
 1*נפא המנהק כותים של וחמאה חלב הלכותספר
 ישראל יושב רבק דתט להא חנינא עלה ואמרינן , רואהו ישראל ואין כותי שחלבוחלב
 דליכא אי דמי היכי לן וםיבעיא , חושש ואינו לו ומביא חולב ונוהי כוהי של עדרובצר
 ומרכא לעולם , חושש אינו אחאי בעדרו טמא דבר דאיכא ואי פשיטא בעדרו סמאדבר
 יחיב דכי כיון דתיסא מהו ליה חזי לא יהיב וכי ליה חזי קאי וכי בעדרו טמאדבר
 קחזי קאי רכי כיון לן משמע קא טמא חלב ביה ומערב מייתי דילמא ניחוש ליה חזילא
 בעדרו טמא דבר דלעא ירעינן רכי השתא אשהכת , ביה מערב ולא מירחת אירתותיליה
 : עדרו בצר יושבבאינו עלי פן להקל אסנף הכי אפילו , מותר ליה חזי לא קאי כי ואפילו עררו בצר יושבוהוא

 הצריכות שבתהלכות
 מררעוה שתי או קומות שתי נכוה ואפילו יטה שמה בשבת הנר לאור ישיא לאקלז(

  ירושלמי , ל9-זח  אסורים ארם בני י'  אף  ובמרודה , מותר אתך נענין שניםאבל
 סימר דבעי אית , חושש ואינו ושבקערה שבכום מה הוא מסהכל אבל חייא ר'הני
 , הסכנה ומפני דגקיות מפני מימר דבעי ואית , העין בהעברת שהוא פירוש לשעהשהוא
 נקיות משום דמר ומה אפור לשעה שהוא רמר מה חורין לנקיבת מביניהון נפיקמאי
 ברתי' ליה אמרה ביה מסתכל שרי כסא ליה מזג אמי רב לנבי סליק ירמיה רב ,מותר
 , וכו' מסהנל אכל חייא ר' דתני רביה חייא ר' כשיטת דנהיג לה אפר עביר הוא מהחמי

 : )אב"ן( , מצאתיכך
 מאקר ר' דברי חמאה חייבת יצתה ואם חותם עליה שיש במבעת אשה תצא לאקלח(

 תצא לא מרהנן בהאי מאיר כר' לן קיימא הכי ואפילו פטורה אומריםוחכמים
 חוחם עליה שיש רהא מכלל חטאה חייבת אינה יצתה ואם חותם עליה שאין במבעתאשה
 אין מחלוקת כך ואחר סתם ליבמתו בההולץ דאמר ואע"ג , אלפסי רבינו פסק כךחייבת
 ואמר מאיר דר' עליה עולא מרקאי מקום סכל , היא מחלוקת ואח'כ מתם והאי כמתםהלכה

 עליה שאין דבטבעת באיש וחילופיהן עולא ואמר , לן קים מאיר כר' אלמא באישוחלופיהן
 הנקובה ובמחם חותם עליה שיש יבטבעת באשה וחלוף חמאת היינ נקובהוכשאינה אסה- אבל פטור הנקובה ובסחט , אסור אבל פטור חותם עליה ובריש , חטאת חייבחותם
 אך , לקב"ן( , אסורה אבל פטורה נקובה שאינה ובמחם חוהם עליה ובאין חטאתחייבת
 מחטים ובכל שבעולם טבעות בכל לצאת והנשים האנשים מקפירין שאין ממני דעתפליאה
 בכל רב אמר לחצר נכרית ובפאה בכבול דהא ועלה , הרבים ולרשומו ובכרמלית בחצרבין

 ופאה מכבול חוץ לחצר בו לצאת אסור הרבים לרשוה בו לצאת חכמים שאמרומקום
 האלפסי רבינו ופסק , כבבול הכל אסר ישמעאל רבי בשם ששון בר ענני ור' ,נכרית
 ישמעאל כר' דקאי l~tff בר ענני כר' פסק יעקב ורבינו , כווהיה תנא לן דפתםכרב
 באנשים מקפירים אנו שאין שזה וכמדומה , הכשיטיהן בכל בחצר לצאת הנשים נהגו זהעל

