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לק”י                                                                                                                       בהנ”ו

לפניכם חוברת המאגדת בתוכה את מסכת ברכות המנוקדת על פי מסורת 
אבותינו הקדושים-ק”ק תימן.

מפעל המשנה הינו נדבך נוסף בפעולות הנעשות ברחבי הארץ בקרב ילדי 
התשב”ר.

המפעל הקודם היה אלבום ההלכות והמנהגים שחולל שינוי כביר בהבנת  
ומשמעות  חשיבות     שימור המסורת ובמיוחד כשמדובר בהלכות ומנהגים 

שהם ממש דינא דגמרא השמורים וצפונים עוד מתקופת בית ראשון.

התגובות והרשמים הרבים לאלבום שימשו לנו  כאלף עדים כמה צימאון 
קדושים  שורשים  לאותם  לחזור  היקרים  עדתינו  בני  בקרב  יש  ורצון 
עליון.                                                                                                                                      קדושי   – אבות  מסורת  על  האמון  חדש  דור  לאורם   ולהצמיח 
לפנינו עוד מפעלים נוספים שבעזר ה’ נוציאם ונפיצם במקצועות התורה 

השונים:גמרא,רש”י ,הלכות שירי קודש ועוד. 

לימוד  של  העצומה  מעלתה  את  נס  על  המעלה  הקדמה  למסכת  צירפנו 
המשנה וסגולותיה.

זאת על מנת להחדיר בליבות הרכים את האהבה ,המעלה הראויה וחדוות 
הלימוד בשינון המשניות הקדושות.

אנו תפילה שחפץ ה’ בידינו יצלח ושמפעל המשנה יעורר לבבות ויטע בלב 
המשננים קשר אמיץ בל ינתק וכמיהה לתורת ראשונים.

ארגון “אלפי יהודה”

-הקדמה-
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ָמָרא. ָנה יֹוֵתר ִמן ַהגְּ ַּבְּגָמָרא ָּבָבא ְמִציָעא )לג, ב(: ּוְלעֹוָלם ֱהֵוי ָרץ ְלִמשְׁ

ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין )צט, א(:
ָנה. שְׁ יַח ַעל ַהמִּ גִּ ֵאינוֹ ַמשְׁ ל ִמי שֶׁ י ָנָתן אֹוֵמר כָּ ָזה, ַרבִּ י ְדַבר ה’ בָּ  כִּ

ְּבסֹוף ִנָּדה ֶנֱאַמר: 
א. ְוָכַתב  ן ָהעֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ ָכל יֹום, ֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ֹוֶנה ֲהָלכֹות בְּ ל ַהשּׁ ֵבי ֵאִליָּהּו, כָּ ָנא דְּ תָּ

יַני. ה ִמסִּ ָנה ּוְבַרְיָתא, ַוֲהָלָכה ְלמֹשֶׁ ם: ֲהָלכֹות - ִמשְׁ ”י שָׁ ַרשִּׁ

ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ֹקֶהֶלת )ז, לה(: 
ָנה. נַּח ֶאת ָיֶדָך - ֶזה ִמשְׁ ֶזה - ֶזה ִמְקָרא. ְוַגם ִמזֶּה ַאל תַּ ֱאחֹז בָּ ר תֶּ טֹוב ֲאשֶׁ

ְּבָתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא )פי”ז(: 
ִעים.  ל ְרשָׁ יִקים ְוַאַחת שֶׁ ל ַצדִּ י ִמּדֹות, ַאַחת שֶׁ תֵּ ק ֶאת עֹוָלמוֹ ִלשְׁ רּוְך הּוא ִחלֵּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ָאָדם  א  בָּ שֶׁ יָון  כֵּ ְוֵאיָלְך  ָנה  שָׁ ִרים  ֶעשְׂ ן  ִמבֶּ ּוְלַמד  ֵצא  יַצד,  כֵּ יִקים,  ַצדִּ ת  ִמדַּ ל  שֶׁ ֶאָחד 
ִנְכָנס ְלֵבית  הּוא  ין אֹותוֹ ַעד שֶׁ ים טֹוִבים, ְמַלוִּ ּוַמֲעשִׂ ַמִים  ִיְרַאת שָׁ ְוָלַמד ֵמֶהן  ָנה  ְלִמשְׁ

ֶנְגּדוֹ ְוכּו’. ֵמַח ּוָבא כְּ רּוְך הּוא שָׂ דֹוׁש בָּ עֹוָלמוֹ, ְוַהקָּ

ְּבִמְדַרׁש ַוִּיְקָרא ַרָּבה )פ”ז ג(: 
א ֵאיֶזה זוֹ  ָבֶבל, ֶאלָּ ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה, ְוִכי ֵיׁש ִמְנָחה ְטהֹוָרה ּוְקִמיָצה בְּ ׁש ִלשְׁ ֻמְקָטר ֻמגָּ
ם ַמְקִריִבין  ִאּלּו ַאתֶּ ָנה, כְּ שְׁ מִּ ִקין בַּ ם ִמְתַעסְּ רּוְך הּוא הֹוִאיל ְוַאתֶּ דֹוׁש בָּ ָנה. ָאַמר ַהקָּ ִמשְׁ

ן. ָקְרבָּ

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ר”מ ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס )ד’ רלח(: 
ל יֹוֵמיהֹון. א ֵמהוֹן כָּ ִכיְנתָּ ָלא ָזַזת שְׁ נּוָתם דְּ תֹוָרָתם ֻאמָּ ָנה דְּ ְוִאית ָמאֵרי ִמשְׁ

ְּבֵסֶפר ַמֲעַבר ַיֹּבק )ִׂשְפֵתי ְרָננֹות פכ”ט(: 
ְדָאְמרּו  ִגְרָסתוֹ, כִּ ָניֹות ֵהם ְלַהְכִניַע ַהיֵֶּצר... ִויַכוֵּן ַלֲהרֹג ַהיֵֶּצר בְּ שְׁ ת ַהמִּ ֻגלַּ סְּ ּוְכָבר ָידּוַע שֶׁ
ְלָטֳהַרת  ּנּוָנם  שִׁ ְויֹוִעיל  י.  ִקְרבִּ בְּ ָחַלל  י  ְוִלבִּ ָאַמר  ן  כֵּ ְוַעל  ִגְרָסֵתיּה,  בְּ ָקְטֵליּה  דְּ ָדִוד  בְּ

בֹות. ְחשָׁ ַהמַּ

ְּבֵסֶפר ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית )ַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות אֹות לג-לה( ָּכַתב:
ה  ְוָאז עֹושֶׂ ה,  ַעל פֶּ ִפיו בְּ גּוִרים בְּ ָנה שְׁ ִסְדֵרי ִמשְׁ יָתא  ְהיּו שִׁ יִּ ָנה שֶׁ ַהּזֹוֶכה ְלִמשְׁ ֵרי  ְוַאשְׁ

ָמה”.  ָנה” אֹוִתּיֹות “ְנשָׁ א, ְוִסיָמָנְך “ִמשְׁ ֲעֶלה ְלַמְדֵרָגה ַקמָּ תַּ ָמה שֶׁ שָׁ ם ַלנְּ ֻסלָּ

ִלּמּוד ַהִּמְׁשָנה ִּבְקִהַּלת ֹקֶדׁש ֵּתיָמן
נֹות ַהגָּלּות לֹא ָחְדלּו ִלְלמֹד  ּוְלאֶֹרְך שְׁ יָבה ֵמֶהם,  ְסָקה ְישִׁ ל ֲאבֹוֵתינּו לֹא פָּ ִמיֵמיֶהם שֶׁ
יבֹות  ְוַהְישִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ַהּתֹוָרה  ֵזי  ֶמְרכְּ ִעם  יָמן  תֵּ ְלַיֲהדּות  ָהָיה  ָהדּוק  ר  ֶקשֶׁ ּתֹוָרה. 
ְוַהְמׁשֹוֵרר  ָנפֹוץ ְמאֹד,  ָהָיה  ָנה  שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ ְך.  תּוִבים ַעל כָּ כְּ ֵיׁש בַּ ַרּבֹות  ְוֵעֻדּיֹות  ָבֶבל,  בְּ

ָנה ַמֲעַלת ִלּמּוד ִמשְׁ
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ְוִחּבּור,  ָנה  ִמשְׁ ְלמּוד  ֵרי  ַאשְׁ מנאמי(:  )שרד  ירוֹ  שִׁ בְּ ַתב  כָּ זיע”א  י  זִּ בַּ שַׁ ָהר”ש  ָהֱאלִֹהי 
יָמן  תֵּ ּוֵמַחְכֵמי  סֹוְבִרי.  ִתּקּון  בְּ ֵליַדע  ְוִדּבּור,  ַטַעם  ָכל  בְּ ָיִבין  סֹוְבִרי.  ְוִלְרַמ”ח  ַס”ה  ִלשְׁ
הּוא  ְזָרִחי שֶׁ י ְזַכְרָיה ָהרֹוֵפא )רז”ה(, ּוֵפרּוׁש ַהמִּ גוֹן ַרבִּ ָנה, כְּ שְׁ ים ַלמִּ נֹוְתרּו ִחּבּוִרים ּוֵפרּושִׁ

