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מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלהינו ע"א 1 ‐ 2
ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי

מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלקינו 
ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי

מאי ברכת השיר רב יהודה אמ' יהללוך יי אלהינו כל 
מעשיך ור' יוחנן אמ' נשמת כל חי

מאי ברכת השיר רב יהודה אמ' יהללוך יי אלהינו ור' 
יוחנן אמ' נשמת כל (כל) חי

מאי ברכת השיר ר' יהודה אומ' יהללוך ייי אלהי' כל 
מעשיך ר' יוחנן אומ' נשמת כל חי

בין הכוסות האלו אם רצה *פסחים* [* תניא ר' יהודה 
(אומ' )בן בתירה אומ' נאמ' בשני ונסכ' בששי ונסכיה 

בשביעי כמשפטם הרי מים מכאן רמז לניסוך המים מן 
התורה*] לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה 
מאי ברכת השיר רב יהודה אמ' יהללוך ר' יוחנן אומ' 

נשמת כל חי

ע"א 2 ‐ 10

ת"ר רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל הגדול 
דברי ר"ט וי"א ה' רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול 

רבי יהודה אומר מהודו עד נהרות בבל ורבי יוחנן אומר 
משיר המעלות עד נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמר 
מכי יעקב בחר לו יה עד נהרות בבל ולמה נקרא שמו 
הלל הגדול א"ר יוחנן מפני שהקב"ה יושב ברומו של 

עולם ומחלק מזונות לכל בריה

תנו רבנן רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל הגדול 
דברי רבי טרפון ויש אומרים רועי לא אחסר מהיכן הלל 
הגדול רבי יהודה אומ' מהודו עד נהרות בבל ורבי יוחנן 
אומר משיר המעלות עד נהרות בבל רב אחא בר יעקב 

אמר אמ' מכי יעקב בחר לו יה עד נהרות בבל ולמה 
נקרא שמו הלל הגדול אמר רבי יוחנן מפני שהק"בה 

יושב ברומו של עולם ומחלק מזונו' לכל ביריה

חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון ויש אומ' יי 
רועי לא אחסר היכן הלל הגדול אמ' רב יהודה מהודו 

עד נהרות בבל ר' יוחנן אמ' משיר המעלות עד נהרות 
בבל רב אחא בר יעקב אמ' מכי יעקב בחר לו יה 

ישראל לסגלתו עד על נהרות בבל ולמה נקרא שמו 
הלל הגדול אמ' ר' יוחנן שיושב הק'ב'ה' ברומו של 

עולם ומחלק מזונותיו לכל בריותיו

תנו רבנן רביעי עליו הלל ואו' הלל הגדול דברי ר' 
טרפון ויש או' יי רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול 

מהודו ועד נהרות בבל ור' יוחנן א' משיר המעלות עד 
נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמ' מכי יעקב בחר לו 
יה עד נהרות בבל למה נקרא שמו הלל הגדול א"ר 
יוחנ' מפני שיושב ה'ק'ב'ה' ברומו של עולם ומחלק 

מזונות לכל בריא

תברך תנו רבנן חמישי אומ' עליו הלל הגדול דברי ר' 
טרפון ויש אומ' ייי רועי לא אחסר מאיכן הלל הגדול 

אמ' רב יהודה מהודו לייי ועד על נהרות בבל ר' יוחנן 
אומ' משיר המעלות ועד על נהרות בבל רב אחא בר 

יעקב אמ' מהכי כי יעקב בחר לו יה ועד על נהרות בבל 
למה נקרא שמו הלל הגדול אמ' ר' יוחנן מפני 

שהק'ב'ה' יושב ברומו שלעולם ומחלק מזונות לכל 
בריותיו

תנו רבנן חמישי אומ' עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון 
ויש אומ' ייי רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול אמ' רב 
יהודה מהודו ועד על נהרות בבל ר' יוחנן אמ' משיר 

המעלות ועד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמר 
מכי יעקב בחר לו יה ועד על נהרות בבל למה נקרא 

שמו הלל הגדול אמ' ר' יוחנן מפני שהק'ב'ה' יושב 
(ב)ברומו שלעולם ומחלק מזונות לכל בריותיו
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נשמת כל חי
מאי ברכת השיר רב יהודה אמ' יהללוך ור' יוחנן אמ' 

נשמת כל חי
מאי ברכת השיר רב יהודה אמ' יהללוך ר' יוחנן אמ' 

נשמת כל חי
מאי ברכת השיר רב יהודה א' יהללוך ורב יוחנן א' 

נשמת כל חי
מתניתין .................................................. ..א ... אמ' 

מא?י?.. ..... ..?ש?מת כל חיליה ארבעה ..................................................

ע"א 2 ‐ 10

תנו רבנן חמישי או' עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון ויש 
אומ' יי רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול אמ' רב יהודה 

מהודו עד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמ' מכי 
יעק' בחר לו יה ועד על נהרות בבל למה נקרא שמו 
הלל הגדול אמ' ר' יוחנן מפני שהק'ב'ה' ברומו של 

עולם ומחלק מזונות לכל בריה

ת"ר רביעי גומר עליו את ההלל ואומ' עליו הלל הגדול 
דברי ר' טרפון ויש אומ' יי רועי לא אחסר מהיכן הלל 

הגדול אמ' רב יהודה מהודו עד על נהרות בבל ר' יוחנן 
אמ' משיר המעלות עד על נהרות בבל רב אחא בר 
יעקב אמ' מבי יעקב בחר לו יה ועד על נהרות בבל 
ולמה נקרא שמו הלל הגדול מפני שהק'ב'ה' יושב 

ברומו של עולם מחלק מזונות לכל בריה

תנו רבנן חמשי אומ' עליו הלל עליו הלל הגדול דברי ר' 
טרפון ויש אומ' ייי רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול 

אמ' רב יהודה מהודו ועד על נהרות בבל ור' יוחנן אמ' 
משיר המעלות ועד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב 

אמ' מכי יעקב בחר לו יה ועד על נהרות בבל ולמה 
נקרא שמו הלל הגדול שה'ק'ב'ה' יושב ברומו של עולם 

ומחלק מזונות לכל בריה

תנו רבנן רביעי גומ' עליו את ההלל ואו' עליו הלל 
הגדול דברי ר' טרפון ויש או' יי רועי לא אחסר מהיכן 

הלל הגדול א' רב יהודה מהודו עד נהרות בבל ור' יוחנן 
א' משיר המעלות עד על נהרות בבל רב יעקב א' מכי 
יעקב בחר לו הללו יק' עד על נהרות בבל ולמה נקרא 

שמו הלל הגדול מפני שהק' יושב ברומו של עולם 
ומחלק מזונות לכל בריא *ערב.. * *פס?ח?..*

 ?ה?..?לל[רביעי גומר? עליו את ההילל ו?א?..?]
 הגד?..?ל?.. .................................................. הודו

 עד נהרות .................................................. עד
.................................................. 
..................................................

חמישי אומ' ע?ל?י.. ?לא א?חסר ועד היכן הלל הגדול.. 
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