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לקבפרשת 

 קר"ש בבוקר וקר"ש שעל המטה

 "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף"

 .)כ"ג כ"ד(

הן עומדין משנתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי כש"

ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח  –לחטוף את המצוות 

לא ישכב, בלילה על מטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל ... תפילין

מזיק הבא לטרפו, כיצד, קורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו 

 )רש"י שם(. "ביד המקום

 א

משנתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף הנה כתב רש"י "כשהן עומדין 

ולהניח תפילין" ומשמע מסדר הדברים  לקרוא את שמעאת המצוות, ללבוש טלית 

שהם קוראים את שמע לפני הנחת תפילין, וקשה לכאורה מהמבואר בברכות י"ד 

ע"ב "אמר עולא, כל הקורא קר"ש בלי תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו" הרי 

וא קר"ש בלי תפילין ויש להקדים תפילין לקר"ש. ובאמת ראיתי חומשים דאסור לקר

פרק שבהם יש גם גירסא מתוקנת והקדימו תפילין לקר"ש, וכן הוא במדרש תנחומא 

 י"ז, אך לגירסא שמצינו ברש"י דידן קשה.

שהביא בשם הרה"ק החוזה מלובלין שו"ת בית יצחק או"ח סימן י"ז וראיתי ב

שם בברכות עוד תפילין לאחר זמן לית לן בה שהרי חז"ל אמרו דכאשר כונתו להניח 

דהוי כמביא זבח בלא נסכים, והרי להדיא אמרו במנחות )ט"ו ע"ב( מביא אדם זבחו 

וכעין  .היום ונסכיו לאחר זמן, וא"כ ה"ה דמותר לקרוא קר"ש ואח"כ להניח תפילין

קרי לב או"ח סימן נ"ה, דבריו כתבו הגרי"א חבר זצ"ל בשו"ת בנין עולם סימן ל', בח

וע"ע להרמ"ע מפאנו באלפסי זוטא ברכות שם שכתב ממש כדברי החוזה וגם הוא 

 הביא את דברי הגמ' במנחות דיכול להביא נסכיו לאחר זמן.

אמנם הגרש"ק בשו"ת האלף לך שלמה או"ח סימן שנ"ד נשאל כנ"ל, איך אמרו 

והלא מביא זבחו היום ונסכיו דהמניח קר"ש בלי תפילין הוי כמביא זבח בלא נסכים 
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למחר, וכתב דאינו דומה, שהרי כשמביא נסכיו למחר הנסכים הם תשלומים לזבח 

שהובא בלי נסכים, אבל בתפילין הלא מעיקר הדין חייב להניח תפילין בכל שעה ומה 

 שמניח תפילין אח"כ אינו קשור למה שקרא קר"ש לפני כן, עי"ש.

בכל ניחו האחרונים דיש מצוה להניח תפילין אך אין כל הכרח בסברתו, דכבר ה

עיין פמ"ג וביאור הלכה ריש סימן ל"ז, וקר"ש ותפילין שתיהם מצוות מסדר היום יום, 

הן, וא"כ כל עוד מניח תפילין באותו היום הרי מקיים בכך מצוותו להניח תפילין ביום 

אם  זולה )אמנם כבר הארכתי בשא זה ומשום כך לא הוי כמעיד עדות שקר בעצמו.

 מצות תפילין מחוייבת בכל יום במנח"א פסחים סי' פ' ומנח"א שמות סי' כ"ד עי"ש(.

ועיין עוד בשו"ת ארץ צבי ח"א סימן ל"ג שדן במה שנהגו רבים לומר פרשה 

ראשונה של קר"ש בבוקר לפני הנחת תפילין ומכונים לקרוא קר"ש על תנאי פן לא 

זמן קר"ש, והלא הוי כמעיד עדות שקר  יספיקו לקרוא קר"ש בברכותיה לפני סוף

בעצמו, וכתב לפי"ד המכילתא שהביאו התוס' בראש השנה י"ז ע"א דהעוסק בתורה 

כמניח תפילין, וא"כ אילו היה עוסק בתורה בשעת קריאת שמע שוב לא הוי מעיד 

עדות שקר דהו"ל כמניח תפילין, והרי בקר"ש שקוראין בבוקר לפני תפילת השחר 

יקרא אח"כ קר"ש בזמנה בברכותיה אינו רוצה שהרי אם וין גם לת"ת הרי ראוי לכ

שיהיה הקר"ש שקרא לפני כן אלא כעוסק בתורה וכמבואר ברמ"א סוף סימן מ"ו 

ורעק"א שם, וכיון שמכוין גם לת"ת )והוסיף האר"צ דראוי לכוין גם לשם ת"ת בכל 

ח תפילין ואינו כמעיד ענין ולא רק אם יקרא אח"כ קר"ש בזמנה עי"ש(, הוי כמי שהני

 עדות שקר עי"ש.

