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ראשון פרק
צבאם וכל הארץ השמים, שיר

   
     

    
      

   

      
      

  

     
   

    
   

     
  

     
    

    
     

    
  

    
 



4243

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 המזון - ע”מ ברכת מעין שלש - ספרד
שלש מעין ברכת

      
 

  
   

   
 

   

       
     
        
        
      
     

     


 
  



  
  



  
 



  
 

         
 

  
    
  

   

  
   

  

 

   
   

   

           

    

       
       
       
        
        
      

   

         
       
           
        

       
      

     
         

        
 

      
     
     




