי� ה�פרדי" תפילת העמידה. 

   .10הפרקי" ג" לברכת טלית

די לענות "אמ�" על �ת" אי� מפ�יקי" בתפילה כ –אפילו באמצע הפ�וק (יא) 

. ומלמדנו כא� לשבח אחרלא יפ�יק  ,ע�וק בשבחו של מקו"ברכה, שכיוו� ש

שקדושת" גדולה וה" אינ"  ,קדושהלקדיש ול ,ברכוהמחבר שמפ�יקי" ל 

 ולא יפרוש בה" מהציבור. נאמרי" אלא במניי�,

 ,11")חצי קדיש"נקרא שבחלקו הראשו� (ה "אמני""העונה לחמשת בקדיש 

. ולנו�ח אשכנז עוני" רק "אמ� יהא שמיה רבה" עד זה עיקר הקדישש מפני

מפ�יק רק בקדושה . (מ"ב �"ק ז)ואמ� שלאחר "דאמיר� בעלמא"  "עלמיא",

נחלקו אחרוני" הא" יפ�יק ג" לפ�וקי הקדושה: "קדוש קדוש" ו"ברו� כבוד". 

 ונראה שבקריאת שמע וברכותיה לא יפ�יק לפ�וק זה, אול" ,לפ�וק "ימלו�"

בפ�וקי דזמרה יפ�יק, כי פ�וק זה הוא חלק מהפ�וקי" המזמרי" לה', ואינו 

את פיוטי הקדושה המקשרי" בי� הפ�וקי" אינו אומר ו הפ�ק.לנחשב 

  ." ו"לעומת"" וכיו"ב)נקדיש�(כ"

 –א" נזדמנה לו ברכה עוברת, כברכת הרעמי", שלא יוכל לברכה אחר כ� 

  בר�, אלא ימתי� עד אחר תפילת. וברכת "אשר יצר" לא י 12נראה שלא יבר�
   

                                                           

אי� הפ�ד בדחיית הברכה על ש משו"אמנ" בכ0 החיי" (אות יד) הכריע כדברי הרמ"א,  .10

הטלית. אול" כמחבר כתב הרב "ילקוט יו�0" (עמ' קיח). ונראי" דבריו, כי כא� אי� חשש ברכה 

 א" הפ�יק ברכתו ברכה, וימשי� קריאתו. - �קי" שאי� להפ�יקלבטלה, שהלא ג" א" אנו פו

ראה פירוט" בדברינו ב�ימ� נ"ו �"ק ט. וה�פרדי" עוני" כדרכ", ולא משמיטי" המילה  .11

 "יתבר�" כמנהג האשכנזי".

בשאלה זו נתחבטו האחרוני", זה אומר בכה וזה אומר בכה. ראה דברינו בכר� הקוד" �ימ�  .12

 י�לבר�. והכרענו ש" שא י�החיי" שא 0ש", שדעת המג"א לבר� ודעת כ 7 נ"א �"ק ו' והערה

שאי� להפ�יק היא שדעת המחבר והרמ"א  שנראהלבר�, כדעת כ0 החיי" ואחרוני" רבי", משו" 

ראיה  כעת ראיתי בשו"ת יביע אומר חלק ח' (או"ח �ימ� ו' �ו0 אות ג) .אלא לדבר שבקדושה

, מפ�יקתו ב�עי0 הקוד" שיש להפ�יק לבר� על הטלית, המחבר שחייב להפ�יק�ובר פיה  לשע
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הגה: וכן  .(יב)למודים, אבל לא יאמר אלא תיבת 'מודים' בלבד 

וי"א דאמן שעונין . (ב"י בשם אבודרהם) (יג) בברכו לא יאמר 'יתברך וישתבח' כו'

אחר ברכת האל הקדוש ואחר שומע תפלה יש לו דין קדושה, ויוכל לענות 

ולכל הני מילי פוסקים, . (יד) וכן עיקר, (טור בשם סמ"ק) אותם בקריאת שמע

 .(תשובת הרשב"א) (טו) מכל שכן באומר תחנונים
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .13העמידה

אי� לו לפרוש מ� ש משו"וחה באמירתה, ! וא0 –תיבת 'מודי�' בלבד (יב) 

ה�כמת האחרוני" (משנה ברורה, כ0  הציבור בעת שכול" שוחי" ומודי" לה'.

י) בעניי� זה היא לומר את שלוש המילי" "מודי" אנחנו החיי" והב� איש ח

ל�", ולדעת" אי� כא� רק חשש פרישה מהציבור, אלא ישנה חשיבות בעצ" 

 אמירת מילי" אלה.

אמירה זו התבארה בדברי הרמ"א ב�ימ� נ"ז. וג"  –'יתבר� וישתבח' וכו' (יג) 

 .לשיטת הרמ"א תו�פת זו אינה מעיקר הענייה לברכו

הברכות  חותמת את שלוש "ל הקדוש-א"ה תכי ברכ - עיקר וכ� (יד) 

הברכות  חותמת את "שומע תפילה"ושל  יחידה אחת,שה� כ ,הראשונות

מותרות באמצע ולדעת הרמ"א עניות אלו חשובות יותר, לכ�  .האמצעיות

 ואי� זו דעת המחבר .הפרק. 

 קוד"ה העמידתפילת ב�ו0 הנאמרי" מדובר בתחנוני"  –באומר תחנוני� (טו) 

שהרי לא  ,עומד לפני ה'שעוקר רגליו, שמעמד" מורכב: מחד גי�א הוא עדיי� 

ומאיד� גי�א ה" אינ" מעיקר תפילת העמידה. ומבאר הרמ"א  עקר רגליו,

  ברכותיה.בבקריאת שמע ו שדי� ההפ�קה בה" כדי� ההפ�קה 
     

                                                                                                                                               

קל וחומר ו ;א0 שאי� חובה גמורה להיות לבוש בטלית בעת התפילה (כפי שכתבנו ב�"ק י')

אמנ" ג" ראיה זו אפשר לדחות, ששמא שונה טלית, שהיא צור� התפילה. לכ� לברכה עוברת. 

 ה עדי0". וה' יצילני משגיאות. ובמקו" מחלוקת "שב ואל תעשלמעשה מידי �פק לא יצאנו, 

 מ"ב �ו0 �"ק כג. .13
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 סעיף ד

יש ח - (טז) כהן שהיה קורא קריאת שמע וקראוהו לקרות בתורה

, והלכה (יח) מפסיק ויש מי שאומר שאינוט ,(יז) שאומר שמפסיקמי 

  . (יט) כדבריו
 הרשב״א בתשובה. ט  בעל המנהיג.ח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כלומר לעלות לתורה. ולאו דווקא כה�, הוא הדי�  –לקרות בתורה (טז)  

 .14לישראל

להפ�יק א" מפ�יקי" לכבוד הבריות, כל שכ� שצרי� ש משו" –שמפ�יק (יז) 

 ראה כאילו מזלזל בה.ייֵ א" לא יעלה ה. ולכבוד התור

לכ� אי� כא� חשש לכבוד ומשו" שאחר יכול לעלות,  –שאינו מפ�יק (יח) 

 . 15לא יעלה –התורה. וכאמור, לשיטה זו אפילו א" אי� ש" כה� אלא הוא 

וכ� נוהגי" ה�פרדי". מכ� שהרמ"א לא העיר כלו"  –והלכה כדבריו (יט) 

אול" למעשה ה�כמת הפו�קי" האחרוני"  ,�ובר שלא יעלהג" הוא משמע ש

אול"  . ויש שרוצי" להתיר דווקא בבי� הפרקי",16האשכנזי" שיפ�יק ויעלה

שהמנהג להפ�יק אפילו באמצע הפרק. לכתחילה ישתדלו כתב המשנה ברורה 

�ו0 �ו0 דעת המחבר והרמ"א היא שלא יעלה. מכיוו� שלהיזהר ולא לקוראו, 

, ורק עד שיעלה קראוהו ועלה, ישתדל להגיע לבי� הפרקי"ל זאת בכוא" 

יקשיב לקורא ולא יאמר עמו. ולגבי הקורא בתורה כתב המשנה ברורה (�"ק 

יכול  ...מונח על השולח� ואי� לה" מי שיוכל לקרות בה �פר התורהכ"ו): "א" 

  .17"להפ�יק מפני כבוד התורה
     

                                                           

ה אינו מפ�יק אפילו א" אי� ש" כה� אחר. ראה משנה יונקט "כה�" לחדש שלדעה השני .14

 ברורה �"ק כ"ה.

שכיוו� שע�וק במצווה אחרת, אי� כא� את החובה הרגילה לקרותו ראשו� (הנלמדת  .15

 ל, כיוו� שניכר שע�וק בקריאת שמע.כפ�ו שיבו אותומ"וקידשת"). וכ� אי� חשש שיח

 זו ה�כמת הט"ז, המג"א, המשנה ברורה וערו� השולח�. .16

 וכ� פ�ק הילקוט יו�0 (ח"ב עמוד מ"ה). .17
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 סעיף ה
ה ראשונה לשניה; בין שניה לשמע; ואלו הן בין הפרקים: בין ברכי

אבל בין  .בין שמע לוהיה אם שמוע; בין והיה אם שמוע לויאמר

 שלא להפסיק בין ה' לאמתכ, (כ) ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

ואז יפסיק כדין באמצע  ',להיכם אמת-א אני ה'', אלא יאמר: (כא)

  הפרק. 
 . ע"א ש� י״דכ  .ע"א ברכות י"גי

 סעיף ו
 או ,(כב)' אמת'אם פסק מפני היראה או הכבוד אחר שאמר ל

 להיכם' עם 'אמת' וממתין שיתחיל-שסיים קודם החזן וסמך 'ה' א

' אמת'אינו צריך לחזור ולומר פעם אחרת  -  החזן ושיאמר עמו

   .(כג)
  

 א. וכרב ברכות י"ד ע"בל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

המותרי"  דברי"אפילו ל ,כלללפני המילה "אמת" לא יפ�יק  –לא יפ�יק (כ) 

 פרק.ה בתו�

הפרשה האחרונה של קריאת שמע מ�תיימת במילי"  -בי� ה' לאמת (כא) 

. וא0 "אמת"מילה באחריה מתחילה ל ברכה ה�מוכהוה ,להיכ""- "אני ה' א

השנייה קריאת שמע ומ המילי" באות מתפילות שונות, הראשונה היא חלקש

- ה' א"בו ברצ0  נאמרש ,ר ירמיהו (י',י)�פה� מהוות יחד צירו0 מ, מברכותיה

, ל�ו0 קריאת שמע "אמת"לצר0 את המילה  ישקבעו חכמי" שו ";להי" אמת

 ,חותמו של הקב"ה אמתוזאת משו" ש להיכ" אמת",- ולומר ב�ופה "ה' א

הקב"ה ש�יי" ולהכריז בקול עו�קות בי�ודות האמונה להוראוי בפרשיות 

  בעול".מוחלטת האמת ההוא 

  דבר המותר לעשות, כפי שראינו ב�עי0 הקוד". –שאמר 'אמת' (כב) 

" פותחת את הברכה שלאחר אמת"המילה כיוו� ש –פע� אחרת 'אמת' (כג) 

 אחריה, אפילו בהיתר,שהה הפ�יק או היה מקו" לחשוב שא"  קריאת שמע,

  השולח� אול"ג" להמש�.  התוכדי לצר0 א ",אמתעליו לחזור על המילה "
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 סעיף ז
הגה: ויש . (כד)אינו אומר אמן אחר גאל ישראל, משום דהוי הפסק מ

    ). אבל אם(כה אומרים דעונין אמן, וכן נוהגין לענות אחר השליח ציבור אמן
 ועל פי הזהר.  ,בפרק א' מהלכות ברכות מלדעת ר״מ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .18"יפעמי "אמת"אי� לומר את המילה ו יה,שאי� לחזור עלפו�ק ערו� 

אפילו  ,מקב; של ברכותכל ב�ו0 יש לענות אמ� המחבר לשיטת  –הפ�ק (כד) 

לאחר ברכות המחבר ש; כא�, באופ� מיוחד, פו�ק 19ותכשמתפלל ביחיד

. 20שיש ל�מו� גאולה לתפילה מפני ,אי� לומר אמ�קריאת שמע של שחרית 

 ב�עי0 הבא. די� �מיכת הגאולה לתפילה יתבאר 

ה"אמ�" נחשב כחלק מהברכה. כיוו� שבכ� הפ�ק,  ה זו אי�לדע –אמ� (כה) 

ציבור כדי שלא ייחשב כעונה אחרי היח לל�יי" קצת לפני ש להיזהר צרי�ו

 . מצד שני אי� למהר ל�יי" הרבה לפני החז�, משו" שאז חייבברכת עצמו

ומציע המשנה ברורה שי�יי" "גאל  .21להתחיל מיד את תפילת העמידה

    .22ואז לא יצטר� לענות אמ� ,ישראל" יחד ע" שליח הציבור

                                                           

להיכ"", והקהל עונה "אמת", וחוזר החז� - מנהג רוב ה�פרדי" הוא שהחז� מ�יי" "אני ה' א .18

מילה "אמת" פעמיי" (וראה כ0 החיי" להיכ" אמת". וג" למנהג זה אי� לומר את ה-ואומר "ה' א

 �"א, יב).

 כפי שיבואר בתחילת �ימ� רט"ו. וראה �ימ� נ"א �עי0 ג (על ברכת "ישתבח"), ובדברינו ש". .19

 כתב הבית יו�0 שעל פי הזוהר ג" אמירת "אמ�" מהווה הפ�ק בי� גאולה לתפילה. .20

וכתבו  .להתחיל את העמידהכתבנו "קצת", כי מיד אחרי שמ�יי" "גאל ישראל" צרי�  .21

האחרוני" שאי� לקיי" את העצה של המג"א שימתי� ב"צור ישראל", כי אז אינו יכול לענות אמ�. 

יתחיל בעמידה, ולא יענה  -הרמ"א: א" �יי" הרבה לפני שליח הציבור  לנוהגי" כדעת�יכו" הו

לא יענה  - ליח הציבור יענה אמ�. וא" �יי" יחד ע" הש -אמ�. א" �יי" קצת לפני שליח הציבור 

 אמ�.

המג� אברה" (�"ק י"א. והביאו משנה ברורה �"ק ל"ה) מציע "לכוו� ל�יי" ע" הש";", כדי  .22

לפטור את עצמו מהמחלוקת. ונראה שאי� זו דעת הרמ"א, שכתב במפורש שנוהגי" לענות אמ�. 

למה זו. בעצה זו יש שליחי ציבור הנוהגי" ל�יי" את הברכה בשקט, כדי לפטור את הציבור מדי

צידד הרב נבנצל בהערותיו על המשנה ברורה, וכתב שאינו מבי� את רבו הרב שלמה זלמ� אוירב�, 

שהתנגד לה. ואני בעניי דווקא מבי� את דעת הגרש"ז אוירב� זצ"ל, שאי� לחז� להעלי" את גאולת 

י� ב�פר ישראל, ואי� לעשות מעשה להיפטר מ� האמ�, אחרי שהרמ"א פ�ק שיש לאמרו (ועי

הפו�קי" על פי  ורקמתנגדי" להצעה זו). ה, שמביא פו�קי" רבי" 86"פ�קי הלכות" הערה 
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  .(טור) (כו) התפלל לבד אין עונין אמן, כדלקמן סימן רט"ו

 סעיף ח
גאל 'ולא יפסיק לאחר שאמר  ,להיצריך לסמוך גאולה לתפנ

רק אם אירעו אונס שלא הניח תפילין ונזדמנו לו בין � ;(כז)' ישראל

 ;שיתפללולא יברך עליהם עד אחר ע, (כח) גאולה לתפלה מניח אז
  ואם עד שלא אמר 'גאל ישראל' .(כט) אבל טלית לא יניח אזפ

  

 בית יו��. פ  מקוצי. ' משהש� בתו�פות בש� רע  .ע"ב ש� י״ד�  .' ע"בטברכות נ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  מבאר הרמ"א שאי� לענות אמ� על ברכות עצמו. וש" –�ימ� רט"ו (כו) 

מיד ש היינוה ל�מו� גאולה לתפילה, ומצואמרו חכמי" ש –גאל ישראל (כז) 

", יש ברו� אתה ה' גאל ישראללאחר הברכה שלאחר קריאת שמע, החותמת "

ג" ש ת. �מיכות זו מבטאביניה� כללואי� להפ�יק  ,העמידה בתפילתלהתחיל 

כל רגע, ולכ� בשוכחי" שאנו תלויי" בו איננו אנו  ,אל אותנווג קב"השה לאחר

  ומתפללי". מבקשי" עזרתואנו מיד 

לכל הפחות לקריאת שמע  הניח תפילי�להיא  החובה –מניח אז (כח) 

 ,ולכ� ההנחה היא צור� התפילה, (כפי שראינו ב�ימ� כ"ה �עי0 ד)תפילה לו

. 23"ברכות אינ� מעכבותהרי "כי עד אחר שיתפלל, לא יבר�  �א ואינה הפ�ק.

  .24דהעמיה וזו ראיה נו�פת לחשיבות הנחת התפילי� בזמ� תפילת

הציצית (בניגוד , חובת (ב�"ק י')כיוו� שכפי שראינו  –לא יניח אז (כט) 

  וא0 שלכתחילה יש .רק כשלובש בגד של ארבע כנפות לתפילי�) קיימת

   

                                                                                                                                               

שיש עלינו מדוע נפ�יד עניית אמ� והמחבר לא יענו כא� אמ�. ואי אפשר לצאת ידי כל הדעות, 

(כפי  ברכההפו�קי"? וכאמור יש �ברה בדבר, והיא שאמ� זה הוא חלק מהלענות לדעת חלק מ� 

האמ� הוא ג" כ�  ,הנחשבת כ"גאולה אריכתא" ,בגמרא לגבי אמירת ברכת "השכיבנו"שמובא 

 חלק מברכת הגאולה).

כ� בירושלמי (ברכות פ"ב ריש ה"א) לעניי� ברכות קריאת שמע, ומש" למדו הפו�קי" שכל  .23

יצא ידי חובה. וכ� משמע  –ר� יג" א" לא בוברכות המצוות אינ� מעכבות את עשיית המצווה, 

 בבלי ברכות ד0 טו ע"א: "וברכה דרבנ�, ולא בברכה תליא מילתא".מה

וכפי שראינו ב�ימ� כ"ה �עי0 ח', יש שלמדו מכ� שתפילה בתפילי� חשובה מאשר תפילה  .24

 (מ"ב �"ק לח בש" המ"א �"ק יב; וכ0 החיי" אות לד). במניי�



 קריאת שמע וברכותיההלכות  �שולחן ערוך כפשוטו    58

  

 

מניחם, ולא יברך עליהם עד אחר  - נזדמנו לו טלית ותפילין 

הגה: ויש אומרים שקודם 'גאל ישראל' יברך על התפילין, והכי . (ל)תפילה 

  . (תוספות, ומרדכי, והגהות מיימוני פ"ג מהלכות קריאת שמע) (לא) נהוג

 סעיף ט
וכיצד עושה, קלה. יאין לענות קדיש וקדושה בין גאולה לתפצ

  .(לב) כדי לענות 'שירה חדשה'ממתין ב
 מהרי״ק ב�ימ� מ״ב בש� רבנו ת�. ק  והמרדכי ש�.ע"ב, ג "י בד� תו�פות ש�צ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בי� גאולה לכ� אי� להפ�יק ו ,אי� זה חיוב גמור –טלית לתפילה בהתעט0 ל

 . לתפילה לעיטו0 בטלית

כלומר שיניח טלית ותפילי� באמצע ברכת קריאת  –עד אחר התפילה (ל) 

 שמע, ולאחר תפילת העמידה ימשמש בה� ויבר� עליה�. 

עבור תפילת בתפילי�  הניחכיוו� שחובה ללשיטה זו,  –והכי נהוג (לא) 

הברכה המלווה את ההנחה היא חלק מהחובה, ומותרת ש הרי העמידה,

לכ� עליה לא יבר�). ראינו ובאמצע הפרק (וכאמור, טלית אינה חובה גמורה, 

�ברה זו ברמ"א ג" לגבי עניית אמ� אחר גאל ישראל, שלשיטתו דברי" אלו 

  .25התפילה, ואינ" הפ�ק כינחשבי" כצור

 או שמתפלל ,שהגיע באיחור לתפילהאד" ב�עי0 זה עו�ק  –כדי לענות (לב) 

לענות  �פיקהעמידה לא יתפילת ורואה שא" יתחיל את יותר מהציבור, לאט 

אי� להפ�יק  שהלא ,מתי� ב�ו0 הברכהבמקרה כזה לא ילקדיש או לקדושה. 

יוו� גאולה. וכהבאמצע ברכת  ,אלא ימתי� לפני כ� ,בי� גאולה לתפילה

 לאשהחתימה צריכה להיות המש� של הברכה, כותב המחבר שלכתחילה 

  וא"ממש לפני החתימה, אלא מעט קוד", לפני המילי" "שירה חדשה". יפ�יק 
   

                                                           

ה�פרדי" (כפי  המשנה ברורה (�"ק מ"ז) כותב שבמקרה זה יבר� רק ברכה אחת, כמנהג .25

שראינו ב�ימ� כ"ה �ו0 �עי0 ה'), ולא יאמר "ברו� ש" כבוד מלכותו". ערו� השולח� (�עי0 ט"ז) 

כתב שהמנהג שלא לבר� כלל, כדעת המחבר. אול" דעת הרמ"א בדרכי משה היא חד משמעית, 

" שכתבו עוד ראשוני". ומלשונו: "ואי� נניח דברי הפו�קיבומקורו בטור, בתו�פות ו  ,שצרי� לבר�

בהדיא לבר� אתפילי�, ונתפו� דחיית הר""". וכ� הט"ז והמג"א לא העירו כלו", ומשמע 

כדרכו. ונראה להלכה שה�ומ�  �שמ�כימי" ע" פ�ק הרמ"א כפשוטו, שמניח תפילי� בברכותיה

 על פשטות דברי הרמ"א לא הפ�יד.
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 סעיף י
 'אמת ואמונה', ו(לג) שחרית 'אמת ויציב'כל מי שלא אמר ר

הגה: מי שהוא  .(לה)ידי חובת המצוה כתקנה ש, לא יצא (לד)ערבית 

ודחוק ואין לו פנאי להתפלל מיד אחר קריאת שמע, יקרא קריאת שמע אנוס 
  עד 'אמת', וימתין לומר שאר הברכות עד שיתפלל, שאז יאמר ויציב ונכון

 

 .רוש הטורילפש  ע"א ברכות י״בר

  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

יחזור שלאחר הקדיש או הקדושה  המתי� לפני החתימה, מציעי" האחרוני"

  .26"חדשהשירה "ויתחיל מ

, בברכה זו אנו מצהירי" על אמונתנו בגאולת ישראל ממצרי" –שחרית (לג) 

 ,בכל הזמני". אמונה זו יציבה הוא הגואל אותנו מכל הצרות ועל כ� שהקב"ה

, ועל כ� היא פותחת במילי" "אמת היא מבו��ת על עובדות העברש משו"

  ויציב". 

ערבית ברכה זו עו�קת בגאולת ישראל ממצרי" תפילת ג" ב –ערבית (לד) 

הלילה נמשל לתקופת ובהכרה שבכל ההי�טוריה הקב"ה מג� על ישראל. 

הגלות והצרות, ולכ� הברכה שלאחר קריאת שמע של ערבית פותחת במילה 

  ", להדגשת אמונתנו בהמש� הגאולה ג" בזמ� הצרות.אמונה"

יציאת מצרי" ביו" את כור וה לזומקיימי" את המצאנו ברכות אלו באמירת 

בקצרה את המילי" "אשר הוצאתי אתכ" מאר; וא0 שכבר הזכרנו  .ובלילה

 עמו.לבי� ה' שקשר ההדוק והנצחי ה יש להדגיש אתבפרשת ציצית, מצרי"" 

 מי"חכקריאת שמע. ת מצוַהיא עיקר הפרשיות  קריאת שלוש –כתקנה (לה) 

 לא קיי"ללא הברכות  וראוהק ה,אחרילו הו�יפו ותיקנו ג" ברכות לפניה

 .27תקנהת חכמי" כמצוַ
   

                                                           

 משנה ברורה �"ק נ"ב בש" מאמר מרדכי. .26

וצרי� לעיי�  .23ראה למעלה הערה ואול" מדאורייתא יצא ידי חובתו. ראה �ימ� �' �עי0 ב,  .27

ה� מי שלא אמר� מדוע אמרו זאת על הברכה האחרונה ולא על הברכות הראשונות, שהלא ג" ב

יצא, א0 שלא התפלל כתקנת חכמי". וייתכ� שאי אמירת ברכת "גאל ישראל" חמורה יותר, 

והדבר פוג" לא רק בברכה שלא נאמרה, אלא א0 במצוַת קריאת שמע עצמה, כי ברכה זו היא 

 הרחבה של זכרו� יציאת מצרי", הנאמר בקיצור בפרשת ציצית. 
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  .(ב"י בשם רוקח סי' שכ"א) (לו)וכו' ויתפלל, כדי שיסמוך גאולה לתפילה 

 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לכתחילה יש להתפלל ברצ0 מ"ברו� שאמר" עד �ו0  –גאולה לתפילה (לו)  

ובוודאי שמתחילת ברכות קריאת שמע עד לאחר העמידה אי�  .28התחנוני"

יש ל�מו� גאולה לתפילה. אול" יש לדו� מה יעשה אנו� שאינו ולהפ�יק, 

ל ברצ0, היכ� עדי0 שיפ�יק: הא" לאחר ברכת "גאל ומ�פיק לומר את הכ

או  ,ישראל", ויתפלל בנפרד קריאת שמע וברכותיה ובנפרד את העמידה

שמע, ואחר כ� ימשי� מ"אמת ויציב", כדי לא להפ�יק  שיפ�יק לאחר קריאת

יה, כיוו� ישיש לנהוג כאפשרות השנפ�ק בי� גאולה לתפילה. הרמ"א 

 ש�מיכות גאולה לתפילה חשובה יותר. המפרשי" תמהו על פ�ק זה של

העצה היא שיקרא תחילה קריאת שמע  ,א" אי� לו זמ�ש מכיוו�הרמ"א, 

יקרא שוב קריאת שמע, הפע" ע"  – לבדה, וא" יהיה לו פנאי בהמש�

. לכ� למעשה דחו אות" (כפי שהתבאר ב�ימ� �' �עי0 ב)הברכות, ויתפלל 

  . 29אחרוני" את דברי הרמ"א מהלכה

                                                           

כפי שהתבאר ב�ימ� נ"א �עי0 ד. ונראה שג" "קדושה ד�דרא" ("אשרי" ו"ובא לציו�") שייכת  .28

תפילת ל כ�יו"לעיקר התפילה, שהלא אנו אומרי" אותה לפני קדיש "תתקבל צלותהו�", שנאמר 

 העמידה.