ולענ"ד אין זה אלא דבר פלפול ואינו עיקר דאף דעוסק בתורה הו"ל כאילו הניח 

הדרא  וא"כ מתפיליןלא קי"ל כמכילתא דהעוסק בתורה פטור  בסגולתותפילין 

 דהוי כמעיד עדות שקר.קושיא לדוכתא 

)מהדורא תניינא ח"ג  ודרך נוספת ביישוב דברי רש"י כתב בשו"ת שואל ומשיב

ויסוד דבריו דיש ב' ענינים בקורא קר"ש ללא תפילין. א: עדות שקר. ב: סימן ע"ב( 
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הלבוש בסימן נ"ח דכאשר אין לו תפילין  כזבח בלי נסכים. מצד עדות שקר כבר כתב

מזומנים לפניו מותר לו לקרוא קר"ש בלי תפילין ורק כשיש לו תפילין לפניו ואינו 

ומצד זבח בלי נסכים אין קפידא אם מניח תפילין אח"כ יד עדות שקר, מניחם הוי כמע

ואפשר דבכה"ג מיירי רש"י עיי"ש בשואל ומשיב, אך גם בזה יש דוחק דלמה כנ"ל, 

 ליה לרש"י להתייחס למצב מסויים שאין לו תפילין לפניו.

נראה דיש אכן לקבל גירסא מתוקנת ברש"י כלשון התנחומא שהיא ולכאורה 

 אמר זה.מקור מ

אמנם הנראה עיקר בזה דבאמת עיקר המנהג לומר קר"ש לפני תחילת התפילה 

לאחר ברכת השחר אינו כדי לצאת ידי מצות קר"ש כלל אלא כל ענינו קבלת עול 

מלכות שמים סמוך לקומו ממטתו. וכשם שאמרו שיש לישון מתוך ד"ת וקבלת 

 ומ"ש כן אמרו בקומו ממטתו בבוקר.ע

המדרש רבה )במדבר פרשה כ'( "הן עם כלביא יקום אין אומה וכך למדתי מדברי 

ועומדין משנתן כאריות בעולם כיוצא בהם הרי הן ישנים מן התורה ומן המצות 

ומפליגין בדרך ארץ למשא וחוטפין קריאת שמע וממליכין להקב"ה ונעשין כאריות 

ך ומתן אם נתקל אחד מהם בכולם או אם מחבלין באין ליגע באחד מהן ממלי

להקב"ה לא ישכב עד יאכל טרף כשהוא אומר ה' אחד נאכלין המחבלין מפניו 

ורחין והוא נסמך בקריאת שמע בומלחשין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ו

משומרי היום לשומרי הלילה וכשבא לישן מפקיד רוחו להקב"ה שנא' בידך אפקיד 

ן אותו לשומרי היום שנא' השומרים בלילה מוסרי וכשננער ממליך בהקב"הרוחי 

 נפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבוקר לכן בלעם אומר אי זו אומה כזו".

, וזה מקור המנהג שעומדין משנתם וחוטפין קריאת שמע וממליכין את הקב"ההרי 

 להקדים ולומר שמע לפני תפילת השחר.

נז כתוב וכך מבואר מתוך דברי הטור שהביא מנהג זה בסימן מ"ו "ובסדורי אשכ

אחר יהי רצון רבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על 
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רחמיך הרבים... אשרנו שאנו משכימין ומעריבין ערב ובוקר בכל יום פעמים ואומרים 

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ורבינו יהודה החסיד היה רגיל לומר אחריו ברוך שם 

ד והיה מכוין לצאת בו ידי חובת קריאת שמע משום שפעמים כבוד מלכותו לעולם וע

 .כשעושין קרוב"ץ מתעכבין מקריאת שמע עד אחר זמנה

הרי לן דעיקר המנהג אינו אלא פסוק ראשון שיש בו עיקר קבלת עומ"ש, אלא 

שרבינו יהודה החסיד היה מוסיף בשכמל"ו והוא היה מכוין גם לצאת יד"ח קר"ש, אך 

 מנהג זה. אין זה עיקר ענין

ולפי"ז אין קפידא שיהיה מעוטר בתפילין בשעת קריאה זו כיון שאינו אומר כלל 

 פסוקים של תפילין.

 ודוק בכ"ז כי פשוט ונכון הוא.

 ב

 בענין קר"ש שעל המטה

"א"ר יהושע בן לוי אעפ"י שקרא אדם ק"ש בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתו 

 .ו בלבבכם על משכבכם ודומו סלהאמר רבי יוסי מאי קרא רגזו ואל תחטאו אמר

אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא אין צריך אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה 

למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמת" )ברכות ד' 

 ע"ב(.

"א"ר יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר ובני 

הו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו ואין רשף אלא רשף יגבי

 מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי" )ברכות ה' ע"א(.

