שעור ה :שכיבה וקימה בקריאת שמע
ברכות ,י' ע"ב – יא ע"א
המשנה השלישית במסכת ברכות מציגה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בדבר
תנוחת הגוף של הקורא את שמע .לדעת בית שמאי ,יש לקיים "בשכבך ובקומך"
כלשונו ,בערב יש לקרוא את שמע בהטיה ,ובבוקר בקימה ,ולדעת בית הלל אין צורך
בכך .משנה זו היא המשנה הראשונה בש"ס שבה מופיעה מחלוקת בית שמאי ובית
הלל ,ולכן מתקיים דיון כללי על מחלוקת הבתים ודרך ההכרעה ביניהם במשנה
עצמה ,בתוספתא ובתלמודים .שעורנו יעסוק בחלקו הראשון בהבנת המחלוקת
בענין קריאת שמע ,ובחלקו השני ,בנושא הכללי של מחלוקת הבתים והכרעת
ההלכה ,מתוך תשומת לב למייחד את ההלכה שבמשנתנו.

עיקרי השעור
א .מחלוקת ,טעם והכרעת הלכה :משנת "בשכבך ובקומך" מתייחדת בכך שיש בה בצד מחלוקת ההלכה בין
הבתים ,גם דיון בטעם ומקור הדעות מדרשת הכתובים ,וגם מעשה שיש בו הכרעת הלכה כבית הלל.
ב .טעמי המחלוקת :המחלוקת בין הבתים נסמכת על דרשת הכתוב "בשכבך ובקומך" ,יש שתי גישות עקרוניות
למצוה הנובעות משני חלקי הפסוק" .בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" מורה על מגמה של חופש באופן הקריאה,
ו"בשכבך ובקומך" מורה על הגבלת הזמן והאופן .המחלוקת היא מחלוקת פרשנית בפשוטו של מקרא ,אך יש
בה גם הבדלי גישות מהותיות בהבנת המצוה.
ג .קריאת צו הפקודה של המלך :לפי המדרש ,שיטת בית הלל אינה רק שלילה של הדרישה של בית שמאי,
אלא יש בה דרישה חיובית להמנע מטקסיות יתירה בעת קריאת שמע .זאת ,מכיון שהקב"ה הורה שלא יקראו
את קריאת שמע כדרך שאומות העולם קוראים את צוי מלכיהם.
ד .מקריאת שמע לקבלת עול מלכות שמים :הגישה של המדרשים הקדומים ,לראות בקריאת שמע הקראה של
צו מלכותי ,מוחלפת במדרש התנחומא במצוה "לקבל עול מלכות שמים" .מצוה זו דורשת כוונת הלב וקריאה
באימה וביראה ,ברתת ובזיע.
ה .ירד מעל החמור :ירידתו של רבי טרפון מעל החמור אינה רק הוראת הלכה כבית שמאי ,שיש להטות
בקריאת שמע ,אלא היא נובעת גם מן החובה לקרוא את שמע "באימה וברתת" .ירידה מן החמור נתפסת
כמעשה של כבוד ודרך ארץ .ונדרשת בעת לימוד תורה ,תפילה ,התרת נדרים ,ובכל מקום שמצריך הבעת
רצינות וכובד ראש.
ו .זקיפה כבית הלל :הזדקפותו של רבי ישמעאל בעת קריאת שמע נועדה להורות הלכה כבית הלל ,אך יש בה
גם ערך לעצמה .היא נו בעת מן הצורך לקבל עול מלכות שמים בדרך של כבוד ,ולא בשכיבה שיש בה ממד של
זילזול.
ז .פרקדן :האיסור לקרוא את שמע פרקדן נובע מן החובה לקרותה בדרך של כבוד .הקישור בין הדיון על
"פרקדן" לבין הלכת קריאת שמע "בשכבך ובקומך" ,מצביע על קיומה של עמדה גם אליבא דבית הלל ,שאין
ראוי לקרוא את שמע בשכיבה ,אף לא בערב ,מפני שאין זו דרך כבוד.
ח .הכלל :הלכה כבית הלל :בסוגייתנו יש עדות לאופן התקבעות ההלכה כבית הלל כתהליך היסטורי שנמשך
דורות.
ט .חביבים דברי סופרים :מן הירושלמי עולה שהפסיקה כבית הלל קיבלה מעמד של "דברי סופרים" שחביבים
מדברי תורה .אפשר להסביר את העבירה של רבי טרפון בשני אופנים :עבירה כללית ,שנהג כבית הלל למרות
שצריך לנהוג כבית שמאי .עבירה מקומית :שברדתו מעל החמור ,ביטל את הערך של קריאת שמע כצו א-להי,
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שאינו דורש מעמד מיוחד ,וביטל בזה את הוראתו של מלך מלכי המלכים ,שלא ינהגו בדבריו כדרך שנוהגים
בשאר מלכי עולם
יא .פסיקת הגאונים :הגאונים פסקו הלכה כבית הלל בסוגייתנו גם על פי הכלל ,אך גם כהכרעה מקומית בדבר
האופן הראוי לקרות את שמע .הפולמוס החריף של רב עמרם גאון כנגד המתחסדים לעמוד בקריאת שמע ,נובע
משני המקורות :גם מן הדרישה לתקף את הכלל הלכה כבית הלל ,וגם מן הדרישה לקבל עול מלכות שמים בלא
טקסיות יתירה.
יא .מחלוקת הבתים :המחלוקת במשנתנו בדבר אופן קבלת עול מלכות שמים היא חלק ממחלוקת כללית בין
שמאי והלל ובתי מדרשם ,על האופן הראוי לעבוד את ה' ולקיים מצוותיו .שיטת בית שמאי היא הבדלה בין
הקודש לבין החול והעצמת עולם הקודש ,ושיטת בית הלל היא עבודה בתוך עולם החולין והשגרה .העובדה
שהמחלוקת הראשונה ביניהם בש"ס מובאת בהרחבה ודנה גם בהכרעת ההלכה כבית הלל באופן כללי מצביעה
על הממד הכללי של המחלוקת הזאת ,כמפתח למחלוקות הבתים בכל הש"ס כולו.
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א .מחלוקת ,טעם והכרעת הלכה
יש לחלק את הדיון במשנה לשלשה חלקים .הרישא ,מציגה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל ,אם יש צורך
להתאים את תנוחת הגוף לשעת הקריאה ,הטיה בערב עמידה בבוקר .בחלק השני מופיעים הנימוקים
למחלוקת וביסוסם בדרשת הכתוב .נראה שהמחלוקת היא אם למקד
בית שמאי אומרים :בערב כל אדם
את הלימוד על החלק הראשון או החלק השני של הפסוק .בית שמאי
יטו ויקראו ובבוקר יעמדו שנאמר
מדייקים מ"בשכבך ובקומך" שקיימת דרישה למצב מסוים של הגוף בעת
'ובשכבך ובקומך' ,ובית הלל
הקריאה  ,ואילו בית הלל מדייקים מ"בלכתך בדרך" שאין מגבלה על אופן
אומרים :כל אדם קורא כדרכו,
הקריאה .המשנה מוסיפה הסבר ,כיצד מפרשים בית הלל את "בשכבך
שנאמר' :ובלכתך בדרך' .אם כן למה
ובקומך" .לדבריהם ,זו הוראה המתייחסת לזמן הקריאה ולא למצב
נאמר 'ובשכבך ובקומך'? בשעה
הגוף :בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם קמים .אין הסבר
שבני אדם שוכבים ובשעה שבני
במשנה לצד השני ,כיצד מפרשים בית שמאי את "בלכתך בדרך" ואין
אדם עומדים.
הסבר במשנה מנין למדו בית שמאי את זמני קריאת שמע ,אם הם
אמר רבי טרפון :אני הייתי בא בדרך
למדים מב"בשכבך ובקומך" את מצב הגוף ולא את הזמן .ההטיה החד-
והטיתי לקרות כדברי בית שמיי
צדדית של הצגת הדרשות ,מעידה על כך שהמשנה נוטה לדעת בית
וסכנתי בעצמי מפני הלסטים .אמרו
הלל .אולם אפשר גם להסביר אחרת .שיטתם של בית שמאי ברורה
לו :כדי היית לחוב בעצמך שעברת
ואינה טעונה הסבר נוסף :הם לומדים מ"בשכבך ובקומך" גם את זמן
על דברי בית הלל:
הקריאה וגם את אופן הקריאה ,ואין זו כפילות של דרשה מפסוק אחד,
משנה ברכות א ,ג
מכיון שהזמן והאופן חד הם .לכן אין דבריהם זקוקים להסבר נוסף .לא
כן הדבר לבית הלל .המלים "בלכתך בדרך" אינן משתמעות כהוראה
לאופן קיום קריאת שמע שהרי בכלל אין הוראה מחייבת לקרוא את שמע "בלכתך בדרך" ,או "בשבתך בביתך",
ורק מן החלק האחרון של הפסוק למדים את חובת קריאת שמע בעונתה.
החלק השלישי של המשנה הוא סיפור מעשה שממנו משתמע שיש לפסוק הלכה כדברי בית הלל .מסופר על
רבי טרפון שהטה לקרוא את שמע כדברי בית שמאי וסיכן את חייו .נראה שכבר האופן בו מתאר רבי טרפון את
מעשהו של רבי טרפון מרמז לכך שלא קיים את דברי בית הלל .הוא מספר" :הייתי בא בדרך והטיתי" ,כלומר,
שהיה במצב של "בלכתך בדרך" ,ובכל זאת לא קיים "בלכתך בדרך" כבית הלל אלא היטה לקרות "בשכבך"
כדעת בית שמאי .סיפור מעשה זה והתגובה עליו מחייבים התבוננות בתשומת לב .ראשית ,מפני חריגותו.
במאות המחלוקות שבמשנה לא מצאנו הכרעת הלכה חד-משמעית כבית הלל ,ובשום מקום במשנה לא נאמר
שהנוהג כבית שמאי ראוי להתחייב בנפשו  .ישנן מחלוקות בין הבתים בעניינים חמורים ביותר ,שבהם הנוהג
כדעת הבית האחד עובר על איסורי עריות ומחולל ממזרות לפי הבית השני ,ובמקרים הללו לא נאמר במשנה
דבר על העושה כבית שמאי .אדרבה ,המשנה מדגישה ש"האמת והשלום אהבו" ולא נמנעו מלשאת נשים אלו
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משל אלו .פרשת תולדות המחלוקת בין הבתים היא סבוכה ומורכבת מאד ולא כאן המקום להאריך בה .אולם
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אי אפשר להתעלם מן החריגות שיש בהתקפה על רבי טרפון .הפליאה גוברת מפני שבמחלוקת שבמשנתנו,
אין מניעה לנהוג כבית שמאי גם אם הלכה כבית הלל .שהרי בית הלל אינם אוסרים לקרוא כבית שמאי,
בשכיבה בלילה ובעמידה בבוקר ,האמירה שלהם אינה מחייבת תנוחת גוף מסוימת ,ואם כן ,רבי טרפון לא
"עבר" כלל על דברי בית הלל.
מעשהו של רבי טרפון ותגובתם של החכמים מעידים על כך שהמחלוקת התמימה לכאורה בין שני הבתים
טעונה במתח רב יותר מכפי הנראה ,ושעמדתם של בית הלל אינה נייטרלית כפי שמשתמע מהצגתה במשנה,
אלא הם מציבים דרישה מנוגדת לזו של בית שמאי ,אשר רבי טרפון עבר עליה כאשר היטה לקרות את שמע.