כ� כתבו הגר"א והמג� אברה". הפרי מגדי" (אשל אברה" �"ק טו) מ�ביר שהדיו� כא� הוא  .29

יש לו עדיי� פנאי ל�יי" את ברכת הגאולה, אול" לא אמנ" שאירע אחרי שקרא את שמע, ו באונ�

את העמידה. להלכה דברי הפרי מגדי" ברורי", אול" קשה לומר שזו כוונת הרמ"א, ואכ� הגר"א 

  והמג"א לא הבינו כ� את הרמ"א, והקשו על הפמ"ג.

נאי יקרא קריאת שמע בלבד, ומאוחר המג� אברה" הביא ראיה מ�ימ� �' �עי0 ב שמי שאי� לו פ

ע" תפילת העמידה, ודחה את דברי הרמ"א יחד יותר כשיתפנה יקרא קריאת שמע בברכותיה 

 יהברכות  אכא�. ולעניות דעתי נראה שש" מדבר השו"ע על מי שכבר קרא קריאת שמע בל

לעומתו  ;עמונע ממנו לחזור על ברכות קריאת שמ ינופו�ק שהדבר אהוא מ�יבה זו או אחרת, ו

מי שאי� זמנו בידו. הרמ"א מב�� את דבריו על כ� עו�ק בשאלה כיצד ינהג מראש הרמ"א כא� 

שא0 שבדיעבד מותר לומר ברכות קריאת שמע עד �ו0 שעה רביעית, לכתחילה יש לאמר� בעונת 

זמ� תפילת העמידה לכתחילה הוא עד �ו0  אול"קריאת שמע, שהיא עד �ו0 שעה שלישית; 

כמה  בר�. מכא� פו�ק הרמ"א שיש להשתדל ל , ואפשר ממילא שהתפילה תתאחרתשעה רביעי

מכריע שיאמר בעונת�  לכ�ו ,שיותר ברכות בזמ� קריאת שמע, אבל יש ג" ל�מו� גאולה לתפילה

את שתי הברכות הראשונות ואת קריאת שמע, ואילו את הברכה האחרונה י�מו� לתפילת 

. להלכה נראה לנהוג כה�כמת האחרוני", שלא יבר� העמידה כשיתפנה לפני �ו0 שעה רביעית

 כלל את הברכות עד שיוכל לומר אות� יחד ע" קריאת שמע ותפילת העמידה.
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 סימן ס"ז

 ובו סעיף אחד.  דין ספק אם קרא קריאת שמע,

 סעיף א
ומברך לפניה  ,(א) חוזר וקורא -  ספק אם קרא קריאת שמעא

יודע שקראה, אלא שמסופק אם ברך אבל אם ב. (ב) ולאחריה

  .(ג) אינו חוזר ומברך -  לפניה ולאחריה
 

 .ש�ב רמב״� בפרק ב' מהלכות קריאת שמע, ע"א וכר׳ אליעזר. הרי״�, והברכות כ״א א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

וכשאד"  כבר ראינו שקריאת שמע היא מצווה מ� התורה, –חוזר וקורא (א) 

 לושכל שהרי הוא חוזר ומקיימה. ו –מ�ופק הא" קיי" מצווה מהתורה 

הפ�וק הראשו�, שהוא עיקר החיוב מ� התורה, ולכ�  הפרשיות נגררות אחרי

 יקרא את כול�. 

המ�ופק א" קיי" מצווה ולכ� מקיימה מצוות, שאר הב –לפניה ולאחריה (ב) 

ברכות שנית מ�פק לא יבר� עליה, משו" "�פק ברכות להקל". לעומת� 

 שה� מדברי חכמי", הרי ה� נגררות אחרי קריאת שמעקריאת שמע, על א0 

(וא0 לשונ� אינה "אשר קדשנו  תאי� אלו כשאר ברכות המצווש משו"

 ילוושתיקנו חכמי" שבמצוותיו"), אלא מדובר בברכות שה� חלק מהתפילה, 

א את כל יקר –כשעליו לחזור ולומר קריאת שמע לכ�  את קריאת שמע.

 . 1נהוקיהיחידה כת 

כיוו� שחיוב הברכות הוא מדרבנ�, וכשמ�ופק א" קיי"  –חוזר ומבר�  אינו(ג) 

 שחיוב 2אינו חוזר א" יש חשש ברכה לבטלה. וכתבו הפו�קי" –חובה מדרבנ� 

                                                           

אר הרשב"א (בשו"ת ח"א �ימ� ש"כ) בדברי הרמב"" (הלכות קריאת שמע ב', יג), וכ� כתב יכ� ב .1

המ�ופק א"  �בהשהתורה, הבית יו�0. ובפירוש זה מתור; מדוע הדי� כא� שונה משאר המצוות מ

יחזור על המצווה בלי ברכה. שכא� הקריאה וברכותיה ה� עניי� אחד, וי�ודות האמונה  –קיי" 

ל נחשב ליחידה אחת. ועל א0 האמור, א" ברור לו שאמר ולכ� הכונמצאי" בכל חלקי המצווה, 

 אינו חוזר עליה� (עיי� ערו� השולח� כא�). –את הברכות 

 מ"ב �"ק ד'. .2
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 3הזכרת יציאת מצרי" הוא מהתורה, ולכ� א" מ�ופק א" הזכיר יציאת מצרי"

  .יקרא שוב את פרשת ציצית, או את ברכת "אמת ויציב" בלא החתימה -

                                                           

 ל ברכת "גואל ישראל".עשדילג ג" על פרשת ציצית וג"  חוששכלומר ש .3
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 סימן ס"ח

 ובו סעיף אחד. דין הפסק בפיוטים,

 זמ� הגאוני" והראשוני" במטרההפיוטי" ה" שירי" שכתבו חכמי" גדולי" ב

ב�ימ� זה דני"  פות את התפילה ולחזק את האמונה על ידי שירה דתית.ילי

  המחבר והרמ"א הא" מותר לאמר"  בברכות קריאת שמע.

 סעיף א
יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים, ונכון א

  ן איסורהגה: ויש אומרים דאי .(א)למנוע מלאמרם, משום דהוי הפסק 
 

 .והטור בש� אביו הרא״ש ,ור״מ בפרק א' מהלכות קריאת שמע ,תשובת הרמ״הא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הו�פה לתפילה נחשבת להפ�ק. וא0 שהפיוטי" ה"  –משו� דהוי הפ�ק (א) 

אי� לשנות ממטבע , וכידוע 1מעניי� התפילה, אי� זה הנו�ח שקבעו חכמי"

שא�ור לא כתב למנוע מלאמר"" ונקט לשו� "נכו�  המחבר .שטבעו חכמי"

   .יש לה" על מי ל�מו�לאמר", כי יש הנוהגי" לאמר", ו

לחזור בשירה על קטע  יש החוששי" להפ�ק בתפילה, ולכ� מחמירי" ואו�רי"

  לדברי האומרי" כי אפילו  נוהגי" כ�,ונראה שאי� למחות ב. 2אחד כמה פעמי"

אבל  ;ה שתיקנו חכמי"הרי זה בגלל שזו תו�פת על מ ,שאי� לומר פיוטי"

התלהבות חדשות, אלא חוזרת עליה� מתו� מו�יפה מילי"  אינה וזכשירה 

ובדיעבד ודאי שיצא, שהלא  .3ללמד על הנוהגי" כ� זכותויש מקו"  ,ודבקות

   .4יצא בדיעבד –אפילו א" שינה מילה בתו� הברכה 

                                                           

שראינו (ב�ימ� נ"ג  פיועוד, שאמירת" מאריכה את התפילה, ועלולה לגרו" לאנשי" לדבר. וכ .1

 �עי0 יא) שאי� לשליח ציבור להארי� בניגוני" יתר על המידה משו" טורח הציבור.

 כב, ויביע אומר ח"ו �ימ� ז' מאות ד. אגרות משה או"ח ח"ב �ימ� ,למשל ,עיי� .2

על ואמנ" יש פו�קי" שא�רו (ראה בהערה הקודמת). וג" לדברינו יש להקפיד לשמור  .3

או מחברי" היכ�  קאי� לשיר קטעי תפילה המפ�יקי" היכ� שאי� להפ�ילכ� ו ,משמעות המשפט

 שצרי� להפ�יק.

 מ"ב �"ק א'. .4
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, (ב) המקומות לאמרםוכן נוהגין בכל  ,(הרא"ש ס"פ אין עומדין והרשב"א והטור) בדבר

 ,(ד) ומכל מקום לא יעסוק בשום דבר .(ג) והמיקל ואינו אומרם לא הפסיד

, (ה)פיוטים  אפילו בדברי תורה אסור להפסיק ולעסוק כל זמן שהצבור אומר

ומכל מקום מי שלומד . (מהרי"ל וד"מ) כל שכן שאסור לדבר שום שיחה בטילה

ביה איסורא, דהרהור לאו כדיבור  לית - על ידי הרהור, שרואה בספר ומהרהר 
דמי, אלא שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק. ועל כן אין לאדם 

ועיין  .(ו)לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאמרם, ויאמר אותם עמהם 

  לקמן סימן צ' (סעיף י').
 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

נה שהפיוטי" כ� נהגו גדולי עול" בקהילות רבות, מתו� הב  –לאומר� (ב) 

נחשבי" כחלק מהברכה. להלכה, ל�פרדי" אי� לומר את הפיוטי", ולאשכנזי" 

אי� אי�ור בדבר. יש קהילות �פרדיות רבות שנוהגות לאמר", וכל אחד יכבד 

את מנהג המקו", ואי� �יבה לבטל מנהג זה היכ� שנהגו, שהלא ג" המחבר לא 

ש שאי� בו מ�ורת מיוחדת שלל אותו מכל וכול, וגדול כוח המנהג. במקו" חד

ומתפלליו באי" מקהילות שונות, היכ� שנוהגי" על פי נו�ח עדות המזרח לא 

 יאמרו את הפיוטי", וא" מדובר במקו" שרובו אשכנזי מותר לאמר".

 ינוהוא אא�  ,אד" הנמצא במקו" שהציבור אומר"ש כלומר –לא הפ�יד (ג) 

פרישה מ� משו"  בכ�אי� יכול שלא לאמר" ו ,הפ�קלרוצה לאמר" מחשש 

 .הציבור

שהוא פורש וזאת כדי שלא ייראה  ,יהרהר בדברי תורה אלא - בשו� דבר (ד) 

 .ציבורמה

. אבל בהרהור מותר, כפי שיבאר בדיבור הלהפ�קכוונתו  –אומר פיוטי� (ה) 

 בהמש�.

רוצה לומר  ינומותר למי שאהרמ"א פ�ק תחילה שמעיקר הדי�  –עימה� (ו) 

אי� למעשה . אול" ב�ו0 דבריו הו�י0 שהרהר בדברי תורהאת הפיוטי" ל

חמור מאמירת  דבר זהו ,שמא יהיה ניכר שהוא פורש מ� הציבורלנהוג כ�, 

: פ�וקי דזמרהבג" זה קיי" נראה שדי� ופיוטי" באמצע ברכות קריאת שמע. 

אלא בי� "ברו� שאמר" ל"ישתבח", טי" ומעיקר הדי� אי� להפ�יק בפי

  .וכל אחד ינהג כמנהג קהילתו ;יש לה" על מי ל�מו�שהנוהגי" לאמר" 
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 סימן ס"ט

 הפורס על שמע, ובו ב' סעיפים. 

משו" שהתפילה בציבור נשמעת. וטע" ישנ� שתי �יבות להתפלל בציבור: א. 

ב.  לומר יחד ע" הציבור. זה מכוו� במיוחד  לתפילת העמידה, שאותה יש 

�ימ� זה , קדיש וקדושה. ", אמ�ברכובשביל הדברי" הנאמרי" רק בציבור: "

עו�ק בקיו" הטע" השני: באלו תנאי" נית� במניי� של עשרה אנשי", שחלק" 

  כבר התפללו, לומר "ברכו", קדיש וקדושה ולענות לה".

 סעיף א
אם יש בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד, ולא שמעו א

לא קדיש ולא קדושה, עומד אחד מהם ואומר קדיש וברכו וברכה 

לשון  ',פורס על שמע'ראשונה יוצר אור ולא יותר, וזה נקרא 

  .(א) פרוסה, שאין אומרים אלא קצת ממנה[כמו] חתיכה 
 

   לפירוש הר״� ש�.ע"ב מגילה כ״ג א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הדוגמה הראשונה היא במקרה שהתא�פו בבית הכנ�ת  –קצת ממנה (א) 

וכבר יצאו ידי חובת  עשרה אנשי" שכל אחד מה" כבר התפלל ביחידות,

המחבר כותב שיתחילו קדושה. לקדיש ול ,ברכותפילה, אול" ברצונ" לענות ל 

שהקדיש נאמר  1בהלכות הקדישבחצי הקדיש שלאחר ישתבח (אול" ראינו 

שצרי� לומר שלושה פ�וקי" לפני דווקא על התפילה שלפניו; לכ� נראה 

 וברכה ראשונה של קריאת שמע.  'ברכו'ואומרי"  ),אמירת הקדיש

ראינו בעבר שישנה מחלוקת הא" יחיד יכול לומר את פ�וקי הקדושה 

; לפיכ�, את אמירת ברכת "יוצר אור" בפרי�ה (ב�ימ� נ"ט �עי0 ג)שבברכה זו 

 :2על שמע יש לה�ביר לפי כל אחת מהדעות

  ידי", אזי אות" יחבברכה זושפ�וקי הקדושה  אינו אומר אתיחיד ש ל�וברי"
   

                                                           

 הרמ"א, ובדברינו ב�ימ� נ"ה �"ק א.ראה �ימ� נ"ד �עי0 ג' בדברי  .1

 מו�בר על פי הבית יו�0. .2
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הגה: ועכשיו לא נהגו לומר כל ברכת יוצר אור, אלא אומרים קדיש וברכו, 
יש אומרים שפורסין בקריאת שמע של  .(ב) והם עונים אחריו 'ברוך ה'' וכו'

, ולא נהגו כן משום דליכא קדיש (כל בו, וב"י בשם הר"ן) (ג)ערבית כמו בשחרית 

יוצר אור, אומר ולאחר שסיימו ברכת . (ד)קודם ברכו של ערבית 

אבות וגבורות וקדושה ו'אתה קדוש', וזה נקרא 'עובר לפני 

  משום דהוי ואין עושין דברים אלו בפחות מעשרה,ב .(ה)התיבה' 
 

   ש� במשנה.ב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בשלמותה.  ועליה" כעת לומר ברכה זו דילגו על כ� בתפילת" הקודמת,

י�בירו  ',יוצר' בברכתהקדושה פ�וקי יחיד אומר את לעומת" ה�וברי" ש

לה', שבח חשוב  ' יש לומרברכו'אחרי שאמרו ש מפניתיקנו לומר ברכה זו ש

  . 3לא תיראה כשקרית כדי שאמירת ברכו

אחר ברכת "יוצר אור"  –המש� דברי המחבר מובאי" אחר דברי הרמ"א 

  ל הקדוש". -, עד "הא4ממשיכי" בתפילת העמידה ובקדושה

" באופ� מלא, כדברי לפרו� על שמע"נוהגי" שלא שכלומר  –' 'ברו� ה'' וכו(ב) 

 .5ברכובבקדיש ו המחבר, אלא מ�תפקי" 

לשיטת הרמ"א, שמדובר רק על הו�פת קדיש וברכו ב�ו0 –כמו בשחרית (ג) 

 המאחרי".את כדי להוציא ידי חובה  התפילה, מו�יפי" זאת ג" בערבית,

ולכ� אי� צור� להשלימו. למנהג ה�פרדי" הנוהגי" לומר  –של ערבית (ד) 

קדיש לפני התפילה, חוזרי" ואומרי" בערבית קדיש וברכו ב�ופה, לטובת 

לאחר תפילת אצל האשכנזי" יש שנהגו לומר קדיש וברכו המאחרי". וא0 

  .תערבי

  כפי שראינו ב�"ק א'. כיו" נוהגי" ג" ה�פרדי" –עובר לפני התיבה (ה) 

    

                                                           

ה לתורה מ�תפקי" אחר "ברכו בעניית "ברו� ה' המבור�", שונה הדבר ב"ברכו" של יוא0 שבעלי .3

 ר� כלל יש מהל� ארו� של תשבחות לה' יתבר�, מה שאי� כ� בפור� על שמע.דש" בשתפילה, 

 , שרק מתארת את המלאכי" המקדשי" את הש"."צריו" בברכתמ�תפקי" בקדושה ש י�וא .4

לנו�ח אשכנז, האומרי" "עלינו לשבח" לפני שיר של יו", מו�יפי" זאת ב�ו0 התפילה ממש  .5

ענו ל"ברכו" שבקריאת התורה). כבר המאחרי" ש כיוו�(מלבד בימי" שקוראי" בה" בתורה, 

 �יפי" "ברכו" לפני "עלינו לשבח".ולנו�ח �פרד ועדות המזרח, האומרי" "עלינו לשבח" ב�ו0, מו
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שלא שמעו, דהיינו  שישהוצריך לחזור אחר גשבקדושה.  דברים

 - בשביל אחד שלא שמע  לוואם אינם נמצאים, אפידרוב העשרה. 

מי ששמע יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני  לו. ואפי(ו) אומרים

אם אותו שלא שמע  קוםמכל מההתיבה בשביל אותו שלא שמע, 

מוטב שיפרוס ויעבור  - בקי לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה 

 שכבר שמע , משיפרוס ויעבור לפני התיבה אחרלפני התיבה הוא

  ישלים –הגה: ומי שעובר לפני התיבה ואמר שלוש הברכות הראשונות  .(ז)
  

תלמידי רש״י בשמו, והאגור בש� ד  בפרק א׳ מהלכות תפילה. ב"�ורמ  ,מ�כת �ופרי�ג

 בית יו��.ה  ומ�כת �ופרי�. ,�מ״ק, ורוקח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לחשוש לדעה שהביא הרמ"א, ולא לומר שוב את ברכת 'יוצר אור', אלא 

להו�י0 ב�ו0 התפילה רק קדיש וברכו. וא" יש מי שלא התפלל במניי� ורוצה 

מתפלל ביחידות כרגיל עד תפילת העמידה, ואז אומר  –להשלי" ג" קדושה 

יכול לומר קדושה.  בקול את שלוש הברכות הראשונות בנוכחות עשרה, וכ�

יכול לומר ג" את שאר הקדישי".  –וא" עדיי� נשארו עשרה בבית הכנ�ת 

וא" יש רוב מניי� שלא התפלל, אפשר להתפלל  .6והוא הדי� בתפילת ערבית

  .7תפילה רגילה, כלומר תפילה בלחש ולאחריה חזרת הש";

 ה;עשראי� לומר קדיש, קדושה וברכו שלא בנוכחות שכלומר  –אומרי� (ו) 

אמנ" לכתחילה עדי0 שמתו� העשרה יהיו רוב שלא יצאו ידי חובת", אול" ו

בדיעבד די אפילו באחד שעדיי� לא שמע קדיש וקדושה, ומשלימי" לו תשעה 

  .שכבר שמעו

לעניי� בראשוני"  נאמרוהמחבר הביא כמה דעות ש –אחר שכבר שמע (ז) 

 כו וקדיש ב�ו0הפרי�ה על שמע. וכבר אמרנו שכיו" נהוג לומר רק בר

   .8מאחרי"אי� אפילו א"  , שאות" אומרי" בכל מקרה,התפילה

                                                           

 מ"ב יכול לומר "קדיש תתקבל" רק א" יש רוב מניי� שלא התפלל.שיטת המ"ב �"ק ו. אמנ" ל .6

 מ"ב �"ק ח. .7

 אד"יתו" או ש" יש א" למרות האמור לעיל יש מקומות שנוהגי" לומר את הקדיש הזה רק  .8

י� יתו", שליח ציבור אומר קדיש זה נוהגי" שא" אהויש  ר.מחויב לומר קדיש על נפטאחר ה

 וברכו.



 קריאת שמע וברכותיההלכות  �שולחן ערוך כפשוטו    68

  

 

, אבל האחרים יכולין (ח) כל התפלה ולא יפסיק, אף על פי שכבר התפלל
. וכל שכן שאם לא התפלל הפורס והעובר לפני התיבה (ט) ךכר להפסיק אח

 שמעקריאת  ךכר אף על פי שיצטרך לקרות אח ,(י) תחלה, שישלים תפלתו
. ואסור להפסיק בדברים (ב"י בשם מהר"י אבוהב)(יא)  ולא יסמוך גאולה לתפלה

 יבורצליח וברכותיה, ולכן אסור לש קריאת שמעאלו בין גאולה לתפלה או ב
וברכותיה כדי לפרוס על  קריאת שמעלתפלה או ב קריאת שמעלהפסיק בין 

כו והתחיל לאחר שהתפללו הקהל קדיש ובר סתהכנית שמע לאותן הבאים לב
יכול להפסיק להוציא  ,אבל בברכת ערבית שהיא רשות .בברכת יוצר אור

 או (יג) איש אחר יכול לפרוס על שמע קוםמכל . ומ(יב) ובתםחדי אחרים י
  שכבר התפללו, כנסתהית באותו ב ילו, אפ(יד) כל התפלה עשרהלהתפלל ב

   

 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

עליו לומר את כל  –שכיוו� שאמר את הברכות הראשונות  –שכבר התפלל (ח) 

 התפילה, שכולה חטיבה אחת. כיו" אי� נוהגי" שיאמר זאת מי שכבר התפלל.

אחר ששמעו את שלוש ליכולי" לצאת  האחרי" –להפ�יק אחר כ� (ט) 

צריכי" להמתי� שהפור� על שמע  ינ"וא ,הברכות הראשונות של העמידה

 .העמידהתפילת יגמור את 

. וזאת העמידהתפילת צא ידי חובת ישהלא עדיי� לא  –שישלי� תפילתו (י) 

 על א0 שטר" קרא את שמע, כפי שממשי� הרמ"א.

המאחר בשחרית מקצר  וכיו" .ג כיו"ונה ינוג" זה א –גאולה לתפילה (יא) 

 ,וכשמגיע לעמידה יאמר בקול ר" את שלוש הברכות הראשונות, 9בתפילתו

  .לומר קדושהיוכל   -י" וא" יש לו עשרה עונ

וכיו" אי� נוהגי" להפ�יק באמצע ערבית כדי לומר קדיש  –ידי חובת� (יב) 

 וברכו, ו�ומכי" על הקדיש וברכו שייאמרו ב�ו0 התפילה.

ולשיטת הרמ"א הכוונה לאמירת קדיש וברכו, בנוכחות  –לפרו� על שמע (יג) 

  עשרה.

 נו�0. מניי�אד" שלא התפלל יכול לפתוח היינו ש –כל התפילה (יד) 

   

                                                           

כפי שפורט ב�ימ� נ"ב: לדעת הרמ"א יאמר לפחות "ברו� שאמר",  היכול לדלג בפ�וקי דזמר .9

 ל בקדשו".- "אשרי" ו"ישתבח"; ולדעת המחבר ג" "הללו א
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רק שלא יעמוד החזן השני במקום שעמד  .(טו) ובתםחדי להוציא אחרים י
די דהוי כאילו לא יצאו בראשונה י ,דזהו נראה גנאי לראשונים ,הראשון

ית דוקא שעדיין הראשונים בב ילראה . ונ(תשובת מהר"י מינץ סי' ט"ו) ובתםח
, אבל אם יצאו הראשונים יוכל לעמוד החזן אף ןאלא שהשלימו סדר סתהכנ

  .(טז) במקום שעמד הראשון

 סעיף ב
 שמעעל , אף על פי שלא ראה מאורות מימיו, פורס (יז) סומאו

 שהוא נהנה במאורות שרואין אחריםז ',יוצר המאורות'ומברך 

 .(יח) שיורוהו הדרך אשר ילך בה
 

  .ע"ב ש� בגמראז  כתנא קמא.ע"א ו מגילה כ״דו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

להתפלל יוכלו שלא בכ� המאחרי" את ולא מענישי"  –ידי חובת� (טו) 

 במניי�.

