
ֶאָּלא ִלּטֹול ְצִריִכין ְוֵאין ָּבֶהם. ִלָּזֵהר ָׁשַמִים ְיֵרא ְלָכל ָנכֹון ֲאָבל ְמִקִּלים, ַהְרֵּבה ַאֲחרֹוִנים, ַמִים ְּבִדין
ׁשֹוָנה ָּבִרא נֹוֵטל הּוא ְוַהְמָבֵרְך ֶׁשְמַנְּגָבן. ֹקֶדם ָיָדיו ׁשִּפיל ְ ְוַי ָהֶאְצָּבעֹות, ִמן ׁשִני ֵ ֶּפֶרק ַעד

ֵאּלּו, ַמִים ַעל ׁשֹוָרה ָרָעה ֶׁשרּוַח ִמְּפֵני הֹוְלִכין, ָאָדם ֶׁשְּבֵני ְּבָמקֹום ַקְרַקע ַּגֵּבי ַעל נֹוְטִלין ֵאין ב סעיף
ַהְּנִטיָלה ֵּבין ַיְפִסיק ֹלא ְו ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר ָיָדיו ּוְמַנֵּגב ּׁשְלָחן, ֻ ַה ַתַחת אֹו ְּכִלי ְלתֹוְך ִיּטֹול ֶאָּלא

קפא ־ ַהָּמזֹון ְלִבְרַּכת
ִּבְרַּכת ׁשַעת ְ ִּב ּׁשְלָחן ֻ ַה ַעל ֻמָּנַחת ַּפת ֶׁשְיֵהא ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ְלַאַחר ַעד ְוַהֶּלֶחם ַהַּמָּפה ְלָהִסיר ֵאין ג סעיף
ֹּכה ִּכי ָׁשְרתֹו, ִלְמ ֱאִליָׁשע ֶׁשָאַמר ְּכמֹו ּוְלהֹוִתיר, ֶלֱאֹכל ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ה' ֵמֵאת ֶׁשַפע ׁש ֵי ִּכי ְלַהְראֹות ַהָּמזֹון,
ְּכמֹו ָּדָבר, ֵאיֶזה ָׁשם ׁש ֶׁשֵּי ְּכ ֶאָּלא ֵריק, ָּדָבר ַעל ׁשֹוָרה ֵאיָנּה ְּדַהְּבָרָכה ִמּשּום ְועֹוד ְוהֹוֵתר. ֱאֹכל ה' ָאַמר

ַּבָּבִית ָלְך ׁש ֵי ַמה עֹוַבְדָיה, ְלֵאֶׁשת ֹיָשע ֱאִל ֶׁשָאַמר
ּדֹוֶמה ּׁשְלָחן ֻ ַה ִּכי ְלַכּסֹוָתן, אֹו ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ֹקֶדם ּׁשְלָחן ֻ ַה ֵמַעל ַהַּסִּכיִנים ֵאת ְלָהִסיר נֹוֲהִגין ד סעיף
ְיֵמי ַמֲאִריְך ְוַהִּמְזֵּבַח ָאָדם, ֶׁשל ָיָמיו ְמַקֵּצר ֶׁשַהַּבְרֶזל ְלִפי ַּבְרֶזל, ֲעֵליֶהם ָתִניף ֹלא ֶנֱאַמר, ּוַבִּמְזֵּבַח ְלִמְזֵּבַח,
ְּבַהְכָנַסת ֲעֹונֹוָתיו ּוְמַכֵּפר ָאָדם ֶׁשל ָיָמיו ַמֲאִריְך ּׁשְלָחן ֻ ַה ְוַגם ַהַּמֲאִריְך. ַעל ַהְמַקֵּצר ֶׁשּיּוַנף ַּבִּדין ְוֵאינֹו ָהָאָדם,
טֹוב ְויֹום ַׁשָּבת ְּב ְלַכּסֹוָתן ֹּלא ֶׁש ְמקֹומֹות ְּבַהְרֵּבה ְוָנֲהגּו ׁשִכיָנה. ְ ׁשָרה ְ ֶׁשַּמ ְלִגיָמה ֶׁשל ֹּכָחּה ֶׁשָּגדֹול אֹוְרִחים,
ׂשָרֵאל ְ ִי ֶׁשל ּוִמְנָהָגן ָרע, ֶּפַגע ְוֵאין ָׂשָטן ֵאין טֹוב ְויֹום ַׁשָּבת ּוְב ֵעָׂשו, ֶׁשל ֹּכחֹו ֶׁשֵהן ִמְּפֵני אֹוָתן ְמַכִּסין ַּבֹחל ִּכי

