
  מאימתי: ראשון פרק
  ובוקר ערב, ובקומיך בשכבך

  בערבין שמע  ב
  אסטרונומיים שאינם זמנים--
 בין; טבילה; שקיעה; שבת בערב סעודה; עני; הכוכבים אתוצ כהנים : בקר ויהי ערב ויהי - ובקומיך בשבכבך    

  השמשות
  יומא וטהר כפרה      
  

Relating ק"ש to the overall process of מילוי השם: the שמירה לבית המקדש ,הנהגת עולם and Geulah: משיח and דוד  
  
   ]משמרות[ ג

  הבית וחורבן קול תוב ה"הקב קול - סימנים - וארעא רקיע - משמרות ארבע או שלש--
  ומלחמה פרנסה - דוד של היום סדר -) המת דברי (- וחצות אשמורות - וחורבה שמירה  
  ]דוד[ ד

  ישראל בתולת קום, לדוד תהלה, מאורתא וגאולה לתפילה גאולה, אני חסיד, חצותכ, כנור
  מיכאל

  )ה"בה ז"ועוה בראם'בה ז"עוה(  ]יסורין[ ה
  ,בעפרא שופרא, ונגעים בנים, מתנות שלש, אהבה של יסורין, הרע ויצר ש"ק, המטה על שמע קרית

  
Presence and expression of Shechina   

  
    Place for Shechina")  עמודים"ל ווין( ]הכנסת בית[ ו
 בתפילת נזהר, ויוצא נכנס, כ"ביה אחורי, לתפלתו מקום, בתי ה"הקב של תפילין, ושמי מקום, ותפילה רינה, מזיקין  

  שמים ויראת חתן, שחרית, ערבית, מנחה
   ]והתנהג זעם[ ז
 רשע, ֵשמות, לטובה הבטחה,וחנותי, לו ורע צדיק, ע"ורג הרשע בלעם, הדיוט וברכת ג"כה ישמעאל, בניך עם תתנהג  

  , לו משחקת שהשעה
  

Social context (place) for Shechina   
  
  )הציבור ואיסוף מילה ברית ( ]וציבור חסדים[ ח
 -תרגום ואחד מקרא שנים, מצוא לעת, ומחשכי מקדמי, שכינה סילוק, רע שכן, מתפלל שהציבור ושעה רצון עת, ציבור  

   פרסיים, מדיים, ארמיים הנהגת, בהלכה המצויינים שערים, הצבור עם
  )מתרחקים ובים'ט(  ]בחצות הרחקה[ ט
  ,וחצות, פסח, גאולה, אחת בבת פעמים שני ש"ק 

  
   שחרית וערבית

  
  ; מלכים ודרך שחרית ש"ק: ב המשנ

  וערבית שחרית לתפלה גאולה סמיכת, ותיקין
 segue from geulah to וחזקיה דוד  is the 18/19 question that comes of when to say לרצון יהי  

   ]בעלייה חזקיהו נפשי יתמו['   י
  ;ושכינה שמהנ, ומגוג גוג סמוכין; חוטאים ולא חטאים ,דוד על חביבה שהיתה פרשה כל  
  קיר ועליית שונמית, עשה דברים ששה, מדוד מקובלני, לבו קירות, ר"פו, כהחכם מי: חזקיהו  
  הפסיד לא  

  ]אור יוצר יטה[  א"י
   כדרכו קורא, ...בבקרו ויקרא יטה בערב: 'ג משנה

  כלום ולא עשה לא ש"כב עושה, חתן במצוה עוסק,   
  שלא רשאי אינו לחתום...אריךלה...ובערב לפניה שתים מברך בשחר: 'ד משנה

  ברכות סדר, התורה ברכת, רבה אהבה או עולם אהבת; בלילה יום מדת  
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  ]בלק דברות[  ב"י
  לילותב אמונתך חסדיך בבקר, מעריבב סיים אור ביוצר פתח, הדברות עשרת