תחילה הביא הרמ"א את אי�ור האחרוני"  –במקו� שעמד הראשו� (טז) 

לקיי" מניי� שני באותו מקו" של המניי� הראשו�, ולאחר מכ� ה�ביר שמדובר 

זה, יו" לא חוששי" לגנאי דווקא בזמ� שהראשוני" עדיי� בבית הכנ�ת. וכ

במקומות רבי" לפתוח מנייני" נו�פי", וממילא אי� בכ� אמירה נהגו ש מאחר

נוהגי" להתיר בקריאת התורה להוציא שוב את  �וככלשהי על הראשוני". 

אמנ" א" החבורה  .10, ואי� חוששי" לגנאי או לפ�וללמאחרי"ה�פר ולקרוא 

כדי שלא  ,לעמוד בפינהאחר או ללכת לאול" כדאי  ,הראשונה נשארת ללמוד

  להפריע ללומדי".

נקודתיות מצוות אלא שיש מ�פר  ,חייב בכל המצוות ורועיאד"  –�ומא (יז) 

 שהוא אינו יכול לקיי", כמו קריאת התורה, שאינו יכול להוציא בה אחרי"

ואומר לנו המחבר שהעיוור יכול לבר� יוצר  .11אינו קורא מתו� ה�פרש משו"

  להוציא בה אחרי", א0 שאינו רואה. המאורות, וכ�

הפור� על שמע אינו שולשיטת הרמ"א שראינו לעיל,  –אשר יל� בה (יח) 

  יכול לפרו� על שמע. עיוורש קל וחומר, מבר� "יוצר המאורות"

                                                           

 ראה משנה ברורה �"ק י"ח. .10

 שו"ע �ימ� קל"ט �ו0 �עי0 ג. .11
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 סימן ע'

 , ובו ה' סעיפים. הפטורים מקריאת שמע

לגבי אחרת וה ועו�קי" במצהב�ימ� זה אנו למדי" על דינ" של נשי", קטני" ו

  .ת קריאת שמעוַמצ

 סעיף א
, מפני שהיא מצות עשה קריאת שמענשים ועבדים פטורים מא

שיקבלו עליהן עול מלכות  ןונכון הוא ללמדב, (א) שהזמן גרמא

  .(ב"י בשם אוהל מועד) (ב) הגה: ושיקראו לפחות פסוק ראשון שמים.
 אוהל מועד. ב  .ע"א ברכות כא

 סעיף ב

  אפילו ולרש"יד ,(ג) כשלא הגיעו לחינוך םתבנו לרג ;קטנים פטורים
  
 ש� בפירוש רש״י. ד  בתו�פות. 'ברכות כג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

מצוַת עשה שהזמ� גרמה היא מצווה שיש לקיימה ביו"  –שהזמ� גרמא (א) 

מ�וי" או בשעה מ�וימת (כגו� נטילת לולב, תקיעת שופר, תפילי� וציצית). 

הכלל הוא שנשי" פטורות ממצוות עשה אלו. ג" קריאת שמע היא מצוַת 

שעות הש ושלב זמנהקריאת שמע של שחרית עשה שהזמ� גרמה, שהלא 

 ת שמע של ערבית זמנה בלילה. וקריא ,של היו"הראשונות 

"שמע בפ�וק הוא שמי" מלכות עיקר קבלת ש יוו�כ –פ�וק ראשו� (ב) 

ישראל". וא0 שנשי" פטורות מהקריאה, ה� אינ� פטורות מקבלת עול מלכות 

  .1שמי". ולקבלת עול מלכות שמי" זו אי� זמ� מ�וי"

להבנת מע. פוטרת קטני" מקריאת ש המשנה בברכות (פ"ג מ"ג) –לחינו� (ג) 

פטור זה קיי" רק לפני גיל חינו�, גיל שבו ה" אינ" מביני" מהי רבנו ת" 

  חיוב כללי מדרבנ� לחנ� נוישקבלת עול מלכות שמי". משהגיעו לגיל חינו� 
      

                                                           

 , ברכות קריאת שמע ועמידה, עיי� דברינו ב�ימ� ק"ו �עי0 א.הדזמרולגבי די� נשי" בפ�וקי  .1
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בערב  קריאת שמעהגיעו לחינוך, מפני שאינו מצוי אצלו בזמן 

  .(ה)ם תבנו וראוי לנהוג כר .(ד) וישן הוא בבוקר

 סעיף ג
ימים אם לא  שלושה קריאת שמעהכונס את הבתולה פטור מה

והני מילי בזמן ו. (ו) עשה מעשה, מפני שהוא טרוד טרדת מצוה

וונים כראוי, שגם שאר בני אדם אינם מכ ,הראשונים, אבל עכשיו

הגה: ועיין לקמן סי' צ"ט אם שיכור יקרא קורא.  גם הכונס את הבתולה

   קריאת שמע.
 רג. ותו�פות ש� ב�ו� הפרק והר״� מרוטנבו  ט״ז.ד� ברכות משנה ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 , ולכ� יש לחנ� את הקטני" לקרוא שמע ולקבלאת הקטני" לקיו" המצוות

  עול מלכות שמי".

רש"י מ�כי" שיש חיוב כללי לחנ� את הקטני" למצוות,  –ויש� הוא בבוקר (ד) 

יע לגיל חינו�, בגלל אול" הוא מ�ביר את הפטור במשנה ג" כאשר הילד הג

 מניעה מעשית לחנכו בזמ� קריאת שמע.

לדאוג לכ� שילדי" מגיל חינו� יקראו שמע. וא" האב  כלומר –כרבנו ת� (ה) 

אינו נמצא בבית, כמציאות שמתאר רש"י, תדאג הא" שהב� יקרא קריאת 

שמע, או שהאב ילמד את בנו בזמ� אחר ויחנכו שיאמר קריאת שמע בעצמו 

 .בזמנה

לח� ערו� אינו כותב מה הוא גיל חינו�, משו" שהדבר תלוי ה� בילד וה� השו

  .2במצווה, ואי אפשר לקבוע גיל אחיד לדבר

הוא פלא גדול. הוא מבו�� על כלל  , הנזכר במשנה,די� זה –טרדת מצווה (ו) 

ומרחיבו לא רק לעו�ק במצווה,  ,3"והוה פטור מ� המצוהעו�ק במצו"חשוב 

שהלא הכוונה מעכבת רק  ,מוב� ינוולכאורה הדבר א .הוטרוד במצואלא ג" ל

  עוד,ובפ�וק הראשו�, ומדוע אי� החת� יכול לכוו� ליבו בפרק זמ� קצר כזה? 

   

                                                           

 עיי� משנה �וכה פ"ג מט"ו: "קט� היודע לנענע חייב בלולב". .2

 ב�עי0 הבא. כלל זה יבואר .3
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 סעיף ד
אלא  ,לא יפסיק -  היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמעז

  .(ז) ויקרא אם נשאר עת לקרות ,יגמור עסקיהם
 ירושלמי ש� ח׳ ע״ד לפרוש ר״מ בפרק ב' מהלכות קריאת שמע. ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. 4ודי� זה מופיע בפירוש רק בחת� לטרדה, אחרותדוגמאות חז"ל שלא מצאנו ב

ת קריאת שמע היא נראה לי שחכמינו ז"ל רצו ללמד לנו ער� גדול. הנה מצוַו

וחששו  ;שמי" קבלת עול מלכותוכוללת בתוכה , גדולה וחשובהה ומצו

אלא יראה  ,והולראות בזיווג מצהאד" בה' יתקשה  ושמרוב דבקותחכמי" 

וה ומצדווקא על דבר זה: החתונה היא אמרו חכמי" לכ� דבר גשמי וירוד.  כ�ב

  ה פוטרת מקריאת שמע.טרדת א0קיי", גדולה כל כ� ששיש לגדולה 

ולמדו זאת . "והוה פטור מ� המצוהעו�ק במצומשו" ש" –עת לקרות (ז) 

כלומר שהחיוב , 5"הופרט לעו�ק במצו –בשבת� בבית� חכמי" מ� הפ�וק: "

המשנה ולא בזמ� שע�וק בחפצי שמי".  ,יתובֵ  ניבזמ� שע�וק בענייהוא 

שיאמר לכל הפחות את הפ�וק הראשו� של קריאת  (�"ק י"ט) כותב ברורה

לעי�וק  שמע, שהוא דאורייתא לכל הדעות, ובזמ� הקצר שאומרו אי� הפרעה

  . 6בצרכי ציבור

  

   

                                                           

בגמרא (ברכות ד0 י"א ע"א) הקשו מדוע בטרדה זו פטור, וא" למשל טבעה �פינתו בי" אינו  .4

א" כל הבעיה היא שאינו יכול  :של מצוה". אול" עדיי� קשהפטור. ותרצו "הת" טריד טרדה 

, הלא �ו0 �ו0 אינו יכול לכוו�! לכ� מה ההבדל בי� טרדה של מצווה לשאינה של מצווהלכוו�, 

 ה�ברנו שהדי� הוא דווקא בחת�, ולא בטרוד במצווה אחרת. 

 �וכה ד0 כ"ה ע"א. .5

"העו�ק במצווה", שהעו�ק במצווה אחת  אול" אי� בכ� חובה, שהלא מהתורה חל עליו פטור .6

וא0 א" עבר זמ� הקריאה, טוב שיקרא את שלוש הפרשיות של אינו מחויב במצווה אחרת. 

כל היו". ובקריאה זו יקבל עול מלכות  �כי לדעת הרמב"" אפשר אפילו לבר� עליה ,קריאת שמע

א חייב לעשות כ�, כי ת זכירת יציאת מצרי". אמנ" השולח� ערו� לשמי", וג" יקיי" את מצוַ

. המשנה ברורה (�"ק כ) כתב שא�ור לו זמ� הקריאהפטור בעיקר אותו העו�ק במצווה היה 

יימנעו אנשי"  כדי שלאהשולח� ערו� די� זה, לא הביא ונראה שבכוונה  ,לאכול עד שיניח תפילי�

 וה.והמצאת  מלקיי"
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 סעיף ה

או שהיה במרחץ, או שהיה עוסק  ,באכילה (ח) היה עוסק

 -  בתספורת, או שהיה מהפך בעורות, או שהיו עוסקים בדין
  , ואם היה(ט)קריאת שמע קורא  ךכר להרמב"ם גומר ואחח
  
  .ברמב"� ש�ח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ;7לפני שהגיע זמ� קריאת שמעמדובר בעי�וקי" שהתחיל"  –היה עו�ק (ח) 

חייב ובאי�ור,  "התחילהרי זמ� קריאת שמע,  בה" לאחראבל א" התחיל 

 . 8להפ�יק כדי לקרוא

הוא יכול  המצווההתחיל את מעשיו לפני זמ� שהיות  –קורא קריאת שמע (ט) 

לעניי� ו. 9א0 על פי שמצוַת קריאת שמע חיובה מ� התורה ,ל�יי" את מלאכתו

אכילה, כל זה שיי� דווקא בקריאת שמע של ערב, אבל בבוקר פ�ק המחבר 

שיש להפ�יק לאכול בעלות השחר, ואי� לאכול קוד"  (פ"ט, ה)בהלכות תפילה 

   .10שיתפלל שחרית א0 א" התחיל בהיתר

                                                           

שהיה עו�ק לפני זמ� החיוב. היינו כלשו� המחבר (על פי לשו� הרמב""): "היה עו�ק באכילה",  .7

מעלה מחצי שעה ויש מחמירי" ואומרי" שמותר להתחיל בעי�וקי" אלו רק ל .9וראה הערה 

 .אול" אי� אזכור לחומרה זו בדברי  המחבר כא� ,לפני תחילת זמ� קריאת שמע

ב�ימ� רל"ב �עי0 ב המחבר החמיר וא�ר להיכנ� ל�עודה חצי שעה לפני מנחה. אלא שש"  .8

מדובר ב�עודה גדולה, ואילו כא� מדובר בכל אכילה ובכל ע�ק, שאינ" נא�רי" אלא בשעה 

. ובנו�0, במנחה יש חשש שא" לא יתפלל לפני שנכנ� ל�עודה ישכח והושהגיע זמ� המצ

המחבר שאי� להתחיל לאכול חצי שעה לפני הלילה עד  תוב� ג" פ�יקת להתפלל. ולפי זה

א" יתחיל לאכול בלילה יש חשש  בערביתג" ש משו"שיתפלל ערבית (�ימ� רל"ה �עי0 ב), 

" יארי� ב�עודתו וישכח לקרוא קריאת שכיח שאד י� זהבבוקר א "לוא ;שיירד" ולא יתפלל

 .לכ� בבוקר א�רו רק כשכבר הגיע זמ� הקריאה (על פי מג"א כא� �"ק ו)ו ,שמע

דע שרבו הפירושי" ב�עי0 זה, וה�ברנו את המחבר שהביא את דברי הרמב"" כפי שפרש"  .9

 ש": "ובודאי שלשו� הרמב"" כ� מוכח".עליו   ובבית יו�0 הביאו וכתבהר"�, 

הגמרא �מכה את האי�ור לאכול לפני ש משו"מירו בתפילה יותר מאשר בקריאת שמע, הח .10

  לאכול לפני התפילה.  אי�פ�וק "לא תאכלו על הד"", ודרשה אותו שה לעהתפילה 

התעל" כא� מהעובדה שלמעשה באכילה קוד" קריאת שמע, א� המחבר ד� כא� יש להבי� מדוע 

א. המחבר מביא  :לפני התפילה. ונראה לתר; בשתי דרכי"אינו יכול לאכול בגלל האי�ור לאכול 

קריאת שמע, ולפיה אי� צרי� להפ�יק בעי�וקו ג" לש" עוד שיטה שאינה מבחינה בי� תפילה 

לתפילה. והיינו יכולי" לחשוב שלשיטה זו א0 שאינו חייב להתפלל, בכל זאת עליו לעצור ולקרוא 
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; (י) משובח הזרי ירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא, הימת
ועיין  (יא) שיש שהות לקרות ראב"ד מפסיק וקורא אף על פיולט

  .(יב)לקמן סי' רל"ה 
 .א ע"א"ו�וכה ל ' ע"בופלוגתייהו בהא דשבת ט ,ש� בהשגת הראב״דט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

א" בטוח שיעבור וזאת א" חושש שמא יעבור הזמ�. אבל  –הרי זה משובח (י) 

 דרבנ�.לקריאת כל הפרשיות, א0 שחיוב� מחייב להפ�יק  –הזמ� 

שהיא  ,בקריאת שמעחומרה זו של הראב"ד היא דווקא  –שהות לקרות (יא) 

אינו חייב להפ�יק א" יש כגו� תפילה,  ,דרבנ�מוה ואבל למצמהתורה. וה ומצ

את ע�קיו. ונראה שנכו� לחוש לאחר שי�יי" וה ושהות לקיי" את המצ

שיכול ללא טרחה להפ�יק  מפני ,כתבו אחרוני" רבי"ש , כפילשיטת הראב"ד

ומה טוב לתת זכות  ;לומר פרשה ראשונה של קריאת שמעומועט  זמ�ל

ל�מו� י, אפשר אפשרהדבר אינו וה. אול" א" מ�יבה זו אחרת וקדימה למצ

 על הדעה הראשונה.

התבאר שא�ור להתחיל לאכול חצי שעה לפני  ש"ו. �עי0 ב –�ימ� רל"ה (יב) 

. ונראה שכוונת הרמ"א בהערתו היא לומר שאי� 11זמ� קריאת שמע של ערבית

א" התחיל לאכול הבדל בי� שחרית לערבית, ובניגוד לדעת המחבר, לדעתו 

  .12צרי� להפ�יק ולקרוא קריאת שמע –בתו� חצי שעה לפני עלות השחר 

 

                                                                                                                                               

 ;מותר לאכול אפילו כשהגיע זמ� תפילה קריאת שמע. ב. עוד מביא המחבר שלרעב ולצמא

חייב לקרוא שמע קוד", ג" א" ידחה את  –ומלמדנו כא� המחבר שא" לא התחיל לאכול 

 אינו חייב לעצור כדי לקרוא קריאת שמע. –התפילה. וא" התחיל כבר לאכול 

 .8נו למעלה בהערה יכפי שרא .11

. ובזה מתורצת קושיית  (תרנ"ב, ב) הרמ"א לעניי� נטילת לולבבכ� מחמיר כ� נבי� מדוע ו .12

  המג"א �"ק ו.
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 סימן ע"א

 אונן והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע, ובו ז' סעיפים. 

ראשונה, חלי" עליו דיני "אונ�" משעת אד" שנפטר עליו אחד מקרוביו מדרגה 

יי� ולקיי" יח�י לשתות  ,בשר. לאונ� א�ור לאכול 1הפטירה עד שעת הקבורה

מצוות קריאת שמע ותפילה.  �ביניהו עשה, המצוות כל מהוא וכ� פטור  ,אישות

  ת קריאת שמע. מצוַ עניי�אונ� ושאר העו�קי" במת לה�ימ� זה עו�ק בדי� 

 סעיף א
, אפילו אינו מוטל (א) שהוא חייב להתאבל עליו מי שמת לו מתא

  ואפילו אםב. (ג) להיומתפ קריאת שמע, פטור מ(ב) עליו לקברו
  
 נו יונה והרא״ש, מהירושלמי ה׳ ע״ב. יתו�פות ורבב  .ע"א ברכות י״חא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שה" שבעת הקרובי" מדרגה ראשונה: אביו, אמו,  –חייב להתאבל עליו (א) 

 אשתו (ולאישה: בעלה), אחיו, אחותו, בנו ובתו.

כגו� אחותו הנשואה, או א" בני משפחה אחרי" מטפלי"  –לקברו (ב) 

 בקבורה.

. 2פטור משו" שעו�ק במצווהעליו הוא לקוברו  האחריות א" –ומתפילה (ג) 

את חייו  לעצורמצ�וֶה האד"  - ר הוא משו" כבוד המתBהפט ו,וא" לא

נפטר לו קרוב. פטור זה הוא מכל מצוות העשה, וכולל ג" את ר שאהרגילי" כ

נטילת שחרית (משו" רוח  ה�, (בלי ברכה) טול ידיוייובכל זאת  ברכות הנהני�

 . 3 משו" שאי� לאכול ללא נטילהלפני אכילת פת,  ה�רעה) ו

הכלל הוא שמצווה שעדיי� ו ,המצוותאחר הקבורה מתחייב מיד האונ� בכל ל

  לא ישלימה. השלמת –יקיימה כעת, ומצווה שעבר זמנה  –עבר זמנה  אל
       

                                                           

ביו" הפטירה (ללא קשר לקבורה), וא�ור באכילת בשר קרבנות ומעשר  חל"אונ�" מהתורה די�  .1

 א0 א" אינה ביו" הפטירה. ,עד הקבורה המתקיי"שני. �עי0 זה עו�ק באונ� מדרבנ�, 

 �ימ� הקוד" �עי0 ד'.העו�ק במצווה פטור מקריאת שמע, כפי שראינו במפני ש .2

דעה �ימ� שמ"א, וכא� הוזכר רק אגב הלכות  עיקר הדיו� בפטור המצוות באונ� הוא ביורה .3

 קריאת שמע.
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ואם יש לו מי ג. (ד) רוצה להחמיר על עצמו ולקרות, אינו רשאי

שישתדל בשבילו בצרכי קבורה, ורצה להחמיר על עצמו ולקרות, 

  .(ו) ועיין ביורה דעה סימן שמ"א .(ה) אין מוחין בידו
 ראבי״ה.ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

, לכ� היו"זמנ� כל  –: ברכות השחר תלויה לפיכ� בחלקיה השוני" התפילה

א" ה�תיימה ישלימ"  –קריאת שמע וברכותיה  ;4יאמר" לאחר הקבורה

עד חצות ישלי"  –תפילת עמידה של שחרית  ;שעה רביעית �ו0 הקבורה עד

וא" התחייב בברכת המזו� או בברכת "אשר יצר" כאשר היה אונ�, לא  .5היו"

  .6יבר� אחרי הקבורה ולא יבר� "אשר יצר"

וה פטור מ� ועו�ק במצמשו" שבנו�0 לפטור משו" "ה –אינו רשאי (ד) 

", ישנה חובה לכבד את המת, ואי� להמשי� את החיי" כאילו לא קרה והוהמצ

  .7כלו"

שנ" ראשוני" ה�וברי" שפטור אונ� ממצוות חל רק י –אי� מוחי� בידו (ה) 

במקרה שעליו לע�וק בקבורת המת; לכ� כתב המחבר שהקורא את שמע 

 אי� מוחי" בידו. –כאשר יש אחרי" המתע�קי" בקבורה 

   .8ש" מבוארי" דיני אונ� ביתר הרחבה –�ימ� שמ"א (ו) 

                                                           

"ו מ מ�ב�י ראהכא� (�"ק ד) שלא יבר�.  ב"המ ומ�קנתבה הדעות.  בומורכבת שר  וגיה� זו .4

ברכות שלא  וכ�, התורה ברכות אתעל הציצית ו הקבורהיש לבר� אחר  כול. ולדעת ה13הערה 

 . ואישה בדעשני גוי, ע

א" עומד �מו� ל�ו0 שעה רביעית, ואי� לו זמ� להתפלל את התפילה כולה, ידלג על פ�וקי  .5

דזמרה, אול" מברכות קריאת שמע יתפלל כרגיל, א0 שלתפילת העמידה יגיע אחרי זמנה (על פי 

 משנה ברורה �"ק ד).

כ� נראה  .מתעורר אחר כ� ינות צרכיו, החיוב איה ובזמ� עשיכיוו� שהיה פטור בזמ� האכילמ .6

וכ� פ�ק ערו� השולח� �ימ�  .כזה היה צרי� לכותבושמפשטות דברי המחבר, שאחרת די� מצוי 

וכ� פ�ק הרב עובדיה יו�0 ב"חזו� עובדיה" (אבלות חלק א' דיני אונ� �עי0 טו).  ,שמ"א הלכה ט

א"  שמת לו מת") וכ0 החיי" (אות יא) פ�קו שצרי� לבר�המ"ב (בביאור הלכה ד"ה "מי לעומת" 

 , ו�פק ברכות להקל. טר" התעכל המזו� במעיו

את לקיי"  עליומבלי שתיפגע מצוותו  תיה�וא0 שראינו שא" העו�ק במצווה יכול לקיי" ש .7

כא� תיקנו חכמי" שלא יקיי" כלל את המצוות. והביא המשנה ברורה (�"ק ה) טע" לדבר  תיה�,ש

ש" ר' עקיבא איגר: "מפני כבודו של מת, שלא יאמרו מת זה קל הוא בעינו של אונ� ואי� חרד על ב

 מיתתו".
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 סעיף ב
עד ה (ז) אבל בשבת חייב כל היום ;, בחולמוריםאברים דמה בד

. (ט) , אם מחשיך על התחום להתעסק בצרכי קבורה(ח) הערב

  ובטום ויו. (י) אבל אם אינו מחשיך על התחום, חייב גם לעת ערב
  
  ש� בתו�פות, והרא״ש ש� במועד קט�.ה  .ע"ב ובמועד קט� כ״ג ע"א, ברכות י״חד
 . ברא"ש ש�ו

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לכ� אי� בה פטור ורת המת, בובשבת א�ור להתע�ק בק –חייב כל היו� (ז) 

"העו�ק במצווה". וג" לא פטרו משו" "כבוד המת", כי כבודו אינו דוחה את 

"דברי" שבצנעה נוהג", . אמנ" 9כבוד השבת. ונהגו בשבת כזו לומר קדיש

 לשמש מיטתו.האונ� וא�ור 

" �מו� יימתנהג כרגיל עד �ו0 אחר הצהרשהאונ�  כלומר –עד הערב (ח) 

אול" כבר קוד" יציאת השבת מותר לו "להחשי� על  ליציאת השבת,

 התחו"", כפי שהול� ומבאר.