 1יבמות ,פרק א' משנה ד' ,תוספתא פרק א' הלכה י'.
 2אפשר היה לומר שמכיון שזו המשנה הראשונה בש"ס ביקש רבי להדגיש את ההכרעה כבית הלל ,ומכאן מסקנה לכל הש"ס .אלא
ש"אין סדר למשנה" ואי אפשר לומר שמסכת ברכות מהווה פתיחה מתוכננת למשנה.
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ב .טעמי המחלוקת
מדרש הכתוב

ועיקר השבע"פ הוא הכללים והמדות
שהתורה נדרשת בהן וע"י הכללים
והמידות מתפרשת התורה שבכתב
ונתחדש בה חידושי דינים ופרטים לאין
סוף ,וארוכה מארץ מידה .וזהו שאמה"כ
(תהלים סח) ה' יתן אומר המבשרות
צבא רב ,דמאמירה אחת שבתורה
שבכתב יוצא כמה דרשות וכמה פרטים
ומקרא אחד יוצא לכמה טעמים וזהו
המבשרות צבא רב ,והתורה ניתנה
לישראל שיהיו הם דורשים אותה וכפי
שהם מסכימים ע"פ הכללים כן הוא
האמת וכמו שאמרו בב"מ (דף נט) לא
בשמים היא ,רק היא כמו שמסכימים
ב"ד שבזה העולם,
בית הלוי (ר' יוסף דב סולובייצ'יק מבריסק)
שמות יט ח'

המשנה הצי גה את המקור בפסוק לכל אחת מן הדעות .והוסיפה
הסבר כיצד יפרשו בית הלל את "בשכבך ובקומך" .בדרכה
האופיינית ,משלימה הגמרא את הסימטריה של דרשת הכתוב
משני חלקיו והתייחסות הבתים לשני הכתובים.
קודם שנכנס לדיון בטעמים ,ראוי להעיר הערה כללית בענין
דרשות הכתובים :בדרך כלל כשעוסקים במבוא לתורה שבעל פה,
רגילים לומר שחז"ל הפיקו את ההלכה מן הכתוב או סמכוה
לכתוב באמצעות המידות שהתורה נדרשת בהן ,שבראשן י"ג
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המידות הידועות של רבי ישמעאל .לאמיתו של דבר ,רוב רובם
של מדרשי ההלכה ושל דרשות ההלכה של התנאים שבמשנה
ובברייתות שבתלמוד אינן נעשות בדרך של י"ג מידות אלא כדיוק
פרשני בכתוב .כך גם במקרה שלפנינו ,הפסוק "והיו הדברים
האלה" מהוה בסיס להלכות קריאת שמע במגוון תחומים :הזמן,
מצב הגוף ,השמעת הפה ,מידת הכוונה ,סדר הקריאה ,ועוד.
דרשות רבות המופיעות בגמרא בכל שלשת הפרקים הראשונים
של מס כת ברכות .בניגוד ל"מידות" הנראות כטכניקות דרשה
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והדרכים שעל פיהם למדנו הכתוב
קבועות ופורמליות ומובנֹות ,הרי שדרך הדרש המצויה,
שנקוש ונלמד דבר מחברו הם רבים,
הפרשנית ,מבטאת עיון דקדקני בלשון הכתוב ובהשתמעויותיו.
ורובם ע"י יתור לשון או שינוי לשון
לדעתו של המלבי"ם ,רוב הדרשות מיוסדות על דיוק לשון הכתוב
ודומיהם .וימצא רובם בכללים שכתבנו.
ולא על המידות שהתורה נדרשת בהן .דווקא הדרשות המיוסדות
גם ילמדו ע"י י"ג מדות שהתורה נדרשת
על לשון הכתוב הן יותר קרובות לפשוטו של מקרא ולכן הן "מן
בהן .וענין הגז"ש והבנין אב אין מכריחים
התורה" ,ואילו אלו הנלמדות מן המידות פחות נובעות מן הכתוב
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כ"כ כמו הכללים הנז' כאן שהם מיוסדים
עצמו ולכן נקראות בלשון הרמב"ם "דברי סופרים".
בלשון הכתוב עצמו .ולכן קראם הרמב"ם
כך גם במקרה שלפנינו :מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדבר אופן
דברי סופרים .ובכל זה יגענו תמיד לקרב
קריאת שמע היא מחלוקת בפרשנות הפסוק הקרובה לפשוטו של
גם הגז"ש והבנין אב אל השכל כפי
מקרא .בית שמאי מדייקים בלשון "בשכבך ובקומך" שזו הנחיה
היכולת.
המתייחסת לתנוחת הגוף ,ואילו בית הלל מדייקים מחלקו הראשון
מלבי"ם אילת השחר פרק כז אות רלב
של הפסוק שאין הנחיה מדויקת לתנוחת הגוף אלא אדרבה ,מן
הפירוט של "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" נשמע שההוראה היא לקרוא בכל מצב ,ללא
הבחנה .וכדלקמן.
הירושלמי משלים את פירושם של בית שמאי ל"בלכתך בדרך".
לדבריהם ,מלים אלה ממעטות מן החיוב במצוה את העוסק במצוה
הא דבית הלל מקיימין תרין קריא מה
אחרת" .בשבתך בביתך" ו"בלכתך בדרך" נשמע לבית שמאי כמצב
מקיימין דבית שמאי בשבתך בביתך
שבו האדם חופשי לעצמו ואינו עסוק במחויבות של מצוה .אולם אין
ובלכתך בדרך בשבתך בביתך פרט
בו הדרכה חיובית לגבי אופן הקריאה .זו נמצאת רק בסוף הפסוק,
לעוסקים במצות ובלכתך בדרך פרט
במלים "ובשכבך ובקומך".
לחתנים.
ירושלמי ברכות א ב ,ג ע"ב

 3מופיעות בתחילת הס פרא ,ונאמרות מדי בוקר ,אחרי הקרבנות ולפני פסוקי דזמרא.
 4אף על פי שאפשר להראות שגם המידות הפורמליות אינן מוחלות באופן "אוטומטי" על הכתובים ,ויש שיקול דעת פרשני בשימוש
בהן.
 5נושא שנדון בהרחבה ,ראו לדוגמה :י.י .נויבואר" :הרמב"ם על דברי סופרים ,שיטתו ושיטות מפרשיו" ,הוצאת מוסד הרב קוק,
ירושלים תשי"ז .הרב נחום רבינוביץ" ,על דברי סופרים שתוקפם דאורייתא במשנתו של הרמב"ם" ,סיני קיא ,תשנ"ג ,עמ' סא – עב.
יונה עמנואל" ,בענין דברי סופרים' לפי הרמב"ם .המעין כרך כא תשמא עמ'  .36 – 36דוד הנשקה" ,על המציאות המשפטית במשנת
הרמב"ם ,לבעית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה" ,סיני צב ,תשמ"ג ,רכ"ח – רל"ט .משה קופל" ,על המונחים 'דברי סופרים'
ו'דברי קבלה' ברמב"ם ,הגיון ה' תשס"א עמ' .36 – 36
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הבבלי ממשיך את המהלך של הירושלמי תוך שהוא מציע הסבר
בשלמא בית הלל קא מפרשי טעמייהו
מדוע כל אחד מן הבתים לא דרש את הכתוב כדרך שדרשו בבית
6
וטעמא דבית שמאי ,אלא בית שמאי -
האחר.
מאי טעמא לא אמרי כבית הלל?
לפי הפירוש של הגמרא למחלוקת הדרשות ,נמצא ששני הבתים
אמרי לך בית שמאי :אם כן ,נימא קרא
מסכימים שיש פער בין שני חלקי הפסוק .החלק הראשון" ,בשבתך
ובקומך,
בבקר ובערב ,מאי בשכבך
בביתך ובלכתך בדרך" מעודד קריאה באופן חפשי .בית שמאי הסיקו
בשעת שכיבה  -שכיבה ממש ,ובשעת
מכך שהאדם הקורא צריך להיות חפשי מעיסוק במצוה אחרת ,ובית
קימה  -קימה ממש.
הלל הסיקו שיש כאן הוראה של חופש מתנוחת גוף מסוימת.
ובית שמאי ,האי 'ובלכתך בדרך' ,מאי
ה"בשכבך ובקומך" מצמצם ומחייב מסגרת מדויקת ומוגבלת יותר.
עביד להו?
בית הלל הסיקו מכך הגבלה של הזמן ,ובית שמאי הסיקו מכך גם
ההוא מבעי להו לכדתניא' :בשבתך
הגבלה של תנוחת הגוף.
בביתך'  -פרט לעוסק במצוה' ,ובלכתך
בית שמאי הסיקו מתוך ה'בשכבך ובקומך' ,שקריאת שמע היא מצוה
בדרך'  -פרט לחתן ,מכאן אמרו :הכונס
המחייבת טקסיות חגיגית מסוימת .ההנחיה המדויקת למצב הגוף
את הבתולה  -פטור ,ואת האלמנה
בעת הקריאה מעידה על כך .לאור החלק האחרון של הפסוק הם
חייב.
פירשו את החלק הראשון באופן דומה .גם "בלכתך בדרך" מלמד
מינה
שמע
ממילא
אמרי:
הלל
ובית
...
משהו אודות הטקסיות של קריאת שמע ,היא אמורה להעשות במצב
דאפילו בדרך נמי קרי
של ישוב הדעת והתכוונות מלאה ,ולכן מי שעסוק במצוה אחרת
תנו רבנן,
וטרוד בה ,פטור מקריאת שמע .אי אפשר לקיים מצות קריאת שמע
בית הלל אומרים :עומדין וקורין ,יושבין
כלאחר-יד.
וקורין ,ומטין וקורין ,הולכין בדרך וקורין,
לעומת זאת ,בית הלל קראו את הפסוק אחרת ,תוך שימת דגש
עושין במלאכתן וקורין.
דווקא על חלקו הראשון .הם הסיקו שהמלים "בשבתך בביתך
ברכות יא א
ובלכתך בדרך" מורות דווקא על העדר חגיגיות בקריאת שמע ,אלא
על היותה חלק מן היומיומי בחיי האדם .ומלוה אותו בכל דרך שהולך
7
בה .לפיכך ,אין מקום לחייב ,לדעתם של בית הלל ,מצב מסוים של הגוף ,סמלי או טקסי ,אלא אדרבה ,האדם
קורא קריאת שמע "דרך הילוכו" .אפשר לשכב ולעמוד וללכת באותה מידה .הדבר היחיד שדווקא אינו מתאים
לשיטתם של בית הלל הוא דרישה למצב מחייב וקבוע של הגוף בעת הקריאה .קימה לצורך הקריאה ,או עצירה,
מנוגדות ברוחן לרעיון של "ובלכתך בדרך".
'ומה הלאיתיך ענה בי'  ...אמר רבי יצחק :משל
בדברי הברייתא שבגמרא מובלט יותר ההיבט
למלך ששלח פרוזדוגמא שלו למדינה .מה עשו
המחייב שבדברי בית הלל" :עומדין וקורין ,יושבין
בני המדינה? עמדו על רגליהם ופרעו את
וקורין ,ומטין וקורין ,הולכין בדרך וקורין ,עושין
ראשיהם וקראוה באימה וביראה ברתת ובזיע.
במלאכתן וקורין" מלשון הברייתא משמע שקיימת
כך אמר הקב"ה לישראל :הדא פרוסדוגמא דידי,
דרישה חיובית ,לכתחילה ,שיהיו קוראים את שמע
לא הטרחתי עליכם ,ולא אמרתי אליכם שתהא
תוך כדי העיסוקים האחרים.
קורין קריאת שמע לא עומדין על רגליכם ולא
פורעין את ראשיכם אלא 'בשבתך בביתך
ג .קריאת צו הפקודה של המלך
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך'
כדי להיטיב להבין את שיטתם של בית הלל יש לעיין
ויקרא רבה ,אמור כז ו'.
במדרשי האגדה המסבירים את הלכת בית הלל בדרך
8
של משל .לשון המדרש דומה ללשון הברייתא
9
בגמרא ,והיא מבוססת על ההלכה שאין חובה להתיצב באופן רשמי בעת קריאת שמע ,היא ה"פרוסדוגמא" של
הקדוש-ברוך-הוא.