  ויאמר בפרשת דברים' ה, בלק פרשת, המשפט מלך, הקדוש המלך) ?וחסדיך לאמונתך דומה( וזקיפה כריעה    
   לילותב מצרים יציאת מזכירין: 'ה משנה  

  ישראל יעקב, ושרי שרה, ואברם אברהם, ומגוג וגוג מצרים מלכיות  
  

  קורא היה: שני פרק
  קוראים כיצד

  
Intent, Concentration, Priorities 

  ]הפרקים זמן הגיע[  ג”י
  ד"באח מאריך, לבבך על המילים כונת, לקריאה, למצוה כונה    

  שמע קריאת כל) 4 (ראשונה פרשה) 3 (לבבך על עד) 2 (ראשון פסוק) 1(
  פרקדן

  ]וקדימה הפסקה[ ד"י
  משיב או שואל; כבוד או יראה; באמצע או הפרקים בין    
  וברכה בתענית טעימה; ומגילה בהלל הפסקה    
   ,before davening speaking, travelling: במה    
  לאמת ויאמר בין    
  לתפילה מים, לשמע תפילין קדימת, ויאמרל לוהיה שמע קדימת    
  הבנות ושמיעת לשון כתיקון באב ו"ט  ]ושמיעה לשון[  ו"ט

  באותיותיה דקדק לא, לאזנו השמיע לא: ב משנה
  , למפרע או כהוייתן והיו, לאזנך השמע, לשון בכל שמע    
  לחינוך הגיע -קטן, מגילה, המזון ברכת, תרומה גבי שומע ואנו מדבר חרש    
  ונחלים אהלים, בסוטה, צוואות אפילו כתבתם, ורחם ולשא    

  
Individuals and their Priorities  

  ]חכם תלמיד ג"ר[  ז"ט
  ג"בר מעשה, חתן, אומנים: ג משנה

  טרדה, במצוה עוסק, חתן, ב"בעה, ובסעודתן בשכרן פועלים, נדבך, אילן    
  השם את ליטול, עבדו טבי, ראשון ליליה רחץ: ד משנה

  )לרות רמז (ואמהות אבות; והספד ותנחומים לאבלות עבדים    
  ראש את שא, כיוהרא זימח ]מרגליה צלותיה בתר[   ז"י
 endings: apres moi  רבנן מפטרי הוה כד, בפומיה מרגלא, צלותיה מסיים הוה וכד צלותיה בתר    
  יוהרא, בני חנינא, מצדקה רחוקים    
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  שמתו מי: שלישי פרק
  מקריאה מעוכבים

  
Because of the greater demands of כבוד   

  
  ] י"ח איש בן  [ח"י

  שורה, המטה נושאי, שמתו מי: א משנה
  אביון חונן מכבדו, לרש לועג, המת שמירת, מחיצה, המת בפני ומצוות ושתייה אכילה    
  לאבות משה, אחד חסיד, חייא רבי בני, מאומה יודעים אינם המתים    
  ]המטים  [ט"י
  ,הרב כבוד על נדוי, יקריה תובע ה"הקב חכם תלמיד אחר, המת אחר מספר    
  )ולאחותו( מצוה מת, כבודו לפי שאינו זקן, לרב כבוד חולקין אין השם חילול שיש מקום: כלאים     
  
  
  ]וקטנים נשים כרבלתא['   כ
  דיוסף זרעא, טבילה ושערי יוחנן ורב גידל רב, ניסא אתרחיש ראשונים    

Because of currrent life-role  
   המזון וברכת מזוזה, תפילה וגבי, תפילין, ש"בק וקטנים עבדים נשים: ב משנה

  אליך פניו' ה ישא, דרבנן שיעורא, ושמור זכור    
  

Because of currrent circumstances  
  בלבו מהרהר קרי בעל: ג משנה

  )עבירה מהרהור ניצול אינו(]  קרי בעל הרהור  [א"כ
  דרבנן ש"ק, ולאחריה לפניה, תורה וברכת המזון ברכת, כדבור לאו או כדבור הרהור    
  וצבור יחיד, נדבה, נוספת, בטעות תפלה, התפלל, ברכות, ש"ק קרא ספק    
  שבקדושה דבר, הציבור עם מודים, ביחיד קדושה    
  דם שראה פולטת, קרי שראה זב, תורה משנה, סמוכין    
  
