Mishnah Berakhot - Chapter 8
(translated from Sefaria.org, with gender neutral language added)

Chapter 8: Mishnah 1 , בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים.אֵ ּלּו דְ ב ִָרים שֶׁ בֵין בֵית שַׁ מַׁ אי ּובֵית הִ ּלֵל בַׁסְ עֻ דָ ה
 מְ ב ֵָרְך עַׁ ל, ּובֵית הִ ּלֵל אֹומְ ִרים.מְ ב ֵָרְך עַׁ ל הַׁ ּיֹום ו ְַאחַׁ ר כְָך מְ ב ֵָרְך עַׁ ל הַׁ ּיַׁי ִן
הַׁ ּיַׁי ִן ו ְַאחַׁ ר כְָך מְ ב ֵָרְך עַׁ ל הַׁ ּיֹום:
These things are [disputed] between the school of
Shammai and the school of Hillel about meals: The school
of Shammai says, "Bless the day, and afterward bless the
wine." The school of Hillel says, "Bless the wine, and
afterward bless the day."
Chapter 8: Mishnah 2  ּובֵית הִ ּלֵל. ו ְַאחַׁ ר כְָך מֹו ְזגִין אֶׁ ת הַׁ כֹוס, נֹוטְ לִין ַׁלּיָדַׁ י ִם,ֵבית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים
 מֹו ְזגִין אֶׁ ת הַׁ כֹוס ו ְַאחַׁ ר כְָך נֹוטְ לִין ַׁלּיָדָ י ִם,אֹומְ ִרים:
The school of Shammai says, "Rinse the hands, and
afterward pour the cup." The school of Hillel says, "Pour
the cup, and afterward rinse the hands."
Chapter 8: Mishnah 3  ּובֵית הִ ּלֵל. מְ קַׁ נֵחַׁ י ָדָ יו בַׁמַׁ פָה ּומַׁ נִיחָ ּה עַׁ ל הַׁ שֻ לְחָ ן,בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים
 עַׁ ל הַׁ כֶׁסֶׁ ת,אֹומְ ִרים:

The school of Shammai says, "One wipes his/her hands in

a cloth, and [then] places it on the table." The school of
Hillel says, "On the cushion."
Chapter 8: Mishnah 4  ּובֵית. מְ ַׁכבְדִ ין אֶׁ ת הַׁ ַׁבי ִת ו ְַאחַׁ ר כְָך נֹוטְ לִין ַׁלּיָדַׁ י ִם,בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים
 נֹוטְ לִין ַׁלּיָדַׁ י ִם ו ְַאחַׁ ר כְָך מְ ַׁכבְדִ ין אֶׁ ת הַׁ ָבי ִת,הִ ּלֵל אֹומְ ִרים:
The school of Shammai says, "Sweep the room, and
afterward rinse the hands." The school of Hillel says,
"Rinse the hands, and afterward sweep the room."
Chapter 8: Mishnah 5  נֵר, ּובֵית הִ ּלֵל אֹומְ ִרים. נֵר ּומָ זֹון ּובְשָ מִ ים ו ְהַׁ בְדָ לָה,בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים
 ּובֵית. שֶׁ ב ָָרא מְ אֹור הָ אֵ ש, בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים.ּובְשָ מִ ים ּומָ זֹון ו ְהַׁ בְדָ לָה
ֵ ְבֹורא מ
ֵ ,הִ ּלֵל אֹומְ ִרים:
אֹורי הָ אֵ ש
The school of Shammai says, "Flame, and [then] Grace
after Meals, and [then] spices, and [then] Havdalah." The
school of Hillel says, "Flame, and [then] spices, and [then]
Grace after Meals, and [then] Havdalah." The school of
Shammai says, "Who created the light of fire." The school
of Hillel says, "Creator of the lights of fire."
Chapter 8: Mishnah 6  ו ְֹלא עַׁ ל,אֵ ין מְ ב ְָרכִין ֹלא עַׁ ל הַׁ נֵר ו ְֹלא עַׁ ל הַׁ בְשָ מִ ים שֶׁ ל עֹובְדֵ י כֹו ָכבִים
 ו ְֹלא עַׁ ל הַׁ נֵר ו ְֹלא עַׁ ל הַׁ בְשָ מִ ים שֶׁ ִּל ְפנֵי,הַׁ נֵר ו ְֹלא עַׁ ל הַׁ בְשָ מִ ים שֶׁ ל מֵ תִ ים
 אֵ ין מְ ב ְָרכִין עַׁ ל הַׁ נֵר עַׁ ד שֶׁ ּיֵאֹותּו לְאֹורֹו.עֲ בֹודָ ה ז ָָרה:
We bless: not over the flame nor over the spices of

idolaters, and not over the flame nor over the spices of the
dead, and not over the flame nor over the spices that are
in front of an idol. We do not bless over the flame until its
light is used.
Chapter 8: Mishnah 7 . י ַׁחֲ ז ֹר לִמְ קֹומֹו ו ִיב ֵָרְך, בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים,מִ י שֶׁ ָאכַׁל ו ְשָ כַׁח ו ְֹלא ב ֵַׁרְך
 עַׁ ד כְדֵ י. עַׁ ד אֵ ימָ תַׁ י הּוא מְ ב ֵָרְך. יְב ֵָרְך בַׁמָ קֹום שֶׁ נִ ְזכָר,ּובֵית הִ ּלֵל אֹומְ ִרים
שֶׁ ּיִתְ עַׁ כֵל הַׁ מָ זֹון שֶׁ בְמֵ עָ יו:
One who ate and forgot and did not bless: the school of
Shammai says s/he should return to his/her place and
bless. The school of Hillel says s/he should bless in the
place where s/he remembered. Until when may s/he
bless? Until the food in his/her bowels is digested.
Chapter 8: Mishnah 8 , בֵית שַׁ מַׁ אי אֹומְ ִרים,בָא לָהֶׁ ם יַׁי ִן לְַאחַׁ ר הַׁ מָ זֹון ו ְאֵ ין שָ ם אֶׁ ּלָא אֹותֹו הַׁ כֹוס
 מְ ב ֵָרְך עַׁ ל, ּובֵית הִ ּלֵל אֹומְ ִרים.מְ ב ֵָרְך עַׁ ל הַׁ ּיַׁי ִן ו ְַאחַׁ ר כְָך מְ ב ֵָרְך עַׁ ל הַׁ מָ זֹון
 ו ְאֵ ין, עֹונִין ָאמֵ ן ַאחַׁ ר י ִשְ ָראֵ ל הַׁ מְ ב ֵָרְך.הַׁ מָ זֹון ו ְַאחַׁ ר כְָך מְ ָב ֵרְך עַׁ ל הַׁ ּיָי ִן
 עַׁ ד שֶׁ ּיִשְ מַׁ ע כָל הַׁ ב ְָרכָה,עֹונִין ָאמֵ ן ַאחַׁ ר הַׁ כּותִ י הַׁ מְ ב ֵָרְך:

If wine is brought to them after the meal, and nothing is
[available] there except for that cup: the school of
Shammai says, "Bless the wine and afterward bless the
meal." The school of Hillel says, "Bless the meal and
afterward bless the wine." Respond "Amen" after a Jew

blesses, and do not respond "Amen" after a Cuthite
blesses until one has heard the whole blessing.

