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A Chosson 's  Obl igat ion  for  Shema  

ט דף  ת  רכו ט –. ז"ב י: ז"דף  דף  מן : ז"ו סי ערוך  חן  של ג' עו ף  פ] 'סעי מ"ע קי  ס  [ב"י פ

  ב עמוד יז דף ברכות מסכת ש"הרא תוספות

 שלא במשנתנו ג"כרשב הלכה ל"וקיי בתראה דהוא ששת כרב דהלכה ח"פר. תיפוך לא לעולם אמר אידי דרב בריה ששת רב

, כך כל מכוונין אנו אין פעמים בשאר כי לקרות שלא להחמיר עתה רגילין אנו אין ומיהו, יטול השם את ליטול הרוצה כל

 .קמא כתנא הלכתא פסק ף"והרי

 ע סעיף ג סימן חיים אורח לבוש

 פוטרתן מצוה טרדת להם היה ואם, מאוד במצות מכוונים שהיו הראשונים בזמן, פטור הבתולה את שכונס מילי והני

 לכווין יכולין אינם אדם בני שאר שגם עכשיו אבל, פוטרתו טרדתו החתן גם, כראוי לכווין יכולים היו שלא כיון מלקרות

 בפעם מכוין אני כלומר, כיוהרא ל"הו יקרא לא החתן אם הזה בזמן ואדרבה. לקרות חייב הבתולה את הכונס גם, כראוי

 .ואסור יוהרא וזה, טרוד שאני מעכשיו חוץ אחרת

  א הלכה ד פרק שמע קריאת הלכות ם"רמב

 עד שמע מקריאת פטור בתולה שנשא חתן לפיכך, שמע ומקריאת המצות מכל פטור מצוה לדבר ונחפז טרוד לבו שהיה מי

 .'בתולים וכו לה ימצא לא שמא פנויה דעתו שאין לפי, עליה שיבא

  ז הלכה ד פרק שמע קריאת הלכות ם"רמב

 אם אבל, עליו פנויה דעתו שתהא והוא, קורא לקרות עצמו על להחמיר רצה אם שמע קריאת מלקרות פטור שהוא מי כל

 .עליו דעתו שתתיישב עד לקרות רשאי אינו מבוהל מלקרות הפטור זה היה

 הלכות קריאת שמע פרק ד הלכה ז ד"הראב השגת

 ליוהרא עתה חוששין ואין לתפלה דומה זה ואין מעליו שמים שם כפורק יהיה ולא בתורה כקורא ויהא יקרא בכך ומה

 .'וכו כן אומרין היו הגמרא בחכמי גם מלומדה אנשים מצות אלא שאינה והמתפללים הקוראים לרוב ידוע שהדבר
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For how long is a חתן exempt from the מצוה of קריאת שמע? 

One who marries a בתולה is exempt from קריאת שמע, since his mind is preoccupied with the מצוה 

ahead; namely, the first תשמיש, when he will also check for signs of virginity. He is given a 

maximum of four nights of exemption, until he performs the מצוה. In fact, contrary to the 

recommendation of the ד"ראב , even during the day, he is exempt from שמע; despite the fact that  עם

 suggests that he may בית יוסף and would not have intercourse during the day. [The ישראל קדושים הם

even be exempt from the morning preceding the חופה, for his mind is already busy with the מצוה 

that he will be performing soon.] Thereafter, even if he has not fulfilled the מצוה, we assume that 

his state of mind has calmed, such that he can now read שמע. 

What if he wants to perform the צוהמ ? 

In the משנה, the תנא קמא holds that one may be stringent and רבן שמעון בן גמליאל says that only one 

who is renowned from his piety may do so; otherwise, it may seem like גאוה; as if to say that I can 

concentrate even on this night. The ש"רא  rules like רבן שמעון בן גמליאל. However, both the ף"רי  and 

the ש"רא  hold that if he wants, he may read, though the ם"רמב  warns that he must clear his mind 

first. [See ז:'הלכות קריאת שמע ד'  and the ד"ראב  who questions this.] For an explanation of their 

position, see the בית יוסף and the ח"ב . [See further the פרי מגדים and מחצית השקל.]  

In practice, what do we do? 

 and כוונה would suggest that, normally, I have full שמע writes that nowadays, to not read the תוספות

just tonight, I can’t do so. As such, according to the ש"רא , who rules that we are concerned for גאוה, 

nowadays, a חתן must read שמע. Even according to the ף"רי  and ם"רמב , at the least, there is nothing 

wrong with doing so [according to the בית יוסף] and at most, they may well agree with the ש"רא  

[according to the ח"ב ]. As such, one should be מקיים the מצוה, together with the ברכות and daven 

too.  