קפ"ד ־ ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ְלָבֵרְך ָצִריְך ַּפת, ַּכַּזִית ַרק ָאַכל ֹלא ֲאִפּלּו ה סעיף טבת יט ק"פ ־ ִהיא ּתֹוָרה
ֶׁשָהָיה אֹו ֶׁשָאַכל, ְּכ ֵּביתֹו ְּבתֹוְך הֹוֵלְך ָהָיה ַוֲאִפּלּו ָּׁשב. ְמֻי ֶאָּלא ְמַהֵּלְך, ֹלא ְו ְמֻעָּמד, ְיָבֵרְך ֹלא ו סעיף
ֶּדֶרְך ֶׁשהּוא ֵמֵסב, ְיֵהא ֹלא ְוַגם ְּביֹוֵתר. ַּדְעּתֹו ְלַכֵּון ְּכֵדי ֵליֵׁשב, ָצִריְך ְלָבֵרְך ֶׁשָּצִריְך ְּכ ֵמֵסב, ֶשָהָיה אֹו עֹוֵמד
ַהַּכָּוָנה ִויעֹוֵרר ָעָליו, ָׁשַמִים מֹוָרא ֶׁשְיֵהא ׁשֹו, ֹא ְּבר ַהּכֹוַבע ַיִּניַח ְוַגם ָהֶעְליֹון, ׁש ַמְלּבּו ׁש ְוִיְלַּב ֵיֵׁשב, ֶאָּלא ַּגֲאָוה,

קפט ־ ְמָבֵרְך ֶׁשהּוא ָׁשָעה ְּב ָּדָבר ׁשּום ַיֲעֶׂשה ֹלא ְו ּוְבִיְרָאה, ְּבֵאיָמה ִויָבֵרְך
ּׁשֹוֵמַע ֶׁש ְּכ ַּבִּמְדָרׁש, ְּדִאיָתא ִמּׁשּום ַהָּמזֹון, ֶׁשְּבִבְרַּכת ָהַרֲחָמן ְלַאַחר ָאֵמן עֹוִנין ּׁשֹוְמִעים ֶׁשַה נֹוֲהִגין ז סעיף

ָאֵמן(קפ"ט ֹנת ַלֲע ַחָּיב ַהֵּׁשם, ַהְזָּכַרת ֹלא ְּב ֲאִפּלּו ׂשָרֵאל ְ ְלִי ְמָבֵרְך אֹו ָּדָבר ִמְתַּפֵּלל ֶאָחד
עֹוד לֹו ֵאין ָרֵעב, ִלְהיֹות ֶׁשַּמְתִחיל ְּדַהְינּו ִעּכּול, ִׁשעּור ַעד ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ִמְּלָבֵרְך ָׁשָהה ְו ָעַבר ח סעיף
ׁשִבים ְ יֹו ִלְפָעִמים ְּגדֹולֹות ִּבְסעּוּדֹות ָמקֹום ּוִמָּכל ֹחֶמׁש. ְו ָׁשָעה הּוא ִעּכּול ְּדִׁשעּור אֹוְמִרים, ׁש ֵי ְלָבֵרְך. ַּתָּקָנה
ּוִמָּכל ּוַפְרְּפָראֹות. ׁשִתָּיה ְ ִּב עֹוְסִקים ֵּביְנַתִים ֶׁשַּגם ִמְּפֵני ְוַהְינּו ֶזה, ִמְּזַמן יֹוֵתר ַהָּמזֹון ְלִבְרַּכת ָהֲאִכיָלה ֵּבין