י ְזַכְרָיה ַהַחְלפֹוִני, ְועֹוד. ַרבִּ

ְקִריָאה ְמֻדֶּיֶקת
ְהיֹוָתּה ְמֻדיֶֶּקת יֹוֵתר,  ִהּלֹות בִּ ִנּקּוד ׁשֹוֶנה ִמיֶֶּתר ַהקְּ ֵיׁש ָמסֶֹרת ְקִריָאה בְּ יָמן  ְלַיֲהדּות תֵּ
ה,  שָׁ בְּ תַּ ִהשְׁ ִריָאה  ַהקְּ שֶׁ ּוְפָעִמים  ָנה,  שְׁ ַהמִּ ְקּדּוק  דִּ ֶאת  רּו  מְּ שִׁ לֹא  ְקִהּלֹות  ָאר  שְׁ בִּ י  כִּ
ָנה  שְׁ א ֲהָבַנת ִעְנַין ַהמִּ ִריָאה ֶאלָּ קְּ ְקּדּוק בַּ ְקִהּלֹות ׁשֹונֹות דִּ ָנה בִּ שְׁ ַרת ִלּמּוד ַהמִּ ְוֵאין ַמטְּ

ִריָאה.  ְקּדּוק ַהקְּ ּמּור דִּ ְלמּוד ְולֹא שִׁ ְוַהתַּ
ִפיֶהם  גּוָרה בְּ ָנה שְׁ שְׁ ְרַסת ַהמִּ ָהְיָתה גִּ ים, שֶׁ דֹושִׁ ן ּבֹואּו ְוַנְחִזיק טֹוָבה ַלֲאבֹוֵתינּו ַהקְּ ַעל כֵּ
ֲחבּוָרה, ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ַיֲעזֹרּו ְלָהִעיר  ָהְיָתה ָלֶהם ְקִביעּות ְלִלּמּוד בַּ יָון שֶׁ ּדֹור ַאַחר ּדֹור, כֵּ
ֵאיָנּה ְנכֹוָנה,  ל ְקִריָאה שֶׁ י ְידּוָעה ִהיא ַהְנָהָגָתם ְלָהִעיר ִמיָּד ַעל כָּ כֹוָנה. כִּ ַעל ַהּגיְרָסא ַהנְּ
ְך ָהיּו  ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, כָּ ִגיָאה בִּ ִעיִרים ַעל שְׁ מְּ ִתיָקה, ּוְכֵעין ַמה שֶּׁ שְׁ ְולֹא ָהיּו עֹוְבִרים בִּ

ִריָאה. ְקּדּוק ַהקְּ ָרה ָמסֶֹרת דִּ מְּ תַּ ְך ִנשְׁ ְזִריִזים ְלָהִעיר ִמיָּד, ּוִמּתֹוְך כָּ

ַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך
ָלל  י כְּ ְעּתוֹ ְלִפי ְסָבָרתוֹ, כִּ ְרָסא ִמדַּ ּנֹות ׁשּום גִּ ֵאין לוֹ ְלָאָדם ְלשַׁ ָבר שֶׁ רּור ַהדָּ ל ֶזה בָּ ִעם כָּ
ָך, ְוֶנֱאַמר ַאל  ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאמֶּ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל תִּ ַמע בְּ סֶֹרת, שְׁ ָיֵדינּו ֵליֵלְך ַאַחר ַהמָּ הּוא בְּ
יִקים ֻנְסָחאֹות ְקִריָאה ׁשֹונֹות,  ִכְתֵבי ָיד ַעתִּ ְמְצאּו בְּ נִּ י שֶׁ ָך. ְוַאף ַעל פִּ י ָזְקָנה ִאמֶּ בּוז כִּ תָּ
יָטה ֲאִחיָדה  א ֻהְנֲהָגה שִׁ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות לֹא ִנְמְצאּו ֻנְסָחאֹות ֵאּלּו, ֶאלָּ ְמאֹות ַהשָּׁ ִהנֵּה בִּ
ה ְמקֹומֹות  ַכמָּ בְּ ִני שֶׁ ִוד ַעדֶּ י דָּ ל ַרבִּ ְקִריַאת ְלׁשוֹן ֲחָכִמים, ְוֵעדּות ְלָכְך ֵהם ְלׁשֹונֹוָתיו שֶׁ בִּ

ְדמֹוִנים. ֻנְסַחת ַהקַּ י ֵכן לֹא ָחְזרּו ִלְקרֹות כְּ ֶלת, ְוַאף ַעל פִּ ִריָאה ַהְמֻקבֶּ ׁשֹונֹות ֵמַהקְּ

ִלּמּוד ַהִּמְׁשָנה ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות
ֲחִרית  ת שַׁ ִפלַּ ּמּוד ַאַחר תְּ ֶרת ַהלִּ ִמְסגֶּ יֹומוֹ ָהָיה בְּ י יֹום בְּ ֵנִסּיֹות ִמדֵּ י כְּ ָבתֵּ ָנה בְּ שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ
ֵסֶפר  אוֹ  ָחְכָמה  ית  ְוֵראשִׁ ּוְכתּוִבים,  ְנִביִאים  ָנה,  ִמשְׁ ִלּמּוד  לֹוַמר  כְּ ּלּוׁש”,  “שִׁ ְקָרא  ַהנִּ
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֲחִרית,  שַׁ ת  ִפלַּ תְּ ֵסֶדר  ַאַחר  ים  ַחיִּ ֵעץ  ֵסֶפר  בְּ ַמֲהִרי”ץ  ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  ֲהָלָכה. 
נּו  ַרבֵּ ”ם אוֹ בְּ ָהַרְמבַּ ּה אוֹ בְּ ֵפרּושָׁ ָנה בְּ שְׁ מִּ ֶרק ֶאָחד בַּ ִעיֵרנּו ָנֲהגּו ַהּכֹל ִלְקרֹות פֶּ ו בְּ ְוַעְכשָׁ
י  ַמְעתִּ ים. ְושָׁ ִתלִּ ָעה ִמְזמֹוִרים בְּ ְך ַאְרבָּ ִביִאים, ְוַאַחר כָּ נְּ ְך ִסיָמן ֶאָחד בַּ עֹוַבְדָיה, ְוַאַחר כָּ
אֹותוֹ  בְּ ָהָיה  שֶׁ ֶאָחד  ְוָזֵקן  ט,  שֵּׁ ִמְתפַּ ָרה  ָהַאְסכָּ ֳחִלי  ִמיָנן  ר  בַּ ָהָיה  ֶזה  נֲָּהגּו  שֶׁ ִמּקֶֹדם  י  כִּ
ל  ל ַעּמוֹ, ִמכָּ יל כָּ ַרְך ַיצִּ ם ִיְתבָּ ם, ַהשֵּׁ ֶעְזַרת ַהשֵּׁ ל בְּ טֵּ ַהּדֹור ִהְנִהיג ְוִהְכִריַח ָלָעם ָלֶזה, ְוִנְתבַּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ִמְקֶרה ּוֶפַגע ַרע. ַעד כָּ
יָה  ֵפרּושֶׁ בְּ ָעַתִים,  שְׁ כִּ ָנה  שְׁ מִּ בַּ ֳהַרִים  ַהצָּ ִלְפֵני  עֹות  שְׁ בִּ ִלּמּוד  ְבעּו  קָּ ֵנִסּיֹות שֶׁ כְּ י  תֵּ בָּ ְוֵיׁש 
ֶדֶרְך  בְּ ֳאָפִנים.  ֵני  שְׁ בִּ ָהָיה  ִמְנָהֵגנּו  ְלִפי  ּמּוד  ַהלִּ ְוֵסֶדר  ָנה,  שְׁ ַהמִּ ֲהָבַנת  בַּ ַמֲעִמיק  ּוְבִלּבּון 
ְך  ַיַחד ְוַאַחר כָּ ּבּור בְּ ל ַהצִּ ָנה כָּ שְׁ ה ָהָיה קֹוִרין ֶאת ַהמִּ ִפלָּ ַאַחר ַהתְּ ּלּוׁש שֶׁ ִלּמּוד ַהשִּׁ ָלל בְּ כְּ
נּו עֹוַבְדָיה  רּוׁש ַרבֵּ ּלּוב פֵּ שִׁ ָנה בְּ שְׁ ָנה, ְוׁשּוב חֹוֵזר ַעל ַהמִּ שְׁ ְרַסת ַהמִּ ָהָיה ָהַרב חֹוֵזר ַעל גִּ
פּות  תְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ֳהַרִים  ַהצָּ ְפֵני  לִּ שֶׁ ּמּוד  ּוַבלִּ ָלֵצאת.  ִזים  ֶנְחפָּ ָהיּו  שֶׁ יָון  כֵּ ן  ּוַמתָּ א  ַמשָּׂ ִלי  בְּ
ֶאָחד  כְּ ְלָקְרָאּה  ּבּור  ַהצִּ ל  כָּ ְוחֹוְזִרים  ָנה,  ִמשְׁ תֹורוֹ  בְּ קֹוֵרא  ָהָיה  ֶאָחד  ל  כָּ ה,  ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי 
רּוׁש,  פֵּ ְללֹא  ָעֶליָה  חֹוֵזר  ָהָיה  ָהַרב  ְוׁשּוב  ֲהדּוָרה,  ּוִבְנִעיָמה  רּוָרה  בְּ ָפה  שָׂ בְּ ָרם  קֹול  בְּ
ִאים ְונֹוְתִנים  יָה ְונֹושְׂ ָנה ִעם ְמָפְרשֶׁ שְׁ ן ָהָיה לֹוֵמד ֶאת ַהמִּ ִפּסּוק ּוְבַהְטָעָמה, ּוְלַאַחר ִמכֵּ בְּ

ֲהָבָנָתּה. בַּ
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מסכת ברכות

-פרק א-
ֲעָרִבין.  בָּ ַמע  שְׁ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי  א 
ֶלֱאכֹל  ִנְכָנִסים  ַהּכֲֹהִנים  שֶׁ ָעה  ִמשָּׁ
מּוָרה  ָהַאשְׁ סֹוף  ַעד  ְתרּוָמָתן,  בִּ
ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.  י  ִרבִּ ְבֵרי  דִּ ָהִראׁשֹוָנה, 
ן גְַּמִליֵאל אֹוֵמר,  אֹוְמִרים, ַעד ֲחצֹות. ַרבַּ

