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 הלכותמשנה
 חלקים עשרהארבע
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 כללימפתח,י
 הלכות משנה שו"ת חלקי עשרהבארבע

 שו"ע חלקי ארבעה סדרלפי
 בית אלף סדר לפי עניניםומפתח

 ע"י לאוריוצא
 גדולות הלכות משנהמכון

 לפ"ק תש"סשנת



 כללימפתח
 כ~י במפתח הנמצאיםענינים

 חלקי עשרה מארבע הא"ב סדרלפי
 הלכות כהטנהשו"ת

 חורשאב
 מלאכהאב

אבות
 בירהא
 בילותא

אבל
 החי מןאבר

 אבינואברהם
אגרה
אגורל
אדים
ארם
 הראשוןארם
ארר
 זרוקאהל
אירון

 וכלא
אומרנא
אומן
אונאה
אונן
אונס
 ב"ראוצר
אורז
 בנו ואתאותו
אזמם
אח

אחות
 הגרולהאחותו
אחים

אחשכי'
 אפשראי

איבה
אין
 איסור על חל איסוראין
 לכתחילה איסור מבטליןאין

איסור
 הנאהאיסור
 והיתראיסור
 תורהאיסור
איסודין
 הנאהאיסורי
איתתדק
 איסוראאיתחדק

אכילה
 גסהאכילה
אכסררה

אל
 תטושאל

אלומיניום
אלמנה
 אמהאלפים
אם

אמבולנס
אמונה
אמירה
 לעכו"םאמירה
אמן

אנוסים
אסופי
אסור
 קודם סרטעום לארםאסור
 לבהמתושיתן
אסותא

אפקעינהו
אפר

 מאיסוראאפרושי
 וחמשהארבעה
 מיניםארבעה
 כוסותארבע

 סאהארבעים
ארון
 רפואותארון

ארוסה
אריס
 ישראלאר,
אש
אשה
 קטלמתאשה
אשו
אשם
אשפה
אשתו
אתי

אתרוג

 במחתרתבא
בגר

בדיקה

 ריאהבדיקת
בהמה
 טמאים וחיהבהמה
בוגרת
בולמוס
בוקעין
בור
 העץ פריבורא
בורר
 ת"חבזיון
בחור
 ברובבטל
ביאה
ביטול
 המצריםכין
 השמשותכין

ביעור
 חמץכיעור
ביצה
ביצים
בישול
 עכו"םבישול
 דיןכית
 הכסאכית
 המררשבית
 המקרשבית
 הספרבית
 הקברותבית
 חוליםבית
 כנסתבית
 מרחץכית
בכור

בלורית
 יראהבל
 תאמרבל
 תוסיףכך
 ש"ש תליןבל
 תשחיתבל

בליעה
 ישראלבנות
בן
 הנרהבן
 נתבן
 פקועהבן
 בניםבני

 קטורהבני
 מרות ט'בני

בנימין
ע*,יייי

 חובבעל
 כרחובעל
 תשובהבעלי
4 9 עג,ר

 מל"ו כבוד שםברוך
 מצוהבר

בריא
ברי'
ברכה
 לבטלהברכה
ברכות
 מעכבותברכות
 לעשייתן עוברברכות
 אירוסיןברכת
 שפטרני ברוךברכת
 הברקברכת
 הגומלברכת
 המזוןברכת
 המצוותברכת
 הנהניןברכת
 התורהברכת
 חתניםברכת
 כהניםברכת
 ג' מעיןברכת

 שהחיינוברכת
 מצראבר

בשר
 בחלבבשר
 חיבשר
 מהתיבשר
 עוףבשר
בת
 בנובת

בתולה
 עיניםבתי

 צרקהגבאי
גרול
גרי
 הרםגואל
 אחיתגוד



 כללימפתח
נר
גרל
נוסס
 נקיגוף
נורל
נז
נזל
נזלה
נזול
נזרה
 שוהנזרה
נט
 הנשהניד

ניורת
גיהנום
 ראשנילי

נירושין
 ילדים -נירושין

נל
 זקןנלוח
נלות
 דיןנמר
גנב

נניבה
 דעתנניבת
ננין

נפרור
נר

נרגרן
נרושה
נרמא
נשמים
גשר

דבק
דבר
 הלכהדבר
 מחךרין לו סדשדבר
 תורהדבר
 חכמיםדברי
 סוסריםדברי
 תורהדברי
 שבכתבדברים
 שבלבדברים
דבש
דנ
 מדברדנלי
דוחן
דולר

דף4עלעטין
דיו

דומדן
דין
דן
 תורהדן
 דינא דמלכותאדנא
 נפשותדיני
דינים
דירה
 כוסותד'

דלתות
 מיניםד'
דם

דמאי
דעת
רפוס
דרבנן
דרך
 אכילהדרך
 ארץדרך

דרישה
 משהדת

האומר
הבא

הבדלה
הבחנה
הבטחה
הבל

הבערה
הנבהה
הנומל
הנעלה
 מצוההדור

 הנרותהדלקת
הוא

 )ואישתראי(הואיל
הודאה
הונאה
הוצאה
הוראה
הורנ

 רבההושענא
הזכרות
 ללטלה ש"שהזכרת
הזמה
הזמנה
 מלאכוחותהזרעה
היכא
 הדעתהיסח
היקש
 הדחק ע"יהילוך

הכשרןי
 פניםהלבנת
הליכה
הלכה
הלל
 המתהלנת

המהרא
המפנל
המסיל
הנאה
 הנוףהנאת

הנשרפין
הסכמות
הספד
הסקה

הסתכלות
 טינה לבוהעלה
הענקה
הערמה
 שאסרהפה

הפטרה
 מרובההפסד
הפסק
הפקר
 ב"דהפקר
 מדעתהפקר
הסרה
 הרומההפרשת
הצלה
הקדש
 דםהקזת
הקפות
הרהור
 אבידההשבת
 פרטיתהשנחה
השחתה
השקה

השתחרה
התראה
 ספקהתראת
 נדריםההרת

 בהםוחי
ידר
דנולו
וסת

קדשתו

זבוח
 אחד לו בוררזה

 ן י כי ביו
 נורם וזהזה

זוחלין
 מסחעתו ורוחזורה
 שנידוונ
דעה

 )מיקראסקאפ( מנדלתזכוכית
זכות
 לחורבןזכר
זכיה

זכרונות
 מיניםז'

זנות
זקן

 למצוות מקדימיןזךדן
זךקה
 חשמלזרם
זרע

זרעים

 ונשוקחבוק
חבוט
חבורה
חבוש
חביב
 בשעתה מצוהחביבה
חביבות
חבירו
חבית
חרש
חוב
חובל
חוט
 העלעקטריחוט
 דרבנןחרא
 המוערחול
חולה
 לבחולה
 שאב"סחולה
 סךב"סחולה
חומרא
חופה
 הנרםחוקות
 לארץחוץ
חדר
חזקה
 איסורחזקת
 בריאותחזקת
 בעולהחזקת
 בעליםחזקת
 שנים נ'חזקת
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 ונתחזקחזק
חטאת
 מצוהחיבוב
 הקדשחיבח
 מצוהחיוב

 תורהחידושי
חיגרם
חייב
 לאיןחחבי
חיישינן
חיתול
חכם

חכמים
חלב
חלכ
 נכריתחלב
 עכו"םחלב
חלה
 השםחלול
חלוס
חלזון
חליצה
 תפיליןחליצת
חלל

חמירא
חמסן
חמץ
חנוטין
חנוך
חנוכה
חנופה

חצוצרות
חציצה
 ערעורחצי
 תיבהחצי
חצר

חדרגמ"ה
חרש
חש"ו
חשב
חשמל
חחוכה
חתן

טאבאק
טבח
טבילה
 כליםטבילת
 עזראטבילת
 עיןטביעת
 עינאטביעת

טבל
טבע
טבעת
טהרה
 מתטהרת
 הנאהטובת

 ]בלע"ז[טיסטער
טומאה
 ונטעןטוען
טהפ
 ומטרטל

טלטול
טלי
טלית
טלפון
 משנה בדברטעה
טעות
 כעיקרטעם
טפח
טויפה

יאהרצפט
יאוש
יבום
יבלת
 מדותי"ג
יד

 יעבור ואליהרג
יובל
יוהרא
יוחסין
יולדת
 אידםיום
 חגםיום
 טוביום

יוניברסיטה
 כפוריום
יוצא
יחוד
יחיד
הי
 נסךחן

יי"ש
יישוב
 אץיישוב

יכיר
ילד
ילדים
ים
 הגדולים
 שלמה שליש

יעוד
 יבואיעלה
 תואריפת
 הרעיצר
 אלבשהיצרה
ירושה
ירהסלים
יערבה
ישן

ישראל
יתום

 זמםכאשר
כבד
כבוד
 התורהכבוד
 ואם ומוראכבוד
 ת"חכבוד
כבוש
 כמבושלכבוש
כביצה
 )רפואה(כדור
 אכילתוכדרך
 הנאהכדרך
כהן
כוונה
כוחו
כוס
 ברכה שלכוס
כופר
כוחות
 מערביכותל
כדת
 )לנט"י( גבראכח
 חדש בית יבנהכי

כיבוד
כיבוד
כיבוס
 שהגידכיון
כל
 פנימה מלך בת כבודהכל

 כגדים כלאי -כלאים
 הכרםכלאי
כלב
כלי
 זמרכלי
כלים

כלשהו
כמהין
 הראשכסף
כסף

כסיה
כפרה
כרטיס
כויעה
כרך

כרמלית
 אשוויכתב

כתובה
כתובים
 שעוויה מכתתכתותי
כתיבה
כתם

לא
 ילבשלא
 תחנםלא
 תענהלא
 תתגודדולא
לאו
 מעשה בו שאיןלאו
לבוד
לדידי
לוחות
לף

לףיה
לולב
לחם
 הסדרליל
לילה
לימוד
לכם
למה

לעבור
לעולם
 עורלפני
לקט
 הקודשלשון
 הרעלשון
לשמה

 לדעת עצמומאבד
מאומץ
מאכל
מבף
מבשל
מגילה
מגלה
מגרש

מרליקין
מדרש
מהדוין



 כללימפתח

 ין

 בקנסמורה
מודעה
מוהל
מוכר
מומר
מוסף
מוסר
מופת
 ש"קמוצאי

 גףלמוקף
מוקצה
מור

מורדת
מזבח
מזוזה
מזוזות
מדק
 )אינסטענט חשמלימזלג

היטער(
מחבת
 זמןמחוסר
 גרושתומחזיר
מחט

מחילה
מחיצה
 בביהכנ"סמחיצה
 עמלקמחתת
 השםמחיקת
 לףהמחנה
 השקלמחצית
מחשב
מתשבה
מיגו
 יהודימיהו
מיכאל
מילה
מילי

מילתא
מים
 פירותמי
 רגליםמי
 בהמה רגלימי
מין

מינקת
 המצףמיעוט

מיץ
מיתה
 )קאר(מכונית
מבין
מכירה
מכס

מלאכה
 לגופה שא"צמלאכה
מלבוש
 ולוהמלוה
מלח
מליח
מליחה
מליקה
מלך

מלכות
מלכיות
 תשב"רמלמר
 ואילונית שני'ממאנת
מלקות
ממזר
 בפיך המותרמן

מנהג
 ומעריבמנחה
מנין

מנעלים
מסוכנת
מסור
מסים

 המצוות עלמעבירין
מעוברת
מעות
 קונותמעות
מעקה
מעריב
 ידיםמעשה
 כספיםמעשר
 שנימעשר
מפטיר
 קרבהמפני

 הגל עליומפקחין
מפרכסת
מפתח
מצה
מצוה
 בעבירה הבאהמצוה
 ניתנו ליהנות לאומצות
 ל"ת רוחה עשהמצות
 גרמא שהזמן עשהמצות
 תעשה לאמצות
 ררבנןמצות
 א"י חשובמצות

 ב"נ מצותז'
מצורע
מצטער
מציאה
מציצה

מקוה
 )שאוער(מקלחת
מקלקל
מקרא
מקרר
 לילדמקשה
מראות
 עיןמראית
מרור

מרפסת
 ומתןמשא

 צרקה( )לגבותמשולח
 זרעמשחית
 בקוביאמשחק
 שינחםמשחת
משי
 גבולמשיג
משכון
 מנותמשלוח
משנה

משפחה
משקפחם
 לאביוניםמתנות
מת
מתה
מתנה
 כהונהמתנות
 תורהמתן

מתעסק

נאמנות
נבואה
נביאים
נבילה
נגיעה
נגעים
נרה

 ושבועותנררים
נהרא
נוח
 שכרונוטל
נוטפין

נוסחאות
 טעםנותן
נותר
נדקין
נדר
נח

נחירה
נחש
 רוחנחת

 יריםנטילת
 ס~ה ונתן סאהנטל
ניגון
נירף
ניחא
נחר

 )אלומיניום( ברזלנחר
ניקור
ניתוח
נכר
נכנס
 מלוגנכסי
נכרי
נמצא
נס

נסיעה
נפילה
 אפיםנפילת
נפל
נפסל
נפש
נצוק
נר
 וביתו אישנר
 הברלהנר
 חנוכהנר
 חשמלינר

 ףו"ט שבתנרות

נשואין
 ערכאותנשואי
נקרא

נשיאים
 כפיםנקראת
נקרם
נשיקה
נשמה
 הטבעיםנשתנו
נתינים

 מעכבות ברכותסרר
 קרושיןסרור
סוחט
סוטה
סוכה
סוכות
 )צוקער(סוכר
סומא
סוס
סופר
 ושורפיןסוקלין
סחורה
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סחיטה
סיגריות
סיום
 ברכהסימן
 יצ"מסיפור
סירכא
סכין
סכנה
 נפשותסכנת

סליחות
סמוך
סמיכה
סנרק
סעודה
 לחומרא ראורשתאספיקא
 העומרספירת
ספק
 ספיקאספק
 ברכהספק
 טומאהספק
 נפשותספק
 באיסורספר
 יוחסיןספר

ספרים
 תורהספר
 רבואס'

 ופלנראסרנרא
סריס

עבירה
עבר
 כנעניעבר
 עבריעבר

 זרהעבודה
עבירה
עגונה

*ג/יייי

 ערופהעגלה
ער
 אחרער
 באיסורין נאמן אחרער
 בריקהער

ערות
 אשהערות
 שאאי"לערות
ערים
 זוממיםערים
 קידושיןערי

עדשות
 כוכביםעובר
 רחולעוברא

 לעשהתןעובר
עוברין
 הבאעולם
 וכו' מרובהעומר
עונה
עתשין
 מהמצוה פטור במצוהעוסק
עופות
 לעצמו רין ארםעושה
עזרה
 נסרםעזרת
עט

עיבור
 הריןעיוות
עיר
 הנרחתעיר
 מקלטעיר

 ושיתופי חצירותעירובי
מבואות
 תבשיליןעירוב
עיתון
עכו"ם
על
עלה

עלעקטרי
 ומואבעמון
עמלק
עני
עננו

 שפתיועקימת
ערבה
 יו"כערב
 פסחערב
 שבתערב
עריות

ערכאות
ערלה
עשה
עשר

פאמפערס
 הראשפאת
 ונותרפגול
פריון
 הבןפריון
פועל
פורים
 ישראלפחמע
 נפשפיקוח
פירות
 ורגלים ידיםפישוט

 תקרהפי
פלגינן
פלגש
 חרשותפנים
 ףהפנ

 רישאפסיק
פסח
 ריןפסק
 רכאפצוע
 נפשפקוח
 ארומהפרה

פרוזבול
פרוטה
פרי
 ורכי'פרי'

פריעה
 חובפריעת
פרעון
 הנשיאיםפרשת
 זכורפרשת
פשרה
 שחריתפת
פתף
פתח
 פתוחפתח
 מבףפתחי
 הקברפחוחת
פתילה

צריק
צרקה
צואה
צובע
 מרבנןצורבא
 ארםצורת
 הפתחצורת
ציבור
ציצית
צלי

צלעים
צמר

צניעות
צער
 חחם בעליצער

צפרנים
צרורות

קאנצערנרם
קבוע
קבורה
קבלה

 שבתקבלת
קבר
 החורשקרוש
 השםקרוש
 לבנהקרוש
קרושה
 א"יקרושת
קרושין
 הגוףקרושת
קרירה
קדיש
קדשים
 חרדיתקהילה
קול
קופה
קטורת
קטלמת
קטן

קטנים
קטפרס
קירוש
קינף
 וחומרקל

קלוטה
קללה
קלף
קנאי
 כו פוגעיםקנאים
קנין
קנס
קנקן
קערה
קפה
קרבן
 פסחקרבן
 תודהקרכן
קרוב
 המגילהקריאת
 התורהקריאת
 שמעקריאת
קריבה
קריעה
קרקע

קרקפתא
 לשכחהקשה
 תפילין שלקשר

ראף
ראש
 השנהראש
 חודשראש



רב
רביעית
רכית
רבנוח
רדיר
רדיו
 תשמיש מחמתרואה
רוב
רודף
 הקודשרוח
רופא
רוצח
רחוב
רחם
ריאה
ריחי'
ריפף
 )עלעוועיטר(רכבת
רכיבה
רעבתן
רפואה
רקודים
 היחירר,4ות
 הרכיםר,4ות
רז4"י
רז4ע

שאובין
שאלה
 גשמיםשאלת

שאקאלאדע
שביה
שבועה
שבועות
שבח

שביעה
שביעית
שבע
 ברכותשבע
 העיר טוכישבעה
 המיניםשבעת
שבת
שר

שרוכין
 מצוהשהף

שהחינו

שהכל
שואל
שוגג
 פרוטהשוה
שויה
שוחט
שוטה
 ןשולח
שומן
 כעונהשומע
שומר

 כלליממתח
 ציבורשליח
 קבלהשליח

שליחות
שליל
 מרות עשרהשלש
 אילנותשלשה
שם
 מאכלשם
 יעכירנושמא
 עשרהשמונה
 ארם בנישמות

 לבע"חתופס
תורה

 )בענרעיר(תחבושת
תחומין
 המתיםתחחת
 ברצון וסופו באונסתחילתו
תחנון
תיומת
תינוק
תליוהו
 תורהתלמור
תלמיר
 חכםתלמיר
 חכמיםתלמירי
תמורה
חנאי
 גזחנור
תנ"ך
תענית
 אסתרתענית

תערובת
 העשף מן ולאתעשה

 ארמהתפוחי
 התפיל
תפילין
 שמו"עתפלת
 ופיוטיםתפלות
 מנחהתפלת
 מעריבתפלת
 עירוכיןתקון

תקיעות
 שופרתקיעת
תקליט
תקנה
תקנות
תרומה
תרופות
 הודותרנגול
תשביתו
תשובה
תשלומין
תשמיש
 קרושהתשמיקף
 קביןתשעה

 הקרוארם שמות סיטער( )כהכי ירליםשומר
שומרים
שומרת
שופר

שוקולאר
 המזיקשור

שושכינין
שותף
שוחפין
 חוץשחוטי
שחוק
שחיטה
שחרית
שטר

שידוכין
קךיר
 מצוהקךורי
קךכור
 הקןקךלוח
קךנים
שיעור
קךעיייז
 הראששיער
 מבואותקךתופי
ש"ז

שכחה
שכינה
שכירות
שכר
 לימודשכר
 שבחשכר
 כר"אשלא
שלג
שלום
שליח

שמחה
 השואבה ביתשמחת
 תורהשמחת
שמיטה
שמן
 רחנוכהשמן
 שאולשמן
 שריפהשמן
 תרגום ואחר מקראשניך
 שעשאוהושנים
שעבוד
 רר"נשעבודא
שעון
שער

 הנודשפופרת
שפחה
 רמיםשפיכת
 ורמקךםשקצים
שקר

שרטוט
 קרקךםשריפת

 מבואותשתופי
שתוקי
שחיה

תאנים
תאריך
תבלין
תבנית
תדיר
תה
 דיבור כדיתוך

תולעים
תוספת



ח כללימפתח

 הלכות משנה שו"ת חלקי עשרהלארבע
 שו'ע חלקי ר' םדרלפי

 חייםאורח
 הבוקר השכמתהלכות

 אם"
 עכירה, ברבר מתעסק ברין נרבה. בא חטאת ישבאי

 בו יש או ומותר, פטור בשבת רמתעסק הפנ"יוברברי
 שוגג, בכלל הף רמתעסק הגרע"א ושיטת ראורהתא.איסור

 הראשונים חסידים ובגמ' נררים, בתוספתא גירסאותחילופי
 נרבה. באה חטאת אי א' סי' א"ח המג"א לקושיתתשוב

 א( סי' ר)חלק

 המקרש. מקום לן נודע ואי בזה"ז קרבן הקרבתבענין
 קעו( סי' ז)חלק

 השכינה וגלות כיהמ"ק חורבן על יום בכללהתפלל
 א( סי א חלק)מהר"ת

 בםי'
 או הוא רינא אי בש"ע המבואר המלבושים לבישתבסרר
 מילי לענין בזה"ז ת"ח רין יש אי מוסר. מררךרק

רצניעותא.
 ב( סי' ו)חלק

 נפלאים רברים הראש. בכיסף קטנים חהכיםמאימתי
 לת"ת. שמכניסו בשעה הקטן עם לנהוג כיצר תטריממחזור
 רר"נ. אימיה על מהרש"א לקתםיתישוב

 ב( סי' ז)חלק
 המכנסים ואח"כ קודם הכתונת ללבושהנוהגין

 ה( סי' א חלק)מהר"ת
 ינעול כיצר סרוך בלינעלהם

 ג( סי ג חלק)מהר"ת

 גם"
 הכסא בכית לספר מותרים איקטנים

 ו( סי א חלק)מהר"ת
 הכסא בכית צניעות צריכים איקטנים

 ז( סי א חלק)מהר"ת

 רם"
 ובדין חיובה זמן שהגיע קודם המצוה על לברך יכולאי

 יברך מחו השחר עמוד קודם לררך היוצא לעקךיתן.עובר
אטליתו.

 ג( סי' ו)חלק

 הקטנים להזהיר יש ירים. בנטרלת הקטנים חהכיםמאימתי
 יזים. נטילת בלי במאכלים יגעושלא

 א( סי ז)חלק
 מהו כסאות ובתי בלע"ז[ ]שאווער מקלחת בו קךשחרר
 לנט"י. לחוץ מים להוורא יכול ואי לתפלה. ידים שם*טול
 צרכיו עשה נט"י. בעי אי צרכיו עשה ולא לכיה"כהנכנס
 מרחץ. מקרי אי שימוש בכית אמבטרא בבשרו, נגעולא

 מכיה"כ שמווראים מים שבקרושה. לרבר שלנו כסאותבחו

 ב( סי' ה )חלק רעה. רוח עליהם שורהאי
 רעה רוח עליהם שורה אי המטה תחת רקיםכלים

 ח( סי' א חלק)מהר"ת

 נאסרה אי ידיו שנטל קודם שחרית במאכלהנוגע
 ט( סי' א חלק)מהר"ת

 באתרון הכסא תחת שהניחמאכל
 י( סי' א חלק)מהר"ת

 ר"ר שורה אי במאכל הנוגעקטן
 יא( סי' א חלק)מהר"ת

 נטילה בלי במאכל נגע אי קטן אונכרי
 יג( סי' א חלק)מהר"ת

 הם"
 מגור הארמו"ר בשו"א, או בחולם הקודש שםבקחאת
 שצריכה אחרונים נחלקו האלף בנקודת בשו"א, אמרזצ"ל
 בחטף.לנקוד

 יז( סי' י)חלק
 בהשם יכתן כוונהאיזה

 יר( סי' א חלק)מהר"ת

 ציציתהלכות
 חם"

 ברכות. לענין רובא בתר אזלינן לא לברורי ראפשרהינא
 ה-ו( סי' א)חלק

 עפ"י יוהרא, משום בו יש אי מבחוץ בציצית ההולךברין
 ספר כיאור הבגדים, תחת ציצית להיות צריךהאריז"ל
 מתחת ילבשנו ציצית מצות עיקר כי יונה לרכינוהיראה
 רברי הבגדים, תחת קטן טלית ללבוש הברכ"י רברילמדיו,
 חהקךנן בגדיהם על קטן טלית הלובקךם ברונאמהר"י
 ע"א מ"ב רף מנחות עפ"י יונה רכינו ברברי כיאורליוהרא,

 שלא יזהר ומה"ט חמורה, מעכירה הצילתו ציציתרמצות
 יבוא שלא מחטא קךצילהו הדווג בקועת הט"קלהוריר
 היה קרמונות מרורות שמנהג לרינא תבנא ח"ו ערודליזץ

 בגדיו. תחת ט"קללבוש
 א( סי' י)חלק

זי
 יום בכל הציצית להפרידמצוד

 טו( סי' א חלק)מהר"ת
 יקח איזו קטן טלית לו תש שלו שאינו בטליתהמתפלל
לק"ש

 כר( סי' א חלק)מהר"ת
 עיטוף צריך אי קטן טליתהלובש

 א( סי' ג חלק)מהר"ת

 ב( סי' ג חלק)מהר"ת שלובש סעם בכל ציציתלברוק



 כללימ*תח*
 ימ"

 ככיסה בשעת שנקשרוצטרת
 טז( סי' א חלק)מהד"ת

 המקנה מציצית לפטרו כנף לקשור ורוצה כנפות ד' שלכגד
 הציצית מן פטור בשאלה ולוקחו לאחרטליתו

 ר( ס" ג חלק)מהר"ת

 טפט"
 למצוה. וצלו טלית ליקח מותר אי מחבירו הנאההמודר
 במצות מצללה"נ אמרינן אי בזה. הפמ"ג סחררתישוב
 עליו. מברך אי ממגו נהנה שאין טלית עליו. חיוביותשאינן
 ב( סי' ח )חלק מוהר. אי מצוה בהדי הגוףהנאת
 יז( סי' א חלק ימהד"ת בתוך אחד נקב שנקרע קטןטלית
 חלקים וב' גדיל יה" הימרת ששליקךת להקפיד ישאם
ענף

 ה( סי' ג חלק)מהר"ת
 ציצית בו יכרל אי אורליי"ו שקוריןגדיל

 ו( סי' ג חלק)מהד"ת
 בטלית המשקמייםלנקות

 רל( סי' ר חלק)מהד"ת

 ינט"
 לשם שלו ותפיוין טלית נוטל אי מחכירו הנאההמודר
 בציצית. חיב אי בלבישה הנאה בו שאין טליתמצוה.
 הא בציצית כלאים להחיר קרא לן למה העולםבקושית
 גברא. חובת שאינן במצות מללה"נ אמרינן אימללה"נ.
 כלאים. הוה אי בציציתהקושר

 א( ס" ו)חלק

 בקהרת יעשה. כיצר בשבת ציציוחרו לו שנפסקומי
 במוש"ק. ךתירם בשבת ציצית יקשור לא למההאחרונים

 ר( סי' ו)חלק
 לו שאין קטן בטלית בש"ק סרוצאים אהני זכותלימוד
 הוה אי צטרת דאוהיתא. הזמן בזה ציצית חיוב איסרעור.
 בציצית, מעכבת אי עכרפה שבת. בליל ועכ"פ בשבת,משא
 חדש רבר בציצית. חייבות אי סרעור להן שאין כנפותר

 הזמן. במלבהר תלף ציציתדחיוב
 ד( ס" ו)חלק

 במקום לטלטלו מוהר אי בשבת ציציוחרו שנפסקוטלית
 אי הציצית. מן פטור הפקר ושל שאול טלית עירוב.סרש
 לשני. ולא לאחר מוקצהיש

 ר( ס" ז)חלק
 בשבת ציציתלקשור

 יח( ס" א חלק)מהר"ת

 ידמיי
 כותב ואי דרבנן. במצות מחךב אי לחינוך שהגיעקטן

 במצות, אחר קטן מחרא ואי לעצמו. ציצית ומכילתפילין
 כינתחם. הגדילואם

 רכט( ס" ג)חלק
 בממוניה מצוה דליעבד לאינש ליהניחא

 יט( ס" א חלק)מהד"ת
 הציצית לתקן לאשה יתן לאלכתחילה

 כב( ס" א חלק)מהד"ת

 מזטיי
 בו יוצאין אי מהברכים למטה עד מגיע שאינו קטןטלית
 שהקטן טלית רתניא הא בשבת. בו יוצאין ואי חובתו.ידי

 ומחלוקת שנים. כמה בן זה קטן ורובו, ראשו בומתכסה
 בציצית. להתחחב לטלית עיקר תנאי איזה בזה.הראשונים

 בו יוצא וגרול קטן של ורובו ראשו לכסות בו שאיןכסות

 בציצית. חחבאי
 ג( סי' ח)חלק

 יזם"
 ור"ת רש"י מחלוקת שהז"ג. מ"ע על לברך מותרת איאשה

 במחלוקת תלה שהז"ג, מ"ע על לברך רשאית אשהאי
 בפ"ג הרמב-ם סרטת מבאר רשות, סומכות נסרם איתנאים
 אין ברכה בלא אותן לעשות רצו אם שכתב ציציתסהל'
 אין ג"כ מצוה אבל ממחין אין דרוקא משמע כירןממחין
 שרצה נח רבן הץ מלכים מהל' כי מרמב"ם ראיהכאן,

 וכ"ש ועושה, מצווה שאינו כמי שכר מקבל מצוהלעשות
נסרם.

 ג( סי' י)חלק
 חיוב לשם שלא ציצית מצות בקיוםנסרם

 כא( סי' א חלק)מהר"ת

 כמשט"
 לעשות נכון אי קטן. בטלית לישן שצריך ז"ל האר"יבססק
 שלבשו קודם ט"ק מילתא. הזמנה בדין לסרנה. מיוחדט"ק
 בגוף בהזמנה ומלחמות בעה"מ במחלוקת קדושה. בואין

 רוקא בעי הזמנה הקרושה. גוף נקרא ומהוהקרושה
 ברבור. סגי ולאבמעשה

 ר( סי' ה)חלק
 בו שלבש ט"ק לסרנה ט"ק לעשות נכון אי בהנ"לעוד
 תמיה המלך. מדוד להאדיז"ל רא" בלילה יסירנו לאכיום

 המצות. מכל שפטור כוסכור דינו דישן רהלל"שלהגאון
 הוא. כמה נשמיןשחרן

 ו( סי' ו)חלק
 בספר הויחם יזרוק לא שנפסקוציזץת

 כ( סי' א חלק)מהר"ת
 בו ליכנס מהו בלבר לתפלה המיוחד כגר שאר אוסלית
 הכסאלבית

 כג( סי' א חלק)מהר"ת

 ככט4'
 ברכת בדין שהחחנו מברך אי מצוה בר שנעשהמי

 חדשה. מצוה עלשהחיינו
 ו( סי' ו)חלק

 מחלוקת פרי, או טלית על שהחיינו מברכיןאימתי
 רעביר בזה הלכה אח"כ, או הברכה קודם אי בזההפוסקים

 שמברך המילה מברכת רארה עביד, כמר ודעביד עבידכמר
 פרי שלוקחים ר"ה מליל ודאיה הפרלה, אחרלהכניסו
 הקידוש. אחר חרש מלבוש אוחדשה

 ה( ס" י)חלק
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 תפיליןהלכות

 כהםי'
 להירושלמי ישוב חובתו, יף יצא אם ומניחם תפיליןהגוזל
 הגדע"א. מקושית מצה להוציא בשבת הקורערמרמה
 מהב"ע. הוה אי יאוש לאחרהלוקח

 ב( סי' ר)חלק
 פסולים ונמצאו וברקם בכשרות מוחזקים תפילין שהניחמי
 עובר אינו העשה רעל פמ"א בתשר מ"ש תשובה. צויךאי

 לומר יכול אי חקירה לעחן. יש לבטלה ברכה משוםאלא
 מחרש מכבר. שבירך ברכות על מל"ו כבוד שםברוך
 12עשה ביחיר נוב"י בקהרת שוגג. ולא אונס מקוירהכא
 ב"ר. הוראתע"פ

 א( ס" ה)חלק
 רם. בקול יברך אי הרמ"א כפסק תפילין מצות עלהמברבין
 לאמירת טעם המקום. את גוזל בלחש ברכההאומר

 לא משום בלחש למברכין טעם תפילין. אמצותבשכמל"ו
 תמיה רם. בקול יברך לא בחוה"מ תפילין המניחתחגוררו.
 בשכמל"ו. אחר אמן דעונהלהגרש"ק

 הש"צ חזרת התחיל וש"צ בר"ח חרשה לשירה שהגיעמי
 מותר אי כתר. קרושת יאמר הש"ץ עם יתפלל אירמוסף
 אחת שחוית וקרושת מוסף קרועת בתפילין. כתרלומר
 לו ונזרמן בתפילין מלובש לחוה"מ. ר"ח בין חילוקהיא.

 יעשה. כיצר כתרקרושת
 ח( ס" ז)חלק

 ביותר לקחמה ע"מ מצוה משהינן אי הפוסקיםבמחלוקת
 רץמב"ג מחלוקת ביאורהירור.

 ור-
 קווים העיבור בשנת

 על מעביףן שאין על חחשינן ולא שני באררהמגילה
 ביון שנה רכל קרא לי למה הט"א לקוו~ית ישובהמצות.
 המצות. על מעביויןראין

 ו( ס" ח)חלק
 הרצועה נפסקה ראש השל וכשלקח יר של תפילין עלבירך
 להניח ראש של על ומברך חוזר אי אחוים תפיליןולוה
 ר' כמה הלובש מירו. ונפל פרי על בירך תפלין. מצותועל

 לא. או בכך ררכו בין לחלק יש אי הפסק, בליכנפות
 יוצא אינו לכ"ע אחר טלית שואל ואח"כ הטלית עלהמברך
 אי ובירך אחרת בפרשה בס"ת לו הראו ראשונה.בברכה
 הקשר. נפסק ההירוק ובשעת יר של על בירך ומברך.חוזר

 ח( סי' ח)חלק
 רשאי אי לבטלה, ברכה משום בו יש ברכה ספק עלאי

 מ"ע על יברכו שלא בנשים מוחה הח"צ ס"ס, עללברך
 רברי להקל, ברכות ספק אמוינן לא מנהג במקוםשהז"ג,
 לעשות צויך ישראל ברכת כל רעל ועוד והמאיףהמכתם
 נשים. וה"ה בה, נתחחב שלא ברכה אפי'אמן

 ר( ס" י)חלק
 מרניאל רן או משמעון שם כגון תיבה בחציהמפסיק
 מחלוקת לשבת מרמה הפסק, הף אי הפסק רהףבמקום
 בשיעור אחרונים מחלוקת משמעון,' שם גבי וחכמיםר"י

 בית שו"ת דבוי הפסק, הף לא חץבות תלתא דעדהפסק
 ראיה הפסק, הף חץבות שחץ רק אפ" י"ט ס" או"ח12עוים

 תיבה אלא הף דלא אף הפסק הף אמן רענתתמתוספתא
 אמן דענחת חרש יסוד ע"פ הרמב"ם רברי מבאראחת,
 סרחה ראיסור כ"ה ס" שו"ע רבוי היא, הברכה מןחלק
 ורין רתוכ"ר, בטעם הראשונים מחלוקת ביאור עבירה,היא
 כמה שמנגנים ישראל מנהג תוכ"ר, בוין תולההפסק
 הפסק. הף ולא תגועות התפילות ובתוךתפילות

 ו( ס" י)חלק

 כזם"
 השמאלית ירו שכד על בלע"ז[ ]קעסט גבס לו שישמי

 מותר אי הראשונים במחלוקת מסלפל בתפילין. יעשהביצר
 הנחת חוצץ, רבר על ראש של או יר של תפיליןלהניח
 להמג"א. וצ"ע אחר, בענין רא"א היכא הכובע עלתפילין
 רמיה. שהונחה כמי קלוטה בתפילין אמוינןאי

 ג( סי' ר)חלק
 השמאלית ירו על מסה לו שיש רמי שכתב לפמ"גתמיה
 ימינו. על תפיליןיניח

 ה-ו( סי' ר)חלק
 כוי בביהמ"ר בלע"ז[ ]שפיגעל מראה להניח מותראם
 מראה. נגר להתפלל אסור במקומן. ראש של תפיליןלכין
 שכתב זצלה"ה מצאנז מרן ארמו"ר הגה"ק ברבריצ"ע

 ברוחב. בין באורך בין תפילין שני להניח בראש ישרמקום
 בראש יש אצבעות כמה ברוחב. תפילין גודל שיעורכמה
 ב' על אצבעות מב' יותר גרחים תפילין להניחם.מקום

 מותר התפילין לכין יכול שאינו מי פסחים. ממ"נאצבעות
 למנהג ישוב לש"ש, שכוונתו ובלבר במראהלהסתכל
 גרולים. יותר תפילין שעהרםהעולם

 ח( סי' ה)חלק
 קודם המקום לנגב צויך אי תפילין הנחת מקוםהרוחץ
 פ"י הרמב"ם ברבוי חדש פי' חציצה. משוםהנחתם
 חציצה. לענין לתפילין כהונה כגוי בין לחלק ואיןמכה"מ

 ישוב בתפילין רמיא שהונחה כמי קלוטה אמוינןאי
להמל"מ.

 ט( סי' ה)חלק
 כרי הברכה לאחר יר של תפילין על הבית להניח מותראי

 לאחוים ולא לאות לך מנחות מגמ' מביא יתקלקלו.שלא
 לכסות. דצויך בבגרו ממכסה בבית מכסה מ"שלאות.

 יא( סי' ה)חלק
 הג' יכרוך אצבע איזה על לו כואב האמה שאצבעמי

כריכות.
 ל( סי' ה)חלק

 למנין מצטרפות אי תפילין של (נרצועות כויכות חצאיב'
שבעה.

 ז( ס" ו)חלק
 בלע"ז[ ]ששטל נכוית אפאה תפילין להניח מותראי

 ח( סי' ו)חלק
 ואח"כ ארם כל של ימין יד על תפילין שהניח יראיטר
 ידיו, בשחץ שולט הנקרא מיהו הימנית. בירו ל4חובלמר
 אי שו"מ. לבעל ותמיה בשמלא, אתחלתא בויותא כגמ'פ"
 מספק. ידיו בשחץ תפילין להניחיש

 ט( סי' ו)חלק
 ידיו. בשחץ שולט הנקרא מיהו בהנ"לעוד

ן
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 י( סי' 1)חלק

 יכולין אי תפילין לולב. ונטילת תפילין לגכי חוצצין אימים
 רק. כובע עללהניח

 י, סף ח)חלק
 משנ"ו, שו-ת של העיו האחן, תחו! הפיאות להשיםכענין

 כזיון נחשב שזה האוזן תחת הפיאות כויכת עלחלק
למצוה.

 ב( סי' י)חלק
 על הרצועה תתקמט וולא תפילין של ביו"ר ליזהר ישאי

 שהורה השלחן קצווז דברי על הערה מכשעורה,פחות
 סוף ששם מפני מאוד רקה הרצועה תש"י שלקוהיו"ר
 שלא בקשו ליזהר שצהך מוכיח הוין, נגר שהואהרצועה
 מסיק מערעורי, רתקמט יתקפל שלא מראי יותרלהרקו

 להיו"ר גם כשעירה רוחב רצועה ליקח ישרכתחילה
 ו( סי' י)חיק

 ידי בהס יוצא אי רזצות כלי ו;כירו של תפילין קשרהמשנה
 א"כ יום ככל לקשור צויך רתפילין אבנ"ז רבתחוכתו,
 ימישב הקש-. ישנוה רזצאי אינו מתכירו תפיליבשואל
 דליכא גדיל או קצי ירשרן -ק הקשר משנין שאינןהמנהג
 ע-ש.קפירא

 יא( ס" י)חלק
 יאי! תכילין הנחה בלקיט קצח שגרולים הטכעיהשער
 בדין השלהן הערון הכרעת הצידים, מן קוערות שםמסבכ
 הציצה, הר אי בלוריות כוין חציצה, הף אי גרולותקוערות
 הירא ולכן הראש, שער מגולחי היו דישראל איכהמררש
 לעצמו. יחוש ה' רכראת

 יט( סי' י)חלק
 תפילה בקועת יר של תפילין על הכיתלהניח

 כה( סי' א חלק)מהר"ת
 אצכעו על רצועה של הכויכותלשנות

 כו( סי' א חלק)מהר"ת

 כני של בחכו'ה לקכלו יש אי הראש שערות שמגוילמי
תורה

 כז( מי' א הלק)מהר"ת
 מרוכים שערות על תפיליןלהניח

 כח( סף א הלק)מהד"ה
 היום תפילין הנחחןלא

 לא( סי' א חלק)מהר"ת
 תשמישו ועכשיו השמאלית מירו חלק שנקטע יראיטר
 תפילין מהו.להנחתכימין,

 ז( סי' ג חלק)מהר"ת

 כםם"
 ליתוס תפילין הנחת התחלתזמן

 קעא( סף ג חלק)מהר"ת

 לסי'
 אם ערכית, לאחר ער ותפילין טלית על כירך ולאהדר
 מרן לכק"ו ישוכ יום. הוא עדהן אם ברבה בלאיניחם
 ולקושית הא"ר לקרשרת ישוכ ת"ר. ס" א"ח והט"זהכי"ש
 רכנן. פטרוהו ערכית רכקוהתפלל חר"שאות

 יג( סי ח)חלק

 תורה רבוי עליו שנכתב נחר לורוקאסור
 לכ( סי' א חלק)מהר"ת

 לאט4'
 תפילין יניח י- באיזה ימין צי על הלב לו שיש מיברבר

 לג( סי' א חלק)מהר"ת

 לנם"
 מבחרן הכית על ולרכקה תפילין של שי"ן לעשות מותראי

 לדוד. קרן שו"תוע-ן
 יח( סי' כ)חלק

 תפילין. של כחים כו לתקן שת אי טמאה מכהמהרבק
 כל יכן כפיל המותר מן רבע- מסיני למשה הלכהכיאור
 בעי הפרשיות על הנכרך קלף התפילין. מעצם שהוארכר
 המותר. מן כעי אי תפילין של צבע כפיך. הפותרמו

 בתמי' פיל. עצם הטיף כתוך בנוחגין הנוכ"י ברבויפלפול

 מסרחת בחלזון שצכעו כהא הח"ס קושית אכ"י.הנוכ-י
 כעי ואי כלכים, כצואה עורות עיבור טמא. כשמןיצועות

 איסיר טהורה. או טמאה מחיה בא אי מור כפיך. המותרמן
 שנתהפך איסור היתר. להיות חוור אי מבייתושנשתנה
 כלכ, מאכילתונפל

 ו( סי' ו)חלק
 מן ראיה כפיך. המותר מן מקוי אי מביץ-חי ש)שתנהרכר
 הנוב-. מקרסית הכ"מ סברת כיאור וכ"מ. להרמב"םהמור
 או"ז על תמיה ושערות. לעור פרש שנעשה רכר ביןחילוק

 ותקנו. וחזר כלכ מאכילת שנפסל מאכל אחשכיה.כוין
 מה במחלוקת כעלמא. פרשא הוה אי כקיבה המכונסחלכ

 מכלל יצא פרש שהוא כל לכ"ע כעלמא. פרשאהפירוש
 עור לפרש. רומה אינו לשתות חמור רגלי רמי היתרמאכל.
 כש"ע הזכיר לא למה מותר. חמור של בפניו הכאהשליא

 כחווכה. אחר נר רהרלקתדין
 ח'( סי' ז)חלק

 וכתכ והכ"י הקרוש והאר"י אשרנז כין סת"ם כתבכשינר
 ותמיה ומזוזות לתפילין ס"ת כין לחלק בחירושוועלש.

 שינו האיך תמיה לחול. קודש כלשון להשתמשלזה.שאין
 והתורה. הלוחות נתנו כתב וכאיזה לאשווית עבויתכתכ

 ממדינה משונות האוהיות רצורת הרא"ש כתשובהוהעיקר
 זה. בשינף פסול ואיןלמדינה

 ט( סי' ז)חלק
 זכוכית עץ הפירוד וניכר הקודש בשם נגיעה שישסת"ם
 גףל מוקף נקרא ואי לעינים. ניכר בעי או כשי אימגדלת
 השערה. כחודבפרוד

 ט( סי' ז)חלק
 תשובה. צויך אי פסולים שהיו לו נודע ואח"כ תפיליןהניח
 ר"ת. של והניח לר"ת ררש-י תפילין בין לו;כחין ירעלא

 ישראל פהצע וכו,. עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחישכ
 תפילין. מנח רלא קרקפתאבגופו

 קצר( סי' י)חלק

 תכנים מרעים עם תפילין של ויכוע למרוד צויךאי
 לר( סי' א חלק)מהר"ת

 חיכור מקוי אי רכק או מסמוים ע"יחיכור
 לה( סי' א חלק)מהד"ת
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 מילימעטער קול מודר ע-י בתפילין הויבועלמדוד
 לז( סי' א חלק)מהד"ת

 לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר
מחשבות

 רכא( סי' ב חלק)מהד"ת
 והודאה מצוה כוללת התורהברכת

 שכח( ס" ב חלק)מהד"ת

 לדמי'
 דר"ת. תפילין שיניח נכון איבחור

 יב( סי' 1)חלק

 מצות בהם יצא אי לעצמו ציצית ועושה תפילין הכותבקטן לים"
 שכתב ייג כין רכ"ט. סי' ח"ג הלכות משנה ועיןחינוך.
 חינוך מצות אי שערות. ב' הביא אי אותו בדקו ולאתפלין
 ולא שני לי"ג שהמע קטן הקטן. על או האב עלהחיוב
 לסויס. קטן בין חילוק חיובים. לו יש אי שערות שתיהביא

 יב( סי' ה)חלק

 לחמי'
 הקבורה. לאחר אפילו בתפילין אסור ראשון ביוםאבל

 קמד( סי' ד)חלק
 מברך לברך רצה שאם מברכה הפטור ברכות לרש"יישוב
 הירושלמי. נגדשהוא

 ק( ס" ג)חלק
 קורא מתי גופיה כהן ברכות מס' ריש מהרש"אבקהרת
 הצל"ת בדבוץ וסהירה לאכלם מ"ע הוה אי קק"לק"ש.

 מצוה. שכר לו יש אי בשכר מצוה העושהבזה.
 ויח( סי')ת"ד

 לו( סי א חלק )מהד"ת תפילין להניח אסורמצורע

 לםמי'
 מבאר לבדקם. צויך אי גדול אדם של תפיליןהקונה

 המיטת כרות בחזקת אדם כל מחזקינן אי בדיןבאויכות
 לבעל צ"ע כשרות. בחזקת אדם כל לאו דבזה"זהרמב"ם
 הטור ודבוץ הד"מ סתירת ףשוב קי"ט. סי' יו"דהלבהרם
 לכשרות. מוחזק בעינן היכא הש"ךמקהרת

 ר( סי' ד)חלק

 הנחתן. קודם לבדקן חחב אי גדול מאדם תפליןהלוקח
 פרושיות. בלי תפילין לו שמצאו יונתן דרביבמעשה

 ו( סי' ה)חלק

 מותר אי כשוים ונמצאו ובדקם שמות בגנזי תפיליןהמוצא
להניחם.

 יא( סי' 1)חלק

 םמ"
 מסואבות בידים קודש בספוץהנוגע

 יב( סי' א חלק)מהד"ת

 מדםי'
 רוקא. ביום בו להתענות ה~ב אי ח"ו תפליו לו שנפלומי

 ילמד להתענות יכול שאינו דמי חרדוש זה. לתעניתטעם
 מצוה לקחם שינול מי התענית. במקום גפ"ת דפיםאיזה

 מהן איזה מיד הטובחר מן שאינו זמן באיחור הטובחרמן

 בה פוסל בה טחרב שאין מצוה הכת"ס. על ותיהעויף
 שנפתחו קודם בחוץ דשוחטין בהא בה. ממחףב פסוליותר

 ההיכל.דלתות
 טו( סי' ה)חלק

 כרכות ושאר השחר כרכתהלכות
 מומי'

 לח( ס" א חלק )מהד"ת אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

 כאסי'
 מהני. אי מוגבל לזמן לפטור התורה בברכתהמתנה

 שלא שהתנה בשוחט והתב"ש ופר"ח המג"אבמחלוקת
 יכולין אי לפניו. המונחים העופות כל על בברכתולצאת
 התורה. קויאת של ברכה לפטור בברכה"תלכףן

 ג( סי' ז)חלק
 מברך שלפניו ביום ףשן בלילה הניעור הגרע"אברבוץ
 עד רק יועיל שלא ברה"ת על תנאי מועיל אי לכ"ע.ברה"ת
עמה"ש.

 יד( סי' 1)חלק
 בנו ובהערת ברה"ת, מברכות נסר איך ז"ל הגר"חכקהרת
 ויומא. ספיקא משום לברך חז"ל תקנו היכן זצ"להגוץ"ז
 ברה"ת מברכין למה מרסאות. וחלופי ברה"ת לשוןביאור

 חיו. לכל אחת בפעם תסגי יוםבכל
 יג( סי, 1)חלק

 דעת דרבנן, או דאורהתא מצוה הף אי התורהברכת

 והשאג"א מה"ת היא דבכה"ת ס"ל המצוות בספרהרמב"ן

 לשיטתו ראיות כמה הרמב"ן דבוץ ומיישב עליותולק
 מא( סי' י)תלק

 ס"ל הרמב"ן מה"ת, תיוב הף אי בציבור התורהברכת

 ומבאר דאורהתא, היא בציבור בקויאה בציבורדברכה"ת
קדטתו.

 מב( סי' י)תלק

 מנשים ראיה ברכה"ת, בעי שבח לשם פסוקים אמירתאי
 ראיות. ועור ברכה"תשמברכות

 מג( סי' י)תלק

 תפילה בזמן תחבות אינשים
 עה( סי' א חלק)מהד"ת

 מיצה"ר ניצל אי בד"תמהרהר
 קכה( סי' ב חלק)מהד"ת

 מחמי'
 התפילה בשעת להתנועע ישאי

 לט( סי' א תלק)מהד"ת

 ושמאל ימין התפילה בשעתלהתנועע
 מ( סי' א חלק)מהד"ת

 נאט"
 אי יודעים שאינם בשביל בתפלה הדפין להכויז מותראי

 חטא אומוים מקום באיזה וכר לחכם לי ניחאנימא

 חטא. לאדם לו אומוים וכי קידושין גמ' פי' שיזכה.בשביל

 הדסין להכויז ואח"כ בביתו להתפלל להרב מותראי
בבהכ"נ.



 כללימפתחינ
 ע( סי' ב)חלק

 בקיאין. לאינן התפלה דסי הכרזותבענין
 פא( סי' ג)חלק

 דזמרה בפסוקי המזמוריםסידור
 מר( סי' א חלק)מהד"ת

 בראשונים ליתא חנוכת קרר מזמוראמירת
 מה( סי' א חלק)מהר"ת

 היכלות מספר תקנו אנשכה"ג שאמר ברוךברכת
 מו( סי' א חלק)מהד"ת

 כבוד יהיתפלת
 מז( סי' א חלק)מהד"ת

 ואמן אמן לעולם ה' ברוךברכת
 מח( סי' א חלק)מהד"ת

 נבמי'
 יאמר לא אור יוצר ברכת לאחר ונזכר ישתבח לומרשנח

 הפסק. דהףישוובח
 ט( סי' י)חלק

 עמי'
 ובע-ק. ש"ץ להיות מותר אי מצוה, בר שנעשה בשבתקטן

 יד( סי' ז)חלק
 לדברי דאי' צדיק, בן שאינו לש"ץ קודם אי צדיק בןש"ץ
 ופגם ביחוס תולה אינו דש"ץ הרא"ש מתשר אב"נתשר

 וראי' הנ"ל הרא"ש בתשר הב"ח דבוי כיאודמשפחה.

 ביאור ונענה. ר"ע נענה ולא ר"א דירד בהא שבו"טלדברי
 עבירה. בעל בקרוביו יהי' שלא ש"ץ לגכי הרמב"םבדבוי
 אירע ואח"כ בתו ששירך במי הרא"ש פסק בטעםמו"מ

 בו. לחזור המשודך שיכול המשודכת אחותשהמירה
 יב( סי' י)חלק

 במס' הסוגיא כיאור לעשרה, מצטרפין וארון דתשעהבהא
 הקב"ה למה ע"ב ר ברכות גמ' כיאור ע"ב. מ"זברכות
 הטעם. חדשות פנים נקרא שבתכועס.

 כ( סי' י)חלק
 ובקי בתורה גרול רב לקבל חרדית קהילה לכלחיוב

 תשובה בהל' הרמב"ם פסק לש"ץ, קודם והיאבהוראה
 תרא וזקן גדול חכם מישראל קהל בכל להעמידצויך
 חכם עליהם ממנים שאין מישראל וקהל עדה וכו,שמים

 ה'. עדת תהי' לא בלאוכעוברים
 קסג( ס" י)חלק

 קורם מי לתפילה חיובים שניכערש
 מא( סי' א חלק)מהד"ת

 ה' יראי בחברתלהתחבר

 מב( סי' א חלק)מהד"ת
 כהונה מתנות לקבל מצוה ישאי

 מג( סי' א חלק)מהד"ת
 לגדול מסרכין דאיןבדין

 קמג( סי' א חלק)מהד"ת

 נדם*'
 ערצא ממנגן דבקות ניגוני מתקליטום לשמועאיסור
 שיצא קודם התקליט עשה כין לחלק יש אם רעה,לתרבות
 אח"כ. לנעשהלת"ר

 קח( סי' ו)חלק
 צדקה ליתן נכון ותפלה. ק"ש באמצע צדקה ליתן מותראי

 מושל ואתה שאומרים בשעה האריז"ל וע"פ התפלהקורם
 בדיבור דאפי' התפלה באמצע ליתן איסור אין מ"מבכל.
 ושאר בטור כמובא להתפרנס שבא למי להפסיקמותר

הפוסקים.
 יד( סי' י)חלק

 נשמעת תפלתו אי שמתפללעכו"ם
 ח( סי' ג חלק)מהד"ת

 נהסי'
 הס"ת הוציאו וכבר השמ"ע אחר ח"ק לומר ששנחש"ץ
 יעשה.כיצד

 עח( ס-' ה)חלק
 לדברי שם להאזין ומרחץ לביהכ"נ ראדיא להכניסאיסור
 אלפ"ע. עובר המרצה איתורה.

 ח( סי' ג)חלק
 שלש לומר מותרים אי ברבים תהלים אמרו יעקבבנוח
 עשרה. שצריך דבר וכל מדותעשרה

 עח( סי' ד)חלק
 מהר"ם פסק הדחק, בהסעת למנין חומש עם קטן לצרףבדין
 הדחק. שעת נקדא ומהו בזה,ב"ב

 ח( סי' ד)חלק
 חזרת להתחיל יכול אי מצומצם מנין להם קרשביהכ"נ
 מצטרף אי ישן בשמ"ע. עומדים עדיין כשקצתםהש"ץ
 אי המקרחין אנשים בזה. המחבר סתירת תשובלמנין

 באמצע שעומד מי לצרף טוב יותד אם למנין.מצטרפין
 בשמ"ע. שמשיח ממיהתפלה

 ט( סי' ד)חלק
 להתפלל שיודע עליו מוכיחים שמעשיו מלומדחרש

 אי חרשים בלשון מרבר חרש למנין. לצדפו מהוולקרות
 במצות.מחתב

 טו( סי' 1)חלק
 כיצר שמו"ע אחר שלם קדיש ואמר במוצש"ק שטעהש"צ
 קדוש. ואתה אחריעשה

 טז( סי' 1)חלק
 מנין בלא שהתפללו שמ"ע אחר שלם קדיש לומר יכולאי
 ק"ש. קדוש ואתה אחר לומר רשאי אי השמ"ע. לאחרעד

 יז( סי' ו)חלק
 מצוה בר שהוא לקטן להאמין העולם סומכים מהעל

 סומכין אי לברר, ראפשר היכא דשב"ק. ולכל למניןולצרפו
 דרבהא.אחזקה

 יח( סי' ו)חלק
 מחלל בציבור, תפלה מיקרי ח"ו שבת מחללי שלמנין
 שבת מחלל כלל, לצדפו אין מומר שהוא בפרהסיאשבת
 ציון הבנין דבוי באחרונים, צדדו שנשבה כתינוקשהוא

 דבוי שנשבו, כתינוקות נחשכים בזמנינו שבתשמחללי
 אבל וברכו קדיש ידי לצאת בשה"ד כן לעשות ישהאג"מ
 יחשב. לא בציבור תפלהמעלת

 טו( סי' י)חלק
 ובא אשרי אחוי ש"ץ עם יתום קדיש לומר והתחילטעה
 מכוון בתפלה קדישים חז"ל חרקנו האויז"ל כתבלציון,



מפתח

 אצילות בויאה יומרה עש" עולם כנגר שהם התפלהבפרקי
 שע"י תרגום כלשק נתקן ולכן העולטות ע"י להעלותכדי

 נתקן רהקדיש טכיון למעלה, עחים ואינם הקליפותנכנעים
 הציבור כל להוציא לכךן צריך קדיש האומר הציבורלצורך
 קטן, של קדיש אמירת חיוב על סומכין אין ולכןיד"ח
 שהוא אחר ואס לכו"ע אוטרו הש"ץ תתקבל עםקדיש
 אם תתקבל קדיש הש"ץ עם ואמר טעה ש"ץ ואינוחיוב
 ואם בעלמא ראמירן ער לומר לו יש איהש"ר אמרכבר
 באמצע טעה כדין להפסיק לו יש איהש"ר לפנינוכר

 בתפלה. שאומוים הקדיקרם על הראב"ר טעםשמו"ע,
 טו( ס" י)חלק

 לעשרה טצטרף אי נקרם בעורתהטתפלל
 סר( סה א חלק)מהד"ת

 נוס"
 מברך רש"ר באמן לכךןצרך

 נ( סי' א חלק)מהר"ת

 בכח אנא אחר בשכמל"ואמירת
 ט( סי' ג חלק)מהד"ת

 כטרבר לשוטע כעונה שומע ביןהרלוק
 י( סה ג חלק)מהר"ת

 נחס"
 ברכות רש"י לשוןמאור

 נא( סה א חלק)טהר"ת

 ק"שהלכות
 - נמס"

 אי שחוית של ק"ש קורא וחכירו ערבית ק"ש קרא שלאמי
 ערבית. של ק"ש חובת ידי השוטע להחמאיכול

 ט( סה 1)חלק

 םס"
 חיבת הוסיף רם בקול וכשחור אלקיכם ה' שמיםשק
 הפרקים. ככין דינו איאטת,

 י( סי' י)חלק
 בשחוית רבה אהבהאטירת

 סא( ס" א חלק)טהר"ת

 סאס"
 אי אטת אלקיכם ה' שסהם ש"ץ ושטע ק"ש באטצעהעומד
 הוה ואי כעתה שומע בדין הגאתים ובטחלוקת בו,יצא

 בוה. הב"י וסחורת בתפלה,הפסק
 יא( סי' ד)חלק

 איוה חיבות רמ"ח להשליס וצויך ביחידות ק"שהקורא
 תמיה אטת. אלקיכס ה' חחר או נאמן טלך א-ל לוטרעדיף
 באמירת הראשתים במחלוקת מנח"א. ושו"ת עה"שעל

 אט"נ לוטר יש דיהיד התפלה באטצע דבק"ש טהדשאט"נ
 אסיה אלקיכם ה' יחוור ק"שובשאר

 יז( סה ה)חלק

 מהמ"
 בדין נקי. שארנו בטקום מעשרות טצות לק~ס טותראי

 בכיאור ט"ש ?"ע טרהץ. דין לו יש או וטקוה נערםטכילת

ינללי
 נקי. שאיננו במקום מצוה לקיים איסור מצינו דלאהלכה

 יח( סה ה)חלק
 חייב אי עלינו אומוים ציבור ושומע ספרד נוסחהמתפלל
 לרור תהלה הציבור עם אוטר דיחיד טעם עטהם,לומר
 לך. אנחנו בטודים עטהם וכורע ועלינו ישראלושטע

 כב( סה י)חלק

 סםס"
 לקרות. ס"ת מוצאין אנסךם כמהבשכיל

 יו( סי' ג)חלק
 בלחש, שמ"ע תפלה בשעת עשרה שם היה שלאכיהכ"נ
 הש"ץ. חורת יתפללו אי השוק מן ארם קראו השט"עואחר
 לקבץ יכולין אי כיחידות אחר כל שהתפללועשרה

 הש"ץ. חורתולהתפלל
 ו( ס" ר)חלק

 בני עם לטנין טצטרף אי גליות של שני ביו"ט א"יבן
 רומה ואינו חו"ל בני למנין להצטרף יכול א"י בןחו"ל,
 עוטר והוא כתר שאוטוים ציבור המחבר רפסקלהא

 שאני דהפסק קדושה עמהם אומר שאינו שחויתבתפלת
 ובאו מנחה שמתפללין בעשרה הברכ"י רבוץ מהני,חמרוף
 הללו ולהצטרף להתפלל ורוצים מוסף התפללו שלאקצת

 מי כלל, מתפללים שאינם טהיכא גרע רלארמצטרפין
 מצטרף המנחה מפלג ע"ש והתפלל שבת עליושקיבל
 מנחה. עדהן התפללו שלא לאנסךםלמנין

 כג( סי' י)חלק
 לעצטו ינהוג כיצר הילדים עם שטתפלל תורהמלמר

 תטו( ס" ב חלק)מהר"ת

 עסי'
 עוסק בכלל הוה לא צדקה רגבאי הנחיבות ברבוץתמיה
בטצוה.

 רער( סי' ה)חלק

 מצוה. הוה ההליכה אי מצוה לרברההולך
 ערה( סי' ה)חלק

 עדס"
 למ"ד ערוה. הוה אי השם לפני עוטדת באשה מגולהטפח

 לדין ערוה כין חילוק ערוה. גופה כל הא תפלין טנחתאשה
 פויצות. בטלבוור לביהכ"נ ליכנס לנסךם איסורערוה.

 כ( סי' 1)חלק

 עהס"
 אי ערוה איסור בנסךם. בעלמא לראיה הסו~לות ביןילוק
 בוה. אפמ"ג תטיה קרוש. מחמך ח,יה מוין נטי בהיש

 עיניו. עוצם או לסומא או בלילה הערוה נגר ק"שלקרות
 יא( סי' י)חלק

 משום אסור ערוה באשה רקול שעוים בבית למרןישוב
 חילוק רואות. שעיניו בטה אלא שולט יצה"ר איןהרהור.
 הרהור. טטעם שהוא לקול איסור עצם שהוא ערוהכין

 טת"י. ורארה לראיה הסתכלות כיןהרלוק
 יג( סה י)חלק

 ביאור לנסךם. אנסךם כין בביהכ"נ הטחיצה גובהבוין
 למעלה נסךם למה ישוב השואבה. בית בשטחת סוכהגטרא

 איסור וה. את וה יראו שלא טחיצה טעס לטטה.ואנקרם
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 כית כימי למה טעם כאיש. כמו כאשה קךיךהסתכלות
 כמקרש. מחיצה עשו לאראשון

 יכ( סי' ז)חלק
 כספר. שם לעחן מותר אי רככת או ככאסהנוסע

 כא( סי' 1)חלק
 רכרי והסתכלות, צניעות משום נשים כעזרת למחיצהטעם

 רכרי כיאור יסתכלו, שלא המחיצה של הטעםהרמכ"ם
 טפחים י"א של מחיצה סגי אי ע"כ, נ"א רף סוכההגמ'
 כיחירות שיתפלל ומוטכ כזה ככיהכ"נ יתפלל שלאומסיק
ככיתו.

 יח( סי' י)חלק
 אף ערוה כאשה קול לכנות, ספר ככוד ניגוניםלזמר

 עם לזמר למורות נכון לא חינוך, לכלל הגיעו שלאכקטנות
 ילרים. בגןהילרים

 כר( סי' י)חלק
 פורטת שאשה זמירות מכלילשמוע

 נכ( סי' א חלק)מהר"ת
 כשכת זמירות לגכי מהו ערוה כאשהקול

 נג( סי' א חלק)מהר"ת
 יחר וכנות ככנים קודש שכת זמירותלזמר

 נר( ס" א חלק)מהר"ת
 לגמרי כלו וולא רגלים כמילהתפלל

 נה( סי' א חלק)מהר"ת
 ק"ש לקרות מותר אי טעלעוךזיא על ערוההרואה

 נו( סי' א חלק)מהר"ת
 פריצות כעניני לתקןכקו"ק

 נז( סי' א חלק)מהר"ת
 ערוה כאשה קולכענין

 נח( סי' א חלק)מהר"ת
 הרגל לכיסף מהני אי שקפותגרבהם

 שיא( ס" כ חלק)מהר"ת
 עום4

 יצא אי התפילה לאחר ככית צואהמצא
 נט( סי' א חלק)מהר"ת

 כצואה רינו כגרו על לחש-ז
 ס( סי' א חלק)מהר"ת

 פטשם"
 לודנוק כלע"ז[ ]דיפערס החיתולים להחליף מותראם

 מזוזה. או ספרים נגר צ' או כמ"רהמטונפת
 כר( סי' 1)חלק

 סג( סי' א חלק פ3טהר"ת אכילת ככדי קטן אכילתסרעור

 פדפי'
 כאגרת. יחתום האיך וכרומה שלום ישראלשם

 ט( סי' ג)חלק

 מוםי'
 כתפלה. רפין והכרזת ר"ח כמערכ ךכא יעלהלהכריז

 פו( ס" ג)חלק

 עזראטבילת

 פחם4
 ואינו גכרא וכח נודנה רוקא כעי עזרא לטכילת קכיןתשעה
 שלא אחרונים כקצת ודלא כלע"ז[, ]שאווער כמקלחתיוצא
 הראשונים. רכריראו

 כג( סי' 1)חלק
 לפסול טעמים ח' עכ"פ. ראשון כוח הוה אי מיםמקלחת
 לט"ק.מקלחת

 ח( סי' ג)חלק

 אי ט"ק עזרא. לטכילת מטהרים אם )שאווער( מקלחתמי
 מצטרפין. כלים מכמה גכרא. וכח כליכעי

 א( סי' ג)חלק
 רכרי ראו רלא היכא ככתראי הלכה אמרינן לאהמשך,

 הראשונים. על לחלוק האחרונים יכולין מתיהראשונים.
 גכרא. כח כעיט"ק

 כ( סי' ג)חלק
 מי לתקנתם. והטעם חז"ל, תקנת הוא כט"ק גכראכח

 ונוטל חכית מטה לט"ק. שפסול זוחלין הוה אימקלחת
 גברא. כח הוה אי כרזא הפותח כ"ג. הוה איידיו

 ח( סי' ג)חלק
 וכ"נ והמאירי הראכ"ר חז"ל מתקנת גכרא כח כעיט"ק
 והס"ח. הרשכ"ארעת

 ו( סי' ג)חלק
 כלע"ז[ ]שאווער ממקלחת מהני אי עזרא לטכילתט"ק
 לגרול ותמיה שם ופרש"י ט"ז גיטין רגמ' סוגיאכיאר
 יוצא ואינו וכ"ג כלי רוקא כעי רט"ק כרורה ראי'אחר.

 יריו כשטוכל נט"י שהתיר טה"מ לכעל תמיהכמקלחת.
 ]כלע"ז[.כסינק

 יט( סי' ה)חלק
 כלים. ג' ער ומצטרף וכ"ג כלי כעי רט"ק כאריכותכירור
 ]קראן מכרזא הידים את ליטול אסור כט"ק פוסליןזוחלין
 זוחלין. כמים ידים טכילת ראשון. מכח אפילוכלע"ז[

 כ'( סי' ה)חלק

 ח"א מהשגת הראשונים לרכרינו רשוכ ט"ק כריןעוד

 כטעם וכלי. כ"ג כעי אי כנט"י הראשוניםכמחלוקת
 עליו נחלקו ולא רכ"ע אליכא הוא וכ"ג כלי רכעיהראכ"ר
 ארץ4כ"א כדיעכר לסמוך יש איכזה.

 לנט-
 וכ"ג. כלי כלי

 כטכילה גופו חצי לכע"ק. טכילה תיקן רעזרא גיטיןפרש"י
 ופוסל זוחלין מים הו"ל מקלחת מהני. אי כנתינהוחציו
לט"ק.

 כא( סי' ה)חלק
 כ"ג, כעי רט"ק האשכול בדכרי פי' ט"ק כריןעוד

 לח"א. והשגה סגי כטכילהוכשאוכין
 ככ( סי' ה)חלק

 ירושלמי מכיא לטכילה. עזרא תקנת ככלל היו נשיםאי
 כרכות משנה נשי, מפני זאת טכילה לעקור כקשוכרכות
 למה חרש וטעם זו כטכילה נשרם נהגו לא למה טעםפ"ו.
 כש"ע. המכואר יום ככל כתפלה נשים נהגולא

 כג( סי' ה)חלק
 הרשכ"א מחלוקת עזרא, כטכילת פוסלת איחציצה

 גירסת ר"ה מ"ז יכמות הרץ4כ"א רכרי כיאורוהאשכול,
 עזרא. תקנת קודם כע"ק לטכילת טכלו איהספרים,



טז כללימפתח

 קמד( סי' י)חלק
 דבר כין חילוק כשוים. ושאוכין לט"ק פסוליןזוחלין
 מקרא. לנלמד מהיקשהנלמד

 ז( סי' ג)חלק
 דאוו-יתא אי במקוה זוחלין פסול לט"ק. פסולין איזוחלין

 הא פי' מדרבנן. או מה"ת הוא אם למקוה מ"ס דרבנן.או
 אי חציצה לגירות. מהני ואי לקויו, טבל לא דמישמעתתא
 בט"ק.פוסלת

 יד( סי' ז)חלק
 עזרא. תקנת נגד שנראה יום בכל במקוה לטובליםישוב

 רכא( סי' ג)חלק
 התפלה. קודם במקוה יום בכל לטבול מגמ'ראיה
 התפלה. קודם יום בכל שחוית טכילתבמצות

 לא( סי' ד)חלק
 כנסיות בבתי נקרם אסיפות לעשותאסור

 סב( סי' א חלק)מהד"ת

 תפלההלכות
 פםסי'

 בלה"ק. להתפלל שתקנו וב"ד עזראבתקנת
 פג( סי' ג)חלק

 שחוית של תפלה זמן כמהעד
 יא( סי' ג חלק)מהד"ת

 צסי'
 קרובה אחת כנסיות בתי ב' לו קרש במי המג"אבדבף
 מהרש"ג. הגאון על תמיה ילך. מהם באיזו רחוקהואחת
 לגברא. ולא נאמרה לאשה הלכתא דהאמחדןם

 כד( סי' ב)חלק
 באמצע ושומע כיהמ"ד דירחו יד על קרש סת"םסופר
 גמ' כיאור לענות, צויך אי וברכו קדושה ס"תכחךבת
 ואינהו בדידן אנן אמר וגרס אפיה מהדר ששת דבברכות
 אם במצוה עוסק מקוי ומזוזות תפילין הכותבבדידהו.
 לבנ"י. להמציאם כדיכותב

 קפה( סי' י)חלק
 ש"ר התפילין לכוון בלע"ז[ ]שפיגעל בראילדאות

 כט( סי' א חלק)מהד"ת
 התפילין לכרן בכיהכ"נ בלע"ז[ ]שפיגעל מדאהלהניח

 ל( סי' א חלק)מהד"ת
 כנישתא לכי מד אתי לא מ"ט שמעתתאכיאור

 סה( ס" א חלק)מהד"ת
 בציבור תפילהחיוב

 סו( סה א חלק)מהד"ת
 כציבור להתפלל מצוה ישאי

 סז( סי' א חלק)מהד"ת
 יתנהגו כיצד וספרדים אשכנדם בה שישעיר

 סח( סה א חלק)מהד"ת
 צאסי'

 ע"א, י' דף שבת התוס' דבוץ כיאוד יחף, להתפלל מותראי
 דיש מבאר חסידות, ממידת רק יחף להתפלל קראסודמבאד
 כל שמגולה וב' מגולות פרסוחךו שבל א' יחף מינישני

שוקיו.
 כו( סי' י)חלק

 צבסי'
 לתפילה נט"י צויך אי למעויב מנחה כיןהלומד

 סט( סי' א חלק)מהד"ת
 שלא אף הציבור עם התחיל אם בציבור תפילה יוצאיםאי
 הציבור עםגמר

 יב( סי' ג חלק)מהד"ת
 צנסי'

 לעולם ציבור אבל כיחיד רק לשון בכל נאמרת איתפלה
 הקודש. בלשוןרק

 רמד( סי' ח)חלק
 צדסי'

 בשמ"ע. לישב מותר אי העמידה לו שקשהש"ץ
 ט( ס" ז)חלק

 כין מערבי מכותל זזה השכינה אין לעולם אחא דא"רבהא
 לעולם. חרב שאינו הקב"ה לו שנשבע חרב לא וכיןחרב

 במקדש דפסק להרמב"ם ישוב מערכי( הכותל)כלומר
 ראי' לע"ל וקדשה לשעתה קדשה ראשונה קדושהררושלים
 נשאר החורבן לאחר דאפילו כ"ח מברכות הרמב"םלקרטת

בקדשתו.
 כה( סי' ה)חלק

 בזה"ז ירושליםקדושת
 ד( סי' א חלק)מהד"ת

 צחסי'
 מותר אי הרגשה בלי מימיו ושותתין השתן כיס עלמנותח
 חלקת בספר והערה קדושה. דבר וכל ותפלהבתפילין
יעקב.

