הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
ראש ישיבת דעת אהרן

שיעור

בענין זמן ברכות קריאת
שמע
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מראי מקומות
הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
בענין זמן ברכות קריאת שמע
•ברכות י ע"ב הקורא מכאן ואילך לא הפסיד וכו' עד המשנה
•רא"ש ברכות פרק א סימן י ד"ה הקורא מכאן ואילך וכו'
•טור אורח חיים סוף סימן נח אף על פי שזמנה וכו'
•בית יוסף שם
•שלחן ערוך סימן נח סעיף ו
•משנה ברורה שם ס"ק כה -כו
•ביאור הלכה שם ד"ה קוראה בלא ברכותיה
•רמב"ם קריאת שמע פרק א הלכה יג
•שלחן ערוך סימן פט סעיף א
•משנה ברורה שם ס"ק ו
•ביאור הלכה שם ד"ה ואחר חצות
•משנה ברורה סימן קח ס"ק טו
•אשל אברהם (בוטשאטש) סימן פט סעיף א ד"ה שליש היום
•משנה ברורה סימן עא ס"ק ד אבל תפלת י"ח וכו'
•הגהות חתם סופר לשלחן ערוך סימן נח סעיף ז
•קצות השלחן סימן יט סעיף יג ובבדי השלחן שם אות לד
•צמח צדק על המשניות ברכות פרק א משנה ב ד"ה לא הפסיד
•תוספות ברכות יג ע"א ד"ה היה קורא
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נושאי השיעור

א .בענין זמן קריאת שמע
ב .עד איזה זמן מותר לברך ברכות קריאת שמע ,שמא לא יספיק לו לקרוא אחר כך קריאת שמע בזמן.
ג .אם קורא קריאת שמע מספק ,אם צריך לעשות תנאי שאם יקרא אחר כך בזמן ,אינו יוצא בקריאת שמע שקורא
כעת ,כיון שרוצה לקרוא אחר כך קריאת שמע עם ברכותיה.
ד .זמן תפילה  -האם הוא עד שעה רביעית או עד חצות.
ה .האם יש ענין להקפיד לגמור ברכות קריאת שמע בתוך שלש שעות.

תמצית הענינים
•גמרא ברכות י ע"ב ,הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה וכו' עד המשנה.
•רא"ש ברכות פרק א סימן י ,רבי יהושע אומר כו' עד סוף הסימן .בעיקר 'יש להסתפק'.
•לשון הטור סימן נח ,אם נאנס וכו'.
•ועיין בבית יוסף שם ,ורבינו שכתב אם נאנס וכו'.
•שלחן ערוך סימן נח סעיף ו במשנה ברורה שם ס"ק כה -כו ובביאור הלכה ד"ה קוראה.
•עיין שם שכתב פשרה ,שבאונס מברך עד חצות .וצריך ביאור מהי הפשרה ,בשלמא לשיטת הרמב"ם (קריאת
שמע פרק א הלכה יג) שברכות קריאת שמע כל היום ניחא.
•זמן תפילה ,עיין שלחן ערוך סימן פט סעיף א ,עיי"ש היטב במשנה ברורה ס"ק ו ובביאור הלכה ועד חצות ,לענין
הזיד ולא התפלל עד שעה רביעית ,אם יכול להתפלל עד חצות.
•חקירת האחרונים ,מהו גדר זמן תפילה עד חצות ,האם הוא משום שזמנה נמשך עד חצות ,וכן קצת משמע
בשלחן ערוך סימן פט ,או שהוא בגדר תשלומים.
•ואף שיש תשלומים לשחרית גם במנחה ,אלא ששם הוא דוקא ביחד עם עוד שמונה עשרה של מנחה ,מה שאין
כן הכא.
•בצד של תשלומים ,דנו הפוסקים שאולי רק לשוגג יש תשלומים ולא  למזיד.
•במשנה ברורה נראה שחשש דהוי מדין תשלומים ,ולכן יש לו צד שרק בשוגג יכול להתפלל אחר שעה רביעית.
•עיין משנה ברורה סימן קח ס"ק טו ,שמי שלא התפלל מעריב מתפלל שחרית שתים ,אבל רק עד שעה רביעית,
כי אין תשלומים לתשלומים.
•עיין באשל אברהם בוטשאטש סימן פט סעיף א ,איך מתפלין חזרת הש"ץ אחר שעה רביעית ,וכן נוהגים כוליה
עלמא בימים נוראים.
•צ"ע ממשנה ברורה סימן עא ס"ק ד ,במי שהיה אונן עד חצות ,שלא מתפלל מנחה שתים ,כי אין לו חיוב תשלומים,
ואילו היה אונן עד שעה רביעית מתפלל אחר כך.
•עיין הגהות חתם סופר על שלחן ערוך סימן נח סעיף ו .ובקצות השולחן סימן יט סעיף יג .ועיין עוד בצמח צדק
על המשניות ברכות פרק א משנה ב ,עיי"ש.
•יש לעיין אם צריך לגמור ברכת קריאת שמע בתוך זמן קריאת שמע ,עיין תוספות ריש פרק ב' דברכות (יג ,א
ד"ה היה קורא).
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