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קצגרמה-רמדשבתהלכות

ביןשמןשלבנרביןיפההאורבהשתאחוכדימצוהלשםשתדליקנהקידםמחירכת
:הואיפהומנהג"כהכרוךבנר

אפילולנרפתלהאותםעושיםאיןלנרגכיםפיטתןבגדינלאידהינו]לכמרטוטיןמן
מדליקים,הדקימל"פשתןלבגדיאבליפהדולקיםשאינםלפימחורכימליהם

.מחורכיםשאינןפ"אע(טחרשיםהםאפילו)בהם
"מצומצמותיאצבעות'גשהיאבגדבחתיכתלהדליקאכזרשבתבערבט"יוחלואם
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שםשאין"טומאהמקבלתאינהאצבעות'מגשנפחתהשכיוןכלימתורתנתבטלה
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.ג"מקיקפא"מט


