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 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
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לקנות ידיעה יסודית בהלכות אורח חיים בדקות 

  ולזכות להיות בן עולם הבא–ספורות בלבד 
 ו" ברוקלין ניו יארק יצ–ק "ו לפ"תשרי תשס

 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

 שבא לכאן ותלמודו בידואשרי מי 
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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 א תשרי א א ג ב
 ב תשרי ג ב ד ט
 ג תשרי ד ט ו א
 ד תשרי ו א ז ג
 ה תשרי ז ג ט א
 ו תשרי ט א י י
 ז תשרי י י יא יא
 ח תשרי יא יא יב ב
 ט תשרי יב ב טו ד
 י תשרי טו ד יח א
 יא תשרי יח א כג א
 יב תשרי כג א כה ה
 יג תשרי כה ה כה יג
 יד תשרי כה יג כז ט
 טו תשרי כז ט לא ב
 טז תשרי לא ב לב יא
 יז תשרי לב יא לב כ
 יח תשרי לב כ לב לה
 יט תשרי לב לה לב מד
 כ תשרי לב מד לג ב
 כא תשרי לג ב לו ב
 כב תשרי ול ב לט א
 כג תשרי לט א מא א
 כד תשרי מא א מג ז
 כה תשרי מג ז כו ח
 כו תשרי כו ח מח א
 כז תשרי מח א נב א
 כח תשרי נב א נג י
 כט תשרי נג י נג כה
 ל תשרי נג כה נה ג
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 א חשון נה ג נה יז
 ב חשון נה יז נח א
 ג חשון נח א נט ג
 ד חשון נט ג סא ו
 ה חשון סא ו סב ב
 ו חשון סב ב סה א
 ז חשון סה א סו י
 ח חשון סו י ע א
 ט חשון ע א עב ה
 י חשון עב ה עה ג
 יא חשון עה ג עח א
 יב חשון עח א פ א
  חשוןיג פ א פה ב
 יד חשון פה ב פט ג
 טו חשון פט ג צ ח
 טז חשון צ ח צ כא
 יז חשון צ כא צב א
 יח חשון צב א צד א
 יט חשון צד א צה ד
 כ חשון צה ד צח ב
 כא חשון צח ב קא ד
 כב חשון קא ד קד ה
 כג חשון קד ה קח ב
 כד חשון קח ב קט ב
 כה חשון קט ב קיא א
 כו חשון קיא א קיד ב
 כז חשון קיד ב קיז א
 כח חשון קיז א קכא א
 כט חשון קכא א קכד ב
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 א כסלו קכד ב קכו א
 ב כסלו קכו א קכח ח
 ג כסלו קכח ח קכח כ
 כסלוד  קכח כ קכח לג
 ה כסלו קכח לג קכט א
 ו כסלו קכט א קלא ח
 ז כסלו קלא ח קלה ב
 ח כסלו קלה ב קלז א
 ט כסלו קלז א קלט ד
 י כסלו קלט ד קמא ז
 יא כסלו קמא ז קמד א
 יב כסלו קמד א קמז א
 יג כסלו קמז א קנ א
 יד כסלו קנ א קנא ט
 טו כסלו קנא ט קנג ז
 טז כסלו קנג ז קנג טז
 יז כסלו קנג טז דקנ ו
 יח כסלו קנד ו קנו א
 יט כסלו קנו א קנח יב
 כ כסלו קנח יב קנט ח
 כא כסלו קנט ח קס ה
 כב כסלו קס ה קסא א
 כג כסלו קסא א קסב ד
 כד כסלו קסב ד קסד א
 כה כסלו קסד א קסז ו
 כו כסלו קסז ו קסז כ
 כז כסלו קסז כ קסח ח
 כח כסלו קסח ח קסח יז
 כט כסלו קסח זי קע יד
 ל כסלו קע יד קעד א
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 א טבת קעד א קעה ג
 ב טבת קעה ג קעח א
 ג טבת קעח א קעט ב
 ד טבת קעט ב קפב א
 ה טבת קפב א קפג ז
 ו טבת קפג ז קפז א
 ז טבת קפז א קפח ז
 ח טבת קפח ז קצא א
 ט טבת קצא א קצג ג
 י טבת קצג ג קצה ג
 יא טבת קצה ג קצט א
 יב טבת קצט א רב א
 יג טבת רב א רב יב
 יד טבת רב יב רד ה
 טו טבת רד ה רה ה
 טז טבת רה ה רח ד
 יז טבת רח ד רח יג
 יח טבת רח יג רי ב
 יט טבת רי ב ריב ב
 כ טבת ריב ב רטז ג
 כא טבת רטז ג ריח א
 כב טבת ריח א ריט ח
 כג טבת ריט ח רכג ג
 כד טבת רכג ג רכד יג
 כה טבת רכד יג רכח א
 כו טבת רכח א רלא א
 כז טבת רלא א רלב ג
 כח טבת רלב ג רלה ג
 כט טבת רלה ג רמ א
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 א שבט רמ א רמ י
 ב שבט רמ י רמג א
 ג שבט רמג א רמד ו
 ד שבט רמד ו רמו א
 ה שבט רמו א רמז ב
 ו שבט רמז ב רמח ד
 ז שבט רמח ד רנא ב
 ח שבט רנא ב רנב ו
 ט שבט רנב ו רנג ב
 י שבט רנג ב רנד א
 יא שבט רנד א הרנ א
 יב שבט רנה א רנז ח
 יג שבט רנז ח רס א
 יד שבט רס א רסג ב
 טו שבט רסג ב רסג יד
 טז שבט רסג יד רסה א
 יז שבט רסה א רסו יא
 יח שבט רסו יא רסח יג
 יט שבט רסח יג רעא י
 כ שבט רעא י ערב ז
 כא שבט ערב ז רעד א
 כב שבט רעד א רעו א
 טכג שב רעו א רעז ד
 כד שבט רעז ד רפב ב
 כה שבט רפב ב רפד ז
 כו שבט רפד ז רפח ב
 כז שבט רפח ב רצ ב
 כח שבט רצ ב רצג ג
 כט שבט רצג ג רצו ז
 ל שבט רצו ז רצח יד
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 א אדר רצח יד שא ב
 ב אדר שא ב שא טז
 ג אדר שא טז שא כז
 ד אדר שא כז שא מא
 ה אדר שא מא שב ו
 ו אדר שב ו שג ו
 ז אדר שג ו שג יט
 ח אדר שג יט שה ב
 ט אדר שה ב שה יז
 י אדר שה יז שו ד
 יא אדר שו ד שז ה
 יב אדר שז ה שז יט
 יג אדר שז יט שח ז
 אדריד  שח ז שח כב
 טו אדר שח כב שח מ
 טז אדר שח מ שי א
 יז אדר שי א שיא א
 יח אדר שיא א שיב א
 יט אדר שיב א שיג ב
 כ אדר שיג ב שיד ג
 כא אדר שיד ג שטו ב
 כב אדר שטו ב שטז ז
 כג אדר שטז ז שיז ה
 כד אדר שיז ה שיח ט
 כה אדר שיח ט שיט ג
 כו אדר שיט ג שכ א
