
Becoming a Non-Stop Jew:  Keriat Shema in the Mishna 
 

 משנה מסכת ברכות א:א  

משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה,   -מאימתי קורין את שמע בערבין? 

  דברי רבי אליעזר.

 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ב עמוד ב

לאכול בתרומתן. ורמינהו: מאימתי קורין את שמע בערבין? משהעני   אמר מר: משעה שהכהנים נכנסין

נכנס לאכול פתו במלח, עד שעה שעומד ליפטר מתוך סעודתו. סיפא ודאי פליגא אמתניתין; רישא, מי  

לא, עני וכהן חד שיעורא הוא. ורמינהו: מאימתי מתחילין לקרות קריאת שמע  -לימא פליגי אמתניתין? 

ני אדם נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: משעה משעה שב -בערבית? 

שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים. ... ורמינהו: מאימתי מתחילין לקרות שמע 

משעה שקדש היום בערבי שבתות, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר: משעה שהכהנים  -בערבין? 

  כול בתרומתן. רבי מאיר אומר: משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן.מטוהרים לא

 

 א:ב משנה מסכת ברכות 

בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי וגומרה עד   מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר

הנץ החמה רבי יהושע אומר עד שלש שעות שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלש שעות הקורא מכאן ואילך  

 לא הפסיד כאדם הקורא בתורה:

 

 משנה שבת יד:ד  

ָניו, לֹא ָיסּוְך ַיִין ָוֹחֶמץ, ֲאָבל ָסְך הּוא  ָמתְּ ש בְּ ָלִכים ָסִכין ֶשֶמן ֶוֶרד ַעל ...ַהחֹושֵׁ נֵׁי מְּ לֹא ֶשֶמן ֶוֶרד. בְּ ֶאת ַהֶשֶמן, וְּ

ָּכם ָלסּוְך ַבֹחל.  ן ַדרְּ יֶהן, ֶשּכֵׁ ים ֵהםַמּכֹותֵׁ כִּ ֵאל ְבֵני ְמלָּ ְשרָּ ל יִּ ְמעֹון אֹוֵמר, כָּ י שִּ  . ַרבִּ

 

  משנה אבות ג:ד

אּו ָבִנים ַלָמקֹום, ֶשֶנֱאַמר )דברים י ֲחִביִבין רְּ ָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶשִנקְּ תֵׁ אּו ָבִנים ַלָמקֹום. ִחָבה יְּ רְּ ל ֶשִנקְּ ָראֵׁ ד(,  ִישְּ

יֶכם.   ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלהֵׁ
 

  בבלי ברכות ט ע"ב

בין זאב לכלב; רבי עקיבא אומר: בין חמור לערוד; ואחרים אומרים: משיראה את    תניא, רבי מאיר אומר: משיכיר

  חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו.

 

 משנה כלאים א:ו 

ַהֶּכֶלב ב וְּ אֵׁ ַהֲחמֹור,  ַהזְּ ַהֶפֶרד, ַהֶפֶרד וְּ ִלים, ַהּסּוס וְּ חֵׁ ָהרְּ ִלים וְּ עֵׁ ָבִאים, ַהיְּ ַהצְּ ַהשּוָעל, ָהִעִזים וְּ ִרי וְּ , ֶּכֶלב ַהּכֻּפְּ

ֶהָערֹוד ַאִים ֶזה ָבֶזה: ַהֲחמֹור וְּ  , ַאף ַעל ִפי ֶשדֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ִּכלְּ

 דניאל ה, כא; תרגום מארמית של "דעת מקרא" 

אדם   בני  העליון ומן  כי שליט האל  ידע  מעונו...עד אשר  ועם הערודים  החיה,  ולבו שם עם  גרש, 

 במלכות האדם"  

 44, 31משלי איסופוס, עמ' 

אמרו הזאבים לכלבים: הרי אתה דומים לנו בכל, על שום מה אפוא אין אתם בדעה אחת עמנו כיאות  

לאחים? הרי אין אנו נבדלים מכם בשום דבר, חוץ מבדעות. אנו חיים חיי חפש, ואילו אתם משועבדים  

ו  "'חמור הבר ראה את חמור הבית במקום מוצף שמש. נגש אליו וברכ... לבני אדם ומשרתים אותם

על בריאות גופו ושפע מזונותיו. לאחר זמן ראהו עמוס משא לעיפה, והחמר מחמר אחריו וחובט בו  

באלתו. אמר 'שוב אין אני יכול לברך אותך, שהרי רואה אני שלא בלי יסורים גדולים זכית לשפע  

 כן אין לקנא ברווחים, הבאים כרוכים בסכנות ובייסורים.   שלך'.

 

 


