Hint Sheet for Berakhot 3a
Jastrow Abbreviation: Ber. 3a

יה- +  שמ+ -מ
 ַרב+  ְּד, Rav is a name
(this is a noun)
Root: הוי/הוא/הוה, he/it is, (Aramaic)

 א ֲִרי+ ַּכ
Look up as is

 י+ ִל, see chart at end of hint sheet
 הם+ )(י+  עונות+  ב+ ש
Definite direct object marker

ִמ ְּׁשמֵ יּה
ְּד ַרב
ִמ ְׁשמָ רֹות
הָ וֵי
ּכַאֲ ִרי
אֹוי
לִ י
ׁשֶ ּבַ עֲֹונֹותֵ יהֶ ם
אֶ ת

 י+ בית

יתי
ִ ֵּב

 י+ היכל

הֵ יכָלִ י

 אותם+ יתי
ִ ִ הִ גְ ל+ ְו, root: גלי
Look up under ּבַ יִ ן
Look up under אומה
Look up in Frank
This is a name

יתים
ִ ִוְ הִ גְ ל
לְ בֵ ין
אּוּמֹות
ּתַ נְ יָא
ַרּבִ י יֹוסֵ י

Root: הוי

יתי
ִ ִהָ י

Root: הלך

ְמהַ ּלְֵך

Remove those prefixes and suffixes!

וְ נִ כְ נ ְַס ִּתי

חּורּבָ ה
ְ + ְל

חּורּבָ ה
ְ ְל

Look up as is

יְ רּוׁשָ לַיִ ם

Root: פלל

לְ הִ ְתּפַ ּלֵל

Root: בוא

ּבָ א

This is a name

 ּטֹוב+ ַל
Look up as is
The  ןis root
Look up as is
Root: סום/סים

אֵ לִ ּיָהּו
לַּטֹוב
עַל
וְ הִ ְמ ִּתין
עַ ד
ׁשֶ ִּסיּי ְַמ ִּתי

 י+ ְּתפִ ּלָה

ְּתפִ ּל ִָתי

 אַ חַ ר+ ְל

לְ אַ חַ ר

 ך+ על

עָ לֶיָך

 ֹו+ ל, see chart at end of hint sheet
And my teacher, see ירי, hif. 3)

 י+ בנ
Look up under פנים
Root: הוי

 ָך+ ְל, see chart at end of hint sheet
Root: ירא

 י+ ב, in/with + me

לֹו
ּומֹורי
ִ
ּבְ נִ י
ִמּפְ נֵי
הָ יָה
לְ ָך
ִמ ְתי ֵָרא
ּבִ י

הָ יָה
קְ צָ ָרה
ּבְ אֹותָ ּה

הוי Root:
!Read all the entries
 IIIאות Look up under

ִמּמֶ ּנּו

מן From him, from

ׁשֶ אֵ ין

ׁשֶ  +אֵ ין

ׁשֶ ִּמ ְתּפַּלְ לִ ין

פלל Root:

ׁשָ מַ עְ ּתָ

שמע Root:

ׁשֶ ְּמנַהֶ מֶ ת

ׁשֶ ְּ +מנַהֶ מֶ ת

חַ ּיֶיָך

חיים Look up under

ֹאׁשָך
ר ְ

ֹאׁש ָ +ך
ר ְ

ּבִ לְ בַ ד

ב  +ל  +בד

ּכְָך

Look up as is

אֶ ּלָא

Look up in Frank

ּבְ כָל

ּבְ  +כָל

לְ בָ ּתֵ י

בית , Look up underלְ  +בָ ּתֵ י

ּכְ נ ִֵסּיֹות

כנסת Plural of

וְ עֹונִ ין

 Iעמה/עני Root:

יְ הֵ א

, he/it will beהוה/הוא/הוי Root:

ְׁשמֵ יּה

ׁשמ  +יּה

ְמנַעְ נֵעַ

נענע Root:

אַ ְׁש ֵרי

Look up as is

ׁשֶ ְּמקַ ּלְ ִסין

Remove those prefixes and suffixes!
Look up under  אותIII

אֹותֹו

 ֹו+  בֵ ית+ ְּב

ּבְ בֵ יתֹו

Look at  מַ ה ּליin Frank

מַ ה ּלֹו

 אָ ב+ ָל

לָאָ ב

Root: גלי

ׁשֶ הִ גְ לָה

 יו+ ּבָ ָנ

ּבָ נָיו

 הֶ ם+  ָל, see chart at end of hint sheet

לָהֶ ם

 עַל+ ֵמ

מֵ עַל

Look up as is

ׁשּולְ חַ ן

 הם+ ) (י+ אב

אֲ בִ יהֶ ם

The Preposition  לwith Pronominal Suffixes
to me

לִ י

to us

לָנּו

to thou (m.)

לְ ָך

to thou (f.)

לְָך

to y’all (m.)

ָלכֶם

to y’all (f.)

ָלכֶן

to him

לֹו

to her

לָּה

to them (m.)

לָהֶ ם

to them (f.)

לָהֵ ן