 כז אדר שכ א שכ יט
 כח אדר שכ יט שכא טז
 כט אדר שכא טז שכג א
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 א ניסן שכג א שכד ד
 ב ניסן שכד ד שכה ד
 ג ניסן שכה ד שכה טו
 ד ניסן שכה טו שכז א
 ה ניסן כזש א שכח יב
 ו ניסן שכח יב שכח כה
 ז ניסן שכח כה שכח מד
 ח ניסן שכח מד של ד
 ט ניסן של ד שלא ט
 י ניסן שלא ט שלד ו
 יא ניסן שלד ו שלד כג
 יב ניסן שלד כג שלו א
 יג ניסן שלו א שלו יג
 יד ניסן שלו יג שלח ז
 טו ניסן שלח ז שמ ד
 טז ניסן שמ ד שדמ א
 ז ניסןי שדמ א שמה יד
 יח ניסן שמה יד שמז א
 יט ניסן שמז א שנ ב
 כ ניסן שנ ב שנד ב
 כא ניסן שנד ב שנו א
 כב ניסן שנו א שנח א
 כג ניסן שנח א שנח יג
 כד ניסן שנח יג שסא ב
 כה ניסן שסא ב שסב י
 כו ניסן שסב י שסג יג
 כז ניסן שסג יג שסג כו
 כח ניסן שסג כו שסג לג
 כט ניסן שסג לג שסה ב
 ל ניסן שסה ב שסו ה
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 א אייר שסו ה שסז א
 ב אייר שסז א שע ב
 ג אייר שע ב שעא א
 ד אייר שעא א שעב ו
 ה אייר שעב ו שעב טז
 ו אייר שעב זט שעה ג
 ז אייר שעה ג שעט א
 ח אייר שעט א שפא ה
 ט אייר שפא ה שפב יח
 י אייר שפב יח שפו ה
 יא אייר שפו ה שפט א
 יב אייר שפט א שצב ב
 יג אייר שצב ב שצה א
 יד אייר שצה א שצז יז
 טו אייר שצז יז שצח ט
 טז אייר שצח ט שצט ט
 יז אייר שצט ט תד א
  אייריח תד א תו א
 יט אייר תו א תט א
 כ אייר תט א תט יא
 כא אייר תט יא תיג א
 כב אייר תיג א תטז ב
 כג אייר תטז ב תכא א
 כד אייר תכא א תכה א
 כה אייר תכה א תכח א
 כו אייר תכח א תכט ב
 כז אייר תכט ב תלג ח
 כח אייר תלג ח תלו ב
 כט אייר תלו ב תמ א
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 א סיון תמ א תמב ח
 ב סיון תמב ח תמד ו
 ג סיון תמד ו תמז א
 ד סיון תמז א תמז ז
 ה סיון תמז ז תנ ב
 ו סיון תנ ב תנא ה
 ז סיון תנא ה תנא טז
 ח סיון תנא טז תנא כה
 ט סיון תנא כה תנג א
 י סיון תנג א תנה א
 יא סיון תנה א תנז א
 יב סיון תנז א תנט ד
 יג סיון תנט ד תסא ה
 יד סיון תסא ה תסה ג
 טו סיון תסה ג תסז ח
 טז סיון תסז ח תסז טז
 יז סיון תסז טז תע ג
 יח סיון תע ג תעב י
 יט סיון תעב י תעג ז
 כ סיון תעג ז תעו א
 כא סיון תעו א תפ א
 כב סיון תפ א תפו א
 כג סיון תפו א תפט ד
 כד סיון תפט ד תצ ט
 כה סיון תצ ט תצד ג
 כו סיון תצד ג תצז ד
 כז סיון תצז ד תצח ג
 כח סיון תצח ג תצח יז
 כט סיון תצח יז תקא א
 ל סיון תקא א תקב ד
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 א תמוז תקב ד תקו ב
 ב תמוז תקו ב תקז ה
 ג תמוז תקז ה תקי א
 ד תמוז תקי א תקיא ב
 ה תמוז תקיא ב תקיג ו
 ו תמוז תקיג ו תקיד ז
 ז תמוז תקיד ז תקטו ו
 ח תמוז תקטו ו תקיח א
 ט תמוז תקיח א תקכא ג
 י תמוז תקכא ג תקכו ד
 יא תמוז תקכו ד תקכז ד
 יב תמוז תקכז ד תקכז כא
 יג תמוז תקכז כא תקלא א
 יד תמוז תקלא א תקלג ה
 טו תמוז תקלג ה תקלו ג
 טז תמוז תקלו ג תקלז יד
 יז תמוז תקלז יד תקלט ב
 יח תמוז תקלט ב תקלט יג
 יט תמוז תקלט יג תקמא ה
 כ תמוז תקמא ה תקמה ב
 כא תמוז תקמה ב תקמו ה
 כב תמוז תקמו ה תקמח ב
 כג תמוז תקמח ב תקמח יג
 כד תמוז תקמח יג תקנא א
 כה תמוז תקנא א תקנא ז
 כו תמוז תקנא ז תקנב א
 כז תמוז תקנב א תקנג ב
 כח תמוז תקנג ב תקנד יח
 כט תמוז תקנד יח תקנט א
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 א אב תקנט א תקס ב
 ב אב תקס ב תקסב ב
 ג אב תקסב ב תקסב יב
 ד אב תקסב יב תקסו ב
 ה אב תקסו ב תקסח ב
 ו אב תקסח ב תקסט א
 ז אב תקסט א תקעב א
 ח אב תקעב א תקעה ד
 ט אב תקעה ד תקעה יב
 י אב תקעה יב תקעו ט
 יא אב תקעו ט תקעח א
 יב אב תקעח א תקפא א
 יג אב תקפא א תקפב ח
 יד אב תקפב ח תקפה ה
 טו אב תקפה ה תקפו טו
 טז אב תקפו טו תקפח ג
 יז אב תקפח ג תקצ ג
 יח אב תקצ ג תקצא ד
 יט אב תקצא ד תקצה א
 כ אב תקצה א תרב א
 כא אב תרב א תרו ב
 כב אב תרו ב תרח ד
 כג אב תרח ד תריב ד
 כד אב תריב ד תריג ח
 כה אב תריג ח תריז א
 כו אב תריז א תריח י
 כז אב תריח י תרכב ב
 כח אב תרכב ב תרכה א
 כט אב תרכה א תרכח א
 ל אב תרכח א תרכט י
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 א אלול תרכט י תרל ב
 ב אלול תרל ב תרל י
 ג אלול תרל י תרלא ט
 ד אלול תרלא ט תרלג ז
 ה אלול תרלג ז תרלז ג
 ו אלול תרלז ג תרלט ב
 ז אלול תרלט ב תרמ ד
 ח אלול תרמ ד תרמג ג
 ט אלול תרמג ג תרמו א
 י אלול תרמו א תרמח ג
 יא אלול תרמח ג תרמט א
 יב אלול תרמט א תרמט ו
 יג אלול תרמט ו תרנא ח
 יד אלול תרנא ח תרנד א
 טו אלול תרנד א תרנח ח
 טז אלול תרנח ח תרסג ב
 יז אלול תרסג ב תרסד יא
 יח אלול תרסד יא תרסט א
 יט אלול תרסט א תרעא ה
 כ אלול תרעא ה תרעג א
 כא אלול תרעג א תרעה ג
 כב אלול תרעה ג רפאת א
 כג אלול תרפא א תרפה ג
 כד אלול תרפה ג תרפח ד
 כה אלול תרפח ד תרצ ו
 כו אלול תרצ ו תרצא א
 כז אלול תרצא א תרצג א
 כח אלול תרצג א תרצה ד