 שאינו מעורבת שאינה ובחצר ככרמלית דינו שלנו הרבים שהרשות לפי וכו'ובנשים
 רבוא ששים יום בכל עליו עוברין ואין אמה עשרה שש בו שאין מדבר לרגלידומה
 הנקובה ובמחם חותם עליה שיש בטבעת הילנך זו, כנגר 11 מכוונות העיר שעריואין

 לחתום האשה דרך שאין אסורה אבל פטורה היא נמורה הרבים ברשות חמאתשחייבת
 הוא גמורה הרבים ולרשות הכשיט הוא בו לתהום שררכו לאיש אלא , משוי להוהויא
 הרבים רלרשות חותם עליה שאין בטבעת אבל , לכתחלה מותר והכא אסור אבלפטור
 לצנועין אלא הרבר את מגלין ואין , לנתחילה לצאת מותרת הכא אסורה אבל פמורהגשרה
 שבעולם הרבים רשות רבכל בירושלמי דאכרינן שסעתי כי אף , שבת בהוצאת יקלושלא

 : )אבין( , סרבר לדגלי דומה אינו אם אף חכמיםגזרו
 דגזרינן לאו אי הרבים לרשות בהן לצאת מותרין ולנשים לאנשים תכשיט ד23לקלט(

 יילמא 11 יאנהטנהינ[
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 ררנו שאין מי וכל בו יוצאין ממנו נחלץ שאינו תכשימ כל הילדך , ומתוי שליףוילמא
 ולחלוץלהראות

 יוצאיי
 הסנרל ונפל מנדלו רצועת ,שנפסקה מי הנאונים בתשובוה , בו

 כדאיהא התירו בכיס דוקא תימא דלא , אפות מארבע פחות פחזה ביתו ער טוליכומרנלו
 כרשוה אמות ד' לאחויי אתי ליה שריה לא אי ממונו על בהול שארם מתוך שבתבסוף
 ד' שהעביר השבת את מחלל במעביר אבל אשת מד' פחוה בטלטול איסור מצינו דלא ,הרבים
 למרנו , מצאתי כן , הלכה וכן סררבנן טלקות חייב ישב לא ואם הרבים ברשותאמות
 אמות מד' בפחות זה בענין מוהר ביניהן עוברת הרבים רשות שיש החניות מפתחות כימזה

 חייב לזה מזה הזורקן אבל , להצניען הרוצה תבירו של החנות עד להולינן ויכול)וכשיושב(
 מחייב עקיבא ר' באטצע הרבים ורשות היחיד לרשות היחיד מרשות הזורקדהנא
 ולערב , חייב הכל דברי מעשרה למטה אבל דפליני הוא מעשרה- ובלמעלה פוטריןוחכטים
 רשות מערבין אין הרבים רשות צרי בב' בהים בשני כרבנן לן דקיימא אפשר איביניהן

 : בכךהרבים
 אמור בהן אףליגע בשבהואנשימערב בכלמקום )כספים( ]"[ מוענין מזרת אנשיקם(

 כסף של טסין בראשם שיש והאזורות , בהן משהמשות המלאכות שכללמה
 ובתי השוקים ובתי המנעלים תחת או הרצועה בו לקשור שדרך ועץ וברזל נחשת זהב שלאו

 למוך ומותר , הגאונים בתשובות אמר כאשר המבעת מן לבד בו לצאת מותריןהירים
 המוציא פרק בשבת ודאמרינן , למלבוש שדומה הרבים לרשות בו ולצאת בשבת מזבבשמן
 ראשו על הוציאו ואפילו , הוצאה דרך בירו כשהוציאו שהוא כל עוב ושמן בשמיםמיני

 : ארם כל אצל דעתם בטלה כן עושין הוצל אנשי תאמר ואם ,פטור
 ובשבת ביו"ט מים או יין שבחבית בברוא הבנד או הפשתן את לרחוק דאמדרקמא(