  )קב=כב (]זקנים הושלש קבין תשעה  [ב"כ
  לבריך לדידי לי הבו, ומרגיל אונס, ובריא חולה; א"ד הלכות, וזיעה רתת    

  הרעים מים, לטבול ירד, ונזכר מתפלל היה: ד משנה
  

Because of external circumstances  
  
  )כקי=כג (]כ"ביה, שתן, צואה  [ג"כ
  והזמנה תפילין כיס, הכסא בבית תפילין, לנקביו נצרך, שותתין מים    
  
  )תכשיטים ד"כ(]  מפהק ערוה כומז  [ד"כ
  ,שער, בקרקע טוחות, עגבות, במטה עמו    
  באשה שוק-שער-קול, ערוה באשה טפח    
    מטונפות מבואות, רק, ולמטה למעלה עיטוש, פיהוק, גיהוק    
  
  ] קדוש מחנך והיה דבר ערות בך יראה ולא:  ויתד עמּוד  [ה"כ
  גרף, עששית, כיסוי, לך תהיה ויתד...לך תהיה יד, חזיר פי, ול ושאין עיקר לו שיש ריח    
  ת"ס בו שיש בית, כלי בתוך כלי    
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  שפלטה ונדה קרי שראה זב: ה משנה

  רביעי פרק
  השחר תפלת

  
  )cue from Avot(]  כנגד אבות מעוות השחר תפלת  [ו"כ
  ,לתפילות תשלומין, חדש כסא בית    
  קרבנות כנגד, תקנום אבות    
  

  וטעויות חברים כבוד
  )cause(] שבת בערב פלג  [ ז"כ

  תפלות שתי לפניו היו
  , ונמס השמש וחם, המנחה פלג
  חוזר טעות, שבת בערב שבת של

  
  
   )political strengths(]  בכניסתו מוסף ע"וראב ג"ר  [ח"כ
  תלמיד אותו, חובה או רשות ערבית תפלת    
  מוסף תפלת זמן    
  לישרא נר זכאי בן יוחנן רבי    

  מדרש לבית בכניסתו ה"רנב: משנה
  

  רוכב היה, העיבור פרשת, קבע תפלתו, ח"י מעין ח"י יום בכל: משנה
  )כת=כט(]  טעה קבע הביננו הקטן שמואל  [ט"כ
  ג"כ יוחנן, המינים בברכת טעה    
   ה"בר' לט, בשבת' לז, ח"לי מקורות    

  ,הגשמים בימות, ש"במוצ, נוסחתה -הביננו
  ח"בר ויבוא ביעלה, הדעת בחונן בהבדלה, בגשם טעה
  חמה דמדומי, לחדש יכול אינו, תחנונים בלשון, כמשאוי דומה קבע תפלתו עושה
    הדרך תפלת, העיבור פרשת

  
  וכיוון כונה

  
  ]הזה המקום אל  [ל
  ק"קה בית כנגד, ירושלים כנגד, רוכב היה, קצרה לתפלה הביננו בין    

 עיר בחבר: משנה
  ויןלכ יכול אם עצמו ימוד    
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  עומדים אין: חמישי פרק
Mindfullness  

  ]מפלסתר הנפטר לחנה וי ראש כובד  [א"ל
  מחנה גברוותא הלכתא, מחבירו נפטר, לתפילה עמידה  
  שמואל, סוטה, חנה  
  

Attitudes and posturing  
  
  ]ברזל וחומת האבן לב  [ב"ל
  מקראות שלש אלמלא  

  ; הטיח זהב ודי משה; הטיח אליהו; הטיחה-הלב על חנה: הטחות: ותפילות בתפילה אלעזר רבי מאמרי
  ; תוסף אל; יכולת מבלתי; ך"ב להם נשבעת; רגלים שלש של כסא; רד לך: משה תפילת
  העגל שכחת-ציון ותאמר, חיזוק צריכים' ד, תפילה עיון, בתפילתו המאריך, ברזל חומת, דמעות תפלה שערי ננעלו