 סא( סי' ב)חלק
 הנ"ל. בראי' דבויו בישוב בו-יש רמ"י הרה"ג בזהמ"ש

 סב( סי' ב)חלק
 שלא הרמ"א תשו' דבוץ פי' הראשונים. לדבוץ ישובלהנ"ל
 הפוסקים סתירת ישוב דבויו. לעומק האחרוניםנחתו

 א"ד.מתמיהת
 סג( סי' ב)חלק

 הנ"ל. בענין הענקין מוהוי"א המובהקלהגאון
 סד( סי')ח"ב

 וצואה השתן דמי חדש חילוק הענקין וי"א הגאוןתשובת
 וע"י הטבעת פי או האמה פי דדך כשיוצאים אך מקוילא

 דופן. ומיוצא דופן. דרך היוצא מדם דאיות והכיאהרגשה
 כיו"כ. מלאכותיתומאכילה

 סה( סי' ב)חלק
 כין חילוק מ"ד. הף הרגשה בלי דאפי' ממכקרויןראי'
 מטקועבין המובהק הגאון ראית למ"ר. הני וכל דופןיוצא

 קודם עיו"כ לאכול מותד אי ח"א בחקירת תמיהמידושלמי.
 שיש במי פלפול דוקא. לאו האומה דפי מגמ' רא"חשכה.

 סויס נעשה אמד רב בפ" בנוב"י תמוה האמה. בפי נקבלו
 הנ"ל. יבמות בסוגי' פלפול ועוד לקהמתו. רשובלמפרע.

 סו( סי' ב)חלק
 מים שותת הנ"ל. בענין מטשעכין המובהקלהגאון
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 דרבנן. אודאוו-יתא

 )שליט"א( מטשעבין הגאוןתשר

 נתנו ליהנות לאובמצוות

 קוס~'
 מצוה מקחם אי המתפלל דרבנן. לד"ה התפלה ונוסחסדר

דאוףיתא.
 י( סי' ג)חלק

 כאנקרם בתפלה חיבות נשיםאי
 עד( סי' א חלק)מהד"ת

 אתרון להולכי הדרךתפלת
 עז( סי' א חלק)מהד"ת

 כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין איןאומנין
 עח( סי' א חלק)מהד"ת

 קזס~'
 צאת קודם תשלומין להתפלל מהו ברכה ותן אמר ולאטעה

הכוכבים
 יד( סי' ג חלק)מהד"ת

 קחס~'
 שלא התפילות כל על תשלומין צתך אי תשובהבעל

 תשלומים. להם שיש מצות בשאר וגםהתפלל,
 טז( סי' ז)חלק

 אונס. הוה אי פשיעתו ע"י הבאאונס
 לו( סי' ג)חלק

 עצלות. מחמת ושכחה אונס, מקרי אישכחה
 פז( סי' ג)חלק

 יש דרבנן למ"ד ואפי דאווייתא או דרבנן הוה איתפלה
 מה"ת. דבריםכמה

 טו-יח( סי' א)חלק

 מהר"ל פי בתשובה. שיחזרו המיני על להתפלל ישאי

 מומר להחזיר הקדוש האר"י תפלת ולמלשינים.בברכת

 שיחזרו הדור רשעי על להתפלל בתשובה.ומשומד

בתשובה.
 כז( סי' ו)חלק

 קםסי'
 וציבור לרצון יהיו קודם ונזכר תבא יעלה לומרשנח

 יחזוד או וקדושה לרצון יהיו יאמר אי קדושהאומרים

 המתפלל יחיד בין חילוק כעונה. שומע בדיןלעבודה.

 בציבור.למתפלל
 כו( סי' ו)חלק

 הפורש כל פי' ד"מ. נגד כברוריה הלכה אי הנ"ל בעניןעוד

 מחת. המינותמן
 רח( סי' ו)חלק

 בתשובה. שיחזרו הפושעים על התפלל רבינו שמשהבמה

 דלא הקרא מקושית ירקב רשעים שם בגמ' שאמרו מהפי'

 דבכל הא פי' משומד. ישראל ואפילו מישראל שמוימחה

 דאפיקתיה מיבום חוץ פשוטו מידי יוצא מקרא איןהתורה
 הדב שאפילו א"ח בנמוק"י מהרצ"ה הרה"ק דעתגז"ש.

 טעם לך שיורה עד אחריו לנהוג אסור ה' למלאךדומה

 מאליהו. שקבלו לך יאמר ואפילו התורהע"פ
 ל( סי' ו)חלק

 בציבוד בתפלה ינהג כיצד בתפלה להאריך שמדרכומי

 קדושה יאמר ומתי השמ"ע יתחיל מתי להתפלל.הממהרים

 סז( סי' ב)חלק

 סח( סי' ב)חלק

 ע( סי' א חלק)מהד"ת

 קס~'
 גברא. כח מקף אי בכלי ידיושנשוך

 ג( סי' ג)חלק

 להבין שקשה בלשון הפחטנים כתבולמה
 עא( סי' א חלק)מהד"ת

 קטנה אחות פייטביאור
 עב( סי' א חלק)מהד"ת

 קאס"'
 מלאכים בין וחילוק אדם בני מחשבות יודעים אימלאכים
 בכל מתפלות אי נשים מלאכים. לסתם לדבורהמסורים

לשון.
 סז( סי' ב)חלק

 או פסוק כל באנגלית ולתרגם בלה"ק להתפלל מותראי

 דאפי' מברר לשון, בכל נאמרין אלו בגמ' חדש פי'קפיטל.

 ג"כ שיחיד תפילות לשון בכל להתפלל אסוריןצבור

 אם הרהור ע"י בלבו המתפלל מג"א חקירת ביאורמתפלל.

 ובהמ"ז. בתפלה בשפתיו שיחתוך בפי' חקירהיצא.

 שיטת ישוב בנדרים. והר"ן והרא"ש ממיץ הר"אמחלוקת
 מנדרים לשיטתו הרא"ש ואתי בש"ך וצ"ע והרא"מהר"ח

לברכות.
 עא( סי' ב)חלק

 פסק ובק"ש לשון, בכל דתפלה הרמב"ם השמיט למהישוב

 בטוב בקיאים אנו אין הזה בזמן לשון. בכלדנאמרת

 בהם. להתפלללשונות
 פג( סי' ג)חלק

 לע"ז בלשון אמןעניית
 עג( סי' א חלק)מהד"ת

 קגסי'
 הפאות שער יכסו שלא תפילה בשעת ליזהר בזוה"קמש"נ

 אזניו.את
 יד( סי' ח)חלק

 קדס~'
 אידיש בלשון תחנונים דברי תפילה באמצע שאומרבמי

 חילוק הפסק. הוה אי בו וכיוצא באשעפעד התליגערכגון

 בציבור. לתפלה ביחיד תפלה ביןהגרש"ק
 כו( סי' ה)חלק

 הפסק. הוה נמי מלאכה אי בדיבור להססיק שאסורבמקום

 בדברי מדיבור. קל דמלאכה הפסק הפסק. הוה איהליכה
 זמן לאחר רבו מפי שמועה לומר יכול שאינו דכלרש"י

 לימוד. שכר לואין
 כ( סי' ח)חלק

 ינהג כיצד בתפלה שמדברים בביהמ"ד שכנים לו שישמי
 פו( סי' א חלק)מהד"ת

 תפלה זו שבלב עבודה מש"כביאור
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 עדיף בציבור תפלה אי וא"ר המג"א במחלוקתוברכו.
 המצות. על מעכיוין אין יש"ר.מאמן

 כז( סי' ה)חלק

 קידסי'
 הפוסקים בעצת חוזר. יום ל' בתוך הרוח משיב אמרספק
 יום. ל' נגד פעמים צ'לומר

 לא( סי' ו)חלק
 קמץ או הג' תחת בסגול הגשם מוויד לומרכיצד

 עט( סי' א חלק)מהד"ת
 להיפוך או בא"י חו"ל לבן ומטר טלותן

 פ( סי' א חלק)מהד"ת
 טו"מ ותן בשכיל מלהתפלל עצמו למנוע יש איאבל

 פא( סי' א חלק)מהד"ת
 ומטר טל ותן הזכיר שלא להמתפלל שהעידעד

 פב( סי' א חלק)מהד"ת

 קמוסי'
 בעצמו הוא כאילו ממש כעונה הף אי כעונה, שומעבדין
 והביא ולכאן, לכאן ראיות תש פוטדו, שהשני אוכירך

 כו ואין לעצמו כירך כאילו דמהני ברכות הל'מהרמב"ם
 ס" חו"מ הש"ך דבוי מבשלוחו, יותר בו מצוה משוםנמי

 לשלם חחב אי אמן וענה מחכירו מצוה בחטףשפ"ב
 היא אמן דענחת מ"ז ברכות רש"י דבוי זהוכים,ארבעים
 מהברכה.חלק

 מ( סי' י)חלק

 קיוסי'
 ע"מ מרחשון ז' אחר הכיתה וחזר בא"י הלומד חו"לבן

 גשמים שאלת ומטר. טל ותן באמירת ינהג כיצד מידלחזור
 תקופת אחר יום ס' עד שואלין אין ובבל מרחשון בדבא"י
 לפי מקום בכל תולה הגשם דשאלת הרא"ש שיטתתשוי.
 בזה. ז"ל הרמב"ם בדבוי וסתירההצורך

 כח( סי' ה)חלק
 מים. יצאו הך הסלע על מזכיוין למה הגשםבתפילת
 וכו'. סניגוד ואין חטאם שהוא מים עינות סתםוחזקיהו
 ותמר יהודה סוד דינו. מה בהלכה וטעה לש"שהעושה
 וכזבי.וזמוי

 רכד( סי' ח)חלק
 הזכיר ולא והתפלל וחזד תבוא יעלה הזכיד ולא בר"חטעה
 טעה אם ע"ב כ"ו דף ברכות הסוגיא ביאור ומטר, טלותן
 יעקב יגל צכי ארץ השדה סרח דבוי כלל, התפלל כלאהף

 דומה אינו תפילה דתשלומי חדש יסרד בזה,ומהרש"ג
 המאורע. מעין הזכיד ולאלשכח

 כט( סי' י)חלק

 קיחם"
 מברכין כיצד אגודם בו שיששאקאלאד

 טו( סי' ג חלק)מהד"ת

 עדיף חסיד או עדיף צדיקאי
 פג( סי' א חלק)מהד"ת

 קיםסי'
 צרה כעת ישראל לעמו העונה וסחם בת"צ שטעהיחיד

 פח( סי' א חלק)מהד"ת

 קכםי'
 ובתוס' צדיקים, של נשמותיהן ומקויב עומד דמיכאלבהא

 אי כיאור צדיקים. של נשמותיהן ת"א כבשים י"אמנחות
 לעולם מערכי נר מתים. או חחם צדיקים שלנשמותיהן
 לומר יש אי במחלוקת עה"ת. אמת שפת עחןדולקת
 קרבנות. להקויב בעי אי ת"ח ברצק. תקבלבאהבה

 א( סי' ח)חלק

 קכאס"
 דרבנן מחים ואמר הודאה בברכת לחש בתפלתטעה

 פד( סי' א חלק)מהד"ת

 קכגסי'
 שאין בש"ע במבואר נזהוים אינם שהעולם זכותלימוד
 הש"ץ סרתחיל עכ"פ או קדושה עד שמ"ע לאחרלחזור

השמ"ע.
 לא( ס" ה)חלק

 שאין בש"ע במבואר נזהוים אינם שהעולם זכותלימוד
 הש"ץ סרתחיל עכ"פ או קדושה עד שמ"ע לאחרלחזור

השמ"ע.
 לא( סי' ה)חלק

 לחזור ימתין כמה בערכית פסיעות שלשהפוסע
 פה( סי' א חלק)מהד"ת

 חיוכיות הם אי השמ"ע לאחרהכויעות
 צא( ס" א חלק)מהד"ת

 קכדסי'
 להכיאם. מותר אי בביהמ"ד המפויעיםתינוקות

 יז( ס" ז)חלק
 מדבוי ראיה בעצמו, כמברך הף אי כעונה שומעבדין

 מ'(. סי' לעיל )עיין ממש כמברך דהףאבודרהם
 מד( סי' י)חלק

 הנהנין ברכת אחד שמו ובדוך הוא ברוךענחת
 טז( סי' ג חלק)מהד"ת

 עם התפללו שלא חמשה תש תבא יעלה לומרשכח
 למניןמצטרף

 עו( סי' א חלק)מהר"ת

 קכוסי'
 רפאנו ברכת ודלג בתפלה שטעהש"צ

 פז( ס" א חלק)מהד"ת

 קכוסי'
 דדבנן מודים ואמר במחיםטעה

 פט( סי' א חלק)מהד"ת
 לומד מהו ש"צ שמ"ע באמצע מהמתפללים מקצתיצאו
 כהניםברכת

 צ( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים נשיאתהלכות
 קכחסי'

 תענית. גמ' מינ" שנעלמה קכ"ח או"ח לט"זצ"ע



מ*תחים
 כא( סי' ג)חלק

 חדש ופי' בעבודה, עולה שאינו כהן כל בגמ'בביאור
 ירד. לא עלה דאםברדב"ז

 יב( סי' ג)חלק
 אין גדולות בסעודות שכתב ברכות, חמודות בדבריצ"ע

 כהן. כעךש מברךישראל
 כח( סי' ג)חלק

 לדוכן. ע"ה כהן ע"י מים לצוק מותר אי לףת"ח
 לב( סי' ה)חלק

 מקומות מנהג ירד. אם העבודה אחר לדוכן שעלהכהן

 וערבית. במנחה רצה אמרושלא
 יב( סי' ג)חלק

 אי סומא כהן כפיו. את נושא אי בתשובה וחזר שהמירכהן
 לתורה.עולה

 כב( סי' ג)חלק

 בג' עובר אי עולה אינו ואי אחד, לכהן קורא האיךש"צ

 במה. איסורו לדוכן העולה זרעסךן,
 קצז( סי' ג)חלק

 מודים עד רגליו עקר ולא ברצה לדוכן מנעליו שהתירכהן

 עד עלה שלא אף מהני רגליו עקר ואי לדוכן. יעלהאי

 שלא כהן למה ישוב עקירה מקרי אי ידיו לרחוץ עקררצה.
 אם רגליו עקר שלא וכהן לחףן, לצאת חייב רגליועקר

 לדוכן. עלה לואמרו
 יב( סי' ד)חלק

 דברי ביאור לדוכן. עולה אי מלאכותית הזרעה ע"ינולד
 על עשה מצות חברי. דברי על עברתי לא מעולםר"י

 לפרסם מצוה שנףה. במחלוקת מכהנים להתברךישראל
 בישראל. מיוחסות במשפחות יתערבו שלא כאלוילדים

 יח( סי')ח"ז

 ועבדים נסךם הכהנים. מן להתברך לישראל מצוה ישאי
 הפרישה בקוערת שבשדות. עם מדין בבתיהםמתברכין

 דמותרת. נבילה ביצת ומ"ש נבלה דין די"ל מתה חלבמ"ש
 טו( סי' ח)חלק

 בכל בנש"כ נוהגין שאין במקום לדוכן עלה לו שאמרוכהן

 עשה. בג' עובר אייום
 טז( סי' ח)חלק

 יש אי צורנו לנצח תתברך בתפילה שמזמריםמקומות
לבטלו

 מט( סי' א חלק)מהד"ת

 לנט"י יעשה מה התפילה באמצע לדוכן העולהכהן
 צב( סי' א חלק)מהד"ת

 להפסיק מהו התפלה באמצע כהנים ברכתשומע
 צג( סי' א חלק)מהד"ת

 יחף לילך ישראל לבןאסור
 צד( סי' א חלק)מהד"ת

 עביד שפיר אי קולו את מנמיך כהנים ברכת המקראש"צ
 צה( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים לנסךאות מעכב מנעליםהסרת
 צו( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים לנסךאת מעכבין נמי באב תשעה שלובסךםנעלים
 צז( סי א חלק)מהד"ת

כללי
 ומסתם חוזר כפים נסךאת לאחר ש"צנהן

 צח( סי' א חלק)מהד"ת

 ראשון לו קוראין אי בתשובה שחזר מומרכהן
 קד( ס" א חלק)מהד"ת

 תרגום לו אין כהניםברכת
 רכז( סי' א חלק)מהד"ת

 יז( סי' ג חלק הסשקד"ת לגבי רצה קודם ידיו שנוטלכהן

 קכםםי'
 יקח בו, להתעטף כשר טלית לו ואין לדוכן שעולהנהן

 חלקו. יפקיר ציבור של טלית הוא ואם טליתוףפקיר
 קנח( סי' י)חלק

 קלםי'
 עונותיו כל על לו מוחלין אם מצוהבר

 יח( סי' ג חלק)מהד"ת

 קלאםי'
 שקה"ח. אחר תחנון לומר ואם במנחה. תחנון לומר ישאי

 כח( סי' ח)חלק

 מהו אשכנז, מתפללין והציבור ספרד בנוסחהמתפלל

 התחנון. קודם ףדףסךאמר
 כט( סי' ח)חלק

 צריך אי לומר שאין לו נודע ואח"כ תחנון לומרהתחיל
 להמסךך אולהפסיק

 יט( סי' ג חלק)מהד"ת
 מוהל תחנון אומרין אי המצוה עבור ממון שלוקחמוהל
 מתחנון פוטר אי מל ולא פורע אלאשאינו

 כ( סי' ג חלק)מהד"ת

 פורע שרק מוהל אצל תחנון אומריםאם
 כא( סי' ג חלק)מהד"ת

 בביהכ"נ תחנון עם ינהג כיצד ספרד נוסחהמתפלל
 אשכנזשמתפללים

 צט( סי' א חלק)מהד"ת

 ק( סי' א חלק עקמקד"ת תחנון לומר שלא ביהמ"דמנהג

 ישראל לארץ באו ביום תחנון יאמראי
 קא( סי' א חלק)מהד"ת

 התורה קריאתהלכות
 קלנםי'

 כיצד כהנים ףשנם לבימה ועלה ראשון לישראלקראו
 לף. שם אין אם וגם מבו"ה, שף"ט לחלק יש אםיעשו.

 יג( סי' ג)חלק

 לישראל מוחל כהן אי הזה. בזמן ע"ה לכהן קודם ת"חאי
 ממנו.פחות

 יד( סי' ג)חלק

 כמהרי"ק. מביהכ"נ לצאת צריך אי שמוחלכהן
 טו( סי')ח"ג

 השבת. ליום עךר מזמור לאחר יתוםקדיש
 כז( סי' ג)חלק

 וכן ורגלים, ידים בפישוט כורעים אין למה לשבחבעלינו
 משתחףן לא למה ףוצא דמשתחוה הכנסת מביתלהיוצא



מ*תח
 המנהג. ומ",םבממש

 לג( סי' י)חלק

 קלגסי
 בר"ח מעריב להתפללאבל

 קב( סי' א חלק)מהד"ת

 קלהס"
 כהן. במקום ישראל לקרא רשאי אי בביתו מניןהעושה

 רכה( סי' ד)חלק

 נגד שהוא מביהכ"נ הכהנים להחרא לתקן הקהל יכוליןאיך
 למהרי"ק. תשוב ראשון קורא שכהן חז"לתקנת

 יג( סי' ג)חלק
 הזה בזמן אפי' לכהן קודם דת"ח הרמב"ם בדבריביאור
 למהרש"ם. וצ"ע סותרים, נראיםודבריו

 יד( סי')ח"ג
 עליו שתפסו לתורה עולה אינו מתענה שאינו לט"זישוב
 מתענה שאינו דכהן במהרי"ק הב"י פי' ישוב האחרונים.כל
 יעלה.לא

 נח( סי' ג)חלק
 מס"ת הפר,מה כל לקרות שיכול קורא בעל להם שאיןישוב

 בעיקר מחומש. יקרא והשאר פסוקים כ"א לקרות מותראי
 הוא איזה תו"כ. תו"ט בשבת הקרואים ומנין הקריאהתקנת
 על לקרא תיקן מי תיקן. מי הקרואים מנין משה.תקנת

 ולא דוקא הסדרה כל לקרא ע"כ בעי דלכ"ע ראי'הסדרה.
 תוס' בדברי חדש פי' מערבא. כבני קח"ל ולאפחות.

 צריך אי במנחה פסוק דילג סופרים. ממס' וראי' כ"גמגילה
 לבר קרה"ת לבטל יש אי בציבור. בחומש קריאהלחזור.
 שבת. חילול פ"י לביה"מ באים שכלםמצוה

 לד( סי' ה)חלק
 טכס לעשות בשביל לטלטלה מותר אי חדשהס"ת

 קה( סי' א חלק)מהד"ת

 חדשה ס"ת פני לקבל מביהכ"נ ס"ת להוציא מותראי
 קו( סי' א חלק)מהד"ת

 תשלומין לו יש אי בשחרית בבו"ה בתורה קראולא
במנחה

 קז( סי' א חלק)מהד"ת

 לף כאן ונמצא לף במקום שעלהכהן
 קח( סי' א חלק)מהד"ת

 מביהכ"נ לצאת הכהן רצה לא אם מהרי"קבדברי
 קט( סי' א חלק)מהד"ת

 קלוט"
 קודם מהם איזה הלכה בעל ואחד מפולפל אחד ת"חשני

 קי( סי' א חלק)מהד"ת
 קיא( ס" א חלק שבועמהד"ת שומרי מנין כשאיןקריה"ת

 קלחט"
 בם, דמיהם בסיום טוב. בדבר לסהם צריך בתורההקורא

 סיום ביאור אלף. ועשרים ארבעה במגפה המתים תהיווגם
 רשעים מפלת על שירה לומר מותר תאבד. רשעיםתאות
 רנה. ר,מעים דבאבוד עכו"םוכ"ש

 כ( סי' ז)חלק

 טוב, בדבר ולסחם להתחיל קוצריך בקרה"ת הרמ"אבפסק

ככללי

 היכא חילוק רעה. רעתם ולא טובה מקרי לא עכו"םטיבת
 קורא. שהחזן או לעצמודקורא

 לב( סי' ו)חלק
 סיים מיקרי אי בם דמיהם קדושים בפרשת בתורההמסחם
 וסחם טוב בדבר שיפתח דאמרו מה מחדש טוב,בדבר
 באמצע סים או הפרשה באמצע פתח אם החנו טובבדבר

 בשולי קפידא, ליכא נגמרת שהפרשה כל אבלהפרשה
 תשחית. בל איכא הפקר דבר על אי הערההתשובה

 מה( סי' י)חלק

 קלפס"
 השבח. ברכת או הקריאה ברכת הוה אי התורהברכת

 כא( סי' ז)חלק
 הציבור. עם חזק אומר אי התורה לסיוםהעולם

 כב( סי' ז)חלק

 ישוב ברכו. בירך לתורה העולה כל אי המשנהבזמן
 שתיקה לקללות. מפסיקין דאין בהא וח"ס הט"זלתמיהת
 הפסק. הוה איוהילוך

 יח( סי' ג)חלק
 לעלות יכול אי נשמע לא וקולו לעג בשפתיו שמדבראלם

 לכאן(. ותצרף ט"ו סי' לעיל )עחןלתורה
 לג( סי' ו)חלק

 יבוא שלא מצוה לבר ראשון ביום בתורה לקרות מותראם
 ובמחלוקת בבו"ה הקריאה תקנת בעיקר שבת. חילוללירי

 להוסיף יש אי קל"ה. סי' המג"א ותמיהת תרושלמי,בבלי
 התורה קריאת שבטלו צבור לצורך, בחול הקרואים מניןעל

 בשני. במנחה ולא בשבת בשלישי לקרות יכוליןבשני
 יג( סי' ד)חלק

 ולברך ס"ת להוציא איסור יש אי לקרות תקנו שלאביום
 לברך תקנו למה טעם בזה. הספרדי בגוו"ר תמיהעליו.
 צריכה. שאינה ברכה לגרום איסור בתורה.הקורא

 יד( סי' ד)חלק
 חוזר אי לתורה לעלות קראוהו ומיד בה"ת שבירךמי

 הב"ח. מקושית להב"י תשובומברך
 טז( סי' ד)חלק

 שלא ביום בתורה לקרות דאסור ח"ד בספרי למ"שישוב
 לחוד ס"ת כותבים היו הראשונים בזמן לקרות.תקנו

 שמו"ת לעבור דמי שפיר אי לחוד. בהם ללמודוחומשים

 מס"ת. הנשיאים פ' לקרות שנוהגים מה אדם. לכלבס"ת

 ריום מחדש בציבור. תורה שמחת בליל שקוראים מהוגם
 בכלל. לילה גם קרה"ת בושתקנו

 לג( סי' ה)חלק
 שלאחריה ברכה ובירך שלפניה בברכה וטעה לתורההעולה

 להיפוך.או
 יז( סי' ח)חלק

 עד ניסן מר"ח בס"ת הנשיאים לקרות צדיקים כמהבמנהג
 קריאה יום. בכל בצבור בס"ת לקרות מותר אי בניסןי"ג

 קריאה. מקרי אי ברכהבלי
 רלט( סי' ח)חלק

 רשע אביו בשם לתורהקריאה
 קיב( סי' א חלק)מהד"ת

 בחומש להסתכל מותר אי בתורה קריאהבעל



 כללימפתחכא
 קיג( סי' א חלק)מהד"ת

 שבה אותיות רבוא ח~שים ס"ת בדיקתבענין
 קטו( סי א חלק)מהד"ת

 התורה לכבוד נתקנה לתורה לעולה התורהברכת
 קטז( סי' א חלק)מהד"ת

 קםסי'
 העולה וגם כולם לומר שנהגו הספר לסיום חזק חזקבענין
 מקומות. בכמהבעצמו

 יח( סח ח)חלק

 קמאסי'
 התורה. וקויאת וגלילה להגבה וקרובים אחיםבאיסור

 כ( סי' ג)חלק

 הדברות עשרת בקויאת לעמוד לציבור נכוןאי
 קיח( סי' א חלק)מהר"ת

 קמכסי'
 לראות מותר אי בע"פ הטעמים יודע שאינו קוראבעל

 מן גבו על מסהע ואחד הקורא בס"ת. ולקרותבחומש
 ע"פ בטעמים. לקרות שיודע מי שם שאין ישובהחומש.

 להבע"ק. בלחש קורא באחד למחות ישהזוהר
 יט( סי' ז)חלק

 מנהג אותו. מחזיוין מתי ובבו"ה במנחה בקויאהטעה
 מס' ביאור מ"ט. קרה"ת אחר רחום והוא לומרקדמונים

 קרא ואם חוזר פסוקים עשרה באמצע דמדלגסופוים
 שכתב להמג"א צ"ע חוזר. אינו טעה ואח"כ פסוקיםעשרה
 דוקא. לאו פסוקיםעשרה

 כג( סי' ז)חלק
 כך ולקרות הס"ת על מנוקד פלאסל(יקלהניח

 רמב( סה א חלק)מהר"ת

 קמנסי'
 או אחרת להחרא צויך אי אחת תיבה חסר בה שנמצאס"תן

 אחרת. ס"ת להוציא אין חסירות באיזה עליה, לברךיכולין
 עליה. ולברך פסול בס"ת בדיעבד לקרות יכולין אי!

 כ( סי ד)חלק

 הסופר על ולא מחשב על ס"ת בכשרותלסמוך
 קיד( סי' א חלק)מהד"ת

 קמוסי'
 השמיעה. או התורה קויאת החיובאי

 יט( סי')ח"ג

 קמזסי'
 עושין אין משום בו יש אי ת"ת לצאת ומתכדן ק"שהקורא
 חבילות. חבילותמצות

 שט( סי' 1)חלק
 התורה בהגבהת ותיקין מנהג הואכיצד

 קג( סי' א חלק)מהד"תן

 השני' מניחין צד איזה על ס"ת ב'כשמוציאין

 כב( סי ג חלק)מהד"ת ,יי

 קודש הארון לפתיחת קטנים לכבר מותראי"
 קיט( סי א חלק)מהד"ת

 קכ( סי' א חלק)מהר"ת
 העליון בשליש ס"ת לקשירתטעם

 קכא( סי' א חלק)מהד"ת

 ומנהגיהם וגלילות הגבהותבענין
 קכד( סי' א חלק)מהד"ת

 רו( סי' ב חלק )מהד"ת שמירה בלי ס"ת להניח מותראי

 הכנסת ביתהלכות
 מנסי'

 המדרש בבית הספסלים סידור לשנותשלא
 קכב( סי' א חלק)מהד"ת

 ביהכ"נ באמצע בימהעהיין
 קכג( סי' א חלק)מהר"ת

 לנשים אנשים בין מחיצה שם שאיןביהמ"ר
 קכה( סי' א חלק)מהד"ת

 קנאסי'
 מותר ואי הש"ן. בחזרת לדבר מותר אי התפלל שנברמי

 לאחר עד מדבר היה לא דהמהוי"ל ביאור תורה.בלימוד
 הקדוש.הא-ל

 נב( סח ד)חלק

 ק"ן קהיית ישוב עשדן. הן תנאי על בבל של כנסיותבתי
 אודות לובלין מהר"מ פי' תנאי, על קדושה פי'ומג"א.
 ליקבא. אנשיבהכ"נ

 ס( סי' ב)חלק
 בביהמ"ד בטלים דבויםאיסור

 כג( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם ע"י ביהמ"דניקד

 קכט( סי' ד חלק)מהד"ת

 קעסי'
 ושאין כרכים. של ביהכ"נ למכור מותר אי ממשלתילעו"ד
 נביא יבא אפילו ההלכה לשנות בעולם ארם שום בידכח

 או המקום מאנשי שנבנה ביהכ"נ בין חילוק לשנות.דאמר
 ותמיה מנין, עוד שם שאין כרכים של ביהכ"נ העולם.מכל

 שי"ק.למהר"ם
 רא( סי' ד)חלק

 יחיד. של אפילו לביה"מ למכרו מותר כרכים שלביהכ"נ
 בממונו. אחוים ממון להציל חיב אדםאין

 כב( סח ד)חלק

 חדשה. שבנו אחר כרבים של ביהכ"נ למכור מותראי
 אסור ממנה. רחוק או הראשון במקום בנאו ביןוחילוק
 בנדון כרך. נקרא מה קודש. לדבר אפילו ביהכ"נלמכור
 יחיד של ביהכ"נ דין להם אין זו במדינה דביהכ"נחדום
 זט"ה.ודין

 כג( סי' ד)חלק

 הקודש ארון כלפי פניהם שיושבים לרבניםטעם
 קכו( סי' א חלק)מהד"ת

 קנדסי'
 לזרקו מותר אי תורה חידושי בו שהניח נירשקית

 תורה. דבוי עליהם שנדפסו קונטויסיםבאשפה.
 הס"ת לגלול קטןלכבד



כב כללימפתח

 כר( סי' ז)חלק
 קכז( סי' א חלק)מהר"ת

 צורבא סעודת זמן מתי הוא. מה מררבנן צורבאבתואר
 הוא אי צ"מ ב"מ. גמרא על השבו"י לקהשרת ישובמדרבנן.
 בזכותו. להפך לענין הזה בזמן ת"ח דין יש אי ת"ח.בכלל

 כח( סי' ז)חלק

 קנוס~'
 עוה"ז בצרכיהשתרלות

 כר( סי' ג חלק)מהד"ת
 הכנסת בכית בטילה שיחהאיסור

 קכח( סי' א חלק)מהר"ת
 בטחק חוסר משום בזה יש אי לחים בטחוןהעושה

 קכט( סי' א חלק)מהד"ת
 למצוות מקדימיןזריזין

 קלב( סי' א חלק)מהד"ת
 בטוח שאינו למקום סכנה ממקוםהבורח

 תסח( סי' ב חלק)מהר"ת

 קנזס~'
 הביא המ"ב ליום, מיום מאכל לבשל שלא קפידא ישאי

 דברי בזה, נזהרין העולם אין למה מישב זוה"ק,בשם
 הראשון, כיום אכילתן עיקר קלים דקדשים עה"תהרמב"ן
 שצריך אכילה כאן ליכא ראשון יום ראחר הטעםומבאר
 וכיון בחרדל צלי אוכלין שהמלכים כדרך אכילהבקרשים
 אכילת ליכא שוב פוגמת לילה ולינת צורתו עוברשכבר
 נאה בהמה רואה אי וב"ה ב"ש מחלוקת מבארמלכים,
 יום. יום ה' ברוך ובה"א שבת לכבודאומר

 לר( סי' י)חלק

 נט"יהלכות
 קנמס~'

 בעי. דלא כרשב"א קיי"ל ואי גברא כח בעי אי ידיםנטילת
 הכלי. בתוך ידים לטבול שמכשיר הכה"ג רבנורעת

 ג( סי' ג)חלק
 הר"א מחלוקת לנט"י רכיעית שיעור בטעםלהנ"ל,

 הלכותיהם. לכל לנט"י שין אי קכין תשעהוהראב"ד.
 ר( סי' ג)חלק

 קםס~'
 לנטילה נפסלים אי כעמיקאלים בם שנתערבומים

 קלג( סי' א חלק)מהר"ת

 קסאס~'
 בגר לנט"י. חציצה הוה אי אצבעו על תחבושת לו שישמי

 לבשי1 רבגד חציצה כין חילוק חוצץ. אי מגע"גפחות
 אינו דבסתמא לנטץ חציצה כין חילוק בכלי. כידולחציצה
 חוצץ. נמי בסתמא אפילו ולטכילה במפקיד, רקחוצץ

 יט( סי' ח)חלק
 קסנס~'

 פלוג לא משום חיקףנן אי זףזין. כהנים אמרינןמתי

 בחולין. לכהנים מפה התרו אי לישראל. גם שנוגעבמקום
 קצח( סי' ג)חלק

 ישוב פלוג. לא משום חתשינן אי ירוש' בבלימחלוקת
 השג"א. מקושית בזה חוליןליש"ש

 קצט( סי' ג)חלק

 קסדס~'
 אי מחרש נט"י שצריך במקום סעורה באמצע שנגעמי

 כגון נט"י צריכים שאינן מאכלים שאר לאכול לומותר
 לז( סי' ה )חלק פירות. ולאכול מיםלשתות

 קסוס~'
 מגין מלח דברית השלחן על מלח שמניחין התוס'טעם

 על מלח להביא מאר מרקרק הי' מנחם רבינומקטרוג,
 על מורה מלח כי מחר טעם השטן, יקטרג שלאשלחן
 דומה שלחן להאכילה, נטילה כין להפסיק מותר איאחוה,
 אבלו רכאילו הא ביאור מלח, תקריב קרבנך כל ועללמזבח

 טעם הדין, ומדת הרחמים מרת בו יש מלח מתים,מזבחי
 לאחר בתורה לעסוק מותר אי במלח, והקרבה המיםלניסוך
 תורה, במקום מלח ישראל שיקריבו הים לפחס א"לנטילה,

 בשבת. במלח המוציא טובלין שאיןטעם
 מח( סי' י)חלק

 קסזס~'
 ראורייתא הוא אם לבהמתו שיתן קודם לאכול דאסורבדן
 שיתן קורם ומצוה צרכיו שאר לעשות אסור אי דרבנן.או

 אי בשף"ט. דינא האי שייך אי לאכול. דוקא אולבהמתו
 וכלבים מת אבא חז"ל ופי' אחרים, משל לאכולמותר
רעכים.

 כד( סי' ד)חלק
 ולברך לחזור שחתב בשיחה והפסיק בברכה חבירוהמוציא

 אי אמן ענית עכ"פ. יצא או ומברך חוזר נמי חכירואי
 הברכה.מעכב

 לר( סי' 1)חלק
 אכילתו קודם להאכילם חחב אי בביתו חיים רגיםהמגרל

 בלב או חתול המגדל בדגים. צעב"ח שץך איכבהמתו.
 מיני להחזיק מותר אי להם. שיאכיל קודם לאכולאסור
 בכיתו. הנ"לדגים

 רטז( סי' 1)חלק

 מבאר ברכה, לענין שתיה או אכילה חשיב אי פריהמוצץ
 החפץ שיתפוס שצריך בדין ע"א, מ"ג דף דברכותסוגיא
 בימינו. ברכהבשעת

 לח( סי' י)חלק
 לבהמתו מאכל שיתן קודם שתיה או אכילהאיסור

 קלט( סי' א חלק)מהד"ת
 הפסק הוה אי עצמו ברכת אחר אמןהעונה

 קמ( סי' א חלק)מהד"ת

 קסחס~'
 בעי אי שכיעה כדי בכסנין הבא פת ואחריהן אוכליןהאוכל
 ידים.נטילת

 לח( סי' י)חלק
 בלע"ז[ ]שניצעל פציצות על מברכין ברכהאיזה

 פי"שוגעפילט"ע

 בכיהכ"נ לנר מנרלהדליק
 קנהס~'



מ*תחכנ
 קמא( ס" א חלק)מהר"ת

 בדיעבד יצא אי פירות על מזונותבירך
 קסו( סף א חלק)מהד"ת

 וברכת בסעודה הפהגים דכריםהלכות
המוון
 קעםי'

 ז"ל שחשו דבוים רסךעורו, עכבר שאכל מסה האוכלי'

 בהם. מקילים והעולם סכנהמשום
 סא( ס" ג)חלק

 עשה בעה"ב לך שאומר מהבביאור
 קמב( ס" א חלק)מהד"ת

 נטילה צויך אי אחת בידו רק שפשף ולא מיםהשתין
לשתיהן

 קמד( סי א חלק)מהר"ת

 אוכל בחדר לישן מותראי
 קמה( סי' א חלק)מהד"ת

 לאכילה בפיו פוי לקלוףאין
 קמו( ס" א חלק)מהד"ת

 קעבםי'
 אוכל האוכל בברכה. חחב אי שפופרת ע"י מיםהשותה
 לברך. חחב ונהנה אכילתו כררךשלא

 לו( סי ו)חלק

 קעוםי'
 עיו"כ. אכילת מצות על מברכין אין למהטעם

 קעו( סי ג)חלק

 קעחםי'
 יש אם ומברך. חוזר אי וחזר מחרר דצא פירות עלבירר

 בתשובה. שיחזרו מינים עללהתפלל

 ההולך ומברך. חוזר אי לחדרד וחזר הפירות לנקותיצא
 הפירות. על לברך לחזור א"צ הסעודה באמצע אחרלמקום

 ל( סי' ג)חלק

 נסתפק לברך, צויך אי לחדר מחדר דצא הפוי עלבירך
 או כית חד נקרא זה אי דיווים הרבה שם שיש גדולבבית
 מחשבה מועיל אחר גג תחת שהוא רכל ומסקנא לביתבית

 לו( סי' י)חלק

 קעםםי'
 ברכה ולברך לחזור שצויך בסעודה הרעת היסח נקראמתי

 ולחזור בהמ"ז אחר לאכלו מאכל להניח איןראשונה.
 צויכה. שאינה ברכה משום עליוולברך

 לה( סי' ו)חלק

 ק*םי'
 הפת מן קצוות לאכול שלאבסנהג

 קמח( סי' א חלק)מהד"ת
 המזון ברכת בשעת השלחן מעל הסכיןלהסיר

 קמט( ס" א חלק)מהר"ת

 ק*בםי'

כללי
 קידוש של מכוס דוקא לשתות צויך איהטועם

 קנח( ס" א חלק)מהד"ת

 ק*גםי'
 לקדיש הפסק לענין כתפלה או כק"ש דינוברהמ"ז
 ברהמ"ז. ידי יצא אי ברכה באמצע שחוקדושה.

 לז( סי' ו)חלק
 בישיבה לומר צויך אי רבות נפשותבורא

 קנ( סי' א חלק)מהד"ת

 ק*דםי'
 שבעו. כל אדם יאכל רלאבהא

 קנח( סי' ז)חלק

 משום אחת, בבת והבדלה קירוש של כוס לשחות מותראי
 מצוה.חיבוב

 לג( ס" ח)חלק

 דוקא מפת שכיעה בעי אי בהמ"זלברך
 קנא( ס" א חלק)מהד"ת

 ברהמ"ז לברך החיוב חלמחן
 קנד( סי' א חלק)מהד"ת

 הגפן על ברכת ולברך לשהות יכול זמןכמה
 קנה( סי' א חלק)מהד"ת

 ק*זםי'
 בהמ"ז מטבע בדיעבד. יצא אי הפת על שלש מעיןמרר
 מברכין היו לארץ נכנסו שלא עד מה"ת. הוה אי ברכותוג'

 הכל. את הזן אחתברכה
 כז( ס" ז)חלק

 המזון. בברכת חחב אי מצוה אכילתהאוכל
 רכ( ס" ג)חלק

 ק*חםי'
 וביאור ברחמים, ירושלים בוני בברכת המג"א דבוימאור
 התמיה. ביצה ממסכתראיתו

 י( סי' ד)חלק
 שבת סעודת ידי יצא אי בברהמ"ז רצה לומרשכח

 קנב( ס" א חלק)מהר"ת
 ברהמ"ז ידי יצא אי בשבת רצה לומרשכח

 קנג( סי' א חלק)מהד"ת

 קצםי'
 גופיה ברכה של סכוס לשתות ציראי

 קנו-קנז( סי א חלק)מהד"ת

 קצום"
 אמן אחויו עונין אי ומברך עכו"ם חלבשותה

 קעג( סי' א חלק)מהד"ת

 מותר אי סעודות, לשלש השקיעה לאחר יויו שנטלמי
 איסור מאכל אכל בין חילק לבהמ"ז. עשרה למניןלצרפו
 איסור. בזמןלאכל

 כח( סי' ג)חלק

 כהלכתו נפדה שלא מע"ש שאכל מי עללזמן
 קנט( סי' א חלק)מהר"ת

 אם בפסח )געבראקט( שרר' מצה מלאכולהנזהוים
 קס( סף א חלק )מהד"ת האוכלים עם לדמתסצטרפים



 האםי'
 דשכיחות גרולות בסעודות כהנים במקום מברךישראל
רבים.

 כח( ס" ג)חלק

 כרכות ושאר הפירות כרכתהלכות
 רבםי'

 הפרי על מברך בלע"ז[ ]ארענרז תפוז כגון בפיו פריהמוצץ
 ברכה ועמק הגרע"א מחלוקת ממנה היוצא המשקה עלאו

 קנה בהמוצץ והטור הרמב"ם במחלוקת רתלף נראהבזה.
 שהכל. ולהרמב"ם העץ פרי מברך להטורסוקר

 לח( ס" ה)חלק
 בפה"ע ברכתו וקאקא, וטעה, קאווע, וסוכר,טשאקאלארי,

 שהכל. או פה"אאו
 לח( סי' 1)חלק

 מעורבים וסוכר שאקאלאר שאקאלאדע. על מברכיןכי?ר
 עיקר. מהןאיזה

 כב( ס" ח)חלק
 בפה"א, שיברך נראה מברך, ברכה איזה פלעקס קארןעל
 עיקר החלב הף החלב לשתות רק כוונתו עיקרואם

 שהכל. ומברך טפלופלעקס
 ס( ס" י)חלק

 ארענרזשאס תפודם מיץ על מברכין ברכהאיזה
 קסא( ס" א תלק)מהר"ת

 מברכין ברכה איזה קלף תירסעל
 קסב( סי' א חלק)מהר"ת

 מברך ברכה ארזה פיריהמרצץ
 קעא( סי' א חלק)מהר"ת

 רברכות, סרלי יקהם חסידא ליהף רבעי רמאן האביאור
 איזה דיעבר, אלא אינה ברכות בשאר שהכל רברכתטעם
 וזנגביל פלפלין על מברכיןברכה

 כה( ס" ג חלק)מהר"ת
 ברכות מיני כמה וביאור חסידא לסרהף רבעי מאןביאור

 כו( ס" ג חלק)מהר"ת
 לעצמו יאמר השני וחצי ברכה בחצי להחרא יכה.םאי

 כז( סי' ג חלק)מהר"ת

 רנם"
 ראי במ"מ. או שהכל או בפה"א ברכתו אי ארמהתפוחי

 לשיטת סחורה סה"א ברכתו מקרקע שבא כלמתוספתא
 מש"ס. ורחרה ארמה. תפוור הן ופטריות רכמהיןהפוסקים

 לט( ס" 1)חלק
 בברכת להסתפק אין במ"מ. ברכתו ודוחן אורז בהנ"ל.עוד

 לא עדהן הארוך בעל ר"נ בזמן ארמה. תפוחי עלבמ"מ
 ע"י שבא רבר רכל חדש יסוד בעולם. ידושץן תפ"אהיו

 זולתו שבא וכל הארץ מן גידולו נקרא זויעה אונטועה
 שהכל.ברכתו

 מ( סי' 1)חלק
 להתפלל מותי אי החוטם ב?ואתנוגע

 קסג( ס" א חלק)מהר"ת

 רדםי'
 עליהם מברך אי שבמעיו האכילה לשרות מיםהשותה

 קסר( סי' א חלק)מהר"ת
 מבושלים )קאסטאנע"ס( ערמונים על מברכיןכיצר

 קסה( סי' א חלק)מהר"ת

 רום"
 אי ברהמ"ז ברכו אם מסופקים בשנים הגרע"אבחקירת
 רוב. ע"פ הם התור"ז חיובי כל חבירו. מתראאחר

 ה( ס" ח)חלק
 ברכה להיות שלא למפרע מהני אי שכמל"ו ברוךברין

 לאחר גם מהני מיר אמרה לא ראפי' כתב הא"אלבטלה,
 והקהל השם אמר שהכה"ג המקרש מבית ראיה הביאזמן,
 בשכמל"ו. אחריוענו

 לט( סי' י)חלק
 ברכה בשעת ברוטב המהול מאכלאחיזת

 קלא( סי' א חלק)מהר"ת

 רחם"
 ואכל שלש, מעין לברך כשיעור הוה אי ונסתפקאנל

 ולא בברכה הספק לכלול יכול אי אחר, מסרן ודאיכשיעור
 הפסק.הוה

 כט( סי' ר)חלק
 שלש. מעין בברכת ובטהרה בקרושה אומרים למהטעם

 הב"י במחלוקת זו. בברכה ונוסחאות גירסאותחילופי
 עשר כלים משנה כיאור בזה. הרמב"ם רעת בזה,והב"ח
 אלא הף לא הגאונים רלפי האחרונים ובקושית הן,קרושות
 .תשע

 כט( סי' ז)חלק
 עיה"ק ירושלים ובנה שאומרים למה חכ"א לקהחיתישוב
 בירושלים. ופרדסין גנות נוטעין אין הא מפריהונאכל
 פירות מוציאין היו בבהמ"ק שנטע זהב של ראילנותמחרש
 לאכול הבה"ג רבינו לגירסת ישוב בברכה, מתפלליןוע"ז

 לשיטת ישוב וסמ"ג. כטור ודלא מטובה ולשבועמפריה
 במהדש"א וצ"ע קרושה להם יש הארץ רפירותהב"ח
יומא.

 לט( סי' ה)חלק
 כשמברך גפנים כשיעור ואכל הן מכשיעור פחות ששתהמי

 ג'. במעין היין לכלול יכול אי ג'מעין
 לו( לה, סי' ה)חלק

 ארץ ופירות תבואה על ג' מעין בברכת חותסרןכיצר
ישראל.

 מא( סי' 1)חלק
 כרסו מילף בין מה כרסו. שימלא ער ארם יאכללא

 גסה.לאכילה
 כא( סי' ח)חלק

 ע"פ מטוה. ונשבע מפרי' ונאכל ג' מעין ברכתבנוסחת
 ומזון שהמאכל ישראל ארץ כתורת תורה איןהשפ"א
 בארץ. התלףות במצותמתוקן

 כג( סי' ח)חלק
 אלא מבקש אתה כלום למשה הקב"ה ראמר האביאור
 את המשמשים כעברים תהיו ראל מהא וקשה שכרלקבל



 כללימ*תחכה
 למצות חיוביות מצות בין חילוק פרס. לקבל ע"מהרב

 חיוביות.שאין
 כד( סי' ח)חלק

 רבינו ופף שלש. מעין בברכת ובטהרה בקדושהלשון
 ע"ז. הרמב"ן של רבו יקיר בןיהודה

 כה( סי' ח)חלק

 עליהן. מברבין ביצד ]בלע"ז[ ורהזקריספיסאורז
 כו( ס" ח)חלק

 מברך ברכה איזה מינים כמה שלמדק
 קסז( סי' א חלק)מהד"ת

 מברך כיצד פירות משאר כדת ועוד מינים מז' כדתאכל
 קסח( סי' א חלק)מהד"ת

 ג' מעין בברכת ובסהרה בקדושהבנוסח

 קסט( סי א חלק)מהד"ת

 שלש מעין בברכת ותורה ברית מזבירין איןלמה
 כט( סי' ג חלק)מהד"ת

 ריםי'
 ביצד פירות משאר דת וחצי המינין משבעת דת חציאכל
מברך

 קע( סי' א חלק)מהד"ת

 ריגםי'
 כעונה שומעבךן

 קלד( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכת לצאת רוצה אינו והוא חבירו את להוציאהמברך

עצמו
 קלה( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכתו לצאת מיאן וחבירו חבירו את להוציאבירך
 קלו( סי' א חלק)מהד"ת

 בהרהור לברך יש אי ברכותספק
 קלז( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכה לצאת דמי כדבור הרהורברין
 קלח( סי' א חלק)מהד"ת

 כעונה בשומעכוונה
 קעב( סי' א חלק)מהד"ת

 רמוםי'
 מותר אי אזכרות עם תפלות בו שנקלטוטעיפ-רעקארדער

 ש"ש. שמוציאלהשמיעו
 קנח( סי' ה)חלק

 קדושה דברי בו שנקלט מטעיפ-רעקארדער למחוק מותראי

 קדושה. בו יש כתב איזה אזכרות.עם
 קנט( סי' ה)חלק

 כלומר כתיקונו השם להוציא מותר אי הגדול אתהלומד

 השם. לפרז4 מותר אי לעצמו תורה הלומד הקטן.עם
 כז( סי' ד)חלק

 ככתיבתו השם להגות מהו אחרים עםהלומד
 קעד( סי' א חלק)מהד"ת

 ריחםיי
 ברכת מברך אי וניצל ]האלד-אפ[ שודרין עליו שנפלומי

 ד' במחלוקת רי"ח. בסימן בבא"ה לח"א תמיההגומל.

 הוא. דוקא אי להודותצריבים

 הוא הגומל ברכת התמוהים. המלך יד בדברי בהנ"ל,עוד

 גרועים זמנינו שודרי נס. לו קרה שלא ואפילו ספק,על

 הריב"ש. דזמן לילהמשודרי
 לא( סי' ז)חלק

 שהחחנו מברך אי לאור ספרהמוציא
 ל( סי' ג חלק)מהד"ת

 נסים לו שנעשה מקוםהרואה
 לא( סי' ג חלק)מהד"ת

 ריםם"
 רחמנא בריך לומר דמי שפיר אי ברכה ספק לו ~רשמי

 ראי' לבטלה. ברכה משום בו יש או הדפק"דכדעת

 הט"ז. מסתירת הפמ"ג לקושית רשוב מרדב"זלדרפ"ק
 ל( סי' ח)חלק

 הודאה סעודת לעשות שישראיה
 קעה( סי' א חלק)מהד"ת

 האדם על שעברו מהצרות השלוה בימי להזכירמצוה
 קעו( סי' א חלק)מהד"ת

 לגמרי נתרפא לא שעדין לחולה הגומלברכת
 קעז( סי' א חלק)מהד"ת

 רכנםי'
 ישן והוא חדש בית בהמוכר ערובין בת"ח קו' דישוב
 שהחיינו. לענין לחדש למכר חדש בין חילוק שסחדו.אלא
 סוכה חדש. בית בנה ברכות מגמ' והגרע"א במל"מתמוה

 דקיי"ל הא חינוך. בעי אי ונתקן שנתקלקל מזבחישנה.

 ב"ב בתוס' צע"ג לחוד. חכמים ולשון לחוד תורהלשון

 סוטה.מירושלמי
 מג( סי' ב)חלק

 מברכין מתי שהחיינו ברכתבענין
 קעח( סי' א חלק)מהד"ת

 שהחיינו מברך אי שחיבר ספרהגומר
 קעט( סי' א חלק)מהד"ת

 החופה תחת שהחחנו מברבין אם והכלה החתןאבי
 קפ( סי' א חלק)מהד"ת

 שהחיינו מברך אי נקבה לונולדה
 קפא( סי' א חלק)מהד"ת

 רכדםי'
 בלע"ז[ ]גאווערנא"ר מחוז מושל על לברך חחבאי

 קפב( סי' א חלק)מהד"ת

 רכהםי'
 זקנו ואבי בלע"ז[ ]אדאפטירט ילד להמגדל שפטרנוברוך

 ליתום. מברךאי
 כו( סי' ג)חלק

 השניה על מברך אי חדש פרי על שהחחנו בירך ולאשכח

 חדש. בגד הלובשוכן
 מב( סי' 1)חלק

 דבר על שהחחנו בירך לא מצאנז אדמו"ר שהגה"קטעם

מאכל.
 מג( סי' 1)חלק

 ברכה. צריך אי רפואה לבלוע סודה מיהשותה

,י4!י



כו כללימ*תח

 ולאביו לו מותר 4ר הספירה כימי מצוה בר שנעשהמי
 דיליה. ירט הוה אי מצוה בר שנעשה יוםלהסתפר

 מה( סי' 1)חלק
 ר' ח"א. מקושית שפטרני ברוך בברכת הלבוש לטעםישוב

 לקושית ישוב ובטלום. נכיאים ובאו משה גזררברים
 פף האב. בעון הבן עונשין אין דעכשיו ומהרש"קמהרש"א

 בעון נענש הבן ראין לפמ-ג ישוב אבות. עון רפוקרבקרא
האם.

 מו( סי' 1)חלק
 החכ"ש ופי' בנים על אבות עון פוקר רכתיב האכיאור
 בעון הבנים נענשים נמי האב מת אי האב. מתשכבר

אבותיהם.
 כז( סי' ח)חלק

 לו שיש כל ובעכו"ם הלמ-מ ישראל בקטן גרלותשיעור
 תלף עונשין רלעולם חרש רבר עונשין, בר הוא הרירעת
 קטן אפילו עונשין טבעי ברעת שתלף רבעכו"ם אלאברעת
 תורה ברעת רתלף כישראל אבל שור אקרי יומו בןרשור
 התורה חכמת כשקנה הוא שלהם ערעור הקב-ה להםשנתן
 עונשין בר נעשה אינו שנתגהר גר י-ג, ובת י"ג בןשהוא
 בר נעשה אימתי עבר יצחק קודה בחקירת שנין, עשריםער

 העבר במצות חיוב י-ג, בשנת או כאשה י-ב בשנתמצוה
 שיקהם העבר על עליו הארון חיוב או עצמי חיובהם

 הזקן. בגילוח חהב אי עבר לארון, והשכרמצות
 רמז( סי' י)חלק

 ומלכות בשם יאמר אי שפטרני ברוךברכת
 קפג( סי' א חלק)מהר-ת

 שפטרני ברוך לברך יכול מתיער
 קפר( סי' א חלק)מהר-ת

 בתו על שפטרני ברוך לברך צריךאי
 קפה( סי' א חלק)מהר-ת

 או בת או בן לו כשנולר שהחהנו או והמטיב הטובברכת
 חכירוכשרואה

 לב( סי' ג חלק)מהר-ת

 רכוםיי
 בעכו"ס להסתכלאסור

 קפו( סי' א חלק)מהר"ת

 רכזםיי
 חוזר אי בעבים נתקררו שמים ומצא למקום ממקוםההולך
 הרעת. כהיסח רהף ומברך רחוזר מברךומברך,

 מו( סי' י)חלק

 רלאםי'
 לש-ש כוונותיו נלשיהיו

 רלא( סי' ג חלק)מהר-ת
 רלבםי'

 לאכול מותר אי המנחה זמן הגיע וכבר מוסףנשגומחם
 קודם, מנחה להתפלל יש רלכתחילה מבאר מנחה,קודם

 לחזור מיר מכרידן רבר-ה כיון העולם מנהגומהשב
 הכנס לכית קורא שהשמש כמקום הנ-ל תהליםלאמירת
 לאכול.ורשאי

 סב( סי' י)חלק
ף )שבת הגמ'כיאור  המהניה למיסר טריחותא ע-א( 

 קפז( סי' א חלק)מהר"ת

 וערבית מנחה תפלתהלכות
 רלנם"

 קח"ל צה"כ. ער מנחה רתפלת הש-ע כפסק להנוהגיםישוב
 רראו היכא ביאור ב'. רף פסחים הוא, יממא צה-כער

 ביר כח אין כוותההו רלא והכריעו להפוסקים ש-עבעלי
 ורמ"א מהרי-ק שו-ת רברי כיאור עליהם. לחלוקאחרונים

 רבר שום מהם לשנות אין השו-ע רברי כ-ה. סימןח-א
 משה.וכתורת

 לב( סי' ז)חלק
 מחיצה. הפסק בלי אחר בחרר מנינים ב' להתפלל מותראי
 או מוסף, והשני שחרית מתפלת אחר מנין בין לחלק ישאי

 רמפיסים המג-ב ראית לרחות מעריב, והשני מנחהאחר
 יתפלל לא מנחה התפלל שלא מי העזרה. להרגישבעזרה
 מעריב. מתפללים שהציבורבמקום

 מח( סי' 1)חלק
 עבר. כמר ורעבר עבר כמר רעבר רקה"לבהא

 מט( סי')ח"ו

 ערבית של ברכו אומר ש-צ ושמע מנחה התפלל שלאמי
 ברכו. עמהן לענות יכולאי

 נא( סי' 1)חלק

 רלדםי'
 לענות יכול אי מנחה של קרושה ושמע מעריב שהתפללמי

 קרושה.עמהם
 נא( סי' 1)חלק

 המנחה קודם רוקא לאומרה יש התמירפ'
 קפח( סי' א חלק)מהר-ת

 לאחר יאמר לא מנחה קורם התמיר פ' לומר הספיקלא
המנחה

 קפט( סי' א חלק)מהר"ת

 רלהם"
 לטעום שאסר רברכות מ-א פ-א בפיה-מ להגרע-אצ"ע
 התפילה.קודם

 לו( סי' ר)חלק

 רלוםי'
 לעולם ה' ברוך באמירת ינהג כיצר הלומר*בא-י חו"לבן

 לפני לירד חו"ל לבן שאסר ב-מ ס' על תמיהבערכית.
 בא-י. ערכית להתפללהתיבה

 כט( סי' ה)חלק

 רלמםי'
 בעמירה. לברך בעי אי המפילברכת

 לג( סי' ז)חלק
 המפיל ברכת אחר לררום יוכל כשלא תורהללמוד

 לר( סי' ג חלק)מהר"ת

 רמם"
 כיום מותר אי בלילה מצוה מלקהםאנוס



מפתחכז
 קצ( סד א חלק)מהר"ת

 קצא( סף א חלק)מהר"ת

 קצב( סי' א חלק)מהד"ת

 קצג( סי' א חלק)מהר"ת

 שבתהלכות
 רמבםי'

 להם. ב"נ ררין למ"ד שבת שמרו האיךהאבות
 טז( סי' ג)חלק

 בשבת בה' מכבסים יו"ט. בשבת ויין בשר אכילתטעם
 מחיב אי יו"ט מג"א. דברי סתירת ישוב עזרא.מתקנת
בעונג.

 לא( סי' ג)חלק

 שבת בויני למילתא מילתא מדמיןאין
 קצד( סי' א חלק)מהר"ת

 רמנםי'
 להתנות מועיל לעכו"ם מרחץ במשכיר הט"ז סתירתביאור
 צית. לא רעכו-ם ת"נ מסי' העכו"םעם

 לד( סי' ג)חלק
 בכלי מלכה שעושה עכו"ם לשבת. לעכו"ם מרחץהמשכיר
 להפליג לנהרות ימים בין חילוק דמים. וקצץישראל
 רואה אינו שאמרו מקום בע"ש. להתענות מותר איבספינה.

 בקדרה פשתן של אונין בדבר. איסור איכא אי ברכהסימן
בשבת.

 לב( סי' ג)חלק
 דרבנן או ראווייתא הוה אי בשבת וממכר מקחאיסור
 כ"ז. ביצה רש"י בסרטתוכיאור

 רפב( סי' 1)חלק

 רמדםי'
 בהנאה. אסורה שבת רמלאכת שכתב להלבושישוב

 נב( סף 1)חלק

 מודעות. שם להדפיס מותר אי בשבת הנדפסיםעתונים
 קמג( סי' י)חלק

 רמוםי'
 קרטות ישוב דמים. לו וקצץ ישראל בכלי העושהעכו"ם

 כלים. בשביתת ורא"ש ובעה"מ וראב"ןב"ח
 לג( סי' ג)חלק

 בין הרשב-ם חילוק וחול. לשבת לעכו"ם מרחץהמשכיר
 צ-ע. לקקראתיובתא

 לד( סי' ג)חלק

 בהמה להשכיר מתיר דהרז"ה שכתב י"ט שבת בק"נצ"ע
ברו"ה.

 לג( סי' ג)חלק

 בבית אוטומטית מאקרן( )וואש כביסה מכונת שהכניסמי
 כירושלמי הפוסקים בקר' בשבת. ינהג כיצר לשכרעכו"ם
 להפקיר בדין בזה. וחילוקים בשבת. כלים שביתתדיש
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 חילוקים וכמה שבת שכר איסור לשבת. בהמתו אוכלים
 שבת. שכרבדין

 לב( סי ר)חלק

 שבת מחללי של חרושת בבית בבחירותלהשתתף
 קצה( סי' א חלק)מהד"ת

 רמחםי'
 רמב"ן דברי ישוב מצוה. הוה לחזור אפילו לא"ילעלות
 אסתר. המגילתמקושית

 נו( סי' ב)חלק

 מותר השבת קודם ימים שלשה רלפני הרז"ה קרטתביאור

 להעוים מותר אי שבת. לחלל ערצטרך שברור אףליכנס
 מצוה. מחיוב עצמוולהוציא

 לה( סי' ג)חלק
 רוב שאין בדבר חכמים גזרו רלא הרז"ה טעםהמשך,
 שבת במחלל הויב"ש דבוץ תשוב בו. לעמוד יכוליןהצבור
 מזיר. הוהבאונס

 לז( סי' ג)חלק

 אוו ]אפיסערס הצבא למבחן ברצונו עצמו להעמידברין

 בספינה. מפליגין ראין סוגית בירור רעזערוו[,נעיוועל
 מקוץ אי אחרת למדינה לברוח תכולים שבת לחללאנוסים

אונס.
 לה( סי' ג)חלק

 טעם אחרת. למוינה לברוח יכול שבת לחללאנוס
 ישראל טשאפלין ראכה השבת. קודם ימים ג'רמפליגים
 עם קררותו ועושה ומתודה עכו"ם טשאפלין מקוםממלא
 מותר אם לפ"ע. או אבזוייהו בכלל הוה איהעכו"ם
 שממילא במקום סתם חיל או לטשאפלין עצמולהעמיד
יקראוהו.

 לז( סי' ג)חלק

 לחלל חז"ל התירו למה בשיירה תוצא בספינההמפליג
 סכנה בשעתשבת

 יז( סי' ר)חלק
 המדינה. לצבא לילך ישראל לבני התירו טעםמאיזה

 יח( סי' ר)חלק

 קודם ימים שלשה ניתוח לעשות שלא להקפיד ישאי
 בזמנה שלא מילה למול ראין התשב"ץ דבוץ ביאורהשבת.
 לעשותו. מותר אי בלערו לחיות שאפשר ניתוח ה"ו.ביום
 עליו לחלל מותר אי פקרעתו ע"י עצמו על שהביאאונס

השבת.
 נד( סי' ח)חלק

 בזה"ז ישראל ארץ ישובבמצות
 קצו( סי' א חלק)מהר"ת

 רממםי'
 מלקבוע למנוע מצוה דבע"ש ר"נ סי' השו"ע דבוץמאור
 ולמעלה. שעות מט'סעודה

 מז( סי' י)חלק

 שבת ערב סעודה קביעות גררמהו
 לה( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנכםי'
 הגז מתחיל קור ונכנס אותו שכשפותחין אוטומאטי גזתנור

 ספוים שם קרש אךנהחרר

 בשבת כרוויםליקח

 צ' ליוםהמשמש

,"ן
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 יטשאלענד לשבת חמים בו להניח מותר אי יותרלבעור
 לדמותו יש אי בשבת. מלאכה גרם איסורבלע"ז[,

 גזרו לא בשבת דכחו מהר"ן מדבוי סמוכיןלפוידזעדער.

 מדרבנן. עכ"פ לאסור יש ולדינא פ"ר דהףאף
 מ( סי' ה)חלק

 שיצלצל בע"ש רעקארדע"ר קליטה להעמיד מותראי
 עושה דהכלי בזה דליכא כלים שביתת משום דןבשבת,
 תע"ב. והמחמיר איסור בזה ליכא וא"כ מעצמהמלאכה

 נא( ס" י)חלק

 רעםי'
 יכול ואינו הרתוקים למקומות שנשלח תורה שומרחיל
 שידליק אוטומאטו שעון עא אלא בעש"ק מאכלולסדר
 מאנשי מעשה בשבת. כולו המאכל ךתבשל השבתביום

 במחלוקת בשבת. קאפפע כישול בעניןפראנקפורט
 במוצאי ונתבשל בשבת האש על תבשיל בהמניחהאחרונים

 הכישול. על חהב אישבת
 לד( סי' ד)חלק

 שהוא זמן כל המאכל להעביר מותר אי בשבת שכבההגז
 החזו"א מרן בדבוי והטמנה. שהיה בדין אחר. תנור עלחם
 הטעם קטומים, בגחלים רש"י בדבוי כגו"ק. הף לאדפח
 אי שנקטמו לאחר רש"י על המאיוי ובקוורת יוסיף,שלא
 גזירה נשתנה שלא תמידי באש שהך אי הבל. מוסיףמיקוי
 יחתה.דשמא

 לד( סי' ז)חלק

 מבאר בשבת, שיעשה למחשב עבודה להניח מותראי
 איסור. בזהדליכא

 מט( סי' י)חלק

 התערבות שיצטרך ואפשר מע"ש מלאכה קועושהמחשב
 משום בזה דיש כן לעשות לישראל שאסור בעבודתוישראל

 עור.לפני
 נ( סי' י)חלק

 ישראל, יטלפון שמא חיישינן אי לשבת תקליטהמכךן
 לזה. לחוש דאיןמבאר

 נב( סי' י)חלק
 עמא מאי חזי פוק בשבת, לפותחן מותר אי חלבשקיות
 תע"ב. שינף עא אפשר ואם היתר, דנוהגיןדבר

 נט( ס" י)חלק
 להכינו מותר אי ]עונה[ בלע"ז מעסעדזשעס שמקבלתקליט
 השבת. אחר להם ךשיב להשואלים בשבת שיקליטבע"ש

 קמה( סי' י)חלק
 לטלטל מותר אי והוציא במקרר שנתנהחלה

 קצז( סה א חלק)מהד"ת
 להחזיר מותר אי בשוגג בשבת האש מן הקדרההוויד

 קצח( ס" א חלק)מהד"ת

 רנזםי'
 דן טשאלענט, להוציא בשבת לפתחו מותר אי גזתנור
 נז( סי' י )חלק מוקצה. ומטעם גרםמטעם

 רנחםי'
 בשבת חמים במים לילדים בקבוקלהחם

 קצט( סי' א חלק)מהד"ת

 רםםי'
 הכסא לבית הצפרנחם לזרוק מותראי

 ר( סי' א חלק)מהד"ת

 רםאםי'
 דרבנן. או דאוךיתא שבתתוספת

 נ( ס' ג)חלק
 גם לזכור. שמור המחבר הקדים למה דודי לכהבתפלת
 טעם לזכור. שמור הקדים שבת מוסף בתפלתהרמב"ם
 בם. ובמנחה בו ובשחוית בערבית בה ךנותולאמירת

 לה( סי' ד)חלק
 קודם בהם איזה לשמור זכור שהקדים דודי לכהבפזמון
לדידן.