 ממוכרייא האי אשי בר שימי רב דאמר ,מחימה משום בברזל ולא בעץלא
 ומביא ביין מחיטה ראין הקל יעקב שרבינו ואע"פ , סבא גיומא להדוקה אסוררנזייהא
 במזיר להחום חוץ שיצא ומי . )אבין( , זה על ולהקל לסמוך אין הישר בספרראית
 שחלל ומי , תורה דבר תחומין עיכובי על לוקין חייא ר' תני מבוי בסוף כראיתא אותומלקין
 בחייבי או לאוין שבחייבי לפי במלקות ליה סגי דלא הוא בדין התראה בלא במזידשבת

 ומחלל , כריחתן טהרי נפטרו שלקו כריחות חייבי דתנן במלקות ליה דמגי הואבריתות
 ילקו נשכר חוטא יהא שלא ברי אבל , ההראה בלא וכרת בהתראה מקילה ורונושבת

 : הגאונים בתשובות ,אותו
 ממקום באו א"כ אלא ישראל בהן יספור לא חלילים שהביא כותי נומל פרק *למנכרךקמב(

 מאוהן לשהות מ"כ ריי התיר מכאן , מותר קרוב ממקום באו ואםקרוב
 אפי' בשבת לנו וסביאות הרבים שברשות הבורות ומן הנהר מן שואבות שהכותיותהמים
 היה הוא שגם מפני קרוב ממקום באו אם בחלילין שרינן מאי דטעמא בשבילנועשו
 בעירובין נדאיתא , התם ושהי אזיל בעי ראי מיגו נמי הכא וליקחם שם ללכתיבול
 לנו מייתו כי ד' ורחב עשרה העמוק הרבים שברשוה בגור ויורד מהפס ועולהמטפם

 אסור ישראל בשביל ראם בשבת כבש שעשה לכותי רמי ולא מהן, לשתות מותרהכוהיות
 אחריו משקה לבהמתו מים סילא הנא ולנך , )אב"ן( , ליה למיעבד מצי לאדישראל
 לעצמו אבל , הבור הבהטהטן להשקות יכול הישראל שאין אפור הישראל בשביל ואםישראל
 ישראל ואין בו, אמור לילך לו אפשר שאי לתחום מחוץ הבא רבר וכן , בדאמרןמוהר
 , איסור מלאכול מצווה אינה דבהמה לבהמהו עשב להניא רוצה אם הכוהי את למנועחייב
 אלא שלה נייחא וזהו ינוח למען שנאסר בשבת עשבים גבי על בהמתו ארם מעטירועוד
 הנר את הרליק כותי ראם דומיא בשבילו שנעשה איסור מדבר מליהנות אמורשהוא
 מילא כסו ישראל אחריו מאכיל לבהמתו שהלש כותי וכן , סטנו ליהנות אסור ישראלבשביל
 דשמעתא וסוגיא , דליקה גבי כדאמר עביר דנפשיה אדעחא דכוהי וכו' לבהסהומים

 ססיסק"*
nbro נל . )חקן ומנוס ססכגס קסם
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 בטכירו אף בפניו ושלא בעבורו איסור ויעשה בשבילו ירבה שטא אסור ומכירו שבפניוכ5
 אבל , בשנת שעשה האש כננד להתחמם אסור הטעם ומזה , מותר בו וכיוצא כבשבנין
 כך בשבילן מקומם להניח הייבין אין ממנו נהנין והן סרורה הכותי ועשה יושביםאם

 בנית הרליקה הניע שלא זמן כל בשבת דבר כל להציל דמותר ר"ה וכתב , ר"תפירש
 הדליקה שאין זמן כל אבל לרבויי אתי ליה שרית ראי בבית כשהדליקה אלא אמרודלא

 : יערימו שלא כדי זה על ולהקל לסמוך ואין , כתני כל פרק בשבת , למיהש לינאבנית
 בפרק ראסרו הוא גמור היתר שעוה של נרות בשבת להדליק בצרפת שנהנו 13הקמג(