 6דלגנו על המשא ומתן האמוראי בדרשת הפטור לעוסקים במצוה וטרודים בה .שכן הלכה זו אינה שנויה במחלוקת הבתים ואינה
משפיעה ישירות על הסוגיה .עם זאת יש לשים לב לכך שבדיון הזה מבחינה הגמרא הבחנה משנית נוספת בין דרשת "בשבתך בביתך"
לבין דרשת "ובלכתך בדרך" ,שני ביטוים בפסוק ה מורים על הקריאה באופן בלתי מחייב לדעת בית הלל ,והדורשים מבית שמאי
לדרשם באופן אח ר .בסוגיה זו קיימים גם חלופי נוסחאות במבנה השקלא וטריא וניסוח הדרשות ,ועי' בפני יהושע שהאריך בכך
ואכמ"ל.
 7עי' ר"ב לאו ,חכמים א'  #שהאריך בהבחנה זו בין הלל ושמאי ובין שני הבתים.
 8ויקרא רבה אמור ,כז ו' ,פסיקתא דרב כהנא ט' ה' ,תנחומא אמור י'.
 9ערוך השלם ערך פרזדגמא ,פרוסטיגמא.
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על פי המדרש ,הדרישה לקרוא את שמע בלא טקסיות חגיגית הופכת מפטור לחובה .כך רצה המלך שיקראו
את אגרות פקודותיו .לא "באימה וביראה וברתת ובזיע" ,אלא בלא טורח .דבר זה הוא שבחו של המלך ,ולכן מי
שיקרא באימה ובזיע אינו ראוי לשבח על שהוא מהדר בכבודו של המלך ,אלא לגנאי על כך שהוא עובר על
מצוותו ומשנה מן האופי הרצוי של ההתיחסות לצו המלך ואגרתו.
הביטוי "באימה וביראה ברתת ובזיע" מרמז לדרך
ואל ישב לפניך לא על המטה ולא הכסא ולא על
שנחשבת לרצויה בלימוד תורה .כך קיבל משה רבנו את
הספסל אלא ישב לפניך על הארץ וכל דבר ודבר שיצא
11
10
התורה ,כך קיבל אהרן עליו דברי תורה ,כך צריך
מפיך יקבלהו עליו באימה ביראה ברתת ובזיע.
תלמיד חכם לשבת לפני מי שמלמדו תורה ,וכך צריך כל
אבות דרבי נתן נו"א פרק ו
12
אדם להתנהג בעת לימוד תורה .כך גם צריך לעמוד
13
בתפילה ,כמי שעומד לפני המלך.
לנוכח ריבוי המקורות המחייבים "אימה ויראה רתת וזיע" ,בעת קבלת התורה ולימודה ובעת התפילה ,מובן
שהמדרש השתמש בביטוי הזה כדי להצביע על החידוש המרעיש בתפיסת קריאת שמע על פי בית הלל.
ההוראה של "בלכתך בדרך" מנוגדת לחלוטין לתפיסה המקובלת של המצב הנדרש מאדם העוסק בקריאה
14
ולימוד תורה .היא מנוגדת לאופן שבו נהוג באומות העולם ובצבאותיו ,להתייצב בעת הקראת צו מלכותי.

ד .מקריאת שמע לקבלת עול מלכות שמים
אפשר לראות שבמדרשים אחרים ,נסוגו מן ההחלטיות של דרשת ה"פרוסדוגמא" לעמדה מרוככת יותר .דרשת
התנחומא בפרשת לך לך מכילה דרישה לקריאה "באימה וביראה
ילמדנו רבינו אדם מישראל מהו שיקבל
ברתת ובזיע" בפסוק הראשון של שמע ,והמשך קריאה "בלכתך
עליו מלכות שמים כשהוא מהלך ,רב אידי
בדרך" .דרשה זו משלבת בין חובת הכוונה בקריאת שמע ,להעדר
ורב הונא בשם רבי יהודה ורבי יוסי בשם
החובה להתיצבות רשמית בעת הקריאה .בתחילת פרק שני
רבי שמואל אמרו אסור לקבל עליו מלכות
במסכת ברכות מתקיים בגמרא דיון מפורט על היקף החיוב
שמים כשהוא מהלך אלא יעמוד במקום
בכוונה במהלך קריאת שמע ,ובו תוצג הבחנה בין הפסוקים
אחד ויכוין לבו לשמים באימה וביראה
הראשונים המחייבים כוונה והמשך שאינו מחייב כוונה .התנחומא
ברתת ובזיעה ,ביחוד השם ויקרא 'שמע
קישר את הרעיון של התיצבות באימה עם החובה לקריאה
15
ישראל ה' אלהינו ה' אחד' כל אחד ואחד
בכוונה.
בכוונת הלב ,ואחר כך 'ברוך שם כבוד
שתי עמידות הן בקריאת שמע :עמידה בעת הליכה בדרך,
מלכותו לעולם ועד' ,וכשמתחיל ואהבת
שנועדה לצורך הקריאה בכוונה ,ועמידה לאורך הקריאה כולה,
רצה מהלך רצה עומד רצה יושב ,שכך
שנועדה לקיים "ובקומך" .התנחומא כורך אותן יחדיו ,ויוצר מעין
כתיב :בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
חלוקה פנימית בתוך קריאת שמע בין הפסוק הראשון שבו יש
16
ובשכבך ובקומך...
חובת כוונה יתירה ,לבין ההמשך ,שבו לא נדרשת הכוונה
מדרש תנחומא לך לך א
הזאת .בכך מטשטש התנחומא את ההבדל בין שתי הדרישות.
הדרישה לעמידה בפסוק ראשון אינה דווקא לעמידה ,אלא
לעצירה מכל עיסוק אחר על מנת להתכוון היטב .אם אדם יושב בתפילת שחרית בבית הכנסת ומגיע לקריאת
שמע ,אין הוא חייב לקום ממקומו כדי לכוון בקריאה .לדעת בית שמאי הוא יתחייב לקום מדין "בקומך" .מאידך
גיסא ,אדם המהלך בדרך והגיע לקריאת שמע ,חייב לעמוד גם לדעת בית הלל ,גם בבוקר וגם בערב ,כדי
להיטיב לכוון .אלא ש"לעמוד" מובנו לעצור מהילוכו ,ולאו דווקא להתיצב בעמידה.
למרות שהתנחומא משתמש במשל ה"פרוסדוגמא" ,הוא אינו מפרש את שיטת בית הלל כשיטה המחייבת
להמשיך בעיסוקו הקודם בהגיעו לקריאת שמע .אדרבה ,נראה שעליו להפסיק כדי לקרוא את שמע בכוונה,
והקלו עליו ,אחרי שיצא ידי חובת קבלת עול מלכות שמים ,להמשיך בעיסוקו הקודם.

 10אבות דרבי נתן א' א' .בבלי יומא ד ע"ב.
 11ויקרא רבה ג' ו'.
 12ברכות כב א' ,מועד קטן טו א'.
 13במדרש לקח טוב לפרשת ואתחנן.
 14הסבר זה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל פותח בהרחבה במאמרו של ישראל קנוהל" :פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים"
תרביץ נ"ג( ,תשמ"ד) עמ' .63 – 11
 15נסוח שונה של הדרשה נמצא במהדורת בובר ,שם חסר ה"באימה ויראה ברתת ובזיע" ויתכן שהוא משקף שלב מוקדם יותר של
התפתחות הדרשה.
 16כפי שיתבאר להלן בשעור על הכוונה.
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קיימת הבחנה משמעותית בין המדרשים הקדומים לבין התנחומא .המדרשים הקדומים מתייחסים לקריאת
שמע כאל הקראת הפרוזדגמא – ה"פקודה" של המלך .התנחומא מתייחס לקריאת שמע כאל "קבלת עול
מלכות שמים" .עצם השימוש במונח "עול מלכות שמים" מזמן את הדרישה להתכוונות ומפנה מקום לדרישה
לקרוא ב"אימה ויראה רתת וזיע".
מהשוואת המדרשים עולה ,שקיימת מחלוקת בהבנת שיטת בית הלל .רבי ברכיה ורבי יצחק הבינו שלדעת בית
הלל יש דרישה מחייבת לקרוא דרך הילוכו ולא לחדול ממעשיו בעת הקריאה ,ואילו לדעת התנחומא ,רוככה
התפיסה הזאת ,כך שאפילו לדעת בית הלל יש חובה לקריאה חגיגית ,בפסוק הראשון לפחות ,ורק לאחר מכן
הם מקילים ,אך לא משתמע שהם דורשים להמנע מן החגיגיות המדוברת.

ה .ירד מעל החמור
הירידה של רבי טרפון מעל החמור היא מעשה סמלי המבטא
את יחסם השונה של בית שמאי לחיוב קריאת שמע .אותו היחס
רוכב על החמור ,והיה מהלך בדרך ,ורבי
שהמדרש של הפרוסדוגמא בא לשלול ,ביקש רבי טרפון לקיים
אלעזר בן ערך מחמר אחריו.
בהידור .הירידה מעל החמור היא תנועה של כבוד ורשמיות ,מאז
אמר לו :רבי! שנה לי פרק אחד במעשה
נפלה רבקה מעל הגמל כשפגשה ביצחק ,אפשר למנות רשימה
מרכבה!
ארוכה של יורדים מעל גבן של בהמות המשא והרכיבה כדי
18
אמר לו :לא כך שניתי לכם :ולא במרכבה
לבטא כבוד ו נימוס כלפי אדם נכבד ההולך לקראתם או עמהם
19
ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו?
בדרך .מכאן היה מקום להסיק בקל וחומר כלפי שמים דרישה
אמר לו :רבי ,תרשיני לומר לפניך דבר אחד
להתייצבות מכובדת ,כחיילים במסדר .אך החידוש הגדול של
שלמדתני.
בית הלל הוא שאין לרדת מעל החמור כי הקב"ה אינו מבקש את
אמר לו :אמור .מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי
הכבוד הזה ,אלא אדרבה ,מבקש שקריאת שמע תתלוה אלינו
20
מעל החמור ,ונתעטף וישב על האבן תחת
בכל דרך ובכל מצב .רבן יוחנן בן זכאי יורד מן החמור כדי
21
הזית .אמר לו :רבי ,מפני מה ירדת מעל
לכבד את תלמידו רבי אלעזר בן ערך הדורש במעשה מרכבה.
החמור? אמר :אפשר אתה דורש במעשה
באגדה אחרת מסופר על רבן גמליאל שהיה מהלך בדרך מעכו
מרכבה ,ושכינה עמנו ,ומלאכי השרת מלוין
לכזיב ,ובא אחד להשאל אצלו על נדרו .מכיון שרבן גמליאל
אותנו ,ואני ארכב על החמור? ...
שתה יין ,הורה לו להלוות אליו בדרך עד שיפוג יינו .כשהגיע
חגיגה יד ב
לסולמה של צור ,ירד מעל החמור ,נתעטף וישב לו ,והתיר לו
נדרו .ולמדנו ,אומרת התוספתא" ,שאין מפירין נדרים לא רכובין
22
ולא מהלכין ולא עומדין אלא עטופין ויושבין" .רבי טרפון נהג כמנהגם של רבן יוחנן בן זכאי בלימוד תורה ושל
רבן גמליאל בה תרת נדרים .יתכן שכשעשה זאת חשב שהוא מהדר במצוות קריאת שמע ,חכמים הסבירו לו
שאין זה הידור אלא דווקא החמצה של ההוראה המיוחדת לדרך קריאת שמע ,לשיטת בית הלל.
תנו רבנן :מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה

ו .זקיפה כבית הלל
מתוך מאות המחלוקות של בית שמאי ובית הלל ,רק בחלק קטן מובא גם הטעם של החולקים במשנה .במספר
23
קטן עוד יותר של מקרים ,מובאים גם סיפורי מעשים אודות קיומה של המחלוקת כמציאות חיה .רובם של
הסיפורים הללו התרחשו החל מתקופת פרוץ המחלוקות בימי שמאי והלל עצמם ,ועד סוף תקופת יבנה ,שבה
הלכה ונעלמה מסורת ההלכה השמותית עם העלמותם של אחרוני שרידי תלמידי בית שמאי .סוגייתנו היא אחת
מאותן פרשות ייחודיות שבהן נחשפת המחלוקת החיה בין שני הבתים וממשיכי דרכם.