ה,  תֶּ שְׁ ַהמִּ ית  ִמבֵּ ָבָניו  אּו  בָּ שֶׁ ה  ַמֲעשֶׂ ַחר.  ַהשַּׁ ַעּמּוד  יֲַּעֶלה  שֶׁ ַעד 
ַעּמּוד  ָעָלה  לֹא  ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר  ַמע.  שְׁ ֶאת  ָקִרינּו  לֹא  לוֹ,  ָאְמרּו 
ָאְמרּו  ל ַמה שֶׁ ְלָבד, ֵאָלא כָּ ם ִלְקרֹות. ְולֹא זוֹ בִּ ַחר, ַחיִָּבין ַאתֶּ ַהשַּׁ
ֶהְקֵטר  ַחר.  ַהשַּׁ ַעּמּוד  יֲַּעֶלה  שֶׁ ַעד  ִמְצָוָתן  ֲחצֹות,  ַעד  ֲחָכִמים 
ַחר. ְוָכל ַהנֱֶּאָכִלין  יֲַּעֶלה ַעּמּוד ַהשַּׁ ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן ַעד שֶׁ
ה ָאְמרּו  ן, ָלמָּ ַחר. ִאם כֵּ יֲַּעֶלה ַעּמּוד ַהשַּׁ ְליֹום ֶאָחד, ִמְצָוָתן ַעד שֶׁ

ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה: ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, כְּ
יר  יַּכִּ ָחִרין. ִמשֶּׁ שְּׁ ַמע בַּ ב ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת שְׁ
ין  בֵּ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ִרבִּ ָבן.  ַללָּ ֵכֶלת  תְּ ין  בֵּ
י  ה. ִרבִּ ָרֵתי. )ְוּגֹוְמָרּה( ַעד ָהֵנץ ַהַחמָּ ֵכֶלת ַלכָּ תְּ
ֵני  ֶרך בְּ ן דֶּ כֵּ עֹות, שֶׁ לֹׁש שָׁ ַע אֹוֵמר, ַעד שָׁ ְיהֹושֻׁ
אן  עֹות. ַהּקֹוֶרא ִמכָּ לֹׁש שָׁ שָׁ ְמָלִכים ַלֲעמֹוד בְּ

ּתֹוָרה: ָאָדם ַהּקֹוֶרא בַּ ך לֹא ִהְפִסיד, כְּ ְוִאלַּ
ל ָאָדם ַיּטּו ְוִיְקְראּו, ּוַבּבֶֹקר ַיַעְמדּו,  ֶעֶרב כָּ אי אֹוְמִרים, בָּ מַּ ית שַׁ ג בֵּ
ל ָאָדם  ל אֹוְמִרים, כָּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוֵבית ִהלֵּ ְכבְּ נֱֶּאָמר )דברים ו( ּוְבשָׁ שֶׁ
ה ֶנֱאָמר  ן, ָלמָּ ֶרך. ִאם כֵּ ָך ַבדֶּ נֱֶּאָמר )שם( ּוְבֶלְכתְּ ַדְרּכוֹ, שֶׁ קֹוֶרא כְּ
ֵני ָאָדם  בְּ ָעה שֶׁ ֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים, ּוְבשָׁ בְּ ָעה שֶׁ שָׁ ָך ּוְבקּוֶמָך. בְּ ְכבְּ ּוְבשָׁ
יִתי ִלְקרֹות  ֶרך, ְוִהטֵּ דֶּ א בַּ י ַטְרפוֹן, ֲאִני ָהִייִתי בָּ עֹוְמִדים. ָאַמר ִרבִּ
ַדי  ְסִטים. ָאְמרּו לוֹ, כְּ ֵני ַהלִּ ַעְצִמי ִמפְּ י בְּ ְנתִּ אי, ְוִסכַּ מַּ ית שַׁ ִדְבֵרי בֵּ כְּ
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ל: ית ִהלֵּ ְבֵרי בֵּ ָעַבְרתָּ ַעל דִּ ַעְצָמך, שֶׁ ָהִייָת ָלחּוב בְּ
ִים  תַּ שְׁ ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה  ִים  תַּ שְׁ ְמָבֵרך  ַחר  שַּׁ בַּ ד 
ָאְמרּו  ִים ְלַאֲחֶריָה. ַאַחת ֲארּוָכה ְוַאַחת ְקָצָרה. ְמקֹום שֶׁ תַּ ְלָפֶניָה ּושְׁ
אי ְלַהֲאִריך. ַלְחּתֹם,  ר, ֵאינּו ַרשָּׁ ר. ְלַקצַּ אי ְלַקצַּ ְלַהֲאִריך, ֵאינּו ַרשָּׁ

אי ַלְחּתֹם: ּלֹא ַלְחּתֹם, ֵאינּו ַרשָּׁ ּלֹא ַלְחּתֹם. ְושֶׁ אי שֶׁ ֵאינּו ַרשָּׁ
ֲעַזְרָיה,  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ ָאַמר  ילֹות.  לֵּ בַּ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  יִרין  ַמְזכִּ ה 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָאֵמר  תֵּ שֶׁ ָזִכיִתי  ְולֹא  ָנה,  שָׁ ְבִעים  שִׁ ֶבן  כְּ ֲאִני  ֲהֵרי 
ְזּכֹר  נֱֶּאָמר )דברים טז( ְלַמַען תִּ ן זֹוָמא, שֶׁ ּה בֶּ ָרשָׁ דְּ ילֹות, ַעד שֶׁ לֵּ בַּ
ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך. ְיֵמי ַחיֶּיָך, ַהיִָּמים. ּכֹל 
ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְיֵמי ַחיֶּיָך, ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ּכֹל  ְיֵמי ַחיֶּיָך, ַהלֵּ

ַיח: שִׁ ְיֵמי ַחיֶּיָך, ְלָהִביא ִלימֹות ַהמָּ

-פרק ב-
וַּן ִלּבוֹ, ָיָצא. ְוִאם  ְקָרא, ִאם כִּ ַיע ְזָמן ַהמִּ ּתֹוָרה, ְוִהגִּ א ָהָיה קֹוֶרא בַּ
ּוָבֶאְמָצע  יב,  ּוֵמשִׁ בֹוד  ַהכָּ ֵני  ִמפְּ ׁשֹוֵאל  ָרִקים  פְּ בַּ ָיָצא.  לֹא  ָלאו, 
י ְיהּוָדה אֹוֵמר,  י ֵמִאיר. ִרבִּ ְבֵרי ִרבִּ יב, דִּ ְרָאה ּוֵמשִׁ ֵני ַהיִּ ׁשֹוֵאל ִמפְּ
ָרִקים ׁשֹוֵאל  פְּ בֹוד, בַּ ֵני ַהכָּ יב ִמפְּ ְרָאה ּוֵמשִׁ ֵני ַהיִּ ֶאְמָצע ׁשֹוֵאל ִמפְּ בָּ

לֹום ְלָכל ָאָדם: יב שָׁ בֹוד ּוֵמשִׁ ֵני ַהכָּ ִמפְּ
ִניָּה  שְׁ ין  בֵּ ִניָּה,  ַלשְּׁ ִראׁשֹוָנה  ָרָכה  בְּ ין  בֵּ ָרִקים.  ַהפְּ ין  בֵּ ֶהן  ֵאּלּו  ב 
מַֹע ְלַוּיֹאֶמר,  ין ְוָהָיה ִאם שָׁ מַֹע, בֵּ ַמע ִלְוָהָיה ִאם שָׁ ין שְׁ ַמע, בֵּ ִלשְׁ
ֶלֱאֶמת  ַוּיֹאֶמר  ין  בֵּ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ִרבִּ יב.  ְוַיצִּ ֶלֱאֶמת  ַוּיֹאֶמר  ין  בֵּ
ַמע  ה ָקְדָמה שְׁ ן ָקְרָחה, ָלמָּ ַע בֶּ י ְיהֹושֻׁ יב לֹא ַיְפִסיק. ָאַמר ִרבִּ ְוַיצִּ
ַמִים  שָׁ ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו  ל  ַקבֵּ יְּ שֶׁ ֵדי(  כְּ )ֵאָלא  מַֹע,  שָׁ ִאם  ִלְוָהָיה 
מַֹע ְלַוּיֹאֶמר,  ל ָעָליו עֹל ִמְצֹות. ְוָהָיה ִאם שָׁ ך ְיַקבֵּ ה, ְוַאַחר כָּ ִחלָּ תְּ
ּיֹום  ְיָלה, ַוּיֹאֶמר ֵאינּו נֹוֵהג ֵאָלא בַּ ּיֹום ּוַבלַּ מַֹע נֹוֵהג בַּ ָהָיה ִאם שָׁ וְּ שֶׁ

ְלָבד(: )בִּ
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ִרבִּ ָיָצא.  ְלָאְזנוֹ,  ִמַיע  ִהשְׁ ְולֹא  ַמע  שְׁ ֶאת  ַהּקֹוֶרא  ג 
י  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ָיָצא. ִרבִּ אֹוִתּיֹוֶתיָה, ִרבִּ ק בְּ ְקדַּ לֹא ָיָצא. ָקָרא ְולֹא דִּ
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ְוָטָעה,  ָקָרא  ָיָצא.  לֹא  ְפֵרע,  ַלמַּ ַהּקֹוֶרא  ָיָצא.  לֹא  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה 
ָעה: טָּ ַיְחֹזר ִלְמקֹום שֶׁ