 :שמצוה לקרוא קר"ש שעל המטה. ב: הנה שני דברים למדנו מדברי הגמ'. א

היא או  שקר"ש זה הוי סגולה מפני המזיקין, אך לא נתבאר אם המצוה משום הסגולה
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שמא שני דינים יש כאן, מצוה לחוד וסגולה לחוד. אך מה דמספקא לן בבבלי 

אשמעינן מן הירושלמי ברכות )ה' ע"ב( "ר' הונא בשם ר' יוסף מה טעם אמרו אדם 

הרי לן דכל מה דצריך  .צריך לקרות שמע בביתו בערב, בשביל להבריח מן המזיקין"

להבריח מן המזיקין )ומה שכתב בפירוש  לחזור ולקרוא קר"ש בבית בערב אינו אלא

החרדים על הירושלמי שם לפרש את דברי הירושלמי לפי"ד רש"י בריש ברכות 

דקר"ש שעל המטה היא עיקר קר"ש דאורייתא, דכונת הירושלמי דמצות קר"ש של 

פשוט דאין הכונה  ערבית דאורייתא להגין מפני המזיקין, הוא דוחק גדול, ולכאורה

 .תאלקר"ש דאוריי

ונראה דנחלקו הראשונים בשאלה זו, דבדברי התוס' מצינו להדיא בברכות )ב' 

ולשיטתם אזלי בחולין אינה אלא בשביל המזיקין"  ע"א( "דאותה קר"ש הסמוך למטה

( שם הביאו מן ההלכות גדולות שאין מברכין על מים אחרונים כיון שאינם א)ק"ה ע"

בינו יהודה שאין לברך על קר"ש שלפני אלא לצורך האדם ושם הוסיפו "ומכאן כתב ר

מטתו אשר קדשנו במצותיו" וכו', )ועי"ש בגליון דאפשר דדברים אלו גליון הם ולא 

מדברי התוס'(. הרי דסברו דכל מצות קר"ש שעל המטה משום מזיקין הוא, וכ"כ 

 .להדיא בתלמידי רבינו יונה בריש ברכות

ו בסוף סימן תפ"א )סעיף ב'( אך אין זה דעת מהרי"ל, שהרי הרמ"א הביא בשמ

"ונוהגין שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות 

ולכאורה תמוה דא"כ למה צריך לקרות  .ן כי ליל שמורים הוא מן המזיקין"כדי להג

 את השמע, וע"כ דקריאת שמע לא משום מזיקין לחוד היא אלא כדי לישן מתוך ד"ת,

 חמי משום מזיקין המה וכ"כ במג"א סי' רל"ט סק"א, עי"ש.אלא שפסוקי דר

ל המטה ובשו"ת פאר הדור סימן ק' כתב טעם אחר דאין מברכין על קר"ש שע

ולכאורה הוי אמינא דהרמב"ם חולק על עצם הנחת  .משום דאינה חובה אלא רשות

התוס' דמצוה שכל כולה לטובת ותועלת האדם אין מברכין עליה ולשיטתו אזיל 

ברכין על עשיית המעקה כמ"ש בפי"א ה"ב מברכות ולא כשיטת המאירי במגילה דמ

 .כ"ג דאין מברכין על מצות מעקה
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אך באמת זה אינו דהלא שם בה"ד כתב הרמב"ם "ולמה אין מברכין על נטילת 

ידים באחרונה מפני שלא חייבו בדבר זה אלא מפני הסכנה ודברים שהם משום סכנה 

 .על מה שאינו אלא להציל מן הסכנה הרי להדיא דאין מברכין .אין מברכין עליהם"

דבמצוה דאורייתא לעולם  ,דאורייתאשהיא ולכאורה צריך לחלק בין מצות מעקה 

, משא"כ במצוות דרבנן בעצםמברכין ולא אזלינן בתר טעמא כיון דמ"מ מצוה הוא 

ה בקר"ש , וא"כ ה"בעצם לכשעצמושאם אינם אלא משום סכנה אין בהן גדר מצוה 

. אך אפשר דלדעת הרמב"ם קר"ש שעל המטה דהוי מדרבנן אין ראוי לברך עליה

שעל המטה אינה להגין מפני המזיקין בלבד אלא מצוה לקבל עומ"ש לפני שינתו, או 

 לישון מתוך ד"ת.

נראה דחדא מתרי טעמא נקט ועדיפא מיניה דכיון דאין כאן מצוה אלא אך באמת 

, וכ"ה ועיין יבמות מ"ח ע"ב חדא מתרי ותלת טעמי נקט) רשות אין מברכין עליה.

