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 1מס'  ברייתא משנה  

 אמר מר: 
 משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. 

 
 ורמינהו:

 מאימתי קורין את שמע בערבין?
 משהעני נכנס לאכול פתו במלח,

 עד שעה שעומד ליפטר מתוך סעודתו. 
 

 סיפא ודאי פליגא אמתניתין,
 רישא מי לימא פליגי אמתני'?

 
 .עני וכהן חד שיעורא הואלא, 

 :רישא 

 מאימתי קורין את שמע בערבין?

 נכנסים לאכול בתרומתן. שהכהניםמשעה 

 :רישא

 מאימתי קורין את שמע בערבין?

 .נכנס לאכול פתו במלח משהעני

 :סיפא 

 .עד סוף האשמורה הראשונהר' אליעזר: 

 חכמים: עד חצות. 

 רבן גמליאל: עד שיעלה עמוד השחר.

 :סיפא

 מתוך סעודתו.  עד שעה שעומד ליפטר

 

 
 

   

 2ברייתא מס'    

 ורמינהו:
 ...מאימתי מתחילין לקרות ק''ש בערבית?

 
קא סלקא דעתך דעני ובני אדם חד שעורא 

, ואי אמרת עני וכהן חד שעורא הואהוא, 
אלא שמע מינה  חכמים היינו רבי מאיר! 

 עני שעורא לחוד וכהן שעורא לחוד. 
 

לא, עני וכהן חד שעורא הוא, ועני ובני אדם 
 לאו חד שעורא הוא.

 מאימתי מתחילין לקרות ק''ש בערבית?  

 .נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות שבני אדםמשעה ר' מאיר: 

 ...זכאין לאכול בתרומתן שהכהניםחכמים: משעה 

 
 

   

 
 3ברייתא מס'   

 ועני וכהן חד שעורא הוא?
 

 ורמינהו:
 ...מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין?

 
 , ואי אמרת עני וכהן חד שעורא הוא

 ר' חנינא היינו ר' יהושע!
 

אלא לאו, שמע מינה שעורא דעני לחוד 
 ושעורא דכהן לחוד, שמע מינה. 

 מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין?  

 .משעה שקדש היום בערבי שבתותר' אליעזר: 

 מטוהרים לאכול בתרומתן. שהכהניםרבי יהושע: משעה 

 רבי מאיר: משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן.

 נכנס לאכול פתו במלח. שעניר' חנינא: משעה 

 אחא: משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב./ר' אחאי

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 3ברייתא מס'  2ברייתא מס'  

 קשיא דר' מאיר אדר''מ! 
 

 תרי תנאי אליבא דר''מ.
 

 מאימתי מתחילין לקרות ק''ש בערבית? 

לאכול  נכנסין שבני אדםמשעה ר' מאיר: 
 .פתן בערבי שבתות

חכמים: משעה שהכהנים זכאין לאכול 
 ...בתרומתן

 מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין?

 .משעה שקדש היום בערבי שבתותר' אליעזר: 

 רבי יהושע: משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן.

 טובלין לאכול בתרומתן. שהכהניםרבי מאיר: משעה 

 לאכול פתו במלח.ר' חנינא: משעה שעני נכנס 

 אחא: משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב./ר' אחאי

 
 

   

 
 3ברייתא מס'  משנה 

 קשיא דר' אליעזר אדר' אליעזר!
 

 תרי תנאי אליבא דר' אליעזר.
 

 ואב"א: רישא לאו ר' אליעזר היא.
 

 מאימתי קורין את שמע בערבין? 

 נכנסים לאכול בתרומתן. שהכהניםמשעה 

 .עד סוף האשמורה הראשונהר' אליעזר: 

 חכמים: עד חצות. 

 רבן גמליאל: עד שיעלה עמוד השחר.

 מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין?

 .היום בערבי שבתות שקדשמשעה : ר' אליעזר

 משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן.רבי יהושע: 

 טובלין לאכול בתרומתן.רבי מאיר: משעה שהכהנים 

 נכנס לאכול פתו במלח. ר' חנינא: משעה שעני

 אחא: משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב./ר' אחאי