ֵאיָנן  שְׁ ַמה  ך,  ְדבָּ ַהנִּ רֹאׁש  בְּ אוֹ  ָהִאיָלן  רֹאׁש  בְּ קֹוִרין  ִנין  ָהֻאמָּ ד 
ה: ִפלָּ תְּ ן בַּ ִאין ַלֲעשֹׂות כֵּ ַרשָּׁ

ָהִראׁשוֹן  ְיָלה  לַּ בַּ ַמע  שְׁ ְרַית  ִמקִּ טּור  פָּ ָחָתן,  ה 
ה  ה. ַמֲעשֶׂ ה ַמֲעשֶׂ ת, ִאם לֹא ָעשָׂ בָּ ַעד מֹוָצֵאי שַׁ
א.  נָּשָׂ ְיָלה ָהִראׁשוֹן שֶׁ לַּ ָרא בַּ קָּ ן גְַּמִליֵאל, שֶׁ ַרבַּ בְּ
ָחָתן  שֶׁ נּו,  ַרבֵּ נּו  ְדתָּ ִלמַּ לֹא  ְלִמיָדיו,  תַּ לוֹ  ָאְמרּו 
ָאַמר  ָהִראׁשוֹן.  ְיָלה  לַּ בַּ ַמע  שְׁ ְרַית  ִמקִּ טּור  פָּ
י עֹל ַמְלכּות  נִּ ל ִממֶּ ָלֶהם, ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ְלַבטַּ

ָעה ַאַחת: ַמִים ַאִפּלּו שָׁ שָׁ
לֹא  ְלִמיָדיו,  תַּ לוֹ  ָאְמרּו  ּתוֹ.  ִאשְׁ ָתה  מֵּ שֶׁ ָהִראׁשוֹן  ַלְיָלה  ָרַחץ  ו 
ל  כָּ ָאר  שְׁ כִּ ֵאיִני  ָלֶהם,  ָאַמר  ִלְרחֹץ.  ָאסּור  ָאֵבל  שֶׁ נּו,  ַרבֵּ נּו  ְדתָּ ִלמַּ

ָאָדם, ִאְסְטִניס ֲאִני:
ְלִמיָדיו, לֹא  ְנחּוִמין. ָאְמרּו לוֹ תַּ ל ָעָליו תַּ ת ָטִבי ַעְבּדוֹ, ִקבַּ מֵּ ז ּוְכשֶׁ
ָלֶהם,  ָאַמר  ָהֲעָבִדים.  ַעל  ְנחּוִמין  ִלין תַּ ְמַקבְּ ֵאין  נּו, שְׁ ַרבֵּ נּו  ְדתָּ ִלמַּ

ר ָהָיה: שֵׁ ל ָהֲעָבִדים, כָּ ָאר כָּ שְׁ י כִּ ֵאין ָטִבי ַעְבדִּ
ן  ְיָלה ָהִראׁשוֹן, קֹוֶרא. ַרבַּ לַּ ַמע בַּ ח ָחָתן, ִאם ָרָצה ִלְקרֹות ִקְרַית שְׁ

ם ִיּטֹול: ל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול ֶאת ַהשֵּׁ ן גְַּמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא כָּ ְמעוֹן בֶּ שִׁ

-פרק ג-
ה( ּוִמן  ִפלָּ ַמע, )ּוִמן ַהתְּ ְרַית שְׁ טּור ִמקִּ ל ְלָפָניו, פָּ תוֹ ֻמטָּ מֵּ א ִמי שֶׁ
ְפֵני  לִּ שֶׁ ֶאת  ִחּלּוֵפיֶהן,  ְוִחּלּוֵפי  ְוִחּלּוֵפיֶהן  ה  טָּ ַהמִּ ֵאי  נֹושְׂ ין.  ִפלִּ ַהתְּ

ה  טָּ מִּ לַּ שֶׁ ֶאת  ה,  טָּ ַהמִּ ַאַחר  לְּ שֶׁ ְוֶאת  ה  טָּ ַהמִּ
צֶֹרך  ה  טָּ ַלמִּ ֵאין  שְׁ ְוֶאת  טּוִרים,  פְּ ֶהן  בָּ צֶֹרך 

ה: ִפלָּ טּוִרין ִמן ַהתְּ ֶהן ַחיִָּבין. ֵאּלּו ְוֵאּלּו פְּ בָּ
ת ְוָחְזרּו. ִאם ְיכּוִלין ְלַהְתִחיל  ב ָקְברּו ֶאת ַהמֵּ
ּוָרה, ַיְתִחילּו. ְוִאם  יעּו ַלשּׁ ּלֹא ַיגִּ ְוִלְגמֹור ַעד שֶׁ
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טּוִרין, ְוַהִחיצֹוִנים  ִניִמים פְּ ּוָרה, ַהפְּ שּׁ ָלאו, לֹא ַיְתִחילּו. ָהעֹוְמִדים בַּ
ַחיִָּבין:

ין,  ִפלִּ ַהתְּ ּוִמן  ַמע  שְׁ ְרַית  ִמקִּ טּוִרין  פְּ ים,  ּוְקַטנִּ ַוֲעָבִדים  ים  ָנשִׁ ג 
זוֹן: זּוָזה ּוְבִבְרַכת ַהמָּ ה ּוַבמְּ ִפלָּ תְּ ְוַחיִָּבין בַּ

ִלּבוֹ ְוֵאינּו ְמָבֵרך, לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה.  ַעל ֶקִרי, ְמַהְרֵהר בְּ ד בַּ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר,  זוֹן, ְמָבֵרך ְלַאֲחָריו, ְוֵאינּו ְמָבֵרך ְלָפָניו. ִרבִּ ְוַעל ַהמָּ

ְמָבֵרך ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם:
ֵאָלא  ַיְפִסיק,  לֹא  ֶקִרי,  ַעל  בַּ הּוא  ר שְׁ ְוִנְזכָּ ה,  ִפלָּ תְּ בַּ עֹוֵמד  ָהָיה  ה 
ַעד  ְוִלְקרֹות  ּסֹות  ּוְלִהְתכַּ ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ִאם  ִלְטּבֹול,  ָיַרד  ר.  ְיַקצֵּ
ִים  מַּ ה בַּ סֶּ ה ְוִיְקָרא. ְוִאם ָלאו, ִיְתכַּ סֶּ ה, ַיֲעֶלה ְוִיְתכַּ ֵנץ ַהַחמָּ ּלֹא תָּ שֶׁ
ָרה, ַעד  שְׁ ֵמי ַהמִּ ַמִים ָהָרִעים ְולֹא בְּ ה, לֹא בְּ סֶּ ְוִיְקָרא. ֲאָבל לֹא ִיְתכַּ
ע ַאּמֹות: ה ַיְרִחיק ֵמֶהם ּוִמן ַהּצֹוָאה, ַאְרבַּ יל ְלתֹוָכן ַמִים. ְוַכמָּ יַּטִּ שֶׁ

ת  שֶׁ מֶּ שַׁ ְוַהמְּ ֶזַרע,  ְכַבת  שִׁ ְלָטה  פָּ שֶׁ ה  ְוִנדָּ ֶקִרי,  xָָאה  ?שֶׁ ָזב  ו 
י ְיהּוָדה ּפֹוֵטר: ה, ְצִריִכין ְטִביָלה. ְוִרבִּ xֲָאָתה ִנדָּ ?שֶׁ

-פרק ד-
עֹות.  ע שָׁ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ַאְרבַּ ַחר, ַעד ֲחצֹות. ִרבִּ ת ַהשַּׁ ִפלַּ א תְּ
ְנָחה.  ַהמִּ ֶלג  פֵּ ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ִרבִּ ָהֶעֶרב.  ַעד  ְנָחה  ַהמִּ ת  ִפלַּ תְּ
י ְיהּוָדה  ל ַהּיֹום. )ִרבִּ ־ ּמּוָסִפין, כָּ לַּ ת ָהֶעֶרב, ֵאין ָלּה ְקָבע. ְושֶׁ ִפלַּ תְּ

עֹות(: ַבע שָׁ אֹוֵמר, ַעד שֶׁ
ְדָרׁש  ַהמִּ ְלֵבית  ְכִניָסתוֹ  בִּ ל  לֵּ ִמְתפַּ ָהָיה  ֶנה,  ַהקָּ ן  בֶּ ְנחּוְנָיא  י  ִרבִּ ב 

ה ְקָצָרה. ָאְמרּו לוֹ, ַמה ָמקֹום  ִפלָּ ּוִביִציָאתוֹ, תְּ
ל  לֵּ ֲאִני ִמְתפַּ ְכִניָסִתי  בִּ ָלֶהם,  ָאַמר  זוֹ.  ה  ִלְתִפלָּ
ְקָלה ַעל ָיִדי, ּוִביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן  ּלֹא ֵתָאַרע תַּ שֶׁ

הֹוָדָיה ַעל ֶחְלִקי:
ל ָאָדם  לֵּ ָכל יֹום ִמְתפַּ ן גְַּמִליֵאל אֹוֵמר, בְּ ג ַרבַּ
ֵמֵעין  אֹוֵמר,  ַע  ְיהֹושֻׁ י  ִרבִּ ֵרה.  ֶעשְׂ מֹוֶנה  שְׁ
גּוָרה  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִאם שְׁ ֵרה. ִרבִּ מֹוֶנה ֶעשְׂ שְׁ
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מֹוֶנה  שְׁ ֵמֵעין  ָלאו,  ְוִאם  ֵרה.  ֶעשְׂ מֹוֶנה  שְׁ ל  לֵּ ִיְתפַּ ִפיו,  בְּ תוֹ  ִפלָּ תְּ
ֵרה: ֶעשְׂ