 מג( סי' ה)חלק

 בתוס' שאינו מי ךוה"כ. שבת בתוספות חייבות אינשים
 הלילה. קודם קבלה ליה מהני לאשבת

 נד( סי' 1)חלק

 רםגםי'
 להוסיף מהו יו"ט, של ב' בליל נרות להדליק ששכחהאשה
 לענין יותר או נרות ב' בין לחלק יש אי ימיה. כלנר

 של הטעם ביאור ביום. ביו"ט נרות להדליק אסורהוספה.
 זו.הוספה

 לה( סי' ז)חלק
 באיזה בשבת בביתם ךשנים ההווים אצל שאוכליםאברכים
 עלעקטוי. בנר בהדלקה יוצאים אי נרות ידליקומקום

 זית. שמן בנר להדליק מצוהלכתחילה
 מא( סי' ה)חלק

 חייבים אי אביהם בבית מיוחד חדר להם שישבחווים
 שבת. נרות הדלקת להזקון טעם לשבת, נרותבהדלקת

 נה( סי' 1)תלק
 קודם הגפרור לכבות מותרת אי שבת נרות שהדליקהאשה

 הבה"ג הגדול רבינו בדבוי מלאכות. שאר ולעשותהברכה
 שבת. קבלת הףדהדלקה

 לא( סי' ח)חלק
 להוסיף. צויכה אי שני ביו"ט נרות להדליק ששכחהאשה
 דצויכה.מבאר

 נג( סה י)חלק

 מנהג נר, להדליק מותר אי מעויב קודם המבדילבירך

 תורה. ואמרו הנר כבו לילה שכבר שלאחר הדורצדיקי
 סא( סי' י)חלק

 נר ידי יוצא אי גדול היום בעוד מע"ש שדולקתעששית
שבת

 רא( סי' א חלק)מהד"ת

 ומיד אחד במקום הרבה נרות המדליקין מלוניםבבתי
נתכים

 רב( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת נרות בהדלקת הם מה ישיבהבחווי
 לו( סי' ג חלק)מהד"ת

 רםוםי'
 יוציאו. כיצד בשבת מכונית תחת כובעו שנפלמי

 קע( סה ח)חלק



 כללימפתחכם
 רסזסי'

 פלג אחר יחדיו ומעויב מנחה להתפלל מותר איבעש"ק
 הדה"ח לדבוץ ישוב דסתוץ. תרתי משום אסור אוהמנחה
 מירושלמי וראיה המ"ב מקושית לחול שבת ביןלחלק
 לתפלה. שבת הוה לשבת לילה דהוה מגו שבתדקבלת

 נו( סי' 1)חלק
 יצא אי צה"כ קודם שבת סעודתהאוכל

 רג( סי' א חלק)מהד"ת
 נגאלים מיד שבתות שתי ישראל שמרואלמלא

 לז( סי' ג חלק)מהד"ת

 רסחס"
 בשמירה, דישנו משום ד"ת, היום בקידוש חחבותנשים
 אי הראשונים מחלוקת למימר. ליכא דאיפכא שםובתוס'
 שמחףב עבד שבת. תוספת על בא או לאו הףשמור
 בא היום קידוש עצמי. חיוב או האדון מפאת הואבמצות

 האב על חינוך מצות שבת. תוספת על או שבת עיקרעל
 שביתת מאמתך. שהקשה רענן דת דבוץ ישוב הקטן. עלאו

 אחר. ע"ד או אכיו ע"ד העושה קטן ביו"ט. קריך איבהמה

 קטן. בנו על תורה צותה למה מהרמ"ש לקושיתישוב
 לו( סי' ז)חלק

 צויך אי השני, וביום ואמר סוכות דחוה"מ דג' במוסףטעה
 ולהתפלל.לחזוד

 עב( סי' ז)חלק
 מעניני שאינו מה בחוה"מ דבאמר המ"ב לדבוץישוב
 ומתפלל. חוזר אינודיומא

 עג( סי' ז)חלק
 עדץן סחם ולא ומטר טל ותן ואמר שבת בתפלתטעה

 בזה. אחרונים מחלוקת השנים,ברכת
 נה( סי' י)חלק

 דודי בלכה ש"ק בלילרקידה
 רה( סי' א חלק)מהד"ת

 לכרוע צויך אי שבע מעיןבברכת
 רו( סי' א חלק)מהד"ת

 אמן לענות אין וארץ שמים קונהאחד
 רז( סי' א חלק)מהד"ת

 רעאסי'
 בחול כין לבהמתו שיתן קודם אדם יאכל דלא בהאעוד

 ג' מזון מצילין דס"ל הפוסקים על ותמיה בשיו"ט,כין

 בשבת. לבהמהסעודות
 כה( ס" ד)חלק

 בחול כין לבהמתו שיתן קודם אדם יאכל דלא בהאעוד
 ג' מזון מצילין דס"ל הפוסקים על ותמיה בשיו"ט,כין

 בשבת. לבהמהסעודות
 כה( סי' ד)חלק

 בשבת. גם קריך אי לבהמתו, שיתן קודם לאכול דאסודהא
 אי הבהמה על הרוכב צעב"ח, משום הף אי בהמתושכיתת
 כבחול. בשבת אסוד צעב"ח משוםיש

 מ( ס" ז)חלק
 לבהמה, קודם אדם סכנה שבמקום הק' הא"ח דבוץכיאור
 של קיתון לו שיש במי תמיה בדבוץ כעלמא. בצעדמהו

 או לשניהם שיתן צמאים ושניהם לאחד לשהותמים
 שניהם.שימותו

 מא( סי' ז)חלק
 ולאכול לקדש מוטב אי בש"ת הקפות לעשותהמאחוים

 יקדש. ואח"כ ערכית קודם להתפלל או ערכיתקודם
 ל( סי' ד)חלק

 קודם לשתות מותרת אי למים, וצחה נרות שהדליקהאשה
 למים. וצחא סחה נשיא יודן ר ירושלמי כיאורקידוש.
 שבת. לליל התפלה קודם בבוקר מים שתית כיןחילוק
 ידי יוצא אי הנרות על המברכת הבדלה. קודם מיםלשתות
 דאווייתא.קידוש

 לז( סי' ז)חלק
 שהחיינו. לברך מהו ראשונה, בפעם נרות המדלקתאשה

 לח( סי' ז)חלק
 אבות. מנהג לשנות ושלא הלכה, עוקר דמנהגבהא

 נז( סי' 1)חלק
 קידוש לברכה. נט"י בין הפסק הף לא דקידוש המג"אע"ד
 דרבנן. או דאווייתא הוה אי בבית הכוסעל

 נח( סי' 1)חלק

 אי בשבת כגון בהיתר לבהמתו להאכיל יכול שאינומי
 עבדים לו שיש מי לבהמתו. שיתן קודם לאכול לומותר

 שיאכיל קודם לאכול לו מותר אי לבהמתושמאכילין
לבהמתו.

 כו( סי' ד)חלק
 הח"ס מרן בדבוץ צ"ע דרבנן. או דאווייתא החן עלקידוש

 בקושית להדג"מ. המכויע מס' וראי' הדג"מ דבוץשדחה
 בקידוש. יצ"מ להזכיר דצויךהמנ"ח

 לב( סי' ח)חלק
 ולמעלה המנחה מפלג קידושלעשות

 רד( סי' א חלק)מהד"ת
 קידוש ידי יוצאים אי אחר בחדר שאוכלותנשים

 רח( סי' א חלק)מהד"ת

 מאדים במזל שבת ליל לקדששלא
 רט( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת אחת לסעודה דק דגים לו שאיןמי
 וץ( סי' א חלק)מהד"ת

 דגים אחר משקהשתחת
 ויא-ויג( סי' א חלק)מהד"ת

 היום מקידוש פטורות דנשים דס"ל למאןטעם
 ויד( סי' א חלק)מהד"ת

 לכסות צויך אי לפניו פת לו ףש קידוש ידייוצא
 רטו( סי' א חלק)מהד"ת

 משנה הלחם לכסות כולם צויכים אי קידוש ידיהמחרא
שלהם

 רטז( סי' א חלק)מהד"ת
 קידוש של כוס על בפה"ג מברכות שנשיםבמנהג

 ויז( סי' א חלק)מהד"ת

 ערנסי'
 צ"ז, דף ב"ב גמ' כוסות, וארבע לקידוש מגיתו חןבדין

 זה מה ביאור הי"ז, שבת מהל' פ"ט הרמב"ם דבוץמבאר
 על מפלפל מגיהו, ףין ודרוש חן כין מחלק ממתו,ין



 כללימ*תח
 חן בכלל אינו דזשאוס שגרעפ שמחדש אחד גאוןדברי
 ליקח לכתחילה דמותר להלכה ומסיק טעמים, מכמהודוחה

 ל"ה דף ברכות מגמ' ראיה כוסות, לארבע מגיתו תירושחן
 סז( סי' י)חלק דמשכר. חן בכלל הר דחזרושע"א

 עליו לקדש מהו ענכיםמיץ
 לח( סי' ג חלק)מהד"ת

 החן על לברך מותר אינזיר
 לט( ס" ג חלק)מהד"ת

 רעגם"
 אי שמיעה. ע"י מלצאת לעצמו לקד,4 יותר מצוה ישאי

 הש"ך בקה4ית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוה בזהשייך
 לענות אין וברך מצוה דהחוטף המברך מן העונהדגדול
 ישוב מהשליח. או מאב החוטף כין חילוק אמן.אחריו
 זהוכים. נ' דהו"ל כ"ה פ' התוס'לקה4ית

 נט( סי' 1)חלק

 שכירך ולאחר אחרים, בברכחו והו(רא התפילין עלכירך
 המברך ולברך. לחזור צריך השומע אי בכרלה סךחהסח
 בן יד. של שמניח למי להחניא יכול אי שתיים ראש שלעל
 לילה. של המגילה בקריאת כרך בן מחרא איעיר

 ד( סי ח)חלק

 ערהם"
 גזירת בזה דליכא מבאר חשמלי, הנר לאור ללמוד מותראי

 י"ב. דף שבת מגמ' ראיה יטה,שמא
 נו( סי' י)חלק

 בשבת. שיצלצל בע"ש להעריכו מותר המעוררשעק
 נח( ס" י)חלק

 רעום"
 עושה מלאכה איזה למלאכה לישראל מושכרתשפחה
 ישראל בה שיהנה בשכיל עושה שנכרי מלאכה כלבשבת.
 להדליק מהו בשבת. חז"ל גזירות לדמות אין אסורה.בשבת

 לעכו"ם אמירה עכו"ם. ע"י בשבת ]בלע"ז[עיר-קאנדישאן
 דאורהתא. במלאכה מצוהבמקום

 לד( סי' ח)חלק

 רעזם"
 כרי בשבת עלעקטרי אוטאמאטו בשעק הכפתור אתלהזיז

 למקום ממקום כפחור דהמסלק מבאר לאחר. אולהקרים
 מקום על וכשמניח ראשון מעשה לה אזדא הכפתורבסילוק
 כהנחת הוה אי הכפחור הנחת שני. מעשה כולו הואאחר
 הכפחור דהנחת מחדש גרמא. רק הוה או ופתיללהשמן
 וכח מלאכה העושה איסד"ר. רק וליכא הדלקה עושהאינו
 מהרש"א ובדברי לנשכו נחש המקרב בה. נתערבאחר
 הפעול. או הפועל מקרב כיןלחלק

 לה( ס" ח)חלק

 רעחםי'
 ע"י לכבות ומהו דאורהתא, הר אי החשמל אורמבר
הגדמא

 ריט( ס" א חלק)מהד"ת
 בשבת במעליתלעלות

 רכ( ס" א חלק)מהד"ת

 רע*םי'
 בשבת, שכבו לאחר הנרות עם הטס להוריד לסמוך ישאם
 הטס. על היתך דבך קץקךמ1עא

 לז( ס" ד)חלק

 ר*ם"
 שלא הברכות, עם א' כיום בהפטרה לקראת מותראי

 טו( סי' ד )חלק ראשון. ליום חגיגותלעשות

 ר*אם"
 תרגום. ואחד מקרא בשנים חחבות אינשים

 ס( סי' 1)חלק

 בשבת בחרתנו אתה תפלת תקנו לאאמאי
 רכא( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*בםי'
 שמיה בריך יאמרמחז

 רכב( סי' א חלק)מהד"ת
 בקרה"ת הש"צ שעונהאמן

 רכג( סי' א חלק)מהד"ת

 כמה ועד נישואין לשמחת בשבת בעליותלהוסיף
 רכה( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*רם"
 יעשו. כיצד מפטיר, רוצים ושניהם בכיהכנ"ס מצות ברב'

 לט( סי' ג)חלק
 שכל הקדוש האר"י דברי רשוב בנכיא שמפכרריןטעם
 יחד שנים בש"ת לברך הנוהגים ישוב ההפטורה. יקראאחד

לתורה.
 לט( סי' ג)חלק

 השבוע באמצע יא"צ לו שיש למי למפכרר עליהטעם
 רכד( סי' א חלק)מהד"ת

 ההפטורה בברכת לעמוד ישאי
 רכו( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*וםף'
 נשים אי מוספין. לתפילת ש"צ נעשה אי עשרים מבןפחות
 קוקייא לעבודה. כשר מאימתי כהן מוספין. מתפלתפטורות
 והא פרים ונשלמה משום בזה"ז נוהג דקדשים ב"מברש"י
 שוקל. אינו כ' מבן דפחות טעם בעבודה. אסורישראל

 סא( סי' 1)חלק

 אי שחרית התפלל לא והוא מוסף מתפללין ציבורמצא
 על תמיה כיחיד. שחרית או בציבור מוסף להתפללעריף

 קודם. מוסף להתפלל שפסקו וח"אהגרי"א
 טז( סי' ה)חלק

 ר*חם"
 עצמו תענית בשכיל עולה אינו צבור תעניתמתשה

 תסז( סי' א חלק)מהד"ת

 רצאם"
 ללחם לשנים אותו יחתוך אם שלם אחד לחם דק לואין

משנה
 רכח( סי' א חלק)מהד"ת

 כיו"ט ולא בשבת בסעודה ביצים שאוכליםטעם
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 רכט( ס" א חלק)מהד"ת

 רצנמי'
 אי שבת מקבל ואי שבת ותוספות השמשות ביןבדין

 דנוהגין שכתב המ"ב על תמיה אח"כ, מנחהמתפלל
 הערב. עד מנחהלהתפלל

 נד( ס" י)חלק

 רעבדמי'
 בשודהם הבדיל ולא לתשלומין אחת שודם מוצ"שהתפלל

 רל-רלא( סי א חלק )מהד"ת בראשונה טעהאו

 רצומי'
 ביאור לעצמן. מבדילות ואי בהבדלה, ח5בות אינקרם

 לעצמה, להבדיל יכולה אינה אשה )ראשק( א"חדברי

 דנקרם במג"א ביאור בתפלה. מבדילות אי נקרם לזה.וטעם

 במוצ"ש שחל באב ט' מוצ"ש. מעריב מתפללותאינם
 תעשה. וכיצד להבדיל מהו מסוכנת,ואשה

 לט( ס" ז)חלק
 אין דנקרם למ"ד צ"ע הבדלה, קודם לאכול מותרת איאשה

 ומחצה"ש. אמג"א ותמיה לעצמן.מכדילות
 סב( סי 1)חלק

 לפף לאכול מותר אי אחרים בדעת תלף שקיומהמצוה

קיומה.
 סג( סי' 1)חלק

 לענות יכולות אי יקנה"ז בקידוש הבדלה השומעותנקרם
 ברכה וז~יא בעלה של קידוש לאחר שהח5נו בדין וכןאמן,

 ההדלקה. עלשהח5נו
 לו( ס" ח)חלק

 לטעום שלא נהגו שהנקרם במנהג ז"ל מלצד הגדא"זטעם
 הבדלה.מכוס

 דכג( ס" ח)חלק

 ביקרבה או בעמידה להבדיל ישאי
 רלב( סי א חלק)מהד"ת

 הטלפון על הבדלה לצאת יכולה איאשה
 רלג( ס" א חלק)מהד"ת

 חצרמיי
 תועלת. ללא הם אדם של דצפדנים הגר"א לרבינוישוב

 טעם העולם. בריאת סוד א' שער לר"ת הישד ספרוע5ן
 האש. מאורי בורא הצפרמם עללהסת3לות

 רכא( ס" ז)חלק

 רצפמיי
 י"ח. ולצאת לכףן מהו התפלה באמצע הבדלההשומע

 קדוש ידי אדם יוצא אי הפסק. הוה אי כעונה שומעבדין
 בעצמו. להבדיל להדר דמצה טעםבהרהור.

 סד( סי 1)חלק

 חילוק טהורה, כשאינה הבדלה נר להחדק מותרת איאשה
 הכדלה. נר ובין בהם להריח שאסור שעליה בשמיםבין

 קל( ס" י)חלק
 בקידוש מכדיל אי ר"ה קודם להבדיל 5ן לו היהלא

 רלד( ס" א חלק)מהד"ת

 כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שמ שמתשהמי

ייל
 רלה( ס" א חלק)מהד"ת

 טאשמי'
 בלע"ז[ קאווער ]פלאסטיק גשכרם בכובע לצאת מותדאי

 פינשט=ן. מוהר"מ המובהק הגאק בתשר הערהבשבת.
 עב( ס" ב)חלק

 אי בדין בזה. פינשנךין מוהר"מ המובהק הגאקתשובת
 במה הערה הלכה. בדבר רבו על לחלוק רשאיתלטרד
 חדש דבר בזה. הערות כמה ועוד דרבנן. תרי דהףשכתבוד
 אחר פירוש לעלמא. דצריכים כיק מלשצל"ג הףדגשמים

 מהר17ד"ם.בדברי
 עג( ס" ב)חלק

 עליה. פטוד משאצל"ג קיי"ל אץ הראשתים לדבריישוב
 ישוב שבת. להוצאת מלבהיים לב' המ5ף כ' ביןחילוק
 האחרונים. מקהיית הגוף רוב לעטוף דבעי הפוסקיםסכרת

 על לחלוק מותר תלמיד אי מוכרחת. מהר17ד"ם מדברידא"
 הלכה. בדבררבו

 עד( סי' ב)חלק

 בשבת. 51לק בכובע לצאת מותדאי
 עב( סי' 1)חלק

 בשבת. בו לצאת מותד אץ ]בענדעיד[תחבושת
 מד( סי ב)חלק

 בשבת. הצעיף על האף במטפחת לצאת מותדאי
 סו( סי' 1)חלק

 לקשור בלי חאלאטל[ ]טרש בחלוק בשבת לצאת מותדאי
 אי במתמו אזורו דבק ולא בשבת ברה"ר ההולךהאבנט.

 כמשא.הף
 לח( ס" ד)חלק

 לדברי ישוב אכילתן, כדדך שלא מקרי אי חי בשדהאוכל
 לאכול הורגל וד. נאכלים הרגלים דשעירי ביאורהדו"מ.
 כל אצל דעתו בטלה אמרינן ומוד כד"א. מקרי ודבשד
אדם.

 מד( ס" ז)חלק

 דלא ביאור בשבת. כדורים אתו להחמא מותד אי לבחולה
 ועשבים קמיעות מומחה. שאץנה בקסיע האישיצא

 רפואות דהף משום או משא שאץנם משום בהםקרוצאץם

 הגוף. צורך וחו"להם
 לח( סי' ח)חלק

 כשבת. לצאת מהו עיד[ ]הירינג האוזןמכונת
 לט( סי' ח)חלק

 שבת לחלל מותר אי ד"ל לדעת עצמו לאבדהרוצה
להצץלו.

 11( ס" ח)חלק

 מחלוקת הוצאה. משום חיב אי ביוה"כ במנעליםהיוצא
 בל דאיסוד פרשיי בשבת בתפיוין היוצא והגרש"ג.המנ"ח
 פף על קישוט הו"ל תפ"ין 3משא. ליה משףתוסיף

האדם.
 רז( סי ח)חלק

 מכלל יצא ורק מלבוש. ולא תכקרט הף לא תפיליןבהנ"ל
 מותד אי מצוה. לשם בחול ללכשו שדרך כיקמשאף
 אי אשה להם. צריך כשאין זה על זה מלוכשץ בצמלצאת
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 זוג. זוג תפילין להכניסיכולה

 רח( ס" ח)חלק
 חהב אי צרודות למנעלו ונפלו כש"ק בחוץ שהולךמי

 אסור, אי בשבת ערעור חצי הצרורות, ולהחמאלעמוד
 בצרורות. שרצא על אחר שהענישו הקרוש מהאר"ימעשה

 סג( ס" י)חלק
 מן מאפס[ ]עיר לאזמם מכסה עם בשבת לצאת מותראי

 בשבת.הקור
 רלר( ס" י)חלק

 חיב אי ונטעם וחזר בשבת עשביםהתולש
 רלו( ס" א חלק)מהר"ת

 בשבת גבינה עם לבןלערב
 רלז( ס" א חלק)מהר"ת

 יצלצל שלא לסגרו לשעות המקשקש אלאר"םשעת
 רמ( סי' א חלק)מהר"ת

 אסור אי כשבת דעהסחיטת
 רמא( סי' א חלק)מהר"ת

 רמג( ס" א חלק בשבקמהר"ת המכה על תחבושתלהניח
 מחובר דפער עליו שיש טלית עם בשבתלצאת

 רמר( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת זהב או כסף המחופה במפתחלצאת

 רמה( ס" א חלק)מהר"ת
 מע"ש מהכובס פתק מהבגר להווירשכח

 רמו( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת בו יוצאת אשה אי דעה לקבל הנעשהבגר

 רמז( ס" א חלק)מהר"ת
 מלשאצל"ג הוה אי בשבת שלו בכיס היוצאזב

 רמט( ס" א חלק )מהר"ת.
 בשבת זקנו בשער בלע"ז[ ]פין מחטלהכניס

 רנב( ס" א חלק)מהר"ת
 מודד מין בכל בשבת חום למרודמותר

 תט( סי' א חלק)מהר"ת
 אשה של במטויה לאישלצאת

 סו( ס" ב חלק)מהר"ת
 שעטנז של כובע או גשםמעיל

 סז( ס" ב חלק)מהר"ת
 חגורה גבי על בחגורה לצאת הנשים שנוהמןמה

 מ( סי' ג חלק)מהר"ת
 בשבת לרה"ר בהם לצאת מהו ]ערדלהם[קאלאשין

 מא( סי' ג חלק)מהר"ת
 בשבת ערל"ר ארע"ם עם לצאתאשה

 מב( ס" ג חלק)מהר"ת
 כשבת ציצית האבות לבשואי

 מג( סי' ג חלק)מהר"ת
 שבםי'

 בחוכו לשפוך מותר אי מים צחצוחי בו שנשאר ףקנוס
 בשבת.רותחין

 סז( ס" 1)חלק
 להשתמש מותר אי בשבת המתהבקרם ]דיפערס[דותחים
 סלרם. או אש ידי על או בחמה המיבש בין חילוקבהם.

 סה( ס" 1)חלק

 עכו"ם ףגבהנו שבת כבר ששם למקוםלטלפן
 רלח( ס" א חלק)מהר"ת

 בשבת לנקיות לקנח מים קזצויךמי
 רנ( ס" א חלק)מהר"ת

 מלשאצל"ג הף לא שהונחה כמי רקלוטהחילוק
 מר( ס" ג חלק)מהר"ת

 שגם"
 או אזניו, על יפול שלא בשביל הכובע בחדך נהרהמניח
 במנעליו, בלע"ז[ ]פעדערוייס אבק או מוך, או קש,מניח
 בשבת. בהם לצאת מותראי

 לט( סי' ר)חלק
 ]האנטוןוך הכפפות תחת בתכשיטין לצאת מותרת אםאשה

 בשבת.בלע"ז[
 מ( סי' ר)חלק

 מדק שהשמש לאשה בשבת שחורות במשקפים לצאתמהו
 לאוזן מאוזן ידית להם שיש משקפים בין חילוקלעיניה.
 לו.לאין

 נז( סי' ז)חלק
 שער לקלוע אסור בשבת. מותר אי ופיאות שערותסלסול
 אי מגבן בנין. הוה אי לשעה בנין בשבת. להחרר אואשה
 בשבת. מראור=תא בונההוה

 סח( סי' 1)חלק
 בשבת הפיאותלסלסל

 מה( ס" ג חלק)מהר"ת
 עירוב רליכא במקום לענרדס עם בשבתלצאת

 רמח( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת השינהם שעל הברדלים עם לצאת מותראי

 רנא( סי' א חלק)מהר"ת
 דשםי'

 בשבת חשמלי אוטאמאטשעת
 רלס( סי' א חלק)מהר"ת

 שהםי'
 בשבת להחמאו יותר או הבית לשמירת כלב לו שישמי

 בירו. קשורהורצועה
 מא( סי' ר)חלק

 שום"
 יצא ושמעת לשמעון לכבר לתורה עליה קנהראובן

 בענין לשלם, חהב אי ארם לשום ראובן כבר ולאמביהמ"ר
 בשבת. עליותמכירת

 רש( ס" ה)חלק*
 שמוכוין קויה ברחובות אוטומאטית מכונההמעמיר
 איסור בשבת. הבעלים יתנהגו כיצר בלע"ז[ ]קענדיסוכויות
 ראור=תא. הוה אי בשבת וממכרמקח

 לג( ס" ר)חלק
 ]רעי- ליום מיום רבית שנותנים בבאנק מעות לו שיוםמי

 שבת, שכר משום בזה יש אי בלע"ז[ דעפאדטטו-דעי
 הולך היום ואצלם לעכו"ם קייכים רהבאנקים רכיתמחדש
 לבעלי היתר בהבלעה. שבת שכר והו"ל הלילהאחר

 בלבר. לשבת רק חרוים להשכירמלונים
 מה( ס" ה)חלק



 כללימ*תחלנ
 שיכתוב או מיד, בשכדו ורוצה חפשי שלו שהנהגאמבולנס

 לאדם לו אומוים מתי עויף. מהן איזה החוב, על פתקלו

 ישראל כל על מוטל שבת דיחד חברך. שיזכה כדיחטא

 אשוחת, שאינו בכתב בשבת הרושם החולה. אצלהעומדים

 סקילה.חחב
 נח( סי' ז)חלק

 קנין. עושה אי מחילה בשבת. חוב למחול איסור ישאם
 או לעני מוחל בין חילוק בו. לחזור יכול אי לחבירוהמוחל

 ובכור ואסתלוקי ד"ה ע"א עירובין ויטב"א ועייןלעשיר.

 דק. ולא מחיצה במקום מחילה צין שםלזהב
 סט( סי' 1)חלק

 מקוץ שבת שכר שבת. שכר משום בזה יש אי ויביתמקבל

 קל.איסור
 מ( סי' ח)חלק

 הב9 בסחךרת דחול. עובדין בכלל אלא הד לא שבתשכר

 במקום שבת שכר החזנים. שמקבלין שבת שכרלענין

מצוה.
 מא( סי' ח)חלק

 על לחלוק אפשר ואי נגדו להקל יש אי ר"ת שיטתבענין

 מחבוים. שהיו בעשה"ק תלמידי מגדולי כמההמקובל.

 עירובין תיקון ע"י המטלטלים אחב"י על לעז להוציאאסור
 אי העלעקטוץ חוטי הדין. את ליתן עחךד לעזוהמחמא
 רה"ר. הד אי סקווער טהמס צה"פ. לשם מוקףמקף

 קסח( סי' ח)חלק

 תקפ"ה, לסימן ש"ו מסימן הטור וסתירת שבת שכרבדין

 שנוטלים החזנים על ישוב ק"כ, דף שבת רש"י דבוץביאור

 שבת.שכר
 סד( סי' י)חלק

 דשוב בבוקר שבת טבילת עבור שכר שמקבליןמקוואות

לזה.
 סה( סי' י)חלק

 ברכה סימן רואה דאינו שבת בשכר אמרו למהטעם

 שאינו ומי השמים מן ברכה הוא ברכה סימן הרואהלעולם,

 ידו. ועוצם אכח דסמך ברכה סימןדואה
 סו( סי' י)חלק

 לשבת מע"ש חמים מים עם נוזלים ברז להניחאסור
 רנג( סי' א חלק)מהד"ת

 בשלש תורה דבוץ להקליט מהו מוצש"ק בזמןהמקדים

 שמאחר ממיסעודות
 רנד( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת נו"נ הדושמים צדקהגבאי
 רנה( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת שכרבדין
 רס( סי' א חלק)מהד"ת

 שזם"
 לעשות חרדים חינוך ובתי ישיבות בכמה שנוהגיןמה

 נקבה במלבחר תינוק ומלכישין בלע"ז[, ]פלעימשחקים

 בקטנים. אפי' כן לעשות אסור להיסוך,ובן
 מג( סי' ז)חלק

 שם שמנננים דחהם, המכונים לקאנצערטים לילךאיסור

 והנשים לבד והאנשים תורה, ושיוף חסיחם ומזמוףניגוני

 גם הרבים. מחטיאי בכלל הם והמסדוים השחקניםלבד.

 לזה. היתר איןבחוה"מ
 מב( סי' ז)חלק

 שבות. לעכו"ם אמירהבענין
 מו( סי' ב)חלק

 מלאכה לעשות בפירוש לעכו"ם דהאומר ח"אבחידוש

 ינוקא דההיא סוגיא ביאור מדאווייתא. אסורבשבת

 שבות והוץ"ף הבה"ג רבינו במחלוקת חמימיה.דאישתפיך

 חילוק המכויע. דבוץ ביאור בכ"מ. התירו אי מצוהבמקום

 להבה"ג ראיה מעשה. בו לאין מעשה בו שיש שבותבין

 מדאווייתא. אסור אי עכו"ם בכתב כתב להמכויע.וצ"ע

 ע"י דרבנן שבות עירובין. תוס' דאישתמיטתיה בק"נתמיה
 דחולה חידוש עכו"ם. ע"י גמורה ממלאכה חמורישראל

 צרכיו. לו לעשות לעכו"ם, אמירה אסרו לא מעולםשאב"ס
 נט( סי' ז)חלק

 המקרר לתקן לנכוץ לומר מותר אי גדול שהחוםבקיץ

 בלע"ז[.]עיר-קאנדישאן
 מב( סי' ה)חלק

 בע"ש לנכוץ לומר אסור שבת במרדכי יוסף הר"רבפסקי

 כמסחע. דהוה בשבת זו מלאכהתעשה
 קעט( סח ג)חלק

 המכתבים. מתיבת להחמאם מותר אי בשבת שבאומכתבים
 ע( סי' 1)חלק

 ]אפפער במכתב המעות שולחים ע"י בשבת הנעשיתהגרלה

 מותר אי להגרלה המכתבים פותחים ובשבתבלע"ז[

 בשבת. לקנות ע"מ בע"ש קנין העושה בה.להשתתף
 עא( סי' 1)חלק

 דחול. עובדין נקרא מההכלל
 רכא( סי' ח)חלק

 ד"ט שבתות בליל שבכתב תורהללמוד
 רנו( סי' א חלק)מהד"ת

 בלילה תושב"כ ללמוד מותר יאיר כיום לילה דבזה"זטעם
 רנז( סי' א חלק)מהד"ת

 סחורה עמו שעושה למי עלי'לקנות
 דסא( סי' א חלק)מהד"ת

 לחו"ל בשבת שלום דוישתלשלוח
 רסב( סי' א חלק)מהד"ת

 השבת לאחר לתקן כדי בשבת בקארעקטאןהקורא
 רסג( סי' א חלק)מהד"ת

 שחם"
 להניחם מותר אי בשבת בסעודה שנתלכלכו מאכלכלי

 בלע"ז[. וואשער ]דיש כביסהבמכונת
 מג( סי' ד)חלק

 ]וואשינג כביסה במכונת מלוכלכים בגדים להניח מותראי

 בשבת. בלע"ז[מאשין
 מד( סי' ד)חלק

 ואי בשבת. הבית בפני עכו"ם ע"י השלג לנקות מותדאי
 על גזרו לא דרבים היזקא במקום יאדק. בניו רה"ד דיןיש

 נמי דאווייתא דבאיסורא בה"ג לרבינו בישוב בשבת.שבות
 דרבים, הדקא מיקוץ כמה עד דרבים. הדקא משוםהחךרו

 דאמירה הדאב"ד שיטת מביא והתשב"ץ. הויב"שמחלוקת
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 לעשותו שאפשר ברברלעכו"ם
 ע-

 מומר. ישראל
 מה( ס" ר)תלק

 במספוים שנפתת ]שלאס[ מסגרת לפתות מותראי
 בלע"ז[.]נאמבערס

 מח( ס" ה)חלק
 הירושלמי ברבוץ מה"ת. שבת במלאכת ערעור תצי ישאי
 אמוינן אי עבירה. רעבר איהו הכא עבירה גופה הואתמן
 לענין וכן לשבת ערעור הו לטומאה 2רעור רהוהמיגו
מצוה.

 עג( ס" ו)חלק
 מוקצה משום אסווים אי קול המשמיעים ילדיםצעצחמ
 עוד עין הרבה בוכה כשהתינוק ב12עהר"ת שכתבתי]ובמה
 מתיר[. היה בצעצוע גם אי וצ"ע ס"ב ס"תה"ר

 ער( ס" ו)תלק
 אכילתן. כררך שלא מצוה יזץ יוצאין אי המל"מבתקירת
 תי. כשהוא אותו אוכלם היו הבבלים רמנתות סוגיאביאור
 כר"א. הוא אי תי בשרהאוכל

 עה( ס" ו)חלק
 שדחה ז"ל התזו"א וברבוץ בגופו, מוקצה טלטולאיסור

 ירושלמי ברבוץ ורש"י. מרמב"ן למ"ב ראיהלהמ"ב,
 כלא"י. מקוץ לא ידיורבאצילי

 מה( ס" ז)תלק
 ויח. מחיד משום בשבת בושם לסוך מותרות נשיםאי

 והט"ז. החכ"צובמתלוקת
 מו( סי' ז)תלק

 תפילין של מכיס ע"ש התגורה להוציאשכת
 רסר( סי' א תלק)מהר"ת

 . כרור לשתוק איסור ישאי
 תעב( סי' ב תלק)מהר"ת

 שים1'
 בשבת. המוקצה מן ליהנותמותר

 מח( סי' ה תלק קיר, סי' ג)חלק
 לטלטלו. לישראל שיאסר מוקצה עליו תל אי גף שלחפץ

 דיכול כיון מוקצה משום אסור אמאי ישראל שלשעטנז
 יש אי ירושלמי עם בבלי מתלוקת המכס. להעבירללבשו
 ראיה בזה, והרז"ה הראב"ר ומתלוקת בעכו"ם.מוקצה
 מוקצה יש אי ש"ו. סי וש"ע עירובין מגמ'לבעה"מ
 ספ"ג. סוכה מירושלמי ראיה לזה ולא לזהבישראל
 עשן וכלי הטוטין ביו"ט לעשון האוסר שעה"מבתקירת
 עשה ובמצות בנשים לולב לקיתת לענין מתרש לו.מוקצין
 לקים. יכולות נשים אי בקיום איסור צר בהם שיששהז"ג

 מז( ס" ב)תלק
 כל ההיתר עליו שיהיה צויך אי והמותר האסור לרברבסיס
 איגרא. משולם רבינו להגאת וצ"עהיום

 מט( ס" ה)תלק

 טהאם1'
 למה לקוכרו, מת במחרא והמנת"א האב"נ לקוקרתישוכ
 נגר דלית יכתבי לקכרי צירך זיש בית משאצל"גהו"ל

 היא קבורה מצוה בשכת. קבורה מצות איכא אילפרקונ".
 מצוה. הכשר אלא שאינו ההוצאה, ולא לקברהכנסה

 כבר רקוורתם פלא מצוה. ליכא לקברו עכו"םהמחרא
 בראשונים.מפורשת

 סג( ס" ז)תלק
 המטה נעשה אי בהסבת במת והרא"ש בעה"מבמתלוקת

 המנית בזה התמיה למג"א רשוב האסוד. לרברבסיס
 לקוורת ישוב האסור. לרבר בסיס נעשה אי בשבתמוקצה

 מ"ג. שבת בגה"שהגרעק"א
 מז( ס" ר)תלק

 בשבת לפתוח מותר אי צרקה קופת עליה שקבעורלת
 רסה( ס" א חלק)מהר"ת

 מוקצה רכר יזוז ידו קועל ממקום היתר רברליקת
 רסו( ס" א חלק)מהר"ת

 כשבת לפתתו להרליק כפתור לו שישמקרר
 רסז( ס" א חלק)מהר"ת

 שיגם1'
 טס של בביסף המכוסה סודה של בקבוק לפתוח מותראי

 רוקא או שוץ ענין בכל אי תבית שובר לקרעו.קוצויך
 הפעולה לעצם מתכדן ואינו רמקלקל חידושבמוסתקי.

 לחוש בזה יש אי בסתירה. מקלקל בענין מותר.לכ"ע
 פי מסתירת המרדבי מרבוץ ראיה בפטיש. מכהמשום
 שם. ישע הבדי ומפי'התנוד

 מז( סי' ז)תלק
 מלשאצל"ג הוה אי לקכרו מתהמחרא

 רסת( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת סודא מילעשות

 רסט( ס" א תלק)מהר"ת
 בהסכת בהם להשתמש מותר אי שנשברושבוים

 ער( ס" א חלק)מהר"ת
 שידם1'

 בשכת מעורר  שעתנות
 ערב( סי' א חלק)מהר"ת

 כשבת בלע"ז[ ]פען המאווררלסבב
 רעג( סי' א תלק)מהר"ת

 שמום1'
 בלי הכנסת בבית ואנשים לנ2רם ררשה או תורה2רעווץ
מחיצה

 שת( סי' ב חלק)מהר"ת

 שמום1'
 וכן שמצעוים. זבובים על כשבת סם לזלף מותראי

 גרמא. ע"י נשמה נטילת איסור לע~בוים. סםלהעמיר
 מת( סי' ז)חלק

 רער( ס" א תלק )מהר"ת בשבת כוונה בלי זבובההורג
 שיזם1'

 מותר במנעלו רצועה נקשרה כשבת. מתיר קשראיזה
להתירו.

 לת( ס" ג)חלק
 משום ביה קףיך עי ברזל של בתוט נילאן שקיתהקושר
 ג' גוורם. בשאר ומתיר קושר שףך אי ומתיר.קושר

 אכל פטוד חטאת חיוכ ומתיר. כקושר לאיסוויםחרלוקים



 נללימפתחלה
 למה הפמ"ג לקוורת רשוב הלכה בכיאור צ"ע מותראסור

 ישוב במוצ"ש. להחץר ףחשוב בשבת ציצית יעשהלא
 הגרעק"א.לקוורת

 נ( ס" ה)חלק

 נעל כין חילוק יש ואי בשבת, בנעל שרוך להכניס מותראי

 במשנה השרוך. על או הנעל על תקון יש אי לחדש.ישן

 חדשה אקוה סוטה גמרא מאזניו. אחת שנפסקה סנדלכלים

 לו. היא שחדשהמי
 מט( סי' ז)חלק

 בשבת. פעמפערס הנקרא בדהפערס להשתמש מותראי
 והמפרק תופר. תולדת הוה נחרות דהמדבק הרמב"םבדבוץ

 קחמא. של תפירה כין לחלק יש אם קורע. תולדתנ~רות
 ס( סי' ח)חלק

 בשבת אחר גומי להניח מהו הברזילים של הגומינפסק
 ערה( ס" א חלק)מהד"ת

 קושר משום ח~ב חבליםהפותל
 מו( סי' ג חלק)מהד"ת

 בטחון בסיכת בגדלחבר
 מז( סי' ג חלק)מהד"ת

 טויחם"
 דרבנן. או דאוריתא הף ואי בשבת בטלפון צלצולאיסור

 מב( סי' ד חלק מו, סי' ג)חלק

 במוצאי בשולו ונגמר שבת סוף האש על קדרההמניח
 ונשרשה בשבת הזורע כישול, משום עליו חחב אישבת

 סרטת שבת. אחילול נתחייב מתי השבת לאחרהתבואה

 לאופה. זורע כין וחילוק מיד לוקה כלאים דהזורעראב"ן
 במוצ"ש ופורע בשבת המל ה"ו. פ"א שבת כירושלמיפה

 סימן השוחט בשבת. מוהלין שני שבת. בגמ' ופי'חיב
 מקושית להנתיבות ישוב במוצ"ש. אחד וסימן בשבתאחד
 הזמן והרחיק אחר ובא אוטומאטי שעור המעמידהח"י.
 אבשול. מחחב מי לפעולסרתחיל

 סא( סי' ה)חלק

 אי בשבת. גם הנדפסים כעתונים סרסור להיות מותראי
 ואי בהם. ולקרות בש"ק גם שנדפסים עתונים להזמיןמותר
 עכו"ם. או ישראל המדפיס כין חילוקיש

 מז( סי' ד)חלק

 לעשות בשבת במקרר משקין שאר או מים לתת מותראי

 יש ואי בשבת. גרמא בדין בלע"ז[. ]אייז-קיובס קרחמהם
 הוה אי לשעה בנין הירושלמי בדבוץ ובכלים, באוכלין,בנין

 בעה"ת סרטת דאוריתא. איסור הוה אי מגבן בעניןבנין.

 נולד בדין בשבת. קרושה רגל או דגים רוטב להניחדאסור

 וכפור ברד שלג בעה"ת. על בפי' הפמ"א על תמיהבשבת.

 סר"ח מסי' א"ח רמ"א סתירת ישוב להם. אוכל או מיםדין

 ע"ש הנ"ל בנידון משוים דובב על והשגה ש"כלסי'

 הענינים. בכלבאויכות
 מח( סי' ד)חלק

 מהתחנה. הזמן לפני סרצא במוצש"ק מיד באוטובוסלנסוע

 הוא. מה שבת מעשה שלאיסור
 נ( סי' ז)חלק

 והקדים שעות בשחי מסרלא להעשות שעחןדה שבתמלאכת
 כל שנתבשל בתשביל המגיס ח~ב. אי אחת בקועהועשאה

 האור. מן שנעקר לאחר מגיס מדאוריתא. חחב איצרכו

 גחלים ע"ג בשר ישראל הניח י"ז, שבועות הויטב"אמש"כ

 בזמה"ז. להקויב מותראי
 נא( סי' ז)חלק

 נוזלים והמים בע"ש חמים מים של ברז לפותו מותראי
 עובוים דמים הטמנה, משום כאן דיש חידוש השבת.בכל

 סילתות.דרך
 נד( סי ז)חלק

 בחקירת מלאכה. מאותה ליהנות מותר אי בשבתמתעסק
 פטור רק או לגמוץ פטור אי מתעסק ועוד והגרע"אהפנא

 מאיסור. ולאמעונסרן
 עו( סי' 1)חלק

 או שוגג, מקוץ אי ההרגל מתוך בשבת חשמלהדליק

 למזיד. קרוב שוגג אומתעסק,
 עז( סי' 1)חלק

 חדר. באותו לישון מותר אי במזיד בשבת החשמלכיבה
 עח( סי' 1)חלק

 הם השמש ונגד )בויללען( לראי' שמשתמסרםמשקפים

 משום בזה יש אי משחנים ואח"כ )טונקעל( כהיםנהחם

 השמש נגד זכוכית להעמיד מהו בשבת. צכיעהחשש

 בשבת. אשלהוציא
 מד( סי' ח)חלק

 בו יש אם בשבת הכית לחמם להסקה הרעדיאטארלפתוח

 אי ברעדיאטאר המים חימום במים. שהך בישול מהאיסור.
 ראשון. כלי חסרכי אי שבראדיאטאר מים מלשאצל"ג.הוה

 בשבת. כחוכח
 מה( ס" ח)חלק

 כשנים הו"ל בשבת מלאכה לו לעשות שליחהעושה
 יכול ש"צ אי ואילך דסוכות ראשון מיו"טשעשאוהו,
 כולם. עבור אחד אתרוג בלקיחת רכיםלהחרא

 עא( ס" י)חלק

 ראשון כלי הו"ל אי גדול פרורכף
 כח( סי' ג חלק)מהד"ת

 או שוגג מקוי אי החשמל ופסק מאוורר צדו עלקרב

מתעסק
 מח( סי' ג חלק)מהד"ת

 בשבת המעורר שעוןלכוון
 מט( סי' ג חלק)מהד"ת

 שבת קבלו שכבר ממקום ראדיאלשמוע
 נ( סי' ג חלק)מהד"ת

 גמר ולא ע"ש שכישלה כיצה רותחת הקדירה עללהניח

כישולה
 רעו( סי' א חלק)מהד"ת

 כישול מקף אי בשבת בחמההמבשל
 רעז( סי' א חלק)מהד"ת

 לסידור מש"ע הגרש"ז לדבוץישוב
 רעח( ס" א חלק)מהד"ת

 בשבת מים להוציא מותר אי שחץה למי חשמלימקרר
 רעט( סי' א חלק)מהד"ת

 סרב"ס חולה לו נזדמן ואח"כ במזיד בשבתבישל
 רפ( ס" א חלק)מהד"ת



 כללימפתח
 בשבת מאווררלטלטל

 רפב( סי' א חלק)מהד"ת

 שיםס"
 שאינו את ליקח מותר אי אוכל מיני ב' לפניו שישמי

 לאחר. וליתנו לואהוב
 עט( סי' ו)חלק

 בורר איסור שיך אי העליות. כרגרסי שבירר כיהמ"דגבאי
 הירושלמי דבזץ כיאור דוקא. במאכלים או דבזיםבשאר
 מותר. אמאי לאלתר ואוכל בורר ברור. יש נמי אדםדבבוי
 בדבר ורק המעורכים בדבזים אלא הוה לא בוררמלאכת
 לברר. בנ"א שלשדרכן

 מט( סי' ח)חלק

 שכס"
 אי בשבת. במקוה המים תחת זקנו שער לסרוק מותראי

 מנטא. יזים לנגב אין קוערות לסחיטתחוששין
 נא( ס" ה)חלק

 בשבת. בערשטעל[ ]צהן במברשת שינחם לנקות מותראי
 נב( סי' ה)חלק

 מיץ. בשכיל )אראנושעס( תפודם לסחוטמהו
 נ( סי' ח)חלק

 מאכל. גכי על פירות לסחוטמהו
 נא( סי' ח)חלק

 לשתותו. מהו בשבת, מאליו שיצאמיץ
 נב( ס" ח)חלק

 בשבת ]גרעיפ-פרוט[ אשכליותאכילת
 רפא( סי' א חלק)מהד"ת

 ,ובע משום בו יש אי הבדיקהעד
 רפג( סף א חלק)מהד"ת

 במברשת ילזים בקבוקלנקות
 רפד( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת לעשותו מותר אי קאפפעאינסטענט
 נא( סי' ג חלק)מהד"ת

 שכאסי
 בשבת. מאשין[ ]פלייש דק דק בשר בה שחותכין ידמנונת
 החותך בלע"ז[ אחזען ]רהב במורג הגכינה אתלגרוד
 מדידה. משום כיה קךיך אי קטנותחחךכות

 נג( סי' ה)חלק
 בשבת עוגה על בלע"ז[ ]איסיעמזיח

 רפה( ס" א חלק)מהד"ת
 בשבת המקוה אחרניגוב

 נב( סף ג חלק)מהד"ת

 שכבס"
 בשבת מחתך של הגדרמהו

 רעא( סי' א חלק)מהד"ת
 בהם להשתמש מותר אי חשמל ע"י לכית שבאיםמים

בשבת
 רפו( ס" א חלק)מהד"ת

 נקחם לו כערש בשבת לסעודה מסעודה כלים להדיחמהו
 רפז( סף א חלק)מהד"ת

 שכנס"'
 חי. הכסף להוריד מותר אי בשבת בו שהשתמשו חםמודד
 בשבת. מותר אי הזמןמיוית

 מט( סי' ד)חלק
 הש"ץ תפלת והקליט עיו"ט טעיפ-רעקארדער שהכיןמי

 לעשות בחול הגרמה הטעיפ. אל לשמוע מותר אימיו"ט,
 נאסר אי שבת מעשה אסור. אי ךו"ט בשבתמלאכה
 שמות לשמוע פיו. בהכל הנעשה מלאכה יש אילעולם.
 הטעיפ. עלהקדושים

 נח( סי' ז)חלק
 בשבת. המקוה להכשיר בכשזים שאוכים להשיק מותראי
 או כיטול משום הוא מים השקת טעם במים. מתקןבזין
 צוננים המשיק בשבת. מקוה למדוד מותר זזיעה.משום
 מבשל. משום בו יש אילחמים

 נד( סי' ה)חלק
 מהם. לאכול אחזים לו כשיש בשבת כלים להדיחמהו

 מא( מ, סף ג)חלק

 הרבה ולשטוף כלים הרבה להדיח בשבת התירו טעמאמאי
 פ( סי' ו אושעלק מכלי ולשתות לאכול שיכול הגםכוסות

 שכוס"'
 ךו"ט בשבת לאנשים טכילהבךן

 רפח( סי' א חלק)מהד"ת
 בשבת במגבת להמסתפג סחיטהבזין

 רפט( ס" א חלק)מהד"ת
 כמו טכילות הרבה טובלין ךש בש"ק לטבול שנהגובענין
בחול

 רצ( סי' א חלק)מהד"ת

 חם אךר שמווניא ממכונה בשבת ידיו לנגב מותראי
 רצא( סי' א חלק)מהד"ת

 יטבול טבילות כמה השבת, כיום עזראטכילת
 נג( ס" ג חלק)מהד"ת

 שכזס"
 בשבת מהמנעלים האבק ליקח מותרהאם

 רצב( ס" א חלק)מהד"ת

 שכחס"
 והזים בשבת בכיתו הפסק בלי הטעלעפאן צלצלראובן

 צזיך והי' שיב"ס חולה המצלצל שהיה ונמצאהשפופרת
 בו יש אי הטעלעפאן על דיבור תשובה. צזיך איאליו
 לשומזץ בשבת לצלצל חדשה המצאה דאורהתא.איסור

 שיב"ס. חולה בשכילהתורה
 מב( סי' ד)חלק

 לחלל מותר אי בכיתו הרופא אם וספק סכנה בו שישחולה
 דבעינן המג"א מדבזץ ראיה מספק. לרופא ללכתשבת
 דאין בזין לדבזיו. דחךה ולבסוף ידועה רפואהשתהא
 או הרפואה על הספק כין חילוק רוב. בתר בפק"נהוללין
 אצל הוא הותרה או דחךה שבת באיסור במציאות.הספק
 דוחין. מהם איזה שבת לחלל או לנבלה שמוכרח מיחולה.
 חדש פירוש ע"ב. שבת מתוס' עליו שתמהו למהזץ"קישוב
 גדולי הורג היה אבךה בן באלישע חגיגה הירושלמיבדבזץ
 העושה מלשאצל"ג. הוה אי לחולה מלאכה העח~הישראל.



 כללימפתחלז
 אצל"ג. מקוץ לא שנים ע" לעשותה רבול באונסמלאכה

 על דאפילו ראיה קועשאוהו. שנים קייך אי דרבנןבמלאכה
 מחללין אין צ"ע. מג"א ודבוץ השבת מחללין דפואהספק
 סגוליות. רפואה עלשבת

 נ( סי' ד)חלק

 לבויאים בלע"ז[ פילס ]וייטאמין כדווים ליקח מותראי
 ליקח לו מותר אי לישן יכול שאינו מי ב', אותבשבת.
 ערנה.כדור

 נא( ס" ד)חלק

 ניטראגליצעוין. עמו להחרא מותר אי ד"ל, הלבחולה
 עכו"ם. ע"י גמורה ממלאכה חמור ישראל ע" דרבנןשבות

 לעכו"ם. מאמירה קיל יד וכלאחד בערנר הנעשהשבות

 נהר שאין מקום מצוה. ובמקום במשאצל"ג, דשבותשבות

 יעשה. כיצד לנקיותמצר
 נו( סי' ז)חלק

 בלע"ז[ טראנספיושזאן ]בלאד דם ערר שצויךחולה
 החולה אם סכנה. בו לאין שיב"ס חולה כין חילוקבשבת.
 מנ"ל שבת. עליו לחלל מותר אי שבת מחלל הואבעצמו

 כין מחלק שיב"ס. אף אחוים בשביל שבת לחללדמותר
 הבא מסנהדוין ראיה ולודאבון להכעיס שבתמחלל

 אותו מצילין בנהר הטובע להרמב"ם. ומפיהמ"שבמחתרת.

 שבת לחלל מותר אי בשבת. ואפילו דוצה, אינואפילו
 סגולית. דפואהבשביל

 נה( סי' ה)חלק

 להיות לתחנה לחזור מהו לביה"ח חולה הביאאמבולנס
 שבת. במלאכת הואיל אמוינן אי אחוים. לחוליםמוכן
 בסוגיא פלפול כלל. שכיח אינו שיב"ס חולה בתוס'פירוש
 שבת. דוחה פק"נדספק

 מב( ס" ג)חלק

 מלשאצל"ג. הוא אי מלאכה לעשות לישראל אנסעבו"ם
 מג( ס" ג)חלק

 ליה אזל אי שיב"ס חולה ומצא באיסור שחזראמבולנס
 צויך פק"נ מצא ואח"כ בשבת המבשל למפרע.האיסוד

להתבשיל.
 מד( ס" ג)חלק

 פירוש לביה"ח. החולה שהכיא לאחר המכונה לכבותמהו
 להדמב"ם. רשוב למקומן חוזוין להציל היוצאין כלכגמרא

 בשבת. עכו"ם לרפאות מהו יהחץדופא
 מה( סי ג)חלק

 הרופא. שהזמין לאחר הטעלעפאן היוית להחדרמהו
 מו( סי' ג)חלק

 אחוים. חולים שיקראו היוית להחדד מהוהרופא
 מז( סי' ג)חלק

 דהשיך גמרא ביאר מהו. בשבת חמים מים של ברזלפתוח
 בעולם. אינו עדהן שהארס לפי גרמא דין דהו"ל נחשבו

 וכין חים הבעל בדעת תלר שההיזק חחם בעלי ביןחילוק
 במחלוקת בטבע. לבא מחרב דההיזק דומם ושארמים

 כיצה של שפופרת אדם יקוב דלא בהא ודא"שהתוס'
 שמן.רמלאנה

 נח( ס" ח)חלק

 ובקושית שבת, דוחה אמאי כעכו"ם כשרה בולהלמ"ד

 קטן, עא או שנים ע"י למול אפשר הא לכו"עהאחרונים

 משום ישראל את למול אסור דעכו"ם מהוץ"א בדבוץתמיה
 ישראל וגם מצוה לשם עצמו למול מותר עכו"םחובל,
 זו היום כל הורגנו עליך כי שדר,~ו הא כיאור למולו,מותר
 ה"ז הזויז ישראל עכו"ם ע"י לקהם שיש אף ובפק"נמילה,

 בשעתה. מצוה חכיבה משום טעם עודמשובח,
 קעא( סי' י)חלק

 בא אולי חחב בחבורה דמקלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל

 הרשב"א בחי' מקלקל, הר דלא מכה לו שישבאופן

 שהוא בתרומה לאכול ומתקנו המילה שכגוף מצוהדודקון

 אלא תיקון מקוץ דלא ורמב"ן בתוס' תיקון, אינו אחרענין

 גוף ערלה החותך המלאכה, ובגוף בעצם הואכשהודקון
 נטילח איסור תיקון, מזה שיוצא אלא קלקול הואהמלאבה
 אי נשמתו, קצת ונוטל שמחלישו משום אינו באברנשמה
 בעור. וגוזז תולש מלאכתסךיך

 קעז( ס" י)חלק

 מים של בשפופרת הרחםלנקות
 רצג( סי' א חלק)מהד"ת

 להצילו שבת מחללין אי עבירה לעבוראנסוהו
 נד( סי' ג חלק)מהד"ת

 דחרה או הותרה מילה לגכישבת
 נה( סי' ג חלק)מהד"ת

 השבת את דוחה אמאי למול כשר דעכו"םלמ"ד
 נו( סי' ג חלק)מהד"ת

 שנםםי'
 וכיצד יחוד, משום לחוש יש אם לכיה"ח אשה לוקחנהג

 נגמר יעבור. ואל יהרג אי להתחחד אנסוהו בש"ק.יעשה

 בשבת. הגל עליו מפקחין אי למיתהוינו
 מח( סי' ג)חלק

 חולה שהוא בעצמו שמרגיש לחכירו פתאום שאמרבויא

 מאכל שהויחה עוברה השבת את עליו מחללין אימסוכן

 באדם הוין מה אני. צויכה אמרה לא אפילו אותהמאכילין
 המתחזק באדם לרופאים להאמין יש אי מאכל.שהויח
 סכנה כשאין העובר סכנת בשביל שבת מחללין איככירא,
 ואחוים שבת לחלל מותר שבעצמו תמצא היכילאם.

 עד הדמים מן מסולקים בשבילו. שבת לחללאסווים
 מעוברת. בחזקת הוה לא חדשיםשלשה

 נג( סי' ח)חלק

 רובא. בתר אזלינן לא אמאי השבת את שדוחה נפשותספק
 נה( סי' ח)חלק

 עליו מפקחין אי מפולת עליו ונפלה בשבת במחתרתהבא
 הגל אח עליו מפקחין אי למות וינו שנגמר מי הגל.את

 קטילא. גברא וין לו יש מתי עד במחתרת הבאבשבת.
 נז( סי' ח)חלק

 של פק"נ בשכיל שבת מחללין אם אדם. מקוץ עובראי
 להפיל מותר אי בסק"נ. שהיא אמו בשכיל רק אועובר,
 אמו. ירך בעובר הרמב"ם סתירת האם. לרפואתעובד
 נשמה. נטילת משום חהב בשבת עוברהמפיל

 של( סי' ט)חלק

 בשכיל רק או העובר סכנה בשכיל שבת לחלל מותראי
 דין דליכא תרדף ברודף הרמ"ה דבוץ כיאור האם.סכנת



 הנרדף. ומצילין הרודף הורגין אמאיפק"נ
 שלב( סח ט)חלק

 רבינו שיטת בשבת, הרודף להרוג מותר אי המל"מבחקירת
 בחול בית בהו מפלגינן לא בנפשן שמצילין אותן דכליונה
 בשבת.ובין

 שצא( סי' ט)חלק
 להרבות או במלאכות להרבות עדיף אי שיב"סחולה

בטירחא
 רצד( סי' א חלק)מהד"ת

 אפשר בעצמו יעשהו ואם בשבת זקנו לגלח עכו"םאנסוהו
 עדיף איזה סםע"י

 רצה( סי' א חלק)מהד"ת
 בשבת להרגו מותר אי הערוה אחרהרודף

 רצו( סי' א חלק)מהד"ת
 ממון עסקי על בא אפילו שבת מחלליןבהא

 רצז( סי' א חלק)מהד"ת
 שלסי'

 ע"י זכות ומגלגלין אטפוך דאטפת על התנא לשוןביאור
זכאי.

 שלג( סי' ט)חלק
 להחוירם מהו בשבת שנפלו שינחםברוילי

 רחצ( סי' א חלק)מהד"ת
 שלאסי'

 שלא שא"א חמין לו מחמין שכתב יומא להראב"דצ"ע
 דס"ל נזר באבני צ"ע פסחים. מגמ' העולם בסוף קטןיהיה
 הטור סתירת ישוב פק"נ. אצל הותרה שבת הרמב"םדעת
 גליון קרשרת ישוב בפק"נ. - הותרה או דחךה שבתאי

 שכיח. מקרי אי בחשיב"סמהרש"א
 מב( סי' ג)חלק

 מחייב מאי משום בשבתחובל
 נז( סי' ג חלק)מהד"ת

 שלבסי'
 בשבת לבהמות תרופות לתת מותראי

 רצט( סי' א חלק)מהד"ת
 שלדסי'

 משכנות על ותמיה לכבות שבא בקטן רש"י דבריביאור
 בצע"ג. דבריו והניח החומש על מפירש"י זכר שלאיעקב
 עכו"ם. שביתת על ולא עבדו אשביתת מוזהרישראל

 מט( סי' ג)חלק
 אי בלע"ז[ פאפיר ]קאפי פחם תחהוו ושם נחר עלהכותב
 קריבה מעשה מחוסר נקרא מתי הקאפי. כתיבת עלחחב

 שהוא הדף על הכותב מחחב אי בכתיבה גרמאבעלמא.
 זה. עם זה ונוהגים באמצע שני דף ועל בשפתועבה

 נז( סי' ה)חלק
 אחד משים אי מאד דק שהוא שלנו נחר הנ"ל. בעניןעוד
 בעה"מ במחלוקת זה. עם זה נוהגים מקרי השניעל

 לרחחם מים הנותן הקדושה. גוף נקרא מהומלחמות
בשבת.

 נח( סי' ה)חלק
 איסור בוער. אינו שהתנור בקועה הרעדיאטאר לפתוחמהו

 מע"ש מכונה להפעיל האחרונים במחלוקת בשבת.הגרמא
 פשמח.מו( זכיוצ~וזלק בישול כגון מלאכה ךגמורשיתחיל
 מהו ב,טבת, חשמל ע"י להבית מובאים והמים בעליההדר

 במים.להשתמש
 מז( סי' ח)חלק

 עוד יש אי מבפנים הנורה שהוציאו ]פרידזעדער[מקרר
 וךערס[. ]עלעקטריק ברזל חוטי משום הפתח לפתוחחשש
 פלאג ע"י בכותל השקוע הטלפון להוציא מותראי

]בלע"ז[.
 מח( ס" ח)חלק

 נקיה פת מציל אי הדראה פת והציל דליקהנפלה
 ש( סח א חלק)מהד"ת

 שנתקלקלו ספרים גליונילחתוך
 שא( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת שכרבענין
 שב-שג( סי' א חלק)מהד"ת

 דעפאויט באנק על שבתשכר
 נח( סי' ג חלק)מהד"ת

 שלוסי'
 או פלאנזער ע"י בשבת לפתחו מותר אי הביה"כ נסתםאם

 ממעכן קשקשים בו שעלו דצינור בדין ]בלע"ז[.סניעק
 בחלון טפיח המבטל דרבנן. או דאורףתא הוא איברגליו
 במיני נסתם בין לחלק יש אי בונה. משום חיב איבשבת
 באוכלין. בנין יש ואי לשעה בנין דברים. בשאר אומאכל

 פא-פב( סי' 1)חלק
 מים מהורדת שנסתם ביה"כ פתיחת בין לחלק בהנ"לעוד

 בשבת, כבש ע"ג מלח בוזקין עירובין הגמ' בסוגיתבסינק.
 לקרקע המחוברין כלים שיבטלנו. דצריך תרל"ג סי'ובש"ע
 בנין. גזירת משום בהןיש

 פג( סי' 1)חלק
 בשבת שנסתמו הכסא בית אוכיור

 שלו( סי' א חלק)מהד"ת
 שלזסי'

 בו לטאטאות מותר אי בלע"ז[ ]פארפעט לשטיחמטאטא
 בשבת. וכבוד סריקהבשבת.

 נו( סי' ה)חלק

 שלחסי'
 נגינותיו לסדר בשטימגאבעל לחזנים להשתמשאיסור
 בעל על ותמיה הזה בזמן שיר לכלי ה:תר יש איבשבת.
 חבירו לקרא מותר אי של"ח. סי' ועה"ש להואילמלמד

 בשבת. פהבצפצוף
 נב( סי' ד)חלק

 להסב מותר אי בלע"ז[ קלאק ]אלארם מעוררשעון
 בשבת פעולה העושה לו. הצריכה לשעה בשבתהמחוגים
 א"ח מג"א )עחן חחב אי שעה לאחר מלאכה נעשיתשע"י

 בסופו. קפו סי' לקמן ועחן ס"ח( רס"הס"
 נג( סי' 1)חלק

 בש"ק. שיצלצל מע"ש שעון להעריך מותראי
 קפו( סי' 1)חלק

 אי בראדיא אשה קול הטעלעפאן. על הבדלה ידי יוצאיןאי



 כללימ*תחלם
 עייי" טש,ם ב,יש

 ל0 וד' ח)חלק
 לצאת מתו אי היד ועחמת ע9 המתמלא יטאמאטישעק

 נט( ס4 ח )חלק בשבת.בו

 רש( סי' א חלק בעחששד"ת הצלצול להפסיק מעוררשעון

 השבת באמצע סרצלצל השעוןלתקן
 שה( סי' א חלק)מהד"ת

 שמם"
 בו לקרא קרוכל הקרעים לקרב מותר אי שנקרעספר

 על הכותב בציפורי. ואחת בטברי' אחת אות הכותבבשבת.

 מהרי"ק במחלוקת יחד. הרבה קטניםקלפים
 ומהרא-

 לכרומה ותלף חית של לגגו ליה דחטרי רהקניםבסופרי

דה"ה.
 פט( ס" 1)חלק

 בשבת. לפותחם מותר אי צדם על אותיות שנכתבוספרים

 הט"ז שמלכוזמן
 החו-

 והש"ך.

 נט( סי' ה)חלקן

 בכיה"כ. קינוח לצורך בשבת נחר לקררצ מותראי
 פד( 40 1)חלק

 מצל כקרוצאים צבעם המשנים במשקפחם בשבתלצאת
לשמש

 שז( ס4 א חלק)מהד"ת

 בשבת אלומיניום נחרלחתוך
 שח( סי' א חלק)מהד"ת

 קרמוש לכית נחרלקרוע
 שט( 40 א חלק)מהד"ת

 אחד בגוף בשבת קורע איסור ישאי
 קר( ס" א חלק)מהד"ת

 האות על קועוה שנמצאס"ת
 נט( ס4 ג חלק)מהד"ת

 שמאם"
 שלא עצמו על להחמיר מותר אי עירוב קרשבמקום

להחרא
 קרא( ס" א חלק)מהד"ת

 שמבם"
 שבת הרשב"א לדברי ףשוב שאצל"ג מלאכה בדיןכירור

 שעושה מלאכה גומא. לחופר בקרקע החופר מ"שק"ו

 ףשוב ותוס' רש9 במחלוקת צל"ג הף אי מצוהלצורך

 הקרבת חיב. אי בנה ולא תפר ולא ונמלך לבנותע"מ ,, וסותר לתפור ע"מ הקורע התוס'. מקהרת רש"ילקרטתי

 לנר מנר במדליקין לח"ס תמיה תקון. מקריקרבנות

בחנוכה.
 ס( סי' ה)חלק

 שמנםל
 לכיהכ"נ. להכיאן לקטנים ספרים לנותנין למחות ישאם

 עליך. ששכיתתו אמרו קטן ובאיזהינ
 מט( 40 ג)חלק..

 שמ"ג. סימן למג"א וצ"ע בנים בחינוך מצתה איאשה
 רלא( ס" ג)חלק

 חנוך חיוב חל מי על לסוכה מ"ח מברכות ברש9סחירה ,,.

 ותמיה מדאוהיתא מחרא אי מדרבנן חחב לדבויו.ישוב
 בזה.לציו"ל

 יג( סי' ה)חלק
 החינוך. זמן מתחיל שנים כמה בן ותוס' רש9במחלוקת

 וכין מצות קיום כין ומחלק למצוה. מצוה ביןמחלק
 דתרי חידוש במל"ת. חנוך שייך אי מאיסורא.לאפרוקף

 של זמנו ואין האב על ואחד הקטן על אחד הן חנוךמיני

 זה. של כזמנוזה
 יד( סי' ה)חלק

 בלי קיום רק או מצות, קיום חיוב גדרי עליו יש איקטן
 הא כיאור מעונקרן. שפטור רק דעת לו יש ואיחיוב.

 אמאי רואים ואחרים ששחט קטן הוא. אונס קטנהדפיתד
 לו יש אי קטן עשרים. מבן פחות שמים עונקר יש אימהני.

 אמן. אמירת בשכיל לעוה"בשכר
 סא( ס" ח)חלק

 אי תק"ש שמע שכבר לאכיו ואמר לחינוך שהגיעקטן
 שלו. מחיוב האבמפטר

 רג( סי' ח)חלק

 מבאר מדרבנן, במצוות חיכים דקטנים הרמב"םבסחירת

 מוטל אכיו על דרק או חינוך חיוב קטן על איכאאי

החיוב.
 לז( 40 י)חלק

 קטן מאכילין אין לחלב, בשר אכילת בין הקטן ישההכמה
 דרבנן. איסור ואפילו בידיםאיסור

 צו( ס4 י)חלק

 אצלם שתהי' להחמאה רוצים והוריה דחי ספר כיתמורה

 יש אי ואם, אב כיבוד מדין לשמוע חיבת איבכיזנעס
 עם ללמד חיוב יש ואי תורה ללמוד נקרם עלחיוב

 האם, על חיוב יש אם לבנות חינוך חיוב בדיןתלמידות,

 של יזיה במעשה זוכה אי אב בערבות, ישנן נקרם איבדין
בוגרת.

 רכד( ס4 י)חלק

 דרבנן במצות לקטןחינוך
 קרב( סי' א חלק)מהד"ת

 הגדול בבנו חינוך מצות שיךאי
 קרג( סי' א חלק)מהד"ת

 הקברות בכית ליכנס מהו מעוברת כהןאשת
 קרד( סי' א חלק)מהד"ת

 ס( סי' ג חלק)מהד"ת לקטן חינוךבעניני

 עירוביןהלמות
 שרםםי

 כללי לעזוב אסור חומה. אני אום קונטרס על השגות~שב
 מכרעת. הקבלה רופפת שהלכה מקום כל שבידינו.ההלכה

 כב"א. ההלכה נתקבלה העולםבכל
 קסה( ס4 ח)חלק

 מחי ושכח במדבר המהלך דאוהיתא מ"ע הוא שבתקידוש
 השבת יוםהוא

 שטז( 40 א חלק)מהד"ת

 שמהם"



מ כללימ*תח

 שאסור מקום בזה"ז. גדולות בעירות רה"ר דן ישאי
 מהלכין שאין אף רה"ר מקרי אי המלך צו מפני בולהלך
 הרשב"א בדברי ברה"ר. מפולש חין רבוא ס' בדיןבו.

 רה"ר. היא לעולם נדולה ופלנרא שסרנראכעבודה"ק,
 עירובין לתקן שמצוה דל והח"ס והתשב"ץ הרא"שכדברי
 זה הרי והזריז מושבוחוהם, מקומות בכל ישראל קהללכל

 מינות שמא חחערנן ע?רובין לתקן נוקסו שלבו ומימשובח,
 רבים של שבת בדרלול מקךל ביירובין והמחפרר בו,נזרקה

 והוה צוארו, על תלף העם וקולר וקטמם, גדחיםמישראל
 הקדוערם. בדבריהם ע"ש הרבים, את מחףאבכלל

 ס( ס" ז)חלק

 העולם. בכל בזה"ז רה"ר לן דאין ז"ל החזו"א מרןדברי
 סב( סא, ס" ז)חלק

 בו. תמוצא יארק בנוא רה"ר דין ישאי
 פח ס" 1)חלק

 ומעתה ד"ה ע"א מ"ג עךרובין רמב"ן )חמין בהנ"לעוד
 יצא אל בזה קודא אני ואין ח"ל בספינה במהלךשכתב
 הלוך שהרי ברגליו פרסאות י קוהלך כיק ממקומואיש

 יושב הוא עצמך על ותמה כלל הילוך קרזי אךנוהספינה
 ודחבה עשרה גבוה הוא רהאי קוהספיוה שלו היחרדברשות
 מהלך משום לו חחשש ואתה החדק בפ' וכדאךתאארבעה
 מסגיא דקא הוא וספינה ביח פרנח אוהו פרסאותשלש
 מבואר הנה עכ"ל. כלל מהלך אדם ולא היא מהלכתוחצר
 בקעי ואנן כלל הלוך מקרי ולא הוא מהלכת רהאירכה"ג

 ח"ב(. כעינן רביםבו
 פז( סי' 1)חלק

 הרשב"ם פ" רה"ר, הוה אי בו לעבור שאסוד הדרךבאמצע
 וכרמלית לרהאי מרהאי המתרא בא"ת. על והשגה נ"וב"ב

 מפולש. דוקא כעינן אך רה"ר פטודבאמצע
 פח( ס" 1)חלק

 רבוא עשים בעינן חר הרבים רשות דין הזה כזמן ישאי
 רבוא ס' דכעןנן הפוסקים כדעת ההלכה נפסקה כברדוקא.

 ע( ס" ח)חלק

 והא להמ"ב. ותמיהה יום, בכל עוברין ס"ר בע?נןאי
 כן. גם הוא לחומרא יום בכלדבקץנן

 עא( ס" ח)חלק
 אינם שבבית ואותם דוקא מקשוב להיות צריבין רבראשערם

 דעיר רה"ר בין שמחלק מה גם באג"מ. וצ"עמצטרפין
 צ"ע. דדרכיםלרה"ר

 עב( ס" ח)חלק
 שבת פירשאי ביאור בו. כוקעין ויכתבו התוס' לשוןביאור
 חצוצרות צרעךן שהיו סעם הוא. רה"ד לף' ומחנהצ"ו

 לערב. מצוה בו בוקעין ס"ד שאין מקום בכללמשה.
 עג( ס" ח)חלק

 בתיקק היתר להם יש אם ס"ר בהם שיי גדולותעהרות
 לס"ר, מצטדף און כלע"ז[ נקאר במנומת היושבע?רובין.

 ועוד. והב*א מלכו ישדעות והמהרש"ם הדמב"ןכ"כ
 שיי במקומות אפילו רה"ד בזה"ז לן שאין יסודותשמונה
 יוס. בכל בוקעיןס"ר

 עה( ס" ח)חלק
 גדולות ע?רות דכל דל שטיף והגרק החזואא מרןדעת

 עומד מחיצות ישנם מקום דבכל רה"ר הף לאבזה"ז
 הפרוץ. עלמרובה

 עו( סי' ח)חלק
 בידי נעשו ואם מחיצה חסרבא אי במים שהוקפועהרות
 מברוקלין העוברים הגשרים בדין לכו"ע. מחיצה הףאדם

 עט( סי' ח)חלק
 של רחובות אם אלא הף לא דרה"ר הראשונים רובסרטת
 הרמב"ן זה. כנגד זה ומכוונים ראסרהן משני מפולשותעיר

 וצ"ע ואחרונים והמג"א וטוש"ע ורשאי והסמ"גוהרשב"א
 מפולסרן. היו מדבר דדגלי מנלן בזה. זצ"ללהגרמ"פ

 פ( סי ח)חלק
 עירוב מועיל היה לא דירושלים זצ"ל הגרמ"פחידוש
 מהתה"ד. צ"ע דלתות. עםאפילו

 פב( סי' ח)חלק
 ותוס' והמאירי סוטה רש"י מדברי ותמיהה הנ"ל,בענין
 וספר ורא"ש והרי"ף ורשאי וסמ"ג והרשב"א ופסחיםב"מ

 היתה דירושלים ס"ל דכולהו השלמה וספרהמאורות
מעורבת.