ַהְרֵּבה ִלְׁשהֹות ֹּלא ֶׁש ַהָּנכֹון ָמקֹום
ְוֵאין ָׁשם ֹיאַכל ַּפת, ְקָצת ָׁשם, ֶׁשהּוא ַּבָּמקֹום לֹו ֵיׁש ִאם ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ֹקֶדם ִמְּמקֹומֹו ְוָיָצא ָעַבר ט סעיף
ָׁשם. ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ָּכְך ַאַחר ִויָבֵרְך י"ט ָּסִעיף מ"ב ְּבִסיָמן ֶשָּכַתְבִּתי ְּכמֹו ־ ַהּמֹוִציא ִּבְרַּכת ָעָליו ְלָבֵרְך ָצִריְך
ֶׁשַּיֲחזֹור ֶׁשַעד ׁש ָלחּו ׁש ֶׁשֵּי ָּכְך ָּכל ָרחֹוק הּוא ְוִאם ְלָבֵרְך. ִלְמקֹומֹו ַלֲחזֹור ָצִריְך ְּכָלל, ַּפת ָׁשם לֹו ֵאין ְוִאם

קפ"ד ־ ָׁשם ֶׁשהּוא ְּבָּמקֹום ְיָבֵרְך ִעּכּול ִׁשעּור ׁשֶהה ְ ִי ִלְמקֹומֹו
ַיֲעֶלה ָּכְך ְוַאַחר ְרֵצה, ְּתִחָּלה אֹוְמִרים ַהּמֹוֵעד, ֹחל־ אֹו ־טֹוב יֹום אֹו ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא ּבֹו ֶׁשָחל ַׁשָּבת ְּב י סעיף

קפ"ח ־ ֵמֶהם יֹוֵתר ּוְמֻקָּדׁש ָּתִדיר ַּׁשָּבת ֶׁשַה ִמְּפֵני ְוָיֹבא,
ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ְּדָאז ־ ָׂשֵבַע הּוא ִאם ֹלא, אֹו ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ֵּבֵרְך ִאם לֹו ְוִנְסַּתֵּפק ָּׁשַכח ֶׁש ִמי יא סעיף
ֵהיָכן יֹוֵדַע ֵאינֹו ֶׁשֵהִקיץ ּוְכ ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ְּבֶאְמַצע ׁשָנה ֵ ְּב ִנְרַּדם ִאם ְוֵכן ׁשִנית. ֵ ַּפַעם ְלָבֵרְך ָצִריְך ְּדאֹוָרְיָתא,
ֵׁשִנית ַּפַעם ְלָבֵרְך ְצִריָכה ֵאיָנּה ֹלא, אֹו ֵּבְרָכה ִאם ֶׁשִּנְסַּתְּפָקה ְוִאָּׁשה ַהָּמזֹון. ִּבְרַּכת ׁש ֹרא ְל ַלֲחזֹור ָצִריְך ָּפַסק,
ֶׁשִהְזִּכיר ֹקֶדם ִנְזַּכר ִאם ְוָיֹבא, ַיֲעֶלה ָאַמר ֹלא ְו טֹוב ְּביֹום אֹו ְרֵצה, ָאַמר ֹלא ְו ַׁשָּבת ְּב ָטָעה יב סעיף
ָּכְך ְוַאַחר ְוָיֹבא, ַיֲעֶלה אֹו ְרֵצה ָׁשם אֹוֵמר ָׁשָלִים, ְירּו ְּבַרֲחָמיו ּבֹוֶנה ה' ַאָּתה ָּברּוְך ֶׁשל ַהְּבָרָכה ִמן ַהֵּׁשם ֶאת
ָאֵמן, ָׁשָלִים ְירּו ְּבַרֲחָמיו ּבֹוֵנה ַהְּבָרָכה ֶאת ְמַסֵּים ַהֵּׁשם, ֶאת ֶׁשִהְזִּכיר ְלַאַחר ַעד ִנְזַּכר ֹלא ִאם ֲאָבל וכו'. ּוְבֵנה
ְּבַאֲהָבה ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך ַׁשָּבת ַּב ָׁשם ְואֹוֵמר
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ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך ָׁשם אֹוֵמר טֹוב ּוְביֹום ַּׁשָּבת. ַה ׁש ְמַקֵּד ה' ַאָּתה ָּברּוְך ְוִלְבִרית ְלאֹות
ׂשָרֵאל ְ ִי ׁש ְמַקֵּד ה' ַאָּתה ָּברּוְך ַהֶּזה, ְּפלֹוִני ־ ַחג יֹום ֶאת ׂשְמָחה ִ ּוְל ָׂששֹון ְל ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו טֹוִבים ָיִמים ָנַתן
ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך אֹוֵמר ְוָיֹבא, ַיֲעֶלה ְוַגם ְרֵצה ָׁשַכח ְו ַׁשָּבת ַּב טֹוב יֹום ָחל ְוִאם ְוַהְּזַמִּנים.
ַחג יֹום ֶאת ׂשְמָחה ִ ּוְל ׂשֹון ָׂש ְל טֹוִבים ְוָיִמים ְוִלְבִרית, ְלאֹות ְּבַאֲהָבה ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר
אֹוֵמר ֹבא, ְוָי ַיֲעֶלה ָאַמר ֹלא ְו ְרֵצה ָאַמר ְוִאם ְוַהְּזַמִּנים. ׂשָרֵאל ְ ְוִי ַּׁשָּבת ַה ׁש ְמַקֵּד ה', ַאָּתה ָּברּוְך ַהֶּזה, ְּפלֹוִני ־