ֲחנּוִנים.  תוֹ תַּ ִפלָּ תוֹ ְקָבע, ֵאין תְּ ִפלָּ ה תְּ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָהעֹושֶׂ ד ִרבִּ
ה ְקָצָרה.  ִפלָּ ל תְּ לֵּ ָנה, ִמְתפַּ ְמקֹום ַסכָּ ך בִּ ַהלֵּ ַע אֹוֵמר, ַהמְּ י ְיהֹושֻׁ ִרבִּ
ת  ָרשַׁ פָּ ָכל  בְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ֵאִרית  שְׁ ֵאת  ָך  ַעמְּ ֶאת  ם  ַהשֵּׁ ע  הֹושַׁ אֹוֵמר, 

ה: ִפלָּ ם, ׁשֹוֵמַע תְּ ה ַהשֵּׁ רּוך ַאתָּ יֶהם ְלָפֶניָך. בָּ ָהֲעבֹור ִיְהיּו ָצְרכֵּ
ֶאת  ַיְחִזיר  ֵליַרד,  ָיכֹול  ֵאינּו  ְוִאם  ֵיֵרד.  ַהֲחמֹור,  ַעל  רֹוֵכב  ָהָיה  ה 
ית קֶֹדׁש  ֶנֶגד בֵּ ָניו, ְיַכוֵּן ֶאת ִלּבוֹ כְּ ָניו. ְוִאם ֵאינּו ָיכֹול ְלַהְחִזיר ֶאת פָּ פָּ

ים: ָדשִׁ ַהקֳּ
ְיַכוֵּן  ה,  ַאְסדָּ בְּ ָקרוֹן אוֹ  בְּ ְסִפיָנה אוֹ  ב בִּ ָהָיה יֹושֵׁ ו 

ים: ָדשִׁ ית קֶֹדש ַהקֳּ ֶנֶגד בֵּ ֶאת ִלּבוֹ כְּ
ת  ִפלַּ תְּ ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעַזְרָיה  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ ז 
אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ִעיר.  ָחֵבר  בְּ ֵאָלא  ַהּמּוָסִפין 
אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ִרבִּ ִעיר.  ָחֵבר  בְּ ּלֹא  ְושֶׁ ִעיר  ָחֵבר  בְּ
טּור  פָּ ַהיִָּחיד  ִעיר,  ָחֵבר  יֵּׁש  שֶׁ ָמקֹום  ל  כָּ מוֹ,  ִמשְּׁ

ת ַהּמּוָסִפין: ִפלַּ ִמתְּ

-פרק ה-
רֹאׁש.  ּכֶֹבד  ִמּתֹוך  ֵאָלא  ל,  לֵּ ְלִהְתפַּ עֹוְמִדין  ֵאין  א 
ַאַחת  ָעה  שָׁ ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ֲחִסיִדים 
ַאִפּלּו  קֹום.  ַלמָּ ם  ִלבָּ ֶאת  נּו  ַכוְּ יְּ שֶׁ ֵדי  כְּ ִלים,  לְּ ּוִמְתפַּ
ָנָחׁש  ְוַאִפּלּו  יֶבּנּו.  ְישִׁ לֹא  לֹומוֹ,  שְׁ בִּ ׁשֹוֵאל  ֶלך  ַהמֶּ

רּוך ַעל ֲעֵקבוֹ, לֹא ַיְפִסיק: כָּ
ִתים,  ַהמֵּ ְתָחַית  בִּ ִמים  שָׁ גְּ בּורֹות  גְּ יִרין  ַמְזכִּ ב 

י  ִרבִּ ַעת.  ַהדָּ חֹוֵנן  בְּ ָלה  ְוַהְבדָּ ִנים,  ַהשָּׁ ִבְרַכת  בְּ ִמים  שָׁ ַהגְּ ְוׁשֹוֲאִלין 
ֱאִליֶעֶזר  י  ִרבִּ ַעְצָמּה.  ְפֵני  בִּ ְרִביִעית  ָרָכה  בְּ אֹוְמָרּה  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 

הֹוָדָאה: אֹוֵמר, בַּ
ֶמָך, מֹוִדים  יעּו ַרֲחֶמיָך, ְוַעל טֹוב ִיזֵָּכר שְׁ ג ָהאֹוֵמר ַעל ַקן ִצּפֹור ַיגִּ



10

ַאֵחר  ַיֲעבֹר  ְוָטָעה,  יָבה  ַהתֵּ ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  אֹותוֹ.  ִקין  תְּ ְמשַׁ מֹוִדים, 
ת  ִחלַּ ָעה. ְמַנִין הּוא ַמְתִחיל, ִמתְּ אֹוָתּה שָׁ יו, ְולֹא ְיֶהא ַסְרָבן בְּ ְחתָּ תַּ

ּה: ָעה בָּ טָּ ָרָכה שֶׁ ַהבְּ
ַהּכֲֹהִנים  ַאַחר  ַיֲעֶנה  לֹא  יָבה,  ַהתֵּ ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  ד 
ֵאָלא הּוא,  ּכֵֹהן  ם  ֵאין שָׁ ְוִאם  רּוף.  ֵני ַהטֵּ ִמפְּ ָאֵמן, 
א ֶאת  הּוא נֹושֵׂ יו. ְוִאם ַהְבָטָחתוֹ שְׁ פָּ א ֶאת כַּ לֹא ִישָּׂ

אי: תוֹ, ַרשָּׁ יו ְוחוֵֹזר ִלְתִפלָּ פָּ כַּ
ִלַיח ִצּבּור  ל ְוָטָעה, ִסיָמן ָרע לוֹ. ְוִאם שְׁ לֵּ ְתפַּ ה ַהמִּ

ָאְמרּו  מֹותוֹ.  ־ָאָדם כְּ לָּ לּוחוֹ שֶׁ שְּׁ ֵני שֶׁ ִמפְּ ְלׁשֹוְלָחיו,  ָרע  ִסיָמן  הּוא, 
ָהָיה  ַהחֹוִלים,  ַעל  ל  לֵּ ִמְתפַּ ָהָיה  שֶׁ כְּ ּדֹוָסא,  ן  בֶּ ֲחִניָנא  י  ִרבִּ ַעל  ָעָליו 
ָלֶהם, ִאם  ָאַמר  יֹוֵדַע.  ה  ְמַנִין ַאתָּ ָאְמרּו לוֹ,  ְוֶזה ֵמת.  ַחי  ֶזה  אֹוֵמר, 
ֲאִני  יֹוֵדַע  ָלאו,  ְוִאם  ל.  ְמֻקבָּ הּוא  שְׁ ֲאִני  יֹוֵדַע  ִפי,  בְּ ִתי  ִפלָּ תְּ גּוָרה  שְׁ

הּוא ְמטָֹרף: שְׁ

-פרק ו-
רֹות  פֵּ ַעל  רֹות.  ַהפֵּ ַעל  ְמָבְרִכין  יַצד  כֵּ א 
ָהִאיָלן אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ. חּוץ ִמן ַהיִַּין, 
רֹות  ַעל ַהיִַּין אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְפִרי ַהגֶָּפן. ְוַעל פֵּ שֶׁ
ִמן  חּוץ  ָהֲאָדָמה.  ְפִרי  ּבֹוֵרא  אֹוֵמר,  ָהָאֶרץ 
ֶלֶחם  ַהּמֹוִציא  ת הּוא אֹוֵמר  ַהפַּ ַעל  ת, שֶׁ ַהפַּ
ְפִרי  ּבֹוֵרא  אֹוֵמר,  ָרקֹות  ַהיְּ ְוַעל  ָהָאֶרץ.  ִמן 

ִאים: י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדשָׁ ָהֲאָדָמה. ִרבִּ
רֹות ָהָאֶרץ  רֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה, ָיָצא. ְוַעל פֵּ ַרך ַעל פֵּ ב בֵּ

ַהּכֹל, ָיָצא: ם ִאם ָאַמר שֶׁ ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ, לֹא ָיָצא. ַעל כֻּלָּ
ְוַעל  ַהחֶֹמץ  ַעל  ַהּכֹל.  שֶׁ אֹוֵמר  ָהָאֶרץ,  ִמן  ּדּולוֹ  גִּ ֵאין  שְׁ ָבר  דָּ ַעל  ג 
ְוַעל  ִביָנה  ַהגְּ ְוַעל  ֶהָחָלב  )ַעל  ַהּכֹל.  ַהּגֹוַבאי, אֹוֵמר שֶׁ ְוַעל  ַהּנֹוְבלֹות 
ְקָלָלה,  ִמין  הּוא  ל שְׁ כָּ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ִרבִּ ַהּכֹל(.  שֶׁ אֹוֵמר  יִצים,  ַהבֵּ

ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו:
ין  יֵניֶהם ִממִּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש בֵּ ה. ִרבִּ ד ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרבֵּ
ְרֶצה: יִּ ְבָעה, ְמָבֵרך ָעָליו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמָבֵרך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן שֶׁ שִׁ
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ַרך  זוֹן. בֵּ ַאַחר ַהמָּ לְּ ַטר ֶאת ַהיִַּין שֶׁ זוֹן, פָּ ְפֵני ַהמָּ לִּ ַרך ַעל ַהיִַּין שֶׁ ה בֵּ
זוֹן.  ַאַחר ַהמָּ לְּ ֶרת שֶׁ ְרפֶּ ַטר ֶאת ַהפַּ זוֹן, פָּ ְפֵני ַהמָּ לִּ ֶרת שֶׁ ְרפֶּ ַעל ַהפַּ
ֶאת  ָפַטר  לֹא  ֶרת,  ְרפֶּ ַהפַּ ַעל  ֶרת.  ְרפֶּ ַהפַּ ֶאת  ַטר  פָּ ת,  ַהפַּ ַעל  ַרך  בֵּ

