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:r",
vfrc tkc vzv okugv in vbvha ostk uk ruxt •
/kgn vfrc tkc z"vugv in vbvbv kfu •
?vh,be, htn
/ofj kmt lkh
?vhk shcg htn ofj kmt lkh
!truxht vhk shcg tv
,ufrc ubsnkhu trehgn ofj kmt lkh :tcr rnt tkt
/vkhgn hshk tch tka hsf
vzv okugv in vbvbv kf :ktuna rnt vsuvh cr rnt
.rtv wvk" wtba /ohna hasen vbvb ukhtf vfrc tkc
(sf ohkhv,) "vtuknu
/hnr huk wr
"vtuknu .rtv wvk" :ch,f ■
"ost hbck i,b .rtvu wvk ohna ohnav" :ch,fu ■
!thae tk
vfrc osue itf◆
/vfrc rjtk itf◆
(uye ,)
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vfrc tkc z"vugv in vbvbv kf :tpp rc tbhbj r"t
untu uhct kzud" :wtba /ktrah ,xbfu v"cevk kzud ukhtf
",hjan ahtk tuv rcj 'gap iht rnutu
(ck rcs) "lbe lhct tuv tkv" :wtba v"cev tkt uhct ihtu •
lhct rxun hbc gna" :wtba ktrah ,xbf tkt unt ihtu •
(t hkan) "lnt ,ru, auy, ktu
?",hjan ahtk tuv rcj" htn
ycb ic ogcrhk tuv rcj tpp rc tbhbj r"t
:ohnaca ovhctk ktrah ,t ,hjava
(jf hkan)

/hnr tpp rc tbhbj wr
(c gauv) "udu u,gc hbds h,jeku" :ch,f❑
(th ohrcs) "wudu lbds ,pxtu" :ch,fu❑
!thae tk
ouen ka ubumr ihaug ktraha inzc itf •
/ouen ka ubumr ihaug ktrah ihta inzc itf •
Mishné Torá, Hiljot Berajot 1
"ובירכת את ה' אלוהיך-- ושבעת, שנאמר "ואכלת, מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון1
,ובירכת"; ומדברי סופרים-- שנאמר "ושבעת, אלא אם שבע, ואינו חייב מן התורה.(י,)דברים ח
 ואחר כך, חייב אדם לברך על כל מאכל תחילה, ומדברי סופרים2 . מברך אחריו,שאפילו אכל כזית
 ואפילו נתכוון לאכול או לשתות כל. יברך ואחר כך ייהנה בו, וכן אם הריח ריח טוב.ייהנה ממנו
 חייב אדם, וכן מדברי סופרים. מעל, מברך ואחר כך נהנה; וכל הנהנה מן העולם בלא ברכה,שהוא
אינה-- ומטעמת. והוא שיאכל כזית,והוא שישתה רביעית-- וכל שישתה,לברך אחר כל שיאכל
. עד רביעית: לא לפניה ולא לאחריה,צריכה ברכה
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