: "מחשיכי� על (שבת פכ"ד מ"ד)המשנה  אמרה –להתע�ק בצרכי קבורה (ט) 

". מכא� שמותר בשבת אחר להביא לו ארו� ותכריכי� ,על ע�קי המת... התחו"

בת כדי לדאוג לצרכי הקבורה, כדי הצהריי", �מו� לערב, ללכת עד תחו" ש

שיהיה אפשר לקבור את המת מיד במוצאי שבת. ומשמע שא0 שטר" יצאה 

 ברגע שמתחיל לדאוג לקבורה חלי" דיני האונ� עליו. –השבת 

ונראה שכיו", שאמצעי התקשורת והתחבורה זמיני",  –חייב ג� לעת ערב (י) 

  ת, והאנינות נוהגת רקאי� מי שמתחיל ללכת לצרכי הקבורה לפני �ו0 השב
    

                                                                                                                                               

נראה מלשו� הרמ"א בדרכי משה (הארו� �ו0 ד"ה "ואפילו"), שכתב: "ושאר דיני" אלו עיי� כ�  .8

לחדש ביורה דעה �ימ� שמ"א". הט"ז (�"ק ג) והמ"ב (�"ק ז) דייקו שבא הרמ"א במילי" אלו 

הלכה, וכוונתו לומר שש" פ�ק שאינו רשאי להחמיר על עצמו. ולא זכיתי להבי� דבריה", כי דברי 

שאינו רשאי להחמיר).  ש אומרי""י"ש" הביא רק בש" וא0 ד לדבריו כא� (והמחבר ש" דומי" מא

, ובדרכי משה הארו� כא� הביא את דברי הבית יו�0, שאי� למחות במי שרוצה להחמיר על עצמו

 . ולא חלק עליו

ש" כתב , כפי שכדברי המשנה ברורה כא� (�"ק ז). וכדעת הט"ז ביורה דעה �ימ� שע"ו �"ק ד .9

ת הכ�0 ש", ולעניי� זה: "דאי� אמירת קדיש תלוי באבילות כלל". ולא כדברי הש"� בנקוד

עזר חלק ה צי; אלי ,שלדבריו אי� לומר קדיש קוד" הקבורה. עיי� יביע אומר חלק ו יו"ד �ימ� ל"ג

 (רמת רחל) �ימ� מ"ז.
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ראשון,  ובטום וי .(יב) (ועיין סימן תקמ"ח סעיף ה') (יא) שני דינו כחול

ואם אינו  ;(יג) , דינו כחולגוים ל ידיאם רוצה לקוברו בו ביום ע

  .(יד) רוצה לקוברו בו ביום, דינו כשבת

 סעיף ג
  .(טו) המשמר את המת, אפילו אינו מתו, פטורז
 . ע"א ברכות י״חז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

אי� להקדי" ולקרוא המחבר ופ�ק כי  הו�י0 בהלכות אנינות מצאת השבת.

  .10הבדיל על הכו� מבעוד יו"ללהתפלל ו ,קריאת שמע

, חלי" בו (ראה �ימ� תקכ"ו �עי0 ד)כיוו� שמותר לקבור בו כרגיל  –כחול (יא) 

 טוב.מכל המצוות, כולל מצוַת שמחת יו" האונ� דיני אנינות. ופטור 

וש" מפורש שאנינות חלה ביו" טוב רק א" אכ� קובר  –תקמ"ח �עי! ה' (יב) 

אי� קוברי" את המתי" לא ביו" טוב ראשו� בו את מתו. וכיו" ברוב המקומות 

 .11נות ביו" טוב, וחייב במצוות היו"ינולכ� אי� אולא ביו" טוב שני, 
כיו" לא נוהגי" כ�  אול" כאמור,וחלי" עליו דיני אנינות.  –דינו כחול (יג) 

 ברוב המקומות.

  שאי� בו די� אונ�. –דינו כשבת (יד) 

  פו, והוא ממצוות כבוד המת.למנוע זלזול בגונועד שימור המת  –פטור (טו) 
    

                                                           

כ� מפורש ביו"ד �ימ� שמ"א �עי0 ב, וזה לשונו: "מי שמת לו מת בשבת, יאכל במוצאי שבת  .10

בלא הבדלה, ולא יתפלל, ולא בבקר קוד" קבורה ...". והרמ"א ש" אינו חולק. המקור הוא בדברי 

כ� המ"ב �"ק י, ערו�  הטור, שהעיד שאביו לא הבדיל לפני צאת השבת. והלכה למעשה פ�קו

השולח� הלכה ג וכ0 החיי" אות יג. לעומת" ישנ" רבי" החולקי", ובראש" הט"ז �"ק ד. הרב 

עובדיה יו�0 ב"חזו� עובדיה" (דיני אונ� אות כא) מביא להקת אחרוני" ה�וברי" שיש לקרוא 

ל פו�ק הגר"ע קריאת שמע, להתפלל ולהבדיל מבעוד יו". ולא זכיתי להבי� דבריו, שהרי בדר� כל

יו�0 "�פק ברכות להקל" ג" נגד השו"ע, וכא� מחייב לבר� כנגד פשט דברי מר� (ומפרש שדברי 

מר� אמורי" כשלא התפלל מבעוד יו", וזהו פירוש דחוק בדברי המחבר). לכ� נראה שיותר נכו� 

יב להימנע מלעשות כ�. �ברת המחייבי" להתפלל היא שהיות שעדיי� אינו אונ�, הרי הוא חי

בתפילה. והרבה טעמי" ניתנו כנגד", ונראה להו�י0 על החולקי" שלמרות שעל ידי התפילה 

וההבדלה הוא אינו מוציא את השבת, מבחינת תחושת המבדיל השבת כבר יצאה, ועלול לחשוב 

  על מתו, ונמצאת השבת מתגנה. ואולי זו כוונת המפרשי".

 ).181ל�ימ� תקכ"ו (עמוד הארכנו בדבר בהלכות יו" טוב, בהקדמתנו  .11



 79   אונן והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע �סימן ע"א 

  

  

 סעיף ד
משמר זה  ר כךזה משמר וזה קורא, ואח -  היו שנים משמריםח

  .(טז) וקורא זה
  . ע"א ברכות י״חח

 סעיף ה
  . (יז) פטורהחופר קבר למת, ט
 . ע"ב י״ד ברכותט

 סעיף ו

כל הצריכים לצרכי החפירה בבת י -  או יותר חופרים שניםהיו 

, וחוזרים אלו םנשמטים וקורי - . ואם יש נוספיםםאחת, פטורי

ועיין ביורה דעה סימן  .(יח)ם וקורי םוהאחרים נשמטי ,ומתעסקים

  .(יט) שס"ה
 רוש הרמב״� ב�פר תורת אד�.ילפי

ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ ך  ו ר   ע

  ".והווה פטור מ� המצועו�ק במצהמשמר פטור מקריאת שמע משו" "ה

רק לאחד יש די� של המת, ולכ� מור ינצר� לשבלבד אחד אד"  - וקורא זה ז) ט(

ולימדונו חכמי" שיכולי" שני אנשי" להתחל0 ביניה", וכ� . "הועו�ק במצו"ה

את תר על המידה שאי� להרחיב ילמדנו מכא� שניה" יזכו לקרוא את שמע. 

  ."הוהעו�ק במצופטור "

אפילו א" מקבל מפני שג" הוא עו�ק במצוַת קבורת המת, וזאת  –פטור (יז) 

  שכר על כ�.

עו�ק "הוה פטור מדי� ושרק מי שנצר� למצמכיוו�  –נשמטי� וקורי� (יח) 

 ".הובמצו

ש", בהלכות אבלות, מובא די� זה. ומו�י0 ש" המחבר:  –�ימ� ש�"ה (יט) 

מכא� ". וי" יכולי" להתע�ק בו כאחד, פטורי"יאבל א" היה מקו" ששנ"

  וה אחרת. ווה שעו�ק בה כדי לקיי" מצושאי� למעט בעשיית המצ
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 סעיף ז
תוך ארבע אמות של מת, או בבית  קריאת שמעאסור לקרות כ

  .(כא) ואם קרא, לא יצאל .(כ) הקברות
 רמב״� בפרק ג' מהלכות קריאת שמע. ל  ב.ג ע"�וטה מ״ו, ע"א ברכות י״חכ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

למדו חכמי" מהפ�וק ב�פר משלי "לועג לרש חר0  –או בבית הקברות (כ) 

עושהו" שאי� לקיי" מצוות בפני מי שאינו יכול לקיימ�, ובכלל זה בנוכחות 

המת, משו" שזה נראה כהתר�ה בפניו. ראה בהרחבה דברינו בהקדמה ל�ימ� 

 כ"ג.

כי חכמי" קנ�והו על כ�  ,12וצרי� לחזור ולקרוא קריאת שמע –לא יצא (כא) 

משו"  ,שלא לחזור ולומר את הברכותרבי" כתבו פו�קי" שעבר על תקנת". ו

 .13"�פק ברכות להקל"

ישתה מי" ויבר�, ואי� בכ� משו"  – ת הקברות והוא צמאבנמצא ב�בי האד" 

  .14"לועג לרש"

                                                           

 כ� דייק הבית יו�0 מדברי הרמב"". .12

 משו" שהראב"ד חלק על דברי הרמב"" כא�. .13

או�ר  אינוכ� משמע מהמשנה ברורה, שאו�ר דווקא לומר קדיש ושאר דברי קדושה, אבל  .14

 �אלבר�,  י�המנהג (אמנ" הרב נבנצל בהערותיו למשנה ברורה כא� כתב שא �לבר� על מי". וכ

לא נראה כ� משאר הפו�קי"). ודע שא�ור לאכול ולשתות בבית העלמי�, וההיתר הוא דווקא 

ונוהגי" לומר קדיש יו"ד �ימ� ל"ה אות ז).  ,למי", ששתיית" נצרכת (וראה בשו"ת יביע אומר ח"ד

 בבית הקברות לכבודו של מת.



  81  דין מלווי המת �סימן ע"ב 
  
 

 

 סימן ע"ב

 המת, ובו ה' סעיפים.דין מלווי 

ו ב�ימ� הקוד" ש"העו�ק במצווה פטור מ� המצווה". �ימ� זה עו�ק למדנ

  ת המת.יכלל בלוויהביישו" 

 סעיף א
טה וחילופיהן וחילופי חילופיהן, בין אותם שהם לפני ינושאי המא

טה צורך בהם, יבין אותם שהם לאחריה, מאחר שלמבטה יהמ

 טה צורך בהם, חייביםילמ פטורים. ושאר המלוין את המת, שאין

  .(א)
 לפירוש הרמב״� ש� והטור. ב  .ע"ב ברכות י"זא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

�עי0 זה מבו�� כאמור על הכלל "העו�ק במצווה פטור מ�  –חייבי� (א) 

המצווה". מתחדש לנו כא� �ייג חשוב: פטור "העו�ק במצווה" קיי" רק בעבור 

אלו שהמצווה נצרכת לה"; אול" אלו שהמצווה הייתה נעשית ג" בלעדיה", 

אינ" נפטרי" ממצווה שזמנה עוברת. ולכ�  –א0 שנחשבי" כמקיימי" מצווה 

 ר� לנשיאת המיטה פטור מקריאת שמע. דווקא הנצ

מלווה הנצר� למיטה לא יעשה חשבו� שאולי י�פיק לומר קריאת שמע לפני 

שיגיע תורו; אי� לעשות בעת זו חישובי", אלא להיות מרוכז במצווה שהוא 

שאינ" נצרכי" לשאת את המיטה פטורי" מתפילה,  וג" אל ,אמנ"מקיי". 

כל הנמצאי" משתתפי"  מכל מקו"ש משו"כמפורש בתחילת �ימ� ק"ו, 

ההבדל בי� קריאת שמע  .המת, ג" אלו שאי� למיטה צור� בה" ייתת לוובמצוַ

לתפילה הוא שבקריאת שמע רק הפ�וק הראשו�, שהוא דאורייתא, דורש 

עצירה וריכוז גדול; מה שאי� כ� בתפילת העמידה, שדורשת מהמתפלל 

לכוו� מתחילתה ועד �ופה, להתעל" לגמרי מ� העול" ה�ובב אותו ולהשתדל 

  ולכ� אי אפשר לאומרה בהליכה.
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 סעיף ב
שאין שהות כל  ריאת שמעאין מוציאין את המת סמוך לקג

. ואם התחילו (ב)ריאת שמע ולקברו קודם שיגיע זמן קדלהוציאו 

  .(ג) להוציאו, אין מפסיקין כדי לקרות
 נו יונה והרא״ש על פי הירושלמי. ירבד  ."ט ע"אש� בגמרא יג

 סעיף ג
נשמטים  -העם העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם ה

הם  -  . אין המת מוטל לפניהם(ד) ומתפלליןואחד אחד וקורין 

  .(ו) , והאונן יושב ודומם(ה) קורין ומתפללין
 נו יונה ש�. ירבו . ברכות י"ט ע"אה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ה והעו�ק במצונו�פת מדי� "אנו רואי" כא� ה�תייגות  –שמע זמ� קריאת (ב) 

הלוויה בצורה כזו מראש את לארג�  והוא שא" אפשר, יש, "והומצמ� הפטור 

עבור קריאת ש 1וכתבו כמה אחרוני"שלא תפגע בקריאת שמע ובתפילה. 

שמא לא י�פיק לקוברו באותו יו",  ,ערבית לא דוחי" את הלוויהשמע של 

 ".י�לבל תל "ונמצא עובר ע

  וינהגו כפי שהתבאר ב�עי0 הקוד".  –כדי לקרות (ג) 

אול" א" בפני המת. שאי� לקרוא קריאת שמע  2ראינו –וקורי� ומתפללי� (ד) 

הנוכחי" לכ� ייצאו כול" מהה�פד כדי לקרוא תהיה ג" כ� פגיעה בכבוד המת; 

 ויקראו. אחד אחד ויצאבה�פד י

הה�פדי" לצור� כ�; ואי� בכ� משו"  ועוצרי" את –קורי� ומתפללי� (ה) 

 פגיעה בכבוד הנפטר.

משו" שהאונ� אינו קורא את שמע. ובכ� הוא דומה לאהר�,  –יושב ודומ� (ו) 

 שקיבל את הדי� כששמע שנפטרו בניו, ונאמר עליו לשבחו: "וידו" אהר�".

   

                                                           

 מג"א �"ק ב; מ"ב �"ק ו ועוד. .1

 �ימ� ע' �עי0 ז. .2



 83   דין מלווה המת �סימן ע"ב 

  

  

 סעיף ד
קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומין, וכל העם הולכין ז

ממקום הקבר למקום שעומדים שם האבלים לעשות אחריהם 

ולגמור אפילו ח, אם יכולים העם להתחיל (ז) שורה לקבל תנחומין

 . ואם לאו, לא יתחילו(ח) פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו

  . (ב"י בשם הרמב"ם) (י) הגה: אם יש שהות ביום לקרות אחר כך. (ט)
 הב. מהר"י אבוחברכות י"ז ע"ב וי״ט ע"א.  ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

נוהגי" לנח" את האבלי" בשורה. יש ה וויאחרי הל –שורה לקבל תנחומי� (ז) 

 ,שהאבלי" יושבי" ושורה של אנשי" עוברי" לפניה" ומנחמי" אות"שנהגו 

והאבלי" עוברי"  ו,מול ז ושתי שורות זנעמדי" בשהמלווי" שנהגו ויש 

 מאחלי" לה" נחמה. כל העומדי" ו ,ביניה"

ג" ניחו" זה הוא עי�וק במצווה, והנוכח בו פטור מקריאת שמע.  –יתחילו (ח) 

כי עדיי� אינו , 3יקרא –אבל א" יכול לקרוא קריאת שמע לפני שמגיע לשורה 

 ת הניחומי". עו�ק במצוַ

עדיי� לא מכיוו� ששקריאת שמע קודמת, היה מקו" לומר  –לא יתחילו (ט) 

גדר "העו�ק במצווה". אול" להלכה אנו , וממילא עוד אינ" בהתחילו לנח"

מפני קריאת אינ� נדחות וה�  ,רואי" בלווייה ובניחו" רצ0 אחד של מצוות

 האבלי" בשורה. ת ניחו"מצוַאת תבטל  השמע א" הקריא

אינה ת הניחו" מצוַלדעתו ו ,על המחברכא� חולק הרמ"א  –לקרות אחר כ� (י) 

ת �ו0 �ו0 התחייב במצוַש מאחר ,ת קריאת שמעמצוַ דוחה במקרה זה את 

  האבלי". קריאת שמע לפני שהתחייב בניחו"

  

  

   

                                                           

שו"ע שהקריאה היא בזמ� ה, שהקשה שנראה מלשו� "בביאור הלכה ד"ה "וכל הע"ראה  .3

ראשו� א�ור להל� [הערת העור�: אפשר הההליכה, אול" ראינו (ב�ימ� �"ג �עי0 ג) שבפ�וק 

א" יכול לעמוד ולקרוא. היא לתר; בפשטות שבמילי" "א" יכול להתחיל ולגמור" כוונת המחבר 

 ויה לבי� ההול� לצרכיו].ועוד, שאולי יש לחלק בי� לו
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 סעיף ה
פטורים.  -  שרואים פני האבל ,העומדים בשורה לנחמו, הפנימיםט

  .(יא) חייבים – והחיצונים, שאינם רואים פני האבל
 וכתנא קמא.  ע"ב וי״טע"ב י"ז  ברכותט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 נוהגי" לעמוד בשורות רבות זו אחר זו. רבי" מנחמי" כאשר יש –חייבי� (יא) 

 ,מילות נחמהאומרי" לה" את האבלי" ו , הרואי"רק הפנימיי"במקרה כזה 

וחייבי" בקריאת  ,הוהאחרי" רק טפלי" למצווה, ועו�קי" במצולנחשבי" 

  שמע.



  85  הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג �סימן ע"ג 
  
 

 

 סימן ע"ג

 הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג, ובו ד' סעיפים. 

מהפ�וק "ולא א�ור להתפלל כאשר רואי" או נוגעי" בערווה; די� זה נלמד 

. מכא� ועד ל�ימ� ע"ה ד� המחבר באי�ור זה. �ימ� זה 1יראה ב� ערות דבר"

עו�ק בקיו" הלכה זו במציאות של ימיה", כשעל פי רוב בני המשפחה ישנו 

יחד באותו החדר, ולפעמי" א0 באותה מיטה. לעיתי" נהגו א0 לישו� בעירו", 

וא0 אינה ראויה, מפני שיש  בכי�וי �די� בלבד. כיו" מציאות זו אינה מקובלת

חשוד  –לנו מ�פיק בגדי" ומצעי". ומי שאינו מתכ�ה בעת שיש� ע" אחרי" 

  הוא. 

 סעיף א
ובשר שניהם נוגעים זה בזה, לא  חתשנים שהיו ישנים בטלית אא

אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהם  ריאת שמע,יקרא ק
  .(א) ממתניהם ולמטהב
 מהלכות קריאת שמע.  'הרמב״� בפרק גב  וכרב יו��.ע"א ברכות כ״ד א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

אינו רואה את האד" הקורא קריאת שמע ג" א"  –ממותניה� ולמטה (א) 

רומי" נוגעי" זה יהגופות העש במקרהלקרוא קריאת שמע לו הערווה, א�ור 

בזה במקו" הערווה או במקו" העגבות, משו" שנגיעת הגו0 עלולה לגרו" 

יבואר . בתחילת ה�ימ� הבא 2אמרה "והיה מחני� קדוש" להרהור, והתורה

הרי זה בתנאי ש"אי� ליבו רואה לקרוא בהפ�ק טלית, שמה שהותר ב�ימ� זה 

כלומר שישי" את ידיו או את בגדו על הבט� כדי לחצו; בי� את הערווה", 

   הערווה ללבו.

                                                           

ראה בברכות ד0 כה ע"ב: "ערוה בעששית א�ור לקרות קריאת שמע כנגדה, 'ולא יראה ב�  .1

 ערות דבר' אמר רחמנא, והא קמיתחזיא".

על פי הרשב"א ברכות כד ע"א ד"ה "והא איכא עגבות". ונראה שמ�ביר את הפ�וק על הקורא  .2

 שמע, שעו�ק בדברי" שבקדושה.
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 סעיף ב
א אם היה ישן עם אשתו, קורא בחזרת פנים לצד אחר, ואפילו בלג

, ונכון (ג) ויש מי שאוסרד. (ב) הפסקת טלית, משום דחשיבא כגופו

  לחוש לדבריו. 
 י. "הרא״ש בש� רד  וכרב יו��, הרי״� והרמב״�.ע"א ברכות כ״ד ג

 סעיף ג
אם היה ישן עם בניו בעודם קטנים, מותר לקרות בחזרת פנים ה

  . ואם הם גדולים, צריך להפסקת טלית.(ד) בלא הפסקת טלית
 . ע"אברכות כ״ד ה

 סעיף ד
התינוק עד שיהיו לו י"ב שנים,  ;עד כמה הם חשובים קטניםו

שערות,  שתיואפילו הביאו זוהתינוקת עד שיהיו לה י"א שנים. 

שערות  שתימותר. ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת, אם הביאו 

ומשנת י"ג חתר. שערות מו שתיאסור בלא הפסק, ואם לא הביאו 

 שערות, אסור שתיוי"ב לתינוקת, אפילו לא הביאו  ואילך לתינוק

  .(ה)
ר׳ ח  ר׳ יונה והרא״ש.ז  שנא בתרא, הרי״� והרמב״� והרא״ש.יוכל ע"אברכות כ״ד ו

 יונה והרא״ש, ורמב״� ש�. 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .לשיטה זו, כאשר מדובר באשתו אי� קפידה בנגיעת הגו0 –דחשיבא כגופו (ב) 

ולשיטה זו ג" באשתו יש חשש הרהור אפילו כשהחזיר פניו, ואי�  –שאו�ר (ג) 

  לקרוא שמע א" אי� בד או בגד מפ�יק ביניה".

בכל זאת אי� קטני" אי� חשש הרהור, ו  בני"כשה –בלא הפ�קת טלית (ד) 

  הילדי".אל  מופנהגבו לקרוא שמע בנגיעת בשר אלא א" י�תובב ו

לבנות) בכל מקרה אי� חשש  11-לבני" (ו 12ל�יכו": עד גיל  –א�ור (ה) 

לבני"  13-ל 12) יש חשש הרהור; ובי� 12(ולבנות מעל  13הרהור; מעל גיל 
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לבנות) יש חשש רק א" הביאו שתי שערות, שזהו ה�ימ�  12- ל 11(ובי� 

 לבגרות מינית.
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 סימן ע"ד

 שלא לברך כשאבריו רואים את הערוה, ובו ו' סעיפים.

מ� התורה א�ור לבר� כשעיניו רואות ערווה: בי� ערוַת  איש, בי� ערוַת אישה 

. והו�יפו (דברי" כ"ג, טו)ובי� ערוַת עצמו, שנאמר "וCְא יִרְאֶה ְב�ָ עֶרְוַת �ָבָר" 

חכמי" גדר נו�0, שלא רק ראיית העיניי" מפריעה לברכה, אלא ג" "ראיית 

צה בי� החזה של האד" לערוותו. הלב", ומכא� שבזמ� שמבר� יש צור� בחצי

במציאות שלנו די� זה יכול להתקיי", למשל, באד" הלבוש חלוק בלי 

תחתוני". ונראה שטע" גזירה זו הוא לחצו; בי� החלק העליו� של האד", 

המייצג את הרוחניות, לבי� הערווה, המייצגת את היצר. החציצה הזאת 

על היצר ולהנהיג אותו, ולא מלמדת אותנו שהחלק העליו� שלנו צרי� לרכוב 

  להיות מונהג על ידו. 

 סעיף א
היה ישן ערום בטליתו, צריך לחוץ בטלית על לבו ואז יקרא, א

הגה: והוא הדין אם לבו רואה  .(א) משום דלבו רואה את הערוה אסור

  .(טור) (ב)ערות חבירו אסור 
� והרמב״� ושאר פו�קי�. "ברכות כ״ד ע״ב וכיש אומרי�, הריא 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

מי לכ�  .לכל הברכות אלא ,קריאת שמענאמר לא רק לגבי די� זה  –א�ור (א) 

אינו יכול לבר� שו" ברכה  ,מכו�ה רק ב�די�ערו" האו בלבד, בחלוק שלבוש 

בניגוד לאי�ור "ולא יראה ב� ערות  .עד שיחצו; או שיכ�ה את חזהו בבגד

דבר", שתלוי בראיית העיניי", די� "לבו רואה את הערווה" אינו תלוי אפוא 

 .1מדרבנ�נראה שאי�ורו בראייה, ובמקרי" כאלו הוא חמור יותר. וכאמור, 

קצת קשה לצייר מציאות שבה הברכה תיא�ר משו"  –ערות חבירו א�ור (ב) 

הדגי" זאת הב"ח ל א0 שעיניו אינ� רואות זאת. שלבו רואה את ערוַת חברו, ע

(בדומה למקרה ב�עי0 הבא), ובעוד נמצאי" במי" השני גברי" מקרה של ב

  את ותרוא �עיניו אינכ�  .חברו ערו" ,י"-לבוש בבגד הקורא קריאת שמע
    

                                                           

 אות ב. ,ב הביאור הלכה בהקדמה ל�ימ� זהכ� כת .1
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 סעיף ב
הרוחץ ערום במים צלולים ורוצה לשתות, יכסה בבגד ממטה ב

ודוקא ג. (ג) אה את הערוה כשיברךללבו, כדי שלא יהא לבו רו

  הגה: והוא הדין אם מכסה ראשו . (ד) בבגד, אבל בידים לא הוי כיסוי
  
 תרומתג  וכיש אומרי�.ע"ב וכ״ה  ד ע"בהרא״ש בש� רבנו ת�, מהא דברכות כ״ב 

 הדש� �ימ� י׳ בש� אור זרוע.

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. ואולי 2ת חבירומול ערוַמצוי אל אבל חזהו  , משו" שהמי" חוצצי",והוהער

מדובר כא� כשהוא ללא חולצה ולפניו אד" ערו", אלא אפשר עוד לה�ביר ש

"ליבו רואה די� להלכה כלל את ונראה שהמחבר לא פ�ק . 3שעיניו עצומות

  .4ערוַת חבירו"

כיוו� שהמי" אמנ" מהווי" חציצה מעיניו, אול" יש צור� ג"  –כשיבר� (ג) 

בגד שמותר לבר� כשלובשי" רק מכא� אנו לומדי" בחציצה בי� ליבו לערווה. 