 17ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא הם מדרשים אי"י קדומים המקבילים לזמנו של הירושלמי ,ואילו התנחומא הוא מדרש מאוחר,
המיוחס לזמן שאחרי חתימת התלמודים ומקביל לזמנם של גאוני בבל.
 18עכסה צונחת מעל החמור (יהושע טו יח ושופטים א יד) ,אביגיל לפני דוד (שמואל א' כה כג)
 19רבי יונתן ירד מעל החמור והתחלף עם החמר שלו ,כשידע להשיב תשובה מחוכמת לשומרוני (בר"ר לב י) .רבי שמעון בן אלעזר
ירד מן החמור כשנצרך להתנצל לפני המכוער שפגע בו.
 20למעט מקומות שיש בהם בזיון ומיאוס ,כמקום ערוה וצואה ,שיידונו להלן בפרק שלישי.
 21השוה תוספתא חגיגה ב א.
 22תוספתא פסחים ב טז .בבלי עירובין סד ע"ב.
 23לדיון מפורט במקרים שבהם מוצג ויכוח בין הבתים על טעם המחלוקת ראו חיים שפירא ומנחם פיש" :פולמוסי הבתים  :המחלוקת
המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל" עיוני משפט כב( 3,תשנט) 131-163
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תנו רבנן... ,
ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו
מסובין במקום אחד ,והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי
אלעזר בן עזריה זקוף .כיון שהגיע זמן קריאת
שמע ,הטה רבי אלעזר וזקף רבי ישמעאל .אמר
לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל :ישמעאל
אחי ,אמשול לך משל ,למה הדבר דומה?  -משל
לאחד שאומרים לו זקנך מגודל ,אמר להם :יהיה
כנגד המשחיתים .אף כך אתה ,כל זמן שאני זקוף
 אתה מוטה ,עכשיו כשאני הטתי  -אתה זקפת! -אמר לו :אני עשיתי כדברי בית הלל ,ואתה עשית
כדברי בית שמאי; ולא עוד אלא שמא יראו
התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.
מאי ולא עוד?  -וכי תימא ,בית הלל נמי אית להו
מטין  -הני מילי דמטה ואתא מעיקרא ,אבל הכא -
כיון דעד השתא הוית זקוף והשתא מוטה ,אמרי
שמע מינה כבית שמאי סבירא להו ,שמא יראו
התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.
ברכות י"א א

בגמרא מובאת ברייתא המתעדת ויכוח שהתקיים בין
רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה .הברייתא מובאת
במדרשי ההלכה ובשני התלמודים ,בשינויים קלים,
ושימשה מקור יסודי להתייחסות למחלוקות הבתים
באופן כללי ,ולא רק במקרה המסוים שבו חלקו
24
השניים.
המאורע התרחש בערב ,הגיע זמן קריאת שמע של
ערבית ורבי אלעזר בן עזריה ,כמו רבי טרפון במשנה,
נטה לקרות את שמע .רבי ישמעאל זקף ,ורבי אלעזר
בן עזריה תמה על מעשהו .אפשר להסביר את התהיה
של רבי אלעזר בן עזריה בשני אופנים .האחד ,שהוא
כלל לא הכיר את שיטת בית הלל ,ותמה מדוע רבי
ישמעאל נוהג אחרת מן הראוי .האחרת ,סבירה יותר,
שרבי אלעזר בן עזריה ידע על קיומה של שיטת בית
הלל  ,ואולי אפילו לא חלק עליה ,אלא שלדעתו ,אין
בדברי בית הלל הוראה מחייבת כיצד לנהוג בקריאת
שמע ,וכל הרוצה לזקוף או להטות ,רשאי לעשות כן,
ויש בכך הידור במצוה .על כן ,אין הגיון בפעולת
ה"אנטי" של רבי ישמעאל .על כך השיב לו רבי
ישמעאל תשובה כפולה ,ראשית ,הוא הסביר לו שנהג
כדברי בית הלל ,ושנית ,שעשה כן כדי להורות

לתלמידים הצופים בהם ,הלכה לדורות.
הגמרא מסבירה לשם מה נצרך רבי ישמעאל לטעם השני .הטעם הראשון ,שנהג כבית הלל אינו מספק ,מכיון
ש"בית הלל אית להו נמי מטין" ,כלומר ,מותר לפי בית הלל לקרוא בהטיה בין בערב ובין בבוקר ,ואין שום צורך
לקום לקריאת שמע .על כן ,נצרך רבי ישמעאל להסביר שהוא נקט בפעולה הפגנתית כדי להורות לתלמידים
הלכה כבית הלל ,בכך שנהג הפוך מרבי אלעזר בן עזריה שהטה כדעת בית שמאי.
ההסבר של הבבלי מתאים לנוסח הסיפור שבבבלי ,אך לא לנוסח הברייתא שבתוספתא ובמקבילות ,שם סדר
הדברים היה הפוך ,רבי ישמעאל זקף לפני שרבי אלעזר בן עזריה היטה .לפי התוספתא ,חזרה התמיהה
הכפולה על הנהגתו של רבי ישמעאל .אי אפשר לתלות את הזקיפה של רבי ישמעאל רק בקיום דברי בית הלל
שהרי הם דורשים שהאדם יתמיד במצבו הקודם ולא ישנה לכבוד קריאת שמע .גם אי אפשר להסבירה כתגובה
לרבי אלעזר בן עזריה ,שהרי הוא עדיין לא היטה .על כרחנו יש לפרש בעקבות התנחומא ,שקיימת מחלוקת
משנית בין בית שמאי לבית הלל שלא באה לידי ביטוי גלוי בסוגיה הבבלית .לפי בית שמאי ,בערב צריך להטות
כדי לקרוא את שמע בשכיבה .לפי בית הלל אין חיוב בשכיבה ,ולכן יש חיוב לקרוא את הפסוק הראשון באימה
וביראה ,והדבר מחייב לזקוף במידה מסוימת ,ולכן זקף רבי ישמעאל .הבאת הברייתא לבבלי לוותה בשינוי קל,
שהתאים את נוסח הסיפור לעמדת הסוגיה הבבלית ,המתאימה לדרשת הפרוזדגמא ,לפיה אין לבית הלל שום
דרישה חיובי ת מיוחדת בקריאת שמע ,ולכן זקיפתו של רבי ישמעאל התפרשה להם רק כתגובת נגד להטייתו
של רבי אלעזר בן עזריה.
ההתנגדות של חכמים מדבית הלל להטייתו של רבי טרפון ,כמו התנגדותו של רבי ישמעאל להטייתו של רבי
אלעזר בן עזריה ,שתי פנים לה .האחת ,שההטיה מנוגדת לדרישה הבית-הללית לקיים "ובלכתך בדרך" – קרא
את שמע תוך כדי כך שאתה ממשיך בדרך שבה אתה הולך .סיבה אחרת להתנגדות לשיטת בית שמאי בערב
היא שקריאה בשכיבה אינה רצויה מכיון שאינה קריאה של דרך ארץ ,והיא גרועה אף מהמשך הליכה או רכיבה
על החמור.
כדי להיטיב להבין את בעית ההטיה והזקיפה אליבא דבית הלל ,נעיין בסוגית הקריאה פרקדן.

 24ברכות יא א' ,ירושלמי ברכות א' ג' ,ג' ע"ב .תוספתא ברכות א' ד' ,ספרי דברים פיסקה לד ,מדרש תנאים לדברים ו' ז'.
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ז .פרקדן
25

אמר רב יוסף :פרקדן לא יקרא קריאת
שמע .מקרא הוא דלא ליקרי ,הא מיגנא
 שפיר דמי? והא רבי יהושע בן לוי לייטאמאן דגני אפרקיד! אמרי :מיגנא ,כי
מצלי  -שפיר דמי .מקרא ,אף על גב
דמצלי  -נמי אסור .והא רבי יוחנן מצלי
וקרי! שאני רבי יוחנן דבעל בשר הוה.
ברכות יג ב' לייט אמאן דגני אפרקיד:
שמא יתקשה אברו בתוך שנתו ונראה
לרבים והוא דרך גנאי.
כי מצלי שפיר דמי :כשהוא מוטה על
צדו מעט שפיר דמי אבל מקרי קריאת
שמע אפילו מצלי נמי אסור שמקבל עליו
מלכות שמים דרך שררה וגאוה.

רש"י ברכות יג ב'

איסור הקריאה פרקדן אינו קשור לסוגית "בשכבך ובקומך" .איסור
זה קיים גם אליבא דהלכתא ,שלפיהם השכיבה מותרת גם ביום וגם
בלילה ,ואולי גם אליבא דבית שמאי המחייבים לקרוא את שמע
בשכיבה או בהטיה בערב .הבעיה בקריאה פרקדן היא שזהו מצב לא
מכובד .דין זה דומה לדיני קריאה בפני ערוה ובמקום צואה ,דברים
מאוסים שמהם יש להתרחק בעת קריאת שמע .העובדה שאפשר
לקרוא את הפרוזדגמא של המלך גם באופן לא טקסי ,עדיין לא
מתירה לקראה בשירותים או בתנוחה לא צנועה.
כך מסביר רש"י את הפגם בשכיבה פרקדן באופן כללי ,ובקריאת
שמע אפילו בהטיה על צדו  .אסור לשכב פרקדן גם אם אינו קורא את
שמע ,מפני חוסר הצניעות שבכך .לשכב מוטה על צדו מעט מותר,
אך אין לקרוא כך את שמע ,כי זו דרך שררה .רק מי שהוא בעל בשר
רשאי לקרוא כך ,כיון שאצלו ניכר שאין זו דרך שררה אלא תוצאה של
המגבלה הגופנית .עקרונית ,אין שום סיבה לכרוך את הלכה הפרקדן
עם הלכת "בשכבך ובקומך".
הרמב"ם פסק את דין הפרקדן כהלכה אחת עם הלכת מצב הגוף

בקריאת שמע .בתחילת ההלכה התיר לקרוא
בשכיבה ,ובהמשך ,אסר לקרוא פרקדן .הראב"ד השיג
בין רוכבין על גבי בהמה .ואסור לקרות קריאת שמע
26
עליו וכתב" :ויותר טוב אם ישב" .בעל הכסף משנה
והוא מוטל ופניו טוחות בקרקע או מושלך על גבו ופניו
סבור שגם הרמב"ם מסכים שרק חולה או בעל בשר
למעלה ,אבל קורא הוא והוא שוכב על צדו ,ואם היה
רשאי לקרוא בשכיבה ואילו אדם בריא צריך לקרוא
בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צדו או שהיה
בישיבה .אך בעל הלחם-משנה סבור שיש מחלוקת בין
חולה נוטה מעט לצדו וקורא.
הרמב"ם לראב"ד .הרמב"ם מבחין בין הטיה חלקית
רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב הלכה ב:
שמותרת לכל לבין הטיה מלאה ,שכיבה ,שהותרה רק
ואסור לקרות קריאת שמע' עד 'וקורא' .כתב הראב"ד
לחולה .ואילו הראב"ד סובר שמלכתחילה כל אדם
ז"ל (אמר אברהם ):יותר טוב אם יש(כ)ב וצריך לעשות
צריך לקרוא בישיבה ולא בשכיבה ,וגם כשאמרו
כן אם יוכל עכ"ל.
השגת הראב"ד שם
להטות בערבית ,לא התכוונו לשכיבה ממש כלל .אפילו
בית שמאי ,אינם דורשים לשכב אלא להטות בישיבה.
מכיון שקריאה בשכיבה אינה דרך ארץ כלל.
שני הפירושים הללו הובאו בבית יוסף משמו של רבנו יונה .רבינו יונה הקשה בסוגית "שנים היו ישנים בטלית
אחת" ,כיצד התירה הגמרא לאדם השוכב במטתו לקרוא את שמע בהטיה בלבד .משאלתו משמע בבירור,
שאסור לקרוא את שמע בשכיבה ,ואף לא בהטיה על צדו .ההטיה שדובר בה בגמרא היא ישיבה! הוא מתרץ
האחד,
בשני אופנים:
בפרק מי שמתו( ,כד ).אהא דתניא "'שנים שהיו ישנים בטלית אחת זה מחזיר פניו
שההטיה האסורה היא
לכאן וקורא [וזה מחזיר פניו לכאן וקורא]" כתב ה"ר יונה (טו .ד"ה שנים) ואיכא למידק
פרקדן ,אבל שכיבה שאינה
דהיכי אמרינן מחזיר פניו וקורא? והיאך יכול לקרות ק"ש והוא שוכב מוטה על צדו'?
פרקדן מותרת לכתחילה
דהא אמרינן (יג' ):מיקרי אע"ג דמצלי אסור' ,ומאי דאמרינן (יא' ).מטין וקורין' זהו
לכל ,כהבנת הלחם-משנה
במיושב ,אבל בהטייה בשכיבה לא אמרו ,והיכי אמרינן הכא דשרי?
ברמב"ם .התירוץ האחר,
ואית דאמרי דכי אמרינן 'מיקרי אע"ג דמצלי אסור' זהו בהטייה כמו פרקדן ששוכב על
שבעיניו הוא "הנכון יותר",
קדקדו ומוטה מעט אבל זה שמוטה על צדו לגמרי מותר.
שהדבר תלוי בטירחה :אם
והנכון יותר לתרץ דכיון דחזינן דהיכא דאיכא טירחא שרי כדאמרינן רבי יוחנן מצלי
אין טירחה בדבר ,צריך
וקרי משום דהוה בעל בשר והוה ליה טירחא הכא נמי התירו לו בהטייה משום דהוי
לשבת ,אבל יש טירחה,
ליה טירחא כיון שפשט את בגדיו לחזור וללבשן עכ"ל.
כגון שהוא בעל בשר ,או
בית יוסף אורח חיים סימן סג:
שכבר פשט את בגדיו ,לא
כל אדם קורין כדרכן בין עומדין בין מהלכין בין שוכבין