ִּבְלָבד ַׁשָּבת ְּב ְּכמֹו אֹוֵמר ְרֵצה, ֹלא ְו ֹבא ְוָי ַיֲעֶלה ָאַמר ְוִאם ִּבְלָבד. טֹוב ְּביֹום ְּכמֹו
ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך ֶׁשִהיא, ֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ַהְּבָרָכה ֶׁשִהְתִחיל ְלַאַחר ַעד ִנְזַּכר ֹלא ִאם יג סעיף
לֹו ֵאין ׁשּוב ַהַּתְנָיא ֶשל ְֹך ָערּו ְֹּבֻשְלָחן ־ ִּבְלַבד ָּברּוְך ֵּתַבת ַרק ָאַמר ֹלא ֲאִפּלּו וכּו', ָאִבינּו ָהֵאל ָהעֹוָלם,
ָאַמר ֹּלא ֶׁש ּוְכ ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ׁש ֹרא ְל חֹוֵזר ׁשֹונֹות, ָהִרא ְסעּוּדֹות ׁשֵּתי ְ ִּב הּוא ִאם ְוָלֵכן ָנַתן. ֲאֶׁשר ְּבִבְרַּכת ַּתָּקָנה
ַהָּמזֹון. ִּבְרַּכת ׁש ֹרא ְל חֹוֵזר ָּכְך ְוַאַחר ְלַבָּטָלה, ְיֵהא ֹּלא ֶׁש ְּכֵדי ֻחֶּקיָך, ַלְּמֵדנּו ְיַסֵּים, ה' ַאָּתה ָּברּוְך ַרק ֲעַדִין
ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת טֹוב, ְּביֹום ֶׁשֵּכן ּוִמָּכל־ ַּדְוָקא, ַּפת ֶלֱאכֹול ְמֻחָּיב ֵאינֹו ַׁשָּבת ַּב ֶׁשֲאִפּלּו ׁשִליִׁשית, ְ ִּבְסעּוָּדה ֲאָבל
ֶׁשָּיכֹול ְּבָמקֹום ִנְזַּכר ִאם ֲאָבל ַהָּמזֹון. ִּבְרַּכת ָּכְך ּגֹוֵמר ֶאָּלא ׁש ֹא ָלר חֹוֵזר ֵאינֹו ָלֵכן ָעָליו, ַהּיֹום חֹוַבת ֵאינֹו