 פג( סי' ח)חלק
 לדעת בירושלים עירבו לא למה והגרמ"פ התף"טבקהרת
 כבר בירושלים עירבו לא למה הגרמ"פ בקושיתהרמב"ם.

 תפאאי. ועהן ב"מ התוס'ח"
 פד( סי' ח)חלק

 באורך רה"י גודל בסרעור הרמב"ן בשם הדיטב"אבסרטת
 שם סרש בעהרות אפילו לערב ומלפנים מאז המנהגורוחב.
 בפאדיס הנה בפנים שכתבנו העירות על ונוסףס"ר

 עירוב. היה בהאג וגם עירוב ישואנטווערפען
 פה( סי' ח)חלק

 נעילת ליה מהני לא דבפלטיא הרשב"א לסרטתישוב
 לעיר, מחוץ רוקא הוא דפלטיא הסמ"ג סרטת לפידלתות.
 המקומות כל העיר בתוך אבל דלתות נעילת מהני לאולזה

 המדינה דלתות בין חילוק לפלטיא. דלתות מהני אינתרות.
 פלטיא אי העיר. בתוך פלטיא ליכא בזה"ז העיר.לדלתות
 במדבר.היה

 פו( סי ח)חלק
 דלתות ולא המדינה דלתי שכתב הרשב"א לשקביאור
 להתיר מחמל אי המדינה לכל מחיצה שיז9 במקוםהעךר.
 מועד מאהל ראי' עכ"פ. לפלטיאות מהני ואי מדינה,כל

 רה"ר שאינו ומקום לעיר. מדינה בין לחלוקהקדמון
 אי לעיר. מחוץ היו מלפנים השווקים רה"ר. אינומפולש
 דדגלי דומיא בעינן העיר רחובות במדבר. פלטיאהיה

מדבר.
 פז( ס" ח)חלק

 עירובין מגמרא הב"א מקודערת הרשב"א לסרטתישוב
 לפלטיא. מחיצות מהני דלרשב"א ברורה רארהכ"ב.

 צ"ע. החכ"צ דברי אפרים. דבינו על חולקהרשב"א
 ראסרהן. משני מפולסרן להיות צריכין מבואותלהרשב"א

 פח( סי' ח)חלק
 פשוט דבר זצ"ל קניבסקי הגיאי מרן הגה"קתשובת
 מכשול להסיר עךרובין יתקנו מקום בכלשהרבנים
 כדאי אין אחי תורה ולבני שרטות, לכמה עכ"פמהמק-עם



 כללימ*תחמא
 פשוט. שההיחרלומר

 צ( ס" ח)חלק

 הקדהמם. בדבריו ומפלפל הנ"ל להגה"קתשובה
 צ-צא( ס" ח)חלק

 לתקן הסכים בעצמו זצ"ל הגרמ"פ ואשר התנצלוחמכתב
 תמוה. זה בענין מאגוה"ר מכתב פארק, בבאראעירוב

 רה"ר. ול"ל מחיצוח מוקף הוהברוקלין
 צב( ס" ח)חלק

 מעירובין חוץ תקנה, ובשום מצוה בשום הקדמה.במקום
 עיריביז היקת וגר. בני חכם אם קול בח יצאה לאונט"י,
 על לערער אדם שום ביד כח אין שבת. לשמירח סיגהוא
 אשר ואשכנז צרפת חכמי עולם גדחף ע"פ שנחיחסמנהג
 שהיו מקום עירובין היו יוראפ ערי בכל בניהם. מבניאנו
 רווח רבוהיו עם תורה בדברי המפלפל בהקדמה. בנ"י.שם

 היה שלא על מדעתו דשף עד הצטער יוחנן רשמעתתא.
 או חברוחא או מאמר ביאור בדבריו. רפלפל סךקשה מילו

מיתוחא.
 צג( ס" ח)חלק

 קונטרס על והשגוח בברוקלין עירובין היקון בעניןחשובה
 מיה"ר הגדול הגאת ממרן הלכוח משנה חומה אניאום
 צד( סי' ח )חלק ענפים. ה" בה זצ"ל פינשטיןמשה
 ולא דוקא בדגל בוקעין ריבוא שסךם דבעינן להא טעםג(

ע-
 אין בספינה היושבים ובנ"א ספינה, או קארס או עגלוח
 מבואר כן בקארס ולא בעגלות ולא ריבוא לשסךםמצטרפין
 מסלוצק יוסף ור וח"ס והגריעב"ץ ובכנ"י ומג"אברא"ס
 אפרים והביח מלכו בישועוח מקוטנא הגר"יודעח

 כמה ועוד בנעימים חבלים ושו"ח יהחצע ובחווהגמהרש"ם
 בקארס או בספינה או ברכבת היושבים בנ"א גםפוסקים.

 וגם קס"ב סי' ח"א המהרש"ם ודל מחיצתא. מבטליןאין

 ט"ז רחבים הדרכים סךהיו דבעינן כף בתשובה הארכחיאני

 העלה גם עוברים. ס"ר וגם לשער משער ומפולשאמה
 במדכבוח העוברים ולא בעינן ברגל עוברים דדוקאהב"א
 הארכהי בקונט' ובפנים ע"ש מדבר דדגלי דומיאועגלות
 בזה.קצת

 צח( סי' ח)חלק
 מוקפין היו במדבר שרףין ישראל שהיו בזמן לבארה(

 מחוץ ה" דהרה"ר הרמב"ם דעת רה"ר. ה" והיאךמחיצוח
 רב ערב וגם אנסךם, מיליאנים כמה היו במדברלמחנה.
 רה"ר שם וה" למחנה מחוץ כבוד לענני מחוץ והיוהרבה

 ק( סי' ח)חלק

 מרין מחיצות בעינן לא שבת דמחיצות תוס' דברי ביאורו(
 מרין מתרא מלעבור רבים שמונע כל אלא ממשמחיצוח
 או המלכוח חק מכח רק כלל מחיצה ליכא דאפילורה"ר
 הרמב"ן כ"כ רה"ד. מדין מחמא איסור או מניעהשאר
 ד' סוכה והתוס' בעבוה"ק והרשב"א והמאירי ז' דףשבח

 שלו. וכדע"ח הגרש"מ ובש"ת שו"מ ובשו"חוהאב"נ
 לדעת מלעבור הרבים את מעכבת שאינה גמורהמחיצה
 מהני לא פוסקים כמה ועוד מפראג המהר"ל וכק"זהדמב"ן
 שבת.לענין
 בלי רהא נעשה לא למה הגדמ"פ לקוורת ישובךא(

 במניעת סמ רה"ד מדין להתרא הדגל. במניעח רקמחיצוח

 מחיצוח. בעי רה"י וזעשותוהרגל
 או מחיצות צריך מכדמלית ובין מרה"ר בין רה"י לעשוחז(

 מבואר כן רבים דגל מונע שאינו אף צוה"פ או וקורהלחי
 רב לה ומוקי כף לשבת רהא החמה בימות בבקעהבגכו
 ליה בדלית אמר ועולא רהא והוה מחיצוח ליהכדאית
 מחלוקח )ועהן רה"ד. הר דלא רהא ליה וקרימהיצוח

 ואין מדאוהיתא(. מחיצה בדין הר אי צוה"פהראשומם
 וסטאפ-סהן אדום אור ע"י הוא מלעבור המניעה אםנפ"מ
 רק כלל אור כלי אפילו מונע שאיכא כל מניעה שאראו
 רה"ר. רין ממנו בטלה שוב ביום לרגע אפילו ממעהערש

 רין לו אין העוברים נחמעטו המלכוח חוק ע"פ אםדא(
 מניעה מקרי שהיא אופן באיזה בא שהמניעה דכלרה"ר
 שלא חוק או אדום אור או סטאפ-סהן בין חרלוקו~רן

 משה החמד כ"כ הקארס מפני או בסתם ברחובלעבור
 ועוד. והאב"נ והגמהרש"ם והשו"מ והב"אוהא"א

 הרבים לטובח עעעשה שכל שחידש הגרמ"פ כדבריח(
 מקרי זה אין יזוקו שלא באופן לילך קרלכו איךלסדרם
 במקום דלחות יעשו אם - רה"ר. מחערבוח גהרע ואינומונע
 לטובח שנעשו משראנקען ראי' לעבור. שלא אדוםאור

 עהן רה"ר. מדין מתרא רבים שמונע כית אפ"ההרבים

 אברהם, ברית ושו"ת מאירות, פמם חסו"ת יהודה,זכרון

 כל עכ"פ ועוד. יעקב, חלקת ושו"ח יעקב, חדותושו"ח
 רה"ר. הר לא הממשלה מכח לעבור שאסורמקום

 קא( סי' ח)חלק

 מיליאנים שלשה בה שאין דבעיר הגרמ"פ מרן חידושיא(
 דאוריתא רה"ר הר לא נפשות מיו,אנים לשלשה קרובאו

 בה ה" אי ווארשא בוקעים. ריבוא שערם בה ליתומקרי

 חלק רק עירבו לא ביוראפ גדולות דבעירוח חידש עודס"ר.

 עהרוח ועוד לווארשא שהחדקו רבוהינו מדברי רא"קטן.

 לחלק עירבו בין הילקו ולא ריבוא שקים שם סךשגדולוח
 בשמים הרי ובעל והגרש"מ והחזו"א הגרח"עקטן.

 שמואל ר והגאון מלביאל והדברי מווארשאוהגרש"ד
 ועוד. ועוד שטיף והגר"י יהחצע ותו והב"א ךצהרבהירוש

 ראי. צריך איןוהמפורסם
 קג( סי' ח)חלק

 שאין דכל המפרוסים שכתבו המפולסךן דשערים בריןיב(
 מרן בזה ומסתפק רה"ר הר לא זה כעד זה מכותהמפולש
 בפנים הבאנו הנה ראשונים, בג' רק כן מצא שלאהגרמ"פ
 ממיץ והר"א והגמ"ר והראבי"ה והמאיף הסמ"ג דעחבס"ד
 והאהל )לוניל( והא"י והרוקח והרשב"א ירוחם,ורבינו
 והרא"ש והירושלמי, יהריטב"א רי"ד יפסקי )הקדמת(מועד
 והתוס' והאשכול והבא הבהים,וס'

 והנמק-
 והמג"א

 מן דרובא רובא ועוד ועוד הגרש"ז ובש"עוהא"ר
 זה כנגד זה מפולסךן דבעינן ס"ל כולהו זצ"להאחרתים
 נמצא הדמב"ם. דעת ג"כ שזה כחב והמאירי רשא,וכדעת
 בזה"ז רה"ד ליכא ואחרונים הדאשומם מן דרובאדלרובא

 מרן על וצ"ע מפולסךן. רחובוח של"ל גדולותבעירות
 סךכתבו הראשונים דבותינו מכל דאה שלא שכתבהגדמ"פ

 הראשונים שכתבו מקום דכל עוד ודע מהן. ג' רקמפולסךן
 שתהא הוא הכוונה לפתח מפתח או לשעד  מקוערמפולש

 ומבואד מוכרח זה ודבד דל רשא וכדעת זה כנד זהמכות



מב כללימפתח

 ע~ן ומוסכם והב"י והטור והרא"ש ותוס' הויב"שמדבוץ
 עשהו ולכן בזה שטעה מי שראיתי כמו ודלאבפנים

 טעות. הוא וזה וטור ורא"ש ותוס' רש"י כיןמחלוקת
 מצאנו לא אפילו הראשונים רבוחךנו רבוץ לקבל עלינויג(

 לעצמו צין לא אשר על עצמו על קבל הרמב"םמקור,
 כי הדינים החרא מהם אשר היד ספר על מקומותהמראה

 עצמו על כך ואם דינים הרבה מוצא מקום איה זכרלא
 ע"ש. אנן כ"ש הספרשחבר

 קד( סי' ח)חלק
 שמחלק רה"ר ד"ה ר רף עירובין רשא בדבוץ כיאוריד(
 ותלף מפולש לערן חומה בה אין או חומה מוקפתבעיר

 הגרמ"פ מרן חידוש )או( חךבת גרסינן אי גירסאותבחילופי
 ומכוון מפולש בשךנן לא חומה מוקפת שאיןדבעיר

 והמדבר חומה. מוקפת כעיר רק פוסל אינודעקמימות
 ברזל של ממחיצה מעולה שמם חומת מוקפתהיתה

 מפולש בעי לא מוקפות אינם שכולם שלנו בעירותוממילא
 רק בגשמיות דמחיצה עננים במחיצות צ"ע הרמה.לדעתו
 שהיו ישראל של ולא עכו"ם של ורק העובוים. רגלמונעת
 כיון רה"ר הף נמי מחיצות מוקף דאינו מנ"ל לצאת.יכולים
 אינו או חומה מוקף נקראים אי שלנו עוים ילפינן.דממדבר
 נכון כיאור מפולש. לויות שצויך לענין חומהמוקף

 והפסקי והמאיוץ האשכול רבוץ ע"פ אופנים בד'בפרש"י
 מוקף כין זה כנגד זה ומכוון מפולש בעינן דלעולםוץ"ד
 וכ"כ עירוכין הויטב"א להדיא וכ"כ מוקף, אינו וביןחומה

 הרא"ש דעת ג"כ נראה וזה ושצ"א שע"ט סי'הראכי"ה
 לעולם אלא מחלק דאינו נראה וץ"ד בפסקי וגםברש"י.
 מפולש אלא מעוקם יהי' שלא בעי דר"ה מפולשבעי

 שאינן וכין המוקפות בעירות כין זה. כנגד זה מכווןכיושר
 מוקפות באמת שהם שלנו בעירות וכ"ש חומהמוקפות
בבתים.

 קה( ס" ח)חלק
 כשאין הף לא דרה"ר שמ"ה סי' העה"ש סרטת כיאוריז(

 מועד, אהל מרבוץ לסרטתו ורא" אחד רה"ר רקבעיר
 ועוד. וץ"ד פסקי וגם הבחךם, וספר התוס'ומדבוץ

 קז( סי' ח)חלק
 כרצונו בו לילך רשאי אדם כל סרהא רה"ר בדיןיח(

 דלא היכא כל יהושע ולכן עת. בכל לרכים מסורווויהא
 רצו שאם מקום כל לרכים. מסרה לא תשמישחךהניחא
 מס להטיל או רצתו לפי הדרך לשנות השלטון אוהשר

 תעסרת יחרד של בעיר המאיוץ רה"ר. הף לא בזה,וכיוצא
 עבור לשלם דצויך היכא כל כתב והא"א רכים.של

 אחד רה"ד מיני שני יש ולרשב"א רה"ר. מקוץ לאההעבדה
 בו דרך שעובוים רה"ר ואחד לסחורה שםשמתקבצים
 לרכים. מסווים לויות צויכיםושניהם

 קח( ס" ח)חלק
 הו"ל עקום רמבף כיאור הידש שעוים בכית כק"ז מרןיט(
 רק צויך ואין דאורהתא רה"ר מידי ומחרא מחיצות ג'דין

 זצ"ל הגדמ"פ מרן כיאוד ולפי וקורה. לחי אוצה"פ
 עדיף גאם כעין דמבף הויטב"א סרטת לפי כןדאמרה
 ולפענ"ר שלנו. בעירות להחךר דיש כ"ש מפולשמאינו
 ז"ל. והחזו"א הב"א סרטת בעין הוא הכי"ש מרןסרטת

 קט( סי' ח)חלק
 שכר או מס תשלום בלי בהם לעבור מניחין שאין ררכיםכ(
 הררך לתקן הכסף צויכין אם נפ"מ ואין רה"ר. הףלא

 רשות לו אין א"כ מעבר כל על לשלם שצויך רכלעצמו,
 לא מכונית לו שאין מי גם לרכים. מסור רה"ר מקוץולא
 הכל יד זה דאין שמ"ה סי' מא"א וראי' לעולם. לעבוריוכל
 המאיוץ. מרבוץ וכ"נ בו.שףן
 לכל. הפקר להיות צויך דרה"ר הב"א שכתב מה ביאורכא(
 הב"ר. על חל הדרכיםתקון

 קי( ס" ח)חלק
 הכית, בזמן כירושלים עירבו לרש"י אי הדבוים כיאורכב(

 סתירה רמ"פ. מרן הגאון כמ"ש לשונות ב' בזה איכאואי
 בדין והכי"ש בזה. הנב"י שתמה מה ליומא. סוטהמרש"י
 דמעיו"כ יומא גמ' דבוץ כיאור כיו"כ. והוצאהעירוב

הכיאום.
 דלרש"י הסמ"ג דבוץ וכיאור הנ"ל, רש"י בדבוץ עודכג(
 על היתה שלמה של עירוכין ותקון בירושלים, מערכיןהיו

 אות בסמוך ועהן עירות. כל על כמו נמי גופיירושלים
כו-כז.
 ואפילו ירושלים בכל היה ע"ה המלך שלמה חךקוןכר(

 כל סרתקנו כלומר ורחובות ובחצירות המפולסרןבמבואות
 ומדרש גאון האי מרכינו ורא" לערב. סרוכלו ערהמקומות

 ועוד וקורות ולחחם צה"פ לתקן היתה דהתקנה טובשכל
 אשר את והכינו השער כיום רוהי' אקרא וסמכוהוחךקונים
יכיאו.
 בזה בה"ג לשון וביאור ממש. רה"ר לערב שהך איכה(
 לו שמהני מיוחד רה"ר מין סרש ועה"ש, בסמ"ג,הובא
עירוב.
 והמאיוץ )משאנן( והרשב"א ותוס' רש"י דעתכו(

 ולדעת והסמ"ג דוד ורכינו האורות וספר והוץ"ףוהראכי"ה
 היו דכירושלים ס"ל כולהו כן הרמב"ם רעת גםהמאיוץ
 ולא הראשונים, גדח. ועוד יוהנתן, רכינו דעת וכןמערכין,
 לשאר ירושלים כין שמחלק אחרון או ראשון לשוםראינו
 עירבו שכן רבוותא הני כל לן דאית וכיון גדולות.עירות

 הטעם נהנו לא עירבו דלא דס"ל הני ואפילוכירושלים
 טעמא האי ל"ל דלכ"ע נראה הנכנסין משום גדרהמשום
 לה חששו שלא מה חדשה גדרה להמציא לנו איןיכן

 ואדרבה ז"ל האחרונים הצדיקים ולא הראשוניםרבותינו
 המקומות מכל בהם באין היו אפילו גדולות בעירותעירבו

 קיא( סי' ח)חלק
 לא ירחמלים ורמב"ם דלרש"י החך"ט בדבו7 כיאורבז(

 עירבו דכן מבואד סוטה דברש"י באמת הנה מעודבת.היתה
 הראכי"ה בשמו כתבו וכן ר דף ברש"י וכ"ככידחמלים
 כתב להדמב"ם גם לעיל. שהבאחך הדאשונים ושארוהסמ"ג
 היכן בתובה. מטלטלין והיו בה מערכין רהיו דס"להמאיוץ
 יהיו שלא פסקיו לי,~ב ואפשר בפוסק סחךרהדמצינו
 שחולק מלומר עדיף בדוחק אפילו למקום ממקוםסותוים

 עידבו לא דלרש"י מהחך"ט טעם דבויו. סותראו
 וכין לשבטים נתחלקה שלא ידושלים כין חילוקכירושלים.

 ע"י אחוים יטעו שמא חחסרנן אי בעלים, להם שרשעירות
 המפורש שדבר שמענו לא מעולם כי ובאמתהעירוב.



מפתחמנ

 שלא נגזור ואנן עירובין ולעשות לקחם שמצוהבש"ע
 המצוה. ולבטל בש"ע המבוארת מצוהלעשות
 הררך החור רהגמ"ש מהתוא ראי' שהבאנו מה ביאורכח(

 ע"י אנסים, מיליאנים כמה וזזי' לפעטערבורגמווארשא
צה"פ.

 קיב( סי ח)חלק
 הסמ"ג דעת ע"פ )לרשב"א העבוה"ק דברי ביאורכט(

 מ"ט כלל בנ"א ועהן לעיר. מחוץ רוקא הוארפלטיא

 כרשב"א קח"ל רלא כתב והמאירי הרשב"אברברי
 ועוד. יעב"ן ובשאילת הב"א וכ"כבעבוה"ק

 קיג( סי' ח)חלק
 מקורה בהיקף מוקף פארק רבארא הא ברבר ביאורלב(

 כרמלית ועוד. הרשב"א כמ"ש כרמלית והו"ל תחתיווצה"פ

 משני רה"ר שחו בין חילוק לרה"ר רה"ר בין מססיקאי
 רליכא היכא ובין מפסיק, שאינו באמצע וכרמליתצרדים
 לצרפן צריך והכרמלית השני בצר ולא אחר בצררה"ר

 ורמב"ם שבת ומגמ' ב"כ מרשב"ם ראי" רה"ר.ולעשות

 ועור פ"ח סי' ח"ו הלכות משנה ועהן שבת מהל'סי"ר
שם.

 קטז( סי' ח)חלק

 ר הגאון מרן בהסכמת נעשה פארק בבארא העירובלג(
 גרולי כמה עם ההתהעצות ואחר זצ"ל פהנשטיןמשה

 לעשות שאפשר מהם רובם ובהסכמת והפוסקיםהרבנים
 מכתב יצא שאח"כ ומה הרעות, לכל פארק בבאראעירוב
 שרירים הראשונים רכרים ולפענ"ד למה. צ"ע מכמה,חזרה

1קחמים.
 קיז( סי' ח)חלק

 להביא אין אחר כפוסק הלכה שנפסקה רכל ההלכהבכללי
 ראר מביאין שאין כמו כמותן הלכה שאין מאותםראי'

 שהונהג ומנהג הלכה על לחלוק אין ב"ה נגרמב"ש
 מי על ולהסרג רעתו לחוות חיוב רורות. אלפיכישראל
 מסופקים פוסקים רקצת היכא כן. ההלכה שאיןשחושב
 אי הספק. מפני הפסרטותא שבקינן לא להו פסרטאואחרים
 היושבים ראשון. רברי ראה שלא חכם יום. בכל ס"רבעינן
 אי ז"ל. החזו"א מרן בקרטת לס"ר מצטרסים איבקארס
 היו אי מרבר רגלי לשער. משער מכוון ברה"רבעינן

 גרולה. אריכות ועודמפולסין
 קכז( ס" ח)חלק

 שבת. לענין רה"ר רעזרה די"מ הרא"ש רבריביאור
 קל( סי ח)חלק

 שמותר יטעה שלא ע"ה בשביל לערב שלא לגזור ישאי
 איסור ישכחו שהצעירים חושסרם אין בשבת.לטלטל
 מן ושכירות צוה"פ מהיתר מבינים שאינם המון-עםהוצאה.
 בשביל מכיסם המוקצה יסירו שלא חושסרן איהשר

העירוב.
 קלב( ס" ח)חלק

 במחלוקת הילוך. שמיה אי ברה"ר הרחק ע"י הילוךבדין

 יותר חששות בזה"ז יש איש קח"ל. היכי והב"אהמשכנ"י
 ממלפנים. עירוביןמלתקן

 קלג( סי' ח)חלק
 י"ג פארק. בבארקא עירוב לתקן היתר יסודיתמצית

~לי
סעיפים.

 קמר( ס" ח)חלק
 הף ברוקלין 4ר כערן פארק. בבארא לערב הסכיםהגרמ"פ

 לערב. החורו מובהקים פוסקים רבמם רוב ראורהתארה"ר
 והמשבר עירוב לשבר אסור מחרצות. מוקף הואברוקלין
 הדין. את ליתן ועחוד הרבים את מכערל הוא הריעירוב

 קמה( סר ח)חלק
 עירוב לתקן הסכים זצ"ל מסאטמאר שהגה"ק ערותהעראת

בוףליאמסבורג.
 קנז( סר ח)חלק

 העירות. בכל בארה"ב לערב האוסרים טעמי עלתמיהה
 קסב( ס" ח)חלק

 רה"ר ליכא לכ"ע יארק ונוא בברוקלין השגות. לישבעוד

 נעשית חומה שמוקפים כיץראורהתא
 ביז-

 אנסים ארם.
 לס"ר. מצטרפים שאץ פשוט בבדרהםהיושבים

 קסו( סר ח)חלק

 רש"י רברי ביאור לאסוד. או להחור ה" 4ר עירובחוקון
 אנן ואי במחיצות. המיקל כדבוי הלכה 4ר רבר. י"חגבי

 להחמיר מוחר אם שןרוכין בענין הגו"א פסק בחרנמשכין
 אבוחונו. שהחורו במקום עצמועל

 קסז( סי' ח)חלק
 וטעם מערבין, היו לא רבירושלים זצ"ל להגרמ"פצ"ע
 מערבין. שהיו ועוד ותוס' רש"י בראשונים רמבוארחרש,
 א-ג חומה אני אום ועהן בזה. התר"ט רבויביאור

 בזה.באריכות
 קעט( סי' ח)חלק

 נסים תערובת ביטול מקום, בכל עירובין לתקן מצוה ישאי
ואנסים.

 רכ( סי' י)חלק

 המחבר לדעת גם מהני אי עירוביןתיקץ
 שטו( סי' א חלק)מהר"ת

 רה"ר הף לא טעם מה מקורהרה"ר
 סיז( סי' א חלק)מהר"ת

 ח' וזרק ד' לזרוקנתכףן
 סיח( ס" א חלק)מהר"ת

 המלך שלמה קודם עירובין תקנו לאלמה
 סיט( סי' א חלק)מהר"ת

 דירה משום או קנין משוםעירוב
 סא( סי' ג חלק)מהר"ת

 רוקא יום כל בו בוקעין רבוא ס' צריך אי רה"רבגדר
 סב( סי' ג חלק)מהר"ת

 שמוסי'
 הדלת לפתוח יטלטלו כיצד מוצנע מקום לו שרשמפתח
 נכרים או שבת מחללי שם שרש כית מערבין כיצרבשבת.

 קפ( סר ח)חלק
 מחרצות מבטל אםשלג

 שכ( ס" א חלק)מהר"ת

 שממס"
 השמשות. ובין בכרמלית. מר"א פחות להוליךבאיסור

 פה( סי' 1)חלק



מז כללימפתח

 העירוב מחוצות מבטל או ה9?ד בחוך החףםמת
 סג( ס" ג חלק)מהד"ת

 שםמ4'
 והחכ"צ הדב"ש ב9רטת דירה. מבטלין או בחצדזרעים
 דהמחוצות היכא הרו"מ ח5 דירה מבטלק אין לכ"עדבעיר
 ופחיקתן דלחות נעץלת לבטל. זרעץם בכח אין לזרעיםקדמו
 המחוצות.עחשה

 סג( סי' ה)חלק
 להוצאה ח"א חומה אני אום קתטרס בראש אחדים.רברים
שש5.

 סב( ס" ח)חלק

 שמבמ4'
 בשבת. מחוצה מ9ים מחמל או ורגדר

 קיג( ס" ג)חלק
 נעשים הם )קארס( במכומות המלאות גדרלות עץררחובות
 קףטת דירה. לשם מחרצה בעיצן היכן מאלשהן.מחוצות
 מהעיר. לצאת זה רק אחר דרך כשאין רק דרה"רערה"ש

 פא( ס" ח)חלק
 ג"ט האוץ מן גבוהות אונם בסחם קארס המכומותטק

 גמור רהא הף הקארס ותחת לגביהו לבוד אמרעןומה"ט
 שהו"ל ער הרחוב על קארס הרבה נוסעים ואםמה"ת.
 ואם הקארס מן מחיצה הו"ל הפרוץ על מידבהעומד
 הו"ל א"כ לדהום ומצפק למערב ממזרח נוסעןםהקארס
 ע"י העומדים הקארס וכ"ש הקארס מן מחוצותמוקף

 הרחוב. מצדהסיד-וואקס
 בסהד-וואקס או ברה"ר העומז-ן דהקארס בהנ"ל עודטק

 לא ס"ר פעמים כמה "נשרם ירבו אפילו מחוצותתע9רם
 בשבת אסרלו הנע9רת שמחיצד מרדקח ורא5 רה"ר.הף
 אינה ואסרלו מחוצה הוה למקום ממקוט והולכת ב2"אועא
 וכ"ש א'. אות לעיל 9ץי7 הר"א וכ"כ הרה"ר שטחבכל

 כשבת הנע9רת מחוצות הסיד-תאק. על העומדותבקארס
 חזרו ונעשו חזרו לאוסודן. חזוץ נתבטלו בהם.מטלטלין
 ואינם בביתם כיושבים בקארס דרושביס ב2"אלהחררן.
 דיבושו. לששרםמצטרפין

 קו( ס5 ח)חלק
 השני ומצר עמחים שני על תמוכה אחד שמצדאכסדרה
 ר' לחוכה. מבית להתרא מותד או הבית לכותלמחוברת

 אי מקורה אכסדרה מה"ת. רה"י עוקרן או ברה"רדיומזיו
 תקרה. פיאמדינן

 קס( ס" ח)חלק
 לצוה"פ חבל עליו וקהשד בקנה מסמרהתוחב

 שכב( ס5 א חלק)מהד"ת

 שמנם"
 טפחים ג' והגביה הקורה ע"ג מחילת דפרסבסומא

 והושב"א. הרא"שובמחלוקת
 נג( ס" ד)חלק

 למנוע שהוא שבת דמחוצות ע"ב ד' דף סוכה החוס'דעת
 הף לא רמלכותא מדינא שם דרך לעבמן- קואסור וכלרגל
 דלחות. בלי אשילורה"ר

 שאין גדולות רבעירות ז"ל החזו"א מרן לשיטת ביאורר(
 ריבוא בשערם אפילו רה"ר ליכא מפולשותמבואוחיהן
 בס' וכ"כ החדשות, הב"ח בשו"ת הב"א וכ"כ בו,בוקעין
 וכ"כ זצ"ל שטהף יונתן ר הגאק למרן שטהף מהראשו"ת
 הרבה ועוד ז"ל שערים הבית מרן דעת וכ"נ יהחצע תובס'

 שע"ט ס" הראבי"ה ומדברי הרמב"ן מרברי ורא5פוסקים.
 בעירותינו רה"ר ליכא זו שיטה רלפי וכתב זו סבראשכתב
 ופמ"ג מגילה חוס' מפסקי גם ירוחם. רבינו וכ"ככלל,
 מקובלת שיטה הוא כנראה אשר החזו"א לרברי רא5ועוד,

 נימא האיך זצ"ל הגרמ"פ לתמיהת ישוב עלינו.ואהובה
 דעת היפוך רה"ר קטנות ועחרות רה"י הף גרולותדעירות

 ארם. בניכל
 צט( ס" ח)חלק

 ורובא במים רוחות מג' מוקפת היא העיר ברוקליןט(
 על יש רביעית מרוח וגם אדם כידי במחיצות בנתהדרובא
 ע"ד להכחיש א"א ומציאות אדם בידי בנתה מחיצההרוב
 קל"ח ס5 א"ח באג"מ גם החי. את להכחיש יכול החיאיך

 הגרמ"ר העידו וכן מחיצות לו יש רברוקלין ליהפשיטא
 שכל ועוד הנוב"י רעת זצ"ל. והגרצה"א זצ"לףיסמאנרעל
 לא ולדידן מחיצה. הוה ביר"ש רמחיצה ס"להפוסקים
 קצת ודעת אדם. בידי בנתות רהמחיצות זה על לסמוךצריך

 לפסוק אין מחיצה הף דלא הוא עכ"פ רמררב2ןפוסקים
 כאחותו. ברור שיהא ער לרבים וכ"ש מספק והיתרבאיסור
 אףשען ופלטיא. סרטיא מדין רה"ר הף אי ביטשבריטען
 עכ"פ אחר מצד מסהמת אלא מפולשת הף לאעוועניו
 מחיצות.למקום

 רוקא בעי אי מחיצות ג' לה ףש ס"ר בה שיש עירי(
 ש"ע עחן רביעית, מצר חיקונים ושאר בצה"פ די אורלחות
 ושאר והחוס' והב"ח והב"י הטור דעת שס"ג ס5א"ח

 והאחרונים ר"מ דבעי הרמב"ם ודעת בג"מ רסגיהראשונים
 הגרח"ע גם וכ"כ וצה"פ מחיצות בג' דסגי הסכימוז'ל
 אפילו מחיצות ג' שיש במקום בצה"פ רסגי החז"אומרן
 זצ"ל. האחרונים כתבו וכן ריבוא. ששים בה שישבעיר

 קב( ס5 ח)חלק
 ודעטראיט, גארדענס, וקיו בסי-געיט, העירוב ברברלא(

 בחירוש התירו. לא ובכמה עירובין עשו מקומותשבכמה
 מבואר אינו ובש"ע חרש רבר שהוא שכתב הגרמ"פמרן
 לאמר כתב מכתבים שבכמה הגאון מרן ברברי סחירהכן.

 הש"ע רברי על וסומכין עירובין העו,סים מוחהשאינו
 בשם מאגוה"ר מכתב יצא ובאחרונה המתיריןוהפוסקים
 כרברי הלכה קח"ל השתא. ער מכחביו מכל היפךהגאון
 בעירוב. וכ"ש במחיצות אפילו בעירובהמיקל

 קטו( סי' ח)חלק
 שיש מקום ראוריתא. רה"ר אין יארק בנוא למהביאור
 ברה"ר לעבור שאסור וזמנים לעבור שמותר קבועיםזמנים

 ברה"ר. עוברים מקרי אי במכוניות עוברים רה"ר. הוהאי
 רה"י עהטה מחיצות ב' דמדאוריתא החוס' רבריביאור
 בנ"א שיהיו א( ת2אים. ב' בעי רה"ר לחכמים.אפילו
 צריך וגם לכל. תשמישחיה ניחא 9רהא ב( בו.בוקעין
 מפולש.להיות



 כללימפתחמה
 קכה( סח חןחלק

 כולה לערב מותר אי בבודם צדדים משלשה שסוקפתרחוב
 צה"פ.עא

 קסא( ס" חןחלק
 או מחיצה להיות ןרכבת[ עלעוועיטאר על לסמוך ישאם

 צה"פ שלפנינו. הדור מגדולי סרצא הפסק כפיצה"פ.
 ירושלמי, ור"ח. רשא סרטת וכיאור הצד. מןשעשאה
 על קועומדת צה"פ ודמב"ם. וף"ף גאון האי רברשרטת
 הצד. מן הוא באמצע אפילו סגי צדדים משני ממשגבה
 הוא. מה עקוםצה"פ

 קסג( ס" חןחלק
 קחרם. כעין עליו שיש ברזל מחוט צה"פהעושה

 קעא( סי' חןחלק
 סתירת שמאי. פתחי משום לחוש יש אי הצד מן קנהחיבר
 סרגיע צויך אין צוה"פ  קועל חבל שמאי. פתחי בפ"רשא
 שתי חיבור לצוה"פ. מהני אי כותל ע"ג חפיפותלקנים.
 לצה"פ. מהני איקנים

 קעב( ס" חןחלק
 מדבוץ שדץק מפולש דין בכיאוד משכא בעל עלתמיה

 הירושלמי מדבוי דץק והויטב"א כרשא דלאהירוקולמי
 כרשא.דס"ל

 רצ( סי' יןחלק
 הפתח לצורת כשוים אי הרכבת תחתהעמורים

 שכג( סר א חלקןמהד"ת
 העיד שנתישבה קודם שהיו בוד אונהד

 שכד( סי' א חלקןמהד"ת

 שםהם"
 ואם בקרושים לאכול אסוד מחיצות רוב בנפול התוס'במ"ש
 משוים ודובב ב"א בחידוש לטלטל. אסור מקצתםנפלו

 אוכלין החודבן. עד הפרצות גדרו פרצות שנפרצודלאחר
 דין אי שנפרצה לאחד ידושלים חומה. שאין אע"פקק"ל
 הצל"ח מקוורת למהרש"א ישוב לה. יש כדמלית אורה"ד

 מאתמול. סכיןדהקדישו
 סב( סי' הןחלק

 כיאור מחלוקת. לידי שמכיא מצוה לקחם אפשרהיאך
 כנמר. עז דהףמשנה

 קנג( סי' חןחלק
 תשמישודה. ניחא להיות צויך רה"דכיאור

 קנד( סי' חןחלק

 שםום"
 ולקנות לחזור צויך אי במקומו אחר ונכנס אחד עכו"םיצא
 מבעה"ב.רשות

 נו( סי' דןחלק

 עירוכין תקון לתקנת טעם עידוכין. לתקן מצוה ישאי
 קודם עידוכין תקנו לא למה המע"ה. שלמהשתקן

 ושתופי חצירות  עירוכי בין חילוק יש אישהמע"ה.
מבואות.

 סד( ס" חןחלק
 להחךר או הוצאה ולאסוד להחמיד שלמה תקנת היתהמה

 שלא הכוזוץ כתב עידוכין לתיקון טעם עידוב. עאהוצאה



מו כללימפתח

 לתקן כדי מבואות פתחי או צה"פ לתקן מצוה ישאי
 מבואות פתחי לתקן שמצוה גאת האי רכינו דבוץעירוכין.
 לתקן שמה"ת שוח"ט ובמדרש במכילתא עירוכין.להניח
 ובתוספתא בה"ג רבינו בשבת. טלטול להחור וצה"פלחיים
 כל לגבב צויכים הח"ס מרן וקורה. לחי לעשות כופיןב"מ

 איז עס זצ"ל קניבסקי הגוץ"י רבוץ להקל. שאפשרהקולות
 אודען וף יאהרען טיזענטער שין מאר פשוט רבר אדאך

 אסור כך האיסור להחור שאסור כשם עירוכין.מאכען
 אין פ"ו לכיטול גורם העירוב ומניעת ההיתר.לאסור
 בלי יטלטלו הזאת מעיר הרוים להם ילכו שמאחוששין
עירוב.

 קמו( סי' ח)חלק
 אי בעירוב לסלטל שלא עליו שחתמו קורא הקולברבר
 קורא הקול דוף מגלה להתירו. שאין הנאסר רברמקוץ
 על הדפיסו שהוי העולם להשלות רק נכתב ולאמתוכו.
 חתמו שלא ועוד הענקין הגוץ"א הגה"ק את קוראהקול
 האיסור. עלמעולם

 קמז( סי' ח)חלק
 קח"ל עליו שחולק ובמקום המ"ב לגכי אחרון הי'החזו"א

 זה. כדבר לפקפק ואין כבתראההלכה
 קנה( סי' ח)חלק

 מטלטלים שקצתם עירוב, לענין תתגודדו לא שיךאי
 לא.וקצתם

 קנח( סי' ח)חלק

 בפני לכיהמ"ד חצרות עירוכי לערב צויך אי קיץבמעוני
עצמו.

 קעג( סי' ח)חלק

 שדינו מומר ישראל עם הדר חצירות. שתי בין עירובלתקן
 כגף. עליו אוסר שאינו או לערב צויך אם גמורכגף

 קער( ס" ח)חלק

 שםזםי'
 שאינם תורה שומוץ ישראלים ישנם העיר משר רשותקנו

 רשות קנחת רשותם. לאסור ורוצים לעירובמסכימים
 שאינו מי כירושלמי מסכים אינו רהבעל היכאמאשתו
 מי ביד כח אין בע"כ. ומערבין לביתו נכנסין לערברוצה
 מכקרל בכלל הוא הוץ והאוסר לרכים עירוב לאסורשהוא
 קנא( ס" ח )חלקהרכים.

 שעםי'
 לערב. צויכה אי בשבת בתה אצל שאוכלתאלמנה

 קעה( סי' ח)חלק
 לערב צויכים אין אחד ממטבח שאוכלים ישיבהבחווץ

 שכה( סי' א חלק)מהד"ת

 ש*בםי'
 רשות לקנות מוטב אי חצרות עירובי לעשותהרוצה

 לקנות צויך או בלע"ז[ ]סופער הבית משומר אומבעה"ב
 מטעם הוא בזה דמהני ולקיטו שכירו דוקא. הדויםמכל
 שליחות. מטעם אובעלים

 נר( ס" ר)חלק
 הזה בזמן מחדש. שכירות צויך אי ולקיטו שכירונסתלק

 היכא שכירות בלי להקל יש אי העכו"ם כין הדירותשרוב
 מהר"ם על והשגה ברכית, שהתירו כמו לשכור, יכולראינו
שיק.

 נה( סי' ר)חלק
 מבעה"ב רושות לשכור והעיקר רשות קנית בדיןעוד

 של ולא הבעה"ב של ולקיטו כשכירו אלא אינווהסופער
 נשאר כח ואיזה שכירות קונה כמה ער שם.הדיווים
 באחרת לשנותו ורוצה לחכירו חפץ המשכירלבעה"ב.
 בו.כיוצא

 נט( סי' ר)חלק
 הראשונים במחלוקת גרול וכירור רשות שכירת בדיןעוד
 בעלים מטעם או שליחו מטעם הוא ולקיטו ושכירוז"ל,
 למ"ר בזה. לרשב"א ישוב תמיה בעה"ב, מוחה אםונפ"מ
 להגרש"ז ישוב לנכוץ. שליחות אין הא שליחותמשום
 שאמרו מה פי' רוקא. ככיתו להיות צויך ולקיטורשכירו
 המררגות בחרר העיר. מארון רשות קונה בדין לסלקו.בירו

 בעה"ב. של הוא לעולם בלע"ז[]האלל
 ס( סי' ר)חלק

 מהמשכיר. לשבת רשות שכירותבדין
 סט( סי' ר)חלק

 שכר. תשלום בלי ולקיטושכירו
 סב( סי' ר)חלק

 בו. הרוים מכל רשות לקנות צויך אי בשבת במלוןהרר
 צו( סי' 1)חלק

 המעות מקבל מי המלך מגזבר רשותהשוכר
 שכו( סי' א חלק)מהר"ת

 תקנו וב"ר ושלמה ררבנן מ"ע הוה עירוכיןתיקון
 שכז( סי' א חלק)מהד"ת

 ש*הםי'
 עירוב. יעשה היאך ר"ל מומוים עם בכיתהדר

 נח( סי' ר)חלק

 ומחלוקת ח"ו. בפרהסיא שבת מחלל הנקרא הואמי
 בישראל. נשיא מפני מתבחש איהאחרונים

 צ( סי' 1)חלק

 ש8וםי'
 שלא במי אמונה וחסרון עירובין לעשות שלמהבתקנת
 חז"ל בתיקוןמאמין

 שכח( סי' א חלק)מהד"ת

 שצםי'
 יו"ט בשבת תחומיןאיסור

 סד( סי' ג חלק)מהר"ת

 שצאםי'
 רוצים ואינם מסכימים אינם שיש במקום עירוב נתיראיך

 בתשו' ישראל. בשביל מהני אי העיר משר שכירותבעירוב.

 אדם לשום א"צ העיר משר ששוכרין מקום רכלשבו"י
 נפ"מ ואין קרמוניות משנים עלמא נהוג וכן רשות.לבטל

 תורה שומוץ זה. לענין בעירוב מודה אינו או מודהבין
 רשות. מבטליםבאמת

 קכט( סי' ח)חלק
 לידי יבואו ירועים שטחים על רק יהיה לא שהעירובטענה

 קמא( ס" ח)חלק



 כלליפפתחפו
 שלא מתוקן שלא קצת לשיר תקנו רבכיק ראיהטעות.
 חדשות. גדרות לגזור ואין עירוב. תורתתשתכח

 סח( סי ח)חלק
 מומר מישראל רשותשכירת

 שכט( ס" א חלק)מהר"ת

 שצבםי'
 מקום בכל עירוכין לעשות שצריך זצ"ל הגרמ"פ מקדעת

 הראשונים. החמירו שלא במקום להחמיר איןשאפשר.
 סט( סי' ח)חלק

 אפרים ורכינו בעה"מ הרטת כעבוה"ק הרשב"אברברי
 לתקן שאין חרש וברבר רלתות מהני לא ופלטוארסרטוא
 אין לקלקולא. ואחו מס"ר ידעי לא ראינקר ררובאעירוכין
 אין ישראל לגרח. המסור רבר התלמוד. אחר גדרותגוזרין
 לקלקול.לחוש

 ער( סי ח)חלק
 מבני מכשול להסיר בכדי הוא עירוכין לעשות חיובלה(
 ולא שבת, עונג ובשכיל בשוגג להוציא יבואו שלאתורה
 בשכיל זכות יש שגם אלא המדדין, שבת המחלליבשכיל
 רה-ר תורת תשתכח שלא שחששו ברבר שנשבו.חונוקות
 בחום לעיר חוץ להשאיר חז"ל לנו תקנו הוצאהואיסור
 ואין כולה לערב שלא ותקנו לערב תקנו והם  עירבושלא
 כבר שהם כיק תשתכח שלא בשכיל אחרת תקנה לתקןלנו
 שצ"ב סי ובש"ע בעבוה"ק רשב"א עחן זו תקנהתקנו
 נ"ט. עירוכין מפורשת גמ' והואוברי"ו

 קכ( סי ח)חלק
 והיפך טעות הוא בשבת הוצאה שמותר הע"ה ערטעוטענת
 עירוכין. תורת לשכח שלא מערכין שאמרו חז"לרעת

 קעח( סי ח)חלק

 שצנםי'
 חצירות עירוכי להם קונה מחו שבת לקבלהמקדימין

 של( סי א חלק)מהר"ת
 מוקרם שבת שקבלו לאותן מחניל אי השמשות כיןעירבו

 שלא( סי א חלק)מהר"ת
 העירוב קונה מתי מוקרם שבת קבלוקצתם

 שלב( סי א חלק)מהר"ת

 שצדםי'
 דיורי שאר מוח~-ם אי בכיתו מונח והעירוב בעיראינו
 של בכיהכ"נ המונח עירוב בדירוחוהם. לטלטלהחצר

 עירוב. הף אי קאנסערוואטוווען אורעפארמער
 נז( סי ר)חלק

 שנית בה יעשו אחת מצוה בה שנעשה כיון שאמרובמה
 שלג( סי א חלק)מהר"ת

 שצהםי'
 חסרון מפני בהם נכשלים תורה שבני והלכות דבריםכמה
 שבת הלכות בכל בקי ש~רנו מי וכל הרבה ועודידיעה
 לערב צריך ולכן עירוב, ליכא אם בהוצאות הרבהנכומל
 בהלכות בקיאין ~רנן שעדין קובה ובני תורה בניבשביל
 כשוגג שבת מחללי בכלל ח"ו יהיו שלא בע"פ,שבת

 ועהן מערכין. ואין לערב ראפשר היכא למדד קרובואפשר
 פ"ז. סי עירוכין הל'חזו"א



מח כללימ*תח

 קנ( ס" ח)חלק
 להם אין עירוכין בהל' בקי4ון ש4ונם הצעיריםרבנים

 ודוב וטוכים. גרח.ם זקמם דעת ע"פ אם כי בזהלהתערב
 וגרהי רבניעל

 ולתקן בפרץ ולעמוד גרר לגרוד ההורה
 להזניח ולא צבור בצרכי בכלל ולררוקו הלכה ע"פעירובין
 הדעת. קלי איזה עלהצבור

 קנב( ס" ח)חלק
 מכשולות וכמה בוךליאמסבורג, עירוב לתקן עידודמכתב

וקלקח.ם.
 קנו( ס" ח)חלק

 עירות. שוד מצרף 4ךגשר
 קעו( ס" ח)חלק

 גרולות. עירות ושאר דעטרךט בעיר עירובין ודקקבמצות
 ריבוא ס' ערהיו בעינן רה"ר יארק. בנוא רה"ר רין ישאם

 לכל או כולו ומפולש אמה ט"ז רוחב יום בכלבוקעין
 זה כנגר זה חומה( מוקף הוא )אם צרוין משניהפחות
 אצל מצךין ווהכל משום היתה רה"ר לךה מחנהרוקא.
 בשוק מצךין בעינן בוקעין ריבוא שסרם יום. בכלמשה
 )רק רגלי ברחוב לעבור אסור רמוינא בזה"ז בבתים.%א

 מפולשות רחובות ליכא וגם לעצמה( רהאי שהיאבמכונית
 העובר, לכל מס לשלם צריך וגם לשער, משער זה כנגרזה
 רה"ר. וין ל"ל לכ"ע כה"ג לכ"ע, הפקר הףולא

 קעז( ס" ח)חלק
 ישראל ובנות במ יהו שלא כרי תקנו עירוכיןמצות

 בשבתמצטערין
 שלר( ס" א חלק)מהר"ת

 שצומיי
 רחוב רבכל ד"ע מקלךזנבורג מרן הגה"ק ארמו"רדעת
 רה"ר זה 4ון האור בקינף לעמוד וחיב ארום אורשיש
 כמחיצה.רהו"ל

 עח( ס" ח)חלק
 שצחמיי

 ב' להם יש אמנם הפסק בלי לזו זו סמוכות עהרותשחו
 ולהצטרף רה"ר, לגבי מצטרפים אי נפרדותשלטונות
 נוהג אלא מקום או בזמן תלף אינו מ"ע רבוא.לשסרם
 בשכיל עירוכין למצות טעם שכתבו מה תמוהעולמית.
 כרי שהוא חז"ל טעם לן סמ ולא לבהמות מאכללהספיק
 אלו וטעמים שבת, עונג ובשביל מרכים מכשוללהסיר
 בשכל ישפוט דעת בר רכל הח"ס מרן רברי לעולם.נוהגים
 השבת יום בכל לשמור ישראל לקהל אופן בשוםשא"א
 גוזר הפשוט השכל א"כ גרול או קטן רבר להחמאמבלי
 המודר בעירוב והמבואות החצרים לתקן ומחךבשראף
 הרכים את מכסרל נקרא עירוב בעממ המחמירטלטול.
 להחמיר. ולא שומעיןולהקל

 קנט( ס" ח)חלק
 שלה( ס" א חלק )מהר"ת עיר של בעןבורה עירובוהנותן

 פסחהלכות
 תנמי'

 בשבחו לספר מוחר 4ר להספיד. שאסוד ביום הספרבאיסור

 להבנים. מוסר רברי לומר או מתשל
 רט( סי' ו)חלק

 תדמי
 כיו"ט אופנהם רכיבת4וסור

 תז( ס" א חלק)מהר"ת

 תומ"
 אמה. אלפים לו יש אי חולים לכית ערב"ס חולההמהייך

 גם ואם ובניו. לאשתו ולא אלפים נחיו לזר רוקאאם
 אמה. אלפים הודרו עצמולחולה

 קסר( סי' ח)חלק

 תיםמ"
 ינהג כיצר הכוכבים צאת קודם ר"ח ליל ערכיתהמתפלל
 ר"ח והוא למוצ"ש שבת סעודת שמשך ומי ךבא.כיעלה
 ינהג.כיצר

 סר( ס" ה)חלק
 ומצש"ק שבת בערב ךבא יעלה באמירת ינהגכיצר

 מג"א. לסודרת ךשובבהוספהו,
 נ( סי' ג)חלק

 תכבמי'
 לתשלומין שחרית יתפלל אם בר"ח, ךבא יעלה לומרשכח
 מוסף. אחר או מוסףקודם

 קפא( סי' ח)חלק
 בסוכות הלל על זמן מברכין איןלמה

 שלז( סי' א חלק)מהר"ת
 חוזר אי מוסף והתפלל בר"ח ךבא יעלה לומרשכח

ומתפלל
 שלח( סי' א חלק)מהר"ת

 מחים סוף ונזכר ךבא יעלה לומרשכח
 שלט( ס" א חלק)מהר"ת

 תכומי'
 לעלות מותר ואי עליה שעומר למי הלבנה לקרש מותראי

שמה.
 רנט( סי' ו)חלק

 לבנה. בקידוש מהואבל
 רד( סי' ז)חלק

 חיובית מצוה הוה אי לבנהקירוש
 שמא( סי' א חלק)מהר"ת

 הגג תחת הלבנה מקדשין שאיןסעם
 שמב( סי' א חלק)מהר"ת

 הלבנה בקירוש ימתין 4ך לחודש בי"ב מצוה ברנעשה
 שמג( סי' א חלק)מהר"ת

 הלבנה מולר מונין מקוםמ4וזה
 שרמ( סי' א חלק)מהר"ת

 מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לבנההמקדש
 תמג( ס" א חלק)מהר"ת

 הזה בזמן לירוקולים לרגל לעלות מצוה יש4ך
 תפב( ס" ב חלק)מהר"ת

 תכחמי'
 לבני א"י בני בין בחוקווד פ' ער הקריאה שמחלקיםטעם



 כללימפתחמם
 כשחל מסעי מטות עד ובמעוברת פשוסה בשנהחו"ל

 בשבת. פסח שלאחרון
 צא( סי' 1)חלק

 תכםם"
 לתעניתו תענית צריך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

 שלו( סי' א חלק)מהד"ת

 הלילא דקרי חדנהו לבבל איקלערב
 שמ( סי' א חלק)מהד"ת

 תלם"
 שאוכל למי למוכרן מותר אי מאשין מצות אוכל שאינומי

 שמה( סי' א חלק)מהד"ת

 תלאם"
 שאהז"ג. ובלאףן יראה, דבל בל"ת חחבות נשיםאי

 שכה( סי' 1)חלק

 תלנם"
 ערב בחצירו המונחת האשפה בכלי חמץ להניח מותראי

פסח.
 סג( סי' ד)חלק

 חמץ, השבתת במצות חחבות נשים אי האב"נבחקירת

 הפסח קודם חמצו המבער שם, שחידש הנפלא הדברביאר

 אכתי מקרי בריקה חיוב עליו שאין הגם ההיתרבזמן

 ק"פ דלשחיטת חידש האב"נ לו, שאין הגם קחםהחמץ

 במחלוקת לב"ב, ואפי' חמץ בריקת זמן ערעבורבעינן

 שחל רי"ד סוגיא בביאור והמלחמות והראב"דבעה"מ

 אכילת נאסרה מאימתי השבת, מלסני הכל מבעריןבשבת

 פסח. ערבמצה
 סח( סי' י)חלק

 תלום"
 קודם בכיתו חמץ בבריקת יעשה כיצד לפסח מכיתוההולך

שיצא.
 סז( סי' ד)חלק

 תלזםי'
 בריקה צריכים אי רירות לו ונתפנו בתיםמשכיר

 שמו( סי' א חלק)מהד"ת

 תםם"
 בארגדם להחדקו מותר אי לעכו"ם חמצוהמונר

 קבל לא טפחים. עשרה מחיצה בעי אי בלע"ז[]קלאזעטס

 מחיצה. בעי אי אחריותעליו
 קפט( סי' ח)חלק

 תמבםי'
 כזית סרעור ליכא לשרוף העומד דכל מינץ מהר"םבקושית

 לישרף. העומד חמץ על מחחבהאיך
 כט( סד 1)חלק

 ודאי. חמץ הף איח"ש
 א( סד ב)חלק

 אב הף עצמה דהגבהה התמוהים רגמה"ג לדבריישוב

 הנחה. לצורך הגבהה בעינן אי גמורה.מלאכה
 קסט( סד ח)חלק

 בחמץ למכור צריכים אי השנה כל בהם שהשתמשספרים
 שמז( סי' א חלק)מהד"ת

 כלב מאכילת שנפסל בחמץסיכה
 שמח( סי' א חלק)מהד"ת

 תמנם"
 לעכו"ם חמצו עם מצףצת טליתלמכור

 שמט( סי' א חלק)מהד"ת

 תמדם"
 פסחים בירושלמי זצ"ל טשעבין אבד"ק הדור גאוןקושית

 בריקה צריכים היו שבירושלים מדרשות ובתי כנסיותבתי
 ב( סי' א)חלק

 בשבת, מפקיר משום איסור בו יש אי בשבת חמץביטול

 הפקר כשאר אינו חמץ הפקר ע"ש. לבטל יותר נכוןאו

 ע"ש. לבטל ואין בשבת לכתחילהומותר
 סו( סי' ז)חלק

 אלא שמחה דאין פסח קרבן בשחיטת חן תקנו לאלמה

 אליהו. של ולכוס כוסות לד' טעםבהן.
 סז( סי' ז)חלק

 של בראשון עשירה מצה לאכול שאסר מנוח לרבינוישוב

 אלא מקרי לא עשירה דמצה הנ"ל ר"מ שיטתפסח.

 פת. מרין מצה בה לצאתכשראףה
 קד( סי' 1)חלק

 לעכו"ם ליתנו מהו פת ונשאר בשבת להיות שחלע"פ
 שנ( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת להיות שחל בע"פ חצירותעירובי
 שנא( סי' א חלק)מהד"ת

 שני' סעודה לחלק יש אי שבת להיות שחלכיו"ט
 שנב( סי' א חלק)מהד"ת

 תמהם"
 מצות קחם אי הכל שרף ואח"כ מצה ברוב שנתבטלחמץ

ביעור.
 סז( סי' ה)חלק

 סרטת כיאור דעת. גילף או הפקר מטעם הוה איתשכיתו

 והב"ח הקצוה"ח ובסרטת נדר. מרין הוא דהפקרהרמב"ם

 אי ישראל ברשות הפקר של חמץ להפקר. שאלה מהניאי
 קודם חמצו אדם דמפקיר ירושלמי בסרטת לבערו.חחב

 ג' בפני שלא הפקר הפסח. אחר בו וזוכה וחוזרהפסח

 ב' דיש רין חידוש שבת. איסור להפקיע בהמתוומפקיר

 בסוגיא רשות. סילוק של ואחד קנין עושה אחד הפקרמיני

 כיטול בענינים אריכות ועוד מ'. גיטין עבדודמפקיר
והפקר.

 צח( ס" 1)חלק

 יפה ב"ד כח מוד יחיד. להפקר ב"ד הפקר כיןחילוק
 להפקיר. רק או לאחרים להקנותו ב"ד כח יש אילהפקיר.
 ענינים כמה ועוד לדאורייתא. דרבנן הפקר כיןחילוק

 הפקר.בעניני
 צט( סי' 1)חלק

 חמץ לבער. חחב אי קען[ ]גארבידש האשפה בכליחמץ
 לבער. חחב אי ישראל ברשות הפקרשל

 קפז( סי' ח)חלק



נ כללימפתח

 שנג( סי' א חלק)מהר"ת יעמומי'
 אין הא ע"י רמוציאו למ"ר שני כיו"ט חמץהמוצא
 רמילה להרמב"ם תשביתו. מצות קחם ולא לעכו"םשליחות
 ע"י מצוה מקחם שאינו שבת רחינן אפ"ה בגרכשרה

 חמץ פטוחן. רהיו שנים ימולו לא אמאי רגר.שליחות
 מצותו. נעשה מקרי אי שנשרףלאחר

 קפב( ס" ח)חלק
 שיאמר בפסח חמץ במוומא המג"א על אחרוניםבקהרת
 דיש חמץ ברין לעכו"ם, שליחות אין הלא להוציאולעכו"ם
 בלילה, קדערם שורפין ראין רנותר רומיא כיוםלשרפו
 אי הכלי את עליו כופה כיו"ט חמץ מוציא בריןמפלפל
 כשכיטלו. אפילו או כיטלו בשלארווקא

 לא( סי' י)חלק
 סה( סי' ג חלק)מהר"ת לוקה אי בפסח חמץקנה

 תמחמי
 מקחם לו יש אם או חמץ לו שיהא חחב אי רתשכיתומ"ע
 פטור. לו איןואם

 נח( ס" א)חלק
 הפסח. לאחר קנסוהו אי חמצו לו והמוכרמומר

 נר( סי' ג)חלק
 שליחות ברין בפסח. עכו"ם של בחמצו לסחור מותראי

לעכו"ם.
 חרושת בבית נאמן עכו"ם חמץ. במכירת אחר מצרהערמה
 בפסח. במסחריו ועוסק חמצו, מכרישראל

 נה( ס" ג)חלק
 בבע. עובר אינו הקרש של בחמץ אחריותהמקבל

 נר( סי' א)חלק
 שנים כמה של ושכר ח"ש משקאווב ליתן סמכואמאי

 הפסח. עליו שעבר חמץ הר האבשמחות,
 נר( סי' ג)חלק

 כבר ואצלו אחרת במרינה חמצו למכור שליח עשהראובן
 יכול אי הגיע לא עדין השליח ובמקום איסורו זמןהגיע
 בריקה. בשעת שביטל מה על לסמוך יש אי אעפ"כ.למכור
 שמועיל. באופן איסור זמן אחר חמצו שמכרשליח

 צז( סי' ו)חלק
 מאוחר, או קורם איסורו שזמן במרינה חמץ לו שישמי

 או גברא איסור הוה אי חמץ לעכו"ם. במכירה יעשהכיצר
 בין מחלק רסרל"מ. הוה אי וחמץ חרש איסורחפצא.
 צג-צר( סי' ו )חלק החפץ. בגוף או בזמן קשוראיסור
 הפסח ולאחר פסח קורם בהנאה אסרו או חמצוהקריש
 אמרינן אי וב"י. יראה בבל למפרע עבר אי עליושאל
 יכול אינו גזבר ליר בא הקרש בחלה. כמו בהקרשהואיל
 וצ"ע להקרש. שאלה אק רלר"א בורו"ט עליו.לשאול
 קודם למכרו ושכח לעני קמח הקדיש מפאנו.מרמ"ע
 הגר"ח מרן ברברי הקדום. מנררי קיל צרקה נרריהפסח.
 מרברי וצ"ע רמים לקרושת הגוף קרושת כין רמחלקהלר

 מנה שוה הקדש אמרו רלא תוס' רברי כיאורהרמ"ע.
 בבעלים. אלא שו"פ עלשחיללו

 קפג( סי' ח)חלק
 החמץ לו שמכרו העכו"ם מצאו לא פסחמוצאי

 בבעלים אלא נוהג אינו תשכיתומצות
 שנר( ס" א חלק)מהר"ת

 פסח בחוה"מ חמץ על הזמנות עושה ]בראקע"ר[סוכן
 שפו( סי' א חלק)מהר"ת

 רתשכיתו למ"ע מילה כיןחילוק
 סו( סי' ג חלק)מהר"ת

 ער לירו השטרות באו ולא בע"ב של חמצן למכורנתמנה
 הפסח ימיבתוך

 סז( סי' ג חלק)מהר"ת
 תמטמי'

 אלא ראווקיתא, בזה"ז ספירה רמצות החינוך דעתמאור
 בזה"ז עומר רליכא בעומר או לעומר וכך כך אומריןראין
 חדום. רברוהוא

 ריר( סי' ח)חלק
 תנמ"

 מנתו לעכו"ם למכור מותר אי האסוחם בכית שהואמי
 בפסח. לושיגיע

 סה( ס" ר)חלק
 חמוצים במים שרחצם חשש בהם יש אי רחוציםכיצים
לפסח.

 סו( סי' ר)חלק
 לעבוד להעכו"ם עצמו השכיר ואח"כ לעכו"ם חמצומכר

 אמאי חמץ במכירת הערמה המכירה. בטלה איבחמצו
מועיל.

 נה( ס" ג)חלק

 תנאמ"
 לפסח. תותבות שינחםהנשר

 נו( סי' ג)חלק
 לחלב ומבשר לפסח ציין[ ]פאלשע תותבות סרנחםהכשר
 הכשר. בעיאי

 סח( סי' ר)חלק
 לפסח. יעשה כיצר השני כל בהם שאוכל תותבותשינחם

 ישוב גוש. ברבר שני בכלי והרש"ל הרמ"אבמחלוקת
 תשמישתו רוב סכין שאמרו במה חרש ופי' המחברסוררת
 הסרנחם. להכשיר היתר ראשון.בכלי

 צג( סי' ר)חלק
 מחדום טבילה צריך אי עכו"ם שציפוהכלי

 שנה( סי' א חלק)מהר"ת
 בפסח שינחם ברדלי עם ינהוגכיצר

 שנו( סי' א חלק)מהר"ת
 שנז( סי' א חלק חשמיאהר"ת תנור על כלים להגעילמהו

 תנדמ"
 בורקים והאיך חמץ, מפרורי ספרים למברק צחכיםאי

 בצק פרורי כין חילוק ממילא. בטלי אי פירוריןאותם.
 יפה גלוסקא ימצא שמא חחשינן הגמרא פי' פירורין.לשאר
 ממילא רבטלי הכית רפרורי חידוש מכדת. פחותשהיא
 לברוק רחחב להחזו"א ישוב רוקא. הבריקה לאחרהחנו
 אי בחמץ ספרים מכירת זו. לבריקה טעמים חמשהספרים
מהני.



 כללימ*תח%
 סד( סי' ז)חלק

 המחרא בירך ולא מצוה שאכל דמי הגרש"ק בפסקתמיה

 שאנסוהו מי גזולה. מצה דהוה מצה חובת ידי יצאלא

 לברך. צחך אילאכול
 ק( סי' 1)חלק

 מבחינם עדיפא בשכרמצוה
 שסא( סי' א חלק)מהד"ת

 תנהם1'
 ששמים מה וצ"ע הדחק בשעת הבדז מן שלנו מיםשאיבת
 במיםכלארין

 שסב( ס" א חלק)מהד"ת

 דוקא זכוכית כלי צחכין אי שלנומים
 שסג( ס1 א חלק)מהד"ת

 קודם שנשאבו מים עם השחר עלות קודם מצותלאפות
שקעה"ח

 שסד( סי' א חלק)מהד"ת

 רננזם1'
 מותר אי בלע"ז[ ]פריזער במקרר שהניחה מצהעיסת

 בחוה"מ. מצה ממנולאפות
 סד( סי' ד)חלק

 וביאור מצה. מחיוב עצמו לפטור כדי להעחם מותראי
 וכר גגות דרך פירותיהן מכניסים האחרונים דורותבגמ'

 הבכור על מערימין תמורה ובגמ' המעשר. מןלפוטדן

 מכהן.להפקיעו
 רכח( סי' ח)חלק

 נאסר אי הפסח עליו ועבר לענחם חמןנדר
 שסה( סי' א חלק)מהד"ת

 יעשה כיצד לחלה ומצרף מצותהאופה
 שסו( סי' א חלק)מהד"ת

 תנםם1'
 נחושת של באגן מצותלישת

 שסז( סי' א חלק)מהד"ת

 לישה קודם קמח להוסיף מותר בקמח הרבה מיםשפכו
 שסח( סי' א חלק)מהד"ת

 תםבםי
 זרעונים לאכול הרופאים לה וצוו סכנה בה קרשחולה
 לחולה. ברותחין חליטה להתיר יום אי תעשה. כיצדבפסח

 קפו( סי' ח)חלק

 שיב"ס לחולה בפסח פירות מי עם קמחללוש
 שצא( סי' א חלק)מהד"ת

 תםזם1'
 מחשש לקנותם לחוש יום אי צימוקים ובפרט יבקרםפירות

 לפסח. ובפרט השנה לכל איסורתערובות
 קח( סי' ה)חלק

 תעם"
 לעשות והנוהמם בשבת, להיות ע"פ כשחל בכוחםתענית

 יעשו. מתיסיום
 סח( סי' ז)חלק

 ע"פ להתענות צריכה אי בכורהאשה

 שסט( סי' א חלק)מהד"ת

 ע"פ להתענות חחב אי דופן יוצאבכור
 שע( סי' א חלק)מהד"ת

 תעאם1'
 לאכול מותחם אי ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים
 בפסח. בה יוצאין שאיןמצה

 קב( סי' 1)חלק

 ידי זו בתערובות יוצא אי ברוב ובטל במצה שנתערבחמן
 בהיתר במל"מ צ"ע ירושלמי, מדבף ותמיה מצה.חובת

 העושה מצטרף. אינו עונקרן לענין דלכ"ע לאיסורמצטרף

 בקהרת הנ"ל. וכמל"מ גרירא שייך והאורז החטרן מןעיסה

 אכילה. בקרעורי ככולא רובא אמחנן לא למההאחרונים
 את הרשות יבטל דתים ב' דאוכל אלף המג' לקהרתישוב

המצוה.
 סה( סי' ה)חלק

 בדברי למחצה. עד תורה קרעוף נתקטנו אי הצל"חבשיטת
 לדבריו. וצ"ע הי'. בדורו ארוך דנוב"י מאהבההתשובה
 בקומצו. ביצים ב' שיחזיק כהן דליכא מהמציאותוצ"ע

 וכל יום בכל שנהג השיעור נשתכח היאך גדולהתמיהה
 הבשר. ולא העצם מן השיעור דמדידת חידשישראל.

 קצד( סי' ח)חלק

 נפרשו ושוב פסול עם שנתערבו כשרים אתרוגיםב'
מהתערובות.