 25פרקדן ,מובנה המקובל בעברית החדשה הוא שכיבה על הגב .בערוך מפרשים אותה כמלה "בלשון צינד" שמשמעה על הצד .אבן
שושן מציע יוונית :אפרוקטוס ,במובן של על האחוריים ,או פרסית.
 26הגירסה שבדפוס :ויותר טוב אם ישכב ,אינה מתקבלת על הדעת ,ותוקנה על ידי המפרשים ל"אם ישב".
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הטריחוהו לקום ולהתלבש.
הרעיון שטירחה מועטת כהטיה אל הצד נחשבת לסיבה לפטור ממצוה נשמע תמוה .אולם על פי דרכנו הוא
מתבאר יפה .שהרי במצות קריאת שמע אליבא דבית הלל ,קיימת הוראה מיוחדת מצד "שולח האגרת" שחפץ
לא להטריח את הקוראים בשעת קריאתה .לא זו בלבד שהם סבורים שצריך לקיים קריאה "כדרכו" ,כנובע
מה מלים "ובלכתך בדרך" ,אלא שיש להמנע מטירחה מיוחדת בשינוי מצב הגוף לקראת קריאת שמע ,כדי לבטא
27
את החידוש של ה"מה הלאיתיך".
מכך נובע ,שאם אדם אינו לבוש בהגיע זמן קריאת שמע
קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על
אך ערוותו מכוסה ,אין הוא צריך לטרוח ולהתלבש לשם
גבי בהמה או יושב ,אבל לא פרקדן דהיינו שפניו
קריאת שמע ,אלא יקרא כמות שהוא ,ובזה יש מעלה
טוחות בקרקע או מושלך על גבו ופניו למעלה,
גדולה יותר מאשר אם ישהה ויתלבש בבגדים נאותים .שכן
אבל קורא והוא שוכב על צדו.
מצוות קריאת שמע היא דווקא לקרותה בכל אופן שבו אדם
הגה( :מאחר שכבר שוכב ואיכא טרחא לעמוד)
נמצא ,נראה שזוהי פסיקתו של הרמ"א בענין הקריאה
(הר"י פ' מי שמתו) .ואם היה בעל בשר הרבה
בשכיבה .הרמ"א מדגיש ,שאין צורך לקום ממשכבו לשם
ואינו יכול להתהפך על צדו ,או שהיה חולה ,נוטה
קריאת שמע גם אם אינו בעל בשר .גם אדם בריא וקל
מעט לצדו וקורא.
תנועה יישאר שוכב ולא יטרח לקום .הלכה זו אינה מצויה
שולחן ערוך אורח חיים סימן סג
בקריאת-שמע של בית הכנסת ,אולם יש לה משמעות
לענין קריאת שמע על המטה בכל לילה!
לסיכום ,אליבא דבית הלל ,אין חובה לשנות את מצב הגוף להטיה בערב או לקימה בשחרית .לכתחילה לא רצוי
לנקוט בפעולה מיוחדת של שכיבה או קימה אלא אדרבה ,עדיף להמשיך ולהשאר במצב שבו היה האדם קודם
לקריאת שמע – הולך או עומד ,יושב או שוכב .אסור לקרוא בשכיבת פרקדן ,ובשכיבה מוטה – מותר .יש מן
הראשונים הסבורים שיש עדיפות לקרוא בישיבה ולא בשכיבה ,גם בבוקר ,גם בערב .מכיון שזו דרישה של
צניעות וכבוד בסיסיים .ויש מי שאומר שאם יש טירחה בדבר ,כגון שהוא חולה או בעל בשר ואפילו אדם בריא
שכבר עלה על יצועו – אין מטריחים אותו לישב ,כיון שאין המלך חפץ להלאות את בריותיו.
לדעת בית שמאי ,יש חובה לקרוא בעמידה בבוקר ובהטיה ,ביום .הטיה זו ,אפשר לפרשה גם כשכיבה ממש,
לקיים מצות בש כבך .יתכן ,שאם מפרשים כך ,מותר לדעת בית שמאי ואף רצוי לקרוא בשכיבה ממש בערב.
אפשר לומר שגם בית שמאי יאסרו קריאה בשכיבת פרקדן ,ואולי גם הם יעדיפו קריאה בישיבה ולא בשכיבה
מוטה .אפילו בערב.
אבל יתכן לומר ,שכל הדיון על איסור פרקדן הוא רק אליבא דבית הלל .ואילו לבית שמאי ,אין בכך איסור כי זו
עצמה המצוה .כשם שלא ניתן לומר על מצות ברית מילה ,עונה ,פריה ורביה או טבילה ,שיש בהן חוסר צניעות,
כך לא ניתן לומר כן על מצות קריאת שמע ,אם ה צווי הוא לקיימה דווקא דרך שכיבה ,אין בכך דרך שררה ואי-
כבוד.
יתכן שזקיפתו של רבי ישמ עאל לא היתה רק פעולה מנוגדת לחובת השכיבה אליבא דבית שמאי ,אלא קיום של
דרישה חיובית של בית הלל להמנע מלקרוא את שמע במצב שכיבה שאינו מכובד .רק בטיעון השני הוסיפה
הברייתא את הרעיון שרבי ישמעאל לא רצה שייראה כאילו פוסקים כבית שמאי ,אבל בטיעון הראשון הוא
התנגד לעצם המעשה ,כי אינו ראוי לדעת בית הלל.

 27יש מקום לקשור עם ה פסוק בישעיהו "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל" .ישעיהו מג כב .אף שפסוק זה מובא גם לצד
שכנגד שאין לקרוא את שמע קריאת עראי( .יומא יט ב).
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ח .הכלל :הלכה כבית הלל
תני רב יחזקאל :עשה כדברי בית שמאי -
עשה ,כדברי בית הלל  -עשה.
רב יוסף אמר :עשה כדברי בית שמאי  -לא
עשה ולא כלום ,דתנן :מי שהיה ראשו ורובו
בסוכה ושלחנו בתוך הבית  -בית שמאי פוסלין,
ובית הלל מכשירין .אמרו להם בית הלל לבית
שמאי :מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית
הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית .מצאוהו
שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית,
ולא אמרו לו כלום .אמרו להם :משם ראיה? אף
הם אמרו לו :אם כן היית נוהג ,לא קיימת מצות
סוכה מימיך.
רב נחמן בר יצחק אמר :עשה כדברי בית
שמאי  -חייב מיתה ,דתנן :אמר רבי טרפון :אני
הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי בית
שמאי ,וסכנתי בעצמי מפני הלסטים .אמרו לו:
כדאי היית לחוב בעצמך ,שעברת על דברי בית
הלל.

ברכות יא א

כשם שמשנתנו היא מן המקרים הנדירים שבהם מזדמן לפגוש
תנאים החולקים בפועל במחלוקת הבתים ,כך היא חריגה בכך
שיש בה נקיטת עמדה מפורשת כדעת בית הלל .לא יפלא
איפוא שעל רקע פרשת רבי טרפון ותגובת החכמים אליו,
מתקיימים בשני התלמודים דיונים על דבר פסיקת ההלכה
כבית הלל ,בדין זה ובאופן כללי .אין זה מעניננו לדון כאן
במכלול שאלות הפסיקה והפסיקה כבית הלל ,אלא רק במידה
שהדבר נחוץ להבנת הסוגיה הנוכחית.
מסיפורה של המשנה על אודות רבי טרפון ומסיפור הברייתות
על אודות ר בי ישמעאל ורבי אלעזר ,ניתן להסיק שבימי
התנאים בדור יבנה היו עדיין חכמים שנהגו בקריאת שמע
כבית שמאי אבל החלה להתגבש גישה המעדיפה את שיטת
בית הלל.
מן הסוגיה הבבלית אפשר לראות כיצד התעצמה הפסיקה
כבית הלל במשך הדורות.
אפשר לקרוא את מאמרי האמוראים שבגמרא בשני אופנים.
האחד ,שמדובר על פסיקת ההלכה במשנת קריאת שמע
בלבד  ,והאחר ,שמדובר על פסיקת ההלכה כבית הלל בכלל.
אין בדברי האמוראים שום רמז לכך שהם דנים על משנתנו
בנפרד .רק רב נחמן בר יצחק ציטט את משנתנו ,אך אין הוא
שונה מכך ש קודמו ,רב יוסף ,ציטט ממסכת סוכה .לפיכך,
מתבקש לפרש שהסוגיה מתייחסת באופן כללי לפסיקה כבית

הלל.
מאמרי האמוראים בגמרא ערוכים לפי סדר הדורות .דורות .רב יחזקאל ,חכם מן הדור הראשון של האמוראים,
בן זמנם של רב ושמואל בבבל ,אינו סבור שקיימת הכרעה כבית הלל .יתכן שעדיין אינו יודע שיצאה בת קול ,או
28
שהוא סובר שאין הלכה כבת קול.
רב יוסף ,המאוחר לרב יחזקאל בשני דורות ויותר ,כבר מניח שהלכה כבית הלל .יתר על כן ,הוא סבור שמי
שעשה כבית שמאי "לא עשה ולא כלום" .אך גם הוא אינו מזכיר את בת הקול ואינו מצטט את הכלל "לעולם
30
29
הלכה כבית הלל" .את הרעיון שהעושה כבית שמאי "לא עשה ולא כלום" הוא נוטל ממשנת מסכת סוכה.
שם מסופר שזקני בית שמאי אמרו לרבי יוחנן בן החורנית כאשר נהג כבית הלל ש"לא קיימת מצות סוכה
מימיך"  .ראייתו של רב יוסף תמוהה .ראשית ,הלל הזקן ובית הלל הם מופת לסובלנות ,גם כלפי בית שמאי,
וכיצד ניתן להעתיק את סגנון הו יכוח של בית שמאי אל בית הלל ולהכרעת ההלכה? עוד יש לתמוה ,שבדוגמה
במסכת סוכה מי שסובר כדעת בית שמאי ,אכן לא יצא ידי חובה כאשר שלחנו בתוך הבית כדעת בית הלל ,אבל
כאן ,לפי בית הלל יוצאים ידי חובת קריאת שמע גם אם נהג כבית הלל והיטה בערבית או עמד בשחרית.
אם נסב יר שדברי רב יוסף לא נאמרו ביחס להלכת קריאת שמע בדווקא ,מצטמצמת התמיהה השניה ,שכן דברי
רב יוסף נאמרו ביחס למקרים שבהם הנוהגים כבית שמאי לא יצאו ידי חובה לשיטת בית הלל .דרך אחרת היא
להשען על מה שהוסבר לעיל בדעת בית הלל בקריאת שמע ,שלפיה יש מניעה מלשנות את מצב הגוף בזמן
קריאת שמע ,בשל הדרישה למנוע הטירחה בעת "קריאת הפרוסדוגמא" .אם מפרשים כך את בית הלל ,אזי
ניתן לומר שאין ראוי לנהוג כבית שמאי ולנקוט גם בלשון החריפה של "לא יצא ידי חובתו".
רב נחמן בר יצחק מאוחר לרב יוסף בשני דורות והוא מחריף את נוסח הביקורת על הנוהגים כבית שמאי ,עד
כדי שימוש בביטוי "חייב מיתה! " הוא סומך את דבריו על משנתנו שבה נאמר שרבי טרפון הסתכן בחייו על
שנהג כבית שמאי .רב נחמן בר יצחק חי בתקופה שבה כבר התרווחה ההלכה כבית הלל עד כדי כך שמי שנהג