 פתילות פסול כאן ער בגטרא ואמרינן הטים פני שעל בירוקה ולא מדליקיןבמה
 רתי0א מהו ליה איצמריכא שעוה פשיטא ובו/ בשעוה ולא בזפת לא שמנים פסול ואילךמכאן

 כענין שמן בתורת לה דפסיל הוא שמנים פסול משום כפירוש , קמיל הזיא לא נמילפתילות
 השרים לפני השעוה פתילות שנותנין כענין לפתילות אבל , הפתילות על החלבשנותנים
 שמנו אותן אלא פתילות פסול לך ראין לפתילות מותר קוטון הנקרא נפן וצמר ,טוהר
 דשבת בירושלמי שאמרו ואע"פ , מפשתן יותר אחריו נמשך והשמן יפה דולק וזהחכמים
 צטר למעוטי לאו פשתים אלא שלהבת עושה לך אין לומר חכמים שיערו תמיך נרלהעלות
 אלא העץ מן יוצא אינו גפן צמר אבל רמתניתין הנך כי העץ מן היוצא כל למעוטי אלא באגפן

 : נ"ע יצחק רבינו הורה כך , )אבין( , פרי שהן שבו הנרעיניןמן
 עשים לו שנחן ישראל משל והוא בשנת נותי יפי על לישראל הנעשית למלאכהקמר(

 טהן ועשה ועצים אבנים , יריעה ממנה ועשה מטוה , בלים  מהןועשה
 טההיא ,  לעולם  אסורים בשבת בשבילי התחום  בתוך הבוהי  עשאן אם אלו  בגון ,ביה

 ישראל בשביל אם דאמר קבר לו וחפרו ארון לו twvt מההוא קמן רמועד דאפדנאמעשה
 אלא מעיקרו יבר עשייתו אין כותי לכובס וכלים לעברן עורות אבל , עולמית בו יקברלא

 והכל לישראל כוהי שעשה כלים או בית כגון מלאכה וכן , שיעשו בכדי ומותרהקונו
 אע"פ דמים וכך בכך לו לעשוהם שקצץ כנון בכלום עמו מסייע ישראל ואין כוהימשל
 יעכבנה הכותי רצה שאם ישראל שם על נקראת שאינה לפי מותר שלימה מלאכהשהיא
 אמר ור"י והברזל, והאבנים העצים נותן כשהישראל כן שאין טה , אחרה לו ויעשהלעצמו
 שלא טעסא היינו וקבר וארון מותר, ישראל משל ישראל בשביל הנעשית כלישאפילו
 בשביל שנעשה כבש שהרי  מותר,  לאחר אבל , בשבת בשבילו נעשה  זה וארון קבריאמרו
 וההיא , עולסיה בו ירר שלא ישראל בשביל ואם קמני  מרלא  עולטיה  אמור אינוישראל
 שכתוב מפר מצאתי כי , זוטרא מר של עבדיו בו סייעו אוהו כי כלום קשה אינוואפרנא

 1 בהרייהו סייעו סיועי עבדי הנהובו
 ימים מג'  פחות בספינה מפליגין אין ת"ר השכת יציאות פרק נשילהי "יתא כךקמה(

 רבינו כהב , כו' מפליגין מצוה לדבר אבל הרשות לרבר בדזא השבתקורם
 והספינה טפחים עשרה בטים שאין קטנה בספינה הוא מפליגין דאין דהא שאומר מי ישהאלפסי
 זה על והקשה , הנדול בים להפליג נהנו ולכך כף בה נגעו תהומין גזירת ומשוםנוששת
 גדולה ואפילו בספינה סתם קתני ואמאי קטנה בממינה מפלינין אין למיתגי ליהלהוה
 אטאי מצוה לרבר ועוד , לא נמי טפי אפילו ימים מנ' פחות איריא מאי ועור ,משמע
 אבל לערב פסחו את ואוכל מובל אונן כרתנן עשה במקום רבריהם העמידו והאמוהר
 במקום דבריהם העמידו קדשים וגבי כרת במקום דבריהם  העשירו לא פסח דנבי בקדשיםלא
 לו יש ימים ג' רנל שבת עוננ מצות בישל משום מפלינין ראין טעמא היינו אלא ,עשה
 נייחא לחו הוה נ' ולאחר , כשכור וינועו יחוגו כרכתיב הספינה נענוע משום וטהשינוי
 , המצוה מן פטור במצוה דהעוסק עונג ממצות דפטירי שרי מצוה ולדבר , שבת עוננומקיימי