ֶׁשָאַכל ְסעּוּדֹות ְּבַכָּמה ֲאִפּלּו ְלַתֵּקן ְמֻחָּיב וכּו', ָנַתן ֲאֶׁשר ְּבִבְרַּכת ְלַתֵּקן
ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך אֹוֵמר ֹבא, ְוָי ַיֲעֶלה ָאַמר ֹלא ְו ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא ְּב ָטָעה יד סעיף טבת כ
ּוְבֹחל ַּבָּלְיָלה ֵּבין ַּבּיֹום ֵּבין ָּבֶזה ִחּלּוק ְוֵאין ־ חֹוֵתם ְוֵאינֹו ְלִזָּכרֹון, ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו ֳחָדִׁשים ָראֵׁשי ָנַתן ֲאֶׁשר
ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו מֹוֲעִדים ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָתה ָּברּוְך ֹיאַמר ֹבא ְוָי ַיֲעֶלה ָאַמר ֹלא ִאם ַהּמֹוֵעד
אֹוֵמר, ָּׁשָנה ַה ׁש ֹרא ּוְב ְוַהְּזַמִּנים. ׂשָרֵאל ְ ִי ׁש ְמַקֵּד ה' ַאָּתה ָּברּוְך ַהֶּזה, ְּפלֹוִני ־ ַחג יֹום ֶאת ׂשְמָחה ִ ּוְל ׂשֹון ָׂש ְל
ה' ַאָּתה ָּברּוְך ַהֶּזה, ַהִּזָּכרֹון יֹום ֶאת ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו טֹוִבים ָיִמים ָנַתן ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך
ִמּׁשּום ׁש ֹרא ְל חֹוֵזר ֵאינֹו ֶׁשְּלַאֲחֶריָה ַהְּבָרָכה ֶׁשִהְתִחיל ְלַאַחר ַעד ִנְזַּכר ֹלא ְוִאם ַהִּזָּכרֹון. ְויֹום ׂשָרֵאל ְ ִי ׁש ְמַקֵּד

ַּדְוָקא ַּפת ֶלֱאֹכל ְמֻחָּיב ֵאינֹו ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל ֹחֶדׁש ׁש ֹרא ִּדְב
ֹלֵקינּו ֱא ה' ַאָּתה ָּברּוְך ְואֹוֵמר, ְוִנְזַּכר ְוָיֹבא, ַיֲעֶלה ְוַגם ְרֵצה ָׁשַכח ְו ַׁשָּבת ְּב ֶׁשָחל ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא טו סעיף
ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות ָנַתן ֲאֶׁשר ְואֹוֵמר ַּבֲחִתיָמה, ֵּבין ַּבְּפִתיָחה ֵּבין ֹחֶדׁש, ׁש ֹרא ַּגם ּכֹוֵלל ָנַתן, ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך
ְוָראֵׁשי ׂשָרֵאל ְ ְוִי ַּׁשָּבת ַה ׁש ְמַקֵּד ה' ַאָתה ָּברּוְך ְלִזָּכרֹון, ֳחָדִׁשים ְוָראֵׁשי ְוִלְבִרית, ְלאֹות ְּבַאֲהָבה ׂשָרֵאל ְ ִי ְלַעּמֹו
ׁש ֹרא ַּגם ַמְזִּכיר ַׁשָּבת ׁשִביל ְ ִּב חֹוֵתם ֶׁשהּוא ֵּכיָון ָהָכא חֹוֵתם, ֵאינֹו ְלַבד ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא ֶׁשְּב ִּפי ַעל־ ַאף־ ֳחָדִׁשים.
חֹוֵזר ֵאינֹו ֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ַהְּבָרָכה ֶׁשִהְתִחיל ְלַאַחר ַעד ִנְזַּכר ֹלא ְו ְוָיֹבא, ַיֲעֶלה ָאַמר ֹלא ְו ְרֵצה ָאַמר ִאם ׁש. ֹחֶד
ְוהּוא ְרֵצה, ָאַמר ֹלא ְו ֹבא ְוָי ַיֲעֶלה ָאַמר ְוִאם חֹוֵזר. ֵאינֹו ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא ׁשִביל ְ ּוִב ָאַמר, ַׁשָּבת ֶׁשל ְּדָהא ֹראׁש, ְל