ה ְקֵדָרה: אי אֹוְמִרים, ַאף לֹא ַמֲעשֵׂ מַּ ית שַׁ ת. בֵּ ַהפַּ
ְוֶאָחד ְמָבֵרך ְלַעְצמוֹ. ֵהַסּבּו, ֶאָחד  ל ֶאָחד  ִבין ֶלֱאכֹל, כָּ ָהיּו יֹושְׁ ו 
ְמָבֵרך  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ זוֹן,  ַהמָּ תֹוך  בְּ ַיִין  ָלֶהם  א  בָּ ן.  ְלֻכלָּ ְמָבֵרך 
ְגָמר,  ם. ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהמֻּ זוֹן, ֶאָחד ְמָבֵרך ְלֻכלָּ ְלַעְצמוֹ. ְלַאַחר ַהמָּ

עֹוָדה: ְגָמר ֵאָלא ְלַאַחר ַהסְּ ֵאין ְמִביִאין ֶאת ַהמֻּ י שְׁ ַאף ַעל פִּ
ִלַיח ּופֹוֵטר  ה ּוַפת ִעּמוֹ, ְמָבֵרך ַעל ַהמָּ ִחלָּ תְּ ז ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִלַיח בַּ
ְוִעּמוֹ  ִעיָקר  הּוא  שְׁ ל  כָּ ָלל,  ַהכְּ ֶזה  לוֹ.  ְטֵפָלה  ת  ַהפַּ שֶׁ ת,  ַהפַּ ֶאת 

ֵפָלה: ְטֵפָלה, ְמָבֵרך ַעל ָהִעיָקר ּופֹוֵטר ֶאת ַהטְּ
ְמָבֵרך  ְוִרּמֹוִנים,  ֲעָנִבים  ֵאִנים  תְּ ָאַכל  ח 
גְַּמִליֵאל.  ן  ַרבַּ ְבֵרי  דִּ ָרכֹות,  בְּ לֹׁש  שָׁ ַאֲחֵריֶהן 
לֹׁש.  ֵמֵעין שָׁ ַאַחת  ָרָכה  בְּ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ְוהּוא  ָלק  שְׁ ָאַכל  ַאִפּלּו  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  י  ִרבִּ
ֹוֶתה  ָרכֹות. ַהשּׁ בְּ לֹׁש  ַאֲחָריו שָׁ ְמָבֵרך  ְמזֹונוֹ, 
י  ְדָברוֹ. ִרבִּ ַהּכֹל ִנְהָיה בִּ ַמִים ִלְצָמאוֹ, אֹוֵמר שֶׁ

ַטְרפוֹן אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות:

-פרק ז-
ר ִראׁשוֹן  ֶאָחד, ַחיִָּבין ְלָזַמן. ָאַכל דֳַּמאי, ּוַמֲעשֵׂ ָאְכלּו כְּ ה שֶׁ לֹשָׁ א שְׁ
ָאַכל  ׁש שֶׁ מָּ ְוַהשַּׁ ְפּדּו,  נִּ ׁש שֶׁ ְוֶהְקדֵּ ִני  ר שֵׁ ּוַמֲעשֵׂ רּוָמתוֹ,  ָלה תְּ טְּ נִּ שֶׁ
ִראׁשוֹן  ר  ּוַמֲעשֵׂ ֶטֶבל,  ָאַכל  ֲאָבל  ֲעֵליֶהם.  ְמָזְמִנין  ְוַהּכּוִתי,  זִַּית,  כַּ
ׁש  מָּ ּלֹא ִנְפּדּו, ְוַהשַּׁ ׁש שֶׁ ִני ְוֶהְקדֵּ ר שֵׁ רּוָמתוֹ, ּוַמֲעשֵׂ ָלה תְּ ּלֹא ִנטְּ שֶׁ

זִַּית, ְוַהנְָּכִרי, ֵאין ְמָזְמִנין ֲעֵליֶהם: חּות ִמכַּ ָאַכל פָּ שֶׁ
ה ְמָזְמִנין, ַעד  מָּ ים, ֵאין ְמָזְמִנין ֲעֵליֶהם. ַעד כַּ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטנִּ ב ָנשִׁ

יָצה: בֵּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד כַּ זִַּית. ִרבִּ כַּ
אֹוֵמר  ְוהּוא,  ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ְנָבֵרך.  אֹוֵמר  ה,  לֹשָׁ שְׁ בִּ ְמָזְמִנין.  יַצד  כֵּ ג 
ְרכּו.  ָרה ְוהּוא, אֹוֵמר בָּ ֲעשָׂ ָרה, אֹוֵמר ְנָבֵרך ֵלאלֵֹהינּו. בַּ ֲעשָׂ ְרכּו. בַּ בָּ
ֵמָאה אֹוֵמר, ְנָבֵרך ַליָי ֱאלֵֹהינּו.  ָרה ִרּבֹוא. בְּ ָרה ְוֶאָחד ֲעשָׂ ֶאָחד ֲעשָׂ



12

ֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ַליָי  ְנָבֵרך  אֹוֵמר  ֶאֶלף,  בְּ ְרכּו.  בָּ אֹוֵמר  ְוהּוא,  ֵמָאה  בְּ
ִרּבֹוא, אֹוֵמר, ְנָבֵרך ַליָי ֱאלֵֹהינּו  ְרכּו. בְּ ֶאֶלף ְוהּוא, אֹוֵמר בָּ ָרֵאל. בְּ ִישְׂ
ָאַכְלנּו.  זוֹן שֶׁ ַהמָּ ַעל  רּוִבים  ַהכְּ ב  יֹושֵׁ ָבאֹות  ַהצְּ ֱאלֵֹהי  ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹהי 
רּוך  ך עֹוִנין ַאֲחָריו, בָּ הּוא ְמָבֵרך, כָּ ִעְנַין שְׁ ְרכּו. כְּ ִרּבֹוא ְוהּוא, אֹוֵמר בָּ בְּ
זוֹן  רּוִבים ַעל ַהמָּ ב ַהכְּ ָבאֹות יֹושֵׁ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ַהצְּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִישְׂ
נֱֶּאָמר  ָהל ֶהן ְמָבְרִכין, שֶׁ ִליִלי אֹוֵמר, ְלִפי רֹב ַהקָּ י יֹוֵסי ַהגָּ ָאַכְלנּו. ִרבִּ שֶׁ
י  ָרֵאל. ָאַמר ִרבִּ קֹור ִישְׂ ְרכּו ֱאלִֹהים, ְיָי ִממְּ ַמְקֵהלֹות בָּ )תהלים סח( בְּ
ין ְוֶאָחד מּוָעִטין אֹוֵמר,  ֶנֶסת, ֶאָחד ְמֻרבִּ ֵבית ַהכְּ ֲעִקיָבא, ַמה ָמִצינּו בְּ

בָֹרך: ְרכּו ֶאת ְיָי ַהמְּ ָמֵעאל אֹוֵמר, בָּ י ִישְׁ ְרכּו ֶאת ְיָי. ִרבִּ בָּ
ְוֵכן  ָעה,  ַאְרבָּ ְוֵכן  ֵלָחֵלק.  ִאין  ַרשָּׁ ֵאיָנן  ֶאָחד,  כְּ ָאְכלּו  שֶׁ ה  לֹשָׁ שְׁ ד 
ְהיּו  יִּ ָרה ֵאיָנן ֶנְחָלִקין, ַעד שֶׁ ָרה. ַוֲעשָׂ ה ֶנְחָלִקין, ַעד ֲעשָׂ שָּׁ ה. שִׁ ֲחִמשָּׁ

ִרים: ֶעשְׂ
ְקָצָתן רֹוִאין  מִּ ְזָמן שֶׁ ַבִית ֶאָחד, בִּ ָהיּו אֹוְכלֹות בְּ י ֲחבּורֹות שֶׁ תֵּ ה שְׁ
ְמָזְמִנין  ֵאּלּו  ָלאו,  ְוִאם  ּמּון.  ַלזִּ ִמְצָטְרִפין  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ֵאּלּו,  ֶאת  ֵאּלּו 
ן ְלתֹוכוֹ  תֵּ יִּ ְלַעְצָמן ְוֵאּלּו ְמָזְמִנין ְלַעְצָמן. ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהיִַּין, ַעד שֶׁ

י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמָבְרִכין: ְבֵרי ִרבִּ ַמִים, דִּ

-פרק ח-
אי  מַּ ית שַׁ בֵּ עֹוָדה.  סְּ בַּ ל  ִהלֵּ ּוֵבית  אי  מַּ ית שַׁ בֵּ ין  בֵּ ָבִרים שֶׁ דְּ ֵאּלּו  א 
ל  ִהלֵּ ּוֵבית  ַהיִַּין.  ַעל  ְמָבֵרך  ך  כָּ ְוַאַחר  ַהּיֹום  ַעל  ְמָבֵרך  אֹוְמִרים, 

ך ְמָבֵרך ַעל ַהּיֹום: אֹוְמִרים, ְמָבֵרך ַעל ַהיִַּין ְוַאַחר כָּ
ך מוְֹזִגין ֶאת ַהּכֹוס.  אי אֹוְמִרים, נֹוְטִלין ַליַָּדִים ְוַאַחר כָּ מַּ ית שַׁ בֵּ ב 