 כט אלול תרצה ד  
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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והלא  כל  הארצות ,  וכי  אותה  בלבד  הוא  דורש,  "אותה  תמידאלקיך  דורש  '  ארץ  אשר  ה:  "כיוצא  בו  אתה  אומר

 .'אלא כביכול שאינו דורש אלא אותה וכו, "להמטיר על ארץ לא איש: ")איוב לח(שנאמר , כולם הוא דורש
 )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' ילקוט שמעוני מלכים א(

:   שנאמר,  הוא  מזיז  עיניו  ממנהשאין  הקדוש  ברוך,  זו  ארץ  ישראל,  )ז,  איוב  לו("  לא  יגרע  מצדיק",  דבר  אחר
 )מדרש ילמדנו פרשת פקודי(.                                                                          'וגו" אלקיך בה' תמיד עיני ה"

 



 
 

 
 א"הוא לשון הרמ, "אותיות כזה"

 א"הוא מראה מקומות מהרמ, "אותיות כזה"


 


 

Ee 


– 


 


– 

     
,  פירוש(

לא )  י"רש,  ומשם  והלאה  אין  יכולים  לראות

)  אלא  לצפון  או  לדרום(ישב  
 

–


 

 


 

















 

–


 









  

 
 





:  הגה


)אין .  )ג"טור  וסמ

עושין  מקום  הארון  וצד  התפלה  נגד  זריחת  השמש 

ים  רק  מכוונים  נגד  אמצע  היום ממש  כי  זהו  דרך  המינ

ומי  שרוצה  לקיים  אמרם .  )הגהות  אלפסי  החדשים(

הרוצה  להעשיר  יצפין  או  להחכים  ידרים  מכל  מקום 

 :יצדד פניו למזרח


 
















 

–
 


    
 

–
 

      



)הגהות .  'ויום  התקופה  הוא  בכלל  הס

  )'מיימוני  פרק  ב



 

–
 






     
    

 


–

 





 

–


 


ויש :  הגה

, )טור(אומרים  דאם  היין  אינו  חזק  אין  צריך  למוזגו  

ויוציאנו  מן  החבית  לשם .  וכן  נוהגין  באלו  הארצות

ונראה  דלדידן  שאין  לנו  הרבה .  )י"טור  בשם  רש(ברכה  

אין  צריך  רק  לשפכו  מן  הקנקן  ששומרים  בו  היין ,  יין

ן  במדינות לשם  ברכה  וחבית  לאו  דוקא  וכן  נוהגי

וכוס  של  ברכה  ימלאנו  שיהא  מלא  על  כל .  אלו

 :גדותיו



 


–

 






 

–
 

     
 








ואם  נעקרה  עבודת  כוכבים :  הגה

ממקום  אחד  ונתנוה  במקום  אחר  מברך  על  מקום 

שנעקרה  שעקר  עבודת  כוכבים  ועל  מקום  שנתנוה 

וסף  בשם  תוספות בית  י(לשם  שנתן  ארך  אפים  

 :)וירושלמי

–
 








 

–


 









     












יש  אומרים  שכל  מקום  שאדם :  הגה

הולך  לסחורה  או  לראות  פני  חברו  חשוב  הכל  דבר 

לטייל מצוה  ואינו  חשוב  דבר  הרשות  רק  כשהולך  

ועל  כן  נהגו  בקצת  מקומות  להקל  בענין  הפלגת 

הספינות  והליכת  שיירא  תוך  שלשה  ימים  כי  חושבים 

הכל  לדבר  מצוה  ואין  למחות  בידן  הואיל  ויש  להם 

 :על מי שיסמוכו

–
 





)טור(: 

–
 

) והיינו  כדי

טור (  רבעי  מיל  אחר  שקיעת  החמה  'שיעור  הלוך  ג

  ושיעור  מיל  הוא )'  סוף  סימן  בג  וכדלקמן"בסימן  רצ

)  'שליש  שעה  פחות  חלק  ל


) ועיין

)  'ו  סעיף  ב"לקמן  סימן  תט

)ג"ועיין  לקמן  סימן  שצ  .(





וכן  מי  שקבל  עליו  שבת  שעה  או  ב:  הגה' 

קודם  חשיכה  יכול  לומר  לאינו  יהודי  להדליק  הנר 

)ועיין   ()ו"ו  סימן  קי"מהרי

 ):ב"לקמן סימן שמ

–
 




) ועיין  לקמן  סימן

)  ג"רע








ונהגו  לעמוד  בשעה :  הגה

 :שמקדשין בבית הכנסת

–
 


    

הגה  :


)אור זרוע(: 

–
 

ולכן  אסור  לתפוס  ולהכניס :  הגה

לבית  הסוהר  מי  שנתחייב  איזה  עונש  כדי  שלא  יברח 

וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דהוה  בכלל  דין  ואם  יברח 

ג  בשם  שבולי "בית  יוסף  סוף  סימן  רס(אין  עלינו  כלום  

ויש  מתירין  לקדש  היכא :  הגה.    ולא  מקדשין)הלקט

  ואפשר  דהוא  הדין )רבינו  תם(דאין  לו  אשה  ובנים  

  ואף  על  גב  דלא  קיימא  לן )ג"סמ(ניסה  לחופה  שרי  הכ

הכי  מכל  מקום  סומכין  על  זה  בשעת  הדחק  כי  גדול 

כבוד  הבריות  כמו  שרגילין  שלפעמים  שלא  היו 

  עד  הלילה 'יכולים  להשוות  עם  הנדוניא  ביום  ו

דעושין  החופה  והקידושין  בליל  שבת  הואיל  וכבר 

לכלה הוכנו  לסעודה  ולנשואין  והוי  ביוש  לכלה  ביום  

ולחתן  אם  לא  יכנוס  אז  ומכל  מקום  לכתחלה  יש 

ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן (ליזהר  שלא  יבא  לידי  כך  

).  ג"ס
     




 )ליה  עלמאדתקיף    (


 

–
 

    


)הנודר  (



       

) ואם  אמר  קונם  הנאתו  או  אכילתו

 :)טור() עלי לכולי עלמא אין משתתף בה



 


– 










 

–
 




)מרדכי ()  ואם  בירך  לגמור  אין  צריך  לחזור

  )פרק  במה  מדליקין  ושבולי  לקט




ויש  אומרים :  הגה

  וכן )ש  ורבינו  תם"טור  בשם  הרא(דגם  יחיד  מברך  עליו  

ומכל  מקום  יזהר  אדם  לקרות .  נוהגין  במדינות  אלו

ויש  אומרים .  די  לברך  עליו  עם  הצבורבצבור  כ

דכשיחיד  קורא  אומר  לשנים  שיאמרו  עמו  ראשי 

מרדכי  פרק  במה  מדליקין  ואגור (פרקים  דאז  הוי  כרבים  

 :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )בשם שוחר טוב

–

 