 (.בירושלמי כלאים ט' ע"א עי"ש

 ג

 .ויש נפ"מ להלכה אם טעם קר"ש זו משום מזיקין הוא, או כדי לישן מתוך ד"ת

לקר"ש, אך  מתמתפלה ה"ב מבואר דברכת המפיל קודדהנה בדברי הרמב"ם פ"ז 

ואח"כ אומר את השמע דקודם קורא בדברי הטור והשו"ע בסימן רל"ט ס"א מבואר 

ברכת המפיל, והמגן אברהם שם ס"ק ב' כתב דנחלקו ביסוד קריאת שמע זו דלדעת 

הרמב"ם כל ענינו להציל מן המזיקין ולפיכך לא הוי הפסק כיון דצורך השינה הוא 

אבל לדעת הטושו"ע איננה משום שמירה אלא מצוה היא לישן מתוך ד"ת והוי הפסק 

 יל לשינה, עי"ש.בין ברכת המפ

אך באמת אין בזה הכרח דבין אם הטעם משום מזיקין ובין מטעם אחר מ"מ 

פשוט דיש קשר בין קר"ש שעה"מ והשינה, וא"כ מה לן מאיזה טעם היא, ומהי"ת 

אלא בגדר ברכת  מלתלות זב"ז. ואי בדידי תליא הו"א דלא נחלקו בגדר קר"ש שעה"

 המפיל כמבואר לקמן אות ד'.
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האחרונים אם נשים מצוות בקריאה זו, המג"א שם סק"ב כתב דנשים ועוד דנו 

פטורות משום דמצות עשה שהזמן גרמא היא, וכבר תמה עליו באליהו רבא דכיון 

דמשום שמירה הוא, וכי נשי לא בעי שמירה )והרי בברכות כ' ע"ב אמרו דנשים 

ה נראה פשוט חייבות בתפלה אף דהוי זמ"ג משום דגם נשי בעי חיי עי"ש(, ולכאור

דאם משום שמירה הוא נשים חייבות, אבל אם משום שישן מתוך ד"ת פשיטא 

 אדנשים פטורות ממצוה זו כשם שהן פטורות מת"ת בכללותה.

)וכבר כתבו הפמ"ג שם ובשער הציון סקט"ז דנהגו שנשים קוראות קר"ש שעל 

 המטה עיין בדבריהם(.

מצינו דרכים שונות. לפי פשטות ענין המזיקים שקר"ש זו מצילה מהם ובכל עיקר 

בלילה כהא דאמרו  םהענין מדובר במזיקין שמצינו במקומות רבים בש"ס שמצויי

קר"ש ענין שער ט"ו  רי עץ חייםת"ח אל יצא יחידי בלילה מפני המזיקין וז"פ, אך בפ

                                                 
 
ובגוף סברת המגן אברהם דקר"ש שעל המטה הוי מ"ע שהזמ"ג, נראה דהמג"א הולך לשיטתו שכתב  א

בסימן תכ"ו דקידוש לבנה הוי זמ"ג ונשים פטורות ממנו, ובהגהות חכמת שלמה שם חלק עליו דאין 

נו לברך אלא על לבנה בחידושה ואין הלבנה דלא נצטויהמציאות גורמת במצוה זו אלא הזמן גרמא 

מתחדשת אלא בזמן מסויים, וכמו"כ יש לדון בענין קר"ש שעל המטה, דאין היא זמן גרמא אלא דאין 

 צריך שמירה מן המזיקין אלא בלילה וז"פ.

והנה נחלקו עוד המגן אברהם והצל"ח בענין ברכה במ"ע שהזמן גרמא, דהמג"א כתב בסימן רצ"ו ס"ק 

אין נשים מבדילות לעצמן כיון דהוי מצוה שהזמ"ג ואף דנשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג אין זה י"א ד

אלא במעשה מצוה שמברכין עליה, אבל במצוה שהיא גופה ברכה אינן מברכות ומן הטעם הזה כתב 

דגם בקידוש לבנה לא תברכנה. ולא כן דעת הצל"ח בברכות ל"ו ע"א אלא היפך הדברים דאף למ"ד 

שה מברכת על מצות עשה שהזמ"ג אין זה אלא בברכת המצוות דאינה יכולה לומר וציוונו אבל דאין א

אשה יכולה להתפלל תפלת המוסף אף שפטורה היא ממנה דאינה רחמי והוי זמ"ג, דכיון דאינה 

אומרת וצוונו לכו"ע יכולה לברך, וה"ה בברכת המפיל לשיטתו, ובמק"א ביארתי דנחלקו בטעם 

אשה מברכת על מצות עשה שהזמ"ג האם זה משום שאינה יכולה לומר וצונו או משום  הסבורים דאין

 שאין כאן חפצא דמצוה, ודו"ק בכ"ז כי קצרתי.
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ברכות במאירי השעל המטה פירש דמיירי במזיקין הנוצרים ע"י טומאת קרי בלילה, ו

רוש מחודש דהכונה לדעות כוזבות בהיות האדם משוטט במחשבתו על שם כתב פי

 משכבו בלילות, וכיון שיקרא קר"ש וישן מתוך ד"ת משומר הוא מדעות רעות עי"ש.

