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הכי אמר צלותיה דמסיים בתר אלעזר רבי

     
    
    
     
     
     

      

הכי אמר צלותיה דמסיים בתר יוחנן רבי
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צלותיהרבי דמסיים הכיבתר אמר

   
   
      
     
     
       

ספרא צלותיהרב דמסיים הכיבתר אמר

      
     
     
      
      

אלכסנדרי צלותיהרבי דמסיים הכיבתר אמר

   
    
      

א צלותיה דמסיים בתר זירא הכירבי מר

    
    

חייא צלותיהרבי דמסיים הכיבתר אמר

   
     

 
צלותיהרב דמסיים הכיבתר אמר
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להינצל מיצר הרע י”ג עקרים
הרע מיצר להינצל

      
   
      

     
     
      
      
     
   

       
    

    
    
     

 

עקרים י"ג
זכירות: ועשר עקרים י"ג יום בכל יאמר ה' דבר את הירא
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אשר יצר
       

      
      

     
    

חולי לידי יבוא שלא

       
    
      
    
     
    
      
     
     

יצר אשר

      
     
     
      
      

      
      

לבריאות

       
    
      
      
     

      

לבריאות

שלא יבוא לידי חולי
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ברכת המזון - ספרד
המזון ברכת סדר

          
         
          
        

        
מזמנים: וכך בזימון, חייבין כאחד שאכלו שלושה

      
            

         
    

         
         
לנשואין*) המזון ברכת

     
   
    
   
   
  

  
  
  

   
  

  

מילה*) לברית המזון ברכת
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ברכת מעין שלש - ספרד
שלש מעין ברכת

      
 

  
   

   
 

   

       
     
        
        
      
     

     


 
  



  
  



  
 



  
 

         
 

  
    
  

   

  
   

  

 

   
   

   

           

ברכת המזון - ע”מ
    

       
       
       
        
        
      

   

         
       
           
        

       
      

     
         

        
 

      
     
     