 

–
 











 

–
 






ומותר :  הגה

לגרוד  גבינה  ביום  טוב  על  הכלי  שהוא  מורג  חרוץ 

ש  סימן "ריב(עט  כמו  דיכת  מלח  מיהו  צריך  שינוי  מ

  והוא  הדין  מצות  בלא  שינוי  משום  דאין  טחינה )ד"קפ

 :)ל"מהרי(באוכלין שהיו טחונין תחלה 

–
 









ודין  פדיון  הבן  כדינו :  הגה

ט "בשבת  כך  דינו  ביום  טוב  ועיין  לעיל  סימן  של

 :'סעיף ד

–
 











 


–

 








 )מעבירין  על  הבגדים  אבן  חלק פירוש  

)  ערוך,  להחליקו








)גיהוץ  (
   

    









ואנו :  הגה

נוהגין  להחמיר  בכל  זה  מתחילת  ראש  חודש  עד  אחר 

התענית  אם  לא  לצורך  מצוה  כגון  אשה  הלובשת 

לבנים  מותרת  לכבס  וללבוש  לבנים  ולהציע  תחתיה 

בתשעה  באב  עצמו  לא  תלבש   אבל  )רוקח  ואור  זרוע(

 )הגהות  שערי  דורא(לבנים  רק  לובשת  חלוק  בדוק  ויפה  

וכן  לכבוד  שבת  לובשים  כלי  פשתן  ומציעין  לבנים 

כמו  בשאר  שבתות  ואסור  ליתן  כלים  לכובס  נכרי 

לכבס  מראש  חודש  ואילך  אבל  קודם  ראש  חודש 

מותר  לתת  אף  על  פי  שכובסת  אחר  ראש  חודש 

 :)ל"ומהרי דתענית 'תוספות פרק ד(


–

 


    
    


     

 


–

 










    
    

 



 


    
     




    


הגה  :



)כל  בו(  .



 




הגה  :
    

)טור( .





     


הגה  :
)ג  והגהות "תוספות  וסמ

 :)מיימוני






     

 
     

 


–


 




     
)בית יוסף(: 




    
    








 







 






 





 

–
 






     




 

–
 





 

–


 

    






 






 









     



 







 



) אותן  החנויות  המוכרות

  )י"בית  יוסף  בשם  רש()  אכילה  ושתיה






 



    ) ואסור  להן  להחמיר

 :)ח"ץ סימן תכ"תשב() ולהתענות


      




 

      
 




)טור()  לו  נוטה  ליפולאלא  אם  כן  כות( 












     


 


) פירוש  המטר  היורד  להצמיח  כל

צמח  ועשב  האדמה  נקרא  רביעה  מפני  שרובע  ומעבר 

 והולידה 'את  הקרקע  כדכתיב  כי  כאשר  ירד הגשם וגו

)  והצמיחה  וגומר












     




 


     






 








 


     
     

) ושיעור  כמה  צריכין

).  א"לירד  לברך  עליהם  עיין  לעיל  סימן  רכ


) ט בסופו"ועיין  לעיל סימן תקס(



 




 


 

–


 














)דתענית'ן  פרק  ג"ר  (  .



 





 
)  פירוש  מין  ארבה(




 
     









 





    






    
 

–
 


 


– 


ומתענים  למחרת  ראש  השנה :  הגה

 :והוא תענית ציבור)טור(


–

 





 

–
 








הגה :

ויש  אומרים  ששנים  הראשונים  קורין  בספיקא  דיומא 

והשלישי  קורא  ביום  המחרת  והרביעי  חוזר  וקורא  כל 

ספיקא  דיומא  דהיינו  מה  שקראו  שנים  הראשונים  וכן 

וביום  השביעי  הכהן  קורא  ביום  החמישי אנו  נוהגין  

לוי  ביום  הששי  ישראל  ביום  השביעי  והרביעי  קורא 

י  בשם "רש(ביום  הששי  וביום  השביעי  וכן  אנו  נוהגין  

.  )ו  ומנהגים"רבותיו  ומהרי



  








 


–

 





)בטלים  ממלאכתן  ועוסקין פירוש  

).  בצרכי  צבור



 ):ן"ר, אבל בסתמא הוקפה ולבסוף ישבה(







 
     


 



 







ואם  הוא  במדבר :  הגה

 :)כל בו(ד כמו רוב העולם "או בספינה קורא ביום י








 






והכי  נהוג  ומיהו  אם  נזדמן  לו  אחר  כך :  הגה

ד  אפילו  קראה "מגילה  חוזר  וקורא  אותה  ביום  י

ג  מכל  מקום  קרא  אותה  שלא  בזמנה "תחלה  ביום  י

 :)כל בו ובית יוסף(



 

–
 








ויש  אומרים  דכל  דבר  שבמנין  דהיינו  שדרכו :  הגה

וכן .  )י  ובית  יוסף"טור  בשם  ר(למנותו  תמיד  אינו  בטל  

הא  דדבר  חשוב  אינו  בטל  אינו  אלא  מדרבנן .  נוהגין

ם  פרק "והרמב,  ה"ארוך  כלל  כ(ואזלינן  בספיקו  לקולא  

, ג"ות  דזבחים  סוף  דף  עותוספ,  ז  דמאכלות  אסורות"ט

, א  בתורת  הבית"ורשב,  ש  פרק  גיד  הנשה"ורא,  ואגודה  שם

כמו  שיתבאר ,  ועוד  הרבה  פוסקים,  ונימוקי  יוסף  פרק  הערל

כל  דבר  שהוא  חשוב  אצל  בני .  )בסימן  זה  בכמה  דוכתי

מקום  מהמקומות  
 הזמנים  הוא

  חשיבותו  באותו  מקום  ובאותו אוסר  בכל  שהוא  לפי

זמן  ולא  הוזכרו  אלו  אלא  לפי  שהן  אוסרים  בכל  שהן 

והוא  הדין  בכל  כיוצא  בהן  בשאר .  בכל  מקום

 :מקומות

–
 


ומרים  דבדבר  דאיכא מיהו  יש  א:  הגה

לברורי  כגון  שאמר  לו  אחד  בא  ואראך  עובד  כוכבים 

בית  יוסף  בשם (מנסך  יינך  צריך  לחוש  לדבריו  

וכל  דבר  שלא  אתחזק  לא  להיתר  ולא ).  התוספות

אשירי  פרק (לאיסור  עד  אחד  נאמן  עליו  אפילו  לאסרו  

).  הניזקין  ומרדכי  פרק  האשה  רבה
 או  חתיכת  בשר  שאינה

מנוקרת  
)ואם  היו  בכאן  ב).  גם  זה  שם '