 28עשה כדברי ב"ש עשה :תוספתא סוכה ב' ג' ,בבלי עירובין ו' ב' ,בירושלמי המובא לקמן ,ומקבילות .יצאה בת קול – עירובין י"ג
ב .ובירושלמי המובא לקמן .אין הלכה כבת קול – בבלי ברכות נא ב – נב א ,ומקבילות.
 29תוספתא סוכה ב' ג' ,ומקבילות .עירובין ו' ב'.
 30סוכה ב' ,משנה ז'.
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כבית שמאי היה נחשב כמי שיצא חוץ משורת ההלכה
הלגיטימית .ולדברי הירושלמי הוא נחשב ל"פורץ גדר" שראוי
ש"ישכנו נחש".
מבחינה היסטורית ,ניתן להסביר את תולדות התפשטות
ההלכה כבית הלל כך:
בתחילה לא היתה הלכה מוכרעת ,מי שרצה לנהוג כבית הלל
נהג כמותם ומי שרצה לנהוג כבית שמאי נהג כמותם ,והדרישה
היתה רק שלא להיות רשע – הבוחר רק בקולות ,או כסיל –
31
הבוחר רק בחומרות.
אחרי החורבן ,בדור יבנה ,נטה הרוב לבית הלל ונהגו לפסוק
כמותם ,הגם שהיתה לגיטימציה גם לפסוק כבית שמאי והיו
שפסקו במקרים שונים כבית שמאי ,לפחות עד סוף תקופת
32
התנאים .ככל שהלכה הפסיקה כבית הלל והתקבלה ,החלו
לראות בשיטת בית שמאי שיטה דחויה שהעושה כמותה לא
33
יצא ידי חובתו .משנתקבעה הלכה באופן מוחלט ולכולי עלמא,
כבית הלל ,מי שנהג כבית שמאי כבר לא נחשב כנוקט בדעה
חולקת ,אלא כפורץ גדר .ההסתמכות על דעה דחויה הופכת
להיות תמוהה וחריגה יותר ויותר ככל שנוקף הזמן והדעה
שהתקבלה להלכה הופכת להיות לדרך המלך בתודעה
הציבורית .הדעה הדחויה נעלמת ונשכחת עד כדי כך שהנוהג
כמותה נחשב לעובר על דברי תורה.
מבנה סוגית הבבלי מטשטש את הייחודיות של המחלוקת
בנושא קריאת שמע ,וכולל את הדיון בה בתוך הדיון הכללי על
הכרעת ההלכה כבית הלל .הירושלמי אף מרחיב מעבר לכך,
ומפתח כאן דיון כללי בהכרעת ההלכה ובחובה לקבל דברי
חכמים.

ט .חביבים דברי סופרים

אמר רבי טרפון ...כדיי היית לחוב על עצמך
שעברת על דברי בית הלל.
בשם רבי יוחנן :דודים דברי סופרים לדברי
תורה וחביבים כדברי תורה ' -חיכך כיין
הטוב'.
שמעון בר ווה בשם רבי יוחנן :דודים דברי
סופרים לדברי תורה וחביבים יותר מדברי
תורה ' -כי טובים דודיך מיין'.
רבי בא בר כהן בשם רבי יודה בן פזי :תדע
לך שחביבין דברי סופרים מדברי תורה שהרי
רבי טרפון אילו לא קרא לא היה עובר אלא
בעשה ,ועל ידי שעבר על דברי בית הלל
נתחייב מיתה על שם 'ופורץ גדר ישכנו נחש'.
תני רבי ישמעאל :דברי תורה יש בהן איסור
ויש בהן היתר יש בהן קולין יש בהן חומרים,
אבל דברי סופרים כולן חמורין הן ,תדע לך
שהוא כן דתנינן תמן :האומר אין תפילין
לעבור על דברי תורה פטור חמש טוטפות
להוסיף על דברי סופרים חייב.
רבי חנניה בריה דרבי אדא בשם רבי תנחום
בירבי חייא חמורים דברי זקנים מדברי
1

נביאים דכתיב' :אל תטיפו יטיפון אל יטיפו
1

לאלה לא יסג כלימות' וכתיב 'אטיף לך ליין
1

ולשכר' .נביא וזקן למה הן דומין? למלך
ששולח ב' פלמטרין שלו למדינה ,על אחד
מהן כתב אם אינו מראה לכם חותם שלי
וסמנטירין שלי אל תאמינו לו ,ועל אחד מהן

בירושלמי מתקיים דיון רחב על משנת רבי טרפון .הדיון של
הירושלמי אינו מתייחד למחלוקת שבמשנה ,אלא לכלל
האמינוהו בלא חותם וסמנטירין .כך בנביא
מחלוקות הבתים ומעבר לכך ,לחובה להשמע להוראות
כתב 'ונתן אליך אות או מופת' ברם הכא 'על
החכמים .הדרשה היסודית של הירושלמי מבוססת על פסוקי
פי התורה אשר יורוך'.
ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ד'
החיבה של שיר השירים" :וחכך כיין הטוב"" ,כי טובים דודיך
34
מיין" .הרעיון המרכזי הוא שדברי חכמים יקרים יותר מדברי
תורה .ולכן קיום ההלכה כדברי בית הלל יותר חשוב מעצם
קיומה של מצות קריאת שמע ,שהיא מצוה מן התורה.
רבי יהודה בן פזי סבר ,שכאשר שרבי טרפון היטה כדי לקרוא את שמע ,הוא עבר על דברי סופרים באופן שהוא
"פורץ גדר"  .ניתן לפרש את דבריו בשני אופנים .האחד ,שהוא סבר שהטיה לקרוא את שמע כדעת בית שמאי
בערב היא עבירה לדברי בית הלל .עמדה זו מוסברת על פי פירוש המדרש ל"פרוסטגמא של המלך" .שינוי מצב
הגוף איננו רק ויתור על הנייטרליות של בית הלל לטובת החיוב של בית שמאי ,אלא שהמנעות משינוי המצב
ומטרחה זו היא הוראה מחייבת לשיטת בית הלל בהלכת קריאת שמע.
כתב אע"פ שאינו מראה לכם חותם שלי

 31תוספתא סוכה שם ומקבילות.
 32עי' א .ביכלער ,הלכות למעשה כבית שמאי בזמן הזה ואחר החורבן ,בתוך ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלאך ,בודאפעשט
תרס"ה ,עמ'  .63 – 31ש .ספראי" :ההכרעה כבית הלל ביבנה" ,דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות ,תשמ"א .עמ' .11 – 31
ועי' מאמרי "מהפכת הפסיקה של רבי יוחנן :כללי הפסיקה" בתוך "בדרכי שלום" ,הוצאת בית מורשה תשס"ז .עמ' .565 – 515
 33אין לומר שהיא התקבלה עם הופעת בת הקול ,שהרי הגמרא מציעה במפורש דעות שסברו שאין לקבל את בת הקול – על פי עמדת
רבי יהושע בסוגית תנורו של עכנאי.
 34הדרשה מבוססת על פסוקי שיר השירים" :כי טובים דודיך מיין" שיר השירים א' ,ב'' .וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב
שפתי ישנים' שיר השירים ז' י' .מקבילות לסוגיה בירושלמי סנהדרין פרק יא הלכה ה' ,ועבודה זרה פרק ב' הלכה ד' ,בהבדלים
מעטים .מקבילות בשינויים רבים יותר ,שהם עיבודים אחרים לדרשות הגרעיניות המשותפות :שיר השירים רבה א ' ב'.
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אופן שני להסביר את דברי הירושלמי הוא שהעבירה אינה מיוחדת להלכה של קריאת שמע ,אלא שאי-קבלת
הכר עת ההלכה כבית הלל היא היא העבירה על דברי סופרים.
בהמשך דברי הירושלמי אפשר למצוא תימוכין לשני אופני הפירוש שהצענו:
רבי ישמעאל טוען שבניגוד לדברי תורה שבהם יש מידרג בין חמורים לקלים יותר ,הרי שדברי סופרים כולם
חמורים .רבי חנניה מוסיף וממשיל את היחס שבין דברי התורה שבכתב שניתנו על ידי נביא לדברי התורה
שבעל פה שניתנו על ידי חכמים .מידת החשיבות של החכמים ניכרת ממידת האמון הניתנת בהם .לגבי נביא
דורשת התורה שנאמינהו רק אם יתן "אות או מופת" ואילו לחכם יש לשמוע ולציית מבלי לדרוש ממנו מופתים.
הירושלמי אינו מתייחס בשלב הראשון של הסוגיה להכרעת ההלכה כבית הלל ,אלא לעצם הרעיון ש"דברי
סופרים" חמורים מדברי תורה .כשם שחכמים הורו שצריך ארבע פרשיות לתפילין והחולק על דבריהם עונשו
35
חמור מזה שאינו מקבל מצוות התורה .בהשוואה לתפילין ,גם בסוגייתנו קיימת מצות קריאת שמע מן התורה,
וחכמים קבעו את שיעורה ואופן קיומה .אי-ההטיה בקריאת שמע אליבא דבית הלל דומה לארבע פרשיות
שבתפילין ,וההטיה דומה להוספת פרשיה חמישית .מובן שהמושג "דברי סופרים" אינו מתייחס למצוות דרבנן
אלא לאופן שבו הורו הסופרים ,דהיינו חכמים ,לקיים את מצוות התורה.
ההשוואה בי ן חמש פרשיות שבתפילין לבין הסוגיה של עמידה בקריאת שמע ,תומכת בפירוש שדרישת בית
הלל שלא להטות היא דרישה מחייבת ,ולא רק פטור מהדרישה של בית שמאי להטות.
רבי טרפון עבר על דברי סופרים
המשכה של סוגית הירושלמי עוסק בענין הלכה כבית הלל ,וממנו משמע ,שעבירתו של רבי טרפון לא היתה
בהלכה הייחודית של קריאת שמע ,אלא באי-קבלת ההכרעה שהלכה כבית הלל.
לאחר שהירושלמי הציג את מעשהו של רבי טרפון כעבירה על דברי סופרים באופן כללי ,עליו להסביר מדוע
העבירה על דברי בית הלל מזוהה עם עבירה כללית על דברי סופרים ,שהרי גם דעת בית שמאי ,שאף היא
בבחינת "דברי סופרים".
על כך משיב הירושלמי ש"הדא דתימר משיצאת בת קול" .בעיני הירושלמי ההכרעה כבית הלל היא סופית
ומוחלטת ,ואין אחריה מקום לערעור ולקיום של דברי בית שמאי .רק העמדה החד-משמעית הזאת מאפשרת
לראות את מעשהו של רבי טרפון כעבירה על דברי סופרים המחייבת מיתה.
36
היסטורית ,קשה לומר שבימי רבי טרפון הוכרעה כבר המחלוקת בין הבתים .אפילו אם נאמר ש"ביבנה יצאת
בת קול" מתפרש כפשוטו ,כתיעוד זמן שבו הוכרעה ההלכה ,עדיין יש עדויות מספיקות לכך שהיו פוסקים שלא
37
כבית שמאי בענינים שונים ,וכך נהגו אפילו הנשיאים מבית הלל כדוגמת רבן גמליאל .קשה לפרש שרבי
טרפון התחייב מיתה רק משום שנהג כבית שמאי ,ושכך היה היחס אל כל מי שנוהג כבית שמאי בכל ענין .על
כרחנו יש לצרף גם את ההסבר הקודם ,שבמנהגו של רבי טרפון היה פגם של ממש לדעת בית הלל ,וערעור על
תפיסת מהותה של קריאת שמע והערך האמוני המובע בה .רק אחרי שנפסקה הלכה כבית הלל והתקבלה
באופן מוחלט ,התרווח הפירוש למעשה רבי טרפון כ דוגמה כללית לפסיקת ההלכה כבית הלל ולא כמקרה פרטי
38
של עבירה על שיטת בית הלל בדין קריאת שמע.