 ד

 ברכת המפיל

והנה בברכות דף ס' ע"ב מבואר דמלבד קריאת שמע שעל המטה תיקנו עוד 

 לברך ברכת המפיל לפני שינת הלילה.

ה זו מה גדרה וענינה, האם הוי ברכת השבח על עצם ענין השינה ויש לעיין בברכ

וכברכת אשר יצר וברכות השחר השונות, או שמא הוי כעין ברכת הנהנין ואין האדם 

 השינה שלו.אלא על ענין השינה מברך על כלל 

ונחלקו בזה האחרונים, דעת החיי אדם בכלל ל"ה סעיף ד' "דבלילה אפילו לא ישן 

טלה די"א דתקנו אותה על מנהג העולם כמו ברכות השחר" ובביאור כלל לא הוי לב

הרי עיני" הלכה בריש סימן רל"ט דחה דבריו דכיון דמברך "המפיל חבלי שינה על 

ומשו"כ כשמסופק אם יכול לישון לא יברך כלל דאם לא ישן שינה שלו דמברך על 

תאב לשתות לא  הוי ברכה לבטלה, ונראה דהמשנ"ב לשיטתו אזיל בס"ק ד' דאף אם

ישתה לאחר ברכת המפיל משום דהוי הפסק עי"ש. )אך צע"ק בדברי הח"א שם 

דכתב בתחילת דבריו דנראה דהוי ברכת הנהנין, ואעפ"כ כתב דאף אם לא ישן לא הוי 

 ברכה לבטלה דמברך על מנהגו של עולם, וצ"ע(.

יצאה ובסידור בית יעקב להגאון היעב"ץ כתב דאם הפסיק לאחר ברכת המפיל 

ברכתו לבטלה וחוזר ומברך, ובפתח הדביר בסימן רל"ט חלק עליו, ונחלקו אף הם 

 בשני הדרכים הנ"ל עי"ש.
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א ואם הפסיק או לא יונראה לכאורה דאם ברכת המפיל כל מהותה על שינתו ה

ישן הוי ברכה לבטלה, ראוי לקרוא קר"ש לפני ברכת המפיל, אבל אם מברך על 

 דין הפסק נכון טפי לקרוא קר"ש לאחר המפיל, ודוק בזה. "מנהגו של עולם" ואין בה

וחידוש עצום כתב בתוס' הרא"ש ברכות דף ס' בשם הראב"ד דברכת "אלוקי 

נשמה" אינה פותחת בברוך משום דסמוכה לברכת המפיל והשינה אינה הפסק, 

ונראה מזה דהוי ברכת השבח וענין אחד עם ברכת אלוקי נשמה, ומ"מ הדברים דברי 

 וש הם.חיד

והנה רבים נהגו לא לברך ברכת המפיל בשם ומלכות מחשש שיצטרכו להפסיק 

לאחר הברכה, ועיין בבן איש חי פרשת פקודי שכתב שאף הוא נוהג כן, ועוד נחלקו 

גדולי הקבלה אם ההולך לישון לאחר חצות לילה מברך ברכת המפיל עיין בזה בברכי 

 יוסף שם בסימן רל"ט ואכמ"ל.

 ה

 שעל המטה קריאת שמעב םחיוב תלמיד חכנין בע

 לכבוד ידי"נ ויקיר לבבי

 איש אשר רוח בו

 עובד ה' באהבה וביראה

 הרה"ג ר' צבי סונדרס שליט"א

שמחתי לקבל מכתבו בהיותי במקום נופש רחוק מביתי ובית מדרשי, מרגיש אני 

 סים הם אל הלב.באותיותיו המחכימות שהדברים יוצאים מן הלב, לב אוהב, וכך נכנ

 המשמחים לב ונפש.ויראה מי יתן ונזכה לעולם להשתעשע יחד בדברי תורה 

בדבר ששאל הלכה למעשה במי שלומד בלילה עד שתחטפנו שינה, ובדרך כלל 

האם צריך הוא  ,פורש הוא למיטתו לאחר שתרדמה נופלת עליו ביושבו על תלמודו

 לקרוא קריאת שמע שעל המטה.
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וכמפורש ל המיטה שע יאת שמעי לו בעבר שפטור הוא מקרכבודו כתב שאמרת

, וכתב קריאת שמעבברכות )ה' ע"א( דאמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא פטור מ