ָּׁשָנה ַה ׁש ֹרא ְו ־ַהּמֹוֵעד ְלֹחל ַהִּדין ְוהּוא ֹבא. ְוָי ַיֲעֶלה ַּגם לֹוַמר ָצִריְך ֹראׁש, ְל חֹוֵזר
ֵמֲחִתיַמת ַהֵּׁשם ֶאת ֶׁשָאַמר ְלַאַחר ַעד ִנְזַּכר ֹלא ְו ַהִּנִּסים, ַעל לֹוַמר ָׁשַכח ִאם ּוַבּפּוִרים ַּבֲחֻנָּכה טז סעיף
ְוִנְפָלאֹות, ִנִּסים ָלנּו ַיֲעֶׂשה הּוא ָהַרֲחָמן ֹיאַמר, ָהַרֲחָמן ְּבתֹוְך ַאְך חֹוֵזר. ֵאינֹו ה', ַאָּתה ָּברּוְך ֶׁשָאַמר, ַהְּבָרָכה,

קפ"ז ־ וכּו' ָמְרְּדַכי ִּביֵמי וכּו', ַמִּתְתָיהּו ִּביֵמי ַהֶּזה ַּבְּזַמן ַהֵהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂשה ְּכמֹו
־טֹוב, ְּביֹום ְוֵכן ְרֵצה, אֹוֵמר ַעְרִבית, ִהְתַּפֵּלל ֹלא הּוא ֶׁשֲעַדִין ֵּכיָון לֹו, ׁשָכה ְ ְוָח ַׁשָּבת ַּב אֹוֵכל ָהָיה יז סעיף
ַאף־ַעל־ִּפי ַהּיֹום, ֵמִעְנָין ְלַהְזִּכיר ָצִריְך ַּבּיֹום, ָהְיָתה ַהְּסעּוָדה ֶּשַהְתָחַלת ֹן ֵּכיָו ּופּוִרים, ַוֲחֻנָּכה ׁש ֹחֶד ־ ֹראׁש ְו
ֶׁשְמָבֵרְך ִּפי ַעל־ ַאף־ ַהּיֹום, ֵמִעְנַין ְלַהְזִּכיר ָצִריְך ַּבּיֹום, ָהְיָתה ַהְּסעּוָּדה ֶׁשַהְתָחַלת ָאַכל ְוִאם ַּבָּלְיָלה. ֶשְּמָבֵרְך
ֹר ּוְלָמָח ַּפת, ַּכַּזִית ַּבַּלְיָלה ַּגם ְוָאַכל ַהַּלְיָלה, ּתֹוְך ַּגם ְסעּוָּדתֹו ׁשָכה ְ ְוִנְמ ׁש ֹחֶד ׁש ֹרא ְּבֶעֶרב ָאַכל ְוִאם ַּבַּלְיָלה.
ְּדָסְתֵרי. ְּכַתְרֵּתי ַּדֲהֵוי ִֹמּשּום חֹוְלִקין, ֹיש ֵ ְו ּוּפּוִרים. ַּבֲחֻנָּכה ְוֵכן ֹבא. ְוָי ַיֲעֶלה ְוַגם ְרֵצה אֹוֵמר ֶֹדש, ֹח ֹראש־ הּוא

קפ"ח ־ ַּבָלְיָלה ָאז ֶלֱאכּול ֹּלא ֶש ַֹע ִלְמנֹו ֹיש ֵ ֵּכן ַעל
ַיַחד ֻּכָּלנּו ְּבִרית ְּבֵני אֹוָתנּו ֹיאַמר ַהָּמזֹון, ִּבְרַּכת ֶׁשְמָבֵרְך ְּכ ַּבַּבִית ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֵיׁש ִאם יח סעיף
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