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 סוגיה מז: חיוב קריאת שמע מהתורה או מדרבנן?

* 

 רקע

דם המסופק אם קרא קריאת שמע. סוגיה יסודית זו במצות סוגייתנו עוסקת בדינו של א
 קריאת שמע מלמדת אותנו אם חיוב קריאת שמע מהתורה או מדרבנן.

 מקורות

 גמ' כא. "אמר רב יהודה ספק קרא קריאת שמע... שיתפלל אדם כל היום כולו" א.

 יב: "אמר רב יהודה אמר שמואל... דקי"ל ק"ש דאורייתא"-רי"ף יב. ב.

 רבינו יונה ד"ה גמ' תלמידי 

 תוס' ד"ה ההוא; תוס' סוטה לב: ד"ה ורבי; תוס' מנחות מג: ד"ה ואיזו

 רמב"ם הל' קריאת שמע פ"א ה"א ג.

 ומשנה ברורה סק"ב ,שו"ע סי' סז ד.

 הסבר הסוגיה

ספק אמר  .אינו חוזר וקורא - ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא :אמר רב יהודה
 ,קריאת שמע דרבנן ?מאי טעמא .ר ואומר אמת ויציבחוז -אמת ויציב ספק לא אמר 

 ]דף כא.[  .אמת ויציב דאורייתא
 

רב יהודה סובר שקריאת  .או מדרבנן חובת קריאת שמע מהתורה נחלקו האמוראים אם
בספק חוזר וקורא קריאת ר' אלעזר סובר ששמע דרבנן, ולכן בספק אינו חוזר וקוראה, 

 ע מהתורה. חיוב קריאת שמשמע, ומשמע שלדעתו 

משמע, שהם מפרשים את ]ד"ה ההוא[ נחלקו הראשונים בהסבר שיטת רב יהודה. מתוס' 
חיוב קריאת שמע מדרבנן. באומרה "בשכבך ובקומך" לא משמעם, ודברי רב יהודה כ

]כך מפורש גם ברא"ה  , אלא ציותה ציווי כללי לעסוק בדברי תורהמיוחדת התורה מצוהציותה 

מודה  לדעתם גם רב יהודה, וחולקים]יב: ד"ה גמ'[ . תלמידי רבינו יונה סוד"ה אמר רב יהודה[
. הוא חולק רק בזהות הפרשה, "בשכבך ובקומך"שיש חיוב דאורייתא לקרוא פרשה בתורה 

לדעת ר' אלעזר התורה ציותה לקרוא פרשת שמע, ולדעת רב יהודה התורה ציותה על 
 פרשת שמע.קריאת פרשה כלשהי, וחכמים הורו לקרוא דווקא 

, לפי פירושם של תלמידי רבינו יונה רב יהודה ור' אלעזר נחלקו [7]עמ' כפי שראינו לעיל 
במהות חיוב מצות קריאת שמע. לדעת ר' אלעזר ניתן להבין שיסוד מצות קריאת שמע הוא 
קבלת עול מלכות שמים, ולדעת רב יהודה יסוד המצוה מהתורה הוא קריאת פרשה בתורה, 

 עול מלכות שמים הוא רק מדרבנן.וחיוב קבלת 
   



 2 הלכות קריאת שמע

]ספר המצוות עשה י, הל' קריאת  , הרמב"ם]יב:[ הראשונים גם בפסק ההלכה. הרי"ףנחלקו 

, ]מנחות מג: ד"ה ואיזוורוב הראשונים פוסקים, שקריאת שמע מהתורה. מתוס'  שמע פ"א ה"א[

סותר עצמו, הרא"ש  .1שקריאת שמע מדרבנן יםפוסק םמשמע, שה[ סוטה לב: ד"ה ורבי
הוא כותב  ]כלל ד סי' כא[הוא פוסק שקריאת שמע דאורייתא, ובתשובה  ]פ"ג סי' טו[בפסקיו 

שקריאת שמע דרבנן. מצוה ליישב את הסתירה, אך כנראה הדעה בפסקים היא הדעה 
 פוסק זאת להלכה, ואינו מזכיר שאביו חלק על כך בתשובותיו. ]סי' סז[העיקרית, שהרי הטור 

 סיכום

ו האמוראים אם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, ונחלקו הראשונים בפסק ההלכה. נחלק
רוב הראשונים פוסקים שקריאת שמע דאורייתא, מתוס' משמע שהם פוסקים שקריאת שמע 

 דרבנן.

 הלכה

פוסק שאם יש ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא, ומפרש המשנה ברורה  ]סי' סז[השו"ע 
 פני שחיוב קריאת שמע מהתורה, וספקא דאורייתא לחומרא.שחוזר וקורא מ]סק"ב[ 

 

                                                 
פסק התוס' מבוסס על גרסה בריש העמוד: "קריאת שמע דרבנן היא, אלא קריאת שמע אית בה מלכות  1

. על פי גרסה זו לפי הסתמא דגמרא קריאת רסה מובאת גם ברש"י ד"ה דלית בה[]הגשמים וברכת המזון דאורייתא" 
 שמע דרבנן.