שלתפילה יש דיני" (אול" לא להתפלל, מאחר  י"קצר יי"י" או מכנ�

. וא" תשאל אי� ייתכ� שנבר� את הש" בכי�וי )כפי שנראה בהמש� ,מיוחדי"

בכל העתי", ה� בזמ� שלבושי" ה' התשובה היא שאנו בקשר ע"  ט,ועכל כ� מ

בזמ� משחק  �וכ ,עובדי" בחו; ובחו"הכגו� אנשי"  ,וה� בזמני" אחרי"

כדי לבר� על כו� מי", אנשי"  להתלבש תדורש יתההיההלכה וא"  .וכדומה

 בחכמת" שלא להחמיר יותר מדי.חז"ל לכ� ראו היו שותי" ללא ברכה; 

כלומר שהנחת הידיי" על החזה אינה מ�פקת לחציצה בי�  –כי�וי  לא הווי(ד) 

ב�עי0 הבא נראה  ול"א .גו0האותו שייכי" להיד והחזה ש הלב והערווה, מפני

בינו לחזה בשתי חוצ; אלא ממש  בידו, הלב" הוא אינו מ�תפק בכי�וי שא

   יכול לבר�. –זרועותיו 

                                                           

אינ" ה"  שבוובש" הפמ"ג הביא מקרה דומה,  .מ"ב (�"ק ו) הביא מקרה זה בש" הב"ח .2

 מיכה אחת.שעומדי" במי" אלא מתכ�י" ב

 היתר עצימת העיניי" מפורש ב�ו0 ה�ימ� הבא. וכ� מותר בחוש�, כמפורש ש". .3

והב"י כתב (ב�ו0 ה�ימ� הבא) שא"  ואילמשו" שהטור הביא", והמחבר השמיט". ונראה שה .4

עיניו �גורות אי� אי�ור לומר פ�וק בפני ערוַת חבירו, כל שכ� שלא שיי� די� "לבו רואה את ערוַת 

 חבירו".
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 .(תרומת הדשן בשם או"ז) סי' צ"אועיין לקמן . (ה)בידיו לא מיקרי כסוי הראש 
ואם היו המים עכורים, שאין איבריו נראין בהם, מותר לקרות ד

הגה: ואם אין לבו בתוך . (ז) והוא שלא יהא ריחן רעה, (ו) והוא בתוכן

  .(ד"ע)  (ח) המים רק למעלה מן המים, אף בצלולים שרי
  במשנה.כב ע"ב ש� ה  ש� בגמרא כ״ה.ד

 סעיף ג
  .(ט) גופו בזרועותיו, דיינינן ליה כהפסקה אם האדם מחבקו
 רבנו יונה בש� רבני צרפת. ו

 סעיף ד
יש מי שאומר שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן לבושות ז

  הגה: ואם הן. (י)החלוק, אף על פי שאינן מפסיקות למטה מהלב 
  
 ב�פר ארחות חיי�. ז

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

י זרועותיו אינו מועיל, משו" שלכי�וי כי�וי בשת כא� ג"  –כי�וי הראש (ה) 

  , אלא יש צור� בכי�וי של ממש.חציצהדי ב הראש אי�

 וה.והערליבו לבי� חציצה בי� כיוו� שהמי" העכורי" יוצרי"  –והוא בתוכ� (ו) 

 כי אז א�ור לבר� מפאת הריח הרע, כפי שיתבאר ב�ימ� פ"ו. –ריח� רע (ז) 

 שאז ליבו וערוותו נחשבי" כמצויי" בשתי רשויות. –א! בצלולי� שרי (ח) 

כפי שביארנו ב�עי0 הקוד", שימת היד אינה מהווה חציצה,  –כהפ�קה (ט) 

 אול" חיבוק בזרועותיו די להיחשב כחציצה לצור� זה.

 נמצאתדי� זה מבו�� על העובדה שערוות� של הנשי"  –למטה מהלב (י) 

, אלא די שערוות� את הערווה"במקו" נמו�, ולא שיי� בה� "הלב רואה 

 לובשת חלוקא" המחבר מ�כי" לדברי הרמ"א, שההיתר הוא דווקא  .5מכו�ה

   .או יושבת, אחרת א�ורה לבר� ערומה

                                                           

�יק שה הטובלת מברכת כשלבושה בחלוק, ולא הזהיר שצריכה להפיוכ� כתב ביו"ד �ימ� ר', שא .5

ה. אול" כתב ש" שיכולה לבר� כשעומדת במי" רק בתנאי שתעכיר המי", וה�ביר ובי� לבה לערו

ה. והאריכו בכ� המפרשי" (עיי� ש"� והיה לבה רואה את הערויבית יו�0 בש" הראב"ד כדי שלא ב
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ערומות, צריך שתהא ערוה שלהן טוחות בקרקע או שיושבות על שאר 
(ב"י  (יב)מה שאין כך באיש . (יא) דבר, דאז אין לבן רואה ערוה שלהן

  .ועיין לקמן סי' ר"ו סעיף ג')בשם א"ח. 

 סעיף ה
איזה מאבריו טמותר. אבל אם  - שאר אבריו רואים את הערוהח

 ריאת שמעאסור לקרות ק -  נוגע בין בערותו בין בערות חבירו
. ויריכותיו שהערוה שוכבת עליהן, צריך להפסיקן (יג) או להתפללי

  .(יד) הגיד בהםכבבגד או להרחיקן בענין שלא יגע 
  יונה והרא״ש ואורחות חיי� בש� הראב״ד. "רלפרוש הרט  .ע"ב בגמרא כ״הש� ח
 בית יו��. כ  נו ירוח�.ירבי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ני�וחו של הרמ"א קשה, שהלא ראינו שבנשי" אי� די�  –ערווה שלה� (יא) 

שאז אינה יכולה לבר� שכוונתו "ליב� רואה ערוות�". לכ� יש לפרש דבריו, 

  .6מהמשו" שהיא ערו

  שא�ור אפילו א" יושב. –אי� כ� באיש (יב) ש

שתי ונראה שיש  .יהיוה חמורה מראונגיעה בערש מפני –או להתפלל (יג) 

", לא יראה ב� ערות דבר" מניעות לבר� בנגיעה בערווה: האחת משו"

 כפי שה�ברנו ב�ימ� הקוד". ,לידי הרהור שמא יבוא כבראייה; והשנייה היא

שאיברו יזהר הלובש תחתוני" רחבי" צרי� להלכ�  –בה� שלא יגע הגיד (יד) 

  לא ייגע בירכיו בעת שמבר�. 

   

                                                                                                                                               

�"ק א, וט"ז �"ק ב, ערו� השולח� �עי0 טז, טהרת הבית חלק ג' עמוד רכא), וכתבו שמעיקר הדי� 

אינה צריכה להעכיר את המי", ודברי" אלה נאמרו לרווחא דמילתא, כי מי" צלולי" אינ" כי�וי 

שהמחבר לא פ�ק כפי מה שהביא כא�  ה�בירומלא. וכ0 החיי" (�"ק טו"ב) ואחרוני" נו�פי" 

א�ורה לבר� א" לבושה  אישהולשיטת"  .בש" "יש מי שאומר", אלא כדבריו ביו"ד לגבי הטובלת

המחבר כיוו� שלבה רואה את ערוותה. אלא שקשה לדבריה" שג" בהלכות נידה התיר רק בחלוק, 

 דרש להפ�יק בי� הלב לערווה. ולא ,לבר� בחלוק

שמ�כי" ע" פ�ק המג"א ללא  ,בט"ז �"ק ד'כ� ראה במג� אברה" �"ק ח ששינה את הגר�ה; ו .6

 שינוי גר�ה.



 קריאת שמע וברכותיההלכות  �שולחן ערוך כפשוטו    92

  

 

 סעיף ו
חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה, אף על פי  היתה טליתל

. אבל (טו)מע שריאת שממתניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרות ק

  .(טז) להתפלל אסור עד שיכסה לבו
 .ע"א וכ״הע"ב כ״ד  ברכותל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .והוואי� לבו רואה את הער ,ותו מכו�הוכי ער –קריאת שמע (טו) 

כלומר עד שילבש בגד עליו� מינימלי, כדוגמת גופיה.  –עד שיכ�ה ליבו (טז) 

עול מלכות ההבדל בי� קריאת שמע לעמידה הוא שקריאת שמע היא קבלת 

שמי" בכל פעולות היומיומיות של האד", והרי בפעולותיו השונות לובש 

האד" בגדי" שוני", ובכל המצבי" עליו להיות מחובר לה' ולחיות על פי 

לוהיו, -ההלכה. לעומתה התפילה היא זמ� מיוחד של קשר בי� האד" לא

. �ימ� צ')(וצרי� להתלבש בה בצורה ראויה, כפי שנראה בע"ה בהלכות תפילה 
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 סימן ע"ה

 ה, ובו ו' סעיפים. וכנגד הערו א שמעשלא לקר

�ימ� זה עו�ק באי�ורי" של חשש הרהור בזמ� קריאת שמע. להבנת הנושא 

נקדי"  שא�ור לאד" לגרו" לעצמו הרהור מיני בכל עת, ולכ� א�ור לה�תכל 

ויי" באישה כדי ליהנות מראייתה, והדבר א�ור בכל חלקי גופה, בי� א" ה" גל

בדר� כלל ובי� א" ה" מכו�י". אי�ור זה נלמד מהפ�וק "Cא תִקְרְב� לְגBDַת 

; היינו שלא רק קיו" היח�י" נא�ר, אלא ג" "קרבה", 1" (ויקרא י"ח, כ)עֶרְוָה

כחיבוק ונישוק למשל (לחלק מ� הראשוני" זהו אי�ור דאורייתא, ולחלק 

י�ור זה, והחמירו בו מדרבנ�). אי�ור הה�תכלות הוא הרחבת חכמי" לא

כאילו  –:"כל המ�תכל באצבע קטנה של אישה (שבת �"ד ע"ב)מאוד, עד שאמרו 

מ�תכל במקו" התורפה". אד" כזה אינו מכבד את  האישה, ובמקו" לראות 

  בה אד" רואה בה חפ; להנאתו. 

ראינו ב�ימני" הקודמי" שבנו�0 לאי�ור הכללי, הקיי" בכל עת, א�ור 

את שמע כשרואה ערווה, אפילו א" אינו מ�תכל בה כדי מהתורה לקרוא קרי

. חכמי" הו�יפו שבזמ� קריאת 2ליהנות, שנאמר "ולא יראה ב� ערות דבר"

לא יראה כלל מקומות בגו0 האישה היכולי" לגרו" לו להרהור, וא0 א"  שמע

אינו מכוו� ליהנות מראייה זו. וא0 שהיה מקו" לגזור בכל עת, משו" שתמיד 

לא ראו חכמי" להחמיר עד כדי כ�, שהרי העול" חציו גברי"  אי� להרהר,

  וחציו נשי", ואי� מקו" להפרדה מוחלטת ביניה".

   

                                                           

ראה למשל �פרא אחרי מות פרשה ט וכ� מהפ�וק הדומה שנאמר על הנידה (ש" פ�' יט). ו .1

 שלא תקרב, תלמוד לומר: 'לא תקרב'". מניי�פרק י"ג: "אי� לי אלא שלא יגלה, 

ערות דיבור". וכ� ברש"י (שבת  - ולא יראה ב� ערות דבר "ד): "א ה"ירושלמי תרומות פ( ודרשו .2

 "א), ועוד.רש"י ד0 קנ ע



 קריאת שמע וברכותיההלכות  �שולחן ערוך כפשוטו    94

  

 

 סעיף א
 היא אשתו, לו, אפי(א) טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסותוא

הגה:  ויש אומרים דוקא באשתו, . (ב)אסור לקרות קריאת שמע כנגדה 

ונראה . (הגהות מיימוני פ"ג) (ג) י ערוהאבל באשה אחרת אפילו פחות מטפח הו

מדברי הרא"ש דטפח באשה ערוה אפילו לאשה אחרת, רק שבעצמה יכולה 

   כדלעיל סי' ע"ד. ,(ד)לקרות אף על פי שהיא ערומה 
 .ע"א ברכות כ״דא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .3מעל המרפק יהוזרועות  ,מעל הבר� הרגליכגו�  -שדרכה לכ�ותו (א) 

יה זו יכשאינו מ�תכל כדי ליהנות, כיוו� שחוששי" שרא ג" –כנגדה ב) (

לידי הרהור, ורוצי" חכמי" למנוע זאת בשעה שאד"  נותביאנו שלא ברצונ

. 4קורא קריאת שמע. וא" קרא שמע כשראה את הערווה, צרי� לחזור ולקרוא

הא" חוזר רק בראיית ערווה ממש (שאז האי�ור הוא דנו האחרוני" 

. ונראה שיחזור רק בראיית ערווה 5מגולה ית טפחמהתורה), או ג" בראי

 .6ממש

 והמחבר חולק על חומרה זו. .כיוו� שיש בכ� חשש הרהור –הוי ערווה (ג) 

לכ� ג" ו ,שה שיי� חשש הרהורידעת הרמ"א ג" באל –שהיא ערומה (ד) 

, או בפני ריאת שמע בפני מקו" מגולה של אישה אחרתק אשה א�ור לקרוילא

 .7ו�וברי" שלא שיי� חשש הרהור באישה ,חולקי" על די� זה ישו. ערוות איש

שנות את הגר�ה צרי� לשג" הרמ"א אינו מחמיר על הנשי", ווכתב הגר"א 

  וכוונת הרמ"א ,אפילו לאחרים " יש לגרו�אפילו לאשה אחרת"במקו" בדבריו, ו 

    

                                                           

 �השולח� ערו� לא קבע מה יש לכ�ות, אלא תלה זאת ב"דר� המקו"". הדוגמאות שהבאנו ה .3

 ויש מחמירי" יותר.  משנה ברורה בדבר "זרועותיה ושוקה" (�"ק ב').העל פי 

 על פי �ימ� ע"ו �עי0 ח. .4

�י' וב�ימ� ע"ג אות ח'. ובבה"ל ריש  ,כ0 החיי" ב�ימ� זה אות ל"ח ,ראה משנה ברורה �"ק ד' .5

�י' ראה תו מגולה צרי� לחזור ולקרות". וכ� על נגיעה, וע"ד כתב על ערוות עצמו: "וא" קרא וערו

 ע"ג �"ק ד.

 כ� מ�קנת המשנה ברורה �"ק ד. .6

 כ� דעת הרשב"א, וכתב במשנה ברורה (�"ק ח') שכ� ג" ה�כמת האחרוני". .7
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 סעיף ב
הגה: . (ה)שער של אשה שדרכה לכסותו, אסור לקרות כנגדו ב

אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש, מותר. ג. (ו) אשתואפילו 

(ב"י בשם  (ז)הגה: והוא הדין השערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן 

  . (הגהות אלפסי החדשים) (ח), וכל שכן פאה נכרית, אפילו דרכה לכסות הרשב"א)
 .ותהרא״ש והמרדכי והגהות מיימוניג  .ע"א ברכות כ״דב

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

ראיית  שהרא"ש חולק על הדברי" שהביא במשפט הקוד", ולשיטתולומר 

  .8, ולא לבעלה בלבדג" לגברי" אחרי" תמותרבעת קריאת שמע פחות מטפח 

בכ� חשש הרהור. יש מקלי"  ישנו שערג" בש כיוו� –א�ור לקרות כנגדו (ה) 

 רווקותהש משו" וג" ,מקפידות על די� זה אינ�שנשי" רבות כיוו�  ,9בזמננו

כנגד א" קרא  ומשו" כ�,אי� כל כ� חשש הרהור. ולכ� ראש�, את מכ�ות  אינ�

 לחזור ולקרוא. אינו צרי�שער מגולה 

וממילא  אשה,לכ�ות רצריכה  מאחר שא0 שבביתה אינה –אפילו אשתו (ו) 

. א�ור בזמ� קריאת שמע דברוה ,יש חשש הרהור בכל זאת ,בעלה רגיל בשערה

  .10אינו מ�כי" לחומרה זוונראה שהמחבר 

אי� בכ� לכ� ושער, הכל את הנשי" אינ� חייבות לכ�ות  –מחו� לצמת� (ז) 

  יבוא לידי הרהור. חשש ש

משמע מדברי הרמ"א כא� שמותר לאישה לצאת  –אפילו דרכה לכ�ות (ח) 

   , במיוחד בזמננו,11בפאה נכרית. ואול" רבי" יצאו נגד די� זה וא�רו את הדבר
    

                                                           

זה שהוא מדרבנ�. וכ� צרי� ונראה שבשעת הצור� אפשר ל�מו� על המקלי" לנשי" באי�ור  .8

להבחי� בי� ערווה ממש, ובי� המקומות שבדר� כלל מכו�י"; שבערווה ממש יש יותר לחשוש, א� 

 בטפח מגולה.לנשי" אי� להחמיר 

הרב עובדיה יו�0,  עמוערו� השולח� ע"ה, ז; ב� איש חי שנה א פרשת בא אות יב; וה�כי"  .9

 הליכות עול" חלק א' עמוד קכ"ב.

ת יו�0 א0 הביא בש" הרמב"" ששער אישה כלל אינו ערווה, ובפני" א�ר בשער אשת בבי .10

 רעהו כחומרה.

כותב ה ,מ�תייג מהיתר זה, ועיי� יביע אומר ח"ה אב� העזר �ימ� ההעיי� מ"ב �"ק ט"ו  .11

וה רבה לפר�" האי�ור וב�יכו" דבריו: "והעיקר כדברי רוב ככל האחרוני" הנ"ל לא�ור בזה, ומצ

 וה להודיע� שזוהי פרצה חמורה בגדר הצניעות של בנות ישראל הכשרות".ו... ומצ ברבי"



 קריאת שמע וברכותיההלכות  �שולחן ערוך כפשוטו    96

  

 

 סעיף ג
הגה: . (ט)ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע  ישד

(ב"י בשם אהל מועד והגהות  (יא)אבל קול הרגיל בו אינו ערוה . (י)ואפילו באשתו 

  . מיימוני)
  מרדכי בש� רבנו האי ושאר פו�קי�. ד

 סעיף ד
  אסור לקרות כנגד ערוה, אפילו של גוי. וכן כנגד ערות קטן ה
  
  .ע"ב כ״ה ברכותה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

. אמנ", מאחר עצמו שערלהבחי� בינ� לבי� ה אי� נית�ששישנ� פאות נכריות 

שהדבר לא נא�ר מדי� התלמוד, אי� בכוחנו ליצור אי�ורי" ולא�ור בצורה 

ודאי שאפשר להקל, מאחר  –גורפת. ולגבי אמירת קריאת שמע כנגד פאה 

להלכה את האי�ור  שאפשר לצר0 את שיטות הרי"0 והרמב"", שלא הביאו

  לקרוא שמע בפני שער מגולה.

שה א�ורה בזמ� קריאת ישמיעת קול זמר של א –בשעת קריאת שמע (ט) 

אי� רבי" ראשוני"  דעתלמשו" ש "יש ליזהר"בלשו� זאת . המחבר כתב 12שמע

רק בהקשבה. ובדיעבד הוא אי�ור אלא ה, ה בזמ� קריאת שמעאי�ור בשמיע

 .13רואצרי� לחזור ולק נושאי נראה

אי� חשש הרהור בשמיעת כ�, ו�בור שהמחבר חולק על  –ואפילו באשתו (י) 

 .קול זמר של אשתו

כוונת הרמ"א היא לקול דיבור, שאינו "קול זמר", והוא אינו  –אינו ערווה (יא) 

ללכת ולשמוע שא0 שא�ור  ערווה אפילו לעניי� קריאת שמע. עולה מכא�

  הרצאה. מעבירההאי� אי�ור לשמוע אישה  ,שרהששה יא

  
    

                                                           

שלא בזמ� קריאת שמע האי�ור הוא רק א" מקשיב כדי ליהנות. ראה ב�פרי "בעקבות  .12

 המחבר" את הפרק "בעניי� קול באישה", החל מעמוד �'.

 כ0 החיי" אות כז. והמ"ב (�"ק טז) כתב שיחזור ויקרא בלי הברכות. .13
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 (יג) הגה: ויש מתירין נגד ערות קטן, כל זמן שאינו ראוי לביאה .(יב) אסור

וכן עיקר. ועיין ביו"ד סימן רס"ה , (ר' ירוחם ור' יונה סוף פרק מי שמתו, ומהר"א מפראג)

  .(סעיף ח)

 סעיף ה
ורואה אותה דרך דפנותיה, אסור לקרות  (יד)ערוה בעששית ו

והא  (דברים כג, טו) 'ולא יראה בך ערות דבר'כנגדה, דכתיב: 

  .(טו) מתחזיא
  .ע"ב כ״ה ברכותו

 סעיף ו
  או שעצם עיניו, או שהוא ,היתה ערוה כנגדו והחזיר פניו ממנהז
  
  רמב״�.ז 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

מכיוו� שהאי�ור הוא משו" שהערווה עלולה להביא להרהור, אי�  –א�ור (יב) 

חשיבות לשאלה א" הערווה היא של יהודי או של אינו יהודי, של גדול או של 

  .קט�

הרהור לרוב בני ערווה בגיל הזה אינה גורמת לכי  –שאינו ראוי לביאה (יג) 

בברית לכ� ו ,לחשוש לשיטה האו�רת יששלכתחילה  הבית יו�0 כתבאד". ה

" ולמתאפשר. א הדברהברית בזמ� הברכה א" מקו" טוב לכ�ות את מילה 

ילד עד הרמ"א בדרכי משה כתב שאי� כלל אי�ור בקט� שאינו ראוי לביאה (

  ).תשע וילדה עד שלושגיל 

 היא כלי מזכוכית. –בעששית (יד) 

וה הוא משו" ואי�ור קריאת שמע בפני ערכיוו� ש –והא מתחזיא (טו) 

נראה . ו14מאחורי זכוכיתהיא אי� זה משנה א"  ,הרהורלידי ה מביאה ישהראי

 צנועות. שאינ�תמונות  זה קריאת שמע כנגדכלל בש

  

   

                                                           

 בניגוד לצואה, כפי שיתבאר בתחילת ה�ימ� הבא. .14
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 ,מותר לקרות, דבראייה תלה רחמנא -  בלילה, או שהוא סומא

  .(טז) והא לא חזי לה
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

רואה. אינו , והוא זאת התורהתלתה שבראייה  :תרגו" –והא לא חזי לה (טז) 

האי�ור הוא אפילו  :החומרא .חומרא וקולאישנה יה יהדי� תלוי בראבכ� ש

את א" אינו רואה  :והקולא ;רואה אותהכל עוד  ,וה ברשות אחרתוא" הער

מקומות שיש נשי" בללמוד מותר מותר. על פי זה  היא כנגדו,א0 שהערווה, 

מופנות ל�ידור ול�פר.  ועיניש כגו� באוטובו�, היותשאינ� לבושות בצניעות, 

בר� שי  ,יש בציבור ג" נשי" לא צנועותזוג, ו מחת�הרב על פי זה התירו לו

וכ� מותר ללמוד ולבר� בנוכחות אישה א0 שה� ב�ביבתו.  ,אינו רואה אות�כש

 . 15המניקה

, אבל 16"דברנו�י0 שהאי�ור הוא דווקא האמירה, שנאמר: "לא יראה ב� ערות 

מותר, ג" כשרואה ערווה. לכ� כתבו הפו�קי" שאד" להרהר בדברי תורה 

שמתרח; בחדר אמבטיה שאי� בו בית כי�א מותר לו להרהר בדברי תורה, 

  .17וא0 לשמוע קלטות של דברי תורה ומו�ר

                                                           

המשנה ברורה הביא שיטות החולקות על דברי המחבר ו�וברות שהאי�ור לקרוא כנגד  .15

אול" נראה בברור שאפשר ל�מו� על די� המו�כ" על  ;הערווה הוא ג" א" אינו רואה אותה

 המחבר והרמ"א. וכ� כתב הרב עובדיה יו�0 בהליכות עול" חלק א' עמוד קכ"ב.

 .2ראה הערה  .16

 כ� משמע ממ"ב �"ק כט, וכ� הביא בהגהות איש מצליח בש" ילקוט יו�0 עמוד קכ"ו. .17
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 סימן ע"ו

 זהר מצֹואה בשעת קריאת שמע, ובו ח' סעיפים.ילה

: "וְָיד טו)- (דברי" כ"ג, יגאומרת התורה פרשת כי תצא שבבדיני קדושת המחנה 

�ִהְיֶה ְל�ָ מִח�; ַלFַחנֶה וְָיצָאתָ !Fָָה ח�; ... ְוכEִִיתָ אֶת צֵאָתֶ�ָ ... וְהָיָה מַחנֶיָ� 

. מכא� שיש אי�ור לומר דברי" שבקדושה קָדB! וCְא יִרְאֶה ְב�ָ עֶרְַות �ָבָר"

ה, בצואה יתתלוי בראישבה האי�ור  ,הו. בניגוד לערו1במקו" שיש בו צואה

תורה לומר דבר של קדושה במקו" שיש בו �ור מהור למקו": אהאי�ור קש

מותר א0  –וא" הצואה אינה באותו מקו"  ה;אותאינו רואה צואה אפילו א" 

  ועד ל�ימ� פ"ז. �ימ� זהמ אי�ור זה יתבארופרטי א" רואה אותה. 