 רה( סי' ח)חלק

 והף מר דבר בו עירב הו"ל דמרור הישוע"י לקושיתישוב

 דכל כיון והאמנם המצוה, מקחם והיאך אכילתן כדרךשלא
 אכילתן. דרך נעשה פסח בליל מדור אוכליםהעולם

 רצב( סי' י)חלק

 נפשו שתצא עד אותו מכין פסח ערב מצההאוכל
 שעא( סי' א חלק)מהד"ת

 שיעור להם יש אי דרבנן מרדותמכת
 שעב( סי' א חלק)מהד"ת

 משנה לחם לו ואין ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים

אחר
 שעג( סי' א חלק)מהד"ת

 ארוסתו על כבא ע"פ מצה האוכל הירושלמיביאור
 שעד( סי' א חלק)מהד"ת

 תעבם1'
 בפסח ברשות שלא עכו"ם במשכון השתמשמהף"ל

 שעה( סי' א חלק)מהד"ת

 אדום הוה אי תידושחן
 שעו( סי' א חלק)מהד"ת

 צה"כ קודם ע"פ לקדששלא
 שעז( סי' א חלק)מהד"ת

 הסיבה צחכין מהן איזה כוסותר
 שפא( סי' א חלק)מהד"ת

 סח( ס" ג חלק יצ"למהד"ת סיפור על מברכין שאיןטעם

 והגדת בכלל הוה בנותאי
 סט( סי' ג חלק)מהד"ת

 כד"א שלא מצהאוכל
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 ע( סי' ג חלק)מהד"ת

 תענםי'
 מצה. כולו הזה הלילה בפי הלב"מ לקושיתישוב

 סו( סי' ה)חלק
 למה שואל הבן אין למה פסח. בליל הסרר על קחרותבד'

 למה החוו"ד בקחרת לשאול. נעשה שהוא שני כוסמוזגין
 תינוק הבן להרמב"ם חרש רבר כוסות. ד' על שואלאינו
 או הקורא, אומר נשתנה ומה כוסות. ד' מוזגין למהשואל
 אחר.ת"ח

 ויב( סי' ח)חלק
 השחר. עלות עד או חצות ער הוא מצוים יציאת סיפורזמן
 של ק"ש זמן הגיע רבותינו ואמרו תלמידיהם ראחןטעם

שחוית.
 ויג( סף ח)חלק

 ינהגו כיצד ברכות שבע ערש פסח*ל
 שפב( סף א חלק)מהר"ת

 תעהם"
 בו שנטעם קורם למרור חסא שלוקחים העולם מנהגלישב

 מצה בישל קחמי. במלתחהו שלקות הגמרא פי'מוירות.
 מצה רבלע טעם למצוה. ברכה כין חילוק טעמא,רבטל
 ומחלוקת רשב"ם דבוי ביאור יצא. לא מרור בלעיצא

 מר. טעם בעי איהראשונים
 סח( סי' ז)חלק

 דאין החזו"א בדבוי בפסח. למרור סאלאט לקחת מותראי
 מרור טעם דבעינן מה מר. שנעשה קודם בסאלאטיוצאין
 ירושלמי לפי מרור. ששמו מה רק מר שיהיה הכוונהאין

 ולא קשה וסופו רך תחלתו דמרור ופי' הוא מתוקרחזרת
 - ומתוק.מר

 צב( סי' 1)חלק
 כוסות ארבע תיקון על שואל הבן שאיןטעם

 קועט( סי' א חלק)מהד"ת
 מרור אכילת אחר נפשותבורא

 שפג( סי' א חלק)מהר"ת
 אכילתן כררך שלא באכילה עשה מצות מקחםאי

 שפד( סף א חלק)מהד"ת
 וככיצה בכדת תורה שיעווי במשקולת לשקולשאין

 שפה( סי' א חלק)מהד"ת
 חובה מצות אופין אימחן בשבח שחלע"פ

 שפז( סי' א חלק)מהד"ת
 בעצמו מצוה מצוח לאפותמצוה

 שפח( סי' א חלק)מהד"ת
 גלגול בקועח שנתקפלהמצה

 שפט( סי' א חלק)מהד"ת
 קטניות בכלל הר אידלחמן

 שצב( סי' א חלק)מהר"ת
 במשקולות לשקול אין מצוהשיעווי

 עא( ס" ג חלק)מהר"ת

 תעום"
 שנחתך לאחר הבצק על להוסיףשלא

 שצ( ס" א חלק)מהד"ת

 תעזם"
 האפיקומן גונכים שהתינוקותבמנהג

 ווצג( סי' א חלק)מהד"ת
 במצוה שיעור חציבדין

 שצד( סי' א חלק)מהד"ת

 תפם"
 רק או עצמו ובין בינו כשהוא ביחיר סייך אי תחגוררולא

בפרהסיא.
 רפו( סי' י)חלק

 תפאם"
 בה יוצא אי שו"פ בה שאין ומצוה לכם בעי איסונה

 תקי( סי' א חלק)מהד"ת

 תפזם"
 גרול כוס ליקח נכון יותר אי חן הרבה לשתות יכולאינו

 כוס מליקח כוס רוב ולשתות כוסות לד' ביצים ג'כשיעור
 רנתקטנו בדין גרולה ואויכות כולו, ולשתותקטן

השיעווים.
 סט( סי' ר)חלק

 רש"י דבוי וביאור ראווייתא, הוה אי פסח ליל הללאמירת
 ההלל את שגומוים הרבה רבוים עליו קועוניםשפ"

 אי הרמב"ם. מהשגת הבה"ג לרבינו ישוב הגדה.ואומוים
 מחלקין היו לא הבית בזמן פסח, ליל הלל עלמברכין
 הסעודה. באמצעההלל

 סט( סי' ז)חלק
 דאוריתא הר הלל אמירת אי הפוסקים מחלוקתבדבר

 שצה( סי' א חלק)מהד"ת

 תפםם"
 הז"ג. שלא מ"ע הו"ל העומר רספירת הרמב"ןבדבף

 רפג( ס" ה)חלק
 צויכים אם בהש"מ השקיעה לעמן ר"ת כשיטתהמחמיוים
 העומר. בספירת גםלהחמיר

 קג( סי' 1)חלק

 שעה והעיר בשבת להיות שחל ע"פ שינה שחטפתומי
 החמץ לאכול לו מותר אי חמץ אכילת זמן סוף קודםאחת
 וברכה"ת. התפלהקודם

 קצ( סי' ח)חלק
 ביה"ש העומר ספירת לספור דמותר שכתב הטור עלצ"ע

 מברכים. אין מצוה ספק על והאבברכה
 קצב( סי' ח)חלק

 ספה"ע לספור צויך אי מאוחר במנעין מעויבהמחפלל
 דאווייתא תדיר ושאינו דרבנן תדיר בזמנה. מעויבקודם
 ערבית של ק"ש קודם. איזה ומקודש תדיר קודם.איזה
 איזהו וספה"ע בבהמ"ז השאג"א במש"כ לספה"ע.קודם
 לא. או לפנינו מצות שב' בין חילוקקודם.

 קצג( סף ח)חלק
 הספירה. בימי ינהוג האיך התאויך קו לעבר שנסעמי

 קכא( סי' י)חלק
 ספירה ספר לא שאחמול ונזכר יום מבעוד שבת שקיבלמי

 ~וצו( סף א חלק)מהד"ח
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 בספירה מהו הספירה באמצע שהגדילקטן

 שצז( ס" א חלק)מהד"ת

 ספירה באמצע מצוה בר קתעקוהקטן
 שצח( סי' א חלק)מהד"ת

 הז"ג שלא מ"ע הוה אי העומרספירת
 שצט( סי' א חלק)מהד"ת

 העומר ספירת על שהחהנוברכת
 ת( ס" א חלק)מהד"ת

 העומר ספירת על שהחהנו מברכין דאין סוכה הר"ןטעם
 תא( סי' א חלק)מהד-ת

 תצאם"
 לאכול מותר אי לילה והניע הפסח בסוף סעודתוהאוכל

 ערכית תפלת לפני עכ"פ הסעודה בתוךחמץ
 עב( ס" ג חלק)מהד"ת

 תצבם"
 טו( סי' ג הצבן"לק מן פורש מקף אי בה"ב מתענהאינו

 טוכ יוםהלכות
 תצנם"

 בו יש אי יושב ואחד בקרה"ת עומדים שנלםמהנ"נ

 תחגודדו. לאמשום
 קכ( סי' ו)חלק

 ע"ש להסתפר מותר אי א' כיום שחל ההגבלהראשון

הקורם.
 עג-עד( סי' ד)חלק

 הספירה. זמן שהוא בחוהמ"פ זמר כלי לשמוע מותראי
 קפח( סי' ח)חלק

 לעשות שלא והנערם האנערם נוהגין שלא מהתמיהה

 בעיקר כיאור עצרת. ועד מפסח ואילך משקעה"חמלאכה

 בזה. הפוסקים ובמחלוקת המנהגמקורן
 רטו( סי' ח)חלק

 שליט-א. אדמו"ר כ"קתשובת1
 רטז( סי' ח)חלק

 ספירה משום ויקודין לעשות אסור פסחבחוה"מ
 תב( סי' א חלק)מהר"ת

 פסח בחוה"מ זמר לכלי לשמוע מותראי
 חג( סי' א חלק)מהד"ת

 שני בפסח להתענות מותראי
 תד( סי' א חלק)מהד"ת,ן

 תצדם";
 ערב והאוכל וחלב. בשר אכילת כין בשבועות להקל ישאי

 זה. גם להקל יש אי ערב לעתשבועות
 ע( סי' ז)חלקן

 אפילו כיו"ט בלע"ז[ ]בהסיקעל אופנהם על לרכובאסור

לתפלה.;,1
 עא( סיי ז)חלקן,

 טבוח יום נקרא אי שבועותאס"ח
 תה( ס" א חלק)מהד"ת

 אומר שבועות בחוה"מ שכתב הרמב"ם לשוןבקישף

 תצהם"
 כיו"ט א1רן[ ]רהב מגרר על אדמה תפוחילגרר

 תיג( סי' א חלק)מהד"ת

 מלאכה לעשות מותר אי כיו"ט יומיאפוקי
 עג( סי' ג חלק)מהר"ת

 תצום"
 שנים ג' ארה"ב לסניף מפועליו שלח ישראלי ארץמשרד
 שני. ליו"ס דינםמה

 פג-פד( סי' ד)חלק

 משנה ללחם פשוטה מצה לצרף מהו שמורה מצהאוכל
 שנח( סי' א חלק)מהד"ת

 של אחרון פשוטים לאכול מהו ז' כל שמורה מצהאוכל

פסח
 שנט( סח א חלק)מהד"ת

 שלא מי אצל לאכול מותר אי מאערן מצות מלאכולהנזהר

נזהר
 שס( סח א חלק)מהד"ת

 של שני כיום לעצמן מנין לעשות להם אין בחו"ל א-יבני

יו"ט
 תח( סי' א חלק)מהד"ת

 של שני יו"ט לענין הם מה בא"י לומדים חו"לבחוף

גלתות
 תט( סי' א חלק)מהר"ת

 חמץ לקנות יכול אי בחו"ל פסח של אחרון א"יבן
מעכו"ם

 תי( סי' א חלק)מהד"ת

 ראשון יו"ט מוצאי יבויל אי בחו"ל אר"יבן
 ער( סי' ג חלק)מהד"ת

 גלתות של יו"ט לענין בחו"ל לחזורדעתו
 עה( סי' ג חלק)מהד"ת

 תצזם"
 אחד ומצא שניםרמן

 תיא( סי' א חלק)מהר"ת
 כיו"ט מילה לבוית נרותלהדליק

 תיב( סי' א חלק)מהד"ת

 תקבם"
 גורם קוים מים כשמוסיפים ודרכו לטעה חשמליקומקום

 כיו"ט להשתמש מהו תרתיח קרחזור עד הנרלכבות

 באיזה והראב"ד הרמב"ם במחלוקת מים. בולהוסיף

 בכלל הו"ל לכישול אש כיו"ט, התירו נפש אוכלמכערוי

 חשמל חוטץ לעולם. בא לא מקוי חשמל ממש. נפשאוכל

 הוה לקומקום קוים מים שופך אש. בכלל הף איבקומקום

 לא מיד נגמרת המלאכה שאין דכל מהר"ל חירושהגרמא,

 אי בשבת כחו רמיא". "מכידקא ראיה הגרמא. אלאהוא
 אסור לכ"ע גרמא דבהעברה גאונים קצת חידושגזרו.

 חמים מים הנחתן ההנו מים ע"ג מים לדבויהם.ודחיה
 לפתחן. מותר אי כיו"ט,מבתלער

 סח( סי' ה)חלק
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 תקדם1'
 מכונה עם מבושלים אדמה תפוחילמער

 תיד( סי' א חלק)מהד"ת
 תקום1'

 ומעשרות תרומות מגכיהיןאין
 תטו( סי' א חלק)מהד"ת

 צז( סי' ד)חלק
 קיד( סי' ג)חלק

 מלאכת המאכל. ישרף שלא כיו"ט הגז להוריד מותראי
 לכ"ע דכיו"ט הפנ"י תמיהת הותרה. או דחרהיו"ט

 אפשר מקרי אי אחר אש לעשות צריך אם אסור.משאצל"ג
 אוכל לצורך שעיקרה מלאכה דמין בש"מ אחר. אשעל
 או"נ. לצורך שלא לעשותן מותרנפש

 עה( סי' ז)חלק
 בהדלקת יעשה כיצד להיפוך או השבת אחר כיו"טיא"צ
 של ובנר כיו"ט. שבעה של נר ביו"ט. בטלה נר נשמה.נר

 הפוסקים. מחלוקת עכו"מ ע"ייא"צ
 סט( סי' ה)חלק

 מה במוצש"ק. שחל כי"ט להבדלה נרות ב' לדבק נכוןאי
 מדובקין. להיות הנרות צריכין אם אבוקה.נקרא

 ריז( סי' ח)חלק
 ]געפלאכטען[ קלוע נר להדליק לאשתו אמר סג"למהר"א
 במוצש"ק. יו"ט כשחל להבדלהשיהיה

 רח( סי' ח)חלק
 והוא בלא"ה לבשל שא"א לא אם כיו"ט הגז להקטץןאין
 כישול.צורך

 קנד( סי' י)חלק
 כתב עליהם שיש סגרות כיו"טהמעשן

 תטז( סי' א חלק)מהד"ת
 ביו"ט סיג' למעשן להדליק מותר אי מעשן שאינומי

 תיז( סי' א חלק)מהד"ת
 נרות מדליקין אין כנסיות בתי הרבה שעכשיוטעם

בשרו"ט
 תיח( סי' א חלק)מהד"ת

 כיו"ט הגזלהקטץן
 תיט( סי' א חלק)מהד"ת

 ביו"ט מהשעוה הנרות לנקותמותר
 תכ( סי' א חלק)מהד"ת

 ביו"ט להגריל או להקטין חשמליתנור
 תכא( סי' א חלק)מהד"ת

 תק1זם1'
 ובתקנותיהם דרבנן במצות תוסיף בל ישאי

 תקכד( סי' א חלק)מהד"ת

 תק1חם1'
 להקל שנהגו ומה כיו"ט, הכית מפתחות להתניא מותראי
 אסור יו"ט לצורך שאינן מפתחות כיו"ט. הוצאותבכל

להוציאן.
 עו( סי' ז)חלק

 חכמים כח ואי התורה. על להוסיף לחכמים כח ישאי
 נביאים. מכחעריף

 עז( סי' ז)חלק
 הוראות המורי ועל הציבור על אימה להטץלהרוצים
 לחוות יראים רבנים הרבה ועי"ז פלסתר. וכתכיבאיומים
 בא חרב מבזיונות. שיראים האמיתית תורה רעתדעתם
 שיצאו חשש זברי'. ר של ענוותנותו הרין. עיוות עללעולם
 שלא כיו"ט הוצאה איסור ]בלע"ז[. קערידזש עםהנשים
 לגמרי.לצורך

 סז( סי' ח)חלק
 גניבה חשש שאין במקום ביו"טהוצאה

 תכב( סי' א חלק)מהד"ת
 ביו"ט לצורך שלא הוצאהאיסור

 תכג( סי' א חלק)מהד"ת
 שני יו"ט לצורך איזמללהביא

 עו( סי' ג חלק)מהד"ת

 תקכזם1'
 לבשל שליח להיות יכול אי תבשילין עירוב הניח שלאמי
 עירוב. שהניחלמי

 ע( סי' ד)חלק
 קמחו. גם נאסר אי תבשילין עירוב הניח שלאמי

 עא( סי' ד)חלק
 אכולהו מברך תבשילין ועירוב וע"ת חצירות עירוביהמניח
 חבילות. חבילות מצות משום חתשינן ולא אחתברבה

 קה( סי' ו)חלק
 לעשות צריך אי ליו"ט, חותנו או אביו לבית הבאזוג

 ביאור לא. או בכיתם ישנים אי חילוק תבשילין.עירוב
 אי עירב שלא מי ואחד. אחד כל על חיוב דע"תבא"ז
 לאחרים לבשל מותר ואי שבת, נר להדליק לומותר

שערבו.
 עד( סי' ז)חלק

 מין מכל ומצטרפין מכזית פחות לא ע"תשיעור
 תכד( סי' א חלק)מהד"ת

 הקמח להם הקנה ולא אחרים לו ובשלו ע"ת לעשותשכח
 תכה( סי' א חלק)מהד"ת

 תבשילין עירוב אפילו אבינו אברהםקתם
 תכו( סי' א חלק)מהד"ת

 * תקכםם1'

 שמחה בחיוב בחוה"מ. יום בכל חן לשתות חיוב ישאם
 בזה"ז, קרבן דאין דאף הרמב"ם דברי ביאורבחוה"מ.
 רצה דאם הרע"ב דברי ביאור בחן. או בבשר שמחהאיכא
 כיו"ט.מתענה

 עח( סי' ז)חלק
 בשמחה. חייבת ראשון יו"ט דליל לפוסקיםישוב

 רט( סף ג)חלק
 בשר בחנוכה לאכול חהבאי

 עז( סי' ג תלק)מהד"ת

 תקלם1'

 תקזם1'
 במוקצה. הסקהאיסור

 המוקצה. מן ליהנותמותר
 תקירם1'
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 ינחילנו הרחמן לומר יש אי בחוה"מ. תחומין איסור ישאי

 בחוה"מ. משנה לחם על לבצוע צויך אי טוב. שכולוליום

 ס"ת יצא. ושבוע יום שהאמר אופן בכל העומרספירת

 לפוסלו. אין וועליש כתבשנכתב
 קצז( ס" ח)חלק

 תכז( ס" א חלק)מהד"ת

 תלו( ס" א חלק)מהד"ת

 תכח( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ במלאכה אסורות אינקרם
 תכט( ס" א חלק)מהד"ת

 לחו"ל מאא בחוה"מ לכרולים לצאת מותראי
 תלא( סי' א חלק)מהד"ת

 תקלדםי'
 לישף"ע. רשוב לנקרם אסורה חוה"מ מלאכתאי

 קצה( ס" ח)חלק

 לגדחים בגדים גם מוסיף אי במכתה קטנים בגדיהמכבס
 תל( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ קרר בכלילזמר
 תלב( סי' א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ לו לאין בו וכיוצא גרכיםלכבס
 תלג( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ בגדיםלקפל
 תלד( ס" א חלק)מהד"ת

 תקלוםי'
 בחוה"מ בלע"ז[ ]טהער גלגללהחליף

 תלה( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ פס"רבדין
 תלז( סי' א חלק)מהד"ת

 תקמאם"
 בחוה"מ כחךבה מכונת על שלומיםאגרת

 תלח( סי' א חלק)מהד"ת

 תקמהם"
 המועד. בחול תורה חדוער לכתובמהו

 פה( עט, עו, עב, ס" ג)חלק

 איגרת בחוה"מ לכתוב מותר אי ביקרבה הלומדתלמיד
 ביו"ט. ימע שלא אע"פלהחיו

 קצו( ס" ח)חלק

 תעניות ושאר ט"ב המצרים, כיןהלכות
 תקמום"

 ברקחים מוחוים אי בתמח י"ז לאחר ברכות שבעהעחצה
 כל ואי הסוכה מן פטווים ושושבינין חתןומחולות.
 אי הרגל קודם הנושא פ~ווין. השושבינין רק אוהקרואים

 הרגל. דוחין המשתה ימיד
 קט( ס" ו)חלק

 תקממםי'
 תענית. מיני ג' ריש פסחים בעה"מורטת

 לב( ס" ג)חלק

 תקנםי'
 בט"ב להתענות חיבת אימעוברת

 תלט( סי' א חלק)מהד"ת
 ע"ש שחל באבתקועה

 תמ( סי' א חלק)מהד"ת

 תקנאםי'
 מר"ח וסויגה אויגה לעשות לבתולות מותר אי קיןמחנה

 המצות כל לבתולות מלמדין שאין למה תמיה ט"ב. עדאב
 לבתולות. אומנות ללמד מצוה יש אי בהם.הקךיכות

 עט( ס" ז)חלק

 ואילך. אב מר"ח משבת בשר קרווי לאכול מותראי
 ויט( ס" ח)חלק

 לאכול מותוין אי יום מבעוד שהתפללו חזון שבתערב
בשר

 תמא( סי' א חלק)מהד"ת

 באב תוועה ערב בוואכנאכט בשרלאכול
 תמב( סי' א חלק)מהד"ת

 חזון בשבת הבדלה חן לשתותמהו
 תמד( סי' א חלק)מהד"ת

 התענית להקל כדי באב בתשעה רעקארדסלשמוע
 תמו( סי' א חלק)מהד"ת

 באב בתשעה הגומל ברכתלברך
 תמז( ס" א חלק)מהד"ת

 מנחה או שחוית בת"ב ברכה"ג לברךמחך
 תמח( סי' א חלק)מהד"ת

 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות
 שמא( ס" ב חלק)מהד"ת

 תקנבם"
 אדם בני לשני מותוין אי אחת בקדירה תבורלין שנימשל

 תנב( סי' א חלק)מהד"ת
 עט"ב לאכלו מותר אי קדירות בשחך שנתבשל אחדתבערל

 חנג( סי' א חלק)מהד"ת

 תקעםי'
 המנחה מפלג בשבת להבדיל בשבת שחלט"ב

 תנד( ס" א חלק)מהד"ת

 תקנדםי'
 יבדיל מחך א' ביום שחל בט"ב שאוכלחלה

 תנה( ס" א חלק)מהד"ת

 בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
 תנו( סי א חלק)מהד"ת

 קצת עיניו על מעביר ידים נכרלת לאחר וט"בביו"כ
 תנז( סי' א חלק)מהד"ת

 תקנום"
 נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצויך בט"ב שאכלמי

 תנח( ס" א חלק)מהד"ת

 פת לאכול בעי איבחוה"מ

 בחוה"מ סוס עללרכוב

 תקלאם"
 בחוה"מ תחומין נאסרולא
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 תקנחמ"
 שבצנעה בדבוים אסור 4ר הנדחה ט"במתאי

 תנט( ס" א הלק)מהד-ת

 תק~שמי'
 הבוית על לאנזל מהו נדל" בצום סרלהבזית

 תס( ס" א הלק)מהד"ת
 סעודה עשי וההווים בת8וז כ"ז סרלה בבוית מוהללהיות

 תסא( ס" א חלק)מהד"ת

 תקםמ"
 ישראל שיזב בזמן הוא כיהמ-ק במן שמצית החנוךנדבף
 אד5תן.על

 ער( ס" ה)חלק
 שחורה מרה לו שרש ל5י בזה"ז תקליטרם לשמוש מותר4ר

 סימן לעיל חמין קנ-ה פימן ח"ב מהרש"נ שו"ת)חמין
ק-ה(.

 קו( ס" 1)חלק
 שאסרו. זמרה 5שום היקרנן 4ר כצגון תודההלומד

 קז( ס" 1)חלק
 4ר לחורבן. זכר אמה על אמה להשארד צריך ביתהבונה
 לצבוע כמה סמכו מה על וחדד. חדר בכל להמחצריך
 לימוד לקלוף. ליה מטרדרנן לא כית קתה שחוד.בצכע
 ימח ה' דכר תדרא פ בהלכה מקילין הזה שבזמן מהזכות
 אמה. עלאמה

 עא( ס" ה)חלק

 ואמה לחו"ל מאא ספוים להחרא ראץ הירושל5יבדביי
 לר"ת ראיה קנין, צריך 4ר ירחשה רטהר4רן, האודנאסומכין
 מותר 4ר ירשוהו. שלא זמן כל ממתו כחו ססק לאדמת

 באא. עירות לשאר 5ירושליםלהתרא
 קצג( ס" ה)חלק

 סראטראות בבחר לזמר מוחר 4ר זמר כלי שאומנתו5י
 תסב( ס" א חלק)מהד-ת

 אמה על אמה להשיח צריך וירתוהמסחד
 תסג( ס" א חלק)מהד"ת

 השנה בכל ז5ר מרר כל לשכנוע סמכו מהעל
 תסד( ס" א חלק)מהד"ת

 לחודבן זכר אמה על אמהלהניח
 תסה( ס" א חלק)מהד"ת

 תקסאמי'
 1מנהנ לקרוע, חיב 4ר י1ם ל ידחש*ם ראה שלא5י

 ולשק נוהמן לשק בץ בפוסקים חרלוק כן, אינוהעולם
זהיתן.

 קי( ס" 1)חלק
 נבול מציב ברכת לברך יכול כמה עד בישוב באאהדר

אלמנה.
 עה( ס" י)חלק

 שהחינו מברך לא אמ4ר "4ראל לאדץהכמרע
 תע( ס" א חלק)מהד-ת

 תקםנמ"
 הקכרות בבית שלן בחסיד ע"ב חא דף טצח גמ'מאי

 ר' גזרו נמי בישראל אי חקירה ר"ה, בליל לישן מותראי

 מת. לטמאאמות
 ל( סי' י)חלק

 תקמהמ"
 שלו לחש בתפילת בשחרית עננו יאמר איש"צ

 תעא( ס" א חלק)מהד"ת

 תקמומ"
 דמי ובא המהרי"ק דעת הב"ח, על בקושיור כוונורמאור
 שהוא שחרית בין חילוק לתורה. עולה אינו מתענהש4רנו
 בערלה מר"ן הש"ש לקהרת ישוב למנחה. הקריאהזמן

 ניתנו. ליהנות לאו מצות פף אהדדי. להורמספקי
 נט( ס" ב)חלק

 מתענים כמה ונהמביל לתורה, עולה אי התענה שלאסר
 לקרות.מותר

 נז-נח( סי' ב)חלק
 לאכול הוצרך בת"צ. ךחל קוראים מתעמן כמהבשביל
 לתורה. יעלה אםבת"צ

 נח( סי' נ)חלק
 מתענין לכמה בת"צ, לתורה לעלות יכול אי מתענה4רנו
 ךחל.קווין

 לתורה. לעלות מהו מתענהאינו

 מתענין. ג' עם ךחל קותןבת"צ

 תקמחמי'
 למיתה. חחארנןאי

 יעשה כיצד שמתענה, נזכר ששתה וקודם הכוס, עלברך
 לחובה. נדבה תענית בין חילוק לבטלה, מברכהלהנצל
 של מאכל בין חילוק להשלים. ודעתו שרעור חציהאוכל
 דע"ת. על ופלא איסור, למאכל איסור בזמןיתר

 פ( סי' ז)חלק
 תעניחים ב' להתענות יכול שאינוחתן

 תסט( סי' א חלק)מהד"ת

 תקעומי'
 בעת בחצוצרות לתקוע נוהגין אין למה המג"אבתמיהת

 החינוך דעת וחצוצרות. שופר בין פנ"מ יש ואם ח"וצרה
 מטעם אי המקדש. בזמן אלא נוהג ~ינו חצוצרותרמצות
 נונ במלחמת רק יתקעו לא דחצוצרות אח. חששו.סכנה
 עוד תקעו לא משה פכררת לאחר מספרי. ורא"ומגונ

 טע5ים. עוד ע"שבחצוצרות.

 השנה ראשה*רוצ
 תק8אמי'

 שם היה לא אם אבות לקברי לילך שלא העולםבחשש
 וכ"ש אנוס שהוא ל5י המתרשל בין חילוק שנים.עשר

 אחרת.במרינה
 רח( ס" 1)חלק

 עג( סי' ג)חלק

 עז( סי' ג)חלק

 פ( סי' ג)חלק

 מט( סי' ב)חלק
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 בו. ירצא אינו ראדיא או הטעלעפאן ע"י שופר קולהשומע
 יש אי ש"צ יצאו. לא כולן אחד לההרא שלא שכיוןש"צ
 כותה צויכות לכ"ע מחבירו מצוה השומע שליחות. דיןלו
 השומע. את להחניא אדם של קולו מקוי כמהעד

 עב( ס" ה)חלק
 לומר שראף הקב"ה שהעיד ר"ה הויטב-א דבויביאור
 מלכיות דירוב ופלא חובה. קבעו שלא אלא בר"המלכיות
 דכל הקדוש הארא דבוי ביאור דרבנן. אלא הף לאז"ש

 יתכן לא זה ות" למ"מ. נאמרו תקיעות שלהסדוים
 לסךטתה.לויטב"א

 רט( ס" ח)חלק
 בףדף יעשה האיך אשכנדם של בביהמ"ד ספרדהמתפלל

 אי אומרם, יחיד שאין השמ"ע לאחר מדות עשרהושלש
 הב' לקרות בקשה. או תפלה קויאה דרך מדות י"גיאמר

 מקובלים. דעת כפי מצפ"ן מצפ"ן אתב"ש בחילוףשמות
 וי( ס" ח)חלק

 בבכוח"ט יברך ר"ה קודם לחבירו מכתבהשולח
 תעב( ס" א חלק)מהד"ת

 הסוכה בנין מתחילין מתי למצות מקדימיןזחדן
 עח( ס" ג חלק)מהד"ת

 תק*נסי'
 וראיה צדיק. לקרותם וראףם כשרות בחזקת הם ישראלנל

 לאלתר שנחתם לצדיק לחבירו סךחדקו נכון וכןממג"א,
לחהם.

 צז( סי ז)חלק
 שטבעו ממטבע משנה הף אי כמוך ומי זכרנו אמרלא

חכמים.
 לב( ס" י)חלק

 תק*נסי'
 ר"ה של בקידוש מצוים יציאת מזכיויןלמה

 תעג( סי' א חלק)מהד"ת
 להם וטעם ר"ה ליל שאוכליםסימנים

 תעד( סי' א חלק)מהד"ת
 ר"ה ליל תפוח לאכולמנהג

 תעה( סי א חלק)מהד"ת
 ר"ה בליל סימניםאכילת

 עט( ס" ג חלק)מהד"ת

 טבא לסימנא שתא בוישלאכול
 פ( ס" ג חלק)מהד"ת

 תק*דסי'
 שנעשה נס על ישראל לכלל הלל לומר לתקן יכחיןאם

 ה"ז יום בכל הלל האומר פי' צדקינו. מסךח ביאתקודם

 הלל יקרא אי בפווים מגילה לו שאין מי ומגדף.מחרף
 הא"ר קוורת ישוב להגרש"ל ציון סךבת לשו"תוקוסךא

 איקלע רב לעולם. הלל יאמר לא וא"כ יום בכל נדוןדאדם
 אלשקר מהר"ם סךטת בר"ח. הלילא קוי דקא חדנהולבבל
 שלא נס. על לדודות יו"ט להם לקבוע העיר בנידיכחיין
 דמעבדות בק"ו חרש פ" הלכה. נגד אפילו מנהגלשנות
 דדבנן דבמצות למנ"ח צ"ע כ"ש לא לחחם ממותלחדות

 עג( סי' ה)חלק

 לו ש"צ דין תוקע בעל לציבור, בר"ה לתקוע מותר איאבל
 אפשר אם מקרא לענין וכן אחר יש אם יתקע לא אבלולכן

 זצ"ל. קנחבסקי הגוי"י מרן בחידושבאחר,
 ע( סי' י)חלק

 בר"ה למוהל מציצהליתן
 תעו( סי' א חלק)מהד"ת

 תעז( ס" א חלק )מהד"ת למוהל דוקא שהך אימציצה

 יום בכל הללהקורא
 תעח( סי' א חלק)מהד"ת

 תק*הם"
 והקשו שופר לו לתקוע מותר דקיי"ל מחבירו הנאההמודר
 מצוה לקיים שכר הנוטל דר"י. מפרוטה מתהני דהאהחוס'
 על שכר לקבל דמותר משמע בירושלמי מיהו המצוה.אבד
 דר"י. בפרוטה התוס' קושית ישוב המצוה.קיום

 רכד( סי' ד)חלק

 ת"ח ואחד בתקיעות בקי אחד חוקע בעלישני
 תעט( סי' א חלק)מהד"ת

 יתקע צד באיזה תוקע בעל ידאיטר
 תפ( סי' א חלק)מהד"ת

 באמצע ולא ובסוף בהתחלה שופר תקיעתשמע
 תפא( סי' א חלק)מהד"ת

 יד לאיטר שופרתקיעת
 פא( סי' ג חלק)מהד"ת

 תק*וסי'
 ישוב טפחים. ג' סךעורו ר"ה של רשופר רגמ"הבדבוי
 בטפח סךעורו שופר דאמרו הא ביאור גיאות. הר"ילקוורת
 ומכאן. מכאן סךראה צויךוהא

 קיא( סי' ו)חלק
 של טליתו הלוקח דמעילה. לקול דגזל קול ביןחילוק
 מברך. אי מצוה לעשות מדעתו שלא שופר אוחבירו

 ר( ס' ח)חלק

 בזמן בירושלים תוקעין היו אם בשבת להיות שחלר"ה
 בזה. רש"י סחךרת ובישובהבית.

 רכ( סי' ח)חלק

 נתנו, ליהנות לאו מצות שהך אי מצוה בהרי הגוףהנאת

 בתשובה. להגרע"אוצ"ע
 צג( סי' י)חלק

 תק*זסי'
 באמצע שמע ולא וסוף תחילה תקיעה ערעודשמע

 פב( סי' ג חלק)מהד"ת

 תק*חסי'
 שמא מצה לאכול שלא בשבת שחל בפסח גזדו לאלמה

 יעבירנו. שמא גזרו לא באכילה ברה"ר. אמות ד'יעבירנו
 קא( סי' ו)חלק

 באלו יוצא אי מלכיות צויך ואחד זכרונות שתקעש"צ
 מלכיות. לשםתקיעות

 רא( סי' ח)חלק

 פעמים כמה בר"ה שופד לתקוע דיסקין מהוי"ל מנהגבדבר
 ב"ת. קייךלא עליו עדהן אם יצא אם וספק תקע יצא. לא שמאמספק



נח כללימ*תח

 תקיעות דכולהו והרא"ש האי רב דעת חיוב.חזקת
 לולב לוקח אי עיצא. אחר שופר לתקוע נינהו.מדאורהתא

 תוסיף. בל משום שם אי ותוגע וחוזר תוקע בו סרצאלאחר
 התפלה. לאחרהתוקע

 רו( סי' ח)חלק

 להיתר בתורה המפורש דבר לאסור חכמים כיד כח ישאי
 תפב( סף א חלק)מהד"ת

 יעכירנו שמא גזרו לא בשבת דבמילהטעם
 תפג( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~ק*פטי'
 לאכול עדיף איזה מוסף קודם בד"ה לאכול שצוירמי

 דמיושב תקיעות לאחר או דמיושב שופר תקיעתקודם
 אי הפוסקים מחלוקת שמ"ע. קודם ךאכל דאורהתאשיוצא
 למ"ד עיקר. דמעומד תקיעות או עיקר דמיושבתקיעות
 ב"ת ליכא במיושב. דאורהתא יצא אי עיקרדמעומד
 תקיעות.בהוספות

 עד( סי' ה)חלק
 חדא. בציר אפילו או משמע כולוכל

 כג( סי' ג)חלק

 ובדבוי חובתו ידי בו סרצא לאחר לולב לטלטל מותראי
 כך ירושלמי דבוי ביאור כירושלים. הוצאה איסורהשאג"א

 אסור בארץ הניחו וכר ירושלים אנשי של מנהגןהי'
 לאחר לטלטלו מותר מילה של סכין אי במחלוקתלטלטלו.
 ז"ל. הגר"א ברבוי צ"ע בשבת.המילה

 רמב( סי' ח)חלק
 תפלה. קודם בסוכה מינים הד' ליטול הקדוש האר"יבמנהג
 דוד. החסדי בדבויותמיהה

 רמג( סף ח)חלק
 לתקוע ובהיתר בו. סרצא לאחר לולב טלטול בהיתרעוד

 רמה( סי' ח )חלק בו. סרצא לאחרבשופר
 שיך אי מהודר. יותר אתרוג לו נזדמן ואח"כ לולבנטל
 אי והטור הרמב"ם במחלוקת המצוה. שקחם לאחרהדור
 כין חילוק בחול. אפילו מעככין שאינן ציצין עלחוזוין
 ]שהוא לבנו או לעצמו חובל כין חילוק לשבת.חול

 לאו שגגת הו"ל מחךב שאינו במקום החובלאחוים[.
 הוי בצפרנים פורעין שאין מוהלין סקילה. שגגתובשבת

 בחבירו. חובל על ועובוים ח"ו שבת מחללי בכללהם
 שקשור הידור דאורהתא. שבת חילול ליכא כידהפורע
 מחוץ שהוא והידור ההידור אדל המצוה קחם המצוהבגוף
 ההידור. לקחם מצוהלמצוה

 רמו( סף ח)חלק
 שהז"ג מ"ע על מברכות אינשים

 תפר( סי' א חלק)מהד"ת
 דת5ילין מהקישא ממעשהז"ג פטורות דנסרםבדרשה

 תפה( סף א חלק)מהד"ת
 לולב נטילת על לברך יכולות אינשים

 תפו( סי' א חלק)מהד"ת

 בכלי אלא כיד האתרוג להתרא נהגו לאאמאי
 תפז( ס" א חלק)מהד"ת

 שהז"ג ס"ע על סברכות נשים אי להרא"שישוב
 פג( ס" ג חלק)מהד"ת

 תקצטי'
 שדאף הקב"ה העיר דרבנן דכל הךטב"א בדבףעוד

 תצוה התורה כי העיקר חובה, קבעו שלא אלא כןלעשות
 מה על להם יש הדבוים וכל ותרמוז ותודיעותפרש

שיסמוכו.
 דנא( סי' י)חלק

 ר~קצששטי'
 ותמיה ר"ה, ליל הקדוש המלר אמר ולא שטעהמי

 על להוסיף דאין ר"ה יו"ט תוספות דין דאיןאמהוי"ל
 ךשוב ע"ז גמ' כיאור פאסוועליר, אבלי ר של בפסקהדין,

 גמווים צדיקים בבה"ק, שלן חסיד מהאי מעשהלמהוי"ל,
 י"ת להם ניתן וכינונים וכו' גמווים ורשעים לחחםנכתבים
 תרועה זכרון אמוינן לא טעמא מאי בר"ה, דניןומאי

 בלילה דן דהאומות י"ל בחול, אפף ובערכיתבקידוש
 כיום. דןרשראל

 סט( סי' י)חלק
 מוסף מתפללין והציבור רשחוית שמ"ע שמתפללכיחיד

 תפח( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~קצבטי'
 וכו'. התוקע לא ישיח לא תקצ"ב הט"זבקושית

 נז( סי' ג)חלק

 הף אי ותקע ועבר בשופר יתקע שלא הרופא שצוהומי

 בעבירה. הבאהמצוה
 עז( סי' ד)חלק

 ר~קצנט4'
 דאורהתא הוה אי כיו"ט כוס עללקדש

 שעח( סי' א חלק)מהר"ת
 בתק"ש המג"א דבויכיאור

 תפט( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~קצהטי'
 מ"ע, לקחם אחרת לעיר ולילר ביתו לעזוב אדם חחבאם

 ילך, מקום לאיזה בתפילות ולא בתקיעות בקי שאינומי
 אי מנין, להם להשכיר כופין אי למנין עשרה בה שאיןעיר
 ישוב חיובה, שבא קודם מ"ע מלקחם עצמו להפקיעמותר

 כיאור המל"מ, מקוורת הרמב"ם על חולק דאינולרמב"ן
 מק"פ, פ"ה הרמב"ם ודבוי ק"ה זבחים ותוס' רש"ידבוי

 מצוה. בע"חפויעת
 ער( סי' י)חלק

 רצףטי'
 ד"ה של ב' ליל שהחחנו מברך איסומא

 תצ( ס" א חלק)מהד"ת

 ר~ר84טי'
 כיו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם

 תצא( סי' א חלק)מהד"ת

 כיפור יוםהלכות
 תרדס"

 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות כיןחילוק



ש

 שרו"כ קטנים להאכילמצוה

 תרהמי'
 עיו"כ כפרות לעשות אצלנו שנהגובמנהג

 תצר( סי א חלק)מהר"ת
 כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

 תפ( סי ב חלק)מהר"ת
 לכפרות בתרנגולסמיכה

 פר( ס" ג חלק)מהר"ת

 לכפרות למעוברת אחרתרנגול
 פה( סי ג חלק)מהר"ת

 תרומ"
 חכירו את איש לפיס נהגו יו"כ מוצאי לסרה"יכיאור

 תצה( ס" א חלק)מהר"ת
 יקדים איזה שניהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ

 תצז( סי' א חלק)מהר"ת

 תרחמ"
 לחסרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור

 תצח( סי' א חלק)מהר"ת

 תרימ"
 ליא"צ. חשמלי נר להרליק נכוןאי

 ע( סי' ה)חלק

 תרהאמי'
 רכיצה להגרש"ק תמיה משקה. או אוכל הוה אי חיהמצה
 רהף חלבון כין לחלק חרש רבר אכילתן. ררך הף לאחיה

 ג' רף רביצה בסוגיא כיאור אוכל. הף והחלמוןמשקה

 וברבוי מ"ב פ"ג טבו"י במשנה בכדת. שמן אכילתסרעור
 סרעורו כיו"כ כיצה רהגומע או"ש על תמיה שם.הר"ש
כאוכל.

 קיג( סי' ו)חלק

 תריבמ"
 מותר אי היום. כל סרשביעהו יו"כ ערב כרור ליקחמותר

 מצות. מידי עצמו ולהפקיעלהעוים
 פב( סי ז)חלק

 המזון. לעכל זמן ואין שחשכה קודם עיו"כ לאכול מותראי
 סו( ס" ב)חלק

 לאכול לו מותר אי סכנה מכלל רצא שאכל סרב"סחולה
 כין דרלוק כולו. התיר מקצתו התיר משום יום, באותועור
 שאכל סרב"ס חולה בולמוס. שאחזו למי סרב"סחולה
 במנחה. לתורה עולה איביו"כ

 קיב( סי ו)חלק
 ביו"כ. בלע"ז[ ]פילס כרווים ליקח מותר אי שאיב"סחלה
 ובדבוי ררבויהם באיה"נ רמתרפאין הר"ן רבויכיאור
 בשאג"א ותמיה זמנו, קודם שחרכו חמץ )כ"ש(הרא"ש

 ולאכלם איסווים לשרוף רמותר מרמ"א שרןשהעלים
 לרבוי "~וב לכתחלה. מותר עפרו שנשרף שרץלרפואה.
 וחזר נטלפ"ג לפגם, נ"ט אי במשהו שהן איסוויןהרא"ש
 אכילת באיסה"נ. בח"ש ר"ל מודה ירושלמי כיאורוהשכיח.

 כיום שלכר"א אכילה ראשון. כיום מצותו שרקרקרבן
כיפור.

 עה( סי' ה)חלק

 תרינמי'
 כיו"כ וטכילה לאנסרם מקוה לעשות ולכוף ט"קברן

 ר"ל.לבע"ק
 צח( סי' ה)חלק

 אב"נ בעל על ותמיה בשבת כמו כיו"ט רפואות ליקחאסור

 רפואות. להתיר "ם אי שני ביו"ט בזה,שמסתפק
 עו( סי' ה)חלק

 אקרא אסמכוהו ללא אקרא שאסמכוהו ררבנן כין ז"לחלקו
 ררבנן וגדרות ררבנן מצות "סנם וכן סתם, ודקנואלא

 יש חשובה אסמכתא "ם באסמכתא וגם מררבנןומנהגים
 בכל הלכה לענין דרלוק ףש בקרא, רמז לה שאיןאסמכתא

הני.
 רנב( סי' י)חלק

 תריזמ"
 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה שאכלחולה

 תקג( סי' א חלק)מהר"ת

 תריחמי'
 אחת בבת צרכו כל לאכול מותר אי כיוה"כ סרב"סחולה

 מכשיעור. פחות יאכלאו
 עה( סי' ר)חלק

 עיו"כ. אכילת על המצות ברכת מברכין ראיןטעם
 עו( סי' ר)חלק

 ברכים. נרוי בכל רורוטיןאין
 קפח( סי ג)חלק

 רבוים אפילו אותו מאכילין בולמוס שאחזו רמיבסומא
 לרבוי ישוב טמא, על חל יו"כ ראין נובא בתמיהתטמאים.
 יאירו שלא זמן כל בולמוס, שאחזו מי בזה. הכי"שמרן
 חרש כין חילוק בכותבת. ף"כ באכילתו איסור ליכאעיניו

 חע"א איסור אין בין חילוק עונסרן. לענין קטן וכיןושוטה,

 אאיסור חל ואי מוסיף, איסור הוה אי יו"כ ועומר.למושבע
 זבוח. שאינו מאיסור נמשך נבלה איסורנכילה.

 פג( סי' ז)חלק

 לו אין אם קודם מהם איזה מינים וארבעה שרו"כסעורת
לשניהם.

 רד( סי ח)חלק

 בעל לקרותו ראף שהוא מי בזמה"ז, תשובה בעליברבר
 כיזף משום בזה "ם תשובה לבעל תפילין המניחתשובה,
תפילין.

 עו( סי' י)חלק

 פחות אותו מאכילין כיו"כ לאכול וצויך סרב"סחולה
מכסרעור

 תק( סי' א חלק)מהר"ת

 ברחיצה שיעור חצי ישאי
 תקא( סי' א חלק)מהר"ת

 לאכול יבא שמא כיו"כ גזוינןאי
 תקר( סי' א חלק)מהר"ת

 משקה או אוכל הוה אי חיהביצה

 כללימ*תח
 תצב( ס" א חלק)מהר"ת

 תצג( סי א חלק)מהר"ת



 כללימפתח
 תקה( ס" א תלק)מהר"ת

 כיו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי
 תקת( סי' א תלק)מהר"ת

 שיעור חציאיסור
 פו( ס" ג תלק)מהר"ת

 שעברה לאתר לאכול יכול אי כיוה"כ האוכל קרב"סתולה
הסכנה

 פז( סי' ג תלק)מהר"ת
 ועניתם מקחם אי ביו"כ לאכול מתאוהאינו

 פת( סי' ג תלק)מהר"ת
 מכשיעור פתות אוכל ביו"כתולה

 פט( סי ג חלק)מהר"ת
 ערעור לתצי אחשכי'בדין

 צ( סי ג תלק)מהר"ת
 מכערעור פתות אותו מאכילין קרב"סתולה

 צא( סי' ג תלק)מהר"ת
 היום מודקק הף אי כיו"כ מנתה בקויאת הגרע"אבספיקת

 היום קרושתאו
 צב( סי ג תלק)מהר"ת

 תרכבס"
 כיו"כ להשטון רשות לו יש שטןאי

 תקט( סי' א חלק)מהר"ת

 תרכדס"
 לחקרכה. סמוך עיו"כאמלת

 פז( סי' י)תלק
 בתקרעי האוכל רכל כיאור עיו"כ, באכילת החבות אינקרם
 ועקרוי. תקרעי החענה כאילו הכתוב עליומעלה

 פת( ס" י)תלק

 סוכההלכות
 תרכהס"

 הראשונים מחלוקת רבר בה לחרש צויך אי ישנהסונה
 הוה בסתרקי ראפילו הבה"ג רכינו לקרטת וכיאורבזה.

 כלל ישנה אסוכה קאי רלא בה"ג לרכינו ישוב עודחידוש.
 ברפנות חירוש מהני אי בעקךיתה. שהחחנו ברכת עלרק

בלבר.
 רלו( סי ת)תלק

 ותמיהה חיוכית. מצוה הוה ואי מצוה הוה אי סוכהעקךית
 מצוה. הוה לא סוכה דעשית שכתב יו"ד הח"ס מרןעל
 ליתן ואין סוכה בעקךית עצמן מטפלין הרור וגרה,ת"ח

 סוכה. לעשותלעכו"ם
 רלז( סי' ח)חלק

 תרכפס"
 שבעה. כל ראףה בעי סוכה כמ"ר קח"לאי

 רכא( ס" ר)חלק
 בלע"ז[ ]נאר באגם הגרלים בקדםלסכך

 תקיא( ס" א חלק)מהר"ת
 ראוזייתא מצוה עי יצא אי שבות עלעבר

 צג( ס" ג חלק)מהר"ת

 תרלס"
 המבואר פרץ רכינו נגר מסדינים סוכה לעשות שנוהגיןמה

 לעשות. נכק ראיןבש"ע
 עז( סי' ה)תלק

 ומנת"א, האב"נ מתלוקת מצוה, הוה אי סוכהעקךית
 סוכה, עשית על מברכין אי תרושלמי בבליבמתלוקת
 הראשונים, שאר קרטת על תולק ראינו הא"ז רבויכיאור
 למצוה, בהכנה מקדימין זרידן שייך אי ובדין במנת"אצ"ע

 כשרה המצוה אי תילוק אין מצוה, הף סוכה עקךיתואי
 מצוה, מקחם אותה העושה ולעולם לא או עכו"םע"י

 עושה איני סוכה ראומר בהא מ"ו. סוכה תוס' לשוןכיאור
 לאב"נ. תשוב נפשו. שתצא ער אותומכין

 עב( סי' י)חלק
 פלאסטיק או מסדינים הסוכה רופני לעשותאין

 תקיב( סי א תלק)מהר"ת

 תרלהס"
 תקטז( סי א חלק )מהר"ת סוכה לעשות מותרת איאשה

 תרלזס"
 בה יש אי רמלכותא מדינא שאסור במקום מכוניתהמעמיר
 הרכים. גזלמשום

 רכו( סי' ר)תלק
 יצא אם סוכה ועשה צבווי מגן עציםלקת

 צר( ס" ג חלק)מהר"ת

 תרלחס"
 בה יורר שהגשם בשעה בסוכה לישב מותראי

 תקטו( סי' א חלק)מהר"ת

 תרלפס"
 במתלוקת לכיתו, יוצא אי הנר, לו וכבתה בסוכההיושב
 קזצויך מי בעיוני, הא במגרס הא ור"ת ותוס'רש"י

 חחב או לכיתו יוצא אי לסוכה הכניסם ולאלספוים,
 לסוכה. הספויםלהכניס

 עג( סי' י)חלק
 קב( סי' ג חלק )מהר"ת סגור כשהגג בסוכה לישבכירך

 תרםסי'
 נקרא ואימתי הסוכה מן רפטוך מצטער בדיןקונטרס
 מקוי אי זקן סוכה. אתר לתזור תחב כמה וערמצטער.
 לחזור צויך כמה ער בחצירו מקום לו שאין מקוםמצטער,

 אם מסוכה שפטור המצטער תכירו. בסוכת ליכנס תחבאי
 סובה. מצות על לפזר צויך כמה אי-יצא, אעפ"כקחם
 פטור הגנכים כין הרר סוכה. לו אין אם למרחקיםלצאת
 גמ' כיאור שמצטער. אע"פ סוכה להכין חיוב הסוכהמן

 לא הרור גרולי וכל הונא ררב והא ופררסים גגותדשומוי
 בסוכה. חנור להכניס חיוב אין בסוכה.ישבו

 קטו( סי' 1)חלק
 מס היו הן שאף סוכה במצות נקרם החבו רלאטעם

 תקיר( סי' א חלק)מהר"ת

 תרמאס"
 אין כיו"ט נרות הרלקת בשעת שהחחנו המברכותנקרם
 מנהגםלשנות
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 תקיז( ס" א חלק)מהד"ת

 לולבהלכות
 תרמהםי'

 מהודר יותר אתרוג לו הכיאו ואח"כ אתרוגנטל
 תקיח( ס" א חלק)מהד"ת

 מהודר כ"כ אינו אפילו עליו ולברך אא אתרוג להקדיםיש
 תקיט( סי' א חלק)מהד"ת

 בקיאים היו לא תוס' דבעלי שכתבו והח"ס להכפ"תצ"ע
 פסלו שלא שכתב מה גם התוס'. דבוץ ופי' לולכים.כגידול
 ואח"כ מחובוים בעודם תיומת להם שהיה לולכיםהגאונים
נתקלקלו.

 נט( סי' ג)חלק
 נענועים. לצורך לולב להחרא שאסר בשג"אצ-ע

 פד( סי ג)חלק
 ולד"ה. הגאונים לשיטת התיומת ופי' הלולבצורת

 נט( סי' ג)חלק

 תרמזםי'
 ובהרסים בלולב כבוש פוסלאם

 צה( ס" ג חלק)מהד"ת

 תרמםםי'
 בעל שיטת אחד. מין לו שחסר וראה הלולב עלמרך

 ג' נטל עליהם. יברך מינים ג' אלא לו שאין מיהשלמה

 יצא. מי הג' נשרפו הד מין שנטל וקודםמינים
 סר( סי' ג)חלק

 צרכיכם. לכל בעלי אי באתרוג הנצרךלכם
 סד( סי' ג)חלק

 מין רהוה בו יוצאין אין מורכב ספק או מורכבאתרוג
חדש.

 קיז( סי 1)חלק
 שופר י"ח. בו שיוצא כיון הגזול שופר על מברכין איןמ"ט
 מהב"ע. משום פסול איהגזול

 קצט( סי' ח)חלק
 לאכילה. המחרא כין בסוכה לישב לברך יכולה איאשה

 וכן הקירוש. לאחר בעלה ברכת אחר אמן לענות יכולהואי
 לענות יכולה אי נרות הרלקת בשעת שהחחנו ברכהאם
 המג"א במחלוקת בעלה. של בקידוש שהחחנו אחראמן

 אי שהחחנו ברכת פסד"ז. באמצע אמן לענות שורוהבכור
 מברכין אין למה המצוה. לקיום הברכה כין הפסקהוה

 והזכיר טעה הפסק. הוה אי אמן הברכה. קודםשהחחנו
 אחר אמן ענחת הפסק. הוה אי בתפלה ימים שארמאורע
 בשם ש"ג המברך. בזה ףוצא מהברכה חלק הואהברכה

 ברכות. ורש"יהירושלמי
 רכב( ס" ח)חלק

 עליהם שאל יו"ט ואחר בהנאה. עליו שאסר מינים ד'נטל
 משה המשאת במחלוקת חובתו. ידי למפרע יצאאי

 לו מחלו ואח"כ כיה ונפק אתרוג כגזלוהמהרשד"ם
 קיומה. בשעת ראף שתהא צויך מצוה למפרע.הבעלים
 לי נהנים כהנים קונם פ"ה נדוים והר"ן הרשב"אבמחלוקת

 רמא( סי' ח)חלק

 תרנאםי'
 הלל ואמר הלל אומוים הציבור וראה לכיהכ"נ שנננסמי
 ףשוב לולב. נטילת על לברך רוצה ואח"כ הנענחרםעם

 הכי"ש.לדכוץ
 עט( סי' ה)חלק

 בלולב חציצה הוה אי הקיישעלע עם לולבנטילת
 תקכ( סי א חלק)מהד"ת

 ערבות שרך על להוסיף מותראי
 תקכא( סי' א חלק)מהד"ת

 הטחנבםי'
 להוליך אסור יהיה בבוקר בסוכה הלולב עלהמברכין
 שאג"א. בדבוץ צ"ע השאג"א. שיטת לפי לכיהכ"נהלולב

 מ"ב. סוכה לנר ערוך קהרתישוב
 סט( סי' ב)חלק

 בשכיל לכיהמ"ד לולב להוציא שלא להשאג"א לחושאם
 פ"ו סי' לעיל ועין בנ"י. דאוריתא רה"ר יש אםנענועים.

 טעם הזה. בזמן רה"ר ראין ירושלמי שיטת כיאור פ"ח.פ"ז
 אנשים. לפני האתרוג על לברך נשים הניחושלא

 קטז( סי' 1)חלק

 תרעםי'
 עובר בדין זה. אחר בזה שנוטלן שבלולב מיניםר'

 ואתרוג. בלולבלעעייתן
 סר( סי' ג)חלק

 לקרקע מחובוים בעודן מינים בד' יצאאי
 תקכב( סי' א חלק)מהר"ת

 הטחנום"
 אתרוג לקח ר"ג מצוה, חיבוב משום לפזר שיעורכמה

 דסוכה פ"ב ר"ן מ"ע, על לבזבז חחב כמה זוז,באלף
 לו שאין מי ממונו, שליש אפילו חחב אינו עוברתדלמצוה
 לו מותר נשיא בשותפות, אתרוג לקנות חחב איממון
 וראב"ע ר"ע גם לקחו לא למה מחומש, יותרלבזבז

 לקנות שלא לתקן יש גדולים, עשיחם שהיו מר"גאתרוגים
 לקחו התנאים בזמן קועוים, מפקיע משוםאתרוגים
 על מחמיר להיות אסור יחיד, כל ולא לציבוראתרוגים
 בזה. תימן במנהג אחוים,ממון

 עז( סי' י)חלק

 תרנחםי'
 השאול באתרוג יוצאין דאין במ"ש ישעי' לרכינוישוב
 מן פטוחן להיות מחנין שומוים ר' יצא. עמ"לומתנה
 שלו. מקף אי מצוא לשם רק חפץ השואל בתורה.הכתוב
 החפץ. כגוף קנין לו אין ושוכרשואל

 קיד( סי' 1)חלק
 מתקחם שהתנאי רבוים בד' התנה ולא במחנה לולבנטל

 להגמ"ח. ףשובבהם,
 סה( סי' ג)חלק

 ףשוב לכם מקוי ערלה ואי בו. יוצא אי ערלה שלאתרוג
 נט( סי' ב )חלק הראב"ד.סרורת

 אכילת מקחמין אי אכיהם שלחן על הסמוכין גדח,םבנים
 בלולב. כמו מצתכם במצה ררואינן אי לכם. דבעינןמצה
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 בה. יוצא אי גזולהמצה
 קצא( ס" ח)חלק

 לעני עשיר כין לחלק יש אי מצוהבהירור
 תקכג( סי' א חלק)מהר"ת

 שאל פווים ולאחר מ"מ לו רשלחו חכירו על נכסיוהנודר
 נררועל

 תקנח( סי' א חלק)מהר"ת

 תרשסי'
 יש בזה"ז, ממנה בעלים שם ונשתקע נגזלת אינהקרקע
 לכם רכעינן היכא הם שדות גוזלי רעכו"ם צויך אילחשוב

 לומר החקרנן לא מספיקא מרוב שלו שהוא מהנילא
שנגזל.

 שב( ס" י)חלק

 תרסנסי'
 רבה. ובהושענא בחוה"מ התורה קויאתסרר

 סו( ס" ג)חלק

 תרסחסי'
 ומתפלל חוזר אין הסוכות חג ואמר בשמע"צטעה

 תקכה( ס" א חלק)מהר"ת

 תרסמסי'
 להקפות מהיכל יחראו ס"ת כמה תורהבשמחת

 תקכו( ס" א חלק)מהר"ת
 תורה שמחת ליל התורה קויאת עלברכה

 תקכז( ס" א חלק)מהר"ת
 קדיש לומר צויך אי הקויאה אחר תורה שמחתליל

 תקכח( ס" א חלק)מהר"ת
. מההרגו יותר המחטיאוגרול

 תקכט( ס" א חלק )מהר"ת

 חעכההלכות
 עתרסי'

 טמא. לשמן בטלו לא למה חנוכהבנס
 קנ( ס" ג)חלק

 במלאכה מותרת אי בחוץ וויא כיחו עא חנוכה בנרהיוצא
 הדלקהבשעת

 תקל( ס" א חלק)מהר"ת
 ומצאו וחזר אחר שמן ולקח חנוכה לנר שמן לונאבר

לראשון
 תקלא( סי' א חלק)מהר"ת

 הדלקה ידי יצאה אי במשרד ובתו חנוכה נרהמרליק
 תקלב( ס" א חלק)מהר"ת

 חנוכה בנס הב"ח קהרתלחשב
 צו( ס" ג חלק)מהר"ת

 רולקין חנוכה שנרות בשעה בגויםלכבס
 צז( סי' ג חלק)מהר"ת

 תרעאסי'
 מזרח כין והנרות בדרום המנורה לסרר נכון כנסיותבבתי
 בחנוכה.למערב

 פא( ס" ר)חלק

 שהך אי נרות, ב' רק לו ואין רחנוכה ג' בליל שעומרמי
 כעיקר אחת רק ידליק לא או שנים, ךדליק הידורבזה

 שהוא וכין המצוה בגוף שהוא הידור כין חילוקמצוה.
 ראפשר רכמה מ"ה רמנחות הא כיאור למצוה.מחוץ
 מהרוינן.להרווץ

 פר( ס" ז)חלק
 מן למהרוין אפילו הכית לכל מרליק ראב הרמב"םברבוץ

 מחלוקת מילה. למצוה רחנוכה הירור כין הילוקהמהרוין.
 מצוה, להירור חינוך שייך אי בזה. ש"ך והגר"אהגף"ז
 ציצין על חוזחן שאין להרמב"ם המג"א. לקהרתךשוב
 לאו רקטן משום או בחכירו, חובל משום אי מעככיןשאין
 חובל. משום הפויעה עור לחתוך אסור הוא. הידורבר

 עכירה. יעבור שלא סכנה בספק עצמולהכניס
 פה( סי' ז)חלק

 ומברך חוזר אי שהחחנו ועשה כיו"ט שקידש כיהכ"נחזן
 שהח~נו.בכיתו

 פ( סי' ה)חלק
 וכיתו. איש אנר אלא קימו לא וב"ה רב"ש התוס'ברבוץ
 הנכנסין לימים רחישינן מנ"ל זצ"ל הגף"י מרןבקהרת
 היכן החג. פוץ נגר רב"ש טעמא מ"ש כיאורוהיוצאים.

 רבכל ניסא פרסומי המצוה. לחפץ מחוץ מצוה הירורמצינו
 ב' על שמן לו קדש מי הידור. של נר על ברכה ךום.יום

 בתוס' ותמיהה במג"א. וצ"ע כלום. לו אין ולחכירונרות
 דוב. ר"ה ע"ב י"חנרה

 רכו( ס" ח)חלק
 שישן בבית נר מרליקין בביתו ךשן הוויו בכיתהאוכל

 תקמ( סי' א חלק)מהר"ת

 הירור בלי מצות תוץ או בהידור אחת מצוה לקים עויףאי
 צח( סי' ג חלק)מהר"ת

 תערכסי'
 צויך רבזה"ז ירושלים מחכמי קצת לחדש שרצוכמה

 חצות. ער קדרליק לחנוכה שמןלהרבות
 עט( ס" ר)חלק

 שעה חצי חנוכה נר אצל לישב מצוה ישאם
 תקלו( סי' א חלק)מהר"ת

 תרענסי'
 נ"ח. בו יוצא אי איסור שלשמן

 קה( סי' ר)חלק
 יצא אי בו לזכות נתכךן ולא הפקר של בשמן נ"חהמדליק
 שמן קדעור להוסיף בעי אי לבעה"ב פרוטה הנותןח"ח.

 ממון חיוב בו יש נ"ח בכ"ט. במעין רטובל טעםבשכילו.
 חכירו שאין רבר הנוטל בנ"ח. לכם בעי אי הגוף.וחיוב
 ניתנו ליהנות אי ררבנן מצות לכם. מיקוץ לא עליומקפיר

 קיח( סי' 1)חלק
 חנוכה נרות להרליק לו מניחין ואין אסווים בכיתיושב

 תקלג( ס" א חלק)מהר"ת
 ללעמא( 4בסל להרלקחזיהזוחלהף חדשות פחולות ליקחיש
 תרעוסיי

 שהגיע קודם בא"י נ"ח עליו מרלקת ואשחו בחו"ל אאבן
 בחו"ל. החיוב זמןלו
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 קים( י' 1)חלק

 סעם חנוכה. נר ידליק כיצר בחנוכה במכונית שנוסעמי
 פק ס" ז )חלק בספינה. מרליקיןשאין
 שהנרות זמן כל יכרך אי ההדלקה בתחלת לכרךשכח

 נזכר ולולב. שחרטה וכין לנ"ח תפילין כין הילוקרולקין.
 בלא הרליק ראם זדדהש מהו. הנרות כל שהיליקקודם
 הש"ך ברבוץ בברכה. רדליק רחזור הנרות יכבהברכה
 ומברך. חוזר 4רנו כירך ולא שחם שאםיו"ר

 פם( ס" ז)חלק
 ניסא פרסומי לקיים לדלוק צויך זמןכמה

 תקלר( ס" א חלק)מהר"ת
 נרות תיליק שלא לה וצוו ישראל לארץ ההווים שהלכובת

בכית
 תקלה( סי' א חלק)מהר"ת

 נאמרה חול בדבר גם אי לימין יהיו פתה שאתה פינותכל
 תקלז( ס" א חלק)מהר"ת

 הדעוםי'
 לחזור חץב חנוכה, נרות והיליק חכירו לכיתההולך
 בכיתו, עליו מדליקין שאין אכסנאי בדין בכיתו.ולהדליק

 חזר ואם מיוחר, חרר לו שרש ומי אכיו, אצל האוכלובן
 הפרוטה. לו להחדק חחב איוהיליק

 פז( סי' ז)חלק
 בחנוכה. בצרקה שמרכיןטעם

 פח( ס" ז)חלק
 לרבוץ ףשוב חנוכה לנר שויפה בשמן מרליקין ר4רןבהא

 אי חנוכה שמן למנורה. כשר אי שאול שמן הכי"ש.מרן
 ממון. דין לו רטרהיה לכם,בעי

 רכם( י' ח)חלק
 חנוכה נרות ה-זיקו היכן בישיבה האוכליםבחווים

 תקלח( י' א חלק)מהר"ת
 בארה"ב והוא בכיתו חנוכה נר עליו שמרליקין אאבן

 תקלם( ס" א חלק)מהר"ת

 תדעחם"
 מוכר מהם איזה על חנוכה נר ולא שבת נר לא לו שאיןמי

כסותך.
 רל( ס" ח)חלק

 תרעםם"
 למה ברכתו. ידי יצא אי זמנה בוא קודם המצוה עלהמברך

 יעכירצו. שמא משום חנוכה בנר גזרולא
 רכז( סי ח)חלק

 תרמבםי'
 שלש. מעין בברכת חנוכה של מזכיויןאם

 פ( סי ר)חלק

 לרבוץ ףשוב שלש מעין בברכה וטווים חנוכה מזכיויןאי

 ח"ר. בספוץ ח"אמהשגת
 פא( ס" ה)חלק

 תר*נם"
 בחנוכה בהלל נערםחווב

 תקמב( י' א חלק)מהר"ת

 בחנוכה בהלל חהבת 4ראשה
 צט( סי' ג חלק)מהר-ת

 פרשיות ד'הלכות
 תד*הםי'

 העולם סחרם הפסקה. שהוא לפקודי קח-ן הפטורהאיזה
 נוסח או ספרד נוסח המתפלליםשאנן

 האר-
 קח-ן

 אנן אשכנז בני ראנן טעות ווה כספרדים.ההפטודות
 ההפטורה אומוים ולעולם אשכנז, מנהמ אחרתמשכים
 אשכנז. לבמשמסומן

 צא( י' ז)חלק
 זכור. בפרשת המצוה ברכת מבוצץן 4רןלמה

 פא( ס" ז)חלק

 פוריםהלכות
 תר*ום"

 במ"ב וכיאור הנס יחדק ארר איזה בארר נס לונעשה
 תקמג( סי' א חלק)מהר"ת

 תד*ום"
 סעודת עיקר מנות. משלוח קודם לאכול מותר 4רפווים
 אלא הף לא הערב וסעודת שחוית. בפת יהצאפווים
 קודם ולאכלה פוףם סעודת להקדים מצוה שטחה.תוספת
 קודם מנות משלוח מנות. ערלוח ערעוד כמה מנות.משלוח

 לאכיומם. מתנותאו
 צב( סי' ז)חלק

 זכור ט' המצוות ברכת מברכין אץאמ4ר
 תקמר( סי' א חלק)מהר"ת

 כהסבת עריך 4ר עמלק מחהתמצות
 תקמה( י' א חלק)מהר"ת

 עמלק זכירת על מבוצץן 4רן טעםמה
 תקמו( ס" א חלק)מהר"ת

 קודם יום שלערם ודורשין שואלין 4ר ופוויםבחנוכה
 תקמז( סי א חלק)מהר"ת

 ממלה לקויאת המזרח וה4רר השחר עלותזמן
 ק( סי' ג חלק)מהר"ת

 טעות מפני לגזוד חהערנן אץ זוידםכהנים
 קא( סי' ג חלק)מהר"ת

 תר*םם"
 טלפון או ראדיא על מצוה שאר או הממלה קריאתהשומע

 ייא.4ר
 פה( סי' ר)חלק

 בן הקטן בנו את ערמח מוסב או בכיתו חונוק לו ערשבמי
 קויאת לשמוע לביהכ"נ אשתו ותבא אילו שנהי"א

 ישמע. הקטן שבנו שמוטב אוהמנילה
 פב( סי' ר)חלק

 ו4רנו חנוכה נר מיליק דקטן שפסק המחבר רבוץבסחורת
 משום שהוא בדבר 9"7 4ר העוך הממלה. אתקודא
 ליכא המצוה להרר שהוא רחונוך לחדש נראההידור,
 כין הרלוק חהב, נמי קטן המצוה לקים הידוד אבלבקסנים



מר כללימפתח

 סימן לעיל )ועחן המצוה מן לחוץ המצוה בגוףהידור
 צ( ס" ז מעקחולק מתוך ניכרח מחשבה לו יש קטןפ"ה(.
 אסתר במרלח ה' שם נזכד לאלמה

 חקמח( ס" א חלק)מהד"ת
 הממלה לקרות כשוים דהכל הר"ןבסחרדח

 חקמט( ס" א חלק)מהד"ת
 נקרם עשרה עם מגילה לקויאח מנץלעשות

 חקנ( ס" א חלק)מהד"ח
 המגילה קורא מתי לחזור ודעתו לכרך שהלך עירבן

 קג( ס" ג חלק)מהד"ח

 תרשששםי'
 ובכל עצמו בפני בעמוד כתובים המן בני שעשרתמגילה
 שכותבין טעם שורוח. ב' לכתוב ויוח יש ושודהשורה
 עצמו. בפני ובעמוד המן בני בעשרת גדולוחאוהרדת

 רלא( ס" ח)חלק
 שחמה החכ"ש בדבוץ וצ"ע אסתר. בחעניח שמתעניןטעם
 ז"ל. הרמב"ןעל

 רלג( ס" ח)חלק
 תרונבםי'

 על ועמד נתהקר השליח שהביאו ועד פרוטה חציהשולח
פרוטה

 חקנא( סי' א חלק)מהד"ח
 לאביונים מתנות ידי יצא אי לחבירו חובהמוחל

 תקנב( ס" א חלק)מהד"ח
 תרצנםי'

 א"ר במחלוקח בוקר. ארוחח עם פווים בסעודחיוצאין
 ושמחה משחה בפווים. פח ודוב יש אי ומג"אוט"ז

 דרבנן. הוא סעודה וויבף בחעניח, ישב שלא הואבפווים
 בשר. תאכל לא בפווים טבילה ליל לה שאירעאשה

 צג( ס" ז)חלק
 מ"מ יוץ יצא אי חבירו ואכלו דרבנן איסורשולח

 חקנג( סי' א חלק)מהד"ח

 תרצדם"
 אזלינן חומה למוקפח חומה מוקפת מאינה מנוחהשיח
 המקבל. או הנוחןבתר

 פז( סי' ד)חלק

 תרצהםי'
 בערלוח יעשה מה נקרם רק שם שאין במקום הנמצאאיש
מנות.

 פח( סי' ד)חלק
 הנוחן הטעלעפאן, על מנות ערלוח לקחם יכחיןאם

 קרב"ס. לחולה הנאה מאיסווץ מנותמשלוח
 פט( ס" ד)חלק

 המצוה. קיום אי כלוט שנשתכר למי מנותהשולח
 צ( ס" ד)חלק

 ששולח. בח"ח מנוח משלוח מצוח מקחםאי
 צא( ס" ד)חלק

 ד דף לכתוב ולא לקרות נאמרה 8גילה תוס' בדבוץפ"
ע"א.