ונתו ברורה כמ"ש ודיו בכך". וכ ,שם רש"י "שרגיל במשנתו לחזור על גירסתו תמיד

 שישכבי כדהוא ל המטה עש קריאת שמע, דכל ענין שם רבינו יהונתן מלוניל בפירושו

קריאת פטור מ ,מתוך דברי תורה, ולפיכך ת"ח שעוסק בתורה תמיד וישן מתוך ד"ת

 שעל המטה. שמע

אלא שת"ח אחד אמר לו דכיון שקם הוא ממקומו ופושט בגדי יום ולובש בגדי 

 שעה"מ. קריאת שמעלילה, הרי פירש מדברי תורה ושוב חייב הוא ב

א מחליף בגדיו כמתנמנם אין זה אל ואי משום הא, לענ"ד פשוט דכיון שאינו

הפסק כלל והו"ל כישן מתוך ד"ת, דאטו נאמרה הלכה זו רק במי שישן בישיבה ומניח 

ראשו על הספר, אתמהה. והלא פשוט דהלכה זו ניתנה לבני אדם. ולא ניתנה תורה 

מתוך ת"ת פורשים למנוחת הלילה, ולמלאכי השרת אלא לבני אדם ההוגים בתורה 

נרדם תוך כדי תלמודו, ושוב מחליף בגדי יום לבגדי לילה והולך  וק"ו במי שאכן

 לישון.

ומדבר עם בני ביתו ואוכל קמעא  ,ת"דנם מי שגומר תלמודו, ומסיח דעת מאמ

 , וז"פ.ל המיטהושותה קמעא וכדו' ודאי חייב לקרוא קריאת שמע שע

 יש תהיה קריאת שמעאלא שבכל עיקר הלכה זו דת"ח הלומד בלילה פטור מ

ולא מצינו בגמ' מי שחולק על רב  ,דהלא כך מבואר בברכות שם בשם רב נחמן רבה.

נחמן. הרי"ף הביא את דברי רב נחמן וכך פסק גם הרא"ש שם )ברכות פ"ק סימן ו'(. 

)סימן רל"ט ס"א( נפקד  אך בדברי הרמב"ם )פ"ז מהלכות תפילה ה"ב(, בטור ובשו"ע

 כה.מקומה של הלכה זו, והם השמיטוה מן ההל

 וכבר נתקשו האחרונים בשאלה גדולה זו למה לא נפסקה הלכה כדברי רב נחמן.
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קח על הרמב"ם שם דאף לשיטת הרמב"ם ת"ח פטור מעשה רוראיתי בספר 

אלא שלא כתב הלכה זו משום שסמך על מש"כ שם )פ"ו ה"ח( דמי  ,קריאת שמעמ

 שתורתו אומנתו פטור מן התפילה.

שני דינים המה ולא קרב זה אל זה, דמי שתורתו ולענ"ד דבריו דוחק ולכאורה 

, ובשבת שתורתם אומנותם אומנתו שפטור מן התפלה אינו אלא כרשב"י וחבריו

זו, ואטו רבי יוחנן אינו  גה( אמר רבי יוחנן גדול האמוראים שהוא אינו בדרע"א )י"א

והרמב"ם שם הדגיש שאינו פטור מן  שעל המטה. קריאת שמעבגדר ת"ח שפטור מ

תפילה אא"כ תורתו אומנתו ואינו עושה מלאכה כלל, והרי ודאי שאין זה גדר ת"ח ה

אמנם המעשה רקח הביא שבספר בהרוקח  שעל המטה. קריאת שמענין פטור מעל

אכן כתב שת"ח שתורתו אומנותו פטור מקריאת שמע שעל המיטה וכן הוא בכלבו 

מפורשת בדברי הגמ' מלבד זאת דוחק לומר שהרמב"ם השמיט הלכה הסי' כ"ט, אך 

משום שיש ללמוד הלכה זו ממש"כ במקום אחר לגבי  ל המיטהשע קריאת שמעלגבי 

 תפלה.

שנויים  ל המיטהשע קריאת שמעויותר נראה דאכן דברי ר' נחמן דת"ח פטור מ

 במחלוקת, ובביאור הדברים מצינו כמה סגנונות בדברי האחרונים.

ובעקבותיו הלכו גם  ,הרמב"םדס"ל ל ,כתבבספר מגיד תעלומה בברכות שם 

הטור והשו"ע, דר"נ חולק על ר' יהושע בן לוי שאמר בסתמא דאף שקרא אדם 

, והביא בבית הכנסת חוזר וקורא על מטתו ולא חילק בין ת"ח לכל אדם קריאת שמע

הוזכרו שם בברייתא לפני משבועות ט"ו ע"ב שריב"ל היה מסדר את כל הפסוקים ש

שנתו, ולא סגי ליה בחד פסוקא דרחמי, אלמא פליג על רב נחמן ואף על אביי, ופסק 

 ביא שכך מבואר לכאורה גם בקיצור פסקי הרא"ש.ש שהועי" .הרמב"ם כריב"ל

בספר תפארת שמואל על הרא"ש )סק"ז( כתב שדברי ר"נ אמורים רק לשיטת 

משום דצריך לישון מתוך ד"ת, אך לפי מה  ל המיטהשע קריאת שמעריב"ל דטעם 

על מטתו  קריאת שמעשחידש רבי יצחק לקמן בסוגיא )ברכות ה' ע"א( דכל הקורא 



 קר"ש בבוקר וקר"ש שעל המטה
 

 

 יב

 

 

 

 

 

שעל  קריאת שמעלין ממנו, ק"ו שת"ח שצריכים שמירה יתירה חייבין בימזיקין בד

דרב נחמן הא בסוגיין ד ודברי תלמידי רבינו יונה שכתבועי"ש שהעיר על ) המטה.