 סעיף א
צואה בעששית, מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה אותה א

וכסית 'ושבת כסוי תלה רחמנא, דכתיב: דרך דפנותיה, משום דב

  .(א) והא מתכסיא ',את צאתך
 . ע"ב ברכות כהא

 סעיף ב
וכיון  ,מניח סנדלו עליה וקורא, דחשיבא כמכוסה - צואה בגומאב

  והוא שלא יהא סנדלו ;מותר (ב) שאין ריח רע מגיע לו
  

 . ע"ב ברכות כהב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

רי וה"ו תרגומ "והא מתכ�יא" ;כלי זכוכיתא יעששית ה –והא מתכ�יא (א) 

  ו מ� הצואה.ילאמגיע הההיתר הוא בתנאי שאי� ריח  ".מכו�ה היא

נקרא הדבר "ריח שיש לו  וילאמגיע הצואה א" ריח אול"  –מגיע לו (ב) 

   ודי� ריח כזה כצואה, וא�ור מהתורה לקרוא לידו קריאת שמע. עיקר".

                                                           

 כי תצא פי�קא רנ"ח.כ� למד רבא בברכות ד0 כה ע"א. וראה ג" �פרי פרשת  .1
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  .(ג) נוגע בה

 סעיף ג
. ופי חזיר כצואה (ד) לפניו, אסור לקרות כנגדההעבירו צואה ג

, אפילו עולה מן הנהר אין הרחיצה מועלת לו, (ה) עוברת דמי

  .(ו) דהוי כגרף של רעי
 . ע"ב ברכות כהג

 סעיף ד
היתה צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו, או שהכניס ידיו בבית ד

ש ויו, (ז) יש מתירים לקרותה - הכסא דרך חור ואינו מריח ריח רע

  שלא התיר המתיר בצואה על בשרו, ומריםאש ויז. (ח)ם אוסרי
  

רבנו חננאל ו וכרב הונא.  ,הרי״� והרא״ש ורבנו יונהה  רוש הרא״ש.ילפ ע"ב ברכות כהד

 הרא״ש ורבנו יונה ש� בש� יש אומרי�. ז  ואור זרוע וכרב ח�דא.

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ,ל�וליהתדבק חשש ש א" �נדלו נוגע בצואה ישש משו" –נוגע בה (ג) 

  . 2מכו�הל תיחשברי" את רגלו הצואה לא יוכש

  – רק עוברת ברשותואלא א0 שאינה נחה ברשותו, כלומר ש –כנגדה (ד) 

 האי�ור במקומו עומד.

 חזיר מלוכל� מאוד.שה מפני –דמי (ה) 

  .3הוא כלי הצואה (העביט), שריחו רע א0 א" רוחצי" אותו –כגר! של רעי (ו) 

בה תקיי" מהרי  ,מכו�הכיוו� שהצואה שעל בשרו  –מתירי� לקרות יש (ז) 

במקומו אי� ו  ,ברשות אחרתהמכני� ידו הרי הצואה ו ".וכי�ית את צאת�"

 ."מחני� קדוש" הוא בגדר שלו ,צואה

הילול ה' נעשה בכל הגו0, ולכ� א�ור לדבר דברי  לשיטת" –ויש או�רי� (ח) 

    .4ואהקדושה א0 א" רק חלק מגופו במקו" הצ

                                                           

 כ� יש לפרש כדי שלא י�תור את דעת ה"יש או�רי�" שב�עי0 ד'. וראה מג"א �"ק ו'. .2

 די� עביט מבואר ב�ימ� פ"ז. .3
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 .(ט) כגון אצילי ידיו ,אלא במקום שהיא נכסה מאליה בלא מלבוש

הגה: ושכבת זרע על בשרו דינו . (י) ונכון לעשות כדברי המחמיר

  .(מהרי"ל הלכות יו"כ) (יא) כצואה

 סעיף ה
 ;אסור לקרות לדברי הכל ,צואה בפי טבעת, אפילו היא מכוסהח

  .(יב) אפילו אינה נראית כשהוא עומד ונראית כשהוא יושב
 . ' ע"איומא לח

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

זו שיטה שלישית, ה�וברת שבכל הגו0 הלכה כמחמירי",  –כגו� אצילי ידיו (ט) 

 מלבד מקומות בגו0 המכו�י" מאליה", שבה" הצואה נחשבת כבלועה.

כשיטת ה"יש או�רי"". אמנ", בשעת הצור� אפשר  –כדברי המחמיר (י) 

ל�מו� על השיטה האומרת שאפילו צואה על גופו מותר, א" היא מכו�ה 

 .5בבגדו

. ונראה 6על גופוהמצוי לכלו� ל תנחשבהיא ריח, לה וא0 שאי�  –כצואה (יא) 

ג" לרמ"א ו בלבד. צואהכלולה �", תלדעתו ב"צאהחמיר בכ�, ושהמחבר לא 

  לא על בגדיו.ו ,על גופורק כשהיא מצויה האי�ור הוא 

וא" קרא ומצא אחר כ� שהוא  .מאדכי מקו" זה מלוכל�  –כשהוא יושב (יב) 

מלוכל�, א" ברור לו שכבר היה מלוכל� בעת הקריאה יש לחזור ולקרוא 

   .7קריאת שמע

                                                                                                                                               

זו שיטת רב ח�דא, ולמד זאת מהפ�וק "כל  עצמותי תאמרנה ה' מי כמו�". המקל הוא רב  .4

ברי י בכל הגו0, אלא רק דר� א הונא, שלמד מהפ�וק "כל הנשמה תהלל יה" שהילול ה' אינו

 הנשימה, כלומר הפה והא0.

עיי� כ0 החיי" אות יט  לכ� נקט המחבר לשו� "ונכו� לעשות כדברי המחמיר".מ"ב �"ק יד. ו .5

ש�ת" לא�ור ג" בשעת הדחק, ואמנ" ראיתי בהערות איש מצליח על מ"ב �"ק יד שכתב 

 כדברינו. 

 בבגדי", כפי שראינו לעניי� צואה.לכ� לכתחילה יש להחמיר א0 א" מכו�ה  .6

אי�ור צואה בפי הטבעת הוא מדרבנ� (עיי� ש מפנימ"ב �"ק יז. ועל ברכות ותפילה לא יחזור,  .7

 ,צרי� לחזור ולבר�, כמפורש ב�עי0 ח. יש חולקי" בדי� זה י�חיי אד" �ימ� ג), ובאי�ור דרבנ� א

 רכות להקל.ודברינו על פי המ"ב �"ק יז וכ0 החיי" אות כד, ו�פק ב
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 סעיף ו
היה לפניו מעט צואה, יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא ט

טול מועיל אלא לפי יואין הבי. (יג) רוק עבהכנגדה, והוא שיהא ה

  לא בטלה.  -נימוח ונבלע בה  שעה, אבל אם לא יקרא מיד והרוק
 ירושלמי ו' ע״ב, הביאו הרא״ש והרשב״א בש� הראב״ד. י  .ע"ב ברכות כ״הט

 סעיף ז
 צואה ומותר לקרות, דחזקת בית שאין ב -  ספק אם צואה בביתכ

אסור, משום דחזקת אשפה שיש  -ספק אם צואה באשפה  .(יד)

משום  ,מותר – . אבל ספק מי רגלים, אפילו באשפה(טו) בה צואה

דלא אסרה תורה לקרות כנגד מי רגלים אלא כנגד עמוד של 

  . (טז) לוח, ואחר שנפל לא מיתסר אלא מדרבנן, ובספיקן לא גזרויק
  שנא בתרא. יוכל ע"א ברכות כ״הכ

 סעיף ח
  צריך - ך כר בצואה, ומצאה אח קרא במקום שראוי להסתפקל

 

    רוש התו�פות ורבנו יונה והרא״ש.ילפע"ב ש� כ״ב ל

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  מכו�ה.להצואה נחשבת  כ�מפני ש –עבה (יג) 

ר שאת לחשוש לכל מיני חששות כדורש ינההתורה או –שאי� בו צואה (יד) 

 אי� ב�י� לכ�.

 ,צואה, החשש הוא משמעותיבה שיש  נו בטוחוא0 שאי –שיש בה צואה (טו) 

 , במיוחדחשש זה קיי" בימינוכדי� כל �פק דאורייתא. ג" בזה ויש להחמיר 

לדאוג שפח האשפה יהיה  ולכ� צרי� צואי",טיטולי"  ה�באשפות שמכני�י" ב

מרותקי" למיטה ועושי" הצא ממנו ריח. וכ� על יד חולי" ילא שו ,מכו�ה

 ממנו ריח. עלהושלא י ,את הכלי לדאוג לכ�ות יש - "ממקוכלי בצרכיה" ב

  הבא.  עי0בהרחבה ב�די� מי רגליי" יתבאר  –לא גזרו (טז) 
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. אבל אם אין המקום ראוי להסתפק בו, אין (יז) לחזור ולקרות

ומי רגלים, אפילו מצאן במקום שראוי מ. (יח) צריך לחזור ולקרות

  .(יט) להסתפק, אין צריך לחזור ולקרות
 .[עירובי� �"ד ע"א] תו�פותמ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שמע האי�ור לקרוא ראינו בהקדמה ל�ימ� ש –צרי� לחזור ולקרות (יז) 

גזרו  ,א" עבר וקרא היכ� שיש צואהוצואה הוא מ� התורה. בו שיש במקו" 

"זבח  (משלי כ"א, כז): על הפ�וקדבריה" ו�מכו  ,חכמי" שאי� קריאתו קריאה

 . 8ור ולקרואוצרי� לחז ;רשעי" תועבה"

חכמי" את לא ביטלו  כיוו� שא" לא פשע, –אי� צרי� לחזור ולקרות (יח) 

 ואינו צרי� לחזור. ,וה שקיי"והמצ

יבואר ב�ימ� הבא שאי�ור זה הוא דרבנ�, ועל  –אי� צרי� לחזור ולקרות (יט) 

  חכמי" לא גזרו לבטל מצוותו.כ� 

                                                           

מתבטלת אלא מגזירת חכמי". ואנו רואי"  ינהא0 שאי�ור הקריאה הוא מ� התורה, קריאתו א .8

מצוותו, אפילו א" עבר את  ביטלו חכמי"המצווה  אופ� קיו"עובר על הבכמה מקומות בש"� ש

תו�' ד"ה "אי" (וראה בדברינו ב�פר "בעקבות  ,על פרט מדרבנ�. עיי� לדוגמא ברכות טו ע"א

 כל שכ� כא�, שעבר על די� תורה.ו). 12מחבר" עמוד מ"ד, בעיקר בהערה ה
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 סימן ע"ז

 ובו ב' סעיפים., שלא לקרות כנגד מי רגלים

אי�ור האי�ור מהתורה לקרוא קריאת שמע במקו" שיש בו צואה כולל ג" 

לומר דבר שבקדושה בפני שת� בעת קילוחו. חכמי" דרשו זאת מהפ�וק "ויד 

(ברכות ד0 , שלמדו ממנו (דברי" כ"ג, יג)תהיה ל� מחו; למחנה ויצאת שמה חו;" 

ל מימיו. האי�ור מהתורה חו; למחנה שכינה כדי להטי שיש לצאתכ"ה ע"א) 

הוא דווקא בעת הקילוח, ואחרי שנחת על האר; או לתו� כלי האי�ור הוא 

  מדרבנ�; וזאת מפני שהתורה החמירה יותר בצואה, שזוהמתה מרובה.

 סעיף א
, עד שיטיל לתוכן רביעית מים (א) אסור לקרות כנגד מי רגליםא

ובלבד שלא ב. ולא שנא על גבי קרקע, לא שנא בכלי, (ב) ואז מותר

לא שנא היו הם ג. (ודין עביט עיין לקמן סימן פ"ז) (ג) יהא עביט המיוחד להם

  .(ד) בכלי תחלה ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי תחלה
  ש� בגמרא. ג  טור והרשב״א.ב  אי.זכוכרבי ע"ב, וכ״ה ע"ב, ברכות כ״ב א

 סעיף ב
  שאמרו, למי רגלים של פעם אחת; ולשל שני פעמים, רביעיתד
   
 מהלכות קריאת שמע. 'הרמב״� בפרק גד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .בי� בקילוח, בי� על האר; ובי� בכלי –כנגד מי רגליי� (א) 

, וכמות זו מ�פיקה לביטול מי מ"ל 86שיעור רביעית הוא  –ואז מותר (ב) 

לכמות", שהתירו חכמי" את הדבר רגליי" של הטלת מי" אחת ללא קשר 

 בפעולה �מלית זו, היות שי�וד האי�ור מדרבנ�.

כלי כזה נחשב כבית הכי�א, וא�ור מהתורה לקרוא שמע  –המיוחד לה� (ג) 

 נגדו, כפי שיתבאר בהרחבה ב�ימ� פ"ז.

ומותר ג" באופ� זה, ואי� אומרי" שהואיל והשת� נית� על  –בכלי תחילה (ד) 

   לחומרא. המי" ישתנה הדי�
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  .(ה) הגה: וכן לעולםשתי רביעיות; ולשל שלש, שלש. 
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לכל תיקנו שכמות המי" שיש לשפו� היא רביעית חכמי"  –וכ� לעול� (ה) 

 .שאד" השתי� באותו מקו" או באותו כליפע" 

ולע�וק א�ור ללמוד  ,על הרצפהעולה מ�ימ� זה שא" ילד הטיל מימיו 

ישפכו על בדברי" שבקדושה באותו מקו" עד שינקו זאת, או עד שלפחות 

אלא רק יונק, השת� שלו אינו  ,עדיי� אינו אוכלשתינוק אול" השת� מי". 

  .(כפי שיבואר ב�ימ� פ"א �עי0 א) או�ר
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 סימן ע"ח

 , ובו סעיף אחד. מי שמי רגליו שותתים בשעת קריאה

אי�ור "והיה מחני� קדוש" כולל קריאת שמע ואמירת דבר שבקדושה בעת 

יקרא שמע חולה שאי� לו  כיצד שהאד" משתי�. �ימ� זה עו�ק בשאלה

  .1שליטה על יציאותיו, ושותת ממנו שת� בלא רצונו

 סעיף א
פוסק עד שיכלו  -  היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיוא

אפילו אם נפלו על בגדיו ויש בהם טופח על ב ;המים, וחוזר לקרות

ואם נפלו מי ג. )ב( וי, כיון שהם מכוסים בבגד)א( מנת להטפיח

  הגה: [או כשיעור. )ג( אמות ארבעבארץ, מרחיק מהם  רגלים
   

 'בפרק ד ותהגהות מימוניג  תו�פות ש� ורבנו יונה והרא״ש.ב  .ע"ב ברכות כ״בא

    לה.ימהלכות תפ

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כמות כזו שא" יגע במקו" הרטוב ואחר כ� יגע  –טופח על מנת להטפיח (א) 

מותר לקרוא. אבל  –שרטוב כל כ� המקו" השני יירטב. וא0  –במקו" אחר 

א" נשפכו מי הרגלי" לאר;, א�ור לדעת המחבר לקרוא אפילו א" אי� זה 

 טופח על מנת להטפיח (כפי שיתבאר ב�ימ� פ"ב �עי0 ב).

להחלי0 נו חייב ואי וכשמכו�ה יכול להמשי� בתפילתו, –מכו�י� בבגדיו (ב) 

 את בגדיו.

ט. בשת� "בהרחבה ב�ימ� ע תידו� צואההמ�וגיית המרחק  –ארבע אמות (ג) 

מה שאי� כ� בצואה, כפי  , ומעבר לכ� אי� לחשוש;ההרחקה היא ארבע אמות

 .שיתבאר ש"

 

   

                                                           

 ש". 1ובצנתר שת� הדי� קל יותר, כפי שראינו ב�ימ� מ"ג �"ק ב, ובהערה  .1
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 .(ר' יונה פ"ג דברכות) ד)(או ממתין עד שיבלעו בקרקע  2שיתבאר לקמן סימן פ"ב]
ואפילו שהה כדי לגמור את כולה, אינו צריך לחזור אלא למקום ד

ויש אומרים דאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, הגה: . )ה( שפסק

  .וכמו שכתבתי לעיל סימן ס"ה (ומשערין לפי הקורא), )ו( וכן עיקר
  מהלכות קריאת שמע. 'רמב״� בפרק בה� ו"ש� בגמרא לדעת הריד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

�עי0 ב' יתבאר שהמחבר והרמ"א נחלקו א" ב "ב�ימ� פ –שיבלעו בקרקע (ד) 

כ� יתבאר ש" ו .נראה ממשאינו מקו" רטוב אבל השת� לקרוא כשהמותר 

 השת� בקרקע אינו או�ר, א0 א" הכת" ניכר.שא" נבלע 

א" הפ�יק ראינו בתחילת �ימ� �"ה שלשיטת המחבר  –למקו� שפ�ק (ה) 

ה אינו צרי� להתחילה וכשחוזר למצו –לזמ� ממוש� אפילו  מצווה, באמצע

 .�ימ� ק"ד �עי0 ה')ב מבוארפי שכ ,העמידה (מלבד בתפילת מחדש

חולק על המחבר ו�ובר שיחזור כפי שראינו ב�ימ� �"ה, הרמ"א  –וכ� עיקר (ו) 

מחויבת על פי ההפ�קה הייתה לראש, א" בשהייתו נתקיימו שני תנאי": ש

. מתחילתה עד  �ופה והויי" את המצקלכדי זמ� שנמשכה מ�פיק וההלכה, 

, אי אפשר מחויבהפ�ק ארו� והוכש ,אחתוה היא יחידה ומצהלדעת הרמ"א 

לדעת המחבר, לעומתו, כל חלק במצווה  וה.וחלקי" של המצהשני את לחבר 

  יכול לעמוד בפני עצמו.

                                                           

תו�פת זו מובאת בחלק מהדפו�י". ראה מג"א �"ק ב' וב"שו"ע השל"" הערה ב'. ולכאורה  .2

מ� פב כמה צרי� להרחיק. ונראי" דברי המג� תו�פת זו אי� מקומה כא�, משו" שאי� מבואר ב�י

או ממתי� עד שיבלעו בקרקע, כשיעור "אברה", שמקו" התו�פת ב�ו0 המשפט, וצרי� להיות: 

, מפני שש" (ב�עי0 ב') מבוארת מחלוקת המחבר והרמ"א בשיעור "שיתבאר לקמ� �ימ� פ"ב

 הרטיבות האו�רת.
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 סימן ע"ט

 , ובו ט' סעיפיםהרחקה מצואה בשעת קריאת שמע

ב�ימ� ע"ו למדנו על האי�ור לומר דבר שבקדושה במקו" שיש בו צואה, 

אי�ור הנלמד מהפ�וק "והיה מחני� קדוש". ראינו שאי�ור זה, בניגוד לאי�ור 

ו תלוי בראייה. ב�ימ� זה ד� המחבר בהגדרת "מקו"" לעניי� אי�ור ערווה, אינ

זה, כלומר כמה יש להתרחק כדי להתיר את הקריאה. כמו כ� עולה השאלה 

  מה די� צואת בעלי חיי", צואה יבשה וכדומה. -מה נחשב "צואה" לעניי� זה 

 סעיף א
אמות ממקום  ארבעהיתה צואת אדם מאחריו, צריך להרחיק א

אפילו אם יש לו חולי שאינו מריח, צריך להרחיק ב. (א) שכלה הריח

. ומלפניו צריך (ב) אמות ממקום שיכלה הריח למי שמריח ארבע

 (תשובת הג"א: או שהוא סומאאפילו בלילה, ג ;(ג) להרחיק מלא עיניו

  שאינו רואה אותה, צריך להרחיק עד הרשב"א סי' קס"ח, וב"י בשם ר' יונה)
  

הרא״ש מהא ב  וכרב ח�דא, הרי״� ורבנו יונה והרא״ש והרשב״א.ע"א ברכות כ״ה א

   ירושלמי ו' ע״ד.ג דירושלמי אפילו בלילה. 

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כל מקו" אלא  ,בלימוד ולוכאינו נא�ר חדר שיש בו צואה  –שכלה הריח (א) 

וממקו" זה צרי� להתרחק  ",מקו" הצואהמוגדר כ"הצואה בו את שמריחי" 

 ארבע אמות. 

די� צואה תלוי בקדושת המקו", שנאמר "והיה מחני�  –למי שמריח (ב) 

. קדוש"; לכ� הדי� אינו תלוי בראייה, וא0 ריח בלבד פוגע בקדושת המחנה

עצ" קיומו של הריח פוג" בקדושת  ולאו דווקא ריח שהוא מריח, אלא

 המקו".

חומרה זו קיימת במקרה שהצואה נמצאת באותה רשות  –מלא עיניו (ג) 

(כלומר באותו חדר שבו נמצא המתפלל). וא�ור אפילו א" אינו מריח, כיוו� 

  כל עוד שרואה את הצואה היא נחשבת כנמצאת במקומו. אבל א" הוא בבית 
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ו, דינו יואם הוא מצדד. (ד) ביום המקום שאינו יכול לראות

ציבור המתפלל וצואה בבית הכנסת, או בבית  הגה: שליח. (ה) כמלאחריו

שמתפלל שם, אפילו הוא לאחריו בכל הבית, צריך לשתוק עד שיוציאנה, 
מאחר שמוציא רבים ידי חובתן ואי אפשר שלא יהא [אחד] מן הקהל בתוך 

. ועיין לקמן סוף סי' (הגהות מרדכי החדשים פרק מי שמתו)(ו)  ארבע אמות של הצואה
  סי' פ"ז בדין צואה בבית). צ' (ועיין לקמן 

  רמב״� פרק ג' מהלכות קריאת שמע.ד

 סעיף ב
  או שהיתה ו, (ז) היתה במקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרהה

 

 הרא״ש ש�.  ו  .ע"אברכות כ״ה ה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .1אי� בכ� אי�ור כלל –ורואה צואה בחו; 

לקרוא שמע א" הוא ל�יכו": כאשר אד" נמצא בחדר שיש בו צואה, א�ור 

 רואה אותה, או א" נמצא בתו� ארבע אמות ממקו" שבו אפשר להריחה.

 .הואיל והוא נחשב שנמצא במקו" הצואה –ביו� (ד) 

 וצרי� להרחיק ארבע אמות ממקו" שכלה הריח. –דינו כמלאחריו (ה) 

, הריח הציבור עצמו רחוק ארבע אמות ממקו" שכלהשליח  –של הצואה (ו) 

מ� אינו יכול להמשי� להתפלל, כי הוא בכל זאת ו  נמצאת מאחוריו.והצואה 

נמצא במקו" הצואה, ושליח הציבור מתפלל ג" ה�ת" אחד המתפללי" 

יו" כל אחד מתפלל לעצמו ושליח הציבור אינו כש כי על א0עבורו. ודע ב

לקדושה ודי� זה, כי הציבור עונה לקדיש  בטלמוציא ידי חובה, בכל זאת לא 

וא0 המחבר מ�כי" . 2רשאי לענות בקרבת צואה ועל הברכות, ואינ "אמ�"לו

 ע" דברי רמ"א אלו.