    הראשונים חסידים
  
  ...)ששון שמן י"רשב(] שמיא כלפי חברותא שמך יזכר שוןש זמני הבדלה  [ג"ל

  הבדלה, שאלה, גשמים גבורות מזכירין: 'ב משנה
  , ג"כה אנשי תקנת, כוס, בתפילה הבדלה מקום, והבדלה הדעת חונן
  ,  שבת אחר שחל ט"ביו הבדלה, הבדלה או בגשם טעה
  מודים מודים...טוב על...צפור קן על: 'ג משנה

  
  )לאביון מהר כספו שגר ואז, וכרע ל"לד צדקה לתת רצה לא(] לאביון שגורה כרע סרבן [ד"ל

  כהן, סרבן...שטעה התיבה לפני עובר: 'ג משנה
  ונפטר פרס שקבל אחרונות, פרס מבקש אמצעיות, מסדר עבד ראשונות שלש; שאור, מלח, סרבנות  
  השתחויה, כריעה, הקיד; למלך, ג"לכה, להדיוט בברכות שחייה, כמשה מקצר, כמשה מאריך  

  בפי שגורה...דוסא בן חנינא' ר, רע סימן וטעה המתפלל: 'ד משנה
  אביון יחדל לא, עדן גן, ראתה לא עין, ולקרוב לרחוק  
  המלך בפני כשר, ברכיו בין ראשו, ז"ריב של בנו, ג"ר של בנו  
  חטאיו להזכיר...בבקתא להתפלל חוצפא, חלונות  
  

  מברכין כיצד:  ששי פרק
  ]ביין' לה היללולים הארץ' לה  [ה"ל
  ,ואמו אביו גוזל, ברכה לפני כאן, העולם מן להנות אסור, ללפניו ו"ק, לברכה מקור  
  ארץ דרך מנהג בהם הנהג י"ורשב י"ר  

          Changes for better or for worse  
  סעיד-זן-מזון, למעליותא אשתני יין  
  
  )זית בשמן היוונים על כצלפים השומרים ירו בחנוכה(]  כלום סרהח ישראל ארץ ואין שומר צלף זית שמן  [ו"ל
  ביבישתא וזנגביל פלפלין, קפריסיןו צלף לפול שסופו שומר להקשות וסופו וצנון קורא , ושערי דחיטי קמחא  
  

  ולחם המינים חמשת
  
 Lazying around chewing like Huck Finn] וחביצא כוסס המינים חמשת  [ז"ל

  וסוף תחילה אורז, קמח, חיטה כוסס, המינים' המ בו שיש   
 נהמא, מרתח גביל (טריתא, )דארעא כובע (טרוקנין, דנהמא תוריתא, ופירורין חביצא, ומחוזא דחקלאי ריהטא, קדרה חביץ   

  )לכותח העשוי לחם, דהדקא
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  ופירות בירקות שינויים

  ]שלוק מוציא דשתיתא זיעה  [ח"ל
  , תמרים דבש, בעלמא זיעה

  ממילא ורפואה שותה המשקין כל, בשבת ולהכנה לברכה שתיתא
  בחביצא דלחם דומיה שלוקות ירקות, מוציא או המוציא

    
  וחביבות שבעה במין, מבוררת בברכה, נכונה בברכה, בבציעה: קדימות

  
  Borscht-late for latte] ובציעה קפרא בר קדימה   [ט"ל

  ;  והמברך והמלגלג קפרא בר; אגורי זית
  ודסילקא דלפתא מיא

  עוני ולחם פסח,עירוב של על, משנה לחם, שלמה על בבציעה קדימה
  
  תמותון כאדם העגל בגלל סיני בהר יום' מ] קללה מין ומלכות שם הראשון אדם כעץ בושש לתורי['  מ

