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TTfT 0002- Brachos 2- Time for Evening Shema 

In this session we will explore the proper start and end time for reciting Shema. The text of Shema can be found 

in the Torah starting with the verse Shema Yisroel (Devorim 6:4). The Mishna links the start time of the 

evening Shema to the time that the Kohanim (priests) who had been impure, are finally considered pure with the 

start of the new Jewish day. Since the Jewish day begins at night (for example, Shabbos, starts on Friday eve) 

the time which is night enough for the Kohanim to be considered pure will be the same time to be considered 

sufficiently dark, and night enough, to recite the evening Shema. 

Regarding the end time for this Mitzvah, the Mishnah presents three opinions. The Mishnah introduces, as well, 

the concept that the Rabbis will sometimes teach a rule in a way that is a bit more strict than is actually required 

to help us avoid misssing the time for the mitzvah. In the case of Shema, the Mitzvah may be done until day, 

but the Rabbis instructed us to do the Mitzvah by midnight, so that we should not risk falling asleep and missing 

the chance to do the Mitzvah. 

  

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ב עמוד א 

   משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן-? מאימתי קורין את שמע בערבין/. משנה

  עד חצות: וחכמים אומרים. דברי רבי אליעזר,  הראשונהעד סוף האשמורה 

  עד שיעלה עמוד השחר: רבן גמליאל אומר 

אם לא עלה עמוד השחר חייבין :  אמר להם-. לא קרינו את שמע: אמרו לו, מעשה ובאו בניו מבית המשתה 
  אתם לקרות 

הקטר חלבים ואברים ; ד השחראלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמו, ולא זו בלבד אמרו
  וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר, מצותן עד שיעלה עמוד השחר

  כדי להרחיק אדם מן העבירה ? למה אמרו חכמים עד חצות, אם כן 

  

  גמרא 

  משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן: אמר מר

 מלתא אגב אורחיה -!  לתני משעת צאת הכוכבים, משעת צאת הכוכבים-כהנים אימת קא אכלי תרומה , מכדי 

    דכפרה לא מעכבא: והא קמשמע לן,  משעת צאת הכוכבים-כהנים אימת קא אכלי בתרומה , קמשמע לן
  

Quick Reference Vocabulary- focusing on the times of the day 

Shkiya- Sunset 

Bein Hashimashos- Interim time (dusk)- prevalent customs are 42, 50, 60, or 72 minutes after sunset 

Tzeis Hakochavim- Nightfall 

Alos- 72 minutes before sunrise 

Neitz Hachama- Sunrise 

Chatzos- Middle of day or night, calculated by dividing the time between sunrise and sunset 

 