   .חדרהאפילו באותו  –או נמו� עשרה (ז) 

                                                           

 ולק.והרשב"א ח ,זו שיטת הרא"ש שתבואר ב�עי0 הבא .1

מקשיב לחזרת הש"; נחשב לו ר הוא שאשכבר התפלל, כ אד"בהלכות תפילה יתבאר שג"  .2

 כאילו שב ומתפלל.הדבר 
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 לו הפתח פתוח וישב בצדה, אפי(ח) בבית אחד והוא בבית אחר

ת ורואה אותה, אם אין לה ריח יכול לקרות, דכיון שהיא ברשו

, אבל (ט) להרא"ש 'דושוהיה מחניך ק' אחרת קרינן ביה שפיר

ואם יש לה ריח, לא ז. (י) להרשב"א דוקא כשאינו רואה אותה

ויש אומרים דכי היכי ח. (יא) מהני הפסקה ולא שינוי רשות

 מועלת לריח רע שלה מינכי דהפסקה מועלת לצואה עצמה, ה

  .(יב)
  רבנו יונה והרא״ש בש� רבני צרפת. ח רמב״� ש�. ז

 סעיף ג
 במלואה לגדולה, והגדולה עודפת עליה מןחצר קטנה שנפרצה ט

  הצדדים, קטנה לא חשיבא כבית בפני עצמה כיון שנפרצה
 

 . ע"ב ערובי� צ״בט

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .3בחדר אחר ומרכל –בבית אחר (ח) 

במקו" ולא בריח או אי�ור תלוי הבהקדמה, ראינו כפי ש –להרא"ש (ט) 

 . קריאה אי� אי�ורה. ולכ� א" הצואה נמצאת ברשות אחרת יבראי

, וכל עוד רואה הוערול דומההרשב"א �ובר שצואה  –כשאינו רואה אותה (י) 

א" יעצו" את עיניו יהיה וא�ור לו לקרוא;  –אותה, א0 שהיא ברשות אחרת 

לדעה זו ההיתר לקרוא כשצואה ברשות אחרת הוא רק כשהיא במקו" . מותר

כדעת שאפשר להקל יו�0  . להלכה פ�ק הביתגבוה באופ� שאינו רואה אותה

 טוב לחשוש לשיטת הרשב"א. ,שבמקו" שאפשרוהו�י0  ,הרא"ש

נחשב כמקו" הצואה הריח מגיע שאליו  וו� שמקו"כי –ולא שינוי רשות (יא) 

 . עצמו, כפי שראינו ב�עי0 א'

נחשב כצואה ממש. כתב הבית  ינוצואה אהלדעה זו ריח  - לריח רע שלה (יב) 

חק י� ל�מו� על דעה זו אלא בשעת דלכ� או ,יו�0 שהלכה כדעה ראשונה

  . ואפשר להשתמש בבוש" או בדאודורנט כדי להרחיק את הריח הרע. 4הגדול

                                                           

 מג"א �"ק ו', והביאו מ"ב. .3
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במלואה לגדולה. אבל הגדולה, כיון שכתליה עודפים על של קטנה 

מצד זה ומצד זה, חשיבא כבית בפני 

 -  . הלכך אם צואה בגדולה)(יג עצמה

אסור לקרות בקטנה עד שירחיק 

מותר  - ואם צואה בקטנה ,כשיעור

אם  ;(יד) לקרות בגדולה בלא הרחקה

  .(טו) אין מגיע לו ריח רע

 סעיף ד
אם נתן בהם עורות, מרחיקים מהם כמו  -  (טז) צואת כלב וחזירי

 ,דינם כדין צואת שאר בהמה חיה ועוף ; ואם לאו(יז) מצואת אדם

  ואם יש בהם ריחכשאין צריך להרחיק מהם אם אין בהם ריח רע, 
  
  טור מירושלמי ו׳ ע״ד.כ  .ע"א ברכות כ״הי

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .)(ויעויי� ב�ימ� נ"ה �עי0 טזראה איור  –בפני עצמה (יג) 

כרשותו; וא" הוא כלומר: א" הוא בקטנה, הגדולה נחשבת  –בלא הרחקה (יד) 

בגדולה, הקטנה נחשבת כרשות אחרת. הדי� כא� תלוי בשאלה הא" הצואה 

דברי המחבר פ�ק כבאותה רשות, ולא בשאלה הא" רואה אותה, מפני ש

 .שהובאו ב�עי0 הקוד"הרא"ש 

  כיוו� שא" הריח מגיע אליו, נחשב מקומו כמקו" הצואה. –ריח רע (טו) 

 מ�עי0 זה עד �עי0 ז' עו�ק המחבר בדי� צואת בעלי –צואת כלב וחזיר ) טז(

 ,5דינה כצואת אד" וא�ורה מ� התורה –חיי". כללו של דבר: א" ריחה רע 

  אי� צרי� להרחיק ממנה כלל. רוב �עיפי" אלו ה" דוגמאות לנ"ל. –וא" לאו 

לעתי" נהגו בזמנ" להשתמש בגללי בעלי חיי"  –כמו מצואת אד� ) ז(י

  ודינ" ,ה" מ�ריחי" ביותר ור� עיבוד עורות. במקרה כזהמעורבי" במי" לצ
    

                                                                                                                                               

 בכל מקו". לדעה זו אפשר להתפלל בבתי"מצוי רע הוהריח  ,כגו� ברחוב שהתפוצ; בו ביוב .4

 מקור הריח מחו; לבית.ו הואיל

 הלכה ל�ימ� זה, הכלל העשירי.הקדמת ביאור  .5
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  .(יח) רע דינם כצואת אדם

 סעיף ה
צואת חמור הרכה, לאחר שבא מהדרך, וצואת חתול ונמיה ל

וההולך בדרך, אף על פי מ. (יט) ונבלה מסרחת, דינם כצואת אדם

שרואה צואת בהמה כנגדו, אם אין הריח בא לו אינו חושש 

יש אומרים שיש לחוש,  ובסמוך לעירנוט לתלותה בשל חמור. למיע

הגה: במקום דשכיחי לפי שרוב הבהמות המצויות שם הם חמורים. 

  חמורים.
  טור בש� רבי יחיאל אחיו, ורבנו יונה.מ ירושלמי ו׳ ע״ד, והביאו הרא״ש ורבנו יונה. ל
  ש� ברבנו יונה. נ

 סעיף ו
  חמור הבא מן הדרך, וכנגדבירושלמי אוסר לקרות כנגד מי רגלי �
  
   ש�.�

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 .6שצרי� ממנה להרחיק ארבע אמות ממקו" שכלה הריח כצואת אד"

וכ�ית "הפ�וק מ אי�ור הקריאה כנגד הצואה נלמדש א0 –כצואת אד� ) יח(

 הדינ ג" צואת בעלי חיי", א" היא מ�ריחה, ,עו�ק בצואת אד"ה 7"את צאת�

  כצואת אד".

בניגוד ל תלוי במציאות, והכוו� שצואות אלו מ�ריחות. וכי –כצואת אד� (יט) 

   .8לצואת אד", הא�ורה ג" א" אינה מ�ריחה

                                                           

הרחקה ממקו" שכלה הריח היא מדרבנ�. ויש אומרי" שהחיוב הוא דווקא בצואת אד" חובת ה .6

 להקל. נית�ובשעת הדחק  ;ממש

 כפי שבארנו בהקדמה ל�ימ� ע"ו. .7

 עיי� מ"ב �"ק כד, שהביא מחלוקת בנידו�. .8
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  .(כ) 9אדומהעצואת תרנגולים 
  יש מפרשי� תרנגולי� אדומי�, ויש מפרשי� צואה אדומה.ע

 סעיף ז
צואת תרנגולים ההולכים בבית, דינה כצואת בהמה חיה ועוף. פ

  .(כא) ודינו כצואת אדם ,שלהם יש בו סרחוןאבל הלול 
 והרא״ש והמרדכי ש�.  ,בתו�פותברכות כ"ה ע"א פ

 סעיף ח
  .(כב) אסור לקרות כנגד אשפה שריחה רעצ
 .ברכות כ"ה ע"אצ

 סעיף ט
 .(כג) ח מלמטה, אסור בדברי תורה עד שיכלה הריחויצא ממנו רק

משום דאי אפשר,  ,מותר בדברי תורה -  ואם יצא מחבירו

 שהתלמידים קצתם גורסים וקצתם ישנים ומפיחים בתוך השינה.
  .(כד) אבל לקרות קריאת שמע אסור עד שיכלה הריחר
  
  .ש� בגמראר לפירוש רש״י, והרא״ש בתשובה כלל ד׳ �עי� א.  ברכות כ"ה ע"אק

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  .במציאותל תלוי והכוו� שכל אלו מ�ריחי". וכי –אדומה (כ) 

  ג" כא�, כיוו� שמ�ריח א�ור. –כצואת אד� (כא) 

  .צואהכה ינשאשפה שריחה רע ד –שריחה רע (כב) 

שאי�  מפני ,נקרא "ריח רע שאי� לו עיקר"ריח זה  –עד שיכלה הריח (כג) 

   .מדרבנ� י�ורווא ,במקו" צואה ממש

לבי� בי� לימוד בהלכות הקודמות לא חילקנו  –א�ור עד שיכלה הריח (כד) 

וה. ובפני צואה ובפני ער וא�רנשבקדושה  י"דברהכל אלא  ,קריאת שמע

  כדי למנוע ביטול תורה במקו" שלא  ,הקלו חכמי"אול" באי�ור דרבנ� זה 
  

 

                                                           

מ"א: "כי אותה צואה מ�רחת". ראה [בחלק ממהדורות השולח� ערו� נו�פה כא� הגהת הר .9

 בשו"ע השל" הערה י"ב].
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  .נית� להימנע מהריח, א� לא הקלו לקריאת שמע



 115   מי שאינו יכול להישמר מלהפיח � פ'סימן 

  

 

 

 סימן פ'

 הפיח, ובו סעיף אחד. לשמר מימי שאינו יכול לה

חיוב גו0 נקי בקריאת שמע ובתפילה. בגמרא מובא ב�ימ� זה אנו למדי" על 

שהוא הדי� ג" בקריאת שמע  2, וכתבו הראשוני"1שא�ור להפיח בתפילי�

. �ימ� זה ד� מה יעשה בנוגע לקריאת שמע 3ובתפילה. אי�ור זה הוא מדרבנ�

ולתפילה אד" היודע שאי� באפשרותו לשהות מש� זמ� בלי להפיח. יש להעיר 

  .4אי� לחשוש –חה שיש בה ריח רע, וא" לאו שכל הדיו� הוא בהפ

 סעיף א
מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור א

לה ולא ילה, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפיקריאת שמע ותפ

  - להיואם עבר זמן תפ .(א) יתפלל, ממה שיתפלל בלא גוף נקי
  
 תשובת הרא״ש כלל ד׳ �ימ� א׳.א

ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט   ו

כשאי� גופו ות אלו שאי� לקיי" מצו תקנוחכמי" הואיל ו –בלא גו! נקי (א) 

ולגבי פ�וק ראשו� של שמע, שלכל הדעות אמירתו מהתורה, מכל מקו" נקי. 

יקרא אותו קוד" שיעבור זמ� קריאת שמע, משו" שדי� "ריח שאי� לו עיקר" 

לו שיפיח, אבל  כל זה כשברורכ� הדגיש המחבר שו .5הוא אי�ור מדרבנ� בלבד

  יעצור עד שיכלה הריח.במהל� תפילתו וא" יפיח  ;יתפלל – א" זהו רק חשש

                                                           

 ראה בהקדמתנו ל�ימ� ל' וכ� ב�ימ� ל"ז �עי0 ב. .1

 מקור הדי� הוא בתשובת הרא"ש. .2

 שראינו ב�ו0 ה�ימ� הקוד", בדי� "ריח שאי� לו עיקר". פיכ .3

 בה קצת צואה חמורה יותר, כפי שראינו ב�ימ� ע"ו �עי0 ה. תולעומת זאת הפחה שיוצא .4

פוטר ג" מקריאת שמע א0 שהיא מ� הקושיית האחרוני", שתמהו על המחבר את כ� יש ליישב  .5

התורה, ונטו לחלוק על המחבר מפאת קושיה זו (ראה משנה ברורה �"ק ג). אול" כאמור, נראה 

 כולה, וק הראשו�, אלא על מהל� התפילהלעניות דעתי שהמחבר לא דיבר על אמירת הפ�

הכוללת בתוכה את קריאת שמע וברכותיה ואת העמידה. ועוד אפשר, שלדעת המחבר טע" 

שנה ברורה (�ימ� ע"ט �"ק ל') מהלכה זו הוא משו" ביזוי מצווה, שהוא דאורייתא. וא0 שכתב ב
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. ואם יראה לו שיכול לעמוד (ב) ומתפלל מנחה שתים ,אנוס הוא

יניח תפילין בין אהבה לקריאת  על עצמו בשעת קריאת שמע

  .(טור) (ד) הגה: ויברך עליהם ,(ג) שמע
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בה� הוא . הכלל "תשלומי ב�ימ� ק"ח יתבארו דיני תפילת –שתי� מנחה (ב) 

בתפילה ה�מוכה פלל אונ� צרי� להתאו  השכחשמי שלא התפלל מפאת 

. "תשלומילו אי�  – א" במזיד לא התפללאבל  פעמיי" את תפילת העמידה;

יכול ו ,נחשב אנו�א" לא התפלל משו" שמפיח הרי הוא המחבר ש בארמכא� 

 .6התפילה שהפ�ידלהשלי" את 

די� תפילי� חמור יותר מדי� תפילה לעניי� שמירת גו0 נקי.  –לקריאת שמע (ג) 

, אול" כל עוד הדבר אינו ברור 7א�ור בתפילי� –לכ� מי שחושש שכנראה יפיח 

מותר בתפילה. אד" כזה, המערי� שיוכל לשמור על עצמו נקי בוודאות  –לו 

מע (ללא ברכותיה), יניח תפלי� רק לפרק זמ� קצר בלבד, המ�פיק לקריאת ש

בקריאת שמע, ובשאר הזמ� הרי הוא פטור ממצווה זו. בקריאת שמע נזכרת 

מצוות תפלי� פעמיי", ולכ� יש חשיבות מיוחדת להניח תפלי� לפחות בעת 

 קריאתה.

לכ� הברכה עליה�  ,חובה בעת קריאת שמע �כי התפילי� ה - ויבר� עליה� (ד) 

אלה מו�כמי" על  "ודברי .הפ�קה, ואינ� נחשבות לוהנחת� ה� חלק מהתפיל

 .8המחבר

לא יניח  –ל�יכו": א" ודאי לו שאינו יכול לשמור גופו אפילו לזמ� קצר 

לא  –תפילי� ולא יתפלל, מלבד קריאת פ�וק ראשו� של שמע. א" הוא מ�ופק 

יניח תפילי�, א� יתפלל. וא" מ�ופק למש� זמ� ארו�, אבל יכול לשמור גופו 

  יתפלל את התפילה כ�דרה, ויניח תפילי� רק לקריאת שמע. –� קצר לזמ

                                                                                                                                               

שי�ודו  עיקרו�ו משהאי�ור להתפלל במקו" "ריח שאי� בו עיקר" הוא מדרבנ�, אפשר שמקור

 דאורייתא, והוא האי�ור לבזות מצווה.מ

 אפילו במקו" שאפשר שא" היה נזהר באכילתו לא היה בא לידי הפחה. .6

 כפי שראינו ב�ימ� ל"ח �עי0 ב. .7

 ו �עי0 ב."�ימ� � .8



 117   דין צואת קטן, והרואה צואה בזמן הקריאה � פ"אסימן 

  

 

 

 סימן פ"א

 ובו ב' סעיפים.  צואת קטן, והרואה צואה בזמן הקריאה,דין 

�ימ� זה עו�ק בדינה של צואת קט�, ובשאלה כיצד ינהג כאשר מתפלל 

ובאמצע רואה צואה כנגדו. המחבר קישר בי� שני דיני" אלו, מפני ששכיח 

  שקט� עושה צרכיו במקו" שאד" מתפלל.

 סעיף א
לאכול כזית דגן בכדי קטן שהגיע לכלל שאחר כיוצא בו יכול א

, מרחיקין מצואתו או ממימי (א) שיוכל גדול לאכול אכילת פרס

  .(ב) רגליו
  רוש הבית יו�� לדעת הפו�קי�.ילפע"ב כה מ״ב ו�א

 סעיף ב
היה קורא וראה צואה כנגדו, ילך כדי שיזרקנה מאחריו ארבע ב

  ואם אי אפשר, כגון שיש לפניו נהר או דבר אחר .(ג) אמות
 

    .ע"ב ״בברכות כב

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כלומר שהגיל הקובע הוא כאשר יכול הקט� לאכול כזית פת  –אכילת פר� (א) 

. ואי� משערי" בקט� זה, 1(שהוא כחצי פרו�ת לח") תו� שיעור "אכילת פר�"

 אלא ברוב הילדי" שבגילו, "אחר כיוצא בו". והוא בער� מגיל שנה.

עד גיל זה אי� צור� להרחיק מצואתו, הואיל ובדר� כלל היא  –ממי רגליו (ב) 

אינה מ�ריחה כל כ�, ומגיל זה די� הפרשותיו כשאר אד". ובצואה מ�ריחה 

אי� חשיבות לגיל, וא�ור לעול" לקרוא כנגדה, כפי שראינו לגבי צואת בעלי 

  חיי".

  לו אפי כנגד הצואה לקרוא קריאת שמעשא�ור כבר התבאר  –ארבע אמות (ג) 
     

                                                           

בשיעורו המדויק של מש� זמ� זה, הקובע לכמה דברי" בהלכה, נחלקו האחרוני". המארי�  .1

  שע דקות (חת"�), והמקצר בכארבע דקות (הרב חיי" נאה וכה"ח).משערו כת
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לחזור  ינו צריךואגהמעכב, ילך כדי שיניחנה לצדדין ארבע אמות. 

יונה אם היה במקום שהיה לו לתת  רבינוולדאלא למקום שפסק, 

  .(וע"ל סי' ע"ו ס"ח) (ד) אל לבו שיש שם צואה, צריך לחזור לראש
  ש�.בברכות ד  הרשב״א ש�.ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ממקו"  מצדדיו יש להרחיק ארבע אמותכמלוא עיניו, ומאחריו ובחו; עד 

 -. כא� מבאר המחבר שא" ראה באמצע הקריאה שיש צואה כנגדו 2הריח

מה  עלואינו צרי� לחזור  למקו" שמותר לקרוא;יפ�יק את קריאתו ויל� 

: "קרא במקו" שראוי לה�תפק (ע"ו, ח)המחבר  פ�קוא0 ש .שכבר קרא

דעת המחבר שבדר� כלל אי�  צרי� לחזור ולקרות", - בצואה, ומצאה אחר כ� 

 .צואה בחו;, ולכ� לא פשע א" לא בדק

שלדעת ר' יונה אי� זו טרחה לבדוק כנגדו אפילו מאחר  –לחזור לראש (ד) 

 ,ראשונהההלכה כדעה המחו; לארבע אמות, וא" לא בדק נחשב פושע. 

  שנקפיד לכתחילה לבדוק. כדיהמחבר הביא את דעת ר' יונה ו

                                                           

 ראה �ימ� ע"ט �עי0 א. .2



  119   דין צואה יבשה � פ"בסימן 

  

 

 

 סימן פ"ב

 , ובו ב' סעיפים.דין צואה יבשה

ושת� עד כדי שיותר ב�ימ� זה אנו למדי" מתי משתנה הגדרת" של צואה 

  לדבר דברי קדושה כנגד".

 סעיף א
הרי היא כעפר,  - צואה יבשה כל כך שאם יזרקנה תתפרך א

הגה: ויש והוא שלא יהיה בה ריח רע. בומותר לקרות כנגדה; 

 (א) אומרים דלא הוי כעפר רק אם נפרכת על ידי גלילה בלא זריקה, וכן עיקר

  . (רש"י והרא"ש פרק מי שמתו וטור)
  נו מנוח.ירבב  .ע"א [לדעת הרמב"� ורבינו יונה] ברכות כ״הא

 סעיף ב
מי רגלים שנבלעו בקרקע, אם היו מרטיבין היד אסור לקרות ג

  ויש  להטפיח, ויש אומרים דאינו אסור רק בטופח על מנת. (ב) כנגדם
 

 לדעת הרמב״� בפרק ג' מהלכות קריאת שמע. ע"א ברכות כ״הג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

וה�ימ�  ,שצואה יבשה אינה או�רתלדעת כול" העיקרו� הוא  –� עיקר וכ(א) 

שתי דעות בגמרא ישנ�  .שהצואה נפרכת לפירורי" קטני"הוא ליובש גמור 

. ח ונפרכתושזורק אותה בכ ,על ידי זריקה –כיצד לבדוק יובש זה: האחת 

המפרשי" ה�כימו שיש להכריע א" נפרכת כשמגלגלי" אותה ביד.  –והשנייה 

נחלקו איזה כדעה המחמירה יותר, כיוו� שמדובר ב�פק דאורייתא; אול" 

לכ� למעשה צרי� שתהיה יבשה כל  .משני ה�ימני" מעיד על יובש יותר גדול

  כ� שתתפר� ה� על ידי זריקה וה� על ידי גלילה.

א" השאיר א0 בקרקע אינו או�ר כלל, שנבלע שת�  –א�ור לקרות כנגד� (ב) 

נחלקו כ� שהנוגע במקו" מרגיש רטיבות,  ,רטיבות קלהוא" נותרה רוש". 

  והוא הדי� בבגד עליו� הרטוב משת�. ודעת המחבר לא�ור. ,הפו�קי"בכ� 
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  .(ג) לסמוך על זה

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

הרמ"א מקל, ואו�ר רק א" הקרקע רטובה במידה כזו שא"  –ל�מו� על זה (ג) 

. את מה שתיגע בו אחר כ�להרטיב ירטב עד כדי כ� שתוכל יד תיגע בה היא ת 

שהרי ראינו (בהקדמתנו ל�ימ� ע"ז)  ,מדובר ב�פק דרבנ�מקל משו" שהרמ"א 

  בעת הקילוח.וקא והוא דכנגד שת� שהאי�ור מהתורה לומר דבר של קדושה 



  121   דיני בית הכסא לקריאת שמע � פ"גסימן 

  

 

 

 ג"סימן פ

 , ובו ה' סעיפים. ריאת שמעקלדיני בית הכסא 

ב�ימני" הקודמי" ראינו שא�ור מ� התורה לקרוא קריאת שמע במקו" שיש 

שה" נחשבי"  בו צואה. בדומה לכ�, א�ור לקרוא שמע בשירותי", היות

. �ימ� זה עו�ק בגבולות האי�ור של 1למקו" מאו�. אי�ור זה הוא מ� התורה

קריאה בשירותי", ולהבנתו יש לזכור כי בזמנ" "בית הכ�א" היה בדר� כלל 

  מקו" בחו; המיועד לכ� (אול" הלכות אלו נכונות ג" בשירותי" של ימינו). 

 סעיף א
, אפילו פינו ממנו )(ב בית הכסא ישן (א) אסור לקרות כנגדא

ויראה לי דהיינו כשאין לו מחיצות, אבל אם יש לו ב. (ג) הצואה

, אף על פי שיש בו צואה, קורא כנגדו בסמוך ואינו (ד) מחיצות

  אם אין מגיע לו ריח רע. ,(ה) חושש
  בית יו�� ממשמעות הגמרא ש�. ב  .ע"א ברכות כ״וא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 כלומר מול. -כנגד (א) 

שכבר השתמשו בו (להבדיל מחדש שטר" השתמשו בו, שעליו נדו�  –יש� (ב) 

 ב�עי0 הבא).

 נראה שאי�ור זה הוא מ� התורה. –הצואה (ג) 

  .ואפילו אי� לו גג –יש לו מחיצות (ד) 

  . 2ברשות אחרת תנמצאנחשבת כהצואה ש מפני – ואינו חושש(ה) 

  

   

                                                           

 כ� משמע מדברי הבית יו�0 בתחילת ה�ימ�. .1

אחרוני" רבי" חלקו על די� זה (ראה משנה ברורה כא� �"ק ה'), ודנו את המחיצות עצמ� כגר0  .2

בעת  אפשר ל�מו� עליה"ששל רעי. אול" כיוו� שהמחבר והרמ"א מ�כימי" להקל, בוודאי 

 המחבר שמחיצות מועילות נגד צואה. פו�ק בו. וראה ב�ימ� ע"ט �עי0 ב, שהצור�
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 סעיף ב
מותר לקרות  - (ו) בוהזמינו לבית הכסא ועדיין לא נשתמש ג

  .(ח), אבל לא בתוכו (ז)כנגדו 
  .ע"א ברכות כ״וג

 סעיף ג
, 'וגם זה', ואמר על בית אחר: 'בית זה יהא לבית הכסא' :אמרד

, 'וגם זה', ולא אמר: 'ובית זה'. ואם אמר על השני: (ט) הודינם שו

  לפיכך אין קורין בוההשני ספק אם הזמינו לכך אם לאו, זה הרי 
 

 הרמב״� בפרק ג מהלכות קריאת שמע. ה . ע"א ז׳ נדרי�ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

דוגמה לדבר  .3נקבע בהלכה ש"הזמנה לאו מילתא היא" -לא נשתמש בו (ו) 

 ,תפילי�) הניח בותיק ליעוד  למשליעוד של דבר לשימוש של קדושה (היא 

ניח בתיק את עד שימחיל עליו את הקדושה עד שיעשה מעשה ( ינואש

בבית הכי�א, שכל זמ� שלא ג"  , להבדיל,התפילי�). לכאורה כ� צרי� להיות

 ,השתמשו בו מותר לומר כנגדו דברי" שבקדושה. אול" הדבר מורכב יותר

אמרו במקו" המיועד ייראוי שדברי" שבקדושה  י�תקנו חכמי" שאמפני ש

 לשירותי", ומבחינה זו יש לדבר די� של הזמנה מדרבנ�.