  יום יום' ה ברוך, מלח, לתורי גביל, ברוך טול הפסקה
  הראשון אדם ממנו שאכל ועץ חיטה
  מלכות בךי, שם בלי ברכה; פיתא דהאי מרא רחמנא בריך
  כולן על שהכל בירך, א"פה עך העץ בירך: 'ה משנה
  קללה ומין גובאי נובלות, חומץ
  קללה מין, שבעה מין, הארץ מן גידולו שאין דבר: 'ו משנה

  
  Ma makes you eat better first, שירצה מהם יזה'א על ברך'מ] הסעודה מחמת ודבש חיטה ארץ  [א"מ
  דפרזלא נגרי, לקדימה, לאסמכתא, לשיעורין הפסוק, לברכה קדימה, שוות רכותיהןב
  

  ואחריה סעודה
  

  משקים כל פוטר יין, הסעודה מחמת הבאים דברים
  
   mob made a party on heist] דנק אנהר והסבו ביין קבע בכיסנין  [ב"מ

  עליו סעודה קבעו, אחרונים מים, משחא, תכא סילוק: הסעודה סוף, לחמניות, !כנפא עדי, בכיסנין הבא פת
  , המזון שלפני היין על בירך: 'ז משנה
  לאחוריה קרעיה אהדר, המזון וברכת דרב תלמידי, בפה קביעות או דוקא הסבה, יין על סעודה קבעו

  
  playing games , מוגמר] בלילה סמלק ריח  [ג"מ

  המוגמר על אומר, אחת יד ונטילת אורחין, אחרים להוציא ליין הסבה
  הארץ עמי של בחבורה יסב אל, מבושם, חכם בתלמיד דברים ששה

  
  muddled minds  ]אחריהם מברך גינוסר פירות  [ד"מ

  ובלשים מרד ל"ר, מזונא וטעם יוחנן רב) 'לתוס (פירות סעודת אחאי ופת מליח
  נפשות בורא ט"ר שהכל לצמאו מים...שלש מעין וחכמים ברכות' ג ג"ר...ענבים אכל: 'ח משנה

  נפשות בורא, שלש מעין או ברכות' ג
  'בז ממית ליח קטן דק, ותרדין כרוב, חי ירק, מגולגלתא ביעתא
  לצמאון שלא מים

  
  
  
  



Berachot Structures and Simanim   7 

  שאכלו שלשה: שביעי פרק
 Social Interrelationship and participation surrounding Mitzvot   

     אמנים' צ=מה2X ותברכ מאה=אלוקיך' ה מה] בקול המברך אקרא' ה שם כי  [ה"מ
  המתרגם וקול הקורא קול; יחדיו שמו, גודל הבו, לזימון מקורות
  , לשנים מפסיק אחד,  לשוק אחד יצא, לשנים רשות זימון
  עצמו ברכות אחר אמן

  
  ...נברך ורבנן מרנן=ו"מ] היכן עד, הבית ובעל אורח  [ו"מ
  ...הבית בעל יבוש שלא מברך אורח; לרבנן טבא יומא שקי חריך קטינא זירא' ר
  )ע"לר האבל בבית מבטלים, בברוך פותח, מבטלים פועלים (דאורייתא לאו והמטיב דהטוב תדע, הזימון ברכת היכן עד
  מנייכו בקיאי בסעודה פרסאי, האמת ודיין האבל בית

  
  צירוף

  zooms away after paying with an asimon]    פורח וקטן באסימון חטופה  [ז"מ
  לאמן ממתין בוצע, בקערה לזה זה ממתינים, מזוהמות ידים, גשרים, בדרכים מכבדים לא
  מאריכין, יתומה, קטופה, חטופה אמן
  , נקוב שאינו עציץ, כותי, אסימון, חומש, תרומתו נטלה, דמאי
  פורח קטן, שבת, ארון, חכמים תלמידי שני, קטן צירוף, עבדו ומשחרר הארץ עם