 וקשה , טעמא מהאי נמי לשבת קודם ימים מג' פחות כוהים של עיירות על צרים איןוכן
 ומצאתי , ובששי בחמישי הנרול בים להפלינ נהגו למה רבינו של אחרון פירוש עללי

בירושלמי
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 בחמישי ולא שבת בערב לא הגרול בים מפליגין אין .כך השבת יציאות בסוףבירושלמי
 בערב אף מתירים ב"ה כרתין ועל מתירים, הלל ובית בר' אף אומרים שמאי ביתבשבת
 ראין בבלי דתלמוד ברייתא כן ואם , קמא הנא היינו לחורא ברביעי דאי קאמרשבת
 בדבר, מחלוקות ומ ואביה אביש קמא.רפליג כהנא לשבת קודם ימים מנ' פחותמפליגין

 : )אבין( , בנ"ל הגדול בים להפליג נהנו ולכך , כב"הוהלכה
 , בשבת ישראל עם עושין שהיו כותים אומנין הני מהך, לעיל בירושלמי מצאתי דעדךקמו(

 בקבזלת בד"א אלעזר בן rtvQt ר' אמד , סותר גחיהם בתוך אסור ביתובתוך
 אסור, לקרקע במחובר אבל הקרקע מן בהלוש בי"א אמור, בתיהם בתוך אפף יום בשכיראבל
 בין במחובר בין בהלוש בין כך ובין כך בין מהו , מותר כך ובין כך בין אחרתבעיר
 בן שמעון ר' בקבולת ובלבד במחובר. בין בתלוש בין אילא ר' אמר בקבולה ביןבשכיר
 אההיא פליגא פימקא האי , אלעזר בן כריש הלכה ובע"ז ובאבל בשבת אחא ר' בשםברקנא
 בין והכא מותר לתחום חוץ;' אסור התהום בתוך קבולת מקבלי שמואל דאמר קמןדמועד
 בשבת אבל באבל לההיא רסוקים יעקב ולרבינו , מותר בתיהם בהוך בשבת ביןבאבל
 ואמר ימיו בסוף בו שחזר שמעהי אך , רירושלמי הא ליה ,ניחא מוהר התחום בהוךאפילו
 לההיא נזקים ואם כבבלי, וקיא חולקת דהירושלמי פמקא סוף ופוף מיתוקמא ובאבלבשבה
 אין בירושלמי מצאתי . )אנין( , לעיין ויש שפיר, אתי הוה לקרקע בטחוברדשמואל
 מהירין וב"ה ברביעי אפילו אוסרין ב"ש בשבת בה' ולא בע"ש לא כותי ביד אגרותטשלחין
 מקוטלות שהן אבנים למישקל אסור גדול כלל פרק ירושלמי . )אב"ן( , שבת בערבאפילו

 : ושלום , סותר בכרמליה אבל הרבים ברשות הכמאלביה

 הנוכההלכות
 לפי המזבה לחנוכת בהעלותך פרשה נסמכה למה ובילמרנו ניוושלמי מצאתיקנז(

 ולא המזבח לחנוכת קרבנם את השפמים נשיאי י"ב שהקריבושכיון
 בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל דבר למשה הקמה אמר נפשם עגמה הלויםהקריבו
 במה בפרק , ובניו וחשמונאי גדול כהן מהתיהו בניו בני שיעשו אחרה להם יש הנרותאת