הוא ", ומה שגזרו חכמי" הזמנה לאו מילתא היא"מ� התורה  כי –כנגדו (ז) 

בלי מחיצות (ואפילו ה"  "עומד מולכאשר ולא עצמ", דווקא בשירותי" 

 .)ת"יכול לראוו

  כפי שה�ברנו למעלה.  ,מדרבנ�והאי�ור  –לא בתוכו (ח) 

כ�  ,מותר ממולוא�  ,בתוכולקרוא שמע וכמו שבראשו� א�ור  –דינ� שווה (ט) 

 .ג" בשני

 

   

                                                           

 ,� מ"ב. וראה ש" ב�עי0 א' בעניי� תפילי� של יד או של ראשארנו בהקדמה ל�ימיכפי שב .3

 וב�עי0 ג' לעניי� תיק של תפילי�.
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  .(י) יצא א בולה, ואם קרילכתח

 סעיף ד
אמות מן הגומא,  ארבעברחוק זבית הכסא שהוא בחפירה ופיו ו

והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק וכן 

אם חומותר לקרות בו  ,כסתום דמי -  המי רגלים יורדין מיד לגומא

הגה: אבל אם . (יא) וץ לגומאאין בו ריח רע וגם אין משתינין בו ח

משתינין בהם לפעמים, אסור להרהר בהם בדברי תורה, כל שכן לקרות 
  .(הגהות מיימוני) (יב)קריאת שמע 

  .נו ירוח�יטור ורבח טור בש� רש״י.ז  .ע"א ברכות כ״וו

 סעיף ה
   , מותר לקרות(יג) בני אדם שיש להם ספסל נקוב ונפנין עליוט

  

  מרדכי ש�.ט

ן  ח ל ו וש ט ו ש פ כ ך  ו ר   ע

  .4בניגוד לראשו�, שבו קריאתו אינה קריאה וצרי� לחזור ולקרות –יצא (י) 

למקו" האי�ור, וקא תחתית הגומא נחשבת ודש וו�כי –חו� לגומא (יא) 

ושירותי" של ימינו דינ" כבית  רשות אחרת.כעמוק ארבע אמות נחשב מקו" ו

 .5הכי�א, כי הצואה אינה נופלת מיד למרחוק

א� משמע שמקו" נא�ר רק שירותי". מכפי שהדי� בכל כ –את שמע קרי(יב) 

א" יש לו ש" שירותי" קבועי", ומקו" שעושי" בו לעתי" צרכי" אינו נקרא 

שירותי". מכא� שחדרי" שחולי" או קטני" עושי" בה" את צרכיה" בתו� 

יוצא  י�א" א(ויש חובה להוציא את הכלי אול"  ה" די� שירותי";אי� ל כלי,

   .די לכ�ותו) לפני שמתפלל באותו חדר ממנו ריח רע

זו מעי� א�לה של ימיה": כי�א נקוב שתחתיו יש כלי  –ונפני� עליו (יג) 

  לקבלת הצואה. אמנ", כמוב� שאי� להתפלל כנגד כלי הצואה, ו�עי0 זה עו�ק
    

                                                           

מעכבת את קיו" המצווה מהתורה. הדי� זה מצטר0 לדיני" שכבר ראינו בה" תקנת חכמי"  .4

 .7ראה דברינו ב�ימ� ע"ו הערה 

עיי� דברינו  לגמרי; ימיה" לעניי� תפילה והרהור בדברי תורה. אבל אינ" כבית הכי�א שלזאת  .5

 �"ק ל. 'ב�ימ� ד
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קריאת שמע כנגדו, כיון שאין הצואה על הנקב וגם אין הגרף 

הגה: וכל מי  .(יד) שהנקב תמיד מכוסה בדף ,דתחת הנקב, ועו

  .(מיימוני פרק ג') (טו) שקורא במקום שאין קורין, חוזר וקורא
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

  בדי� כי�א זה ללא הכלי שתחתיו.

המחבר פו�ק שלכי�א לבדו אי� די� בית הכי�א, ומותר  –מכו�ה בד! (יד) 

  .6לקרוא כנגדו

כשהאי�ור הוא  בכל ההלכות שנמנו ב�ימני" אלו, ג" –חוזר וקורא (טו) 

 (והדי� שראינו לעיל ב�עי0 ג �"ק י' יוצא דופ� הוא). מדרבנ�

                                                           

ישנ" אחרוני" החולקי" עד דברי המחבר כא� (ראה במג"א �"ק ה' ובמשנה ברורה �"ק יג).  .6

הגדולי" יקו" דבר.  ותאורהמונראה שאפשר ל�מו� על שיטת המחבר והרמ"א, ועל פי שני 

 בקדושה, ויבור�.והרוצה להחמיר כדברי החולקי" מראה בכ� כבוד גדול לדברי" ש
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 סימן פ"ד

 אם מותר לקרות במרחץ, ובו סעיף אחד. 

ג" במרח; א�רו לקרוא קריאת שמע, משו" שבבית המרח; של זמ� התלמוד 

הייתה זוהמה רבה, ולכ� היה המקו" דומה מעט לשירותי". אול" בניגוד 

  לשירותי", אי�ור בית המרח; הוא מדרבנ�. 

 סעיף א
 -  (ב) ובישן .(א) מרחץ חדש שלא רחצו בו, מותר לקרות בוא

ובאמצעי,  .(ג) שים, מותרשכל העומדין שם לבו ,בבית החיצון

לת שלום ם ערומים, יש שם שאשקצת העומדין שם לבושים וקצת

  הגה: ומותר להרהר שם בדברי תורה. (ד) להיאבל לא קריאת שמע ותפ

  ובפנימי, שכולם עומדים שם  .(ר"ן פרק קמא דשבת ופרק ג' דעבודה זרה) (ה)
   
 , והביאו הרי״� ורא״ש ב�ו� פרק מי שמתו. ע"א שבת י׳א

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

כלומר שייעוד , "הזמנה לאו מילתא היאכאמור "שכיוו�  –מותר לקרות בו (א) 

מקו" לשימוש אינו מ�פיק כדי להחיל עליו את דיני המקו". לכ� אי� למקו" 

 .1די� מרח; עד שישתמשו בו לכל הפחות פע" אחת

 פע" אחת. , ואפילוהשתמשו בוכבר שרח; מ היינו –וביש� (ב) 

 נו מלוכל�.איהבית החיצו� כי  –מותר (ג) 

חלק מהאנשי" עומדי" ש" כיוו� שמלוכל� קצת ו –קריאת שמע ותפילה (ד) 

  .וא�ור לומר בו דברי קדושה ,ערומי", דינו חלקית כבית המרח;

ו" הטינופת אינו כדיבור, ולא נא�ר אלא במקהרהור כיוו� ש –בדברי תורה (ה) 

 והמחבר מ�כי" לדי� זה. .2ממש

  
    

                                                           

עוד ירותי" י. אמנ" ש" התבאר שבשב�ימ� הקוד" �עי0 ב'בכפי שראינו לגבי חדר השירותי"  .1

 או�ר בתנאי" מ�וימי", שמפני הגנאי המרובה שבשירותי" החמירו בו חכמי".

 כמבואר ב�ימ� הבא �עי0 ב'. .2
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 הגה: ואסור לענות אמן בבית. (ו) ערומים, אפילו שאלת שלום אסור

  .(ר"ן פרק כירה) (ז) המרחץ
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

שדינו כשירותי" ממש. וא�רו ג" שאילת שלו" כי השלו"  –א�ור (ו) 

בזמ� משמותיו של הקב"ה, והשואל שלו" לחברו רומז לכ�. האי�ור קיי" ג" 

שהואיל וש" בית  ;אחר שניקו את המקו"ל וכ� ,שאי� ש" אנשי" ערומי"

ערומי",  בועומדי" שאנשי" אינו נקי והמרח; עליו, והוא נועד להיות מקו" ש

 ו חכמי" למקו" די� של שירותי". נתנ

, אי� זוהמה רבהאי� בה� שחדרי מקלחת או חדרי אמבטיה ביתיי", ובזמ� הזה, 

שמותר ", אמצעיהבית הדי� "כבה" נוהגי" להחמיר ו .לה" די� שירותי"

"בית . וב3דברי" שבקדושהבו בדברי תורה אבל א�ור לומר בו להרהר 

רק טובלי" ולא מתרחצי", מותר שבו מקו" הטבילה" במקווה של היו", 

יש  במקלחות שבמלתחות או על שפת הי" מותר לבר�, אבלובבריכה  .4לבר�

  .5להחמיר ולא לבר�

  כש" שא�ור לבר�, כי עניית אמ� כמוה כברכה. –בבית המרח� (ז) 

                                                           

כ� נראה מהמשנה ברורה �"ק ז, שה�ביר האי�ור ב"בית שעומדי� בו אמבטאות" (בלשו�  .3

רבי")", משו" "דנפיש ש" הבלא וזוהמא". א" כ� בחדרי אמבטיה של היו", שה" נקיי", מותר. 

וכ� מותר וכ� פ�קו הצי; אליעזר (ח"ז �ימ� ה), ויביע אומר (ח"ג או"ח �ו0 �ימ� א' אות יב). 

 תורה מוקלטי", שאי� בכ� אלא די� "הרהור". לשמוע בו דברי

 כפי שבארנו ב�ימ� מ"ה �"ק ז. .4

 די� הנחת תפילי� במקומות אלו התבאר ב�ימ� מ"ה �עי0 ב'. .5
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 סימן פ"ה

 באיזה מקומות אסור לקרות קריאת שמע, ובו ב' סעיפים. 

ראינו א.  :ב�ימני" הקודמי"הלכות שהתבארו הרחבות על זה ב�ימ� 

ג"  , וכא� מבואר שהאי�ור הואשירותי" ובתי מרח; א�ורי" בדברי תורהש

דיבור בלבד, שהאי�ור אינו ב עוד מבואר כא�ב.  .נו�פי" מקומות מטונפי"ב

  משמותיו של הקב"ה. . ג. האי�ור כולל ג" אמירת אחד אלא ג" בהרהור

 סעיף א
קריאת לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו על פיו ויקרא א

. ואפילו אם היה קורא ובא, צריך להפסיק כשיגיע למבוי (א)שמע 

שהה כדי לגמור את כולה, אינו אפילו בוכשיצא משם,  .(ב) המטונף

(תוס' הגה: ויש אומרים שחוזר לראש  .(ג) צריך לחזור אלא למקום שפסק

  .(ד), וכן עיקר. ועיין לעיל סי' ס"ה ברכות שם)
  מהלכות קריאת שמע.  'רמב״� בפרק גהלדעת הרי״� וב  .ע"ב ברכות כ״דא

 סעיף ב
  חץאסור בבית הכסא ובבית המר ברי תורהלהרהר בד לואפיג

 

   ׳.מ ע"בשבת ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

לכ� א�ור ושל שירותי", ולמקו" מטונ0 יש די� של צואה  –קריאת שמע (א) 

. וייתכ� שא" ה�ירחו� גדול אפילו א" הניח ידו על פיו, דברי תורהבו לומר 

 .האי�ור הוא מ� התורה

 .ל�יי"שהתחיל בהיתר יכול כיוו� אומרי" ש י�וא –כשיגיע למבוי המטונ! (ב) 

א" שהה ש(�ימ� �"ה �עי0 א), המחבר שראינו בדעת כפי  –למקו� שפ�ק (ג) 

 לה.חתהאינו צרי� להתחיל מה ,ארו�לזמ� אפילו בקריאת שמע, 

הלכתי מפאת אונ� שא" הפ�יק ש" ראינו שדעת הרמ"א היא  –�י' �"ה (ד) 

   .חוזר לתחילת הקריאה  –את כולה  למש� זמ� שיכול לקרוא בו
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 הגה: .(ה) הטנופת, והוא המקום שיש בו צואה ומי רגליםובמקום ד

דברים ה. (ר"ן פ' כירה, וב"י בשם א"ח)אפילו הלכות המרחץ אסור ללמוד במרחץ ו

וכן הכנויים, כגון ו. (ו) של חול מותר לאמרם שם בלשון הקדש

וכיוצא בהם, מותר לאמרם שם; אבל השמות  'נאמן', 'רחום'

ם להפריש ואם נזדמן לו שָ זם. כירם שָ אסור להז (ז) שאינם נמחקין

 מפריש, ואפילו בלשון הקודש ובענייני קודש -  (ח) מדבר האסור

ובלבד  מותר לפסוק דין, (י)הגה: ובמקום שמותר להרהר בדברי תורה  .(ט)

  .(ר"ן פ"ק דשבת ובפרק כל הצלמים)שלא יאמר טעמו של דבר 
 .ע"ב מ׳ ש�ז  .ע"ב ש� י׳ו  .שבת ש� בגמראה  הרמב״� ש�.ד

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

בקיומו במקומות ו  'א עבודת הובדברי תורה ההרהור  –ומי רגלי� (ה) 

דברי רבנו את הבית יו�0 הביא  .1הבורא בעבודתזלזול מטונפי" יש משו" 

נמצא במקו" מטונ0 או הכגו� חולה  ה,בשעת דחק גדולמותר להרהר יונה ש

 כ�אי� בשבמקרה כזה טע" הוא . והכל הזמ� מלוכל�הוא שבגלל מחלתו הרי 

מנו מנמנע אלא ש ',רוצה לעבוד את ההוא  לאה ,שו" זלזול, אלא להפ�

 יראה ללבב. 'כפי יכולתו. וה 'יעבוד את ה מחמת אונ�ו, לכ�

 אלא העניי�. ,השפה קובעת שלא –בלשו� הקודש (ו) 

-אל, -להי", א-א דני,-יקוק, א :וה" שבע שמות – �השמות שאינ� נמחקי(ז) 

C2באות- די, צ-ש ,ה. 

כלומר שרואה אד" העומד לעבור על אי�ור,  –א�ור הלהפריש מדבר (ח) 

  וצרי� לומר לו את ההלכה הנכונה.

 מאי�ור. בכ� זלזול כלל, שהלא מפרישואי� ו הואיל –ובענייני קודש (ט) 

 או חדר אמבטיה ,של בית המרח; כמו בבית אמצעי –להרהר בדברי תורה (י) 

   .3של ימינו

                                                           

אמבטיה הביתיי" שאי� בה" הארנו ב�ימ� הקוד" (�"ק ו'), מותר להרהר בחדרי יוכפי שב .1

 שירותי".

שבועות ד0 לה ע"א. ומנהגנו היו" להימנע פי ל י�ודי התורה פ"ו ה"ב, עהלכות רמב""  .2

 דר� תפילה או לימוד.ב, א" לא לחלוטי�מהזכרת שמות אלו 

 דברי" דומי" כתב הרמ"א לעניי� פ�יקת די� לפני ברכות התורה, ראה �ימ� מ"ז �עי0 ד. .3
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 ו"סימן פ

 להרחיק מן מים סרוחים, ובו סעיף אחד. 

נו�פת לאי�ור לומר דברי" שבקדושה בבתי המרח; ב�ימ� זה הרחבה 

  ובשירותי".

 סעיף א
, (א) בהן פשתן או קנבוס םמים סרוחים, או מי משרה ששוריא

  .(ב) צריך להרחיק מהם כמו מן הצואה
 . ע"ב ברכות כ״בא

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 ההשרייה נעשית כדי לנקות", וריח" של המי" רע מאד. –או קנבו� (א) 

ואי� בכ� הבחנה בי� מי" לאשפה, אלא כל שריחו רע  –מ� הצואה כמו (ב) 

  .2. וא" ה�ירחו� רב האי�ור הוא מ� התורה1מאוד אי� לקרוא כנגדו

                                                           

 כפי שראינו ב�ימ� ע"ט �עי0 ח'. .1

 מ"ב �"ק ג. .2
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 ז"סימן פ

 להרחיק מגרף של רעי, ובו ג' סעיפים. 

ד� המחבר שירותי", ו�, אשפה תמצואה, שלאחר שנתבארו דיני הרחקה 

בעיקר מעשיות  והלכות אלכיו" צרכיו בביתו.  את בה" אד" עושהשבכלי" 

  עבור חולי".ב

 סעיף א

של חרס או של עץ, צריך  - גרף של רעי ועביט של מי רגלים

; אבל אם (א) אפילו הטיל בהם מיםאצואה, הלהרחיק מהם כמו מ

מותר אם  -  של זכוכית, או של חרס מצופהבהן של מתכת, או 

  .(ב) הם רחוצים יפה
ש� בתו�פות, ב לדעת התו�פות ושאר פו�קי�. ע"ב משמעות הגמרא דברכות כ״ה א

 נו יונה בש� רבני צרפת. יורב

 סעיף ב

  (ד) מתיריןיש ג, (ג) גרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו
  
 טור בש� אבי העזרי, ומרדכי בש� ראבי״ה. ג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ג" כשה" נקיי". וזאת מפני שבדפנות כלי החר� והע; בלוע הריח  –מי� (א) 

 .הרע, וריח" רע מאד ג" כשה" נקיי"

וכשהכלי" נקיי" אי� , ותבולע �דפנות כלי" אלו אינש משו" –רחוצי� יפה (ב) 

  והוא הדי� בכלי פל�טיק. .1ריח" רע

 כלומר שהפ� את הכלי או שכי�ה את פיתחו. –שכפאו על פיו (ג) 

 .ככל צואה, המותרת א" מכו�ה –יש מתירי� (ד) 
    

                                                           

הרמ"א יודה להיתר כלי זכוכית כא�. ואמנ" בהלכות "אי�ור והיתר" הוא מחמיר בה", אול"  .1

 שגזרו בה" חכמי". וכא� לא גזרו.מפני לא משו" ש�ובר שכלי" אלו בולעי", אלא 
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  , והלכה כדברי האוסרים.(ה) ויש אוסריןד
  וש� במרדכי. ,טורד

 סעיף ג
בבית שיש בו צואה ומי רגלים או גרף  ריאת שמעמותר לקרות קה

וכן ו .(ו) ועביט, כיון שהרחיק מהם כשיעור שנתבאר בסימן ע"ט

 ,אף על פי שהם עמו בבית הרי אלו כקבורים ,אם כפה עליהם כלי

  .(ז)ן ומותר לקרות כנגד
 מהלכות קריאת שמע. 'הרמב״� בפרק גו  שמעו� ב� גמליאל. ב�וכר ע"ב ברכות כ״ה ה

ך  ו ר ע ן  ח ל ו וש ט ו ש פ   כ

 , כיוו� שהדפנות בלעו את(וזו אכ� ההלכה) לשיטת" –ויש או�רי� (ה) 

טינופת ה� נחשבות כצואה עצמה, ויש לכ�ות ג" את הכלי כולו, כולל ה

  .2הדפנות

בתחילתו, שבו ראינו שיש להרחיק לפניו כמלוא עיניו, ובשאר  –ב�ימ� ע"ט (ו) 

, צדדיו ארבע אמות ממקו" שכלה הריח. המחבר מלמדנו שלא כל החדר א�ור

 .3וקא מול הצואה או בקירוב מקו"ואלא ד

  די לכ�ות כדי ולכ� ", וְכEִִיָת אֶת ֵצאָתֶ�ָ" בפ�וק נאמר: –ומותר לקרות כנגדו (ז) 

 .4וכ� ביארנו לעיל ".להתיר להתפלל במקו

  

                                                           

המ"ב (�"ק ג) וכ0 החיי" (אות ג) הביאו מחלוקת בי� הפו�קי" הא" גר0 ועביט ריקי" א�ורי"  .2

מצמת המחלוקת בי� השיטות. ונראה טומר שהאי�ור הוא מדרבנ�, וכ� מצמ� התורה. ומ�תבר ל

אינ" ש מאחרשבדיעבד אי� צרי� לחזור ולקרוא. ובכלי" של היו" אי� להחמיר לכל הדעות, 

 בולעי". 

 כ� פ�ק ג" הרמ"א ב�ימ� ע"ט �עי0 א. .3

 ראה בתחילת �ימ� ע"ו. .4
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 סימן פ"ח

 דין טמאים בקריאת שמע ובו סעיף אחד. 

אד" שיצאה ממנו שכבת זרע בכל דר�: בי� בקיו" יח�י" ובי� "בעל קרי" הוא 

בכל דר� אחרת, בי� ברצו� ובי� שלא ברצו�. מעיקר הדי� בעל קרי טמא, 

ולטהרתו צרי� לטבול במקווה ולהמתי� עד הערב. בזמ� טומאתו הוא אינו 

יכול להיכנ� לבית המקדש ולאכול בשר קרבנות, וא" הוא כה� אינו יכול 

ה. כיו", כיוו� שאי� לנו בית מקדש ומאחר שכול" טמאי" לאכול תרומ

מ�יבות נו�פות, אי� מ� התורה חובה הלכתית כלשהי הנגזרת מהמצב הזה. 

ואמנ", בנו�0 לטומאת התורה, גזר עזרא ה�ופר שבעל קרי לא יע�וק בתורה 

  ובתפילה עד שיטבול; אול" גזרה זו בטלה, כפי שמ�ביר המחבר ב�ימ� זה.

 סעיף א
חוץ ב, (א) ומתפללין קריאת שמעהטמאים קורין בתורה וקורין  כלא

 ורהתברי ואסרו בין בד ,שהוציאו עזרא מכל הטמאים ,מבעל קרי

למידי ותפלה עד שיטבול, כדי שלא יהיו ת קריאת שמעבין ב

טלו יב ר כךואחג. (ב)ם כתרנגולי םאצל נשותיה םמצויי חכמים

  בריבעל קרי מותר בדאותה תקנה, והעמידו הדבר על הדין, שאף 
 

  .ע"ב ובבבא קמא ד� פ״ב ע"א, ש� בד� כ״בב  .ע"א הרי״� והרא״ש מהא דברכות כ״וא
 .ע"ב וחולי� קל״ו ע"א, ברכות כ״בג

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

טמא אינו נא�ר אלא להיכנ� לבית המקדש כאמור בהקדמה,  –ומתפללי� (א) 

נטמאו בגלל שנגעו במת, שאלו ולאכול קרבנות ותרומה. לכ� כל הטמאי", ה� 

 –וה� נשי" נידות (משראו את המחזור עד שנטהרו) אלו שנטמאו בצרעת ה� 

 בתפילה ובלימוד.כול" מותרי" 

עזרא ה�ופר גזר שבעלי קרי לא יתפללו כאמור בהקדמה,  –כתרנגולי� (ב) 

. והדבר אינו משו" טומאה, אלא כדי למנוע מהגברי" ולא ילמדו עד שיטבלו

 .ע" נשותיה"מיש תשב להגזי"
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ובלא רחיצה  (ג) ובקריאת שמע ובתפלה בלא טבילה תורה

הגה: יש שכתבו שאין לאשה  .(ה) המנהג , וכן פשט(ד) דתשעה קבין

נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע 
, וכן נדה)(רש"י הלכות , ויש אומרים שמותרת בכל (הגהות מיימוני פ"ד) (ו)בספר 

. ובימי לבון נהגו היתר (ז)עיקר, אבל המנהג במדינות אלו כסברא הראשונה 
  , שרביםהחמיר, בימים נוראים וכהאי גוונא. ואפילו במקום שנהגו ל(ח)

 

  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

 המשו" שראו חכמי" שאי� רוב הציבור יכולי" לעמוד בגזר –בלא טבילה (ג) 

 . 1בידינו שגזרה שלא פשטה בטלה מעצמהלא פשטה בישראל. וכלל שזו, 

תשעה קבי� לתקנת עזרא די ברחיצה בשבגמרא דעות  נ�יש –דתשעה קבי� (ד) 

  . בכ� אי� צור�ג" . וכיוו� שבטלה התקנה, 2טר וחצי)יל 12-(כמי" 

דעות בראשוני" שתקנת  נ�המחבר כתב זאת כי יש –וכ� פשט המנהג ) ה(

 ינוהמחבר שהמנהג א פו�קו ;תפילהל ולא ,רק ללימוד תורהבטלה עזרא 

לפני התפילה א" יצאה מה"  כמות". אמנ" ג" היו" יש שמדקדקי" לטבול

 .3שכבת זרע

, כי וקשה מאוד לקיימ . ובנו�0,גדולה המנהג זה הוא חומר –או ליגע ב�פר (ו) 

כיצד ו ,כמו גבר שראה קרי ,באותו יו"להיטהר מטומאתה אישה אינה יכולה ה

 לא תבר� בזמ� כה ארו�.או לא תתפלל 

ואינה אלא  ,זו כלל אי� נוהגי" בחומרהיו" אבל כ –כ�ברא הראשונה (ז) 

ה המביאה לידי קולא. ונוהגי" שמותרת בכול, כפי המנהג שאמר עליו חומר

 הרמ"א שהוא עיקר.

  ימי ליבו� ה" שבעת הימי" הנקיי" שממתינה האישה לאחר –נהגו היתר (ח) 
   

                                                           

קריאת שמע פ"ד ה"ח) כתב שהגזרה בטלה  והרמב"" (הלכותביטול הגזרה בברכות כ"ב ע"א.  .1

 , שכל גזרה שלא פשטה בטלה מאליה.ברמב"" הלכות ממרי" פ"ב ה"ו . ועיי�שלא פשטה מפני

יש להדגיש שהדבר נאמר רק כנגד תקנת עזרא, אול" כמוב� שאישה נידה אינה נטהרת כ�,  .2

 אלא צריכה טבילה במקווה של ארבעי" �אה בלי חציצה כלל.

 שאי� לראותורמז בכ� שהתקנה בטלה, כתב אחר כ� רק ו האי�ורהביא תחילה את  המחבר .3

 ".הרוצה להחמיר די לו בתשעה קבי� מי" שאוביו. באד" המקפיד לטבול מחמיר שלא כדי�

ליטר  12- יכול לרחו; בברכה (ג" ע" בגד י"), ואפילו לעמוד תחת המקלחת ולהתקלח בש ומכא�

 זה משובח. ויש הנוהגי" לטבול כל בוקר.; והטובל במקווה כשר הרי וחצי
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כנסת, מותרים לילך לבית הכנסת כשאר נשים, כי הוא מתאספים לילך לבית ה

  .(פסקי מהרא"י סי' קל"ב) (ט)להם לעצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ 
  

ו ט ו ש פ כ ך  ו ר ע ן  ח ל ו   ש

ש�יימה לראות ד" לפני שתיטהר. וכותב הרמ"א שג" הנוהגות לא�ור בעת 

בעודה רואה נידת� אינ� ממתינות להיתר עד שיטבלו, ומנהג האי�ור הוא רק 

 ד".

כל זה רק במקו" שנהגו להחמיר בכ�, ולכ� אינו שיי�  –וה� יעמדו בחו� (ט) 

של  יהברגשות הנצרכת את ההתחשבות בזמ� הזה. ואפשר ללמוד מכא� 

 .האישה

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