חתיכות  אחת  של  איסור  ואחת  של  היתר  נאמן  העד 

ואדם  נאמן  על ).  ן  שם"הר(לומר  זה  היתר  וזה  איסור  

' ועי).  שם  באשירי(שלו  ואפילו  היכא  דאתחזק  איסורא  

. ן החשוד על הדבר אם מעיד עליוט די"לעיל סימן קי

ה  מי  שאומר  פלוני  חכם  הכשיר "ועיין  לקמן  סימן  קפ

ב  אם "ועיין  באבן  העזר  סימן  קנ.  לי  זה  והחכם  כופר

. אמרינן  לגבי  עדות  שהפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר

ן  פרק "ר(ואשה  נאמנת  בדבר  איסור  לומר  תקנתיו  

שר  ודוקא בודאי איסור כגון ניקור ב)האומר  וריש  חולין

וכדומה  אבל  בספק  שמא  אין  כאן  איסור  כגון 

איסור  והיתר (שצריכה  לברור  דגים  טמאים  מטהורים  

  אין )ן"שם  בר(  או  איסור  שיש  בו  צדדים  להקל  )הארוך

קטן  אין  לו  דין .  אשה  נאמנת  דאשה  דעתה  קלה  להקל

  מכל )ה"ש  סימן  רמ"ריב(עד  להיות  נאמן  באיסורין  

רגלים  לדבריו מקום  בקטן  חריף  ובקי  בדבר  ואיכא  

). ד"כ'  א  סי"רשב(יש  להחמיר  אם  מעיד  על  דבר  איסור  

ואם  מעיד  על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא 

שם (כגון  בדיקת  חמץ  נאמן  דהימנוהו  רבנן  בדרבנן  

 : אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל)ש"בריב

–
 


      
     


)בלא  רבית (

)  טור  והפוסקים(






 



 




 



 

–


 

   



 
 




 



  

–


 

)משבעה  העממין  (
    









) דאז  אפילו  בחנם  שרי

בית  יוסף  בשם ()  אם  לא  יוכל  להשמט  אפילו  בחנם

)ן"הרמב
)ג"ן  מעמידין  ובסמתוספות  ומרדכי  פרק  אי(








 

–


 












ובגולה  זמן  הגשמים  ששים  יום  אחר :  הגה

התקופה  שמתחילין  אז  השאלה  וזמן  רביעה  שניה 

 :)טור(שבעים יום אחר התקופה 

–


 


 

 


)ו" סימן רלועיין לקמן סוף( 

–
 









ואפילו  אם  טען  זה :  הגה

העובר  המועד  שהיה  אנוס  אינו  נאמן  שיתחייב 

שכנגדו  עדיין  בשבועתו  ומכל  מקום  אם  רצה  זה 

לפטור  משבועתו  ילך  אצל  חכם  ויתיר  לו  שבועתו 

בר שמא  יביא  זה  שכנגדו  עדים  שהיה  אנוס  בד

שהעביר  המועד  ונמצא  עבר  זה  על  שבועתו  אם  נשא 

וכל  זה  לא .  )ז"ו  סימן  קל"תשובת  מהרי(בלא  התרה  

מיירי  אלא  בשנים  שנשבעו  זה  לזה  אבל  שנים 

שנשבעו  יחד  לעשות  דבר  כגון  שלא  לדבר  עם  פלוני 

ועבר  אחד  מהם  השני  חייב  לקיים  שבועתו  ואפילו 

ובר או  יותר  שאף  אם  ע'  אם  נשבעו  זה  לזה  והם  ג

האחד  השבועה  השנים  הנשארים  צריכין  לקיים 

. )ג"ש  סימן  תנ"ו  ובריב"ם  מפאדואה  סימן  כ"מהר(שבועתן  

ונראה  הא  דאם  נשבעו  שנים  ביחד ולא נשבעו זה לזה 

ועבר  האחד  השני  חייב  לקיים  שבועתו  היינו  דוקא 

שאינן  תלויין  זה  בזה  אבל  אם  תלויין  זה  בזה  ואי 

חבירו  אפשר  לאחד  לקיים  שבועתו  בלא  



תשובת (ד  "ח  סעיף  מ"וכמו  שנתבאר  לעיל  סימן  רכ

  :)'ש כלל ח"הרא

–
 





ודוקא  צדקה  שאין  לה  קצבה  או  שיש  לה :  הגה

קצבה  על  נכסי  יתומים  ויכולין  להמתין  עד  שיגדלו 




צדקה  שיש והוא  הדין  ב

לה  קצבה  כגון  שהיו  להם  קרובים  עניים  והיה  להם 

קצבה  מאביהם  כל  שנה  ואין  להם  לאכול  רק  זו  או 

יחזרו  על  הפתחים  ויהיה  גנאי  ליתומים  האפוטרופוס 

י "תשובת  ר(שלהם  נותן  מנכסיהם  הקצבה  לקרוביהם

 )'מינץ סימן א

–
 


     



     







והקבועים  בעיר :  הגה).ק  וטור"ג  וסמ"כן  משמע  בסמ(

קרויים  עניי  העיר  והם  קודמין  לעניים  אחרים  הבאים 

.)י  בר  ברוך"טור  דלא  כר(לשם  ממקומות  אחרים  


פרנסה  עצמו  קודמת  לכל :  הגה

אדם  ואינו  חייב  לתת  צדקה  עד  שיהיה  לו  פרנסתו 

ואחר  כך  יקדים  פרנסת  אביו  ואמו  אם  הם  עניים  והם 

ואחר  כך  בניו  והם  קודמים .  קודמים  לפרנסת  בניו

לאחיו  והם  קודמים  לשאר  קרובים  והקרובים  קודמים 

  ושכיניו  לאנשי  עירו  ואנשי  עירו  לעיר  אחרת לשכיניו

 :)הכל בטור(והוא הדין אם היו שבויים וצריך לפדותן 

–



 

 







) טור  ובית  יוסף  בשם

 ):'ם דין ט"הרמב

     






) לשון

 )'ם שם דין ח"רמב










 


 








     


 

–


 














     






 

–
 







) בית

 ):ס"מ בש"יוסף בשם הרב רבינו מנוח וכ

–


 


    


 


     




    











)לשון  עצמו(  הגה :

ר  הוא  יותר "ומטבע  הרגילה  במדינות  אלו  החצי  וינ

. )ב"תרומת  הדשן  סימן  קצ(ין  עליו  משוה  פרוטה  ופוד

 :פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות





) ויש  אומרים  שאינו

טור ()  שאר  אילנותנוהג  בחוצה  לארץ  רק  בכרם  ולא  ב

 :)פ"ש וע"ן ורא"בשם הגאונים ורמב


    
 

ואסור  ללקוט  לנכרי :  הגה

פירות  מאילן  שלו  שהוא  ערלה  משום  שנהנה  במה 

ה בשם ארחות "כל בו וב( זה שמחזיק  לו  הנכרי  טובה  על

 :)חיים
 








) וכל

כן  נראה ()  שכן  שכרם  שהוא  ספק  ערלה  שהוא  מותר

 :)ש ומרדכי פרק קמא דקדושין"מהטור והרא



 




     











    



 

–


 
















     






 















     


ויש  אומרים  דהואיל  ומותר  לזרוע  ירק  בצד :  הגה

רק  גם  כן הגפנים  בחוצה  לארץ  מותר  לאכול  אותו  י

' מהלכות  מאכלות  אסורות  דין  ט'  הגהות  מיימוני  פרק  י(

ואין  לחוש  אלא  במקום .  )ד"ותרומת  הדשן  סימן  קצ

דאיכא  למיחש  שנזרע  שני  מיני  ירק  או  שני  מיני 

מרדכי  פרק  קמא (תבואה  עם  חרצן  במפולת  יד  

ועל  כן  נהגו  להקל  במדינות  אלו  בירקות .  )דקדושין

לא  שכיח  שנזרעו הנמצאים  זרועות  בכרמים  כי  

 :באיסור



 