 צב( סי' ד)חלק
 כמה. עד רבו מודא לרבו. מנוח לשלוח חחב איתלמיד
 האחדונים על ופלא רעהו, נקרא דתלמיד מגמ' ברורהראיה

 דוקא. שליח ע"י בעי אי מנוח קרלוח בזה.שנסחפקו
 צד( סי' ז)חלק

 עד יקנהו שלא להתנוח יכול פווים קודם מנוחהשולח
 בו. יוצאלפווים

 צה( סי' ז)חלק
 בשר. לאכול אסור בפווים טבילה ליל לה שאירעאשה
 ושמחה משחה בזה"ז. נאים בגוים לנקרם שמחהעיקר

 דוקא. בשר בעי איבאנקרם
 צו( ס" ז)חלק

 האוכל אורח שליח, ע"י דוקא בעי אי מנוח משלוחמצוח
 יצא. קטן עא השולח מ"מ. מקחם מי הסעודה בעלאצל

 קכא( ס" 1)חלק
 מתנוח קחם אי בפה-ם לעני נטשעק[ המחאההנותן

 לו היה שלא או ובטלו קרק נחן דהשתא. בחזקהלאביונים.
 בבאנק.מעוח

 קכב( סי' 1)חלק
 היכא ח"ח. יצא אי בפווים והגיע פווים קודם מנוחשלח
 בחקירח יצא. לכ"ע פווים קודם בו יזכה שלא בפי'דהתנה
 אחד. בדבר לאביונים ומתנוח מנוח משלוח יצא איהט"א

 קכג( סי' 1)חלק
 דוקא. שליח בעי אי מנוח משלוח בעניןעוד

 קכד( סי' 1)חלק
 מהני מה לכ"ג השביעו ב"ד דזקני הגרע"אבקהרח
 אונסין. שבועח הף רלדעתוהשבועה

 קכה( ס" 1)חלק
 מצוח קיום קודם פווים סעודת לאכול דאסור ח"אבחידוש
 מנוח.משלוח

 קכו( סי' 1)חלק
 לעכו"ם. פווים מנוח הנוחן מנוח. שחי הף אי ונףהעוגה
 בפווים. במסוה הפחחים על החוזויםטעם

 ס( סי' ג)חלק
 שבח. כסעודח בלילה פווים סעודת חקנו לאלמה

 פב( סח ה)חלק
 משקאות. בשאר ולא בין עיקרו בפוויא לבסומי אדםחחב

 פג( סי' ה)חלק
 מנחה. אחר פווים סעודח  שעוקרןטעם

 קמח( ס" ג)חלק
 לאכול מוחרח אי בפווים שלה טבילה ליל שהגיעאשה
 פווים סעודח פווים. לשמחת שבח עונג בין חילוקבשד.
 יתענה. שלא בשביל או ושמחה עונג משוםתקנו

 רלד( סי' ח)חלק
 בפווים לבסומי אדם חחב מקחמין ולא מקילין שהרבהמה

 חקנד( ס" א חלק)מהד"ח
 לבסומי בחיוב הפוסקיםבמחלוקח

 חקנה( סי' א חלק)מהד"ח
 לד"ז ושחטיה רבה דקםבהא

 תקנו( ס" א חלק)מהד"ח
 מצותו ידי יצא אי קרב"ס לחולה איסה"נ מנותהשולח



 כללימפתחםה
 תקנז( סי' א חלק)מהד"ת

 מ"מ על מברכין שאיןטעם
 תקנט( סי' א חלק)מהד"ת

 יצא לא בלילה שאכלה פוויםסעודת
 תקס( סי' א חלק)מהד"ת

 בשו"פ יוצא אי מנות משלוחמצות
 תקסא( סי' א חלק)מהד"ת

 בסתר ליתן צויך אי בפוחם לאכיוניםמתנות
 תקסב( סי' א חלק)מהד"ת

 תרצוםי'
 לנקבה זכר בגדי ולובשים משחקיםהעושים

 תקסג( סי' א חלק)מהד"ת

 דעה יורהחלק
 שחיטההלכות

 אםי
 דבר לברך, ואח"כ מקודם לברר בשחיטה חישינן לאאמאי

 לדבוינו ראי' ברכות. בירושלמי מחלוקת הוא גופאזה
 ברך שלא מצוה כל דכיוץ'. טעם ס"ל לא הירו' הנ"ל.מירו'
 לרש"י הפרדס בדבוץ צ"ע כן. לאחר יברך עשהתהמקודם
 מאו"ז חדש טעם ותק"ש. לשחיטה מילה כין דמחלקבמה

 רש"ש שיטת ע"ל. בעי לא בפועל המצוה עושה שאינודמי

 נראה הפוישה רש"י. לסתירת ישוב רש"י. כשיטתגאון

 מתמיהת להטור ישוב גאון. ורש"ש או"ז דעת ראהדלא

 המילה. לאחר אלא לברך דאין מהאהב"י
 ח( סי' א)חלק

 ח', בתשו' )שליט"א( שפלטר ר"מ הגאון מידידיהערות

 או מיד נברר אי כין טויפות לחשש שחיטה ביןומחלק

 אחרת וכוונה הפרדס, דבוץ בסתירת אחר ישוב זמן.לאחר

 לטעם ישוב הוא. בידו ותק"ש דשחיטה בטעם גאוןברש"ש
הפוישה.

 י( סי' א)חלק

 ףותר צ"ע, לטויפה שחיטה בן חילוק הנ"ל. רמ"שלהגאון

 ובועל הוא מומחה דהשוחט לבועל שוחט בן לחלקהי'
 דבחשש מירר הנ"ל לחלוק תיובתא יכול. לאדילמא

 צ"ע וגם מיד. נתברר דלא משום הטעם נתנו לאטויפות

 הפוישה דבוץ שהך. לתקן כידו מאי שנתנבל לאחרשחיטה
צ"ע.

 יא( ס" א)חלק
 שחיטה. ברכת קודם טויפות שאר אחר בודקין איןלמה

 הן. מומחין שחיטה אצל מצמין רובובענין
 ו( סי' א)חלק

 בקתרת הנחירה. על מצווה ב"נ ואי לב"נמפרכסת

 בן איסור. חזקת נגד אשחיטה נאמן שוחט אמאיהראשונים
 בעכו"ם אמוינן אי שחיטה. בלי לב"נ מותר איפקיעה

 היתר יש מקוץ בב"נ אבמה"ח איסור. על חלאיסור
 ואכלו אבמה"ח בתלש הרמב"ם לדבוץ ההטובלאיסורו,

 כשחוטה מפרכסת לעכו"ם מותרת אי נחירה שחךם.חהב

 מאוסטראווצע. הגאון לקושית ישובלישראל.

 צ"ד( סי' ד)חלק

 דאיתחזק במאי מהימן אמאי שוחט א"ז לקתרתישוב
 מי חולין. ויש שבמרדכי ברוך רכינו לדבוץ ישובאיסורא.
 נאמין במה השחיטה כית ראה ולא לאכול בשר לושנתנו
 כשהוחזק דע"א הרא"ם אשיטת פנ"י לקושית ישובלו.

 רבו או כולו כל איסורא. דאיתחזק היכא נאמןבכשרות

 סמל"ח אמוינן ואי במעשה התלף רוב הוה שחיטהמשמע.

 בזה. באחכות בעהע"ט שיטת מאד. קלוש רובהוה
 צ"ה( סי' ד)חלק

 כיארמיקע רק העליון כובע בלי לשחוט לשוחט נכוןאי
 העליון. כובע בלי לברך מותר ואי]בלע"ז[,

 פט( סי' ה)חלק

 דרוב שחן' חולין תוס' ובדבוץ הרוב, נגד נאמן איע"א

 עכ"פ נאמן דע"א חדוש מליגע. ליזהר יוכל לאפעמים

 ע"א ע"א ע"י אלא הרוב איתחזק דלא היכא ספק.לשף'

 ולא עביד לא אי עביד אי אגברא דדנין היכא מחדשנאמן.

 קושי' הרוב, נגד מעיד מקוץ היכא נאמן, ע"אאחפצא

 גדולי מחלוקת ארוכה, בסכין בשוחט שלמה, כיתלשו"ת
 דאיתא רובא כין הנוב"י וחילוק ע"א בנאמנותהאחרונים
 ליבעי ששחטו דחש"ו הפמ"ג קושית ףשוב קמןלליתא
 נגד וע"א חזקה דאיכא היכא חקירה להכשיר, עויםתוץ

 מהני. איהרוב
 רסח( סי' ה)חלק

 הם. מומחין שחיטה אצל מצףן רוב אמוינן איבחשוד

 לרמאש"מ. טעמיםכמה
 קח( סי' ז)חלק

 בפתיחה הפמ"ג בכדת, אכילה סתם ג"כ אי רשותבאכילת
 דבוץ בכדת, אכילה סתם אמוינן לא רשות דבאכילתכתב

 ביו"ט. כזת חצי לבשל אסור אי שנ"ט, סי' או"חהאבנ"ז
 עח( סי' י)חלק

 דבוץ כשירה, שחיטתו אי השחיטה על מצווה שאינוקטן

 מוזהר ישראל ממילא מצוה שב"נ דבאיסווין ועודהאו"ש

 בזה.ומפלפל
 פא( סי' י)חלק

 בליעה לענין כמתה וינה אימפרכסת
 א( סי' ב חלק)מהד"ת

 רגמה"ג שפי נתעלף ולא לשוןכיאור
 ב( סי' ב חלק)מהד"ת

 דין ומה לנישואין מהו רעפארמי מראביי גירותתעודת
 הרב דעת נגד אלו קידתמין שסידרהשו"ב

 קה( סי' ג חלק)מהד"ת

 בםי'
 שוחט פסולה. שחיטתו אי כמ"ב לפסוק רוצה שאינושוחט

 דבוץ באירו הדור. לצדיקי בזה"ז ברוה"ק מאמיןשאינו

 המרובין. מפי שקבל מהללאל בןעקכיא
 קט( סי' ז)חלק

 נםי
 האיסור. לסלק מועיל אי כוונה בהיפךהשוחט

 פה( ס" ה)חלק

 בשחיטה כוונההיפוך
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 ג( ס" ב חלק)מהר"ת

 יגסי'
 לעוף שחיטה אין למ"ר התורה. מן לעוף שחיטה ישאי

 לתמיהת ישוב עכו"ם נחירת מועיל אי נחירה אלאמה"ת
 כנכרי. זביחה בתורת יהיו לא רכהניםמהרצ"ח

 פז( סי' ה)חלק
 ס"ל כר"א ר"נ דדילמא אבוהו לרבי הגרע"א קוורתישוב

 תורה אמרה והאךך בהנאה ואסורה עומרת לאבריםרבהמה
 מותי אי פקועה בן שורך. ינוח ולמען החי השורומכרו
 בקוורת מאליה. שמתה בנבלה אסור רב"נ קרטותלב"נ

 לקרטת מהני, לא עביר אי נימא בשבת בשוחטמהרשר"ם
 ואמאי כלום חךקון לא לב"נ אסורה רמפרכסתהרמב"ם
 מקרי אי ב"פ מיתה. חייב אי קדערם האוכל עכו"םמהני.
 הנאת או מגוף הנאה בין חילוק הרשב"א. וברברישור

 המבואר טוב אבן ע"י וחיו וחזרו שנשחנו עופותמשתרער.
 משום בהם יש ואי משחיטה, פטורים אי ב"בבגמ'

 בשחיטה. היתר לו יש מקף אבמה"חאבמה"ח.
 קכח( ס" 1)חלק

 שור. מקרי פקועה בן אי קרשרא ובישוב ב"ק גמ'בפי'
 קל( סי' 1)חלק

 איסור הכ"נ אמו במעי חל לא חלב ראיסור הרשב"ארעת
 בין חילוק בשחיטה. היתר לו ויש ועומר תלףאבמה"ח
 קאתין בהדדי ואבמה"ח רטרפה לר"י לאבמה"ח.טרפה
 ברבר ולב"נ. ולא לישראל גברא איסור הף אבמה"חצ"ע.

 בו. אסור שאינו ברבר שייך לא רלפנ"ע שמואלהאמונת
 קלא( ס" 1)חלק

 משום לחשוש שלא פקועות בני בהמות לעשות ישאי
טריפות

 ר( ס" ב חלק)מהר"ת

 מוסי'
 רלא פטור טריפה ונמצאת בשבת רהשוחט הפמ"גברבר

 מחשבתו.נתקימה
 רמ( ס" ח)חלק

 רברי ימים, ח' בן שהוא עגל על להעיר מהימן אי אחרער
 או נפל משום אי לקרבן מח"ז בוין חקירהרעק"א,
מגזה"כ.

 פ( ס" י)חלק

 מזסי'
 ואת אותו משום חיב אינו רבשליל האשכול ספרברברי
בנו.

 קפג( סי' ר)חלק

 ימסי'
 מהני אי טרפה שחיטת שחיטה, בברכת לעשייתןעובר
 רבר כשוחט וא"ז רשא מחלוקת לבטלה. ברכה תהאשלא

 תמיה רשא. ברברי וסחךרה יברך מחך ריעותא בוראיתיליד
 פגום. ימצא שמא הסכין קרבודק קודם יכסה רלאלרוישה
 אבמה"ח. משום אמפרכסת חייב אי טריפה ונמצאתהשוחט
 טריפה שחיטת האיסור, מסלק רק או מתית טריפהשחיטת

 ענינים. ב' בו יש וזבחת לב"נ, מתיראי
 פה( ס" ה)חלק

 כזס"
ישוב

 לרכו-
 בני נתחייבו לא דעוף ראאמה"ח קוערים בית

 לא למה בבשר ב"נ התרו דלא רכיון תוס' ובקרשרתנח,
 ראסרו הא ב"נ במצות חשוב לא מ"ט אבמה"ח. להםנאסר
 נח. ער מארם כשרלאכול

 צ( ס" ה)חלק
 מסלקת רק או מתית שחיטה אי האחרוניםבחקירת
 אינו איסור או אבמה"ח איסור רמתית רא" מביאהאיסור.
 על הנשה גיר איסור חל איך התוס' בקוורתזבוח.

 רשא כדברי וסודרה מתרת, אי טרפה שחיטתאבמה"ח.

 על נצטתו אי ב"נ כמתה. או כח" וינו מפרכסתבזה.
 מותית. רמפרכסת מנ"ל האחרונים ובקוורתהנחירה,
 שאינו עשה על נכילה איסוד חל איך הריצב"אלקרטת
 גברא. או חסצא איסוד הוה אי א"ז איסורזבוח.

 פר( ס" ה)חלק
 ביאור באכילה. מותרת אי ישראל ששחטה עכו"םבהמת
 באבילה. אסורה ישראל ששחטה ראע"פ בש"ך הובאיש"ש
 אי עכו"ם בבהמת מפרכסת מפורשת. ממשנה לרבריותמיה

 במחלוקת עכו"ם. בבהמת כתנה בלא שחיטהמותרת.
 נכילה הוה אי עכו"ם שחיטת להרמב"םהפוסקים

 פוסל כוונה היפוך אבמה"ח. מידי מחמא אומראוושתא
 היש"ש. לרברי ישוב רמותרת. מנ"ל מפרכסתכשחיטה.

 צח( ס" ז)חלק

 כחס"
 חיוב חל ומחך מ"ע. מלקים עצמו להפקיע מותראי

 כרת חייב אי הצהרים אחר ע"פ עצמו קרטמא מיהמצוה.
 עצמו לחייב דיש החרדים מש"כ פסח. מצות שבטלעל

 לפטור תחבדלות שמחפש מי בין מחלק קיומיות.במצות
 כהלכתה. לקהם יוכל שלא שחושש מפני אוממצות,

 יא( ס" ח)חלק
 הרם בכיסף אשה לככד נכוןאי

 ה( ס" ב חלק)מהר"ת

 לאסי'
 קו( סי' ג חלק לברר)מהר"ת ראפשר בהיכא לנובאמתר

 טריפותהלכות
 לגסי'

 הושט. בבויקת לל"ט ל"ג מס" להרמ"איש1ב
 פח( סי' ג)חלק

 לוסי'
 בהמות רוב ליכא הזה רבמזמן שכתב הבנ"י עלתמיה

 טריפות. אשאר וסומכין חלב שוודן איך ודא"ככשרות,
 קה( ס" ז)חלק

 למסי'
 בירך ולא שכח הריאה, אכדיקת מברכין אין למהטעם

 אנענחרם. רמברך ללולב רמי ולא לעש"יתן עוברבשחיטה
 פו( ס" ה)חלק

 ומ"ש לינקב, סופן משום שאסורין בטריפות הפ"תבקרשרת
 או ראודייתא הסירנות טריפות למות. שסופהממסוכנת
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 קנב( ס" ט)חלק

 מסי'
 או קוץ לו ישב בדין בט"ז הבה"ג הגדול רבעו דבדימאור

 הגוף. חלל לצד וצדו בלבמחט
 קנג( סי' ט)חלק

 מהמי
 כקררה האם אי הולד את והווראו דופן יוצא ערלדהבהמה

 כשר האם דניקב הראשונים דבוי ולאכלה,לשחטה
 הדחק. בשעת רק מקילולמעשה

 פד( סר י)חלק

 מוסי'
 בדיקה. בלי עופות של מעים מי להשליך סומכין מהעל

 טריפות שאר אחר לבדוק ענין יש אי ויעותא. נקראאימחי
 לגמרי לעולם יתברר לא דהאיסור היכא עכ"פ.להמחמיר

 נמצא שאין כל דאפשר. מה כל לברר בדיקה צריךאי

 צט( סי' ז )חלק מצף. מקרי לא מעשרה אחדטריפה

 מעים הבני לבדוק צריכיןמחן
 ו( סי' ב חלק)מהד"ת

 עסי'
 מליחה. לאחר לגוף סמוך שבור הגף שנמצאעוף

 צ( סי ג)חלק

 םסי'
 ז( סי' ב חלק )מהד"ת ימיה כל הטייפה מן ורנקהנשרה

 ודם הנשה גיד אממה"ח,הלכות
 סאסי'

 בהנאה. מותר לב"נאבמה"ח
 קכט( סי' ו)חלק

 דאיסור  שערים הבית חידוש בטמא, נוהג אבמה"ח איבדין
 כבהמה. רק נוהג אינו זבוחשאינו

 עט( ס" י)חלק

 בזמה"ז והקיבה ולחים דזרוע עשהבמצות
 קח( סי' ג חלק)מהד"ת

 סבס"
 לב"נ. ואבמה"ח מה"ח בשר הרמב"ם שכתב במהקושיא

 בהם. דוחי בקרא קךיכים ואי באיסור, מתרפאין איב"נ
 צו( סי' ג)חלק

 קודם דוקא לב"נ נאסרה אי בגה"ג ותוס' רש"ימחלוקת

מ"ת.
 יכירוהו. שמא בפניהם גה"נ להחמא יוסף חש לאהאיך
 אבמה"ח חל אוך השחיטה. בית להם וטרע רשאביאוד

 אטריפה. חל אי אבמה"ח הפמ"ג בחיקרהבטמאה.
 צט( ס" ג)חלק

 לפ"ע עובר אי ישראל אבמה"ח, לעכו"ם המושיטהמשך

 בשר שכתב הרמב"ם כישוב חררוורם ג' עכו"ם. שלבערעור
 לב"נ.ואבמה"ח

 צז( ס" ו)חלק

 כוס יחרט דלא בסומא כ"ז סי' הפלחן לדבדי ישובהמשך,

 לנזיר.חן
 צח( סי' ו)חלק

 בעכו"ם. קךיך אי איסור על חל איסורהמשך
 צט( ס" ו)חלק

 אי תשובה עשה עבירה והבעל עור לפני על שעברמי
 לו. גםנתכפר

 נג( סי' ז)חלק

 לו ועלתה דעתו לפי הוגנת שאינה עצה לחבירו קרעץמי
 שאל ואח"כ חן לנזיר המושיט וכן בלפ"ע. עבר איטובה
 לנזיר חן כוס דוקא בגמ' נקיט למה טעם נדרו.על

 ל"ב. לקדחרן דמ"ק הש"ס סחךרת ישוב לב"נ,ואבמה"ח
 קלג( סי ו)חלק

 ממונו כל לאבד חחב אי לפ"ע. עובר אי במ"עהמכקרל

 האיך מאש מוצל לקוווית ישוב לפנ"ע. על לעבורשלא
 לשקר שנשבע קרודע במקצת במודה שבועה תורהחחבה

 קלד( סי' ו)חלק

 פעמים שני עובר אי אחת בבת עבירות בב' חבירוהמכקרל

 כב( ס" ו )חלק עור.לפני

 או התורה כל של פק"נ מדין הוא אם הנרדף שציליןמה

 או ה"ט פ"א רוצח הל' הלי הגר"ח כמ"ש מיוחד דיןשהוא

 בב"נ. רודף דין קהיך אי החזו"א.כדעת
 שצב( סי ט)חלק

 סדס"
 לי"ד, י"ב צלע שבין הבשר ניקב בדין הח"ס בדברימאור

 שלא המדינה שמנהג מברר י"ב, בצלע מקיל אינוהח"ס

 י"ב. צלע עד רקיקחו
 פה( סי' י)חלק

 איסור נתקן אי נזירותו על שאל ואח"כ לנזיר חןהחרט

 מילתא ואסחהע הוגנת שאינה עצה נתן למפרע, עורלפני
 כבודו. על שמחל באב מחשבתו, בתר אזלינן אילטובה

 קלט( סי' י)חלק

 שנתערב טדיפה ספק או טריפה מבהמהחלב
 קט( סי' ג חלק)מהד"ת

 סהס"
 בזו"נ. נוהג הנשה דמד התמוהים הפליחןבדבף

 סז( סי' ג)חלק

 הניקור. סדר בגה"נ. הבה"ג רבנו דבריפי'
 סח( סי' ג)חלק

 בזה. הפלחן דברי ישוב ונקיבות, בזכרים נוהג אי הנשהגיד
 פו( סי' י)חלק

 סוס"
 זכר. בלי נולדים דרובא שרובא במדינתינו ביצים דםאיסור
 דרוב טהור יהי מכירו ואינו עוף ממצא הדיב"שקחרת
 הרוב. אחר הלך וממצא הן טהורותעופות

 צו( סר ד)חלק

 באיזה מיוחדים שיעורים להם יש ועכו"ם ערשראלבאיסור
 עברי בתרי שלא עכו"ם עור, אלפני ישראל עוברשיעור
 הוה ואי בשר מקרי אי חלב לפ"ע. לענין בח"ש אודנהרא

 במינו.מין

דרבנן
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 צז( סי' ג)חלק

 מפני אסור אי פיר17 שלא וגיכר גופו על שהוא ארםרם
 הורןמראית

 קי( סף ג חלק)מהר"ת

 מליחההלכות
 מחמי

 עופותמיטת
 ע-

 הבשר מריחין כיצר חמים. או קים מים
 מהני אם כיוחר קרים במים הריח גרול. קוהקורבזמן

 בפושרים. שניתלהריחם
 קא( סף ז)חלק

 כשרות בהל' ענינים כמה אנגעליס בלאס הממשלהלמשרד
 ח( סף ב חלק)מהר"ת

 הרשב"א במחלוקת חימ-ם. חמרים ע"י עופותמיטת מ*מ"
 הרם. להחמא המלח בפעולתוהרא"ה

 קב( סי' ז)חלק

 אותו. מולחין וכיצר טחון. לבשר מליחה מועילאי
 הרם. כל מחמא המלח אי והרא"ה הרשב"אבמחלוקת

 יכול שלא מרובה הפסר מקרי אי בצלי ראפשרהיכא
לבשל.

 רכז( סי' 1)חלק
 הכלים רין מה בטעות ונתבשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

 ט( סי' ב חלק)מהר"ת
 בשערם בטל אי חלכי סוכאריןאבקת

 קיא( סי' ג חלק)מהר"ת
 שבת כבוד משום שהוחרבמאכל

 קיב( סי' ג חלק)מהר"ת-

 עגמ"
 בלע"ז[ ]ברתלער חשמלית מצלי' על בשר לצלות מותראי

 בו. לצלות מותר אי שלהבת ממש. אש גחלי על בעיואי
 הפסח מלחו אי התנור. באתר נצלה רהפסח פסחיםבגמרא
 יש אי שם. הכ"מ ובתי כמבושל מליח אי צל-תו.קודם
 הברתלער של רינו ומה למטה, או למעלה האש כיןלחלק
 הצליה.לאחר

 קלב( סי' 1)חלק
 הף אי פיעל( )אלומיניום כסף בנחר מכורך שנצלהכבר

כמבושל.
 ק( ס" ר)חלק

 המחמא )מאשין( מכונה ע"י מבשר רם להחמא מוחראי
 להכסרר אופנים ג' מכיא מליחה. בלי ולבשל מבשררם
 לאכול מותר אי והראב"ר הרמב"ם מחלוקת לבשל.כשר
 בקעינן לא רהאירנא ממתיבתא שלחו מליחה. בלי תיבשר

 הרם כל מוורא מליחה אי הראשונים במחלוקתבחליטה.
 הרמב"ן רעת המלח בפעולת טעמים ג' רובו. או הבשרמן

 ודעת לחוץ מושכו רק הרשב"א ודעת הרם שורףשהמלח
 שמיבשו.התינוך

 צט( ס" ר)חלק

 עומ"

 אמרינן אי לצלאו האש על שהושם בשר על שנשפךרם
 שנבלע בעין רם האו"ה, בסתירת ףשוב פטלו, כךכבלעו
בבשר

 ע-
 פליטה רם בין חילוק שערם, בעי אי מלח

 פליטה ברם אחר, ממקום הבא בעין לרם צליחהבשעת
 פלטו. כך כבלעו אמרינןלעולם

 צ( סי' י)חלק

 עחמ"
 שסכו מפסח ראיה לצלותה. מותר אי כשמן שנמשחכבר
 אי מלוח צליתו, קודם הפסח מלחו אם חרומה, שלבשמן
 רמבושל. כרותחהוה

 צא( סף ה)חלק

 *אמ"
 נברית חלב יומו. בן אפילו קטן לתינוק עכו"ם חלבאיסור
 הובא מררש כיאור עכ"פ. פרישות משום איסור בו ישאי

 מטהר. חלב מטמא חלבבתוס'
 קנה( סי ט)חלק

 לחלב מסוכן תינוק שנים כמהער
 י( ס" ב חלק)מהר"ת

 שןנים בשמירת ליזהר צריך איקטן
 רצו( ס" ב חלק)מהר"ת

 שנתחו מבהמותחלב
 קיג( ס" ג חלק)מהר"ת

 באכילה אסור אישעוה
 קטו( קיד, ס" ג חלק)מהר"ת

 *גמי'
 במחלוקת כשר, רג הוא אי אסטורזשון הנקראברג

 שגדרל הנקרא ברג האוסרין, בטעמי סתירה ז"ל,הראשונים
 רג מהו הפוסקים ומחלוקת ודעימף, הנוב"י בושנחלקו

 בו. ולסחור אסטורחחון רג למכור מותר איאסטורזשון,
 צר( ס" י)חלק

 *דמי'
 בכלל הוה אי ואכל ידע לא והוא תולעים בו סרשמאכל
 מחחב, אי ליהנות שלא והמתכתן ועריות בחלכיםמתעסק

 נהנה. שכן ש=ך לא מכדת פחותה שלמה בריה שאכלמי

 אין היחר. כדת למאכל איסור מכדת פחות מצטרףאי
 חולעת נמצא צכי. כארץ ודלא בזה לאיסור טומאהלרמות
 בכלל הוה המים תולעת רמי. כמים מנחה קרבןבקמח
 אוכל. ולאמשקה

 צב( סי' ה)חלק

 בתאנים ומצאו מתאנים לשתות קאפה העהרם חרושתבתי
 בחום נשרפים שהחולשןן הקאפע עש=ת אוסןחולעים,
 לרברי תמוה מוחר, אפרן אי הנשרפין איסוריןעלעקטרי,

 ממש נשרף הף דלא חרוכא כין ותילוק אכרהם, והירהמ"י
 מוחיין חודש י"ב עליהם שעבר תולעים ממש, נשרףוכין

 ולאכלו. שרץ לשרוף מוחרבאכילה,
 צא( סי י)חלק

 בטל אי לגמוץ טעמו ונפגם פחם וגעשה שנשרףתולעת
 תשר כיאור בה", שםמיניה

 חו-
 בחוך שקפץ בפרעוש

 איסורין וכין מתולרה הפגומים שרצים כין תילוקמאכל,
 ער נשרף מינחהו, בו" שם רבטל שנסרחו כגוןשנפגמו



 כללימפתחפ0
 איסור, שם מימה אזל אי ממש אפר ולא פחםשנעשוה
 אינו ובין ה4רסור לאכול מתכרן בין אדם הבינת1רלוק
 התערובות. אלא ה4רסור לאכולמתכךן

 צב( סי' י)חלק
 בירקות חדל9?םכדיקת

 רלא( רל, ס" נ חלק)מהד"ת

 בחלב בו1רהלכות
 פזמ4

 דאוריתא. בב"ח הוה 4ר בשי עם שנתבשל חלב8י
 צנ( ס" ה)חלק

 בי י'1 4ר כיע"ז[ מילק נסקים השמנונית שנקלסחלב
 אלאבאראטאויות לסמוד 4רו דאורהתא. בביחמשום
 בהו לית חלב דמי לערטות ישוב חלב. ממי חלבלהפריד
 אבמה"ח.משום

 צד( ס" ה)חלק

 חז"ל, נזרו שלא במקום העין מר4רת משום לנזור לנואין

 מה"ת מ"ע דיש מחרש דרבנן, או מהית הוא מ"ע4רסור

 לכתחילה לבסל מותר הר"ש. לסחורת ךשוב דרבנןךש
 העין. מראית4רסור

 צה( ס" ה)חלק
 משום לחוש יש 4ר בשר בסעודת מארנאוין עם פחהאוכל
 היתר בדרך לעשותו נוה1ם עולם שרוב דבר ה9?ן.מראית
 9?ן. מראיח משום בואין

 צו( ס" ה)חלק
 בב"ח, בבישול העין מראית שייך דלא הנרע"אבקרשרת

 מ"ע משום חושערן ו4ר מ"ע. משום חושערןו4רמחו
 קלק ס" 1 )חלק זכות. לכף נדת לא ולמה דרבנן.ב4רסור
 להרמב"ם לח"מ קוו1ת ישוב מוסיף. 4רסור הוה 4רבב"ח
 מוסיף. 4רסור הףדבב"ח

 קיח( ס" נ)חלק
 עליו. לוקין ו4ר עצמו בפני לאו 4רכא 4ר מבב"חהנהנה
 בב"ח. כמ"ר הרמב"ם פסק למהיקווב

 קיז( ס" נ)חלק
 לרמב"ם. עצמו בפני 4רסור אינו בב"ח הנאה4רסור

 קיז( ס" נ)חלק
 חשמל בכח הארץ על הבהמות המפיליםקצבים

 וניקב נשבר חשש בזה יש 4ר לשוחטם)עלעקטויק(
 אי הכרה בלי לארץ ונפל חשמל שקבל אדםונפולה.
 מותר אי בנ"א ע"י מסוכנת השבת. את עליומחללין
 תליה. ושחיטה נסולה ובדיןלשחוט.

 קנא( ס" ס)חלק
 ביאור העין, מר4רת משום בו יש 4ר לרפואה בב"חהמבו1ל
 חלב עם סמאה דבשר המחבר לשת ביאור הש"ך,דבוי
 אין לרפואה המבשל אשה, בחלב בשר כישול מותר,טהרה
 זכות. לכף נדונוהו ולא למ"ע חושערן אמ4ר מ"ע, משוםבו

 צה( ס" י)חלק
 יחד ובשר חלב של קדירותהמעשן

 יב( ס" ב חלק)מהד"ת
 8פס4

 מאכילת שעות שש בתוך חלב לאכול שלא שנוהניםמה
 ברהמ"ז. משעת או אכילה משעת הוא אםבשר

 צז( סי' ה)חלק

 אכילת כין שעה או שעה חצי להמחון למנהנ מקור ישאי
 השואל לי אמר התשובה שנדפסה )לאחר לבשר.חלב

 יפה וא"כ שעה בחצי להקל מנ"ל לשאול רק היתהדכוונתו
שאל(.

 קלה( סי' 1)חלק
 לחלב בשר אכילת בין שעות ששלהמחון

 יא( סי ב חלק)מהד"ת

 צאם4'
 מנעולי דאורףתא כעיקר דטעם מנ"ל העולם לקרטרתישוב
 כיה שהך אי דחדוי כתלי להם דהותר מוין מלחמתנכוים.
 טע"כ. הוה לא בקדרה דבלוע מחדש בחלב.בשר

 פח( סי ה)חלק

 צהם4'
 בלע"ז[ ]טוט-פחסט שינים במשחת להשתמש מותראי

 איסור. תערובת בהערש
 קנד( סי' ט)חלק

 כיאור ליבון, או הנעלה בעי אי וחלב מבשר שבלעמחבת

 בלע כין חילוק הנעלה, בה שהך דמחבת יו"ד הח"סדבוי
 בישול. ע"י או טינון ע"י בלע בין חילוק לאיסור,היתר

 צז( סי' י)חלק

 צום4'
 כיאור בשר, של בקדירה ונתנם חלכי בסכין שנחתכובצלים
 בדבר חויף, דבר הר אי בצל ויסקין, מהוי"ל שלפסקו
 בר נ"ט די' עוזר האבן דעת נ"ט, בר נ"ס אמוינן איחויף
 דבר דבשאר מאיר הבית פסק חויף, בדבר אפי' אמוינןנ"ט
 להחמיר. דאין מודה הרמ"אחויף

 צט( סי' י)חלק

 תערובותהלכות
 צחםי'

 בו שמעורב עליו שמרננין מאיסליא הבא דת השמןבדבר
 לחפש ואין בזה, שהו1ר רמ"א תשובת מביא חדר,שמן
 שאילת )ועחן המותוים, בדבוים אחבנ"י על איסוויןלנבב
 בדבר העם להמון להחמיר דרכי ואין וז"ל מ"א תש'יעב"ץ
 שוי לכ"ע אלא חורבה מיניה נפיק ולא ברור איסורוש4רן

 קה( סי' ד)חלק
 השינחם לתקן בפה שנתנו ברדלים עם וחלב בשרלאכול

 ינ( סי' ב חלק)מהד"ת

 צפם"
 וליצה. שבת כלים דמסיקין בסו1א הרשב"א סו1רתישוב

 מקלי התם הנמ' ופי' לכתחילה. דרבנן איסור מבטליןאי
 היכא בהנאה מותר דמוקצה הרשב"א בקךטת לאיסורא.קלי

 לסו1רת ישוב הח"ס. לקהטית ךשוב טלסול. בלידהנאה
 לאחר הנאה איסווי במוקצה. הסקה ב4רסורהמג"א
 מותר אפרו לאכול שרץ השורף בהנאה. מותויםשנשרפו



ע כללימפתח
לרפואה.

 צז( ס" ר)חלק
 בררבנן ראפילו ברשיל"מ הראושנים במחלוקת להנ"לעוד
 כיצה. הגמ' ובפי' בטל לאיסווץ קלי רמקלי היכא בטיללא
 שיטת מביא לטלטלה, בלי ביו"ט מוקצה להרליק מותראי

 מקחם הלילה ער חצות אחר ע"פ חמץ וכל רהאהבעה"מ
 תשביתו.מצות

 צח( סי' ר)חלק
 שבת וברשב"א מוכנים עצים עליהם רמרבהבסומא
 לכתחילה. בהיתר היתרמבטלין

 קיר( ס" ג)חלק

 מסי'
 רעמון ז"ל חסירא עמרם ר כק"ז הגה"ק לרבוץישוב
 לא בארם רארם ח"א מקושית האומות בשאר בטלוומואב
 שם אלא אסרה לא התורה ארם. מקוץ לא עכו"םבטיל.
 אין רעכו"ם והראב"ר הבה"ג דעת העצם. ולא ומואבעמון
 בסנהרוין ברוב ביטול הם. ארם רלאו ליוים מהםנוטלין
 ומת אשה לי וקרש צא לשליחו האומר המרדכי רעתע"פ

 בעמלקים. גרות קךיך איהשליח,
 קו( ס" ז)חלק

 קבסי'
 רשיל"מ אמוינן לא טלטול רבאיסור פסחים לצל"חישוב
 טלטול בין חילוק אופנים, בר' ל"ט מכיצה בטיללא

 ומלח מים וליבטל בתוס' פי' אחר, ממקום להבאהבמקומו
 רבר ברוב, בטלין זמן מחמת האסווין איסווין עיסה.לגבי
 כמו היתר לו שיש רבר רשיל"מ, מקוץ אי לכל אסורשאינו
 המרדכי בשיטת בטל. אינו לכ"ע בעולם ארם לשוםשהוא
 ומוקצה תחומין איסור דטרל"מ. הף לא וחמץ רחרשווץ"ט
 רטרל"מ. הוהאי

 צט( ס" ה)חלק
 הקילו ררבויהם ספק רהף רבערוב מ"ה עירוביןבתוס'

 מהר"ל בקוורת בטלו. לא רבתחומין מגמ' וקשהברשיל"מ
 לרבוץ ישוב דטרל"מ שהך לא שביתה קנה רבספקמפראג

 רר' בעה"מ שיטת כייה. שלהי גמ' מיניה רנעלמההר"ן

 כעיקר. טעם בהו ל"ש מוינהמיני
 ק( סה ה)חלק

 היש"ש ברבוץ רטרל"מ. הף אי ממילא בא לאכשההיתר
 רהף נרר מ"ש בטלין. מתי שנתערבו מע"ש פירותוהש"ך.

 תרומה. ולארשיל"מ
 קג( סי' ז)חלק

 בששים בטל אי נבילה בשר לאכול שלאהנודר
 יר( ס" ב חלק)מהר"ת

 קנס"
 מומיא ובבשר המת בבשר להתרפות הרזשעלאסון.באיסור
 סכנה. במקוםשלא

 קיא( ס" ג)חלק
 רוקא או אכילה מקוץ רלא משום אי רשלכר"א פטורבטעם
 אכיל4. הנאת כאן שאיןרק

 ויא( ס" ח)חלק
 בין חילוק כך. לבלעם מותר אי בקאפסולים שנתנורפואות

 לגר. ראיה לשאינה אכילתה כררך שלאנכילה
 קנז( סי' ט)חלק

 קדסי'
 היתר. בעצי איסור עצימטול

 קיר( ס" ג)חלק

 קהס"
 אסור אי מעל"ע בו ושהה טהור רג במעי שנמצא טמארג

 והשגה ביבש ביבש כבוש שהך אי כמבושל. כבושמשום
 כמה כבוש טרעור כבוש. שהך לא רמבושל צויקאפוץ
 ברבוץ ותמיה כבוש הוה אי מעל"ע בלב הכנוס רםהוא.

 כבוש. הוה אי בקרח מונח סותוים. שדבויו בזהמהרש"ק
 קא( סי' ר)חלק

 בה שיש מכלי לערות בשמן. אמוינן אי חיבור ניצוקבוין
 אוסר אי איסור ודעת הבל רולק. חלב של לנר כשרשומן

 קצח( סי' ח)חלק
 משום אסור אי מעל"ע פלאסטיק בשקית מונח חיכבר

 כוץ למקרר לחזור מותר או ונפשרה הכבר נקרש אםכבוש,

 הף אי מבושל איסור מראוריתא, אסור אי כבושלהקויש,

 לנכבש במים שנכבש כבר בין חילוק ררבנן, אוראוריתא
 כבוים. בשאר נכבשו ספק כבוים נתערבוברם,

 פט( סי י)חלק

 קםס"
 בששים. שנתבטל רבר לאכול שלא להחמיר רמי שפיראי

 רהתורה או היתר להיות נתהפך האיסור איבמחלוקת
 התורה וויני ממצות הוא רבים ראחוץ וין להאיסור.התירה
 המציאות. שמשנהולא

 קר( סי' ז)חלק
 בעכו"ם. ברוב ביטול לשיעווין. אחשביה שיך איבעכו"ם
 להם. אחר וין אי המאכל נסרח או אכילתן כררךשלא

 צו( סי' ג)חלק

 עכו"ם מאכליהלכות
 קיבסי'

 עכו"ם פת משום בה יש אי קטניתפת
 טו( סי' ב חלק)מהר"ת

 קינסי'
 בלע"ז[. ~רזשעם ובפאוערלא בפירות עכו"םבישול

*
 קמה( סי' ז)חלק

 בתבשיל יש אי לה ומבשלת חולנית אשה משמשתנכוית
 ברמ"א מהר"ם רבוץ ביאור עכו"ם בישול משוםאיסור
 לו שיש ישראל מותר. ישראל מאש העכו"ם הרליקשאם
 יעשה. כיצר בביתו שמבשלת יהווית אינהשפחה

 קנט( סי' ט)חלק
 עכו"ם, בישול משום בו יש אי בישיבה מבשל גףטבח

 אי ינהוג, כיצר בביתו מבשלת גף' שפחה לו שישישראל
 מהני, אי האש חיתף האש, מרלקת שישראלית מהמהני
 מפיילאט המדליק וכן ישראל מאש אש המרליקעכו"ם

 שלא עכו"ם אטבח לסמוך יש אי מהו, ישראלשהרליקו
 איסור.יבשל



 כללימפתחעא
 ק( ס" י)חלק

 עכו"ם כישול משום מומר בישול אסרואי
 טז( ס" ב חלק)מהר"ת

 באכילה נאסר אי עכו"ם ע"י בלע"ז[ ]סטרם בעיוחקכישל
 יז( ס" ב חלק)מהר"ת

 עכו"ם בישול הף אי האש חיבה בפיו שנפחעכו"ם
 יח( ס" ב חלק)מהר"ת

 תבקרליה אי נכיית הכית משק מנהלת או קבועהמשרתתן
 שבכית הכלים יין ומה עכו"ם כישול משוםאסח-ם

 קטז( ס" ג חלק)מהר"ת
 רואהו ישראל ואין עכו"ם שחבלו חלב לאיסורטעם

 קיז( ס" ג חלק)מהר"ת
 קירסי'

 קודם הגעלה צריכים אי חדשות מאלומיניוםתבניות
 על שהוא כל רסיכה הטטו-ר של פסקו בהם,השתמשות

 אוסרת. אינההכלי
 מירוח, חשש בו יש אי בלע"ז[ פיל ]אלומינום ברזלניירן קו( סי' י)חלק

 כלי. ע"ג ובטל מיעוט רבר סיכהבאיסור
 קז( ס" י)חלק

 עכו"ם אצל שחור קאפהלשתות
 יט( ס" ב חלק)מהר"ת

 קמוסי'
 פיקוח ראיכא במקום מותיים אי עכו"ם של וחלבשמננת
 ע"י שעוקרם סוףט-קרים הנקרא שמננת כין חרלוקהמיינה.
 של אנסיק לסמוך יש אי מאליו. המוקפה ושמננתמכונה

 בקרטת זה, בענין הפ"ח ברברי פ" אלו. בריניםכעמיקער
 עליו. החז"א וקוזחית הח"ס ופי' במנין נאסרה רחלברש"י

 בקרטת ישובן
 רש-

 על גזרו מה מפני התוס' מקוזחית
 חמור במנין נאסרה לא רחלב הפוסקים לדעתהגכינה.
 או ונכנס יוצא דישראל טעם נרר. מטעם אסור רא"כלדידן

 מירתת. אמיינן היכא חדשה וסברה מהני, מבחוץ יושב]
 קג( סי' ר)חלקל

 רברים האוכל בהישרם. מתבטלים אי לשכחה הקקרםרברים קמיס"
 סכנתא חמירא איסור, בהם יש אי לשכחההקקרם

מאיסורא.
 קא( ס" ה)חלק

 אידם. כיום ללמוד שלא ישראלבמנהג
 קיז( סי' ז)חלק

 בטלים רברים לשכח  שכחה הגורמים רברים לאכולמוטב
 חסידים. מספר בתורה עוסק שאינו למי:

 סב( ס" ג)חלק
 לאכלו שלא ענין יש אי תורה מרין לאכלו שמותרמאכל ,,
 חומרא.מצד ן;

 קס( ס" ט)חלק
 הטו"ז ברברי איכא, מסוכנת מיני רתרי השאג"אבחידוש ,'

 חכמים ביד כוח אין להיתר בתורה המפורש דדבדהידוע
 גדרה ולא חומרא אלא אינו הריאה בריקת בדיןלאסרו,

 בזה. הפוסקים מחלוקת מכיא מררכנן,ן

 פג( סי' י)חלק
 רברים הרבה בש"ע המחבר פסק שלא מה עלתמוה

 אין ז"ל חכמינו בזמן שנהגו רפואות סכנה, משוםהאסורים
 שלא הרוצה הריטב"א רברי כיאור בזה"ז, בהםלנהוג
 בסכנה, ארוב סומכין אי בידו, הרשות דעיבא כיומאלימול

 דשו של היתר מדקים, כמו סכנות הרבה השמיטהרמב"ם
 על הרמב"ם לפסק טעם עליו, לסמוך יש אי רכיםבו

 העולם. מן לבערם כייהמדקים
 קא( ס" י)חלק

 רפואות )כלומר הומאפיחךות ברפואות להתרפאות מותראי
 מאכלים שאר או טבעים צמחים בו וכיוצא מעשכיםנעשות
 משום איסור בזה יש ואי באלכאהאל( אותםששורים
 ברפואות להתרפאות מותר ח"ו, זרות אמונות לירישמכיא
 בשבת, מהם בהרבה לצאת ומותר בקמיעות וגםסגחיות

 יש שדי, רפואה משום בחול או בשבח השד מןלהתרפאות
 שאפשר, מה כל ופסיכאלאגען מסףקףאטייסטלהתרחק
 התקופה. בקועת מים לשתותשלא

 קיב( ס" י)חלק
 כלב שמא ניחוש לא למה כלב שאכל ממה לאכול מותראי

 שאר או עכבר שאכל ממה האוכל סכנה, והוא אכלשוטה
 המאכל. נאסר לא לשכחה הקקרםרברים

 רפב( סי' י)חלק
 עליה ררמיא מצוה אינה תרומה רהפרשת גיטין רש"יכיאור
ראינש.

 רלב( סי' ס)חלק
 הנוב"י ודביי בע"ח, צער משום עובר אי בהמותלהמית
 צעב"ח. הף לא שחיטה רררך ראיותבזה,

 פב( ס" י)חלק
 הלילה עלה ועבר קלופה ביצההניח

 כ-כא( סי' ב חלק)מהר"ת
 רעה רוח משום בבקבוק שנמכיים טחון שוםלאכול

 כב( סי' ב חלק)מהר"ת

 סכנה משום טאבאק עישק לאסור ישאי
 כג( ס" ב חלק)מהר"ת

 בהרי' קפרי לא קפיד רלא ומאן בחז"ל המבואייםבקפידות
 קיח( סי' ג חלק)מהר"ת

 לסכנה אותם מחדקין רבנ"א לרברים לחוש ישאי
 קיט( סי' ג חלק)מהר"ת

 קיוסי'
 נכילות שמוכיין מקאמפאמ בלע"ז[ ]סטאקס מניותהקונה
 לו ערש מי בנו"ט. סחררה ברין שבת. מחללי והםוטייפות
 מותר אי פועל בפסח. חמץ בקאמפאני שמוכייםמניות
 קב( ס" ה )חלק נו"ט. שמוכיים בחנותלעבוד
 וטייפות. נכילות בו שמוכיין בחנות העובר פועלביין
 איסור האוכל ררכנן. או ראורףתא הוה כנו"ט סחורהאיסור
 המשתכר פועל וביין ףמות. לרשע הלעיטהו אמרינןאימחך

 שביעית. לפירות נו"ט שמרמה בחד"ט תמיהבאסה"נ.
 קג( סי' ה)חלק

 או לבהמתו להאכילו וטריפות נכילות לקנות מותראי
 לפועליו להאכילם נו"ט לקנות הראשומם מחלוקתלכלבו,
 לקח מררכנן. או ראורףתא אסוד כנו"ט מו"מעכו"ם,



עב כללימ*תח

 בררושלמי ורא" ולמכרו לחזור מותר אך והוחךרולפרצליו
 בהם. להשתכר מותר דרבנן אךסורי בא"ח.מביאו

 קד( ס" ד)חלק

 למכור לו מותר אך בלע"ז[ ]גראסעיי מכולת לו ערשמי
 אך בנו"ט סחורה באיסור הפוסקים במחלוקת לעכו"ם.נו"ט
 ומה לסחור דמותר ובנודמנו דרבנן, או דאווייתאהוה

 לסמוך ושאין אהרו זקן שו"ת על תמוה נודמנו.הנקרא
 הטור בדברי ביאור הפוסקים. כל היפוך שפסקארבי"ה
 ובשר טהור בשר מבשל שהי' המדרש וכדברי סחורהבדין
 )ועחן יינם. מה מנו"ט כלבים מאכלי של קופסאותחדר.
 קד( ס"לעיל

 קו( ס" ד)חלק

 לחכמים א"א להיתר בתורה המפורש דדבר הט"זכדברי
לאסרו.

 לא( ס" ב)חלק
 נבו"ט לאכול להם מותר צבאבחלתר

 קמח( ס" ד חלק)מהד"ח
 וטייפוח בנכילות סחורהאיסור

 כד( ס" ב חלק)מהד"ת

 לאחד מחלחו למכוד מציאות ישאי
 כה( סי' ב חלק)מהד"ת

 קיםסי'
 אי עכו"ם ע"י הנעקךם פרוט[ ]קענד סירופ מי עםפירות
 באכילה.מותוים

 קט( ס" ה)חלק
 השוחט בכשרות, מוחזק כשר מאדם אלא בשר לוקחיןאין

 מקומות מכמה הרמב"ם בסחררת לאחרים. ומוכרלעצמו
 בקנט"א. שחיטה הלכות הסוש"ז דבייבזה.

 קז( ס" ז)חלק
 כשרות. בחזקת הוה אך ישראלסתם

 קט( ס" ז)חלק

 דברים האוכל לבריאות. שמדקין סיגריאות לעשן מותראי
 שומר אמיינן מחו ביאור בגופו. פחשע הוא לגוףמדקין
  עישון על מברכין כיצד עייף. דגופא צערא אך ה'.פתאים
טאבאק.

 קסא( ס" ט)חלק
 אלא עשה ולא השגחתו תחת שנעשה שחותם המכקרררב

שליח
 כו( ס" ב חלק)מהד"ת

 חחת עתעשה להעיד אחיים השגחת תחת הנעשהמאכל
השגחתו

 כז( ס" ב חלק)מהד"ת
 הבעה"ב מן שכר המקבל המשגיחנאמנות

 קכ( ס" ג חלק)מהד"ת
 בשבת חנותו שפותחגר

 קכא( ס" ג חלק)מהד"ת

 כלים טבילתהלכות
 קכס"

 לישב גדול ובירוד טענרם ר בטב?לה. חיבים אך הפקרכ4

 ומפקירה מעכו"ם כלי דהקונה מטקךכנוב מהר"אקךטח
 ישוב מטבילה. פטור עכו"פ של שאול כלי מטכילה.פטור

 כלים טכילת על נצטוו לא למה המפרערםלקוורת
 טעם מטכילה פטור ושכירות שאלה ועוג. סיחוןבמלחמח
 משום או לעמים ישראל כין הבדל משום כליםטבילת
 מדבר דכלי הפקר בין חילוק באיסור. להשתמשדסופן
 והפקירו. בעלים לה שה"לכלי

 קי( סי' ה)חלק
 פעם בהן שמשתמקךן אלומיניום, נחר של וחבניותכוסוח
 הנקרא הוא מה הרמב"ם דברי ביאור טבילה. צייכין איא',
 נהר קערח קידוש. לענין כוס הוה אי נחר של כוסוחכלי.

 הרמב"ם דברי וביאוד טבילה, צויך אי כסף בנחרשמחופה
 למה בעצם כלי שהוא מה כין חילוק דכלים. ה"זפ"ה
 לא ומשליכה שמשחמש קרו במחשבה. כלי לעשותושצייך
 כלי.הף

 קיב( ס" ז)חלק
 בעקךחן, חדר בשומן אותם שסכים חרזצים אלומיניוםכלי

 בשעת שנשרף איסור השתמשן. קודם הכשר צריכיןאי
 הם ושלכדה"ג, לגר ראיה שאינה נכילה היתר. נעשהעקךה
 לעולם שדרכו דבר ביניהם. והחילוק נפרדים עניניםשני

 אוסר. ואינו הוא מיעוט דבר כלי סיכח בטל אילבטל
 קיב( סי' ז)חלק

 טבילה. צריכי אי שבתוח לחלל מומיים ע"י הנעקךםכלים
 לקדושח עכו"ם מטומאת דיצאו משום כלים לטכילחטעם

 מחלל באיסור. להשחמש דסופן משום טעם עודישראל,
 של ענין הוא כלים טבילח עכו"ם. טומאת בו יש אישבת
 בין חילוק טבילה. צריך אי ששב מומר ישראלגרות.
 לשתות הוא. מה שקידש מומר ישראל. לגוף ישראלקדושת
 שבח(. מחלל חנוני אצל סודהמי

 קלז( סי 1)חלק

 נטבלו שלא ממאשין הנקחים סודא מי לשחוח מותראי
 חחם מחנה בעל מהגאון מכחב ובסופוהבקבוקים.

 גדול. אחריות הוא חדש איסורדלהמציא
 קז( סי ד)חלק

 כלי כל סעודה. כלי ככל טבילה צריך אי ןבלע"ז[טוסטער
 עכו"ם הי' ואם נכרים מגעח. לבלוע שדרכןסעודה

 אפילו טבילה חחבין הגעלה צייכין היו בהםמשתמש
 הגרמ"פ חידוש טבילה. צריך אי שחיטה של סכיןחדשרם.

 טבילה צריך אין לאכול כבר שראף למאכל שמשמשחדכלי
צ"ע.

 קסב( ס" ט)חלק
 ק"ב. סי' לעיל ועחן טכילה בעי אי שחיטה שלסכין

 קסד( סי ט)חלק
 טבילה. צריכין אי לקרקע שמחובייןקיירות

 קסג( ס" ט)חלק
 אי פסח לאחר ולקחן וחוזר לעכו"ם חמץ כליהמוכר
 צריכים אי לסחורה כלים מעכו"ם הלוקח טבילהצריכין
 למכירה כלים העושה דעכו"ם הצ"פ מש"כ צ"עטבילה.
 צריכין אי ברשראל כלים שקנה מומר ישראל טכילה.א"צ

 ולוקחן. לחוזרטכילה
 קסה( ס" ט)חלק



 כללימ*תחענ
 כלע"ז[ היטער ]אינסטענט מזלג כעין חשמלימכשיר
 טבילה. צריך אי הכלי כתוך מים לחמםהנעשה

 קסק ס" ט)חלק
 טבילה, צריכין אי כהם להשתמש ורוצה סודה שלקנקנים
 מהני חמץ הפקר ככלל, הכקבוק גם אי סודה מיהקונה
 ובין להפקר כקיומו רוצה בין ח1לוק עצמו, וביןכינו

 ארם. בר להפקר מרכר הפקר ובין להפקראבירה
 קכ( ס" י)חלק

 כטבילה, חיכ 14 כה משתמש ושוכ שלו כליהמפקיר
 ה'. ס" כקו"א דיסקין מהרי"ל כרכריוצ"ע

 קה( סי' י)חלק
 מומר של מכליו מים לשתות מותראי

 כח( ס" כ חלק)מהר"ת
 טבילה א"צ מומר ישראל שעשהכלים

 כט( ס" כ חלק)מהר"ת
 כליו לטכול צריך אי תשוכה שעשה משומר אומומר

 ל( ס" כ חלק)מהר"ת
 כהכי סגי אי כמקוה הכלים כל שטוכל ישראלחנוני

 לא( ס" כ חלק)מהר"ת
 טבילה צריכין אי וטאסטערכלענרער

 לכ( סי' כ חלק)מהר"ת
 טבילה בעי אי כשותפות כלי קנו ועכו"םישראל

 לג( ס" כ חלק)מהר"ת
 קכמשכ(י'

 ונכנס למטכח שנכנס כלע"ז[ ]סוער ביוכ שלשטפון
 כלים הגעלה. צריכין אי יומן כני כשר שלכקערות

 הגעלה. צריכין אי מאוס כרכרשנשתמשו
 קסז( ס" ט)חלק

 כשר זכתץת ככלי להשתמש מקילין שהעולם מהכרכר
 לכר. בינת5ם כשטיפהוחלכ

 קסח( ס" ט)חלק
 הגעלה. מהני אי טעפלאן הנקראכלי

 צח( ס" י)חלק
 קכבםי'

 כשמחה, ה' את עכרו ועיקר ולשמחם תשוכה כעלילעורר
 וכטוכ כשמחה אלקיך ה' את עכרת לא אשר תחתוכתיכ
לככ.

 רככ( ס" ז)חלק
 אכילה כענין אכוח1הם כבית יתנהגו כיצר תשוכהכעלי
 איסור. חשש כשישושתיה

 רכג( ס" ז)חלק
 סח1רת איסוד. בו שביטל מאכל מעכו"ם לקנות מותראי

 שנתבשל רכר כקונה קכ"כ, לסימן ק"ח מסימןהרמ"א
 ספק צאן חליכת לשכור מלוכלין מהר"ם כתשר נכרי.ככלי
 רכר מעכו"ם לקנות שאסור הרדכ"ז כתשר מעכו"ם.טריפה

 שהוסיף נכרי לרבויו. ישוב רכריו וכסתירת כס'שנתכטל
 נתערכ בין חילוק להנאתו. ונתכףן ישראל תערוכתעל

 על מתכףן אם ישראל לוקח חילוק כתמירות. וביןכמקרה
 משמח להיות לישראל מוחר אי ההיתר. על אוהאיסור

 ומוכרים כשקרם איסורים שמכטלים עכו"םכקאמפאני

לישראל.
 קיג( סי' ז)חלק

 נסך ייןהלכות
 קכנס"

 לגף חמרא ע"ז רע"א הקרוש הגאק לקחרת רשוככביאוד
 והר"ן. הריטכ"א מרכרי לרכריו וצ"עחלא

 טו( סי' כ)חלק
 מצימוקים 5ן ל5ן. שמבהילים כצימוקים שנגעהנכרית

 נסך. משום בו יש אישנתבשלו
 ככ( ס" ג)חלק

 5נם סתם של כחביות אותו ששמים כלע"ז[ ]ודסקי5"ש

 ע"כ להתענות צריך 5נם סתם ושתה שגג לשתותו, מוחראי
 תשוכה, כעי אי כשוגג אס"ר על העוכרתעמח1ם,
 כטל ואי כהנאה אסור כזה"ז 5נם סתם איכמחלוקת
 שהוא לכתחלה איסור מכטלין אין כששרם, אובששה
 אותו מטעימין אין עכו"ם של כדכר כאקראי, רוקאמררכנן
 מן רכר לקנות מהני, אי כעכו"ם שנתבטל רכרלקפילא,
 כזה, הרמכ"ם לסח1רת ישוכ לכתחילה הף איהעכו"ם
 משביח הוא ואם 5"ש של כחביות הין ששופכיםטעם

 ביאור כמים, כמו כששה משקין בשאר כטל 14 5ןכץ"ש,
 יש אם ושמנם, מפתם יותר כהנאה לאסור הנם כסתםרגזרו
 שכעיר ה5ן כל על מציל ין מערכ שאינו אחרעו"כ

 קנקנים מגמ' יאי הט"ז, על הבי"ש ומ"ש הט"זוקוקרת
 שכר. כתוכו ליתן מהו עו"כ 5ןשל

 קח( סי' י)חלק
 ועשית תוסיף כל על עכרת כשנתח פ' זכחים גמ'ביאור
 יהחצע. ר אמר חעד לשק מה וצ"עמעשה,

 קט( סי' י)חלק
 כלכ מאכילת שנפסלו לאחר חים מכעלי הנעשותרפואות

 בין חילוק סכנה, כו שאין לחולה מהם להחרפאות מוחראי
 תרופה מכע"ח, והנעשות מצמח1ם הנשותחרופות
 אינו ועושהו איסוד המקלקל ומצמח1ם, מכע"חהמעודכת

 לכתחילה, איסור מכטלין אין משום אסוד לאכולראף
 איסור. למכטל איסור מקלקל ביןחילוק

 קי( ס" י)חלק
 עכו"ם כמגע נאסר אי מפוסטרין

 לר( סי' כ חלק)מהר"ת
 הכלים נאסרו לא מפוסטר 5ן עםבישל

 לה( ס" כ חלק)מהד"ת
 נסך ין עחצה שבת שהמחללמנלן

 לו( סי' כ חלק)מהר"ת
 תשוכה לקכל ורוצה 5נם סתםשתה

 לז( ס" כ חלק)מהר"ת
 רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלכו חלכבגדרת

 קר( סי' ג חלק)מהר"ת
 למכרו מוחר אי שכתות לחלל מומר כו שנגעין

 קככ( סי' ג חלק)מהר"ת

 קכהםי
 ביום לעלות לו אין רח"ל אבל לרוכן, יעלה אי אכלנהן



ער כללימפתח
 שם שאין עכו"ם בבית בכדור לשחק לילדים לאסור ישאי לסמוך. מי על יש לעלות מנהג יש ואםהשבת,

צלמים. כז( סי' י)חלק
 קלח( סי' י)חיק קכזםי'

 מלתות שבעלי שחושקרן חחוצות על ין לשתות מותראי
 קו( שנפמ מ4*ק בהם נגע ושמא שנשארו החנותמערבין
 עצמו דהוא היכא עדו מהיפן אחד עד אי שנתחזקאיסור
 בדבוץ דנתחזק. מאיסור לאכול לא"ע מותר וז1 ממנו.אוכל

 לאחוים. מועיל עצמו דאבילתא"ז
 קו( סי ה)חלק

 איתחזק אמוינן דלא ס"ה קדוורן ורשב"א רמב"ןבדבוץ
 גדולות. מתמיות לדבויהם דשובהתירא

 קז( סי' ה)חלק
 שנים. כאן הוץ לע"א תהחה שהאמינה מקוםכל

 כב( סי' ב)חלק
 באיסורין אחד עדנאמנות

 קכג( סי ג חלק)מהד"ת

 קכםם"
 דינו. מה חן שם וה" בבית )נכוית( שפחתה שהניחהאשה

 קח( סי' ד)חלק

 עכו"םהלכות
 קלדםי

 ביטול. קויר אי טומאהבאיסור
 קג( סי' ג)חלק

 קמאםי'
 פרצוף חצי אי אדם. עם.צורת שעק בה שהנניסומהנ"נ
 אלו. בענינים ועוד שלם, פרצוף דוקא או אסורנמי

 קט( סי' ד)חלק
 שפיר ואי צורה. שם ערש בביהכ"נ להתפלל מותראי

 ועופות. חיות מיני הכתלים על המצייויםעבדין
 קי( סי' ד)חלק

 יש אי צילום. ממנו יעשו שלא לצלם למחות אדם יכולאי
 בלע"ז[ ]פיקטשור צילום לעשותאיסוד

 קיד( סי')ח"ז
 וכלה חתן הכתובה עללצחר

 שמח( סי' ב חלק)מהד"ת
 צורה דמות עליה שחרותמצבה

 קכד( סי' ג חלק)מהד"ת
 קמבםי'

 גורם וזה זה ליהף ע"ז של בלולב חויף מוהר"שבקוקרת
 מטעם הף אי זוז"ג פסיל. ואמאי היתר מיני ג' שארעם

 זוז"ג. אמוינן אי ע"ז באיסווץביטול.
 רלח( סי' ח)חלק

 הזכרון ליום כומוים עם להשתתף תורה לשומוץאסור
 קכה( סר ג חלק)מהד"ת

 קמנםי'
 בבית בבחירות בלע"ז[ ]וואוטען להצביע ליכנס מותראי

 להם. המצורף בבית אותפלתם
 קלט( סי' 1)חלק

 קמוםי'
 לישיאל מותי אי מבחק תפלתם בית על שמונחשעק
 קיא( סי' ד )חלק השעות. בולראות
 איש אותו וע"ש ע"ז ע"ש שנקראים בחו"ל ורחובותעירות
 ובכתיבתן. בקויאתן ינהגכיצר

 קסט( סי, ט)חלק

 קמחם"
 באבילה מהו חגם ביום עליה צחרו שהעכו"םפף

 לח( סי' ב חלק)מהד"ת
 קנם4'

 אומנות ללמוד בשביל תיפלתם לביתליכנס
 לט( סי' ב חלק)מהד"ת

 מינות ספוץ בו שיש בבית שבקרושה דבר לומרשלא
 מ( סי' ב חלק)מהד"ת

 קנאםי'
 ביאוד צנועים. בלתי נשים בגדי לתפור לחחט מותראי
 מאיסורא. להפרישו חייב אינו מומר דבישראל הש"רדעת
 העושה מאיסורא. אפרה1 של ענין אינו דעונשין חדשדבר

 מכין הפירוש מהו בנפשו. להצילו חחב אי עבירהמעשה
 בכלל ליתנו דנשים הרא"ש בדבוץ נפשו. שתצא עדאותו

 לפג"ע. שיך אי והיתר באיסור למתלי דאיכא היכאערבות.
 להפוישו. מצוה אי דרבנןאיסור

 קטו( סי' ז)חלק
 ביאור בזה"ז. זה דין שיך אי ומעשיו, עו"כ לשבחאסור
 עכו"ם כל תאמין. בעכו"ם חכמה יש נאה. נכוית ראהדר"נ
 של ב"ד מד"ת. מיתה חחב שלהם מצות ז' שומדשאינו
 מעצמו דין נעשה עכו"ם ב"נ. על כח להם יש איישראל
 בעכו"ם. והתראה עדים חבידו.על

 קטז( סי' ז)חלק
 שבת מחללי בשביל בעידובין להשתדל חיוב יש אילו(
 יש ואי שנשבה, תינוק נקדא מה בשוגג. או במזידח"ו

 זצ"ל הגדמ"פ מדן במכתבי וצ"ע בכלל. שוגגיןבזה"ז
 למקום. ממקום כסתראישנראין

 קכא( סח ח)חלק
 שם הקורא נכוים, מאכלי שם על למאכלים לקדותאין

 תחנם לא באיסור נכלל עכו"ם מאכלי שם עללמאכלים
 חשש בהם יש וביותד שמם, ומיקר בעיניו עכו"םשמחבב
 לאכול שאין ברכה פ' מפרש"י ראי' מזבחו, ואכלתאיסור
 המאכלים בשמות להכיר שיש נוסף טעם עכו"ם,מאכלי
 עכו"ם בשם מאכלים וכשאוכלים למכשול, יבואו שלאכדי
 מכשול. לידי לבוא מאד וקרובמצף

 קיא( סי' י)חלק
 שבכתב תודה לעכו"ם ללמוד מותראי

 קז( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם ע"י שנהרגו הקדה1ם על להתאבל ישאי

 קכו( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם של בשמות לקרואשלא



 כללימפתחעה
 קכז( ס" ג חלק)מהד"ת

 מחומצת כשהתבואה לגף חמץמכירת
 קכח( ס" ג חלק)מהד"ת

 קנבמ"
 במקום היתר. מאכלי עכו"ם של במסיבה לאכול מותראי

 הרמב"ם דבוי כיאור לאכול. מהו איבה משוםדחהשינן
 ה"נ. משום לחוש שאין במקום אפילו עמהם לשתותדאסרו

 אפילו שם לאכול לישראל אסור לכנו חופה העושהגף
 ע"ז עובד כאילו השלחן על העכו"ם עם האוכל כלמשלו.
ע"ש.

 קיח( סי' ז)חלק

 קנהמ"
 לרפואה. אפרו לאכול שרץהשורף

 עה( ס" ה)חלק
 ניתוח לעשות לו צוו והרופאים לבחולי

 מא( ס" ב חלק)מהד"ת
 אחר לאדם לבשתילת

 מב( ס" ב חלק)מהד"ת
 באדם ניתוח לעשות הרוב על סומכיןאי

 קכט( ס" ג חלק)מהד"ת

 קנזמ"
 שעה באותה ר"ע כי כיוינו קבלה מ"א עירוכיןבתוס'
 העובר ובמ"ש למות, נפשו למסור מותר ואימחי הי',מסוכן
 מיתר. חהב סופוים דבויעל

 רצה( סי' ה)חלק
 ]פאספארט דהף תעודת ולמשפחתו לעצמו קועשהמי

 כאילו ח"ו בזה יש אי המלחמה בשעת גתם שם עלבלע"ז[
 אותו ששואלין מי כן. לעשות מותר ואי עמו מכחישהוא
 לישנא לומר מותר שמד גדרת בשעת יהחץ הואאם

 אנפי. בתוידמישתמע
 קע( סי' ט)חלק

 בחור ורצה לשרפו ת"ח בחור הנאצים שבחרו הזעםבקועת
 איצטרובלי מראובן ראי' דמי. שפיר אי תמורתו לילךאחר
 להציל בכדי סכנה בספק עצמו להכניס מותר איבס"ח.
 שהלכו שנים בענין הוי"ם חי בעל מרן דבוי כיאורחכירו.
 ממי. חשוב מי מים של קיתק אחד ובידבדרך

 קעא( ס" ט)חלק
 חהב אם להרגו חכירו על שקר להעיד עכו"ם אנסואם

 אע"פ נפש הורג או באונס ע"ז העובד למיתה. עצמולמסור
 אי ב"ד. מיתת ולא כרת עליו חהב איננו דשאישאינו
 אינו א"א על ואנסוהו לאשתו המוקשה מע"ז. חמורשפ"ד
 לאדם לו שא"א אונס דכל באויכות וכיאר ליהרג.חהב
 רכינו דבוי כיאור אונס. מקוי כה"ג להנצל אופןבשום
 לעויות. אונס וזוין לאשתו, המוקשהיונה

 שפח( ס" ט)חלק
 שו"ע עליהם שיש מלבהרם חולים בכית לרופאללבוש

 מג( ס" ב חלק)מהד"ת

 רביתהלכות

 לשמעון שרוולם לו ופסקו בערכאות לשמעק תבעראובן
 סתם חוב כין מחלק כשיזילם, שמעק עובר אירכית

להלואה.
 קיא( ס" ה)חלק

 דאללאר לפי לו ופרע לירות 350 משמעון לוהראובן
 המלוה רכית. משום בו יש אי יותר השחור שוק עלששוה
 עליה. הוסיפו או ונפסלה, המטבע עללחכירו

 קיב( סי' ה)חלק
 רכית, משום בו יש אי בלע"ז[ ]שעירס מניותהקונה
 שבת. ממחלל והקונה עיסקא ומשלם מארדזשץ עלוהקונה

 קטז( סי ה)חלק
 מכל הוצאות עבור ליקח מותר אי יקרבה יד עלגמ"ח

 לתן הירושלמי בדבוי וצדקה. בהקדש רכית בדיןהלואה.
 מעות מקוי אי גמ"ח מעות מצוה. סעודת לצורךברכית
 רכית. מקוי וידן נידון אישהם.

 קיט( ס" ז)חלק
 אי המחאוח, להחליף )טקועק-קעשרנג( מסחר לו קרשמי
 רכית. מום בויש

 קסד( ס" ז)חלק
 ותמיה רכית. טעם להטעימן כרכית לכניו להלות מותראי
 ה"ח. ממלוה פ"ד המל"מעל

 רכג( סי' ד)חלק
 שרובם חברה או מבאנק כרכית הלואה ליקח מותראי

 אי הפוסקים במחלוקת ]בלע"ז[ אינשורענס כנידקעכו"ם.
 אפמשו"פ. מחילה מועיל ואי משו"פ. בפחות רכית ויןיש

 לישראל מהשותפות הלואה והנכוי שותפים ועכו"םישראל
 והאחרתים. מהוי"ס מחלוקת ברכיח,אחר

 קמה( ס" ו)חלק
 בלע"ז[. ]אינשורענס כיטוח אכיו לו שהניחמי

 קמו( סי' ו)חלק
 אסווין. או מותוין אי מעכו"ם או מישראל רכיתספק

 קמז( ס" ו)חלק
 מארדזקרן על בלע"ז[ ]שעירס מניות לקנות מותראי

]בלע"ז[.
 קמח( ס" ו)חלק

 עט להחדר לו מותר אי ונשברה מחכירו עט ששאלמי
 להלואה. שאלה כין חילוק יפה.יותר

 קמב( ס" ו)חלק
 קארפ', מניות. בעלי ובחברות בבאנק רכית איסור אףיךאי

 ונכסי. הגוף שעבוד בלי שיתפות שהוא ר"ת בדבוייסודו
 החוו"ד במחלוקת ברכית, ללות מותר אי לענהםהקדש

 כיאור הוא. מה סבל איסור לצדקה. זו סלע כאומרוהמל"מ
 כהונה. דמכןוימשנה

 קמג( סי' ו)חלק
 בו יש אי שלו צדקה מעות להם ליתן ורדצה מגמ"חהלוה
 הקדש. במעות רכיח רכית.חשש

 קמ( סי' ו)חלק
 לישיבה. אותם והלוה בבאפנק מעות שלודהמלמד

 כן. לעשות מותר אי לבאנק נוחגן והוא רכית לוומשלמים

 הוה אי מבאנק רבית רכית. עם העד-טשעקמקבן~

 קםמי'



עו כללימ*תח
 קארפארעישאן כז-ן חדש רבר ררבנן. אודאורףתא
 לוינא. מהו]בלע"ז[

 קמא( סי ו)חלק
 מחניפין ולבע"ח, ולרבו רלאשתו לתלמידו להחניףמותר

 סכנה, לחשש לחוש ערש במקום שלום ררכי מפנילרשעןם
 בס"ח וגם זה, על פליג חיים באורחות הרא"ש רבינו4ר

 זה. על רחולקנראה
 רפד( סי' י)חלק

 רבית תשלומי בו ערש סלוה שטרלכתוב
 מר( סי ב חלק)מהר"ת

 עיסקא היתר לו כערש רבית ובו שטר לכתוב מותראי
 מה( סי ב חלק)מהר"ת

 רבית הוה אי עבירה רבר לו לעשות הלוה עםהמתנה
 מו( סי' ב חלק)מהר"ת

 מראובן מעותהלוה
 כז-

 הישן חובו לו ערשלם
 מז( ס" ב חלק)מהד"ת

 רבית גם ורושמת חשבתות שכותבת במשרדפקידה
 מח( סי ב חלק)מהר"ת

 רבית איסור על עובר אי מבאנקים מעותהלוה
 מט( סי ב חלק)מהר"ת

 קמאמי'
 אחודם 6 עם לשנה מאוחר טוועק שמקבלים יהלוםסוחף
 מיד המעות להמוכר נותן והבאנק הטשעק. על נכתברבית
 יש ואת"ל רבית, משום בזה יש 4ר מהלוקח הרביתיוקח

 דרבנן. אוראורףתא
 קיג( סי ר)חלק

 בתנאי שטערלינג( )פאנד לירות סאה סשמעון שלוהראובן
 של השער ונחייקר דאללאוים או לירות או לתבעוסרוכל

 נקראת לעולם במקומה שלא מדינה של מטבעהדאללאוים.
 ב"א. ובשו"ת מ"ו קוער וגד"ת הסה"ת בדבויפירות.

