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 שלא לגרום כיבוי הנר –ימן רעז  סהמשך





 



וטוב  לעשותו  על  ידי  אינו  יהודי :  הגה

,  )כל  בו(במקום  שאינו  צריך  כל  כך  






)דבר  הנושא  דבר  אחר  תרגום  ואת פירוש  
ומכל  מקום :  הגה)  כנו  וית  בסיסיה

ל  הנר  והוא מותר  ליגע  בטבלא  הואיל  ואינו  מטלט
הדין  שמותר  ליגע  במנורה  שבבית  הכנסת  והנרות 

 :)ב"מרדכי פרק כ(דולקות עליו ובלבד שלא ינענע 
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ויש  אומרים  דמי  שהוא :  הגה

איסטניס  והנר  מאיס  עליו  מותר  להוציאו  דהוי 
מרדכי (לדידיה  כגרף  של  רעי  והמחמיר  לא  הפסיד  

 :)ריש ביצה





 


הגה :
רים  דלא  מהני  תנאי  וכן  נוהגין  במדינות ויש  אומ

הגהות (ח  "אלו  ודין  התנאי  עיין  לקמן  סימן  תרל

  ונוהגין )  וכל  בו'אשירי  פרק  כירה  ורבינו  ירוחם  חלק  ב
לטלטלו  על  ידי  אינו  יהודי  ואין  בזה  משום  איסור 
אמירה  לאינו  יהודי  הואיל  והמנהג  כך  הוי  כאלו 

 :כן נראה לי. התנה עליו מתחלה ושרי
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–
 


הגה :

ונוהגים  שבשבת  מאחרין  יותר  לבוא  לבית  הכנסת 
דבתמיד  של  ימות  החול  נאמר מבחול  משום  

בבוקר  ואצל  שבת  נאמר  וביום  השבת  דמשמע 
  ונוהגין  להרבות  בזמירות )ב"מרדכי  פרק  כ(איחור  

של  שבת  כל  מקום  לפי  מנהגו  ובכל  דבר  אם  לא 
אמרו  אין  מחזירין  אותו  מלבד  אם  לא  אמר  לאל 

  מחזירין  אותו  ויש  להאריך 'אשר  שבת  וכו
יך  בהם  אף ולהנעים  בזמירות  ואין  למחות  במאר

אור (על  פי  שהמוחה  מכוין  משום  ביטול  תורה  

  ומכל  מקום  בשבת  ויום  טוב  לא  יאריך  יותר )זרוע
מדאי  כדי  שיאכלו  קודם  שעה  ששית  כדלקמן 

 :ח"סימן רפ

–
 


הדין  ביום  טוב והוא:  הגה  

ב "ם  פרק  י"רמב(מותר  להוסיף  על  מנין  הקרואים  

  ויש  אומרים )ם  ובית  יוסף"מהלכות  תפלה  ותשובת  מהר
  וכן  נהגו )ן  פרק  הקורא"ר(דביום  טוב  אין  להוסיף  

במדינות  אלו  מלבד  בשמחת  תורה  שמוסיפין 
הרבה  גם  בכל  יום  טוב  אין  המפטירין  ממנין 

 :הקרואים כדלקמן




וכן )מרדכי  סוף  מגילה(ויש  אוסרים  :  הגה  
נהגו  במדינות  אלו  חוץ  מבשמחת  תורה  שנהגו 

 :להרבות בקרואים ונהגו כסברא הראשונה




הגה :
ואלו  דוקא  מצטרפים  למנין  הקרואים  אבל  לא 

ודין  עבד .  )ש"ן  וריב"ר(שיהיו  כולם  נשים  או  קטנים  
כנעני  כדין  אשה  אבל  אם  אמו  מישראל  מותר 

ואסור .  )ב  מהלכות  תפלה"הגהות  מיימוני  פרק  י(לעלות  
לקרות  בראש  מגולה  ואין  איסור  לקרות  עם  הארץ 

דול  הדור  לפני  תלמיד  חכם  כי  אין נכבד  עשיר  וג
זה  בזיון  לתלמיד  חכם  רק  כבוד  לתורה  שמתכבדת 

וממזר  מותר  לעלות .  )אור  זרוע(באנשים  גדולים  
ז "ועיין  לעיל  סימן  קל.  )א  מפראג"מהר(לספר  תורה  

 :מסדר הקרואים