–
 












 


–

 








     

    

 

–


 

     












 


    


    




 


 





    















    





 







   


     





ן  פרק  אלו "הר()  ויש  אומרים  שצריך  הערב  שמש(

  )עוברין
הגה :


 גם  בשאר  מקומות  אין  צריכין

טור  בשם  יש  אומרים (להפריש  רק  חלה  אחת  ולשרפה  

וכן  המנהג  פשוט  בכל  מדינות  אלו .  )שאר  פוסקיםו

שאין  מפרישין  רק  חלה  אחת  בלא  שיעור  ושורפין 

אותה  כמו  שהיו  עושין  כשמפרישין שתי חלות שחלת 

ומכל  מקום  נוהגין  ליטול .  האור  לא  היה  לה  שיעור

והאוכל  חלה  אפילו  בחוצה  לארץ .  )ל"מהרי(כזית  

ברך מברך  תחלה  על  המין  שרוצה  לאכול  ואחר  כך  מ

אשר  קדשנו  בקדושתו  של  אהרן  וצונו  לאכול "

. )ם  סוף  הלכות  תרומה"כל  בו  והוא  מלשון  הרמב("  תרומה

ויש  אומרים  כששורפין  החלה  עושין  לה  היסק  בפני 

ק  וכן  הוא "מהרי(עצמה  דישראל  אסור  ליהנות  ממנה  

ונוהגין  להשליכה  לתנור  קודם .  )בתוספות  פרק  כל  שעה

 :שאופין הפת

–


 




) פירוש  ענין  דמוע  הוא  תרומה

)שנפלה  בחולין
רת  תערובתה  עד ויש  חולקין  וסבירא  להו  דאוס:  הגה

מאה  ואחד  אם  הוא  במינה  ושלא  במינה  עד  ששים 

ט "ש  ורוקח  סימן  שנ"י  וספר  התרומה  ורא"טור  בשם  ר(

ואם  חזרה  ונתערבה  בעיסה .  )שמשון'  ח  ור"ו  סמ"ומהרי

ואין  מאה  ואחד  לבטלה  אם  לא  אכל  העיסה  ישאל 

לחכם  עליה  ויתיר  לו  כנדר  דנשאלין  על  ההקדשות 

תשובת  מיימוני  סוף  הלכות (ויחזור  ויטול  חלה  אחרת  

.  )ה  בשם  ארחות  חיים"זרעים  וב






שייר  מעט וצריך  ל:    הגה

יותר משיעור חלה שמפריש כדי שיהא שיריים בשעה 

. )ן  דביצה"ג  ובהר"ש  וסמ"בית  יוסף  בשם  הרא(שמפריש  

ודוקא  לעיסה  שנתחייב  עם  חלה  זו  יכול  לפטור  שלא 

מן  המוקף  אבל  עיסה  שנילושה  בפני  עצמה  אין 

י "ב(מפרישין  חלה  מעיסה  אחרת  שלא  מן  המוקף  

.  )ק  וכל  בו"בשם  סמ


     
    






 


–




 





    

    



 

   

    


   


 



    




הגה  :



)י"טור בשם ר(: 




 









      

 :)טור() והתרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל דמיה(





    


     


 


     


 













 





 





 





 







 





      




 



    


    

 


 


    



 
     

     
 


 




 







 



ונותנה  בזמן  הזה  לכל  כהן  שירצה  בין  חבר  בין :  הגה

עם  הארץ  ואפילו  אינו  מיוחס  רק  שמוחזק  בכהן  והוא 

שיכול  להנות ]  עד[שורפה  ויכול  להניחה  ולשרפה  

ממנה  בשעת  שריפה  אבל  זר  אסור  ליהנות  ממנה 

 אבל  שאר.  בשעת  שריפתה  אם  לא  שכהן  נהנה  עמו

הנאות  שאינה  מכלה  אותה  מותרת  אפילו  לזרים 

כהן  שאוכל  אצל  ישראל  נותן  בנר  שמן  של .  )טור(

תרומה  ואף  על  פי  שעומד  הכהן  והולך  לו  אין  צריך 

אלמנה  לכהן '  מרדכי  פ(לכבותו  עד  שיכבה  מעצמו  

וכל  זה  מיירי  בתרומה  שהוכשרה  דאז  נטמאת .  )גדול

ומותר  לשרפה  אבל  אם  לא  הוכשרה  שלא  נטמאה 

וטוב  להכשיר  אותה  קודם  מירוח  כדי .  אסור  לשורפה

ואחר  כך .  )טור(שתקבל  טומאה  ויהא  מותר  לשורפה  

מפריש  מן  השאר  אחד  מעשרה  והוא  נקרא  מעשר 

ועל .  )טור(ויש  אומרים  אף  לכהן  .  ראשון  ונותנו  ללוי

' וגו"  כי  את  מעשר  בני  ישראל"זה  נאמר  בתורה  

. 'וגו"  ולבני  לוי  הנה  נתתי  את  כל  מעשר  בישראל"

ואחר  כך  מפריש  מהשאר  אחד  מעשרה  והוא  נקרא 

מעשר  שני  והוא  לבעליו  ובסימן  זה  יתבארו  משפטיו 

ועל  הסדר  הזה  מפרישין "  עשר  תעשר"ועליו  נאמר  

בשנה  ראשונה  מהשבוע  ובשניה  וברביעית 

ובחמישית  אבל  בשלישית  ובששית  מהשבוע  אחר 

שמפרישין  מעשר  ראשון  מפרישין  מהשאר  מעשר 

ואין  בשתי .  תנו  לעניים  והוא  נקרא  מעשר  עניאחר  ונו

שנים  אלו  מעשר  שני  אלא  מעשר  עני  ועליו  נאמר 

' מקצה  שלש  שנים  תוציא  את  כל  מעשר תבואתך וגו"

שנת  השמיטה  כולה  הפקר  ואין  בה .  'וגו"  ובא  הלוי

ובחוצה  לארץ  שאין .  לא  תרומה  ולא  מעשרות  כלל

בה  שמיטת  קרקע  מפרישין  בשנת  השמטה  בארץ 

. ם  ובעמון  ומואב  מעשר  ראשון  ומעשר  ענימצרי

ובארץ  שנער  מפרישין  בה  מעשר  שני  כמו  ברוב 

. ג"ושנת  השמיטה  האמיתית  היתה  שנת  השי.  השנים

ויש  אומרים  אם  גוי  מכר  פירות  בשביעית  לישראל (

וגמר  מלאכתו  ביד  ישראל  חייבים  בתרומה  ומעשר 



 

וכן ,  בית  יוסף()  ומפריש  מעשר  עני  כדין  עמון  ומואב

 :)ב כפתור ופתור ופרחכת





ודין  תרומת  מעשר  כדין  תרומה  גדולה  מיהו  אפילו (

 :)ם"בית יוסף בשם הרמב() האידנא בעינן ליתן כשיעור
    


 