 35מקור הדברים בסוגית זקן ממרה .והוא עיקר עניינה של המקבילה בירושלמי סנהדרין.
 36כפי שהראה פרופ' ש .ספראי במאמרו על הלכה כבית הלל.
 37משנה ביצה ב' ו'.
 38אי אפשר להתעלם מאפשרות נוספת ,והיא שהנוסחה הקיצונית של "סיכנתי בעצמי מפני הליסטים" היא אופיינית דווקא לרבי
טרפון .זהו סגנונו גם במקומות אחרים ,ואי אפשר להפיק ממנו כלל לשאר החכמים שנהגו כבית שמאי .ראו מאמרו של ישראל
רוזנסון" ,מאפיינים אגדיים למשניות במסכת ברכות" ,נטועים ב' תשנ"ה ,עמ'  .31 – 15בחלקו הראשון של המאמר מבוא כללי לענין
האגדה שבמשנה וההלכה הקשורה אליה ,ובהמשכו (עמ'  56ואילך) גם ניתוח של מעשה רבי טרפון במשנתנו .אכן ,בשני התלמודים
הסיקו מכך כלל מחייב לכל.
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י .פסיקת הגאונים

והנך אנשי דקא יתבין ,וכי מטי זמן ק"ש קיימי בצפרא,
עבדין כבית שמאי ועברין אדבית הלל .ואיכא בידייהו
תרתי דרב נחמן בר יצחק ודבתר בת קול .וכי לימרו בית
הלל הא קא שרו בעומדין ,מימרינהו חסף תביר דלית ביה
ממשא ,מי קתני בית הלל אומרין קורין בין יושבין בין
עומדין בין מטין .עומדין וקורין ,יושבין וקורין קא תני .והכי
קאמר ,עומדין לא צריכי למיתב .יושבין לא מבעי להו
למיקם .אלא כי אורחייהו .וכיון דאמרינן כל העובר כו' ,מאן
דמשני מתקרי עברינא...

הגאונים פסקו הלכה בסוגייתנו על פי הכלל
שהלכה כבית הלל .עם זאת ,קיימים גם
איפיונים ייחודיים לסוגייתנו המורים שיש
לפסוק כבית הלל :המשנה מרחיבה בהסבר
טעמם של בית הלל ,מביאה את סיפור
הסתכנותו של רבי טרפון ,את דברי החכמים
שהוכיחו אותו על שנהג כבית שמאי .הברייתא
מספרת את המעשה ברבי ישמעאל ורבי
אלעזר בן עזריה באופן המסביר ומצדיק את
הברורה
עמדתו של רבי ישמעאל ,וגם הנטיה
והני דמתחזי דמחמירין אנפשייהו למימרא דמקבלון
בסוגיות התלמודים לפסוק כבית הלל .ננסה
מלכות שמים בעמידה ,טעות ותעות בידם והדיוטות
לדייק מפסקי הגאונים יצד הבינו את המחלוקת
ובורות ושטות זה .למה להו אשתבושי כולי האי ,כבר
ואת שיטת בית הלל.
קיימא לן הלכה כבית הלל בכל התורה כלה.
39
מלשונו של רב עמרם גאון משמע ששיטת
סדר רב עמרם גאון הלכות קריאת שמע
בית הלל אינה נייטרלית ,ואין לומר שלא משנה
להם מהו מצב הגוף של הקורא ,אלא יש חובה
אקטיבית לקרוא "כי היכי דמתרמי ליה לאיניש" .רב עמרם גאון מנמק את פסקו ,לקרוא קריאת שמע בלא
טרחא ,על פי דרשת הפרוזדגמא.
ציטוט המדרש של הפרוזדגמא מורה על כך שיש חובה שלא להטריח בקריאת שמע ,לא רק כדי שלא לנהוג
חומרא יתירה ,אלא מפני שלכתחילה כך ציוה
הקב"ה לקרוא את אגרותיו .הקב"ה חפץ
ולשויה איניש בק"ש כל זמנא דקרי לה כפרוזטגמא חדתא,
שאגרותיו לא תקראנה כאגרותיו של כמלך
דהיא פרוזטגמא חדתא דקב"ה ,דלא מטרח עלן ,דכתיב
בשר ודם ,שיש טקס קריאת אגרותיו והוא חוץ
עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ,ענה בי .אמר ר' ברכיה
משגרת החיים ,אלא כמלך מלכי המלכים,
מלך ששלח פרוזטגמא שלו למדינה ,מה הם עושים כל בני
שנוכחותו מתמדת ,ולכן קיום טקס מיוחד
המדינה ,עומדין על רגליהון ופורעין את ראשיהן וקורין
מכחיש כביכול את ההתמדה שלו .ברור שאם
אותה ביראה באימה ברתת ובזיע .אבל הקדוש ברוך הוא
הקב"ה משתבח שאינו בא בטרחות" ,מאן
ישתבח שמו ויתעלה זכרו לעד ,אומר להם לישראל הדא
דעביד איפכא לא יאות עבד"! רב עמרם
קרית שמע פרוזטגמא דידי היא ,לא הטרחתי עליכם
מוסיף ואומר שהפטור מן הדבר ועושהו נקרא
לקרותה לא עומדים על רגליכם ,לא פורעים את ראשיכם,
הדיוט .ברור ,שגם כלל זה אינו מוחלט .הרי
אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.
נשים הפטורות מקריאת שמע לא יתחייבו
ובמה שהקב"ה משתבח שאינו בא בטרחות ,מאן דעביד
מיתה אם יקראוה ,ואף אין מחשיבים זאת להן
איפכא לא יאות קא עבד ,ותני כאן הפטור מן הדבר ועושהו
למעשה הדיוט .רק בענין שינוי מצב הגוף יש
נקרא הדיוט .הלכך מצותה של קרית שמע בישיבה.
איסור החמרה מיוחד הנובע מן הצורך להפגין
סדר רב עמרם גאון הלכות קריאת שמע
תוך כדי קריאת שמע את יחסו המיוחד של
הקב"ה.
המקור לכך שהפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט הוא במשנת סוכה .מכיון שהוא דומה לעבד שמזג כוס לרבו
40
והוא שפך לו קיתון בפניו .כלומר ,גשם בסוכה נתפס כיותר מאשר סתם מצטער שפטור מלשבת בסוכה,
הגשם נתפס כהוראה משמים שאין צורך בעבודה זו והיא אינה רצויה כעת .כך גם הקימה בעת קריאת שמע של
שחרית או השכיבה בה בערב.
במקביל ,רב עמרם נדרש להלכה אחרת ,מפרק שני ,שבה נאמר שלצורך הכוונה יש לעמוד בעת אמירת
הפסוקים הראשונים של קריאת שמע .כפי שהוסבר לעיל ,זהו דין אחר שנוגע להלכת הכוונה בקריאת שמע,
והוא מתאים גם לדברי בית הלל.

 39ואוקימנוה  -כך מופיע כבר בהלכות גדולות ,הלכות קריאת שמע.
 40סוכה ב' משנה ט'.
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חומרה של שטות

ואותן האנשים שאומרין כמנהג ארץ
ישראל אנו עושין ,הלא כך גורסין
בתלמוד ארץ ישראל ,תניא יצתה בת
קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים
הם ,אבל הלכה כבית הלל לעולם .ועוד
באותו ענין בתלמוד ארץ ישראל עד שלא
יצתה בת קול ,המחמיר על עצמו כחומרי
אלו וכחומרי אלו ,עליו נאמר הכסיל
בחושך הולך .כקולי אלו וכקולי אלו,
רשע .אלא או כבית שמאי כקוליהון
וכחומריהון ,או כבית הלל כקוליהון
וכחומריהון .אבל משיצאת בת קול,
הלכה כבית הלל לעולם ,וכל העובר על
דברי בית הלל חייב מיתה .ובתלמוד א"י
בענין אותה הלכה ,רב נחמן בר יצחק
אמר עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה,
א"ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטיתי
לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי
מפני הלסטים .אמרו לו כדאי היית לחוב
בעצמך על שעברת על דברי בית הלל.

רב עמרם גאון מקדיש פיסקה ארוכה לויכוח חריף כנגד אלו
המחמירים לעמוד בקריאת שמע של שחרית .הפולמוס של רב
עמרם חורג מפסיקת ההלכה הקודמת שלו בענין מצב הגוף
בקריאת שמע .לעיל ,ראינו שפסק כדעת בית הלל בהתייחס
לקריאת שמע של היחיד ,ההולך בדרך או עוסק במלאכתו .כאן,
הוא מתמודד עם תופעה אחרת ,של אנשים שמחמירים על
עצמם לעמוד בקריאת שמע בבית הכנסת ,כנגד מנהג הציבור
לשבת בזמן קריאת שמע כהמשך לישיבתם בפסוקי דזמרה
וברכת יוצר .העמידה הזאת אינה רק עשיה כדעת בית שמאי
כנגד בית הלל ,אלא גם יציאה מן הכלל ומדרך הציבור .הדבר
חמור בעיניו במיוחד מפני שהחריגים הללו מתעטפים גם
באיצטלה של צדקות וסבורים שמנהגם הוא חומרה ראויה והידור
נאה.
הגאון מתפלמס עם הנהוג הזה ודוחה אותו בכמה אופנים.
ראשית ,הוא מתמודד רק עם המגמה להחמיר כדעת בית שמאי.
הוא אינו מסתפק באזכור הכלל שהלכה כבית הלל אלא מונה גם
את רשימת היוצאים מן הכלל ,שבהם יש רשות ואפילו חובה
לנהוג כבית שמאי .נראה ,שהוא מבקש לומר שאין התנגדות
עקרונית להחמרה ,וגם בית שמאי אינם פסולים ,אלא שחייבים
לנהוג על פי כללי ההלכה .בנוסף ,מתייחס הגאון להלכה
מכדי מאן תקינו קריאת שמע ערבית
המסוימת של קריאת שמע ושולל הגאון את האפשרות לפרש
ושחרית? רבנן .נזיל בתריהון ,כי היכי דנהיגי
את דברי בית הלל כעמדה נייטרלית ,שאין לה כל אמירה לגבי
בתרין מתיבתא ובכל אספמיא ובכל קהלות
מצב הגוף ולכן הנוהג כבית שמאי אינו עובר על בית הלל .הוא
ישראל שבארץ אשכנז ,כולם זכורים לאלף
מדגיש ,שהמנהג כבית שמאי הוא עבירה על דברי בית הלל לא
טובות וברכות .שכולם מלאים תורה ומצות
רק מפני שזה נגד הכרעת ההלכה ,אלא שיש חובה שלא לשנות
כרמון ומעשיהם מעשים נאים ומחמירין
ולהמשיך "כי אורחייהו" .הוי אומר :כשם שלבית שמאי יש
בבדיקת טריפה וטבילת הנדה ובכל מה
דרישה חיובית להטות בערב ולקום בבוקר ,לבית הלל יש דרישה
שראוי להחמיר ,אבל בקרית שמע מיושב.
סדר רב עמרם גאון ,קריאת שמע
חיובית שלא לשנות את מצב הגוף מכפי שהיה קודם לקריאת
שמע.
בהמשך ,מתברר מדבריו שהמחמירים תולים עצמם במנהג ארץ ישראל .כדי לשלול את הדעה שזה מנהג ארץ
ישראל תומך הגאון יתידותיו בסוגית הירושלמי שהכריעה את הההלכה כבית הלל.
כרגיל בספרות הגאונים ,ההתקפה החריפה של הגאון על מנהג השטות מעידה דווקא על כך שאין מדובר כאן
בהמצאה שטותית של עמי הארץ ומתחסדים ,אלא שכעדותו עצמו ,מנהג זה היה מבוסס על מסורת ארץ
ישראלית קדומה .הגאונים ביקשו לעקור את המנהג הזה ,בעקבות המשתמע מן התלמודים וממסורת הפסיקה
41
הבבלית ,אך יש מקום לבדוק בזהירות ,מה עמד ביסוד המנהג האחר אותו ביקשו לעקור מן השורש.
יש מן החוקרים שסברו שהמנהג הארצישראלי משמר מסורת פסיקה עתיקה כבית שמאי .בדיוק כמו רב עמרם
גאון .הסבר זה קשה בגלל הקושיות שהעלה רב עמרם גאון :ראשית ,אם כוונתם היתה לנהוג כבית שמאי ,היה
עליהם להטות בערב ,ולפי עדותו של הגאון ,הם נהגו לקום בקריאת שמע גם בבוקר וגם בערב .ועוד ,איך
אפשר להסתמך על מנהג ארץ ישראל ,אם התלמוד הירושלמי יוצא כאן בחריפות כנגד הנוהגים כבית שמאי,
עוד יותר מן הבבלי ,ודווקא בסוגיה על משנתנו!
אכן ,אם נאמר שמנהג זה היה מבוסס על מסורת שמותית מארץ ישראל ,אין זה אלא מנהג שטות שאין לו על
מה לסמוך כלל.
אלא שברור מתוך תיאורו של רב עמרם גאון  ,שהמנהג לא ביקש לשמר את מסורת בית שמאי .מדובר במנהג
אחר ,של עמידה בקריאת שמע בבוקר ובערב .שלא כשיטת בית שמאי ובודאי שלא כשיטת בית הלל .יתכן שזה