ך נֹוְטִלין ַליַָּדִים: ל אֹוְמִרים, מוְֹזִגין ֶאת ַהּכֹוס ְוַאַחר כָּ ּוֵבית ִהלֵּ
ְלָחן. ּוֵבית  יָחּה ַעל ַהשֻּׁ ה, ּוַמנִּ פָּ מַּ אי אֹוְמִרים, ְמַקנֵּח ָיָדיו בַּ מַּ ית שַׁ ג בֵּ

ֶסת: ל אֹוְמִרים, ַעל ַהכֶּ ִהלֵּ
ך נֹוְטִלין ַליַָּדִים.  ִית ְוַאַחר כָּ ִדין ֶאת ַהבַּ אי אֹוְמִרים, ְמַכבְּ מַּ ית שַׁ ד בֵּ

ִית: ִדין ֶאת ַהבַּ ך ְמַכבְּ ל אֹוְמִרים, נֹוְטִלין ַליַָּדִים ְוַאַחר כָּ ּוֵבית ִהלֵּ
ל  ִהלֵּ ּוֵבית  ָלה.  ְוַהְבדָּ ִמים  ּוְבשָׂ ּוָמזוֹן  ֵנר  אֹוְמִרים,  אי  מַּ שַׁ ית  בֵּ ה 
ָרא  בָּ אי אֹוְמִרים, שֶׁ מַּ ית שַׁ ָלה. בֵּ ִמים ּוָמזוֹן ְוַהְבדָּ אֹוְמִרים, ֵנר ּוְבשָׂ
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ל אֹוְמִרים, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: ְמאֹור ָהֵאׁש. ּוֵבית ִהלֵּ
־ ּגוִֹים, ְולֹא ַעל ַהנֵּר  לַּ ִמים שֶׁ שָׂ ו ֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהנֵּר ְולֹא ַעל ַהבְּ
ְפֵני  לִּ ִמים שֶׁ שָׂ ִתים, ְולֹא ַעל ַהנֵּר ְולֹא ַעל ַהבְּ ־מֵּ לַּ ִמים שֶׁ שָׂ ְולֹא ַעל ַהבְּ

יֵּאֹותּו ְלאֹורוֹ: ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהנֵּר, ַעד שֶׁ
ִלְמקֹומוֹ  ַיְחֹזר  אֹוְמִרים,  אי  מַּ שַׁ ית  בֵּ ַרך,  בֵּ ְולֹא  ַכח  ְושָׁ ָאַכל  שֶׁ ִמי  ז 
הּוא  ֵאיָמַתי  ַעד  ר.  ְזכָּ נִּ שֶׁ ְמקֹום  בִּ ְיָבֵרך  אֹוְמִרים,  ל  ִהלֵּ ּוֵבית  ִויָבֵרך. 

ֵמָעיו: בְּ זוֹן שֶׁ ל ַהמָּ ְתַעכֵּ יִּ ֵדי שֶׁ ְמָבֵרך, ַעד כְּ
ם ֵאָלא אֹותוֹ  זוֹן, ְוֵאין שָׁ א ָלֶהם ַיִין ְלַאַחר ַהמָּ ח בָּ
אי אֹוְמִרים, ְמָבֵרך ַעל ַהיִַּין ְוַאַחר  מַּ ית שַׁ ַהּכֹוס. בֵּ
ְמָבֵרך  ל אֹוְמִרים,  ִהלֵּ ּוֵבית  זוֹן.  ַהמָּ ַעל  ְמָבֵרך  ך  כָּ
ָאֵמן  עֹוִנין  ַהיִַּין.  ַעל  ְמָבֵרך  ך  כָּ ְוַאַחר  זוֹן  ַהמָּ ַעל 
ָבֵרך. ְוֵאין עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ַהּכּוִתי  ָרֵאל ַהמְּ ַאַחר ִישְׂ

ָרָכה: ל ַהבְּ ַמע כָּ שְׁ יִּ ָבֵרך, ַעד שֶׁ ַהמְּ

-פרק ט-
ים  ה ִנסִּ ָעשָׂ רּוך שֶׁ ָרֵאל, אֹוֵמר בָּ ים ְלִישְׂ נֲַּעשּׂו ּבוֹ ִנסִּ א ָהרֹוֶאה ָמקֹום שֶׁ
אֹוֵמר  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּנּו  ִממֶּ נְֶּעְקָרה  שֶׁ ָמקֹום  ַהזֶּה.  קֹום  מָּ בַּ ַלֲאבֹוֵתינּו 

ָעַקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמַאְרֵצנּו: רּוך שֶׁ בָּ
ָרִקים ְוַעל ָהְרָעִמים ְוַעל ָהרּוחֹות,  ָועֹות ְוַעל ַהבְּ יִקים ְוַעל ַהזְּ ב ַעל ַהזִּ

ְוַעל  ֶהָהִרים  ַעל  עֹוָלם.  ָמֵלא  ּכֹחוֹ  שֶׁ רּוך  בָּ אֹוֵמר 
רֹות,  ְדבָּ ַהמִּ ְוַעל  ָהרֹות  ַהנְּ ְוַעל  ים  ַהיַּמִּ ְוַעל  ָבעֹות  ַהגְּ
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ִרבִּ ית.  ֵראשִׁ בְּ ה  עֹושֵׂ רּוך  בָּ אֹוֵמר 
ֶאת  ה  ָעשָׂ שֶׁ רּוך  בָּ אֹוֵמר  ַהגָּדֹול,  ַהיָּם  ֶאת  ָהרֹוֶאה 
ַעל  ִלְפָרִקים.  אֹותוֹ  רֹוֶאה  ?שֶׁ ְזָמן  בִּ ַהגָּדֹול.  ַהיָּם 
רּוך  בָּ אֹוֵמר  ַהּטֹובֹות,  שֹׂורֹות  ַהבְּ ְוַעל  ִמים  שָׁ ַהגְּ

יָּן ָהֱאֶמת: רּוך דַּ מּועֹות ָרעֹות, אֹוֵמר בָּ ִטיב. ְוַעל שְׁ ַהּטֹוב ְוַהמֵּ
ֶהֱחָינּו. ְמָבֵרך ַעל  רּוך שֶׁ ים, אֹוֵמר בָּ ִלים ֲחָדשִׁ ִית ָחָדׁש, ְוָקָנה כֵּ ָנה בַּ ג בָּ
ָעַבר, ֲהֵרי  ָהָרָעה ֵמֵעין ַהּטֹוָבה, ְוַעל ַהּטֹוָבה ֵמֵעין ָהָרָעה. ַהּצֹוֵעק ְלשֶׁ
ֵלד  תֵּ ֶרת, ְוָאַמר ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ ּתוֹ ְמֻעבֶּ יַצד. ָהְיָתה ִאשְׁ ְוא. כֵּ ת שָׁ ִפלַּ זוֹ תְּ
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ְצָוָחה  קֹול  ַמע  ְושָׁ ֶרך  דֶּ בַּ א  בָּ ָהָיה  ְוא.  ת שָׁ ִפלַּ תְּ זוֹ  ֲהֵרי  ָזָכר,  י  תִּ ִאשְׁ
ְוא: ת שָׁ ִפלַּ ֵני ֵביִתי, ֲהֵרי זוֹ תְּ ּלֹא ִיְהיּו ֵאּלּו בְּ ִעיר, ְוָאַמר ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ בָּ

ן  יִציָאתוֹ. בֶּ ְכִניָסתוֹ ְוַאַחת בִּ ִים, ַאַחת בִּ תַּ ל שְׁ לֵּ ָרך, ִמְתפַּ ְכָנס ִלכְּ ד ַהנִּ
יִציָאתוֹ, ְונֹוֵתן הֹוָדָאה  ִים בִּ תַּ ְכִניָסתוֹ ּושְׁ ִים בִּ תַּ ע, שְׁ ַעזַּאי אֹוֵמר, ַאְרבַּ

ָעַבר ְוצֹוֵעק ָלֲעִתיד ָלבֹא: ְלשֶׁ
ַהּטֹוָבה,  ַעל  ְמָבֵרך  הּוא  שְׁ ם  שֵׁ כְּ ָהָרָעה  ַעל  ְלָבַרך  ָאָדם  ַחיָּב  ה 
ָך  ַנְפשְׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  בְּ ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבתָּ  ו(  )דברים  נֱֶּאָמר  שֶׁ
ּוְבָכל  ּוְבֵיֶצר ָרע.  ֵיֶצר טֹוב  ְיָצֶריָך, בְּ ֵני  שְׁ ְלָבְבָך, בִּ ָכל  ּוְבָכל ְמאֶֹדָך. בְּ
ָבר  ָכל ָממֹוָנך. דָּ ך. ּוְבָכל ְמאֶֹדָך, בְּ ָך, ַאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפשָׁ ַנְפשְׁ
הּוא מֹוֵדד ָלך, ֱהִוי מֹוֶדה לוֹ  ה שְׁ ה ּוִמדָּ ָכל ִמדָּ ָכל ְמאֶֹדָך, בְּ ַאֵחר, בְּ
הּוא  ְזָרח, שְׁ ַהמִּ ַער  ֶנֶגד שַׁ כְּ רֹאׁשוֹ  ֶאת  ָאָדם  ֵיַקל  לֹא  ְמאֹד.  ְמאֹד  בִּ
ַמְקלוֹ,  בְּ ִית  ַהבַּ ְלַהר  ֵנס  ִיכָּ לֹא  ים.  ָדשִׁ ַהקֳּ י  ָקְדשֵׁ ית  בֵּ ֶנֶגד  כְּ ְמֻכוָּן 
ְרָיא,  ְקַפְנדַּ ּנּו  ַיֲעשֶׂ ְולֹא  ַרְגָליו,  ַעל  שֶׁ ּוְבָאָבק  תוֹ,  ּוְבֻפְנדָּ ּוְבַמְנָעלוֹ, 
ׁש, ָהיּו אֹוְמִרים  ְקדָּ מִּ ָהיּו בַּ ָרכֹות שֶׁ ל חֹוְתֵמי בְּ ל ְוחֶֹמר. כָּ ּוְרִקיָקה ִמקַּ
יִנין, ְוָאְמרּו ֵאין עֹוָלם ֵאָלא ֶאָחד, ִהְתִקינּו  ְלְקלּו ַהמִּ קִּ ִמן ָהעֹוָלם. ִמשֶּׁ
ֶהא ָאָדם ׁשֹוֵאל  יְּ הּו אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. ְוִהְתִקינּו שֶׁ יְּ שֶׁ
ית ֶלֶחם  א ִמבֵּ נֱֶּאָמר )רות ב( ְוִהנֵּה בַֹעז בָּ ם, שֶׁ שֵּׁ לֹום ֲחֵברוֹ בַּ ֶאת שְׁ
ְואֹוֵמר )שופטים  ְיָי.  ְיָבֶרְכָך  ַוּיֹאְמרּו לוֹ  ֶכם,  ְיָי ִעמָּ ַלּקֹוְצִרים  ַוּיֹאֶמר 
ָך.  י ָזְקָנה ִאמֶּ בּוז כִּ ּבֹור ֶהָחִיל. ְואֹוֵמר )משלי כג(, ַאל תָּ ָך גִּ ו(, ְיָי ִעמְּ
י ָנָתן אֹוֵמר,  ְואֹוֵמר )תהלים קיט(, ֵעת ַלֲעשֹׂות ַליָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. ִרבִּ