  
  בה נקנית שתורה דברים ח"מ ]לתורה מצטרפין בוצין  [ח"מ

  ורבה ורבא אביי, מברכים למי היודע קטן
  ,משלו וחבריו ינאי שאכל ברוך: שטח בן ושמעון ומלכתא ינאי
  ,אחרים ולהוציא לזימון צירוף, ירק אכל אחד

  המזון ברכת ונוסח, סדר, מקורות
  ביתר והרוגי יבנה, ושלמה דוד, יהושע, משה

  
  ארץ מוסדי ויתמוטט] טעה ותורה ברית  [ט"מ

  חבילות חבילות מצוות כאחת שתים על ברכה, ירושלים בונה נוסח, דוד בית מלכות, תורה, ברית
  והמטיב בהטוב מלכויות

  ח"ור, ט"יו, בשבת טעה
  ברכו, והוא רבבה, אלף, מאה, עשרה...מזמנים כיצד: 'ב משנה

  
  בינה שערי' נ  ]ויין שירה אדם של מברכותיו['   נ

  ישראל ממקור', ה ברכו בנקהלות, שאכלנו המזון על, למי, חיים, בטובו: ח"ת או ורב, נברך או ברכו
  

  ברכה של כוס, למפרע צירוף: הסעודה אחרי
  

  מים לתוכו שיתן עד יין, אלו את אלו רואין, לחלק רשאי אינן: 'ג משנה
  היין ומיזוג ברכה של כוס, מצרף שמש, ברכו שכבר חבורות' מג שבאו' ג

  בצנורות יין, אוכלים איבוד, בפת דברים' ד, אוכלין בזיון
  
  חי ולא חי = נא]  חי ברכה של כוס  [א"נ

  מלא כוס, המת מן שחוזרות נשים, חבלה מלאכי, אספרגוס
  לילתא ברכה של כוס, כוס עיטור
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  דברים אלו: שמיני פרק
  הנביא שמואל]  בסעודה קול בת  [ב"נ

  ; שני בשולחן להשתמש מותר; גביו שנטמאו בכלי להשתמש מותר; ומזון בשמים נר; היום קידוש
   ברא או בורא; האש מאורי; ה"ע בשמש להשתמש מותר

  
   גן]  בגן ששבת וריח אור  [ג"נ

  לאורו שיאותו עד, כלים לגמר, כסא"ובה מת של בשמים; עם ברוב, ששבת נר, ם"עכו של ובשמים אור
  ונדיוןלפ איסר בין שיכיר כדי; )אלוקים בגן (עוממות גחלים
  זוהמאי ורבי מזוהם; ואמן ברכה מקצת שמע, זהב של יונה, במקומו לברך שכח

  
  

  הרואה: תשיעי פרק
  
  
  ניסים

  אנוכי ן"ד יעבודו אשר הגוי את גם -ביבשה ים]  נסים הרואה  [ד"נ
  , להודות צריכים ארבעה; יריחו חומת; אלגביש אבני; עוג; ארנון ונחל ירדן מעברות; הציל אשר' ה ברוך

  שנותיו מאריכים בהם המאריכים דברים' ג; שימור צריכים' ג
  

  חלומות
  I’ve got fifty five different things to do]  ובר ותבן מספרים  [ה"נ
  ; רחמים צריכים' ג; כסא בתי ד"כ; תחתוניות לידי מביאים דברים' י; ושולחן מזבח; אדם של עונותיו מזכירין דברים' ג
  מתקיימים חלומות' ג; חלומות פותרי ד"כ; שלומות' וג הפוכות' ג; בצלאל, בעצמו ה"קבה מכריז דברים' ג

  וחלומות ובר תבן, וחלומות כהנים ברכת
   
  ) לחלום סנט 25 רק; שיקדמנו קודם מהר! (כבר, נו]  שיקדמנו קודם הדייא ובר קיסר  [ו"נ

  שיקדמנו קודם; ישמעאל' בבטניךור גאים שני  קיצדו ההוא; הדייא ובר ואביי רבא; לבם מהרהורי מלכא ושבור קיסר
  