 41ראו :רי"מ תא-שמע ,מצבי ישיבה ועמידה בקריאת שמע וברכותיה כנישתא [( ]1תשסא) נג-סא .וקודם לכן בפרק 'קריאת שמע על
המיטה – מה היא' בתוך "מנהג אשכנז הקדמון ,עמ' 633 - 611
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הוא המנהג שכנגדו יצא מדרש ה"פרוזדגמא" .היתה דרישה לקרוא את שמע בעמידה דווקא ,בין בבוקר ובין
בערב ,לא מדין "בשכבך ובק ומך" אלא מפני החובה לקרוא את שמע "באימה ביראה ברתת ובזיע".
הרי רב עמרם עצמו מודה שחובה כזאת נשארה בהלכת קריאת שמע ,והיא זו שמחייבת את המהלך לעמוד
בפרק ראשון .כבר הצבענו לעיל על כך שקיימת שניות מסוימת בין העדר החובה לעמוד בקריאת שמע לבין
הדרישה לעמוד בפסוקי ם הראשונים .המחמיר לעמוד בקריאת שמע אינו מחמיר כבית שמאי ,אלא מחמיר
בחובת הכוונה אליבא דבית הלל.
חומרה זו יכולה היתה להיות כשרה ורצויה גם אליבא דבית הלל .אלמלא טענת ה"מה הלאיתיך" .זהו חידוש
מיוחד במינו בהלכת קריאת שמע ,שאסור להחמיר בה ולהטריח מעבר לחיוב ההכרחי בשל ה"מה הלאיתיך".
אולם פירוש זה אינו אלא פירוש אחד בדעת בית הלל ,כפי שראינו .לפי התנחומא ,אחרי שאדם עומד לפסוק
ראשון הוא רשאי להמשיך בדרכו – רשאי ,אך אין בכך חובה ,הוא יכול להמשיך ולקרוא קריאת שמע באימה
וביראה עד סוף ג' פרשיותיה .ואם כן ,מה פסול יש בכך שיקום על רגליו ויקרא את שמע – גם בערבית – כדי
לבטא בכך אימתו ויראתו!
התנגדותו החריפה של רב עמרם גאון למנהג המתחסדים נובעת משלשה מישורים .האחד ,המדיניות הכללית
של הגאונים לקיים את ההלכה התלמודית בתוקף רב .השני ,הדרישה לקבל את כלל הפסיקה שהלכה כבית
הלל בלי הסתייגויות ,כדברי הגמרא שהעובר על דברי בית הלל חייב מיתה ולא עשה ולא כלום .ושלישית,
המישור הענייני של ההלכה הנדונה :יש לקרוא את שמע "בלכתך בדרך" ,כי הקב"ה הורה שלא להלאותנו
בקריאת "פקודת היום" שלו.

יא .מחלוקת הבתים
ראינו שהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בקריאת שמע היא מחלוקת עקרונית ,שבה לכל אחד מן הצדדים יש
אופי אחר של קבלת עול מלכות שמים .בית הלל – כרצף בתוך חיי השגרה ,ובית שמאי –באופן סמלי וטקסי.
42
מסקנתנו זו עולה בקנה אחד עם שיטתם של הלל ושמאי ובתי מדרשם גם במקומות אחרים .אפשר להציע
כמה דוגמאות שעולות בקנה אחד עם המגמה העולה מן הסוגיה.
א .הלל רואה ב גופו איקונין של מלך ומחשיב את עשית צרכי הגוף כמצוה ,ואילו בית שמאי רואים בכך
חובה הכרחית ותו לא:
וכל מעשיך יהיו לשם שמים כהלל .כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו להיכן אתה הולך .לעשות מצוה אני
הולך .מה מצוה הלל .לבית הכסא אני הולך .וכי מצוה היא זו .אמר להן הן .בשביל שלא יתקלקל הגוף .איכן
אתה הולך הלל .לעשות מצוה אני הולך מה מצוה הלל .לבית המרחץ אני הולך .וכי מצוה היא זו .אמר להן הן.
בשביל לנקות את הגוף .תדע לך שהוא כן מה אם אוקיינות העומדות בפלטיות של מלכים הממונה עליהם להיות
שפן וממרקן המלכות מעלה לו סלירא בכל שנה ושנה ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי המלכות .אנו
שנבראנו בצלם ודמות שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם (בראשית ט' ו') על אחת כמה וכמה .שמאי לא
43
היה אומר כך אלא יעשה חובותינו עם הגוף הזה:
ב .שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת ,אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו ,שכל מעשיו לשם
44
שמים.
ג .בית הלל מקדימים בקידוש את ברכת היין שקיימת גם בהקשר של חולין ,לברכת היום – שהיא
45
הברכה הברכה החגיגית והטקסית של קדושת שבת .התדיר והחוליי קודם לשאינו תדיר ומקודש.
תנו רבנן ,דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה :בית שמאי אומרים ,מברך על היום ואחר כך מברך על
היין ,שהיום גורם ליין שיבא וכבר קדש היום ועדיין יין לא בא; ובית הלל אומרים :מברך על היין ואחר כך מברך
על היום ,שהיין גורם לקדושה שתאמר .דבר אחר :ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה .תדיר ושאינו
46
תדיר  -תדיר קודם.
ד .בית הלל מתירים לעשות מלאכות עד סמוך לכניסת השבת ,גם אם ימשכו לתוך השבת ,ואינם סבורים
שהשבת מתחללת מכך שנעשית בה מלאכה .לדעת בית שמאי קדושת השבת חלה על העולם כולו,

 42ראו לכל הענין ,הרב בנימין לאו ,חכמים א' ,עמ'  113 – 135ומקורות שם.
 43אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ל
 44ביצה טז א
 45משנה ברכות ח א
 46ברכות נא ע"ב
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גם על הכלים ,ואילו לדעת בית הלל ,זו מצוה המוטלת על האדם ,אך שגרת המעשים יכולה להמשך
47
גם לתוך השבת.
ה .בית הלל מכשירים סוכה ישנה ,שלא נעשתה במיוחד לשם מצות סוכה ,לקיים בה מצות סוכה .ובית
48
שמאי מצריכים התקנת הסוכה באופן מיוחד לשם החג והמצוה.
49
ו .בית ה לל סוברים שאפשר לקדש אשה בפרוטה ,ובית שמאי ,בסכום משמעותי של דינר .בגמרא
מסבירים את טעמם בכך שהם דורשים "כסף חשוב" ,ומייקרים את חשיבות האשה ומעשה הקידושין,
בעוד שבית הלל מאפשרים לקידושין להתקיים כפעולה הסכמית ,קניינית ,יומיומית.
ז .בית הלל סוברים שמוצדק לגרש אשה גם אם הקדיחה תבשילו ובית שמאי ,רק אם ראה בה ערות
50
דבר.
51
ח .בית הלל מתירים לזב פרוש לאכול עם זב עם הארץ .בית שמאי מונעים את הקשר ביניהם.
ה"אריסטוקרטיות" של בית שמאי באה לידי ביטוי בהלכות רבות וגם בארחות החיים.
52
ט .בית הלל אינם מחייבים גר שנתגייר כשהוא מהול בהטפת דם ברית .בית שמאי מחייבים קיומו של
הטקס הסמלי בעת הגיור ,הגם שהמילה עצמה כבר נעשתה בגיותו.
י .בית הלל מתירים לסמוך על הקרבן בחג ולשיטתם ,העזרה מלאה בהמון חוגגים בחג .בית שמאי
53
מצמצמים את האפשרות הזאת ,ומותירים את העזרה בשממונה ו"טהרתה".
סיכום :המחלוקת הראשונה
המחלוקת הראשונה בש"ס בין בית שמאי ובית הלל בדבר מצב הגוף בקריאת שמע ,אינה מחלוקת מקומית
בהל כה אחת ,אלא היא נקודת מפתח למחלוקותיהם של הבתים בכל התורה כולה .המשנה והגמרא שעליה
מורות על מרכזיותה של מחלוקת זו בכך שמביאים את מעשהו של רבי טרפון .זה הוא המקור היחיד במשנה
לכך שצריך לפסוק כבית הלל ומי שאינו נוהג כמותם מתחייב בנפשו .בעקבות מעשה רבי טרפון במשנה ומעשה
רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שבתוספתא עוסקים גם שני התלמודים בחובה לפסוק כבית הלל ובתוקף
החיוב הזה .רב עמרם גאון מקדיש דיון ארוך לשלילת המנהג לעמוד בקריאת שמע ,המנוגד לדעת בית הלל,
ותוקף בחריפות את המחמירים והמתחסדים ,תוך שהוא מרחיב גם בביאור הכלל שהלכה כבית הלל ,וגם
בהתנגדות למנהג חסידות שאין לו ביסוס מספיק.
במהלך השעור ראינו כי המחלוקת בין הבתים בהלכת קריאת שמע כרוכה בהבדל מהותי בתפיסת המצוה של
קריאת שמע .ובהיותה של קריאת שמע מצוה יסודית של קבלת עול מלכות שמים ,הרי שהמחלוקת הופכת
להיות גם מחלוקת מהותית בהשקפת עולם ,הנוגע לכלל התורה והמצוות .לדעת בית הלל ,קריאת שמע אמורה
ללוות את האדם בחיי השגרה שלו ,בבית ובשדה ,בשבתו ובלכתו ,ביום ובלילה .משל למי שקיבל אגרת מאת
המלך ,והוא אמור לקרוא בה בכל ע ת כדי לחוש בכך שברכתו ומצותו של המלך מלוים אותו בכל מעשיו .לדעתם
של בית שמאי ,קריאת שמע היא טקס חגיגי ,שבו האדם צריך לבטא את קבלת עול שמים פעמיים ביום ,בבוקר
ובערב ,ובין הכללים המחייבים של הטקס הזה ,נצטוו גם על מצב הגוף בעת הקריאה – בבוקר יעמדו ובערב
יטו .כל זה נובע מן הכתוב "בשכבך ובקומך".
המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל היא מחלוקת עקרונית ,שבה לכל אחד מן הצדדים יש אופי מיוחד של ביטוי
קבלת דבר ה' .בית הלל – דווקא מתוך חיי השגרה ,ובית שמאי – דווקא באופן חגיגי וטקסי ,בחריגה מרצף
החיים היומיומי והחוליי.
שיטתו של הלל הזקן" ,וכל מעשיך יהיו לשם שמים" ,כדי להפגין שהקב"ה אינו מופיע בעולמנו בטקסים חגיגיים
בלבד ,אלא הוא מלווה אותנו בכל דרכינו ,בכל מקום ,בכל עת ,ובכל מצב .יתכן שנובע מכך פירוש חדש למשנת
אבות ,המתארת את מחלוקת בית הלל ובית שמאי כמחלוקת "לשם שמים" – כל מחלוקותיהם של בית שמאי
ובית הלל נבעו מן השאלה מה פירוש "לשם שמים" ומהי הדרך הנכונה לקבלת עול מלכות שמים.
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