ֹום ֵעת ַלֲעשֹׂות ַליָי: ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך, ִמשּׁ
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פרק א
א- מקאשב. משנלב, עסהה, דרא. 

וא, עח. רגא, עשעה. משבמה, 
אל, לקאש. אל, אלעעה, חאל. 

וזב, אכמשחעח, מעשעה. החו, 
מעשעה. והלא, מעשעה. אכ, 

לאחעח, כלאהמה:
ב- מקאשב. מבתל. ראא, בתל. 

)ו( עהה. ריא, עשש, שדבמלבש. 
המולה, כהב:

ג- בשא, בכאיו, וי, שוו. והא, 
כאקכ, שוב. אכ, לנוו. בשאש, 

ושאע. ארט, אהבב, ולכבש, ובמה. 
אל, כהלב, שעדבה:

ד- במשלול, ושלול. אאוק. משל, 
ארל. ל, ארל. ל, ארשל. ול, ארל:

ה- מימב. אראבע, האכשש, 
וזשימב, עשבז, שלתאיצממכיח. 

יח, ה. כיח, ה. וא, יח, הה. כיח, 
ללה:

פרק ב
א- הקב, וזה, אכל, י. ול, לי. 
בשמהו, ושמהו, דרמ. ריא, 

בשמהומה, בשמהושלא:
ב- אהבה. בברל, בשל, בשלאש, 

בואשל, בולו. ריא, בולולי. אריבק, 
לקשלאש, )אכ( שעמשת, וכיעעמ. 

ואשל, שאשנבו, ואנאב )ב(:
ג- האשוהל, י. ריא, לי. קודב, ריא, 

י. ריא, לי. הל, לי. קו, ילש:
ד- הקבהאבה, משרלכב:

ה- ח, פמשבהעמש, אלעמ. מבג, 
שבהש. אלת, ללר, שפ משבה. אל, 

אשללמעמשאשא:
ו- רלהשא. אלת, ללר, שאל. אל, 

אככא, אא:
ז- וטע, קעת. אלת, ללר, שמתעה. 

אל, אטעככה, כה:
ח- ח, ארלקשבה, ק. ר שבגא, 

לכהלאהי:
פרק ג

א- משמל, פמש, )וה( וה. נהווח, 
אשהושה, אשצבפ, ושלצבח. 

אופמה:
ב- קאהו. אילועשיל, י. ול, לי. הב, 

הפ, וח:
ג- נוו, פמשוה, ובווה:

ד- בק, מבומ, ללול. וה, מל, ומל. 
ריא, מלו:

ה- העב, ושבק, לי, אי. יל, 
אילוועשתה, יוו. ול, יבו.  אלי, 

לבהובה, עשלמ. וימוה, אא:
ו- זשק, וששז, ושנ, צט. ויפ:

פרק ד
א- תה, עח. ריא, עאש. תהעה. 

ריא, עפה. תה, אלק. ו־מ, כה. )ריא, 
עשש(:

ב- רנבה, המבלהו, תק. אל, ממלז. 
אל, באמשתתעי, ואנהעח:

ג- רגא, בימאשע. ריא, משע. רעא, 
אשתב, ישע. ול, משע:

ד- ראא, התק, אתת. ריא, הבס, 
מתק. א, ההאעאשי, בפהיצל. 

באה, שת:
ה- הרעה, י. ואיל, יאפ. ואילאפ, 

יאלכבקה:
ו- היבאבאב, יאלכבקה:

ז- ראבעא, אתהאבע. וחא, בעובע. 
ריאמ, כמשחע, הפמה:

פרק ה
א- אעל, אמכר. חההששאו, 

כשאלל. אהשב, לי. ונכעע, לי:
ב- מגגבה, והבה, ובה. רעא, 

-מסכת ברכות-
טבלת עזר לשינון משניות בעל פה
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אברבע. ראא, ב:
ג- העקציר, וטיש, ממ, מא. הלהו, 

יאת, ויסבש. מהמ, מהשב:
ד- הלה, ליאהא, מה. ואשכאה, 

ליאכ. והשנאכול, ר:
ה- הו, סרל. ושצה, סרל, משש־אכ. 

אעערחבד, כמעה, הא, זחומ. אל, 
מאי. אל, אשתב, יאשמ. ול, יאשמ:

פרק ו
א- כמעה. עפהא, בפה. חמה, 

שהאבפה. ופהא, בפה. חמ הפת, 
שההאהלמה. והא, בפה. ריא, במד:

ב- בעפהבפה, י. ופהבפה, לי. 
עכאאש, י:

ג- עדשגמה, אש. עהוהוה, אש. 
)עהוהוה, אש(. ריא, כשמק, אמע:

ד- הלמה. ריא, איבמש, מע. וא, 
מעאמש:

ה- בעהשה, פאהשה. בעהשה, 
פאהשה. בעה, פאה. עה, לפאה. 

בשא, אלמק:
ו- היל, כאומל. ה, אמל. בליבה, 

כאומל. לה, אמל. והאעה, 
אעפשמאהאלה:

ז- הלמבוע, מעהואה, שטל. זה, 
כשעוט, מעהואה:

ח- אתעו, מאשב, דרג. וא, באמש. 
רעא, אאשומ, מאשב. המל, אשנב. 

רטא, בנר:

פרק ז
א- ששכ, חל. אד, ורשת, ושוש, 

ושכ, ו, מע. אאט, ורשנת, ושושנ, 
ושפמ, ו, אמע:

ב- נוו, אמע. עכמ, עכ. ריא, עכ:
ג- כמ. ב, אנ. בו, אב. ב, אנל. בו, אב. 
אעוער. בא, נלא. בו, אב. ב, אנלאאי. 

בו, אב. ב, א, נלאאיאהיהעהש. בו, 
אב. כשמ, כעא, ביאאיאהיהעהש. 

ריהא, לרההמ, שבבא, ימי. ארע, 
ממבה, אמומא, באי. ריא, באיה:

ד- ששכ, ארל. וא, וח. שנ, עע. ואנ, 
עשע:

ה- שחשאבא, בשראאא, האמל. ול, 
אמלומל. אמעה, עשלמ, דרא. וא, מ:

פרק ח
א- אדשבשוהב. בשא, מעהוכמעה. 

והא, מעהוכמעה:
ב- בשא, נלוכמאה. והא, מאהוכנל:

ג- בשא, מיב, ועה. והא, עה:
ד- בשא, מאהוכנל. והא, נלוכמאה:

ה- בשא, נווו. והא, נווו. בשא, שמה. 
והא, במה:

ו- אמלעהועהש־ג, ועהועהש־מ, 
ועהועהשעז. אמעה, עשל:

ז- משווב, בשא, ילו. והא, יבש. 
עאהמ, עכשהש:

ח- בלילה, ושאאה. בשא, 
מעהוכמעה. והא, מעהוכמעה. 

עאאיה. ועאאהה, עשכה:

פרק ט
א- המשבנל, אבשנלבה. משמעז, 

אבשעזמ:
ב- עהוהוהוהוה, אבשמע. 

עהוהוהוהוה, אבעב. ריא, האהה, 
אבשאהה. בשאל. עהוהה, אבהו. 

ושר, אבדה:
ג- בבח, וכח, אבש. מעהמה, והמה. 
הל, הזתש. כ. האמ, וירשאז, הזתש. 

הבבוקצב, וירשיאבב, הזתש:
ד- הל, מש, אבוב. בעא, א, שבוב, 

והל ולל:
ה- חאלעהכשמעה, שואיאבלונומ. 

בל, בי, בטור. ונ, אהנאנ. ומ, במ. 
דא, במ, במושמל, המלבמ. ליאא 

רכשה, שמכבקה. לילהב, ו, ו, ושר, 
ויק, ומו. כחבשב, האמה. מה, 

ואעאא, השאמהוה. ושאשאשחב, 
שובבמלוליע, וליי. ו, יעגה. ו, אתכזא. 

ו, עללהת. רנא, הת, מעלל: 