 



 




     


)מן וניטלת  שלא  

) המוקף  ותלמידי  חכמים  אין  תורמין  אלא  מן  המוקף

 :)'ם פרק ג"הרמב(











 










 




 





     





 

     
 



     



 








 







 



 





ויש  אומרים  דבכהאי  גוונא  חזקתו :  הגה

תרום  דאמרינן  חזקה  שליח  עושה  שליחותו  אפילו 

  אם  אינו  יודע  אם  כרי  תרום אבל.  באיסור  דאורייתא

או  לא  אסור  לאכול  ממנו  דהשליח  אומר  ודאי  לא  יגע 

 :)ש"ש והר"טור בשם הרא(בו עד שידע שהוא תרום 
    










     

      
 


     


      
) ויש  חולקין  וסבירא  להו  דכל

שביטל  השליחות  אפילו  לא  שינה  לא  הוי  תרומתו 

 :)טור() תרומה


      
 

 


     
 


 


 


 


 




ובודקין  אותו  אם  אמר :  הגה

בדעת  ישראל  הפרשתי  תנתן  לכהן  ואם  לאו  טעונה 

 :)טור(גניזה 
     


 




 


 



 


 




)  פירוש  שבלים  קטועים  שלא  נדושו(



 







)ולת  של  זיתיםפירוש  פס(


 




 





 


    











) פירוש  זרעונים  שחורים  הנמצא  בין

 ) החטים





 








 


 















 
 


     

     
 

) פירוש  דא  מאי  כלומר  פירות  או

ם תבואה  שנלקחה  מעם  הארץ  שאין  ידוע  אם  הרי

)  המעשר  כראוי  וחייב  במעשרות  מדרבנן


 


 



 



 



      












      

 


 








 



 








 


     
 


 









 





 








 


     


 


 

 
      




 








 






 


     



 







 






 



     




 











 

     
    





















    




     

 






 


 






 












 







     


) פירוש

)  עמרים  של  תבואה  המונחים  בקש 
 







 






 





  

)פירוש  חותכו  (
 



 




 
     


 







 



 




       








      






 









 



 






 




      





 








      


 



 


 


 




 


 


 


 



 




 



 


 


      


 




 



     





 













 




 





 


 

 


 



 




 










 


















 












     

     
     

 





     

 
  






  

 







 





 








 
 






    






 








     



 



    

    



 )'ד סעיף ו"ועיין לעיל סימן רצ(











    







    
)טור( 





 







 







     



    






     

 






 

      
     


 


 




 


 



     


 





 



הרב  המחבר  הזה  השמיט  כל :  הגה

הרבה דיני  מעשר  עני  שכתב  הטור  שיש  ללמוד  מהם  

דיני  צדקה  הנוהגים  האידנא  ואפשר  שסמך  עצמו  על 

מה  שנתבאר  בדיני  צדקה  אך  גם  בדיני  תרומות 

ומעשרות  השמיט  כמה  דינים  שכתב  הטור  והכניס 

אחרים  תחתיהם  וכל  זה  גרם  לו  שהעתיק  דברי 

ם  הלכות  תרומות  ומעשרות  ככתבם  וכלשונם "הרמב

ולא  שת  לבו  לדברים  אחרים  והרוצה  לעמוד  על 

 : הדינים יעיין בפניםעיקרי

–


 




 

–


 















)אור  זרוע(  
 )מדרש תנחומא פרשת ויחי(: 



או  שמוליכין  אותו  למקום :  הגה

ואם  צוה  להוליכו .  )כן  משמע  באור  זרוע(קברות  אבותיו  

ממקום  למקום  או  שצוה  לקברו  בביתו  ולא  בבית 



  

ומותר  ליתן  סיד  עליו .  )גם  זה  שם(הקברות  שומעין  לו  

יכו  למקום  אשר  צוה כדי  לעכל  הבשר  מהר  ולהול

 :)ט"א סימן שס"רשב(

–
 





ויש  מקומות  שנהגו  לשבר  כוס :  הגה

  שבע  ברכות  וזהו  מנהג  נוהג  במדינות  אלו אחר

כל (שהחתן  שובר  הכלי  שמברכין  עליו  ברכת  אירוסין  

עוד  נוהגים  להתענות  ועיין .    וכל  מקום  לפי  מנהגו)בו

ודין  זריקת  אוכלין  לפני  חתן  וכלה .  א"לעיל  סימן  ס

 :א"עיין באורח חיים סימן קע

–


 





     ) שחלוקים

.  )ז"קי'  ם  סי"מוהר()  בלשונם





) אבל  אינו  יכול  להוציאה  מעיר  לכרך  או

להיפך  בגליל  אחד  אף  על  פי  שהתנה  עמה  להוציאה 

.  )ן  פרק  שני  דייני  גזירות"הר()  מגליל  ליהודה




     

הגה :

ויש  אומרים  דאם  היו  שניהם  מארץ  אחת  ונשאה 

בארץ  אחרת  היא  יכולה  לכוף  אותו  לילך  עמה 

טור  בשם (ך  לארצה  אפילו  מכפר  למדינה  או  להיפ

אבל  אם  שניהם  מארץ  אחת  ונשאה  באותה .  )רבינו  תם

הארץ  אין  אחד  מהם  כופה  לשני  להוציאו  ממדינה 

לכפר  או  להיפך  אבל  ממדינה  למדינה  או מכפר לכפר 

האשה  יכולה  להכריחו  שילך  עמה  למקומה  הואיל 

היה  דר  עמו  בעירו  ולא  מתדר .  )גם  זה  שם(והם  שוים  

ה  ולא  איתדר  ליה שם  ונסע  עמה  לעירה  דרך  מקר

יש  אומרים .  )ח"ש  סימן  מ"ריב(יכול  לחזור  ולהוציאה  

אם  לא  יוכל  להחיות  ולפרנס  עצמו  כופין  אשתו 

  ויש )ו"תרומת  הדשן  סימן  תי(שתלך  עמו  למקום  שירצה  

מי .  )א"ש  סימן  פ"בית  יוסף  וכן  משמע  בריב(חולקין  

שהוא  ממדינה  אחת  ויש  לו  שם  אשה  ונשא  אחרת 

ה  לילך  עמו  לעירו  דודאי  נשאה במדינה  אחרת  צריכ

ועיין  לקמן סימן .  )ץ"בית  יוסף  בשם  הרשב(לשוב  לביתו  

 :עוד מדינים אלו' ד סעיף ט"קנ





     

ואינו  יכול  להוציאה :  הגה

הגהות (ממקום  שהמושל  טוב  למקום  שהמושל  רע  

כל  מקום  שיכול  להוציאה .  )ג  דאישות"מיימוני  פרק  י

ממקומה  היינו  לאחר  שכנסה  ונשאה  אבל  קודם 

נישואין  לא  יכול  להוציאה  וצריך  לכנסה  במקומה  אם 

נה  בפירוש  עם  האשה  אבל  אם  התנה  עם  אמה לא  הת

מיהו  אם  יש .  )ז"ש  סימן  קע"ריב(לאו  כלום  הוא  

אמתלאות  וטעמים  לדבריו  האשה  צריכה  לילך  אחריו 

 :)ח"תשובת מיימוני לנשים סימן כ(








    
    


 



:  הגה






)ם"במרדכי  סוף  כתובות  בשם  מוהר(  .
     