 בשמן להדליקה המובחר מן ומצוה , עשרה בהוך להסחה חנוכה נר דמצות מוכחמדליקין
 יסים וקבעום ימים ח' ממנו והדליקו נס להם ונעשה להאריך אין חנוכה מעשה ,זית

 דקים עצים טלקטי פי' , השוק מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע חנוכה נר ומצוה ,טובים
 לשיעורא נטי אי , מדליק אדליק לא דאי , ניסא פרסומי ומשום , ארם מכל מתאחריןשהם
 לאורה להשתטפי או לכבותה רצה אם ואילך מבאן הוה כשיעור שטן בה שיהאשצריך
 שקעה שלא תענית כל שמואל ראמר , דתעניה חמה כשקיעת ז"ל ריא"ף , בידוהרשות
 ימסא הכוכבים צאת וער השחר דטעלות , הכוכבים צאת דהוא תענית שמיה לא חמהעליו
 צאת עד הראשון החמה ומשקיעת , ברכות בריש להו ומיסמינן בעזרא ק-אי כרכתיביהוא

 אלא ניסא פרסומי יליכא במיהרא כשרגא והוו שני בפסח כדאמר מילין חמשההכוכבים
 ; )אבין( , ואילך האחרון החמהמשקיעת

 בהן להרליק מותר יטה שמא בשבת בהן להדליק חכמים שאמרו שמנים דכלקמח(
 ובבתה , לאורה להשתמש אסור שהרי בשבת , בשבת בין בחול ביןבחנוכה

 טכאן הנראה האלפסי רבינו לפי' תשובה לי יש מכאן . להמות יבא ולא לה זקוקאין
 לאורה להשתמש מוהר שאם piwn מן רגל שתבלה לאחר אף לאורה להשתמשדאסור
 השבת נר לפני חנוכה נר להרליק לו שיש ונראה , )אב"ן( , לאמויי אתי הזה הזמןלאחר
 חנוכה הנר את להדליק יוכל לא שוב השבת את עליו וקיבל השבת נר לו ידליקשאם

 את עליו קיבל לא אם אך , בדילנא אין לי' ואמר ברלת סי ירמיה לר' רב ליהכדאמר
 מילה14 תליא בהברלה אלא מילהא הקיא בהדלקה דלאו חנוכה של את להרליק יוכלהשבת

:כהאסר
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 וכדטנט ושוכה קטן דנ לצלות כדי ושוהה הנר ~עע ומרליק מדליקין במה בפרקיכדאמר
 בהרלקה שבת שלא דוי שובת כך ואחר מועם דבר לתקן יכול ההדלקה שאחרהקונטרס
 יקדים שלא ובלבד רתגינא יאסר לא נדול יום מבעור הדליקם ראילו מלאכה לעשותומותר
 האש לעמור משלים הענן שעמור מלסד ונר יומם הענן עמוד ימיש לא דתניא יאחרולא
 ובית שמאי בית ואיפלינו . מילתא תליא ממלאכה בהבעלה אלא תליא בהרלקה דלאוינו'
 ראשון יום נוותיה לן דק"סא הלל נבית ישראל כל ונהנו חנוכה נרות בהדלקתהלל
 , מורירין ולא בקרש מעלין ונננד הי~צאין ימים כנגר והולך מוסיף ואילך מכאן אחהפדליק
 בתחילה ונף החוואים פחתות סאת בקדש סעפן הלחם שתי פרק בסוף גמנחותומפורש
 פכורי אלד בסוף עמודיו את ויקם דכהיב מורידין ולא , המזנח גוף ולבסוף מזבההשמישי
 פרסתי משום הבחוץ ביתו פתח על להניחה ומצוה . ופירקו הקימו ע"ה רבינוסשה
 ררך גיתך מזוזות על דבהיב , מימין מזוזה שתהא כדי לבית בכניסתו שמאל ולצר ,ניפא
 שתי נין ויכנם משמאל חתנה ונר , ברישא עקר דימינא נרעיה איניש עקר וגיביאתך
 שאדם בבית אם כי חנוכה נר להדליק הכנמת בבית חיובא ראין לי ויראה , )אב"ן( ,;.ל גאון כתב וכן מימין חנוכה נר להניח ראוי מימין מזוזה שם אין שאם מזה למדנו ,שצות
 ממזוזה טור הכנסת ובית , משמאל חנוכה ונר מימין מזוזה שתהא כדי מרקאמרינןדר