, הלא אדרבא מזיקין מתקנאין בת"ח ו משמרתומשום שתורתהיינו אינו צריך ת"ח ד

 .יותר(

 בשדה כתב שם בשתי דרכים ליישב השמטת דברי רבמרומי ב "והגאון הנצי

 נחמן ע"י הרמב"ם והשו"ע:

את שמע היינו כל ירצריך לקרוא על מטתו קהא דושע בן לוי לשיטת רבי יה .א

חדש שאינו צריך לקרוא אלא פרשה ראשונה ובכך שלשת הפרשיות. ובא רב נחמן ל

 אך אף לשיטתו אינו פטור לגמרי. ,סגי

אלא כונתו דת"ח המנדדין שינה  ,קריאת שמענת רב נחמן לפטור ת"ח מואין כו .ב

מעיניהם ועוסקין בתורה בלילות עד שתחטפם שינה ותרדמה נופלת עליהם, פטורים 

נופלת עליהם ולהתגבר כארי השינה ואינם חייבים להלחם ב קריאת שמעבכה"ג מ

והוסיף לכתוב לפ"ז דלאו דוקא ת"ח אלא כל אדם שאנסתו , קריאת שמעלקרוא 

 עי"ש.שינה פטור, 

אינה דרכו השניה  וגםולענ"ד דרכו הראשונה רחוקה מאד, ועיקר חסר מן הספר, 

"ז אין זה כלל משום שהוא ת"ח אלא משום שאנסתו שינה. ידלפמתיישבת על הלב, 

ואף שאין כאן  פטור, לענ"ד היה נראה טפי דרק מי שאנסתו שינה מחמת תלמודוו

, כיון שמתוך ד"ת נפלה רוהואונס כלל, דבידו לגרש השינה מעיניו ולהתגבר כארי, פט

 עליו תרדמה.

כתב דאין הלכה זו שת"ח פטור  סי' רל"ט סק"דשו"ע על הובספר פתח הדביר 

ת"ת ושגו בה זמנם שדעתם היתה פנויה לאמורה אלא בל המיטה שע קריאת שמעמ

נו שמרוב טירדה ודחק וצרות שתוכפות אותנו אין אנו שוגים בה תמיד, אבל בזמנ

 תמיד שוב אין לפטור ת"ח ממצוה זו.



 קר"ש בבוקר וקר"ש שעל המטה
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סוף דבר הרבה נתחבטו האחרונים להבין למה השמיטו עמודי ההלכה, רבותינו 

נקטו  פשוטן של דברים לפיו ,את דברי רב נחמן מספריהם ,הרמב"ם הטור והשו"ע

בהלכה עמומה זו לאורן הבהיר של רבותינו הראשונים,  שאין הלכה כמותו, ולא זכינו

  ולפיכך מגששים אנו באפילה להבין פשר דבר.

אמנם ישנם כמה מקורות בדברי חז"ל, מאמוראים, ואף מתנאים, שלא נהגו כרב 

קורא את שמע וחוזר וקורא היה שר' זעירא נחמן. בירושלמי ברכות ו' ע"א מסופר על 

)והו"ד בהגמ"י פ"ז מתפילה ה"ב אות ג'(.  כמה פעמים עד שהיה משתקע בשינה

בבבלי ברכות ח' ע"ב מובאים דברי רבא לבניו )ובפסחים קי"ב ע"ב מובאים הדברים ו

ואל  ...ואל תשבו על מטת ארמית... אמר להו רבא לבניהמשמיה דרבינו הקדוש( "

ואיכא דאמרי דלא  ,איכא דאמרי לא תגנו בלא קריאת שמע ,תשבו על מטת ארמית

ואפשר  ."ארמית ממש, ומשום מעשה דרב פפא ,ואיכא דאמרי ,תנסבו גיורתא

 שמכאן למד הרמב"ם שאין הלכה כרב נחמן.

