
 

 

Today's Daf Session is sponsored by 

Mr. and Mrs. Eli and Leba Weissmann, Clifton NJ 

TTfT 0004- Brachos 4- The Bedtime Shema 

In this session we will explore the power of the Bedtime Shema, and the verses which are recited to accompany 

it. Also, we will discuss the halachic importance of the Bedtime Shema in that it is said at night, in contrast to 

the Shema of the evening service which is sometimes recited before nightfall.  

  י מסכת ברכות דף ב עמוד א "רש

 כדי לעמוד בתפלה - , אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת,  לא יצא ידי חובתו-לפיכך הקורא קודם לכן , ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה

ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא , חובה עלינו לקרותה משתחשך, ולפיכך, והכי תניא בברייתא בברכות ירושלמי, מתוך דברי תורה

  . יצא-על מטתו 

  

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב 

+ 'תהלים ד +-מאי קרא : אמר רבי יוסי. מצוה לקרותו על מטתו, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת: אמר רבי יהושע בן לוי

  :אמר רב נחמן. משכבכם ודמו סלהרגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על 

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד א 

בידך אפקיד רוחי + א"תהלים ל+כגון , אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי: אמר אביי. אם תלמיד חכם הוא אין צריך

  . אל אמת' פדיתה אותי ה

  

רוממות אל בגרונם וחרב + ט"תהלים קמ+ חרב של שתי פיות בידו שנאמר כאלו אוחז, כל הקורא קריאת שמע על מטתו: אמר רבי יצחק

יעלזו חסידים בכבוד ירננו על + ט"תהלים קמ+דכתיב , מרישא דענינא: אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי? מאי משמע. פיפיות בידם

 מזיקין בדילין - קריאת שמע על מטתו כל הקורא: ואמר רבי יצחק. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם: וכתיב בתריה, משכבותם

  ואין עוף אלא תורה ; ובני רשף יגביהו עוף+ 'איוב ה+שנאמר , הימנו

  

  ק א "משנה ברורה סימן רלט ס

ש וגם המצוה של "ע של ק"כל הפרשיות ויכוין לצאת בהן המ] ב[צריך לקרות ] א[ ואם התפלל ערבית מבעוד יום - פרשה ראשונה ) א(

  :ח אבריו"לשמור רמ] ד] [אל מלך נאמן] ג[בצירוף [ח תיבות "ש שהיא רמ"וטוב לומר תמיד כל ק. יםזכירת יציאת מצר

Quick Review: 

Reasons for bedtime Shema: ensure reciting shema after nightfall, protection of shema or of any Torah 

How much required to say to fulfill mitzvah: first paragraph, or all three and Keil melech neeman 

Quality of a Talmid Chochom: always reviewing Torah learning 

Torah called "Uf" like bird flying away: unless constantly reviewing 

 


