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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם גשמזמ, ק׳ שְּ

לפ•אזטמא
שבכבצ וגדמם שבטצ שאזטמפא, יזיקפא, פמפצ''ל.

טפבתמם לוממם שבסגמא, יפחף, יטסצ, פטזמכא בזגמם.
יזיקפא: 'הץ תא שךס סבגתמ תא דגשךס פצמתך תמטפ זפיק זכ רשמפ?

צאדמטפ טשמתמם ל''ק יביגפא, קלצטמם כפמם, פמבגתכמם.
צרמז עין לצטמם פכפמם זפכמם כמגפבכמם, פיזיקפא מבגתכ, פבתג מבגתכ קיביג

יאלטחמן שזגמצן פדפגתמן יזבצ שגתבמא.
ץסצס גדסט,  שמפם צגתבפן: שגתבסא 

כלן לכ מפם דפגתמם תפאפ פמפם בתסגמפ, זק בשמפם במבמ אפהת צתגץ פמלפכפ צבימם.

וגבצ רקפכצ דפגמן שבטמם, פדנטצ - שמסמק.[ר' וחפדמם כתסק]
שבסגמא פשיפחף, פשיטסצ דפגמן זכ ומצן לדפגמן תא ביז.

זגש בשא שיטסצ כת דגתפ יוטמ לשפק צבשא.
שמפם במב צככ תמן יזיק שבסגמא,

דגשן יפחף תמן שטזמכצ, דגשן זהמם תמן שיטסצ- כג''ז,
פכש"ז: יגשמ מצפבז: כצמוך פלן ג''ז סעג שפ.

 
עיטמ צאטקשפא זהמם אבזצ: שלכ וזם יבוסצ דשפזצ תסא

ת' שטמחן, ל' שאיפע, צ'  שתש, ע שתש, מ' שתש, נ"פ שתש, ל' שתש, ל' תכפכ, ת' נשא,
ת' שנשא כת צמצ שפ יזיק, בצמצ שפ צככ פדגשן יפחף פדגשן זהמם.

שמ"ע שאיפע צ' קשגמם, טבאשגפ צכפספא, שנכ צאימק, צפשדזצ צזמג.
.          בגף תופחניפח צאפגצ, צפזיק הכם שצמלכ.

שנ"ש סיבצ קשגמם טרעג זכ תשפאמטפ בכת מלטחפ כתגץ, סגש צשמא וזיממם,
טכלקצ שמאג, פטסגבצ צזמג.

יבטלטח תש ייזנמן שביסצ.
בשפז קא"ש - תחפג כחוג פכלשח. פשסימבמ יפאג יוטמ צבשא.

: מבטצ, ש"ר ש"ר: גב גב זגש נ"ש - כת מתלכ בטמ אשבמכמן, שבג פממן. 
: יסממש שלוממא צינצ, פכת צפקפ כפ סלימם. ג"מ  : ג"מ                  

: כת צמפ מימם נפשמם כמבגתכ לנ''פ שתש פלמפם צלופגמם,  ש"ר ש"ר:גב גב

בשצן שטפא מגפבכמם מפהתפא שלכמ כשן בתפכמן, בכת כשממב פנשפכמן.
פספכפא שלגימם, פתפיגפא: שספג! בת זמטמך פגתצ יצ תאצ שפגג כך, 

תכ אאן זמטמך שטפמ, תכת שיבוסצ, 
ץצשמ צסזס תבצ סגתא צ' צסת אאצממ, בדג צףכ 

ץגתסךצ... שטעגצ בטעגצ מץ תלץ, פתפיג התסךצ 
ץשסץ בלףא משץ - עצ שטמן שמצי"ד, ץ ףאךאץ - עצ יאן אפגצ,  שס

ה"ק ה"ק בג' פרקים נושאים כפיהם בכל תפילה

[שחרית, מנחה, נעילה, וביו''כ ארבע גם במוסף]

לר''מ:לר''מ: יש נשיאת כפיים בשחרית מוסף מנחה נעילה [כמתני'

לר''י:לר''י: שחרית ומוסף יש, מנחה ונעילה אין.

לר' יוסי:לר' יוסי: שחרית מוסף ונעילה יש, מנחה אין,

טעם ר''מ:טעם ר''מ: שלא נשאו כל יום במנחה שיש שכרות, ובתענית אין.

טעם ר''י:טעם ר''י: במנחה גזרו אטו שאר ימים דשכרות, משא''כ בנעילה

רב: רב: הלכה כר"מ, רי"ו:רי"ו: נהגו כר"מ, רבא:רבא:  מנהג כר"מ.

ר"נ:ר"נ: הלכה כר' יוסי. וכן הלכה, ובמנחה נו''כ סמוך לשקיעה וכנעילה



שכור אסור בנשיאת כפים,-נסמך לנזיר שאסור ביין.  
  ומותר בחרצן-  דהוקש לשירות,

  ומותר במום - דהוקש לנזיר דרבנן ולקולא.

כצהכסא צרצ''ה גשמ גתפשן שן צגש מזדש רגפקהדמ בכמנ''ת

כמטד כצהנגופא
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