 נהנו אלא , הכנמת גית לחזן רירה בית בה יש כן אם אלא ריומא קמא בפרקבדאמרינן
 לפרטו בגולה מעט במקדש כן כמו ועושים עולמים בית במקרש בא שהנם שם עלבך

 : )אבין( , שם מתקבצים שכולםהנס
 ואילך מכאן ניסים ושעשה שהחיינו שתים סברך ראשון יום חנונה נו ך:רראהקמם(

 רוצה ואם , עדיין ביתו בהוך הרליק וכשלא נסים, שעשה מניךהרואה
 ליה חזינא כראמרינן , יחד לחברן כדי בירו הרשות , שירליק עד יברך ולא הרלקתו עללמדרן
 מצאתי , דהבדלה אבסא וכן בסובה ולישב דסוכה זמן דקידושא אכסא להו דממדר נהנאלרב

 שאמרו הוא חנוכה נר רלענין כננדו, לקרות סותר הכנסת לבית שנררו ושמן הגאוניםבתשובות
 כך כל מצוה אינה והכא עליו בזויות מצות יהיו שלא חנוכה נר כנגר מעות להרצותאסור
 משום ולא הוא יטה שמא משום הנר לאור יקרא לא נשבת ורתנן , כנגדו קורא לכבוראלא

 : בו יש קרושה נר וכי ההם כראמרקרושה
 ואחת , יום של לעניינו אחת תורות שלש מוציא נשבת להיות שחל מנת היש ראשקנ(

 ואחת , קודם תריר תדיר ושאינו דהדיר משום חנוכה לשל הקורם חרשלראש
 נב על ואף , נאון יהודאי רב השיב וכן , ליה לממיך חנוכה בשל ומפטירין , חנוכהלשל
 אין ועינך תדיר חדשדראש

 מפטיריי
 שחל אדר חדש ראש רטן לרבר וראיה , הרש בראש

 הכא עיקר חרש בראש ואע*נ חדש בראש ספטירין ואין בשקלים ספטירין בשבתלהיות
 יקראו הקריאה חובת שהן שבעה דגל לי מראה , חאלפםי רבינו כתב כך , טנא לאנמי

 הרי חנוכה בשל ואחר , חרש בראש ואחד , היום בענין חמשה , ליום חובה שהןבשישתן
 זמן רכל חנוכה לשל הסטיר ויחזור חשכה פרשת אחר עד בקדיש יפסיק ולאשבעה

 בין מפסיקין שאנו השנה שבתות כהפסקת בקריש להפסיק אין היום חובתשהפרשיות
 בכסה שנהנו וזה , )אבין( , הקריאה טחובת שאינו למפטיר היום חובת שקראוהשבעה
 מה על סומכים הם בחנוכה והתשיעי ר"ח בשל והשמיני היום בענין שבעה שקוריןשקומות
 היה שבעה שהם הקףיאה חובת ום'מ , עליהם מומיפין אבל מהם פוחתין אין חכמיםשאמרו
 שהמפטיר יתכן ללא ועור , כרפרישנא ליום חובה הבאות התורה מפרי בשלשה לגבוהלהם
 מחויב שאינו רבב , ליום חובה הבאה  חתכה פרשת לקרות השבתות בל  בררך קטן  הואאם

 אין הבה ופרשת ס4כ יעקב רבינו כתב ובן , חובהן ירי הדבים את מוציא אינוברנר
 : הירחק לאב, , אסרנו כאשר לעשות נכון כן על , קטן בהלקרות

הרוצה