 קכ( סח ז)חלק
 תקנה לו יש אי בשוגג ויבית בו שרש שטר עלתתם

 תד( סי' ב חלק)מהד"ת

 קמחמ"
 אותם והלוה רבית וקבל בבאנק לו שהי' מעות לוהראובן

לשמעון.
 קמר( סי' ו)חלק

 מבאנק פנקס לו ונתן לשמעון מעות חייבראובן
 נ( סי' ב חלק)מהר"ת

 דאורףתא רבית הוה 4ר ]טשעק[ המחאה עא רביתהמשלם
 נא( סי' ב חלק)מהר"ת

 קמםמ"
 רצה שלא חבירו לשמעון ונתנו מבאנק מעות לוהראובן
 משלם ושמעון קרעויט לו ש4רן מפו לו ללותהבאנק
 ראובן. עבור שמשלם רבית איסור בו יש 4ר לבאנקהרבית

 קיג( סי ה)חלק
 מצינו 4ר נועם. ררכי רדרכיה הא ביאור בהנ"ל, להנ"לעוד
 מעולם. לידו בא שלא בממון חףבאדם

 קיד( סי ה)חלק
 בדףנין. לראובן ששלם הרבית מחראין 4ר להנ"לעוד

 קטו( סי' ה)חלק
 מבאנק ויבית לקבל מותראי

 נב( סי ב חלק)מהר"ת
 פונר מארקעט במאני רביתליקח

 נג( סי ב חלק)מהד"ת
 ישראלים לשותפין לחוש סרש מבאנק משכנתא רביתליקח

 נד( סח ב חלק)מהד"ת
 ללוות ממי עכו"ם באנק או ישראלי באנק לפניויש

 נה( סי ב חלק)מהד"ת
 בלע"ז קוערס מוניות שמוכויםבאנקים

 נו( סי ב חלק)מהד"ת
 מרובה הפסר רש ברבית להלות איסור סרש ירעלא

 נז( סח ב חלק)מהד"ת
 יהחים שותפים סרש במקום רביתקבלת

 קל( סח ג חלק)מהר"ת
 ישראל שותפים כסרש ופונרס במשכנתארבית

 קלא( ס" ג חלק)מהד"ת
 עיסקא היתר להם סרש ישראל מבאנקהלואה

 קלב( סי ג חלק)מהד"ת

 קעמ"
 אי רבית ע"ז ומשלמין חפצים קרעויט כרטיס עלהלוקח
 ושלם קנה אם כזה קרטוס עם ישראל בחנות לקנותמותר
 בשעת אם מחלק לקנות, מותר אי ויבית בו סרשקורם
 ג' לאחר ויבית לשלם שמסכים חותמין הכרטוסקבלת
 מותר. לאו ואם אסור אזחרסרם

 קיג( סי' י)חלק
 שהלוהו טוען ושמעון דאללאר חמשה משמעון לוהראובן
עשרה

 נח( סי' ב חלק)מהד"ת
 וכף בשליורת להחדקו ]קאנטראקט[ חוזה דמינתן

 נט( סי' ב חלק)מהד"ת
 ישראל של שהוא ונתברר עכו"ם של משכון על מעותלוה

 ס( סי' ב חלק)מהד"ת
 יסרבה שם על ונותנו מעותהמלוה

 סא( סי' ב חלק)מהד"ת
 מזומנים ומקבל וחוזר ליסרבה מעותהמלוה

 סב( סי ב חלק)מהד"ת
 קעגמי'

 מזומנים תשלום עבור המקח מסרוו הגורע סוחרנרן
 יש אי בלע"ז[ ויסקאונט קעש או שקאשא קאסע]הנקרא
 בין בחילוקים גדולה ואויכות רבית איסור משוםבזה

 המקח לחזור יכול ואי לאחויו או המקח גמר קודםשאומר
 ורדב"ז הרשר"ם רבותינו מדבוי חילוקים ועודולהתנות
 בפרהסיא שבת מחלל ומחנ"א. שעוים ובית סר"קמהר"ם

 ברבית. להלוותו מותראי
 קיב( סח ד)חלק

 חלקו וכבר כרטיסים עשוים להכניס ששכחובהגרלה
הפרסים.

 קצג( סי ג)חלק

 קעזמ"



 כללימ*תחעו
 הלכו ואח"כ עיסקא היתר ע"פ ויבית ששלמושותסין
 נאמן אי הרףחו. שלא בטענת הויבית להחמאבערכאות

 ואח"כ הויוח על כתא לו נתן זמן אחר טעיחך לטועןארם

 המקבל המוחזק הוה מי לעיסקא מעות המקבל טעיחר.טען
 באסאן. מהרא בקוסרת הנותןאו

 קעב( ס" ט)חלק
 מבאנק מעות להם ללות פרטים מאנסרם בקש התורהמוסר
 הבנק ונסרא עיסקא היתר וכתבו קצוצה ויבית עלוחתמו
 בטוב לו הסבירו לא וגם עיסקא השטר על לחתום רצהלא
 בלע"ז[ )קארפערישאן בע"מ בדין עיסקא. ההיתר שלטיבו
 ויבית.בענין

 קעג( ס" ט)חלק
 בו יש אי בלע"ז[ )קארפ' בע"מ לחברת ברביתהמלוה
 רשוץ אחויות המלוה עליו כקבל הוה אי רבית,משום

 הוא קארפ' של רמציאות באויכות ביאור רש"ך,אליבא
 ארם בני כמה שמשתהפים השותפות ככל רגילשותפות
 מקבלים שאין מוגבל הוא השותפות של שהאחויותאלא

 נמי באנקים אלו, נכסי שעבור רק הגוף שעבורעליהם
 מודה לדידן נמי הש"ך ברבוץ ביאור עיסקא, היתרצויבים
 לקארפ' המלוה שפיר ולכן כלל אחויות מקבל המלוהראין

 ויבית.הו"ל
 קיד( סי' י)חלק

 תלכו לארב:לשרקיוזיהם
 קעחם"

 משום עובר אי עכו"ם בשם לבנו או עצמוהקורא
 שם להסיק איסור בזה, סר"ק למהר"ם ותמיהובחוקוחוהם

 רשע.בשם
 קיד( סף ר)חלק

 עובוים אי ]בלע"ז( מאדערן במלבוו~י שלובסרן ארםבני
 ישראל בני כל על חיוב תלכו לא ובחוקותיהםמשום
 ונסרם. אנסרם במלבוורהם מצדיניםלהיותם

 קטו( סי' ר)חלק
 וכפי ת"ו, ירושלים צדיקי של המלבוורם צורתבענין

 מלעלוב ארמו"ר למעב"ק הקרוו~ים האבות נתראוהמסורה
 אבוחךנו מלבוסר הרנף שלהם, לבוש מראה ה" וזהזצ"ל
 בין הברל חלומות, על רבוחךנו סמכו רבוים כמהח"ו,

 רס"ב ס" חינוך ראורייתא, עכו"ם למלבוו~י ישראלמלבוור
 אבינו יצחק במלבוורנו, בהם נחנהג שלא וגר ללכתשלא
 ארם ישנה שלא וק"ו אביו להן שקרא בשם לבארותקרא
 ובשעת למדינה, ממדינה המלבוו~ים סרנף אבותיו,מררך

 שלובסרן מה רמסני, אערקתא אפ" למסור חחביםהשמ"ר
 רא" מלבוש, בכלל הוה אי מנעלים ושטויימעל,כובעים
 שחקרו הפוסקים על ופלא אשתו את המשרהמכתובות

 לבשו האבות לפיגם, רו8ים הראשת ארם בגדיבזה,
 שמש רבינו מקוה עבודה, עברו ובו הראשון ארםבלבוש
 לזמן, מזמן המנעלים סרנף אימרא, לו שאין לבןבבגר
 נעל, שרוך וער מחוט אם כחךב ובתורה שרוך בלימנעלים
 מובדל להיות סגי אי סרנף, הוה אי למצבע מצבעהמשנה
 מוהן לאחר מתראים מררגתן לפי צדיקים אחר,במלבוש

 רוגמתא בעוה"ז שלובש מלבוורן אותןבמלבהרהם,
 לעוה"ב. אותומלבוקרן

 קטו( סי' י)חלק
 לישראל אין )טענקסגיוףנג(, חג ביום הודו תרנגוללאכול

 ע"ז לשם נעשו לא אפילו חגם ביום העכו"ם עםלהשתתף
 אסור גם ואולי מהם נוחה חכמים רוח ואיןממש

מראורייתא.
 קטז( סי' י)חלק

 הנרחה באב ט' במוצאי נאכט בוואך בשרסעודת
 סג( סי' ב חלק)מהר"ת

 לסעודת השלחן על ולהסרמו בלילה המאכל להכיןאסור
 למחרבוית

 סר( סי' ב חלק)מהר"ת

 בבית ארום מלבוש ללבוש מותראי
 סרג( סי' ב חלק)מהר"ת

 במכנסים היוצאותנסרם
 שנג-שנר( סי' ב חלק)מהר"ת

 יסודיות הנהגות בעניןמכתב
 קלג-קלר( סי' ג חלק)מהר"ת

 קעמםי'
 לע"ז. בלשון כתובים בספוים לביה"כ ליכנס מותראי

 קיח( סי' ה)חלק
 אי לע"ז בלשון השם עליו שנכתב בלע"ז[ )סטעמפבול
 בדו מנהג בו ונוהגין אותו שזורק בית בו להשתמשמותר

 קיט( סי' ה)חלק
 בלע"ז[ ]ענוועלאפ מעטפה לפתוח מותר אי בהנ"לעוד

 לע"ז. בלשת הנכתב שם נקרע שעי"זבאופן
 קכ( סי' ה)חלק

 אפיקורוס, ע"י שנעשה לאנגלית הגמ' לשונות מתרגםמילון
 רהלומר מהא מביא בו. להשתמש מותר אירעפארם-ראבה,

 מינים ע"י הנרפסים ספוים מיתה. חייב ר"ת אפילו המיןמן
 מ"ע שביטל ששפורט מהרא מביא בהם, ללמודאימותר

 לומר שנתקן תהלים קפיטל אמירת ביטל והנוב"ילרוכן
 מין, של מר"ת ליהנות או לשמוע אסור מינים,עא

 גמווים. מינים הםהרעפארמער
 קכג( ס" ה)חלק

 שחלה מי לע"ז. בלשת השם שם עליו שנכתב בבולעוד
 שאח"כ שברור תפילין להמח אימותר ר"ל המרבקבחחף
 שנהגו מה קודש, לכתבי שרפה גורם ובדין אותן.ישרפו
 ימ"ש הגערמאנים קאנצענטוששאן במחנות תסרליןלהניח
 איסור בין מחלק אותן. ישרפו יתפשו שאם ברור שה"אף

 לבדון.מחיקה
 קכא( ס" ה)חלק

 השם עליהם שנכתב מטבעות עם בביהכ"ס ליכנס מותראי
בלע"ז.

 קיז( ס" ה)חלק
 סה( סי' ב חלק )מהר"ת הרת שומוץ לאינם בגדיםלתפור
 אשה של במטויה לארשלצאת

 סו( סף ב חלק)מהר"ת
 שעטנז של כובע או גשםמעץל

 סז( סי' ב חלק)מהר"ת
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 זוגותכענין
 סת( ס" כ תלק)מהד"ת

 ע"ז של צורה עליו שנדפסכול
 סט( ס" כ תלק)מהד"ת

 ק8םי'
 ואל משום כו יש אי מגלת והוא זקן מגדל שאביוכתור
 איסור הוה אי אכות קכלת מנהג. או אמך, תורתתטוש
 התוש. וכקוורת בנים עלעולם

 קעד( ס" ט)תלק

 ק*אםי'
 יותר שגדלו הראש דפאות מקררווא אדמו"ר הגה-קכדכף

 לתתכם. חהבמכקרעור
 קכד( ס" ה)תלק

 ה' כמצות להתביש וזרן הציצית או הפיאות להעליםאין

 העמים בין מצףנים להיות וצויכין עליהן,שנצטףנו
 מהם.ומוכדלים

 קכא( ס" ז)תלק
 בראש. התתלתן מקום וזרה הוא, כמה הפיאות אורךשיעור

 אי כפאות תער כקץן מספוים הפאות. לסררק מותראי
 כזה. הרמכ"ם דכוי וכיאוראסור.

 קככ( ס" ז)תלק
 הפאות. לאורך שיעור ישאם

 קטז( ס" ד)תלק
 שער לגלת צויכים ישראל דבגי רא" הראש. פאותכשרעור
ראשם.

 קמט( ס" 1)תלק
 גלוח בז-ן לעדות. חר.מיפסל גילות כמכונת זקנוהמעביר
 כפ" הרמ"א דכוי ביאוד תער. כעין כמספויםהזקן

 טוכ התתתון. ולא העליק כזוג מתתך בין והתילוקההתה"ד
 ככלל. הזקן לגלת שלא*זהר

 קנ( ס" 1)תלק
 הראש. הקפת על מצףם קועכדיםטעם

 קנא( ס" 1)תלק
 הראש פיאות אורךקרעור

 ע( ס" כ תלק)מהד"ת

 כתער העליונה שפה להשחית מותראי
 עא( ס" כ תלק)מהד"ת

 ק8כםי'
 תחמוד לא רצל ילבש לא על עוכר עצמוהמיפה

 עכ( ס" כ תלק)מהד"ת
 גבר ילכש לא משום בו יש אי ףח כו שישכווית

  עג( ס" כ תלק)מהד"ת

 נדההלכות
 ק*נםי'

 לתמיהת רשוכ איש, כאשת כמו כפנףה קריר נדהאיסוד
 ורשכ-א. מהראכ"דהויכ"ש

 קכת ס" ה)תלק
 וטהורות נדות מעהית פרשות בערן קדחצה שעויקונטרס

 וכתולות.נשואות
 קכה( סי' ה)תלק

 ביטול משום הנשים תששו לא אמאי דרא דרביכתומרא
 רק עליהם החמירו דתז"ל אמרו לא למה קקרא עודפ"ו,

 עצמן. עלהתמירו
 קכ( ס" י)תלק

 ק*דםי'
 אי מהו. כדקה ולא שכתה וסת, ביום כבז-קות לנהוגכיצד
 תישינן אי רגלים מי הטילה העונה. כל דתוק מוךצויכה
 ת~שינן לא מת שמא כ"ת גיטין גמרא ביאור ארגשה.שמא
 ת"קרנן. ימותשמא

 קלכ( סי' ז)תלק
 לדרך יוצא דין להם יש אם שכת ככל קיץ למעוניהיוצאים
 ענוה. מצותלקיים

 קנב( ס" 1)תלק
 לזה, השיעור כמה אשתו, את לפקוד שתייכ לדרךהיוצא
 טעם כזה. להגרעיכ"ץ תמיה ימים, תדש או יומים אויום

 כדכוים סגי אי מעונתה. לכד היא זו פקידה אי זו.לפקידה
 לפקוד. מצוה יש אי הדרך מן הכאכעלמא.

 קלא( סי' ז)תלק

 הוסת לשנות או וסת, כעיכוכ הרופאים על לסמוך ישאי
 כמתכא. וסתה שנסתלקה אשה כדווים.עא

 קכג( סי' ז)תלק
 כלע"ז[. ]פילס כדווים ע"י הוסתלשנות

 קכט( סי' ז)חלק
 עדיף דקלא ט"ע ואי כו. יש טעם מה דקלא עינאטכיעת
 ואילמת ישנה אשתו כאשתו. מותר האיך סומאמסימנא.
 דקלא אט"ע אבינו יעקכ סמך לא למה דקלא. ט"עדליכא
 יכיר לא למה אשה לקדוור דאדל צ"מ לרתל. סימנםונתן
 כהדיה. ע"ה לידכר וצויך דקלאכט"ע

 רנז( סי' ט)תלק
 הרגשת בין להכתין א"א תשמיש דכקועת התוו"דמש"כ
 דכה. להרגשתשמש

 קעה( סי' ט)חלק

 שם משפחתו החופש וכימי קיץ כמעוני דירה לו שישמי
 ערעור אשתו. את לפקוד חחכ אי שכוע ככל יוצאוהוא
 כמה. שם עככה הרעור בדרך ליוצא הוא כמהמרחק

 קעו( סף ט)תלק
 יוצא, כהוא כמו לפקדה צויך אי לדרך היוצאתאשה
 לכעלה. משתוקקת דאשה הא הת"ס מרן דכויוביאור

 קעז( סי' ט)תלק
 לא ואמאי קורכה ככל דמותר לוסתה סמוך לדרךהיוצא
 קישף משוםחישרנן

 קעח( סי' ט)תלק
 לפקוד, תחכ אי וסת לה שאין לאשה ל"א ליל לדרךהיוצא

 או כתשמיש פוקד לדרך ביוצא וסתה כשעת איכמתלוקת
 אפילו דאורהתא לוסת סמוך עונה פרישת ויצף, בדכוירק

 אי דינא, מעיקר ל"א ליום חהקרנן אי דדבגן, וסתלמ"ד
 לתדש אין בינונית, כעונה גם דאורהתא לוסתה סמוךפרשת
 הראשונים. התמירו שלא מה תומרות ישראלעל

 קיז( סי' י)תלק
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 הרמב"ן דעת להרגו, מוחר אי ר"ל ח" כרמוח ערלרהאשה

 ל~דה אותה מטמאין בכולן הזה רבזמן והראב"רוהרשב"א
 כל שאמרו רמה נראה עוד ארם, צורת בהם איןאפילו
 טמאה אמו שאין האצו ולד אינו ארם כצורת פניו לושאין
 בא רוד שבן רור גמ' ביאור אעפ"כ, להרגו אסור אבללידה
 הכלב. כפני הרורפני

 קיח( ס" י)חלק
 כפרה, צויכין אי לידה אחר בשוגג לוסתן סמוךשמשו
 רבוסת הגרש"ז בשיטת כפרה, צויך אי ררנן באיסורשוגג
 הפליגה אם יולרת לעונה, מעונה רק מחשבין איןהפלגה
 אין לה, חיקרנן ולא מקרה רהוא תלינן ללילהמיום

 בזה. בתשובהלהרבות
 קכה( ס" י)חלק

 שאבויה לענין מינקת וין להאם יש אם רופןיוצא
 וכו עולין עיבורה ימי בשלמא " נרה מגמ' רא"מתפקוין,

 קכו( ס" י)חלק
 צויכה אי ליטהר ורוצה ניתוח ע"י שלה האם שניטלאשה
 לא משום נשים כשאר ימים שבעה ובויקות טהרה,הפסק
פלוג.

 קכז( ס" י)חלק
 אורח לומר קוהך אם הוסת בזמן תחתונים שלבשהאשה
 על נמצא ה" בא שאם דילמא או נאבר ושמא באבזמנו

 כיון ונאבר ראתה שמא חוש97ין אמאי צ"עהתחתונים,
 בא רלא נימא אררבה וא"כ בשפע בא בזמנו שבארהאורח
האורח.

 קכח( ס" י)חלק
 בינונית עונה בזמן ט' לילנזרמן

 עד( סי ב חלק)מהר"ת
 קלה( סי ג חלק)מהר"ת א"ז לעונת לחוש ישאי

 קמהס"
 ז"נ. ספירת צויכה אי באשה פנים בויקות שעשהרופא
 החוו"ר רבוץ ביאור רם. בלא פה"ק יש אי בנובאיסתירה
 האחרומם כלום. מצאה ולא פתה"ק שהרגישה אשהבזה.
 הכניס אלא מבחוץ פתח שלא כל ואולי אנובאי.חלקו

 מודה. הנובאי גםלבדיקה
 קכה( סי ז)חלק

 ויומא וסת פ" שנים. לימים אמרו הוץ ס"ג נרה גמ'ביאור
 קבעה א' רבפעם שיטה פעמים. וב' בחר קבעהודגופא
 )ועין ברעים. יפים מים ביצה הצל"ח בדבוץ תמיהוסת.
 0'סימן

 ב( סי ב)חלק
 עוים בעינן אי עוים ב' רבעינן איסורא ראתחזקהיכא
 וקרובים. כנערם פסולין בעוים סגי או להעמירכשוים
 נאמנות. מוין או ערות מדין הוא באיסווין ע"אנאמנות

 שנח( ס" ט)חלק
 להמתין צויכה אי אמתלא בלי בה וחזרה אני טמאהאומרת
 לספירה ימיםחמשה

 קל0 ס" ג חלק)מהר"ת

 קמוסי
 בימי לעמוד לאשה שאסור הרב בש"ע הגרש"ז רבף~שב

 לעמוד איסור בין חילוק בעיר. כעלה אין אפילוטומאתה
 מצוה. בזמנה טבילה ובין טומאתהבימי

 קעט( סי ט)חלק

 קמזס"
 קובעין במה מכה לה ערש ואומרת תשמיש מחמתהרואה
זה.

 קכר( סי ז)חלק
 אי כזו מראה עוד וראתה לחכם מראה שהראתהאשה
 מרביתהו מילתא ראיה לחכם. פעם בכל להראותצויכה
 מרבוץ ראיה שם. מהרש"א לקהאת רשוב ומאסחררר"נ

 פעם. בכל להראוח דצויכה אחרודם, ועוד וסר"טמהרש"א
 בזה. נרה פתוד ברבוץתמיה

 קלג( ס" ז)חלק
 ונשאת אנשים משני שנחגרשה תשמיש מחמתראתה

 תשמיש בלי כן לרור מוויין אי פעמים, ב' וראתהלשליער
 ג"פ ראתה קהם. לא או פ"ו מצות קהם בין ודלוקלעולם.
 עיבורה. זמן כל לבעלה מוחרת אי תתעברה תשמישמחמת
 ברפואות עוסקת לבעלה. מוחרת אי לגמוץ וסתהפסקה
 נרתה. ב7~עת עמה להתהחר מוחר אי להשהותה.מוחר

 קכח( סי ז)חלק
 אי ראיתה בה שחולה מקום באותו מכה לה שישאשה
 ואי לטהר, יכולה שאינה נקהם וד טהרה להפסק גםתולה

 האחרונים מחלוקת לעולם, מוחרת או עכ"פ לוסתהחרששת
 תאיסר לא ראל"כ לשעה, טהרה הפסק עכ"פ בעיאי

 באותו לי יש מכה לומר אשה נאמנות לעולם,לבעלה
מקום.

 קלז( ס" ה)חלק
 לשמש נאסרה טבילתה ליל שראתה באשה החוו"רברבוץ
 עולמית. טבץלתהבליל

 קלח( ס" ה)חלק
 בתולים. ברם תלינן אי מ"ת רם וראתה גרושהנשא

 היא אם שנשאת אשה אחר. בנושא רופאים שניהכחשת
 כעולה. בחזקתסרד

 תיז( סי ט)חלק
 חשש אין לבעלה, היא מה הרופא לבדיקת שהלכהאשה

 מקו7מית לנובאי ישוב באצבעו, הרופא בבויקתפתה"ק
 רם, בלא לפתה"ק א"א ביאור אצבעו, בהכניסהבנ"א
 הנובאי סתירת מיושבת ובזה ומפלת, בל~דה רוקאאפשר
 אפשר לח רבר דבת דע-י וע"כ ע"ש, סותויןשדבויו
 רם. בלאלפתה"ק

 קכב( סי י)חלק

 קמחסי
 רק הנובאי דעת לפתה"ק, הרק שפופרת של ערעורנמה
 כזה רק שהוא כל ביאר שעוים בית ומרן קש, כמוהוא

 ממה יוחר הקבר פותח ואינו בויות הרחם לפתחשנכנס
 ה"א יו"ר משה אגרות שו"ת חיין תסרד, בטכעושהוא
וצ"ע.

 קכר( סי י)חלק

 קמםס"
 וסת. קובעה מחו בלילה ופעמים ביום פעמים שרואהאשה
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 קלו( סי' ז)חלק

 קצת שכתבו במה חודש. כ"ר בתוך וסת קובעת אימינקת
 על לסמוך יש אי הטבעים רנשחנו מקומות בקצתמפרשים

 רם רואות מניקות שאינם רנשים האחרונים ובתמיהתזה,
 זה ואין רם ראו הש"ס בזמן רגם רא4 חודש, כ"רבחדך
 הרמב"ן כרעת להחמיר ראף לדינא הטבעים, נשחנוכגרר

 חודש. כ"ר בחדך לחומרא וסתרקובעת
 קלט( ס4 ה)חלק

 צויכה אי חרשים ג' קודם מעוברת שהיא לה שנודעאשה
 רנשתנו בזה שהורה למי ותמיה בינונית, לעונהלחוש

 בין חילוק קועתן, דהן שנים דד' משנה ביאורהטבעים,
 לדינא. ונפ"מ הרמים, מן מסולקת חזקת ובין רם רואהאינו

 עבוה"ג. ברבוי וביאור לטבילה ארבעים יוםהמפלת
 קמח( ס4 ה)חלק

 הגרע"א רבוי ביאוד טבע. אשנף לסמוך יש ואי בהנ"לעוד
 היו הש"ס בזמן רגם רא4 מביא פוסקים. ושארבזה

 בזה הטבעים נשחנו ולא חרשים ג' קודם לראותפוסקות
כלל.

 קמט( סי' ה)חלק
 הרמים מן מסולקת הף מתימעוברת

 עה( סי' ב חלק)מהר"ת
 וסת לקבוע חודש כ"ר נותנין איהמפלת

 עו( סי' ב חלק)מהר"ת
 קצםי'

 דין להן יש אי חרשים ג' קודם עיבורה שהוכראשה
 הגרע"א וקושית ירמיה רר בע4 ביאור מרמים.מסולקת
 בתוה"כ ברשב"א מבואר וכן ע"א, ט' נרהוהויטב"א

 חדשים. ג' רוקא רבעיובטור
 קלז( סי' ז)חלק

 להקל. יש אי הבדיקה ער בצד רםמצאה
 קלח( 40 ז)חלק

 תולים למה בזה"ז. הברוק ער לנו ראין רענן הדתבחי'
 כתם גדרת בינינו. בנמצא אין שכמעט מאכולת ברםהרמים
 רטהרות. חומרה משוםהוא

 קלט( סי' ז)חלק
 לחוש צויכה לא אמאי הבדיקה ער על רם שראתהאשה
 כגרה על כתם מצאה בין חילוק זה. מיום הפלגהלוסת

 בדיקות ע"י הבא רוסת מחרש לה. הברוק ער עללמצאה
 במעשה. התלף וסתהו"ל

 קפ( סי' ט)חלק
 רם להחמא מקורה שנפתח הרגישה אם בש"ע מש"כביאור
 בנעךם כגון בא לדהק רם להחמא ולשון כלום, מצאהולא
 שהרגישה אשה סתם אם אבל הרמים מן מסולקותשאינן

 או ביר פתה"ק בין חילוק רם, להחמא בלא אפשרבפתה"ק
 א"א מיעשה, ע"י או מעצמו שנפתח חילוק ועודבכלי,
 חולי. מחמת פתוח הרחם אין אם באצבעו הרחםלפתוח

 קכג( ס4 י)חלק
 צבעונין כגדי מקוי אי לבן שצבעוכגר

 עז( ס4 ב חלק)מהר"ת
 מרודין מחלת לה ףש הבדיקה ער על רם שמצאהאשה

 עח( 40 ב חלק)מהר"ת

 ישראל לעם ארומיםמלבושי
 שיב( סי' ב חלק)מהר"ג

 קצאםי'
 רספק מ"ר הטלת לאחר במים כתם בנמצא הישע"יבהידוש
 בעי לא כגדים לטמא טהור. המים פני על הצפהטומאה
 טומאה גזרו אי וה"4ע"י הנוב"י במחלוקת מה"ת.הרגשה

 האשה. משום הכגרעל
 קפא( סי' ט)חלק

 קצבםי'
 פירסה ב' ליל וקודם ראשונה לילה באיתו גמר שלאחתן
 ראשונה ביאה באמצע נטמאה ביחוד. אסווין אםנרה

 שתטהר. אחר ער ביחוד אסווין אי ממנהופירש
 קמז( ס4 ה)חלק

 אי ראתה ב' ובליל ראשונה בלילה המצוה גמר שלאחתן
 אמוינן אימתי והתה"ר היש"ש ובמחלוקת הפרשהצויבין
 בכה"ג. רוגדהנח

 קפב( סי' ט)חלק
 בלע"ז[. ]קאר במכונית אחר ספסל על נדה אשתו עםלישב

 קפג( ס4 ט)חלק
 מחדש להתחיל צויכה אי מלספורהפסיקה

 קלז( סי' ג חלק)מהר"ת
 קצנםי'

 ואזהרה מהו, ופורש מצוה בעילת בועל ראמרובהא
 בזה.לחחנים

 קצט( ס4 ר)חלק
 איגרא משולם הגר ובקושית אלבשה יצרה ראמוינןבהא

 יצר אמוינן אי אלבשיה. יצרו אמוינן ולא חי באבררפורש
 ובמהוי"ט הנוב"י רבוי וביאור באשה, כמו באישאלכשיה
 ילך עליו מחגבר שיצרו הרואה ראמרו הא ביאורבזה.

 אותו. מכיוין שאיןלמקום
 שצה( ס4 ט)חלק

 מרן רבוי וביאר ראשן שער לגלח צרקניות נשיםבמנהג
 שערות לקוץ ועתירות שטוכלות כלות ע"ר בתשובההח"ס
ראשן.

 תיט( סי' ט)חלק
 הפרשה, בעי אי גמר ולא שהערה החופה לאחרחתן

 ברע"ת מהרש"ם רבוי ביאור והרמ"א, היש"שבמחלוקת
 מניעה לו ףש העראה בין חילוק הפלאה, מבעלשהסתהע
 ראי' פירש, שמעצמו אלא מניעה לו שאינ וביןמלגמור
 בזה. להקל והמווים הפוסקים רוב שיטת כתובות,מהפלאה

 קלר( ס4 י)חלק
 קצדםי'

 בעלה. על לאסור לירה חבלי מתחיליןאימתי
 קכו( סי' ר)חלק

 אין לעיבורה, חרשים ג' לאחר הרמים מן רמסולקתבאשה
 מעוברת האשה אם לרעת שיכולין בטעכנולוגיאנפ"מ
 הרמים. מן מסלקתה העיבור רכובר ימים, כמהלאחר

 קכט( סי' י)חלק
 הוסת, ליום לחוש צויכה אי חדעךם ג' בחדךמעוברת
 ישוב וסת, לגבי מהני אי ג' תוך )טעסט(בדיקה

 לנוב-
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 והגרע"א הנובא דברי כיאור הגרמ"פ, מקוורתוהגרע"א

 בזה. וכו"פ הגרשוני עבדות מחלוקתוהב"ח,
 קלז( ס" י)חלק

 קצהמ"
 גמוחם. רשעים שהם זמננו ארופאי לסמוך ישאי

 רו( סי' ה)חלק

 זמר. כלי על נדה מאשתו או אשה זמרת לשמוע מותראם
 כה( סף 1)חלק

 אי מאחד, אכלה ואשתו בקערה, מאכלים מיני כמההיו
 מותרים לכלי כלי שהורק מאכל סךורי לבעלה. כולםנאסרו
 חתיכה וזו שלימה חחךכה זה אחת מקערה ליקחלבעלה.
 רק מהם אכלה שלא מה אפילו מקרי מאכל סךורישלימה.

 אכילה. בשעת שלה בקערהשהיו
 קמ( סי' ז)חלק

 חילוק יש אי אחת, מפת לשניהם לאכול הט"ז שהתירמה

 אי אחד לשתחת שנעשה קטן כלי קטן. לפת גדול פתבין
 כית בני אכלו כלים. בשני ממנו לשתות שניהםמותחן
 השירים. נארו אי אחת מקערהכולם

 קמא( סי')ח"ז

 קמב( סי' ז במכונה.)חלק ואשתו איש אחד בספסללישב

 נדה. אשתו עם לטיול לילךאיסור
 קמג( סי' ז)חלק

 התה"ד. ובדברי אחד ספסל על לישב בעניןעוד
 קמד( ס" ז)חלק

 הרמב"ם ובמחלוקת נדה, בפנךה תקרבו לאבאיסור

 לכ"ע. אסור נדה בפנךה ונשוק חבוקוהדמב"ן,
 קכז( סי ה)חלק

 אי ובמחלוקת בא"א, כמו שיך נדה בפנךה יחודאיסור
 במקום בלע"ז[ ]קאר במכונית היוצאים דרבנן, אודאורתתא

 יחוד. משום בו יש אנסךםשאין
 קכח( סי' ה)חלק

 טעם נדות. בחזקת הם שנה י"ב מבנות יתירות הבתולותכל

 נדה. לפנךה טכילה בטלולמה
 קכט( סי' ה)חלק

 אי כוסו בתוך הבעל שנתן בלע"ז[ ]טי-בעג טעה שלכיס
 לעצמה. טעה לעשות כיס באותו להשתמש אשתומותרת

 טעה כוס לתלמידך. תן ואח"כ מים שפוך תמיד בגמ'כיאור

 ליתנו יכולה אי ממנו שתתה ולא לעצמה האשהשעשתה
לבעלה.

 קמ( סי' ה)חלק

 לקום לסיעה צחך אי לארץ שנפלה נכרית אשההרואה

 ובאיסור ב"נ. מצות ז' שמקחמים עכו"ם הזה בזמן ישואי
 באשה.נגיעה

 קמא( סי' ה)חלק

 לקום. לסייעה צריך אי לארץ שנפלה ישראלית אשההרואה

 לשמשה. לבעלה מותר אי חולניתאשה
 קמב( סי ה)חלק

 ]עלעוועיטאר למעלית נדה אשתו עם ליכנס מותראי
 על בלע"ז[ ]קאר במכונית נדה אשתו עם נסיעהבלע"ז[.
 בלע"ז[ ]פראנט-סיט ראשקספסל

 קמג( ס" ה)חלק
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 פר( סי' ב חלק)מהר"ת
 חקרכה עם ע"ש המקוהניקף

 פה( סי' ב חלק)מהר"ת
 לידה בשעת אשתו בידי להחזיק היתר ישאם

 קלח( סי ג חלק)מהר"ת

 קצומ"
 קודם אחר יום תטבול אם רק להתעבר יכולה שלאאשה

 ספירתה. ימיתשלום
 קל( סי' ז)חלק

 כחצי ז"נ לה וקרמו מארה"ב ישראל לארץ הנוסעתאשה
 שלמים. ז' שיהיו ער להמתין צויכין אי שאברהיום

 קמו( סי' ז)חלק
 אי שמיני ליל ער ברקה ולא לנרתה א' ביום שברקהאשה

 כרב קה"ל אי הראשונים במחלוקת לבעלה. בדיעברמותרת
 דיעבר. נקרא ומוד ההפסק לבר אחר יום בבדיקתרסגי
 ררבנן. או ראוריתא וז' ראשקבדיקת

 קנר( ס" 1)חלק
 וקלות גנאי של )שאינן בטלים רבוים רלרבר הגר"אמש"כ
 פסקו לא למה וטעם תקרב, רלא לאו בכלל הוהראש(

 נוסף איסור בו יש אשה עם דיבור כארר"נ. והש"ךהמחבר
 האשה. עם שיחה תרבה ואל משום בטלים רבויםעל

 קפו( סי' ט)חלק
 ולבדיקות טהרה להפסק ליקח לכתחילה עכ"פ להקפיריש
 רוקא. פשתןבגר

 קפח( סי' ט)חלק
 לילך שצויכה בזמן טהרה הפסק לעשות שצויכהאשה

 לעשות מותר אי תעשה. כיצר ררבים ת"ת שללשיעור
 והב"ח הש"ך לשון ביאור השקיעה. קודם שעה חש?בדיקה
 ממש. לביה"ש סמוך תה" הבדיקהרתחילת

 קפט( ס" ט)חלק
 מביה"ס המכסה החראה שלא מצאה טבילה ולאחרטבלה

 פו( סי' ב חלק)מהר"ת
 וטבלה המכסה מהרחם להוציאשכחה

 פז( סי' ב חלק)מהר"ת
 הבדיקה ער על רם טץפת שמצאהאשה

 פח( סי ב חלק)מהר"ת
 וראתה חזרה ששמשה וקודםטבלה

 פט( סי ב חלק)מהר"ת
 מהו שנית וראתה שני יום ער שמשה ולאטבלה

 צ( סי' ב חלק)מהר"ת
 אשה בדיקת לה מהני אי נרות באיסור החשודהאשה
אחרת

 קלט( סי' ג חלק)מהר"ת

 קצומ"
 לירה. מטמא שאינו רופן ליוצאטעם

 סק ס" ב)חלק

 קועשתה רחוק מוך עם ש"ק ביום לשוק לצאת מותראי
 בטל או הוצאה משום בו יש אם בגוף הבלוע רברלהפסק.
 הגוף.לגבי

 קצ( ס" ט)חלק

 צא( סי' ב חלק )מהר"ת הרחק בקועת שמיני ביוםטבילה
 בעלה את לצער לאשה הטבילה לאחראיסור

 צב( סי' ב חלק)מהר"ת
 חופתה יום שהוא ז' יום ער טבילה לה עלתה שלאכלה

 צג( סי' ב חלק)מהר"ת
 צר( סי' ב חלק אצבקם9קר"ת על ציצין טבילה אחרראתה

 קצחמף'
 חוצ, אי להחראה וברעתה תותבת שן לה שהושיבובאשה

בטבילה.
 יא( סי ב)חלק

 לטבילה. חציצה הוה אי מלאכותהם עפעפים שעשאהאשה
 שהוא כל חוצש?ם שאינם רבוים ג' חוצץ. אי פניה עלצבע
 סתימה לעולם. בו מקפיר ושאין ממשות, בו ושאיןלנף,
 נרה. בטבילת מחמיוין רבוים בכמה חוצץ. אי לזמןבשן

 קנה( סי' 1)חלק
 כונה. בעי אי נשיםטבילת

 רכר( סי' ז)חלק
 יש אי יחר נשים כמה למקוה נסיעה לארגן שרצתהאשה
 חנות בעלת בצניעות. טבילה היפוך פרסום משוםבזה

 תעשה. וכיצר פרסום כה"ג מקוץ אי החנות לסגורשצויכה
 בצנעה. שתהא לטבילה טעמיםג'

 קצא( ס" ט)חלק
 נטלה, שלא אחר צפורן מצאה טבילה ולאחר שטבלהאשה

 לחזור צויכה אם ששמשה לאחר והש"ך הט"זבמחלוקת
 אי בוכתבתם טעה מהט"ז, הס"ט לקושית ישובולטבול,
 ראי' בנקה"כ, עליו הש"ך שתמה ומה נקיט רסרכי'סמכינן
 רכל דירן רמנהג הזה ובזמן ועלתה טבלה ס"ו נרהמגמ'
 עוד הגוף, לכל וגקיון ורחיצת בחפיפת מפקירותהנשים
 בקוערוודה. עהנה אם שנסתפקה באשה מנוב"יראי'

 קלא( סי' י)חלק
 כרעת יותר להקל יש אם הרגל צפורן ליטול ששכחהאשה
 כ"כ. מקפידין שאין דינאלהר

 קלג( סי' י)חלק
 קורם לטבול מותרת אי לקצוץ ועומר יבלת לה שישאשה

 אינם לגמוץ מחובוים שהם זמן כל הגוף חלקישקצצה,
 הגוף, מן חיות יונקים אי צפרנים אופן, בשוםחוצש?ם
 אי הגוף שערות גוזז, משום חהב בשבת צפרניםהנוטל
 או רבי מלתחת מזיא הני נזיר ובגמ' הגוף, מןיונקין
 שנעשה ממלבוש מזיא לתלוש שלא ליזהר צויךמלעלי,
 מן רהתולש וצ"ע סק"י( של"ו סי' )ט"ז בשבת בהמהמעור
 המת מן גוזז אי והיש"ש התה"ר מחלוקת פטור,המתה
 ועהן לגזוז, העומר בשער ט"ו סנהרוין מגמ' תמיהחיב,
 ומשביח, הולך מחובר שהוא זמן רכל רמעילה פ"הרמב"ם
 בגר ח"ש קוקרת שחוצצין, טעם מה המרולרלים ובשראבר
 לקצוץ רעומר משום חש?צה ערלה ליהף מל ואח"כשטבל
 שחירש מה הזאה, מקבל ערל מפורשת גמ' רהואותמיה
 רכבר משום הוא רמי כגזוז לגזוז העומר בצפורןהרמ"א
 מכח כגזוז עושהו הטבילה קודם רוקא ליטול כןנהגו
 בס"ר. באויכות וע"ש יבלת, רמי ולא ומנהגמצוה

 קמ( ס" י)חלק
 מכה. שע"ג גלר כמו הטבילה קודם לרככו צויך אייבלת



 כללימ8תח8נ
 קצז( סי' ט)חלק

 בעי או כשמשה דינא אי שסשה ולא בעלה אצללנתה
 רוקא.שמשה

 קלב( סי' י)חלק
 נשואות נשים שערות לקצוץ תקנו זמןבאיזה

 צה( סי' ב חלק)מהר"ת

 החזו"א על ותמיה חוצץ אי לחשמן
 צו( סי' ב חלק)מהר"ת

 ט' בליל רגים לאכול מהונשים

 צז( סי' ב חלק)מהר"ת
 זכוכית עין לה יש עם לטבול מהואשה

 צח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ]בלע"ז[ הלענרזעס החמאה שלא טכילתה לאחרמצאה
מעיניה

 קא( צט, ס" ב חלק)מהר"ת

 לטכילה חציצה הוה אי שינחםברזלי
 ק( סי' ב חלק)מהר"ת

 כן לטבול מהו עורה ונקלף השמש תחת שישבהאשה
 קב( סי' ב חלק)מהר"ת

 נטלה קולא אחר צפורן מצאה ובבוקרסבלה
 עט( סי' ב חלק)מהר"ת

 יטבול טכילות כמה השבת, כיום עזראטכילת
 נג( סי' ג חלק)מהר"ת

 קצממ"
 טהורה בלתי לאשתו מבעל רם עירףלעשות

 קג( ס" ב חלק)מהר"ת

 ומקוה טכילההלכות
 ראמ"

 בלע"ז[. ]רעמפן קיטור ע"י למקוה קרח או שלגהפשרת
 זיעה איזה בו. לטבול כשר אי נתפשרו שלא קרח אושלג
 מזיעה. מקוה עוורן אין בשאוכין. לפסול סים בכללהוה

 רמלח הרמב"ם סתירת ישוב מלח שכולה מקוה עושיןאי
 המובהק הגאון לפני אלו רברים וכשהרצתי פירות. מיהף
 להלכה. לרברי הסכים )שליט"א(, קאטלער אהרןר

 א( סי' ב)חלק

 אי בספר טעות )המוצא מאדים. כולה מקוה עוורןאין
 ראשונה(. להמחבר להחעעצויך

 צא( סי' ג)חלק

 מקוה עושין ואי למקוה. כשר אי שנתפשר קודםשלג
 לכתחילה.משלג

 צב( סי' ג)חלק
 לאמת גשמים להוויר מים שואפים שהעכים כגמ' נאהפי'

 טבעי רבר הוא גשמים שיוירת משכילים נגר חז"לרבוי
 מהטובל. מתטמאין אינם מקוה רסי אחר קרמון חו'ח"ו.

 צג( ס" ג)חלק
 פרושו אין ררבוע רא" מרובע. להיות בעי לא הסקוהבור

מרובע.
 ג( סי' ב)חלק

 המקוה. לאחר ]שאווער[ מקלחת או באמבו(י ליכנסמותר

 הטכילה. אחר היום כל להחמיר ישובאשה
 יב( סי' ב)חלק

 עא( סי' ג )חלק הטכילה. לאחר מקלחת או שאוביםמים
 הטבילה. לאחר מקלחת או שאוכים במיםליכנס

 עח( סי' ג)חלק
 מה"ת פסול הף אי בזוחלין נוטפין רשמואל ראבוהבסוגיא
 להקל. שאוכין מים בספק קוקייא זה. על מהוי"קוקוורת
 באיסור. בטל היתר אי במתוקין. מתערבין אי מלוחיםמים

 בזוחלין מטהר מעיין טעם למחובר. זרעה מטעםהשקה
 בזוחלין יטהרו גשמים רמי העולם קוורת ישוב כמה.וער
 ג' בכ"ש. מטהר אינו רמקוה חרש טעם שנתלש.כגל

 מהוי"ק. קושית כישובאופנים
 ר( סי' ב)חלק

 טומאה בספק המל"מ קושיא הנ"ל. למהוי"ק ישובעוד
 גזירה מטעם מהוי"ק לקושית ה' ישוב טהור.בר"ה

 בזוחלין. רנוטפין הסוגיא בכל גרולואויכות
 ה( סי' ב)חלק

 מים שמשקין ושין למקואות מביצה המשניות סחורתישוב
 חרש חילוק וש"י. הצל"ח ברברי תמיה לטהרן. אבןבכלי

 הרמב"ם שיטת ישוב רעים. לנעשים מטבעם רעים מיםכין
 זרעה. כמו נגיעה ע"י היארהשקה

 ו( סי' ב)חלק

 מן בעלייתו אלא מטמאתו נטהר הטמא ראין הכ"מבחירוש
 לרבריו ישוב ררבנן, או ראור=תא הוא ואםהמקוה,
 כ"ב. ברכות האחרוניםמקושית

 קנב( סי' ה)חלק
 המעיין. מן הנורר כ"ח מר"ה לכ"מ ישוב בהנ"לעוד

 קנג( סי' ה)חלק
 מן בעלייתו אלא נטהר הטמא ראין הכ"מ ברבריעור

 עלייתו. שעת ער מ"ס בעינן אי האחרונים מחלוקתהמקוה,
 קנו( סי' ה)חלק

 ובדין בטל. קמא קמא ביה אמוינן אי בזוחלין שרבונוטפין
 רסרל"מ. מקוי איזוחלין

 קנר( סי' ה)חלק
 איתא לקוי טבילה והא לקויו טבל לא מי ראמרובהא

 לגירות. מועיל ולאבשאוכין
 קנה( סי' ה)חלק

 משום פסול משלג המקוה כל עשה ראם הב"י סתירתישוב
שאוב.

 צר( סי' ג)חלק

 לי'. ראשוני' משקים דין המים מחום הבאזיע
 צג( סי')ח"ג

 לט"ק. פסולין זוחלין אי להו שמספקא לאחרוניםצ"ע

 למקוה. ררבנן ושאוכין ראור=תא פסוליןזוחלין
 ז( סי' ג)חלק

 והעושה בכיתו מרחץ לעשות שאין החסיר ר"יבצוואת
 ברכת מרחץ. דין לו יש אי לטכילה מקוה הכית,יחרב
 מקואות במקוה, פסוקים לרקום ואיסור במקוה,טכילה
 וד"ח. הח"ס ומחלוקת במקוה חיפוף להם. מרחץ דיןשלנו

 ג' בר"ת. מראור=תא אסור אי בנ"א בו שאיןמרחץ

 בהא מקואות. לשאר הפרוה כית מקות כיןחילוקים



פד כללימפתח

 בכלל הוא אם בכית אמבטי לו שיש מי בחמיןדטכילה
 לעשות לכוף ט"ק בדין מצוה( אשומר סומכין )מתימרחץ.
 קמה( סי' ה )חלק לאנשים.מקוה
 ובניו לאשתו מרחץ הבונה רכים. של מרחץ מקוץ כמהעד
 הראשונים. כימי למקוה מרחץ בין חילוק לרכים, הףאי

 קמו( סי' ה)חלק
 להיות הוחזק שלא במקוה ר"א יו"ד הלבוש בדבוץתמיה
 מתמעטין.מימיו

 ז( ס" א)חלק
 כיטול. או טכילה מטעם או זויעה מטעם הךאהשקה

 רכב( סי' ד)חלק
 הצד מן שנים להשקה גשמים מי בורות ג' לו שישמקוה
 ארמו"ר רש"ב הגה"ק מנהג כפי המקוה, תחתואחד

 לדעת קטפרס משום לאסור יש אי זצ"ל,מליובאוךטש
 צויך מקואות עירוב זצ"ל. בד"ח מרן אדמו"רהגה"ק
 בהיותם ולא בהשקט הטבעי במקומם יתערבושהמים
 של הים ובפי' הפוסקים, בדבוץ גדולה אויכותזוחלין.
 בדין רמון, במוציא ונקב בקר, י"ב על שעמדשלמה

 כיטול או זויעה מטעם השקה המים. מתערכין אידקטפרס
 קמז( סי' ז)חלק

 הרמב"ם. לסתירת ךשוב למקוה. פירות מי הף אימלח
 א( סי' ב)חלק

 לאדים זיעה בין חילוק שאובין. מים בכלל הוה איאדים
 המים. חום מכחהבא

 צא( סי' ג)חלק
 למקוה. מהני אי אבנים רצפת גכי על שהמשיכושאוכים
 בשיעור הראשונים במחלוקת ע"ב. ס"ו ב"ב בתוס'מפלפל
 הנ"ח מתמיהת הרמ"א לסתירת ךשוב להמשכה,הצויך
 המשכה ג'. כלל לטהרה ובחיבור שנ"ז סי' א"חומ"ב
 מהני. טעםמאיזה

 קיז( ס" ד)חלק
 שינף הף אי הטבילות, רבף מחמת נשתנו שמימיומקוה
 ומדאורהתא פוסל, מראה שינף איזה רחובות ביאורמראה.

 מחמת או סימנים שרףת מחמת מראה שינף דרבנן.או
 מה עצמן מחמת מראה שינף ומקוה. במעתן פוסל איעשן,
 דבוץ הביאו שלא ועוד לטהרה חיבור בדבוץ ותמיההוא.

הבעה"נ.
 קמח( סי' ז)חלק

 אדם ובני השיעווים נתקטנו דס"ל דלהפוסקים חדשדבר
 ד' להיות צויך הנוד שפופרת שיעור בזמה"ז א"כנתקטנו

 לשיעור טפח דבעי הגרש"ז לשיטת ךשוב שלנואצבעות
 תרוךיהו שפפה"נ השרעור כלי ביטול שיעורשפפה"נ.
 רמון.כמחרא

 קיח( ס" ד)חלק
 המקוה. להשקת אצבעות ד' להצויך לחדושינוישוב

 למקוה מ"ס נתקטנו. נמי האצבעות אי השיעוויםבנתקטנו

 ךשוב לב"נ שיעווין נאמרו דלא בהא הוא. דאורףתאאי
 ישוב התמוהין. אהלות במס' והעי"ט הרמב"םלדבוץ

 ז"ל. החז"א מרן מקהשרת ולהרא"ש המים בשארלרשב"א

 רמון כמוציא תרוףיהו הנוד ושפופרת כלי לבטלשיעור
 להגר,ם"ז.וראי'

 קנא( סי' ה)חלק
 פעל מה שנתקטנו. שיעווין ושאר מ"ס ערעורבדין

 לא מדוע לשל"ח הח"ס בקהשרת בדורו. במדידתוהרמב"ם
 כבר הש"ס בזמן היום. עד הרמב"ם מזמן השיעוויןנשתנו
 הב"ח דבוץ ישוב והפירות. והזתים הגופיםנתמעטו
 שהוא קטן אזית ב"ד הורו האגודל בשיעור הח"ס.מקהשרת
כשיעור.

 קמט( סי' ז)חלק
 הלכה קרעווין וכיאור הוא, כמה כינוני אגודל שיעורבענין
 שמא ערעור לו יכתוב בזה"ז חלב דאוכל הא כיאורלמ"מ
 ערעווץ יומא רש"י ובדבוץ בשיעווין. ךרבה אחר ב"דיבא

עונשין.
 קנ( סי' ז)חלק

 כשר. אם אמקוה או טבל אם אגברא הספק נולד כיןחילוק
 קצא( סי' ג)חלק

 או אחשכיה מטעם הוא אם שיעור אחצי שחתבעכו"ם
 והחמדת החת"ס בדבוץ וצ"ע שהוא. בכל שלהםדהערעור
 אבמה"ח על חחב עכו"ם הרמב"ם דבוץ ביאורישראל.
 כיאור ח"ש. מדין הוא משו"פ פחות הגוזל החי. מןובשר
 בשלכדה"נ. נמי חתב בכ"ש דחחב היכא השאג"א.דבוץ
 דבהכי לרבנן להו קים ואמרו הלל"מ דשיעווין האביאור
 בשרו שכל מים במקוה סאה מ' לענין וכן רעתאמיתבא
 מה"ת החזו"א. מקהשרת הרא"ש לרבינו ישוב בהם.עולה

 והשלים יו"כ קודם שיעור כחצי אכל מ"ס. בעינןאי
 שהוא ח"ש בין חדש חילוק עליו. חייב אי כיו"כלכשיעור

 האיסור. מן חלק שאינו ח"ש וכין האיסור מןחלק
 רלה( סי' ח)חלק

 אי במקוה. בורות בב' אפילו סאה ונטל סאה דנתןבחשש
 קמא ובענין מקוה, במי לכתחלה איסור מבטלין איןאמוינן
 זצוק"ל מליובאוךטש אדמו"ר הגרש"ב בהמצאת בטל.קמא

 חשש בו יש אי המקוה, תחת גשמים מי בורלעשות
 נכונה המצאה זצוק"ל. בעד"ח אדמו"ר מרן לדעתקטפרס
 לכ"ע. סאה, ונטל סאה דנתן חששות מכללהנצל

 קצב( סי' ט)חלק
 הצד מן בור ועוד המקוה תחת הוא ההשקה שבורמקוה

 מקואות אופן השיטות. לכל כה"ג יוצאין אילהשקה
 בורות, ג' של מקוה ובדין בזה החזו"א הרטתמלפנים

 הנ"ל. סי'ועיין
 קצג( סי' ט)חלק

 בזה"ז. השיעווים נשתנובענין
 קצד( סי' ט)חלק

 יזובו שלא הכתלים לחזק כדי בור קטנים טסיםלהשים
המים.

 קצה( סי' ט)חלק
 בין חילוק למקוה, מים מביאים ברזל של שסילונותבדבר
 מחצלאות במסמוים. שקבעו לדלת לקרקע מחוברסילון
 הנוגע וטהרה טומאה בדיני גדול ובירור לסוכההתגוין
לדידן.

 קצו( סף ט)חלק
 סאה נתן ובדין מזה למעלה כשזה למקוה בורות ב'בדין

 במקוה שאוכים מים והראב"ד הרמב"ם מחלוקתונט"ס,



 כללימפתחפה
 רבותינו בהמצאת לעולם, פוסלים אין או ברוב פסוליםכשר

 החשש לתקן גשמים מי עם אחד בור להוסיףהאחרונים
 לרגע סגי או שעה כל להיות צריכה אי בהשקהדנט"ס,
 בור לעשות חדשה המצאה עוד גשמים, המי יסגורואח"כ
 בין להפסיק בטבלא באמצע והבדילו גשמים מי שלגדול
 במים יהי' השפופרת ונקב העליונים למים התחתוניםמים

 מרקחים המגדלות דעת בטבלא, יש נקב וגםהעליונים
 דהד"ח משום בזה נוחה אינו זצוק"ל( מצעהלים)להגה"ק
 יהושע חסד בס' וכ"כ טעמים ועוד לקטפרסחושבה
 מסרקים היאך מהר,8"ק דברי כיאור מראדמישלא,מהגאון

 גדול מקורה המי לעולם כי גשמים מי בבור המקואותכל
 קטפרס מקוה שאובים, רוב הף דכבר נמצא גשמים המימן
 שאוכים המים סרבואו בעצה השאוכים, המים מטהראינו
 אדמו"ר )להגה"ק יואל דברי בשו"ת כמבואר זריעהדרך

 היותר אופן מהני, לא הגרי"ל לדעת זצוק"ל(מסאטמאר
 ונתן סאה נטל חשש לתקן חדשה המצאה להשקה.נכון
 הסרטות. כל ידי יוצא שהואסאה

 קמו( סי' י)חלק
 מן סרוצאין זוחלין טהורה, הגל עליה שעבר מחטבדין

 לבור המים חוזרים הנטבל וכסרוצא טכילה בשעתהמקוה
 זוחלין. מקרילא

 קמז( סי' י)חלק
 דר' דדין דר"ת בחידוש קטפרס, דין ובגדר מחטבטכילת

 השני אף במים נוגעים ראשון של רגליו היו אםיהודה
 קטפרס. מטעם הואטהור

 קמח( סי' י)חלק
 משום הריב"ש דעת הפסול, וטעם קטפרס מהוביאור
 בכוונת נ"ז אות מקואות ד"ח ועחן רש"י דעת וכ"נזוחלין

 ר"ת. דברי עלהמרדכי
 קמט( סי' י)חלק

 זריעה. מדין או כיטול משום הוא אי למקוההשקה
 קנ( סי' י)חלק

 וסרעור שהיו ממה קומתם נכפפה ולא נשחנו לא אדםבני
 רצ"ה ס" הריב"ש הש"ס חכמי בזמן שהי' כמו היוםאדם

 רמו( סי י)חלק
 עזרא טכילת לאחר שאוביןפסול

 קד( סי' ב חלק)מהד"ת
 יו"כ בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשוןכיאור

 קה( סי ב חלק)מהד"ת
 מים דין להם יש אי בלע"ז[ ]סטים מקיטור שנעשומים

 קו( סי' ב חלק)מהד"ת
 הכה"ג בו טבל היאך עיטם דעיןבמקוה

 קז( סי ב חלק)מהד"ת
 המים נפסלו אי זוהם למנוע חומר בו ששפכומקוה

 קט( סי' ב חלק)מהד"ת
 מקוה גכי על מקוהבדין

 קי( סי ב חלק)מהד"ת
 למקוה סילטערבענין

 קיא( סי' ב חלק)מהד"ת
 חד"א אנפסר' ד,8ד' איסור עלברכה

 קמ( סי' ג חלק)מהד"ת

 אני טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה שאמרהאשה
 קמא( סי' ג חלק)מהד"ת

 אם הנישואין אחר ראשן שערות לקוץ ישראל נסרבמנהג
 מקום בכל מקובל מנהג הי'זה

 קמב( סי' ג חלק)מהד"ת

 המקוה לנקות ]בלע"ז[ פילטער במכסרר להשתמש מותראי
 קמג( סי' ג חלק)מהד"ת

 לוגין בג' המקוה פוסל אי סודא קולאמי
 קמד( סי' ג חלק)מהד"ת

 לוגין בג' פוסל אי מרוכז תפוזיםמיץ
 קמה( סי' ג חלק)מהד"ת

 למקוה גשמים מי המביאצינור
 קמו( סי' ג חלק)מהד"ת

 נדריםהלכות
 רנמי'

 אשבועה. חשוד הוה אי ועבר מצוה לקחםנשבע
 קכ( סי ג)חלק

 רהמי'
 קדוקר הנידר. דבר מקרי אי איש כאשת דבר עליוהאוסר
 נדר. ולא קנין הםאשה

 קנו( סי' 1)חלק

 רומי'
 ובמחלוקת לקחם, ח=ב אי מצוה לדבר בחלומוהנודר
 מטעם או נדר מטעם הוא בחלום בנדר בזה, והש"ךהט"ז
 צ"ע עליו, לשאול צרך הרשות לדבר והנודר בלב,הסכמה
 ישוב מצוה. לנדר רשות נדר בין דמחלק הח"סלרכינו
 ידברו. שוא החלומות דאמרו מהא הש"ססתירת

 קס( סי' ה)חלק

 רימי'
 לשלם ח=ב אי בחלום לצדקההנודר

 קיב( סי' ב חלק)מהד"ת
 ריבמי'

 הברכה תיקן אי ומברך והקיאה וחזר ברכה בלאהאוכל
 שפלפל מה סק"ג רי"ב סי' המג"א דברי כיאורלמפדע,
 יש ט"ס כי יראה באו"ז המעחן ובאמת האגורבדברי
באגור.

 קצז( סי י)חלק

 רינמי'
 יפטר אי בו רצועה נגיעת ונדר מלקות שנתחהבמי

 לו. האסור דבר לאדם לו מאכילין שאין לפיממלקות
 רלב( סי' י)חלק

 רמזמי'
 והרשב"א הרמב"ן מחלוקת בנדרים, אסור אי הנאהגרם

 ק"ג.יבמות
 רכט( סי' ד)חלק

 עליך אוסר הנני לחכירו אחד שאומרים היסרבהתלמידי
 ואמר חכירו מיד פירות שחטף מי נדר, הוא אי זהדבר



*ו כללימ*תח
 צויך אי ואכלם השגיח ולא לך אסווים יהיו אלופידות
 להקדישו יכחים אינם דשניהם דגזל להא דמי ולאכפרה,
 ברשותו. שאינו לפי וזה שלו שאינו לפיזה

 קנא( סי' י)חלק

 ריומ"
 למי כגון מצוה לשם להגויל רשאי אי לשחוק שלאהנשבע
 יתום. קדישיפול

 קיט( סי' ד)חלק
 רכהמי'

 בע"ד. הודאת או נדר מטעם דאיסורא חתיכא אנפשיהשיא
 קכו( ס" ג)חלק

 רכחמ"
 ואגרה. ותוספתא ממדרש הלכה למדיןאי

 מד( סי' ב)חלק
 לקחם לה וא"א וחלתה ער"ח כל להתענות שנררהאשה
 להתיר אין צרה בעת דנדר בהא להתיד. יכולין אינררה
 הנוב"י לדבוץ ישוב סכנה. נקרא ומתי גדול, לצורךאלא

 אשה צרה. בעת נדדה אפילו אשתו נרוץ מפרדהבעל
 הנשבע נדרה. לשלם רוצה הבעל ואין צרה בעתשנררה
 כין חילוק שוא. הוא אי ימים חודש כלום אטעוםשלא
 להשם. להנודר חכירו רעת עלהנודר

 קנז( סי' 1)חלק
 כמו נוטה ב"ד בעינן אי שקול, בכי"ר מותו אי נדויםהיתר
 לו שיש נדר כין חילוק הגע"א. על תמיה ממונות.בדיני
 בעשרה. נרוים מתיוין ער"ה חדטה. אלא לו לאיןפתח

 קנא( סי' ז)חלק
 רכםמי'

 ההקדש על שאל ואח"כ הקדש פירות יאכל שלאנשבע
 קיג( סי' ב חלק)מהד"ת

 רלבמ"
 אונס. הוה אי פשיעתו ע"י הבאאונס

 לו( סי' ג)חלק

 רלדמ"
 ברמיזה. אשתו נדוץ מיפר אי מרבר ואינו השומעחרש
 הרמב"ם בקרטת הרא"מ ברבוץ סתירה בלבו, סגי איהפרה
 בפה. דוקא הנדר ומסד בלב סגי הנדרדמבטל

 קסא( ס" ה)חלק
 נותנין אי אחד כיום לדבורו וחזר בנשתתק ידושלמיכיאוד
 שנשתתק. קודם הזמן עם מצטדפין או להפד שעות כ"דלו

 קסב( סי' ה)חלק
 הר"ן פי' ההקם, על לשאול יכול אי בשתיקה נדדמקים
 ע"ב.נרוים

 קפא( סי' ג)חלק

 ות"ח רבו וכבוד ואם אב כבודהלכות
 רםמי'

 לככדו. חהב נמי רשע דאכיו הדמב"ם לדבריישוב
 רסג( ס" ז)חלק

 לכיבוד. מורא כין חילוק אשה. על אב מורא מצות ישאם
 ואל בשב הוה מורא דחחה. אלא אינו בכאו"א האשהפטור
 ועשה. בקום אותעשה

 קנג( סי' ד)חלק
 חמותו. בכבוד חהב כמהעד

 קנח( סי' ז)חלק
 לשמוע חהב אינו רשע דלאביו הטוד על החזקוניבקושית
 קרא לן ולמה שבת דוחה או"א כבוד יהא יכול יבמותמגמ'
 ליה. לצחת חיב אינו רשע דאכיוכיון

 קנט( סי' 1)חלק
 אי מסכים אכיו שאין למקום תורה ללמוד לילך שדוצהמי

 לו. לשמועצויך
 קנח( סי' 1)חלק

 אי הפוסקים מחלוקת האחים, בכל זה אי אחיך ואתדרשת
 אחותו גם ולרבות הראשון אחיו דוקא הוא גדול אחכיבוד

 דמצינו הא אחים, לכבד האךז"ל ע"פ הטעםהגדולה,
 חיוב של ענין אינו שם ובפרש"י לאחתיה מנשקדעולא
 פי לנחול התורה דהקפידה מהא ראיה דרכם, הי' שכךאלא
 שלב והטעם ראשונה, נקבה ולא הבכור בן דוקאשנים
 תחילה דבת י"ל דוקא, הבכור על רק והוא עליו דוהאכיו
 שים, וכולם זע"ז שעבוד להם אין דעתה לבנים יפהסימן

 אבל בידף אומוים וזה בזרעו פוגמים אדם שלחטאים
 חזן משפחה, יחוס דוחה עצמו יחוס חטאנו, ואבותיואנחנו
 יר"ש. שהוא במי דוקא מעלה הוא ערבבקול

 יג( ס" י)חלק
 מוטער(, )שטיף חורגת אם על אבילות לקבל יכול אםאדם
 יותר בכבודו חחב לחכירו פתח הפותח כל שאמרוואף

 לומר ומותר איתמר, אבילות לענין לאו ומיהו ואמומאביו
 חורגת. אם אחרקדיש

 קנג( סי' י)חלק
 אחרת במדינה תורה לומד והוא וחולה, זקן אב לו שישמי
 מנ"ל אכיו, למקום ולילך התורה מקום לעזוב חחבאם

 בעיר תורה ללמוד שיכול מי או"א, מככידו גדולדת"ת
 מהו תורה, למקום גולה דהף דין ביאור שם, ואמושאביו
 מהבנים. ההוךם שרחרםהנחת

 קנה( סי' י)חלק
 לרור יבחור מי אצל שנהגרשו מהוךםבן

 קיד( סי' ב חלק)מהר"ת
 רמאמי'

 שיש במקום לאכיו דם להקיז או שיקה ליתן מותד איבן
 מומחה דופא שיש במקום מההכרח יותר שחתך רופאאחר.
 לדפאות. לו אסוד ממנוגדול

 תר( ס" ט)חלק
 דין בו יש אי קטן לאמה, זויקה ליתן מותדת אי קטנהבת

 לאם סכנה כשאין העובד בשכיל שבת מחללין איחובל,
 בשבת לבדיקה רם המוציא ודעימי', הבה"ג רכינוומחלוקת

 וכין דם שיצא כין החובל שבת, חילול בכלל הוהאי
 דם טיפת דק הוציא לא אפילו החובל חחב, הדםשנצדר
 כגדודות. דם שיצא דעד כרמב"ם ודלאחהב

 שח( סי' י)חלק
 חבורה לו לעשות שאפשר אכיו את לספור לו מותו איבן



 בללימפתחפז
 קטו( ס" ב חלק)מהד"ת

 קטז( ס" ב חלק למחותמהד"ת חהב אם אכיו בדוןשמע

 רמכםי'
 לפזר מחיב ומחו וחשאב"ס. מרובה בהפסד דרבנןאיסור
 ממונו.כל

 קט( סי' ג)חלק

 אי לשני, לשאול מותר אי דין בפסק חוו"ד לגדולהשואל
 שהורה חכם לססוק, שלא החכם על או השואל עלהאיסור
 בתלמיד מעשה פף חוו"ד. לשמוע אחר לחכם לשלחומותר
 מהיתר ספק כין חילוק ר"ג, ולפני ר"י לפני שבאאחד

 לפסוק. דחייבלאיסור
 קסג( סי' ה)חלק

 וליתן שיבה מפני לעמוד חהב אי תקום, שיבה מפניבמצות
 מקומו שקבע חכם בממונו. בהידור חיב אי מקומו,לו

 אי סתם בדרך או רכבת על בהידור. חהב אי כנגדולעמוד
 איסור ולגכי ה"ה בדבוי אשמאי בזקן הידור הידור. דיןיש

 כרות. חזקת ליכאדרבנן
 קס( ס" ו)חלק

 בדרכים. מכבדין דאין ודין בהנ"ל,עוד
 קסא( ס" ו)חלק

 אם חכירו עם לדבר עמד חכם אי תקום שיבה מפניבמצות
 לעמוד. חהב מתי עד לתורה לרבו קראו לישב.מותר

 קנב( ס" ז)חלק

 בזה"ז. שכותכין הגדולים התואוים דברעל
 קב( סי')ח"ד

 בו וכיוצא גאון לכל לכתוב בזה"ז הנוהגים התואויםבדבר
 פסולה. מטבע כעיןשהוא

 קפח( ס" ה)חלק

 לשה"ק בכלל היא אם ארמיתלשון
 קמז( ס" ג חלק)מהד"ת

 ואם אב בכיבוד עוד נתחיבו אי מ"תלאחר
 קמח( ס" ג חלק)מהד"ת

 ת"ח לבזותאסור
 רסה( ס" ד חלק)מהד"ת

 לאחר שילך להשואל לומר יכול לאיסור בדבר שפוסקחכם
שמתיר

 קיז( ס" ב חלק)מהר"ת
 ותשובתיו מפסקיו דבויו סותר שפוסקבמקום

 קיח( ס" ב חלק)מהד"ת
 בהן להקל כמו אסור המותוים בדבויםלהחמיר

 קיט( ס" ב חלק)מהר"ת
 רבו בפני לעמוד חיב ביום פעמיםכמה

 קכ( ס" ב חלק)מהד"ת

 לזה זה וכורעים בחכירוהנפגש
 קכא( סי' ב חלק)מהד"ת

 הטלפון על שאלות לפסוקשלא
 קכב( סי' ב חלק)מהד"ת

 מורה להיות רוצה שאינו מי אפילו הלכה לימודחיוב
הוראה

 קמז( ס" ב חלק)מהד"ת
 פלפול או בקיאות הלומדו רבו, חשובאיזהו



 כללימפתח
 אינם הראשתים שדבוי מקום כבר. שנטעו מה לעקורועלא

 כח אין הראשץ. בתר הולבין האחרון ראהו ולאמפורדמים
 תתקבלו הלכה שנפסק היכא ראשץ על לחלוקבאחרץ
 לחלוק כח לנו שאין ש"ע בעלי שפסקו מה וכ"שרבויו.
 באותו אינו בזה"ז. רב על תענה דלא דין מסברא.עליהם
 חולק ואח"כ ב"ר הורו רב. על תענה רלא וין קייך אימנין

 עמהם ה" לא או במנין עמהם ה" אם בין חילוקעליהם.
 סרטת ממתות. לדיני נפשות דיני בין חרלוקבמנין.