    Freudian dreams =זן] מיני על הבא  [ז"נ

  אווז, איש אשת, אמו, אחותו, המאורסה נערה על הבא
  , פירות, חיות; חכמים תלמחדי' ג; חכמים' ג; קטנים כתובים' ג; גדולים כתובים' ג; נביאים' ג; מלכים' ג
  מהם נהנה והגוף לגוף נכנסים אין' ג; הנהנ הגוף ואין לגוף נכנסים' ג

  , ירקות, פירות, צבעונים, חיות מיני
  ;לחוליו החולה מחזירין דברים' י; החולה את מרפאין דברים' ו; מששים אחד' ה

  הרשעה בבל; ז"ע שנעקרה מקום
  ...הרואה

  
  בשר על והמבול נוח]  לעולם מבול חמורים בשר אדם אוכלוסי  [ח"נ

 בשר, חמור-ההמצרית על בא, ששת רב": רואה"כ נהר סגי, הראשון אדם, לשמשני אלו כל ברא אשר, ישראל אוכלוסי
  , בשרם חמורים

  , חנילאי בר חנא דרב פתחא, צדיקים של בתיהם, אמכם בושה, ם"עכו קברי, ישראל קברי'; וגו והגבורה הגדולה' ה לך
  , בעולמו לו ככה, הבריות משנה
  לעולם מבול והביא מכימה, טלה, עקרב, כימה, כסיל, עש; דשביט כוכבא

  
Natural phenomena  

  
  ?A nut like him understands nature]  ?בראשית מעשה עושה טמיא אובא  [ט"נ

  ?הוי אית בתקופתה חמה? ברקים מאי?; ראמים מאי; קטינא קטינא, טמיא איבא, וגוהא זועות? זועות מאי
   והמטיב והטוב שהחיינו; םגשמי; ים; וגבורה וכוח בראשית מעשה
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Living naturally  
  )להחיות צריך למיתה מששים אחת] (לישון נכנס שהחיינו['   ס

  תחילה מזריע; שוא תפלות; הרעה או הטובה מעין; שהחיינו לגבי וקנה וחזר קנה
  לישון, הכסא לבית, לרפואה, מלרחץ, לכרך -וביציאתו בכניסתו
   ושרגא, וחמרא, תרנגולא עקיבא רבי, רחמנא דעביד מה כל, הטוב שעל כשם הרע גל, השחר ברכות

  
  ורע יצירה

  אחרא סטרא=א"ס]  זבוב וייצר  [א"ס
  לאדם שושבין; הצלע את ויבן; זנב או פרצוף, מיצרי לי אוי, וייצר; הארץ על ואתה -ה"הקב לפני מועטים דבריו

  והשועל עקיבא רבי, נפשיך ובכל לבבך בכל; גומר פה...יועצות כליות; מות זבובי; אשה אחורי; רע ינקה לא ליד יד
  
  כסא על מיסב סב]  לקפנדריא הכסא בבית שאול  [ב"ס

  ביהודה הנפנה
  כבוד של הכסא בית; הכסא בבית צניעות; בתשמיש ורב כהנא רב; הכסא בבית ע"ור עזאי בן; הכסא בבית י"ור ע"ר

  קפנדריא, המשחית מלאך' יחמו לא בגדים, ושאול דוד
  

  הבא עולם, יבנה, מועד אוהל, ציון, שמקד
  
  מ"בביה גסות] ליבנה תצא מציון, במקדש ואמן רקיקה  [ג"ס

  , במקדש אמן, מנעל, רקיקה
   יהיה לו לכהן, הלל, בועז, המינים קלקול: תורתיך הפרו לעשות עת

  , חדשים וקובע שנים מעבר לגולה יהושע רבי אחי בן חנניא, בצרתו שמים שם משתף, צרה ביום התרפית
  , אכסניא בכבוד ביבנה לכרם, מועד ואהל משה, תורה תצא מציון כי
  
  Sad]  ומחבירו המת מן נפטר  [ד"ס

  בשלום לך, מחבירו נפטר, המת מן נפטר
  בתוכו שרוי ח"שת מסעודה נהנה
  מנוחה להם אין
  
  