ריך לקרוא קריאת ומשו"כ נראה הלכה למעשה דאף ת"ח העוסק בתורה בלילה צ

י שינה ותרדמה נופלת עליו, ומצומותה. אך אם אכן חטפתו שמע על מטתו בשל

שאם יתגבר כארי ויתנער מתוך עייפותו שוב קשה יהיה לו להרדם, ויודע אני  מאוד

עליו שוב יקשה  בנפשי שכך מציאות הטבע, שאם יתנער אדם מתרדמה שנופלת

 .ודי בכך קריאת שמעיכול הוא לקרוא פרשה ראשונה של  געליו לישון, בכה"

, ולדרך אחת וי"א שזו גם דעת הרמב"ם ,ו כדברי ר"נשהרי הרי"ף והרא"ש פסק

שעל המטה, ומשו"כ  קריאת שמער ת"ח מב כל כה"ג אף להלכה פטו"שכתב הנצי

 קל יש לו על מי לסמוך.המ

יגע בתורה ילהתעוז ותעצומות  למעכ"ת ףיברכתי מקרב לב שהקב"ה יוס

 ולהשתעשע בה להגדיל תורה ולהאדירה.

 באהבה

 אשר וייס
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 כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

  

 .(ד ט'"כ) "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו"

 אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא"
בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא 

אלא  ...אילימא ,משום טורח צבור. מאי טעמא -קבעוה 
כרע  ה האי קראמשום דכתיב ב אמר רבי יוסי בר אבין

 .(ב"ב ע"יברכות ) "שכב כארי וכלביא מי יקימנו

דדמי לבשכבך ובקומך, שהקדוש ברוך  -כרע שכב "
הוא שומרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שלוים ושקטים כארי 

 .(י שם"רש) "וכלביא

וצריך ביאור להבין מה ענין פרשה זו למה שאומרים בקר"ש בשכבנו 

קר"ש מדובר בקבלת עול מלכות שמים ויסוד האמונה ובקומנו, דהלא ב

ובמצוה המוטלת עלינו לקבל עול מלכות שמים בוקר וערב, ולא 

 בשמירה ובשלוה שהקב"ה מאציל לנו בשכבנו ובקומנו.

ונראה דהא בהא תליא דכאשר אנו נעשה את המוטל עלינו ונקבל 

"ה עול מלכותו השכם והערב, בשכבנו ובקומנו, מובטח לנו שהקב

ישמור עלינו ויתקיים בנו כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו, והוא 

שאמרו )במדבר רבה פ"כ( "אין אומה בעולם כיוצא בהם, הרי הן ישנים 

מן התורה ומן המצוות, ועומדים משנתם כאריות וחוטפין קריאת שמע 

וממליכין להקב"ה ונעשין כאריות... וכשהוא אומר ה' אחד נאכלין 

יו ומלחשין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". המחבלין מלפנ

 הרי שע"י קריאת שמע שוכבים אנו שלוים ושקטים.

ונראה בזה עוד רמז, דהן ידוע ממדרשי חז"ל שבלק היה גדול 
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שבקוסמים בדורו וכל כחו היה בכישוף, ובלק בכישופיו ובלעם 

הדרך בקללותיו רצו לבטל כחן של ישראל ולעקור שמם מן העולם, ו

להנצל מן הכשפים וכל כחות הטומאה אינו אלא ע"י ייחוד שמו הגדול 

והדביקות בו, וכדברי הגמ' בחולין )ז' ע"ב( "ההיא איתתא דהות קא 

מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דר' חנינא, אמר לה שקולי, לא 

 מסתייעא מילתך, אין עוד מלבדו כתיב".

 חיים )שע"ג פי"ב(:וראה נא מש"כ הגר"ח מוואלז'ין בנפש ה

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל "
מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא 
יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' 
הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח 
בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט 
ית"ש ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום 
כח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון 
יחיד ב"ה כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו 
מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו 

 ."שום דבר כלל

בק בייחודו וזה הקשר שבין "בשכבך ובקומך" דקר"ש שבהם האדם ד

ית"ש ומשריש בלבו שאין עוד מלבדו, וקללות בלעם שנהפכו לברכה 

"כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו". )ועיין בזה בהגדש"פ מנחת אשר 

 "במהות כח הבטחון" עמוד ת'(.

והגה"ק ר' צדוק הכהן הגדול מלובלין בספר רסיסי לילה )עמוד מ"ד( 

שבני ישראל בשפל כתב עוד בזה דסוד קריאת שמע הוא דאף כ

המדרגה בגלות הארוכה עדיין הם דבוקים בהקב"ה ומיחדים שמו וזה 

ענין בשכבך ובקומך, בשכבך רמז לירידת קרן ישראל בגלות ובקומך 
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רמז לימי תפארתם וכנגד זה נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו". 

וכבר כתב גם השפת אמת בפרשה זו שהברכות ששם הקב"ה בפי בלעם 

 לנצח נצחים. הם

ואף בעניינו בדור יתום זה, יתמי דיתמי אנן ובחשוכא שרינן, ואעפ"כ 

חבוקים ודבוקים בך, מקבלים אנו על עצמנו עול מלכות שמים, ובשכר 

 זאת הקב"ה שומר עמו ישראל לעד

"יה"ר שהקב"ה ישמרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שקטים ושלוים כארי 

 וכלביא".
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