
 

 

 

 

 

 

 

TTfT 0013  - Brachos 13- The First Possuk of Shema 

Shema is a most beautiful mitzvah. Saying it every day we get quite proficient in its recital. What 

exactly are the requirements and the level of intent which is required for this mitzvah? 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב 

הלכה : אמר רבא. דברי רבי מאיר, עד כאן צריכה כוונת הלב -אחד ' אלהינו ה' שמע ישראל ה+ 'דברים ו: +תנו רבנן

אמר . ת"ובדלי: אמר רב אחא בר יעקב. ו ימיו ושנותיומאריכין ל -כל המאריך באחד : סומכוס אומר, תניא. כרבי מאיר

  .ת"ובלבד שלא יחטוף בחי: רב אשי

  

כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה : אמר ליה. חזייה דהוה מאריך טובא] חייא בר אבא[רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי 

  . תו לא צריכת, ולארבע רוחות השמים

  

 -עד על לבבך : אלא אימא? על לבבך סלקא דעתך. ל לבבך בעמידהע: אמר רב נתן בר מר עוקבא אמר רב יהודה

דאמר רבה בר בר , ואזדא רבי יוחנן לטעמיה. כל הפרשה כולה בעמידה: ורבי יוחנן אמר. לא -מכאן ואילך , בעמידה

  . הלכה כרבי אחא שאמר משום רבי יהודה: חנה אמר רבי יוחנן

  

לא חזינא : אמר ליה רב לרבי חייא.  קריאת שמע של רבי יהודה הנשיאזו - אחד ' אלהינו ה' שמע ישראל ה: תנו רבנן

  .בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים! בר פחתי: אמר ליה. ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים

  

אמר ליה . וגומרהחוזר : רבי שמעון ברבי אומר, אינו חוזר וגומרה: בר קפרא אומר? או אינו חוזר וגומרה, חוזר וגומרה

היינו דמהדר רבי אשמעתא דאית בה יציאת  -בשלמא לדידי דאמינא אינו חוזר וגומרה : בר קפרא לרבי שמעון ברבי

 . כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה? למה ליה לאהדורי,  אלא לדידך דאמרת חוזר וגומרה,מצרים

 

Quick Review: 

Levels of Importance: First Possuk, until Al Livavecha, first paragraph, entire shema 

Intent to accept Hashem's rulership 

Discussion what to do if didn't pay attention 

Rebbi covered face and said shema during shiur 

 


