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ם" ְנּתָ ּנַ ְרּתָ  ְלָבֶניךָ  ְוׁשִ ם ְוִדּבַ ךָ  ּבָ ְבּתְ ׁשִ ֵביֶתךָ  ּבְ ךָ  ּבְ ֶרךְ  ּוְבֶלְכּתְ ךָ  ַבּדֶ ְכּבְ   )ז,דברים ו( "ּוְבקּוֶמךָ  ּוְבׁשָ

  

  

  

  

  

  

ם" ְנּתָ ּנַ ְרּתָ  ְלָבֶניךָ  ְוׁשִ ם ְוִדּבַ ךָ  ּבָ ְבּתְ ׁשִ ֵביֶתךָ  ּבְ ךָ  ּבְ ֶרךְ  ּוְבֶלְכּתְ ךָ  ַבּדֶ ְכּבְ   "ּוְבקּוֶמךָ  ּוְבׁשָ

  

  

  

ועוסק , תחייב לקרו ק בענייניוסובשעה שעמדייקת בברייתא כיצד ניתן ללמוד מהפסוק שדווקא הגמרא  - 1
מקשה . והכוונה לאדם שהולך בענייני עסקיו" בדרך"לכן מדייקת הגמרא שכתוב ? במלאכת מצווה פטור

וגם אותו חייבה התורה  -לאדם שהולך בדרך לענייני מצווה , "בדרך"שהתכוונה התורה ר שמא תאמ: הגמרא
בשעה שהוא לקרות שהתורה מצווה דווקא את האדם  -" Í בלכת", "Í בשבת"אלא מדוייק מהתוספת  ?לקרות
אבל כשאדם הולך לעסקיו כל הדרך , הוא עוסק בענייניו - שכשאדם בביתו ואולי יש לפרש [ .לצרכיו הפרטייםאו הולך יושב 

ה למדה שבטירדת התורא קוולכן ד -מלבד לחשוב ולהיות טרוד בעסקים שהוא יקיים בשעה שיגיע למקום שחפץ , הוא לא עושה דבר
  ]טרוד בבעילה טרם שקרתה אלא, המצווה כעת שהחתן איננו מקיים את, טירדת מצווה כחתן פטורוב, יברשות חי

מכאן הכונס את "בדברי הברייתא הגמרא לאחר שעסקה ..." ובית שמאי ההוא מבעי ליה] "ש"הרש[ -2
 ...בשבתך"שממעטים , מוסכמים לבית שמאי ולבית הללדברי הברייתא , מת את השיטותחוזרת ומסכ" הבתולה
" בדרך"ם מלבית הלל נלמד דיוק נוסף שממילא שומעי. שהעוסק במצווה פטור מקריאת שמע "בדרך ובלכתך

  .וממילא לשיטתם קורא כדרכו -שגם יש אפשרות לקרות בדרך הילוכו קריאת שמע 
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יכול אדם  :בית הלל
 ,לקרות תוך כדי הליכה

אדם קורא מכאן 
 כיצד שיחפוץ - "דרכו"כ

אופן נלמד ל :שמאיבית 
בלילה  :הקריאהוזמן 

בבוקר , ובשכיבה
 ובעמידה

נלמד  :בית הלל
: לזמן הקריאה
 בבוקר ובערב

  משנה

אם הפסוק מלמד רק לזמן : בדעת בית שמאי
ובשכבך ", "בערב ובבוקר"הקריאה היה נאמר 

 מדויק גם הזמן וגם אופן קריאת שמע" ובקומך

  ברייתא

  גמרא

ועוסק  דווקא היושב בבית
אך , חייב לקרות בענייניו

 פטור - מצווהמלאכת העוסק ב

חייב לעסקיו  ההולך בדרךדווקא 
טרוד הו" (מצווה שלוחי"אך , לקרות

 יםפטור - ) כחתן מצווהבמחשבת 

 :בדעת בית שמאי
 בעסקיטרוד ה

 פטור -   מצווה
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וד בעסקי הטר. 1: הללבדעת בית 
 "בדרך"לומדים מ. 2. פטור -מצווה 

 הילוכוממילא שיכול לקרות בדרך 
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