)גם  זה  שם(  .






    

 


    







 

–

 





 





)פירוש  שתוקע  בקול  באזנו  ומבעיתו(
)פירוש מכה בידו על הלחי (


    


 





טור (ויש  אומרים  שאף  ריפוי  ושבת  אין  דנין  :  הגה

  ולא  ראיתי  נוהגין  לדקדק  בזה  רק  כופין )ש"בשם  רא

דרכי (ראה  להם  החובל  לפייס  הנחבל  ולקנסו  כפי  הנ

  וכמו  שיתבאר )ח"ם  בפסקיו  סימן  ר"משה  לדעת  מהר

 :'בסמוך סעיף ה










הגה :

ויש  אומרים  דוקא  גזילות  דשכיחי  כגון  כפר  בפקדון 

וכדומה  אבל  גזילה  ממש  לא  שכיחא  ואין  דנין  אלא 

ף נימוקי  יוס(אם  כן  הגזילה  קיימת  מחייבין  להחזירה  

 :)פרק החובל



עדים  שהעידו  עדות  שקר  והוזמו  והוציאו  ממון :  הגה

על  פיהם  ואי  אפשר  למהדר  דנין  אותם  ומחייבין 

ועיין  לקמן  סימן .  )מרדכי  ריש  פרק  החובל(אותם  לשלם  

 :'ט סעיף ב"כ



  





) בין  נתפייס  בעל  דינו

)בין  לא  נתפייס
ואם :  הגה

ס  אין יאמר  הניזק  שומו  לי  נזקי  שאדע  עד  כמה  אתפו

שומעין  לו  אלא  אם  כבר  תפס  שמין  לו  ואומרים  לו 

ש  פרק "טור  בשם  הרא(כך  וכך  תחזיק  וכך  וכך  תחזיר  

וכל  זה  דווקא .  )החובל  וסוף  פרק  קמא  דבבא  קמא

בקנסות  הכתובים  אבל  קנסות  שבאים  חכמים  לקנוס 

מעצמן  על  תקנתן  גובין  בכל  מקום  וכמו  שיתבאר 

 :)מרדכי סוף פרק השולח(' בסימן ב


כ "ועיין  לקמן  סימן  ת:  הגה

אם  נתחייב  לו  מלקות '  ועיין  לקמן  סימן  ב.  ח"סעיף  ל

 :אם יכול לפדות עצמו בממון

–
 




) פירוש  תבואה  שלא

" על  בלילו"הביאה  שליש  והוא  מאכל  בהמה  תרגום  

,  ")על  אספסתיה"


) והוא  הדין  שלא  יפתח  חלון  מבית

טור ()  ים  אלו  לחדר  שיש  לו  תחת  האוצרשיש  בו  דבר

.)א"בשם  הרשב


     


) וכן  במקום  שקול  ונדנוד

)ו"ש  סימן  קצ"ריב()  קשים  ליין  שצריך  להרחיק
    


 





כי  כן )  חננאלכן  פירש  רבינו(:  הגה  

ואם  אין  דרך .  דרך  צורך  המחרישה  בין  האילנות

בית (לחרוש  בין  האילנות  אין  צריך  להרחיק  כלל  

ובמקום  שצריכים  להרחיק  ובאין  שניהם  ליטע .  )יוסף

המגיד  פרק (כל  אחד  מרחיק  חצי  השיעור  ,  בבת  אחת

.  )עשירי  דשכנים




)או  שדה  לבן(
ויש  אומרים  דבין  גפנים  לאילנות  בעינן :  הגה

להרחיק  כפי  אומד  הדעת  שלא  יפריחו  העופות  מן 

ויש .  )טור(האילנות  אל  הגפנים  בשיטה  אחרת  

אבל  נוטע  גרעין ,  אומרים  דוקא  בנוטע  אילנות

הגהות  אשירי (והאילן  ממילא  גדל  אין  צריך  להרחיק  

ראובן .  )ומרדכי  פרק  לא  יחפור  ובית  יוסף  בשם  התוספות

שמכר  ביתו  לאחד  וגינתו  לאחר  אין  בעל  הגינה  צריך 

, להרחיק  אילנותיו  אף  על  פי  שמכר  הבית  תחילה

ש "ריב(ואין  אומרים  בזה  מוכר  בעין  יפה  הוא  מוכר  

ובכל .  ח"ד  סעיף  כ"  קנועיין  לעיל  סימן.  )ל"סימן  ק

מקום  אם  היה  גדר  בינתיים  זה  סומך  לגדר  וזה  סומך 

 :לגדר


–

 







)בענין  שראויים  להתקיים  על  ידן (

,  )טור(     
)הזיתים(












 


–

 























    







      


היה :  הגה

' ומכר  אחד  מהן  לשנים  או  הורישו  לב,  בו  דין  חלוקה

אינן  יכולין  לעכב ,  בניו  ואין  לאחד  מהן  כדי  חלוקה

מרדכי (מלחלוק  דלא  עדיפי  מגברא  דאתו  מחמתיה  

היו .  )ד"סוף  פרק  השואל  וסוף  כתובות  וטור  סימן  קע

לשנים  יש  להן  שיעור  חלוקה ,  ארבעה  שותפין  ביחד

השנים  שיש  להן ,  ולשנים  אין  להן  שיעור  חלוקה

. חלוקה  נוטלין  חלקן  והשנים האחרים נשארו שותפין

תן  שאין  בו  כדי  חלוקה  תנו  לי ואפילו  אמר  אחד  מאו

גם  כן  חלקי  ואם  כן  ישאר  לרביעי  פחות  מכדי  חלוקה 

תשובת (וכדי  לבטל  החלוקה  אמר  כן  אין  שומעין  לו  

, שלשה  שהיו  שותפין  בבית.  )ד"דקנין  סימן  י'  מיי

לשנים  היה  להן  כדי  חלוקה  ולאחר  אין  בו  כדי 

וקנה  אחד  מן  השנים  חלקו  של  האחד  שאין ,  חלוקה

אין  יכול  לבטל  החלוקה  אף  על  פי ,  לוקהלו  כדי  ח

 :)מרדכי סוף כתובות(שהמוכר היה יכול לבטל 


–




 





    

 






 

 


 






 


 

–


 

   
    



    

 


–


 





)ואם  חסמו ,

 :)ה"טור בשם הרמ() שלומי משלם ליה מלקי לא לקי






    




) פירוש  המוציא  חמאה  מן

ויש  אומרים  המקפה  את  החלב  בקיבה .  ערוך,  החלב

)דשבת'  י  בפרק  י"רש,  להיות  נקרש





    



   
    

 
    

    
    


     
   





   

 


    


 








 






 

משום גררא הבאנו גם כן שני סעיפים (
 )בשביל הנחיצות שבהם, הבאים







 









 

–
 








) אם  מותר

עיין  לעיל  סימן ,  לאדם  ליקח  מערופיא  של  חבירו

 ):ו"קנ

–


 

     


    
   


 



 
 

 

 
–– 
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