 באופן לעשות הרב שצויך רב על תענה דלאהפוסקים
 שלא הגרול על אזהרה והוא רב. על לענות יצטרכושלא
 תחילה.יענה

 קלו( ס" ח)חלק
 ראסר ארמו"וים הרור גרול על לחלוק מותר אי בויןעוד

יסרבה.
 קלז( ס" ח)חלק

 אחר לרב שאל להחיר. רשאי חבירו אין שאסר רחכםבהא
 אנפסר' שף' לרב רנשאל טעם אחר. לרב לשאול מותראי

 אינו להתיר רשאי חבירו אין שאסר חכם ראיסורא.חחיכא
 חכמים. משני לשאול מותר בזה"ז.נוהג

 קלח( סי' ח)חלק
 ת"ח. ביזףבענין

 קמ( סי' ח)חלק
 ביאור המידה. על להפויז בזמנינו שנוהג התואויםבעמן
 למי המכבר וכר. צב-אות ה' למלאך רומה הרב אםאמרם
 מסכתות. כמה בו9ביל אחת מסכתשלמר

 רכה( ס" ח)חלק
 ולא להוראותו סעם נתן ולא והיתר באיסור שהורהחכם
 בר הוא החכם אם הו~אתו, על לסמוך השואל הרברצה
 השואל. הרב עשה יפה לאסמכא

 קמב( סי' י)חלק
 ארם יש ביחירות, ילמוד אם תורה ללמוד חבר לו שאיןמי

 יש חברותא, מעם יותר לבר לומר כשהוא בלימודומ?ליח
 שלומדים זמנינו ובין בע"פ הכל שלמרו זמנם ביןלחלק
 כל ערודעים רקודם הגר"ח רבוי ביאור ספוים,מתוך
 הבל של פלפול אלא הפלפול איןהש"ס

 קנו( ס" י)חלק
 חיב אי קרמוהו שכבר מצא ואח"כ תורה רבויהמחדש
 אפילו שלו הוא הוי רבוי המחדש קודם, אמרו בשםלומר
 למשה הלכה נאמרה ואפילו יוסף בן עקיבא ר קודםאמרה
 שיך אי הביאו, שכבר המקום לצשן טוב אעפ"במסיני
 שאינו כל בספר, הובא שכבר בדבר אומרו בשם רבראומר
 לקהרת ישוב אחוים, גחל הו"ל אי אומרו בשם רבראומר
 דעוכר מג"א רבוי ביאור בקול, גזל ראין סר"קמהר"מ
 ענין אומרו, בשם רבר הביא שלא להרמב"ם ישובבלאו,
 שמו מזביר כשאינו נתבטל אי בקבר רובבות שפתוחיושל

 שה( סי' י)חלק
 אבוחינו שהק~לו במה רבים על להחמיר מותראי

 שפה( ס" ב חלק)מהר"ת
 ומ?ות תורו, ללמרם לקרבם שנשבו בחינוקות להתנהגביצר

 קנ( ס" ג חלק)מהר"ת
 לעם היזק מביאים ההלכה עם מתחשכץ וארן רגשבעלי

פח

 קנא( ס" ג חלק)מהר"ת

 קנב( סי' ג חלק)מהר"ת
 חול כרבוי בה יחשוב ולא התורה בקרושת להאמיןצויך

 קנג( סי' ג חלק)מהר"ת
 שלא תורה בעלי להיות צויבין תשובה בבעליהמטפלין
 הבע"תיכסרלו

 קנר( ס" ג חלק)מהר"ת
 לתלמיוים מורה להיות ראף שאינומי

 קנה( ס" ג חלק)מהר"ת
 מישראל אחת נפשהמקחם

 קנו( ס" ג חלק)מהר"ת
 מרע סור - לבע"ת הלימודהתחלת

 קנז( סי' ג חלק)מהר"ת
 מעסרות מצוות קיום - טובועשה

 קנח( סי' ג חלק)מהר"ת
 ועבוי ב' א' עמהם ללמר לבע"ת חכמהראסרת

 קנט( סי' ג חלק)מהר"ת
 ערבי ללשץ חיבורו לתרגם פנים בשום רצה לאהרמב"ם

 קס( ס" ג חלק)מהר"ת
 עמים ללשון וזמירות תפילה סידור להעחיק מותראם

 קסא( סי' ג חלק)מהר"ת
 לשונות ילמרו לא תורה שגרולי כתב שמח אור בעלהגאץ
 כסירה ליוץ שמביאעכו"ם

 קסב( ס" ג חלק)מהר"ת
 ישראל עם את ומפויר מחלק עכו"ם בלשון תודההלומר

 קסג( סי' ג חלק)מהר"ת
 קסר( ס" ג חלק )מהר"ת בזמה"ז גוים לקבל נכוןאי
 גף' ואמו ישראל מאב שנולרו גוים לקבל נכץאי

 קסה( ס" ג חלק)מהר"ת
 משם ל?את ליעצם יש אם בברה"מ תשובהבעלי

 קסו( ס" ג חלק)מהר"ת
 מבחו"ל יותר החטא מן להזהר יש לאר"יההולך

 קסז( סי' ג חלק)מהר"ת
 שהוא לפרסמו צויך אי נכוי ואביו ישראלית שאמומי

פגום
 קסח( ס" ג חלק)מהר"ת

 רטדמי'
 אחותו לפני אשה לישא מותר אי שנה כ"ב בןבחור

 זה. קודם זה ישאו שלא קפידא יש אי אחים ב'הבבירה.
 לפמ הצעירה להערא שלא קפידא יש אי יתומותאחיות

הבבירה.
 רמב( ס" ט)חלק

 לא. או עליו מתגבר יצרו אם כץ וחילוק הנ"ל. בעניןעוד
 רמג( סי' ט)חלק

 בררבים מכבדין ראיןבהא
 קכג( ס" ב חלק)מהר"ת

 תורה תלמודהלכות

ישראל

 לישראל גוים רקסרםסעם



 כללימ*תחפם

 לביהמ"ד חשוב אדם ובא טלית או באבנט שמתפללמי
 והוא טליתו או אבנטו לו ליתן דמי שפיר אי אבנטומבקש
 בשביל חטא לאדם לו אמוינן דלא או אבנט בלייתפלל
 חברך.קרזכה

 קסב( ס" ו)חלק

 יקבעו והאיך מצרנים, לתלמיוים פרסים ליתן מותראי
 להקוים מותר אי יותר. הראר הוא מי היקרבותראקר
 התלמיוים. ביןתלמיד

 קסד( סי' ו)חלק
 תורה. ללמוד לאביו קודם הוא מתי עד מזורזבן

 קכ( סי' ד)חלק
 לו. קודם בנו אי תורה. בנו את ללמד האב ח5ב כמהעד

 רמא( ס" ט)חלק
 הממע חלקם כפי ההווים משלמין שאין לימוד שכרבענין
 וחדוים ישיבות מגביות, עח4ה שהיקרבה ואומויםלהם
 בכל מלמוים להוורב גמלא בן תקנת בכלל הם אםכהיום
 או יחיוי מוסד רוב ע"פ הם כהיום התורה מוסדותמקום,

 אם שמיסדה, למי אלא להציבור שייך ואינומשפחתי
 האב חוב וחדר, ביקרבה חול לימודי עכור לשלםצויבים
 עד גמלא, בן תקנת בשביל מפטר לא תורה בנו אתללמד
 ישוב הערוה"ש בדבוי תמיה ללמדו, האב חיבכמה

 ואם לאחוים תורתו למכור יכול אם בשו"ע,להגרש"ז
 ללמוד חיוב קטן על יש אם עבורו, ללמוד יכוליםאחוים
 לדעת ע"מ ללמוד )א( מצות ב' ישנם התורה בלימודתורה,
 מצות לקים לימוד לשם לימוד )ב( ה' מצות לקיםקרוכל
 חיב התורה לימוד לדעת, וח5ב מת"ת פטור והקטןת"ת
 ללמדו. חייב אינו לימודים ושאר שלו ממעות לשלםהאב

 קנט( סי' י)חלק
 תלמידו מפי הלכההמונע

 קכד( ס" ב חלק)מהד"ת
 מיצה"ר ניצל אי בד"תמהרהר

 קכה( סי' ב חלק)מהד"ת
 תורה ללמדו אסור ממזר אונתין

 קכו( ס" ב חלק)מהד"ת
 וכר אותו מאבילין תורה מדבויהפוסק

 קסט( סי' ג חלק)מהד"ת

 רמוסי'
 על תורה ללמוד שהתחילו באו מקרוב חדקרם אשרע"ד
 אי לעכו"ם. תורה לימוד משום בזה יש אי הטעלעורד'גלי

 "4וב עמים. בלשת קודש ספרי ושאר ש"ס להדפיסמותר
 טעם לעכו"ם. תורה מוסוין דאין וין הביא שלאלהרמב"ם
 והילוק כעצמו, ללמוד לו מותר אי בתורה. אסורשעכו"ם

 אבות במהרש"א, וצ"ע שבע"פ, לתורה שבכתב תורהבין
 בטעלעויד". לימוד איסור תורה, למדו מ"תקודם

 קעב( ס" ה)חלק
 אי וזבדלת ביששכר מלימודו חלק קרטול חבירו עםהמתנה
 תורה למכור אדם יכול אם אלמפרע, כן להחנותיכול

 זכה לא והלוקח שלו אבד  תעניתו המוכר עברות. אוומצות
בו.

 עבר שאחד שותפים בשני מהרש"א בימי שה"מעשה
 לחבירו. ומכרה גדולהעבירה

 קעד( סי' ה)חלק
 יום. בכל לימודו לשלש אדם חיבבדין

 קעה( סי ה)חלק

 אדם בין נאמרה אדם כל על בחנם אני דמה הגמ"5בדבוי
 ללמדו. קשה אדם שהוא ובין ללמדושקל

 קעו( ס" ה)חלק
 מב( ס" ב)חלק לעכו"ם. תורה ללמודאסור
 מיני ב' להם רש שנתאחדו הרבות ובב' בהנ"לעוד

 יש השבירות. להשוות פחות המקבלים וטועניםשבירות
 ועל גדול, ובכבוד בויוח ת"ח לפרנס הצבור עלחיוב
 מדאי. יותר הצבור על להעמיס שלא החיובהת"ח

 רפט( סי' ה)חלק
 אפשר ואיך הקודש, ברוח נאמרו רדל דבוי כל אםהמשך,
 פשוטו. לפי מקראלפרן4

 קסז( ס" ה)חלק
 ורש"י כרמב"ן הראשונים רבוחונו דבוי גם אםהמשך,
 ברה"ק.נאמרו

 קסח( סף ה)חלק
 אחר באופן לפרש לאגדה הלכה בין חילוק יש אםהמשך,
 חז"ל. פ"ממה

 קסט( ס" ה)חלק
 שאין התלמוד במבא הנגיד שמואל רבינו בדבויביאור
 אסמכתא. בוין הויטב"א ומפוסקים, מהגדה הלכהללמוד

 קסד( סף ה)חלק
 בס"ת לעצמו ללמוד למלך מותר אי המחנ"חבחקירת
 מלך. לשםשכתב

 קפה( סי' ה)חלק

 לו הקרב ושמעון בכתב משמעון תורה דבוי ששאלראובן
 שמעון ידפיס וולא לראובן שמעון אומר ועתהכהלכה,
 דבר לחבירו האומר לו, שהקרב מה וגם לו שכתבהח"ת

 ספוים המפקיד רשות, לו נתן אא"כ תאמר בכל הואהרי
 ד"ת. לגנוב מותר ואי מהן, להעחוק מותר אי ת"חאצל

 קצד( סי ה)חלק

 את שמקרבת תשובה גדולה תשובה. לבעלי הלימודעיקוי
 תורה. ללמדו מהו הגון שאינו תלמיד לשבינה.האדם

 ויז( ס" ז)חלק

 יראה לא הקר"ת וקוורות. ספיקות להם שיש תשובותבעלי
 שהראנו אותות אלא רשע, לכל ומפופחום אותות דורבכל
 ולבנינו. לנו הם במצויםה'

 ויח( סי' ז)חלק
 קרש במקום עבירות על תבושובת בעלי להוביח ישאי

 לסורם. קרסורולחוש
 ויט( סי' ז)חלק

 הגאולה. את שמקרבת הזה בזמן הקבלה לימודכענין
 רכ( סי ז)חלק

 קודם. ילמדו הלכה ספוי באיזה ללמודהמתחילים
 קנט( סי' ז)חלק

 תורה. בחדוי חינוך בעניני המתחדשרם דרך להנהיגאסור



צ כללימפתח

 רואות עיניך ודיו בפירוש בזה. וכיוצא טעיפס ע"יללמוד
 אגרא, צערא לפום המורה. מן ללמוד רוקא בעי מוריךאת
 תורה והלומר מצליח, יותר בלימודו יותר המצטערוכל
 רעה לתרבות יצא אחר בידו. מתקהמת אינה תענוגמחוך
 בקטנותו. מינות ספרי שלמרעל

 קנר( סי' ז)חלק
 רם. בשר מחנת על לסמוךאין

 קסב( סי' ז)חלק
 קרושה. רברי עליו קרש טעיפ עם לביה"כ ליכנס מותראי

 קסה( ס" ז)חלק
 שוב ת"ח בנו ובן ות"ח ובנו שהוא כל שאמרו מהביאור
 ז"ל הח"ח ובקהמת שלה אכסניה על מחזרתהתורה
 ע"ש. בס"ח כן הקשה וכברמהאבות

 רג( סי' ט)חלק
 מעלת הקודש. בלשת לרבר לבנים ללמוד חיוב ישאם

 שאינו בארם מתקהם אינו לה"ק לשונות. שאר עללשה"ק
 בקרושה. עצמומשמר

 רד( סי' ט)חלק
 הרי כותבם ואינו השמים מן תורה לו שגילו מי ס"חברברי

 על תורה רברי המעלה לרבר. וטעם לו שגילה למי גוזלזה
 לתלמידים התורה ללמוד אסור כותבם. בכלל הוא אםהטופ

מטעיפס.
 שמ( סי' ט)חלק

 איזה ביגיעה ואחת יגיעה בלי לו שבאלו תורהחירושי
 לכתבו. קודםמהם

 שמא( סי' ט)חלק
 אחרת, מאשה או לעצמה תורה ללמוד מותרת איאשה
 ללמוד חהבת אשה בתורה, מלומרות שהיו מפורסמותנקרם
 הלכותיהם. כל ולדעת בנשים הנוהגותמצות

 קסא( ס" י)חלק
 מהרי"ל רברי עכו"ם, ללשונות הלכה ספרי לתרגםאין

 הבושם ערוגת תשר תשובות, בליקוטי וחת"סבתשר
 ח' זצ"ל, פ~נשטהן הגר"מ ותשר יעקב עין ספרבווירגם
 חושך וה" עמים ללשת התורה שהעתיקו תענית גזרוטבת
 כדי תשובה לבעלי לשה"ק ללמר יש ימים, ג'בעולם
 לקרבה כדי ללע"ז התורה את לתרגם ולא לתורהלקרבם

 עמים. בלשונותלהרוברים
 קסר( ס" י)חלק

 למעשה הלכה יום בכל ללמודחיוב
 קכז( סי' ב חלק)מהר"ת

 בשמחה אינם הזה בדור תורה שבניטעם
 קכח( ס" ב חלק)מהר"ת

 להרים ח~ב אי מצלצל הטלפת ושומע ולומריושב
 קכט( סי' ב חלק)מהר"ת

 כולה התורה כל ללמודלהשתרל
 קל( ס" ב חלק)מהר"ת

 בכלל גףם חכמת ח.מוד לקאלערזש ללכתבאיסור
 קלא( ס" ב חלק)מהר"ת

 בכלל חול לימחץ לימודאיסור
 קלב( סי' ב חלק)מהר"ת

 ביסרבה לבחורים הלימודררך

 קלג( סי' ב חלק)מהר"ת
 לבנים ענגלישללמוד

 קלר( ס" ב חלק)מהר"ת
 אנגלי בשפת הלכות לכתובאין

 קלה( סי' ב חלק)מהר"ת
 איסור בו יש אי חבירו עלהמטריח

 קלו( סי' ב חלק)מהר"ת
 אזן חנוך למשוך להמתעטשניחוש

 קלז( סי' ב חלק)מהר"ת
 וארבע עשרין שאל לקישא בר יוחנן רר מימראביארו
קהמות

 קלח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ףר"ש תורה לימודבענין

 קמט( סי' ג חלק)מהר"ת
 תורה ביטול במקום להתענג לו מותר איהדיוט

 קע( סי' ג חלק)מהר"ת
 רמומ4'

 ת"ח בפני לעמוד צריך אי בתורההעוסק
 קעב( סי' ג חלק)מהר"ת

 רמחמ4'
 ועהן בלימודו, להצליח הרוצה לתלמיר הלימוד ררךקצת
 קע"ז. ס" ח"ה הלכות משנה בספריעוד

 קסה( ס" ו)חלק
 בס"ר, בלימודם להצליח. שמבקקרם לבחורים הלימודררך
 והרר ארם ליגרס רקאמר הש"ס סתירת מישב יחנהגו.כיצר
 במס' ללמוד חיוב מגריס. עדיף רדהק שאמרו ממהלסכור
 וכו' למקרא שנים חמש בן במשנה פי' למעשה.הנוהגים
 בזה"ז. הנוהג רבר הו"ל רקרשים רש"יקרטת

 קעז( סי' ה)חלק
 אכילת לענין סיום בכלל הף אי אחרים ספריםהמסהם
 טעם המסכת. בסיום לסעודה טעם האסורים. בימיםבשר

 להשאיר מותר אי בן. לו שנולר למי זכר שלוםלסעודת
 בשר. עם סעודה ולעשות בשר בו אוכלין שאין ליוםהסיום

 קסו( ס" ו)חלק

 צדקההלכות
 רמממ4'

 וגמ"ח צרקה מצות וגמ"ח. הלואה בצרקה קחמהבחן
 הוא. מצודחרא

 קנר( סי' ג)חלק
 ונרבות נררים בו לשלם מותר אם כספים במעשרהנוהג
שלו.

 קכב( ס" ר)חלק
 שעושים מבאזא"ר מעשר במעות חפצים לקנות מותראי

 הרבה.לטוב
 ר( סי' ר)חלק

 מעשר. ממעות ספרים לקנות מותראי
 קצו( סי' ו)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 קצז( ס" ו)חלק



 כללימפתחצא
 יבואו שלא לעכב יכול אי מעשר ממעות ספויםהקונה
 בספוים. לעחן עת בכללכיתו

 קצח( סי' 1)חלק

 המעות. לעשר חייב אי כדטרס לעצמו לקנות מעותהמקבל
 קכז( סי' ז)חלק

 תלמיוים. כין ולחלקם מעשר במעות פרסים ליקח מותראי
 קסא( סי' ז)חלק

 הבורא. רצון הוא באשר ממונולפזר
 קסג( סי' ז)חלק

 רבה. למצוה דליהר יוסף דרב בהא שיעוחם בקוכץתמיהה
 המעות. בעלת שהחנתה ממה לשנות יכולאם

 רו( סי' ט)חלק

 שימתין או ענחם אחר לחזור חיוכ יש אי צדקהבמצות
 שיודע אחד כל חחב תתן דנתון במ"ע אליו, יבואושענחם
 כקועבר רק עובר אינו תקפוץ דלא ובלאו לו,. ליתן ענישיש

 ממנו. עיניו מעלים והואעליו
 קסב( סי' י)חלק

 האשה מן לקבל מיעוט דבר מקוץ כמהצדקה
 קלט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לצדקה מהן מקבלין כמה עד כזה"זנשים
 קמ( סי' כ חלק)מהד"ת

 בסתר מתן צדקה דנותןבהא
 קמא( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעשר להפויש חחב ויוחמאיזה
 קמכ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מצוה לסעודת להוציאו מהו מעשרמעות
 קמנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 במעשר חחב אי מציאההמתרא
 קמד( סי' כ חלק)מהד"ת

 צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתב ליתן מותראי
 קמה( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנאט"
 להחיות. לאשה קודם דאישבמשנה

 מט-נ( סי' ב)חלק

 שיתרפא. שחלה ממזר על להתפלל נכוןאי
 קפא( סי' ה)חלק

 ופרנסה. לצדקה קודם קרובאיזה
 קנק סי' ז)חלק

 כמה מצוה. לו יש אי מהוננים שאינם לאנשים צדקההנותן
 להכשילם הנכיא ירמי' התפלל למה בצדקה. ישמעלות
 רה( סי' ט )חלק מהוננים. שאינםבאנשים

 צדקה. של בקופסה המונח צדקה ממעות ללוות מוהראי
 שטר דין או מעות דין לו יש אי בלע"ז[ ]טשעקהמחאה

 בעלמא.רא"
 רז( סי' ט)חלק

 דעת בר איש דהצלת הלבבות בחובת רץ4"ט לשוןביאור
 הוץ חרש או שוטה ההורג סכלים. אלפים מאלף יותרחשוב

 ת"ח להציל וע"ה ת"ח דאיכא היכא עליו. ונהרג רוצחהוא

קודם.
 שצ( סר ט)חלק

 אחוים ולחנך לצאת או בכיתו ישיבה ראש להיות עדיףאי

 קמו( סי' ב חלק)מהד"ת

 נוזל הוא א: לאחוים ונוחנה ונוטל לצדקה צויך שאינומי
ענחם

 קמט( סח ב חלק)מהד"ת

 בידקה קדימהדין
 קנ( סח ב חלק)מהד"ת

 לקרוביו ממנה ליתן מותר אי לת"ח מעותהנותן
 קנב( סי' כ חלק)מהד"ת

 רנבטי'
 להחדר קודם מהם איזה העכו"ם בין שנטמעו ואשהאיש

 קנג( סח ב חלק)מהד"ת

 רעטי'
 נדרו. קחם אי עשיר ונמצא לעני ונחנו לצדקה מעותהנודר

 רלח( סי' ד)חלק
 קרבנותיה להקויב צדקה המבקשתאשה

 קנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 הצדקה מן ונוטל זוז מאתים לויש
 קנד( סי' ב חלק)מהד"ת

 מגופם יותר ממונם עליהם חביב דצדיקיםבהא
 קנה( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנדטי'
 פרסומת ולוקחים זשורנאל שמוציאין הישיבההנהלת
 ב' מעכו"ם, צדקה מקבלין אין משום בו יש אימעכו"ם

 נדוים כין וחילוק מעכו"ם צדקה מקבלין אין למהטעמים
 מעות כיהכ"נ, לבנין מעכו"ם כסף לצדקה.ונדבות

 מעכו"ם. ללקחו מותר אילמלמדים
 קעח( סח ה)חלק

 רנהטי'
 צדקה לקבל ולא ביתו ובני עצמו לדחוק ננוןאי

 קנו( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנוטי'
 לצדקה. מעות לקבץ מותרת אינשים

 קכד( סי' ד)חלק

 לצדקה. מעות לקבץ לשלחן בנות של ספר לבתי יאיאי
 קבה( סי' ד)חלק

 העיר רב תעודת בלי צדקה לקבץ שלא תקנה לעשותאין
 קעג( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנוטי'
 שלו מעשר ממעות יהיה שיתן צדקה שכל שהחנהמי

 שלו. מעשר ממעות לחשבו יכול אי בסתם נתןואח"ב
 הפויש. ואח"כ שלו מעשר שהפריש קודם צדקההנותן

 קסח( סי' 1)חלק

 להכנסת שצויך ולומר בדבורו לשנות מותר אי צדקהגבאי
 שלקח הח"ס בנדון ת"ח. עבור בצדקה סררבו כדיכלה
 כלה. שנקרא ת"ח עבור כלה הכנסתמעות

 קסז( סי' 1)חלק

 לעחךד שיררח מה על לענחם לחלק מעשרלהפויש
 קנט( סי' ב חלק)מהד"ת

 בצדקה אסמכתא טחיךאי



צב כללימפתח

 קעד( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנחםי'
 לעני לשנות יכול אי ידוע לעני ומחשבתו לצדקההנודר
 צדקה אי ראשונים ושאר ובעה"מ הוץ"ף במחלוקתאחר.
 גם ונתחייב להדיוט, כמסירתו לגבוה דאמירתו כהקדשדינה

 בהא הטור לסודרת ישוב כנדר. דינה או הלבבמחשבתו
 סותוין דלא שבלב דבוים לצדקה. מצדקה משניןדאין

 בצדקה. לחיב מהני אי כודבה דבוים. הוה לכ"עלהדבור
 קכג( ס" ד)חלק

 מעשר, ממעות ולשלם קיץ במחנה כנו לשלוח מותראי
 ביאור מעשר, ממעות ביערבה לימוד שכר לשלםאסור
 בניו הזן זה עת בכל צדקה העושה כתובות רשאלשק

 מותר אי עליו, הן ולילה יום שתמיד הקטנים,ובנותיו
 מעשר. במעות בנותיו לימוד שכרלשלם

 קסה( סי' י)חלק
 יכולין אחר, לביהכ"נ ליתנו יכול אי בביהכ"נ צדקההנודר
 מה כל שלהם בביהכ"נ שעולה מי שכל לתקןהגבאים
 להם. דוקא עהיךשנודב

 קסו( סי' י)חלק
 העשיר ואח"כ לעני צדקהנתן

 קנז( סי' ב חלק)מהד"ת
 במעשר חיב אי לידו המתנה שבא קודם הענינתעשר

 קנח( סח ב חלק)מהד"ת
 בו חזר ושוב לצדקה חובי תןאמר

 קס( ס" ב חלק)מהד"ת
 נדר כמה ושכח לצדקהנדר

 קסא( סי' ב חלק)מהד"ת

 רבמם"
 לעצמו להלוות ורוצה ביתו בתוך צדקה קופת לו שישמי

 מותר צרקה עירובין גמרא ביאור דמי. שפיר איממנה
 גזבר. ליד בא מקוץ אי בביתו צדקה של קופהלשנותה.

 מוסגרת קופה בין חילוק מוכר. ברשות לוקח שלכליו
 בפחות לצדקה. פרוטה להוסיף אשה חכמתלפתוחה.
 צדקה. מצות מקים אימפרוטה

 קנז( סי' ז)חלק

 מילההלכות
 רםםי'

 דאת הגם אב מדין כנו את למול חיב אי מוליד קטןלמ"ד
 קרגדיל. עד למול חיב אינועצמו

 קפד( סח ד)חלק

 רםאםי'
 אע"פ אב מדין למולו חיב אי בן והחיד מח.ד קטןלמ"ד
 מצות. בשאר מחךבשאינו

 קע( סח 1)חלק

 בדבוץ פי' בנה. את למול האם על חיוב צד שום ישאי

 לאב, דליתא דהיכא א"ז ר"ח שיטת פ"ה. יומאהר"ח
 תמוהים. ודבויו למולו האם עלהחיוב

 קפב( סח ד)חלק

 למול חיוב עליו יש אי השמיני ביום בנו את מל שלאאב
 דגם המנ"ח על תמיה אדם. כני משאר יותר בזמנושלא
 חיובים ב' בה יש מילה למולו. האב חיב שנתגדללאחר
 הב"ד. וחובת האבחובת

 קסט( סי' 1)חלק
 למחות צויך אם כהלכה שלא בוית שעושהמוהל

 קסב( סח ב חלק)מהד"ת
 מצות תוץ"ג קיים כאלו כהלכה ופורע שמלהמוהל

 קסג( סי' ב חלק)מהד"ת
 במילה חיב אי סומא הנולדתינוק

 קסד( סי' ב חלק)מהד"ת
 למול האב על חיוב איזה ימים ח'לאחר

 קעה( סי' ג חלק)מהד"ת

 רםבםי'
 זו היום כל הורגנו עליך כי שדרשו מה על הח"סבקושית
 ופי' מת, לא אלף מיני אחד שאפילו רואות ועינינומילה
 הנ"ל. חז"ל ברבוץחדש

 רלז( סי' ה)חלק
 בפק"נ דהולכין ממילה למדין אין למה קה~יא עלישוב
 אין חולה שהוא ובתינוק הורגנו, דעליך בהא עוד רוב.בתר

 עצמו לסכן מותר אי מצוה, שומר משום ולמולולסמוך
 מצוה.לקיים

 רלה( סי' ה)חלק
 במחלוקת בזמנה. שלא מילה ו' ה' ביום למול מותראי

 להתשב"ץ ותמיה בזה. בהרנא"ח תמיה בזה. והש"ךהט"ז
 יבמות.מש"ס

 קעד( סי' ז)חלק
 מביום האב על מילה דמצות דירושלמי ילפותאביאור
 הרמב"ם בבלי בש"ס המבואר נגד שהוא ימולהשמיני
 ע"א קל"א שבת מתוס' ראי' כהירושלמי, כתבווהסמ"ג
 ימי כל לקיימה שאפשר מילה מצות בין חילוק ושךן,ד"ה
 יכול לא זמנו עבר שאם השמיני וביום מצות וביןחיו
 השמיני יום אחר למול חיוב האב על יש אם עוד,לקיים
 אמאי השאג"א לקושית ךשוב ביאור אדם, כל משאריותר
 לקושית ישוב השבת, לאחר נימהל" שבת דוחהמילה
 שקיעת בתחילת נפסל דדם יתירא מביום מנלןןהחת"ס
 שבת דוחה היאך ישוב ע"ז, שעוים בבית ומ"שהחמה
 על קה~יא נאמרה, לאב השמיני דביום האב שאינולמוהל
 דבשבת להפוסקים שליח מדין אתי דמוהל חיםמחנה
 כלל. שליחותליכא

 קע( סי' י)חלק

 רםנםי'
 ואי למולו מותר אי בלע"ז[ ]געל בצהבת החולהתינוק
 ירוק ודנוק שנתרפא. לאחר מעל"ע ימים ז' להמתיןצויך
 מהו. בלע"ז[]גוין

 קעט( סי' 1)חלק
 מעת ז"י להמתין צויך ואי ירוק שהוא ילד למול מותראי

 הוא ירוק שהוא ודנוק הוא. מה ירוק מראה ביאורלעת.
 תכנ(. בסח מזה עוד )ועין סכנה. בו שישחולה

 תכא( סי' ט)חלק



 כללימפתחצנ
 הגוף כל של חוהל כין חילוק ירוק שהוא ורנוק בעניןעוד
 מלשון ראי סכנה. בו קרש הגוף כל לחולה סכנה בוואין

 ירוק וחולי הבבלי נתן רר במעשה ומגמ' והש"עהרמב"ם
 להמורן צריך לכ"ע סכנה בו ערש הגוף כל חולישהוא
 שנתרפא. לאחרדמל"ע

 תכג( ס" ט)חלק

 נולר אפילו או חי כשנולר רוקא אי שמת נפל למולבמנהג
 למול למנהג טעם האם, שמתה לאחר נולר ואטילומת

 עוד עוה"ב, לחי לאתיי טעם עוד חרפתו, להסירנפלים
 על יושב אבינו אברהם רלעת"ל הגרול או"ז שהביאטעם
 לתוכה מישראל מהול ארם מניח ואינו גיהנם שלפתחו
 ונותן הקטנים ערלת מעביר מראי יותר שחטאוואותם
 אחיו שמתו נימול שלא גרול לגיהנם, ומורירםעליהם
 הא ביאור מיתה, לאחר ערלתו להסיר יש אם מילהמחמת

 לאחר קבורה קודם בין חולוק יש ואי חפשירבמחום
 שלא מהקטנים הערלה רהסרת הגהמיא רברי ביאורקבורה,
 קעב( סי' י )חלק הרשעים. על אותויתנו

 כבר נקבר בין חילוק הנפל, למול הקבר לפתוח מותראי
 הקבורה. לאחר מיר לפתוח ובין ימיםאיזה

 קעג( סי' י)חלק

 זמן אחר למול אפשר הרמב"ם לשוןביאור
 קסה( סי' ב חלק)מהר"ת

 למולו מהו ]געל[ צהבת בו שנפלהחינוק
 קסו( סף ב חלק)מהר"ת

 צריך או המוהל עיני למראה לשפוט יש אם ירוקמראה
לאבראטארי

 קסז( ס" ב חלק)מהר"ת

 הירקות שהלך אחר מעל"ע ימים ד להמורן צריךאי
 קסח( סי ב חלק)מהר"ת

 מילה לענין אננךביאנךקא או לילר ארש חוםכל
 קסט( ס" ב חלק)מהר"ת

 בשבת הפריעה מעור הפרדהלעשות
 קע( סי' ב חלק)מהר"ת

 לקורעו מותר אי קצת ונשאר הפריעה עור גם ונחתךמל
בשבת

 קעא( סי' ב חלק)מהר"ת

 למולו מותר מור ירוקורנוק
 קעב( סי' ב חלק)מהר"ת

 ברית רם להחמא צריךהמל
 קעג( ס" ב חלק)מהר"ת

 להזר ע"י למולו תקנה יש אי מילה מחמת אחיומתו
 קער( ס" ב חלק)מהר"ת

 ברית רם יצא שלא באופן למול מותראי
 קעה( סי' ב חלק)מהר"ת

 למול מותר אי צהבת מראה לו קרשקטן
 קעו( ס" ג חלק)מהר"ת

 צהבת עם ורנוק למולאין
 קעז( ס" ג חלק)מהר"ת

 שכר ליקח למוהל מותר אי מבשלוחו יותר בו רמצוהבהא
מצוה

 קעח( ס" ג חלק)מהר"ת

 זמן לאחר למול ראפשר הרמב"ם רבריביאור
 קעט( ס" ג חלק)מהר"ת

 לקרמותו שחזר הפויעהעור
 קפ( ס" ג חלק)מהר"ת

 מילה בכל חרשה איזמל בתר להרראי
 קפא( סי' ג חלק)מהר"ת

 הנכרית מן בנו שמלישראל
 קפב( סי' ג חלק)מהר"ת

 בפה מציצהבענין
 קפ"ר( קפג, סי' ג חלק)מהר"ת

 ומצוותה מציצה ודיניבגרר
 קפה( סי' ג חלק)מהר"ת

 רםדםי'
 עור חתכו ולא פור,מן כך ואחר מוהלין היו הש"סבזמן

 פורע ואהרן מל משה ממררש. ברורה ראי כלל.הפריעה
 כרת ענוש פרע ולא רמל הירושלמי ברברי פי' וכר.ךהרשע

 ביה"ש למול מותר אי זריז מוהל למרק. כדי בוכשאין
 לא כאילו פרע ולא מל למול. מוהל לסתם עור זמןכשאין

 אותה שמיחסים בתשובה ביאור מילה. מצות וביטלמל

 ז"ל. גאון האילרב
 קעב( סי' 1)חלק

 תורה. מרין בב"א ופריעה חתוך למול אסור בהנ"ל,עוד

 ךותר שנה אלפים שלשת שזה אמך, תורת תטוש ראלמדין

 ארמו"ר מרן הגה"ק לזה והסכימו טעמים, ועוד כן,מוהלים

 מוהר"י הצדיק הגרול והגאון עיה"ק ירושלים זצ"למגור
 והרהגה"צ נ.י. מאנסי הישיבה ראקר זקן זצ"לקאמינעצקי

 והרהגה"צ זצ"ל הבושם ערוגת גאבר"ק גףנוואלרמוהרל"י
 גאונים כמה ועור זצ"ל פאפא גאבר"ק גרינוואלרמהרץ
 שליט"א.וצדיקים

 קעג( סי' 1)חלק

 מראגיצ'וב. הגה"ק בחקירת בשבת למול מותרת איאשה

 של האב מצות או שבת שרוחה הקטן מצות היא אימילה
 בפיה"מ והרמב"ם הר"ן שו"ת רברי ביאור השמיני.וביום
 רוחה פק"נ אומר ר"א יומא משנה ביאור האב. מצותרהוא
 שלא מילה א"ב לאח"ז כרת עליה שחיבין לפישבת
 מיתר חיב בשמיני נימול שלא קטן שבת. תרחה נמיבזמנה
 האב. בעוןרנתפש

 קעג( סי' ז)חלק

 אשר אבותינו מנהג לשנות רח"ו ופריעה מילה בעניןעוד
 פריעה ואח"כ רמילה ע"ה רבינו משה מפי אצלינומקובל

 ער רור מרור לנו המקובלת מצוה לשנות ראשו יקלומי
 הואיל אחר באופן גם כשר הי' אי אפילו מסינימשה

 לא שאלוניקי מנהג הרורות. בכל כן כבר בהוהנהיגו
 ובטלוהו. ברורם גם עליו חלקו ואררבה בעולםנתקבל

 קער( סי' 1)חלק

 עם הפריעה עור לחתוך לאסור טעמים ה' הנ"ל. בעניןעוד
הערלה.

 קעה( ס" 1)חלק

 רפריעה ז"ל קר"ק למהר"מ ותמיה הנ"ל, בעמןעוד
 עכ"פ התקון מהני אי פרע ולא מל בלילה מהניבדיעכר

 שנית. ברית רם הטפת יצטרך שלאלענין



צר כללימפתח

 קעו( ס")ח"ו
 שאלוניקי. מוהלי על השגה הנ"ל, בעניןעוד

 קעז( ס")ח"ו
 המילה קודם מהגיד הפריעה עור שמפוידיםמוהלים
 לענין ועכ"פ איסור בו יש אי כסף של מחט כעיןבמכקרר
שבת.

 קעח( סי' ו)חלק
 בלילה. למול מותר ואי ח'. בתוך כמל הוה אי בלילההמל

 קר( ס" ג)חלק
 וצויך נינהו מילי תוץ ומילה רפויעה בס"ר גרולבירור
 הפריעה, כך ואחר החיחוך קודם רוקא, בפ"עלקיימם
 יחדיו, הפריעה עוד עם הערלה לחחוך ולא רוקא,ובצפורן
 מוהלים שני בדין פריעה. מצות ביטל כמעט כןוהעושה
 כלאחר הף או ראוושתא ח~ב אי בשבת כיד הפורעבשבת.
 מה הפריעה עור החותך שבת. רוחה רפריעה מנ"ליר.
 אסור. במספוים פויעה חובל. משום חיב אי נצטוושלא
 בס"ר. ענינים כמה ועוד בזה ירושלמי רבוץביאור

 קע"א( ס" ו)חלק
 לכתחילה. חלוק לה עהרן אין שבת, פירש"יכיאור

 קסח( ס" ז)חלק
 עובר בעי אי אבינו, אברהם של בבויתו להכניסוברכת

לעשייתן.
 קסו( סי' ז)חלק

 משום בחול ח~ב הערלה עור עם הפריעה עורהחותך
 לשם לחבול הותר לא שבת. חרלול משום ובשבתחובל
 רב סנהררין גמרא ביאור המילה. שמעכב מה אלאמילה
 הרמב"ן בתמיהת סולא. ליה למשקל לבוץ' שביקלא

 רבוץ כיאור טעי. דילמא ברפואה ארם יעסוק רלאבנמקא

 פירש. אם ציצין על חוזר ראינוהרמב"ם
 קע( סי' ז)חלק

 מיבמות ז"א לקהרת ישוב בצפורן. רוקא בעיפריעה
 ופורומן הרמב"ם רבוץ ביאור צווים. חרבות לךרעשה

 אסור בסבין רפויעה וסרמן הגר"א רבוץ מבוארבצפורן.
 מילה פריעת ניחנה לא הגמרא רבוץ ביאור עכ"פ.מררבנן
לא"א.

 קעא( ס" ז)חלק
 פריעה, מצות שמבטלין מילה בהלכות המתחדערםנגר

 סךלה מצות סרר הערלה. עור עם הפויעה עורשחותכין
 ומבואר פורע ואהרן מל משה ע"ה, רבינו ממשהלמרנו
 בזה. הפוסקים ברבוץ ביאור ח"ו. הפויעה עור לחחוךראין
 הש"ס מחכמי אחרון או ראשון פוסק בשום מצינו לאלא
 על שסמכו )ומה המתחדערם באופן מילה הראשוניםוכל
 המקובל סךלה מצות ולשנות זה על לסמוך ח"ו רצוץקנה

 חובל משום בזה יש בי לבר ע"ה(, רבינו ממשהאצלינו
 שבת.וחילול

 קעב( ס" ז)חלק
 להטרף צויך אי שבת מחלל ישראל רופא עא שנימולמי
 האב מקוץ אי לפרוחו, שלא אביו את קונסין ואי בוית,רם

 עבר בוית, רם ממנו להטרף רצה לא אם לערלותמומר
 לערלות מומר חיוב. עליו נשאר אי בשמיני מל ולאהאב
 למול, כשר אי ערל כולה. החורה לכל מומר הוהאי

 חובל משום עובר צויך שאינו במקום בוית רםהמטוף
 עמלק. מזרע שהואוחוששני

 קעט( סי' ה)חלק
 בזמנה. שלא במילה מוהוץ"טבקרטרת

 כה( ס" ג)חלק
 ונפ"מ האב על או הקטן על הוא אם מילה מצותבחיוב
 ועוד. כרת חיובלענין

 קכא( ס" ר)חלק
 כגון יבמות רש"י וכיאר בנה. את למול מצווה איאשה
 האסווין. בכית חברטרן ואמושאביו

 רח( סי' ט)חלק
 אבותינו קבלת ומשנין פויעה מצות שמבטליןמוהלים
 אברהם ער מסיני ע"ה רכינו ממשה שקבלנו מהומנהגינו
 ישראל. ילדי מלמול להעבירן ישאבינו

 תכב( סי' ט)חלק
 למוהל ווניבר עש"ק שה" לקבל רצה ולא מוהל שביבראב
 טוען ועכשיו בזמנו הבוית הי' ולא הילר חלה ואח"כאחר

 שחשב למוהל שכיבר אב קודם, שהוא הראשוןהמוהל
 ביאור לחזור, יכול אי לביתו ושב בזמנו לביתו יבואשלא

 שלא מי זכותן, נרחה לא הקרבן נרחה אי חגיגהירושלמי
 נינהו, רראשון תשלומין כולם ראשון כיום חגיגההביא
 טענות עוד לו מה מלקבל סירב ראשון רמוהל רכיוןתמיה
 שליח ועשה קיבל ולא לתרום שליח שעשה ראובןעכערו,
 ופשוט. טענה שום לראשון לו אין ולהפויש לחווםאחר

 קסז( ס" י)חלק
 ומצוה הערלה עם הפריעה עור לחחוך אסוד מילהבמצות
 מהל' פ"ב הרמב"ם לשון ביאור רוקא, בצפורןלפרוע
 לנו מקובל בצפורן רפויעה ציון בנין משו"ת מביאמילה,
 עור החותך וכר, אבותינו מנהג המשנה וכל מסיניממשה
 מוהל המאיר אור ובשו"ת תחבול, רלא בלאו עוברהפויעה
 אותו. מעביוין כןשעושה

 קסח( סי' י)חלק
 הפויעה, עור לחתוך ואיסור רוקא בצפורן פריעה בריןעוד

 מנהג משנה במספושם למול רהמשנה הרמב"ם לשקביאור
 באופן מנהג וכ"ש המובחר מן מצוה שהוא הגםישראל
 סמיכה, אינה ר"ה אתשובת סומבין שהמחדערןהפויעה
 לא כאילו המילה את פרע ולא רמל ירושלמי ברבוץכיאוד
 הנ"ל הירושלמי ברבוץ האשכול רבינו פי' כרת, וענושמל

 חותכין ולא זה אחר זה ופורעין רמוהלין מהאשכולומבואר
 פורע אהרן מל משה המררש רבוץ ביאור הפריעה,עור

 לחתוך, אסור הפויעה רעור הסקובלים דעת משקה,ףהושע
 גוינוואלר יצחק לף רכי )להגה"ק מרקחים מגרלותבשו"ת

 עמלק מזרע הוא הפריעה עור רהחותך ברוקלין(מצעהלים
 המוהלים נגר כח מאמצי בכל לעמוד חיוב לערות,ףופסלו
 פויעה. לשון בפי' חרש ביאורהאלו,

 קסט( ס" י)חלק
 הגר"י לקהרת ישוב מצות, שוד הוה אי ופריעהסךלה
 ואינו במצוה המתחיל יושר, הלקט לשון וביאור ז"לשט~ף
 הערלה שמשך מוהל וכר, מגרולחו אוחו מוהדיןגוסדה
 רעת שנית, בוית רם להטיך א"צ הפריעה עוד גםונחתך
 הפריעה. עור לחתוך שאין רהלמ"מ ער"קמהרים



 כללימפתח
 קעד( ס" י)חלק

 הוא פויעה ולשון והסרה חיתוך שהוא מל לשוןביאור
 ולהוסיף להניחה אררבה אלא להסיר ולא גילף והואהיסוך
 שני הם ופריעה ומילה יפרע, לא ראשו וכן סוע גדלורא"
 והוא ולהוסיף לגלות ופויעה ולהסיר לחתוך 0רלההפכים
 אמת.דבר

 קעה( סי י)חלק
 על ותמוה מצוה, לשם עצמו את למול לו מותר אי נחבן

 שלום, בר קטיעה על שתמה הש"ס בגליוני ענגלהגרא
 ובתשר רמלכים ופא רמילה פ"ג הרמב"ם לשוןביאור

 למצוה אבל לרפואה עכו"ם למול אסור שע"ד, סיהרמב"ם
מותר.

 קעו( סי' י)חלק
 כולם נבנא נתערבו קטורה שבני הרמב"ם מש"כביאור
 העולם כל בלבל דסנחויב השאג"א תמיהת ב0רלה,היבים
 בספיקת מצוה, לשם עצמו למול מותר אי עכו"םכולו,

 הדבר לעכו"ם פויעה לעשות לישראל מותר איהשאג"א
 מורנא ולשם מותר מצוה שלשם הרמב"ם בתשרמפורש
אסור.

 קעח( סי' י)חלק
 קטורה בני אי השאג"א על שתמה שלמה חשק לבעלישוב
 דבני כ"ז ע"ז חננאל מרבינו רא" ימול, המול בכללהף

 ישראל. למול הן בוית בני לאו הנימח.ן אפילוקטורה
 קעט( ס" י)חלק

 מה"ת בצפרנים דפריעה הפוסקיםדעת
 קעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 הילד בהבאת אנערם לכמה שמכבדין 0רלהבבוית
 קעז( ס" ב חלק)מהד"ת

 ימול מחץ 0ץלה מחמת אחיו שמתוערל
 קפ( סי' ב חלק)מהד"ת

 הערלה עור עם יחד הפויעה עורלחתוך
 קפא( סי' ב חלק)מהד"ת

 מהמילה חלק הוה אי מציצהבענין
 קפב( סי' ב חלק)מהד"ת

 רמהמי'
 הפויעה. ולא בעצמו החיחוך לעשות האב על מצוה ישאי

 בקרבן. וזויקה כשחיטה מצות ב' הוה אי ופריעהמילה
 קסז( סי' ז)חלק

 על ותמיה כשנחגדל, בנו את למול האב על חיוב ישאי
 והר"ח בפיה"מ הרמב"ם דבוי מהם שנעלמהחאחרונים

 בנה. את למול חחבת האם אי אב דליכא היכאז"ל.
 קעה( סי ז)חלק

 מקודם בירך לא ואם לעשייתן עובר לברך האבבדין
 עכ"פ. בדיעבד המצוה קיום לאחר יברך איעשץתה

 ח( סי א)חלק
 לעשייתן. עובר לברך בעי אי שליח עא מצוההמקחם

 ח( סי א)חלק
 בזכות תמים הולך מערחו לנו ישלח הוא הרחמןביאור
 במילה. המערח ביאת תלף האיך דמים, ל0רלותחתן

 קסט( סי ז)חלק
 בני ובמילת לעכו"ם ולסרוע למול לישראל מותראי

 ב'. אות ל"ט סי לקמן ועחן ובנ"קישמעאל
 לט( סי' ב)חלק

 בשבת. נימל שאינו דופן ליוצאטעם
 ו( סי' ב)חלק

 לתורה יכנס כן בבוית שאומוים מה על הט"זכדבוי
 טובים. ולמעערםולחופה

 קכו( סי' ד)חלק
 גדולה סנרקאות או גדול מילה מצותאי

 קעח( ס" ב חלק)מהד"ת
 ולהחדרו למולו כוי במרחק החינוק להח.ך דמי שפיראי
 הבוית אחרמיד

 קעט( סי ב חלק)מהר"ת
 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיתום

 קפג( ס" ב חלק)מהד"ת
 ולזרז להקדים ענין יש אי בזמנה שלאמילה

 קפר( סי ב חלק)מהד"ת
 סנדק או מוהל להיות לטרוח ישאי

 קפה( סי' ב חלק)מהד"ת
 דוקא המדרש בבית למול מצוה ישאי

 קפו( סי' ב חלק)מהד"ת
 קפו( ס" ג חלק)מהד"ת 0רלה במצות עניניםכמה

 חלב במאכלי מילה לבוית סעודתלעשות
 קפז( סי' ג חלק)מהד"ת

 לשבח הוא אם מילה בבוית אליהו של כסא שמכיניןמה
 קפח( סי ג חלק)מהד"ת

 עויף איזה בנו אצל סנדק להיות שרוצהמוהל
 קפט( סי' ג חלק)מהד"ת

 הנולרה לבת שםנחץנת
 קצ( סי ג חלק)מהד"ת

 רעפורמי ראבץ אצלמור
 קצא( סי' ג חלק)מהד"ת

 לעשייתן עובר מברך אי המילהברכת
 קצב( סי' ג חלק)מהד"ת

 מילה בבוית בשראכילת
 ערב( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמומי'
 להטוף צויך אין ח' לאחר בזמנו שלא בשבת ומלעבר
 בוית. דםממנו

 יג( סי ב)חלק
 רמזמי'

 עבדות. לשם והטובלו לעבדות. עכו"ם קונה איעכו"ם
 מצות. תרי"ג קחם האיךאברהם

 קד( סי ג)חלק
 תעבודו בהם דלעולם בעשה עובר מחץ עבדוהמפקיר
 דבוי ביאור שחרור. שטר לו שכתב בשעה או הפקרכשעת
 גט מעוכב אבנ"מ, הגאון על ותמיה ל"ח מטוןהתוס'
 מקושית התוס' לדבוי ישוב עכדות. צד בו יששחרור
 מהויב"ל. לתמיהת ףשובהרשב"א

 קפ( סי' ו)חלק
 עכד דלעולם. בעשה עובר מחץ עכדו המפקיר בהנ"ל.עוד



צו כללימפתח
 משחרר הפקר 4רסור. וקנין ממץ קרן קנינים שחר כויש

 לו מוסר רכו אי עצמו מוכר 4רסור. של ולא ממץ שלקמנו
 או עצמי חיוכי הם 4ר כמצות העבד חיוכי  מענית.שפחה
 האדץ.מצד

 קפא( ס" ו)חלק
 חיכים 4ר היום עכוים שקנו קטורה כני המנ"חכספיקת
 קנין שהוא הרכ מצות הוא בעכד מילה דדין מחדשכמרלה,
 חייכ 4ר ע"ע לרכו, קאיכין כנעני העכד מצות וכלכספו,
 המצות.ככל

 קפכ( ס" ה)חלק
 למול, העכד רצה כלא מרלה מהל' פ"א הכ"מבדכוי
 נדרות. להם יש רצכרים דנערם הירחצלמיוכדנ~י

 קפג( ס" ה)חלק
 או י"כ  כשנת בעונערן נתחחכ מחר כאשה שדינועכד
 הלמ"מ. דערעווין מהט"מ פ"כ הרמכ"ם כדכוי י"ג.כשנת

 ויח( ס" ד)חלק
 ובגר המילה, על ולא הטכילה על מכרך עצמו שמלעכד
 המילה. על גם דמכרך חולק הכה"גרכינו

 קעז( ס" ז)חלק
 האדון על חיוכ 4רן כ"ד יקד,צו אם כספק המנ"חכחקירת
 עצמו. על הגוף חזקת לו יש 4ר עבד עכדו,לשחרר

 רעח( סי' ה)חלק
 מילת כשחיטה. ולא ק"פ כאכילת ערתחיכ תמצאהיכי
 קעט( ס" ז )חלק כלילה. מותר 4רעבד
 מלאכול מעככ 4רנו עכויו דמילת המכילתא דכויכיאור
כפסח.

 קפא( ס" ז)חלק
 ר"ל ליהרג הנידץ כעצמו. חוכל משום חיכ 4ר שמלכ"נ
 מותר 4ר להתגהר עליו שקיכל גר דחובל. לאו כו יש4ר

 וטויפות. נכלותלאכול
 קנח ס" ט)חלק

 וחתן שנתמנה ומלך שנתגהר דגר כאסאן מהרקכחידרשר
 עשוים עד אותם עונקרן אין לגדולה העולה ות"חוחולה
 לא שנה עשוים עד הגומל, כרכת מכרך 4ר קטןשנה,

 מצכ רטרנף מאחוים המהירא אדם, של דעתונתמלאה
 בדעתו. מיושכ 4רנוכאדם

 רד( ס" י)חלק
 וחכם ומלך וחתן שנתגהר כאסאן למוהר"כ חדשדכר

 עשוים עד אותם עתערן 4רן הציבור על פרנסשנתמנה
 אכינו ומיצחק המלך משאול להנ"ל צ"ע מהתמנותם,שנה
 ר"ד. ס" לעילועןין

 רכט( ס" י)חלק
 כ"ד ע"ד אותו מטבילין קטן דגרבדין

 קפז( ס" כ חלק)מהד"ת
 מרלה מצות לשם למול רש4ר 4רעכו"ם

 קפח( ס" כ חלק)מהד"ת

 גריםהלכות
 רםחמא

 רצה רצכערו כחקוחרהם ונשאה מ"  ול צננש"צראל

 דמוטכ הרמכ"ם תשוכת כיאור לקכלה, דמי שפיר 4רלנהר
 מקבל ו4רנו המהמיר עצמו, כשר יאכל ואל רוטכעראכל
 אפילו גמור גף ונשאר כלום, 4רנו ומצות תורה עצמועל

 לזות עךיך 4ר לנהרם. שלא להם ומוטכ הגיור,לאחר
 פוסקים רוכ ערטת כל כפמ עמה דר שככר היכאשפחרם
 לקכלם.ש4רן

 רמה( ס" ה)חלק
 ףטכול ערמול עד גר 4רנו לעולם מ"ז כרכות גמ'מכיא

 נאסר 4ר כהן תשע טכל ולא שמל בגר הראשומםומחלוקת
 לקויו. טכל לא מי בגמ' פ" לגחר. הוא כידו 4ר גרהחן.
 טכל ולא שמל גר ובץ קידושין כר דחשוכ קטן כיןחילוק
 כת על הכא רצכד דנכוי התוס' קרטרת ישוכ אופנים.כד'

 חד"א. אנפקר' דשף' הח"ש קוקר' ףשוכישראל
 קעח( ס" ד)חלק

 דכה. טומאת כיה קאיך אי טבל ולא שמלעכו"ם
 קעט( סי' ד)חלק

 כהן ונגע וחלה שמל גר כהן. ונגע מל ואח"כ שטכלגר
כנחרם.
 הף דערלה הח"ש תמיהת ישוכ שם. כיכמות הסוגיאכיאור
 סחררת ףשוכ דמי כגזוז לגזוז העומד ככל פח לקצוץ.עומד

 כזה.הרמכ"ם
 יד( ס" כ)חלק

 ה'. כס" עוד ועין עליו. מכרכין 4ר שנתגהר קטןגר
 ד( סי' א)חלק

 שכאו שו"ק כחרש הטור מתמיהת הכה"ג לרכינוישוכ
 הכ"י לקחרת ףשוכ הונא. כרכ דלא פסק ולמהלהחגחר
 רס"ח. ס"יו"ד

 קפ( ס" ה)חלק
 כזה. לגר עכד כין לחלק יש חוי כ"ד כפמ כעי מילה4ר

 קעח( ס" ז)חלק
 עצמי. לכין כיני דנהמירחרכסומא

 קכה( ס" ג)חלק
 יש אי נמול וה" לההמיר שכא כעכו"ם הראשוניםמחלוקת

 תקנה.לו
 נח( ס" כ)חלק

 צויך ה41רם ואיזה תה"ק וין ע"פ יהודי הוא מיכשאלת
 ע"ה אכינו אכרהם נעשה וכמה האיך ליהדות. עליולקכל
 ושכעל שככתכ כתורה מאמין שאינו מי הראשון,היהודי
 יהודי. ככלל 4רנופה

 קסא( ס" ד)חלק
 מכלל היוצא הוא מי יהודי. הוא מי הנ"ל בנידץעוד

 כשם אעפ"כ אם אחרת לאמונה משומד הלכה. ע"פישראל
 לו דיש אמרו דפעמים הדבוים סחררת ישוכ יכונה,ישראל
 ופי' זה, ככל חדש ףסוד גדר לו אין ולפעמים ישראלדץ

 הוא. ישראל שחטא אע"פמאמר
 קסכ( סי' ד)חלק

 כימי ט-ם קכלו לא למה הקדחצה. ד"ת ע"פ יהודי הואמי
 ורוצה אזרחים נישו4רם נשא מכבל. שעלו ואותםעזרא

 ישראל. עם נמנו לא שנתגהרו אע"פ רכ הערכלההמיר.
 רנ( ס" ז)חלק

 נו"ט ומאכילו הסכים לא הגף ואכיו אמו עם עצתגהרקטן



 כללימפתחט
 קטן דגר בסוגיא גדול כירור ורפלתם. לכיתומכיאו
 הבה"ג הגדול לרכינו ךשוב ב"ד ע"ד אותומטכילין

 קטן לגר איסור לספות מותר אי עליו. הטורמקוקרת
 בעצמו בא שלא דקטן כתובות תוס' עהן )ואגבכידים.

 לגתרו(. יכולין ואין אותו מטכילין ב"ד איןלההגתר
 תיח( סי' ט)חלק

 ישבותו, לא ולילה יומם בכלל הוא אם טבל ולא שמלגר

 והללו טבל ולא שמל כירושלים בגר רבותינובמחלוקת

 שמרו איך אבות השבת, את לשמור מחחכים והללואוסוים

 מתחיל היום דבב"נ חדש דבר ציון, בבנין תמיה השבתאת

 השחר דבעמוד הלמ"מ וכישראל השקיעה תחילת עדמהנץ

 שבת דעל בהא ששבת, בעכו-ם ונפ-מ יום הף צאה-כעד

 השבת את ששמר עכו"ם דרכים ממד"ר ראי' נצטוו,במרה

 למוין דאין הא מיתה, חחב המילה את עליו קיבל שלאעד
 הלכה. אמרו שלא במקום דוקא המדרשמן

 קפ( סי' י)חלק

 לא למה תמיה אחד, מדבד חוץ התורה עליו לקבל שבאגר

 ע"מ גר קיבל דהלל הא ביאור זה, וין בשו"עהכיא

 שבכתב. תורה רקסרלמדנו
 קפא( סי' י)חלק

 או שלהם מצוה הוא אם למולם האדון על שמצוהעבוים

 בהמתו לשכיתת שמצוה כמו במצות עליהם מצוהשהאדון

 הראשונים מחלוקת האדון, של הם עושה שעברוהמצוה
 כלל, במצות מחךיב עבד אי צדק שעוי הגאוניםבתשו'

 לא ישראל ולכלל נכוי מכלל יצא עבד סנהדוין גמ'כיאור

 אותו שקנה עבד וכין אדון אצל שנולד עבד כין חילוקבא,

 נכוי. כשהי'האדון
 קפב( ס" י)חלק

 שלו, הגירות היתה אכינו אברהם של מילה מצותאי

 אשה בן ךצא ספרד חכמי עם צרפת חכמיכמחלוקת

 מצוי. איש בן והואישראלית
 שז( סי' י)חלק

 אותו מקבלין אי אישות בשביל שנהגחרגד
 קפט( ס" ב חלק)מהד"ת

 יהחץ הוא מי בענין קוראבהקול
 קצ( סה ב חלק)מהד"ת

 להודיעו חתב שלו שאינו ילד ומגדלהמאמץ
 קצא( סי' ב חלק)מהד"ת

 דעפארמי גיור אחר שנולדבן
 קצג( סי' ב חלק)מהד"ת

 כהן עם שתדור זולת המצות כל לקתם עליה שקבלהמורת
 קצד( סה ב חלק)מהד"ת

 עדים דליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות
 רסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 תורה ספרהלכות
 ערםי

 אמ"ב. ותמיה לקצצם, מותר אי מכסרעור יותר ס"תגליתות
 יח( ס" ב)חלק

 זה משום לחתכן מותר אי ונקדעו גךליה שנתישנוס"ת

 דגךלין קט"ז ושבת בתורה, הנודר דנדוים הסוגי' פ"א-לי.
 להרמב"ן קוקרא מילתא. הזמנה בענין קדושה. בהםיש

 חילוק מילתא. הזמנה לכ"ע הקדושה דגוף דס"לובעה"מ
 שלא תפילין קדושה. ולשם מצוה לשם לשמן כיןלהרמב"ן

 נתקדשה כיריעה שם כתב ברכה. בלא יניחם לשמהנעבדו

 היויעה.כל
 יח( סי' ב)חלק

 מקושית קדושה עצם הף לא דגוךלין הרמב"ן שיטתישוב

 ישוב קדושה. הכתב נעשה דאיך יאלעס א. א. הרה"גיויוי

 כירור הנ"ל. הרה"ג מהשגות מ"ב לבעל בתמיהתילדבוי
 אסוד הלכה ולענין ושלמטן. שלמעלן גוךלין נקראמה

 הגליונות.לחתך
 יט( סי' ב)חלק

 מש"כ שליחות, מדין הוה אי ס"ת לכתוב סופר לושכד

 שליח, מעושה מ"ש השוק מן מצוה כחוטף הף ס"תלקח

 עונין אין זהוכים, עשרה משלם אמאי מחבירו מצוההחוטף
 אי ועשאה מצוה החוטף ומברך, מצוה החוטף אחראמן
 מצוה. אותה שכר לויש

 קפג( סי' י)חלק

 ס"ת זולת ספרים שאר למכוד מותראי
 קצה( סי' ב חלק)מהד"ת

 הזה בזמן שבע"פ תורה חידה~ילכתוב
 קצו( סי' ב חלק)מהד"ת

 הספוים באוצר להניחם מותר אי לכיהמ"ד ספויםהנותן

 קצג( ס" ג חלק )מהד"ת הכיה"מע"י

 רזגאטי'
 וא"א כסף שטדות על שנדפסו אזכרות ובתוכם קודשנתבי

 גלאז נפאדגדעסעדונגס- מגדלת זכוכית בלי הכתבלקדא

 קדושה יש ואי בדון משום להשתמש איסור יש איבלע"ז[

 לקראן. שא"א מאד קטנות בצורות שנדפסבתנ"ך
 קנז( סי ה)חלק

 אי עכו"ם כתב. קדושת להם יש אי דפוס ודבוי בהנ"לעוד
 שיתוף. עלמצווה

 קכב( סי' ה)חלק

 העולם מנהג כפי שלום מכתבי על ב"ה לכתוב מותראי

 קפג( סי' 1 )חלק מלזורקם. נזהוין שאיןאע"פ

 זה. בשם לקרותה מותר אי אל כית הנקרא הכנסתכית
 קפד( סי' 1)חלק

 חתב אי למלך שנתמנה קודם לעצמו ס"ת ב' שכתבמלך

 מלך. לשם שנתמנה לאחר אחת עודלכתוב
 קפד( סי')ח"ה

 ישראל הניח לשמה, בעי אי לסת"ם עורות עיבודבוין
 עשה ולא ישדאל הניח העכו"ם, וגמר משרה במיעורות

 רב דכת והרא"ש, הרמב"ם מחלוקת העורות, עלסיממם

 מן מצוה לשמה לעבדם לישדאל אפשר אם גאוןנטרונאי
 בדוך, כרכינו נוהגין ישדאלים עבדנים שאין מקוםהמובחר,

 העכו"ם עשה לא שמא חהקרנן בגמד דאפילו הב"חדעת

 ישדאל בשעה לעמוד צויך המעבד עכו"ם ישראל, דעתעל
 צויכים כולם פועלים לו יש ואם לשמה לעשותמצוהו
 כיאור העורות, יחליף שהנכוי חהשינן אי לשמה,לעמוד
 לנכוי לו שאין וכל פליגי דלא שאמר והברוך הש"ךדעת
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 במצא המג"א דעת ביאור להחליף, חחקרנן לאריוח
 החליף, שמא רחייקרנן הפת ליקח אסור מקולקלהחותם
 ולכן יחליף שמא חייקרנן לעולם רבסוחר משה חמררברי

 שעה בכל שם קרעמוד או ישראל סרעשה או צריךבעורות
 להיות בלי יעבדו שלא קרסגרם או העורות כל קרסמןאו
 להלכה. העולה וע"ש ישראל,שם

 קפר( סי' י)חלק
 ערנםי'

 צרקה רעושה מצוה בהם מקחם אי לביה"מ ספויםהמנרב
 אלא לו אין ציבור של בס"ת חלק לו שיש מי עת.בכל

 למוסרן אין ספרים המנרב הס"ת. בגוף ולאהשתמשות
 להם. להשאילן אלאלביהמ"ר

 קפב( ס" 1)חלק
 ישוב שליחות, שהך אי לכתוב יודע שאינו למי ס"תהכותב
 רבשליח משה הישמח ברברי תוי"ג. מצות בסמ"הלרברי
 מן ס"ת הלוקח מבשלוחו. יותר בו מצוה אמרינן לאבשכר
 לעשות רא"א הרמב"ם סרטת עכ"פ מצוה קהם איהשוק
 יו"ר. ברמ"א וצ"ע ס"ת. לכתיבתשליח

 קפט( סי')ח"ה
 ס"ת לו שניתן מי או ידיעתו בלי לחבירו ס"תהכותב
 בו. יוצאין אי שותפין של ס"ת בו. יוצא איבמתנה

 קצ( ס" ה)חלק
 ס"ת. כתיבת במצות חחבות נסרםאי

 קכז( סי' ר)חלק
 לימוד. מצות בה שיש כיון ס"ת לכתיבת כשרה איאשה
 עבותיו. של ס"ת על סומך רמלך הרמב"םבמ"ש

 קפו( סי' ה)חלק
 לקרטת תמיה שליחות. בעי אי אחר ע"י ס"תהכותב
 וכמה ספרים, שאר לכתוב המצוה עיקר רבזה"זהרא"ש
 החיוב. ספרים ובאיזה ספרים, שאר של הסרעורהוא

 קפז( סי' ה)חלק
 ]פאסט רואר בבית ולשלחו גלרה על ר"ת לכתוב מותראי

 בלע"ז[.קארט
 כח( סי' ר)חלק

 ס"ת על לע"ז להוציאאסור
 קצר( סי' ג חלק)מהר"ת

 מהו רס"ת כשרותחזקת
 קצה( סי' ג חלק)מהר"ת

 המצר מיעוט הר אי בס"תפסול
 קצו( סי' ג חלק)מהר"ת

 לבטלה ברכהחשש
 קצז( סי' ג חלק)מהר"ת

 רן3ם"
 לא אם קצת, כאלכסון נראה שוה אינו שהשרטוטמזוזה
 ולא במזוזה שרטוט, רבעינן טעם פסול, כללסררטט
 שבקרושה. רבר כל לשרטט שצריכין טעםבתפילין,

 קצג( סי' י)חלק
 רעדםי'

 כמו עגולה הקודש שם של ה"א תיבת שנכתב ס"ת רברעל
 שבתי ר' הגאק מקושית לפר"ת ישוב הימין. מצררי"ש

 בה"א. מלמעלה החגביאור
 רט( סי' ט)חלק

 לגונזה מהו וועליש בכתב שנכתבס"ת
 קצז( סי' ב חלק)מהר"ת

 ס"ת קרושת לשם אמר ולא ס"ת תיקןאחר
 קצח( ס" ב חלק)מהר"ת

 פסול המנוקרס"ת
 קצט( סי' ב חלק)מהר"ת

 מכתב יריעות וכמה ב"י מכתב יריעות כמה בה סרשס"ת
 ז"להארא

 ר( סי' ב חלק)מהר"ת

 ערהם"
 הרואר על הנשלחים תורה רברי אוברכות

 רא( סי' ב חלק)מהר"ת

 רעךם"
 המגרלת זכוכית ע"י ההפסק וניכר נגיעה בהם שישסת"ם

 בלע"ז[.]מחקראסקאפ
 קכח( ס" ר)חלק

 שם איזה למנ"ח, ותמיה כסררן, בעי אי בס"ת שמותכותב
 כסררן לדין לשם שם בין לחלק יש אי המפורש, שםנקרא

 קצא( ס" ה)חלק
 באמצע לענות מותר אי וברכו קרושה השומע סת"םסופר
 בשעה התפלה ומן הק"ש מן פטור אי סופר תפילין,כתיבת
 אמן עונין אי ובכ"ש המג"א במחלוקת לכתוב,קוצריך
 הפרק. באמצעבפסר"ז

 קפו( סי' י)חלק
 מש"כ השם, כתיבת באמצע קרושה לענות מותר איסופר
 שואל ישראל מלך אפילו ירושלמי בשם אלכסנרריהר"י

 הוא אם השם כתיבת באמצע הפסק יסרבנו, לאבשלומו
 שמא גדרה ומסעם חיצוני פסול או השם בעצםפסול
 באמצע העומר סיומא השני, החצי שנית יקרש ולאישכח

 אפילו להפסיק אסור השם ובאמצע להפסיק א"צהכתיבה
 יש השני חצי וקיד,1 חזר אם בדיעבר הפסיק ואםבשמיעה
 ולהכסרר.לסמוך

 קפז( סי' י)חלק
 ב"ה המכתב בראש לכתוב מותר אי חולמכתבי

 רב( סי' ב חלק)מהר"ת
 למחקו או רעקארדער טיפ על השםלהקליט

 רג( ס" ב חלק)מהר"ת
 להוציאה כדי רריעות לחלקים לפורקה מוהף אי תורהספר
 הגרםמבין

 רד( סי' ב חלק)מהר"ת
 להזכיר מותר אי צבא'ה'

 קצח( סי' ג חלק)מהר"ת
 רעזםי'

 תלמודו משכח לימודו לאחר פתוח ספרהמניח
 רה( ס" ב חלק)מהר"ת

 שמירה בלי ס"ת להניח מותראי
 רו( ס" ב חלק)מהר"ת

 לכסותו כגר פתוח ספר עללהניח
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 רז( סי' ב חלק)מהר"ת

 רעממ"
 ברכה עם יצהג כיצר הקויאה באמ?ע בס"ת טעותנמצא

 בזה. הקרטות כירוראחרונה,
 כח( סה י)חלק

 מוגים בלהר ספוים בכיתוהמחיק
 רח( סר ב חלק)מהר"ת

 אחר בעמוד נפסקים ג' בה שנמצאוס"ת
 רט( ס" ב חלק)מהר"ת

 ר*םי
 אי נתפרק ושוב היויעה על ונרבק טלאי ע"ג שנכתבשם
 רבוי בעל והגה"ק הגע"א במחלוקת שנית, לרבקויכול
 לחלק יש אי בהכשר תחילה נעשה של ענין יש איחחם,
 נעשה כין שמחלק הלבוש רבוי כיאור לס"ת. מזוזהכין

 אחר, רבר מחמת רק הפסול הף רלא וזויכא בגופוהפסול

 נתפרדו או שנתפרו קודם יויעות בגופו, פסול הנקראומהו
 איך מלאכ"ש בקהרת בגופו, פסול מקוי אי התפירהלאחר
 ולא תעשה הו"ל הא הס"ת שנכתב לאחר היויעותתופוים

 כיאור בס"ת, יתיר או חסר מתקנים היאך ון"ע העשף,מן
 החרשות, מהף"ל מתשף המצוה בעצם הגוף בפסוליחדש
 מה תע, תולמה הוה לא העכירו האותו על חלב טפתנפל
 ס"ת. כהרבת על מברכין איןטעם

 קפח( סה י)חלק

 ר*אסי'
 הכתב וניכר עליה וכתב הסופר וחזר יריעה שנמחקהס"ת

 הכהרבה. לאחרהתחתון
 וי( סי' ט)חלק

 מורזים או עכו"ם עא שנכתבשם
 וי( ס" ב חלק)מהר"ת

 בדון במקום שנרבק קרוששם
 ויא( סי' ב חלק)מהר"ת

 בהן לקרות מותר אי ברפוס ספוים שהרפיסמין
 ויב( ס" ב חלק)מהר"ת

 ממומר כיאור עם קרצאו ב"ק על הראב"רחידהר
 ויג( ס" ב חלק)מהר"ת

 הקרמונים הקרהרם מאחר הוא הציוניהספר
 ויד( סי' ב חלק)מהר"ת

 גניזה צויכים אי מינים שחברוםספוים
 רטו( ס" ב חלק)מהר"ת

 ר*בס"
 ע"י אלא נקראות האותיות שאין תנ"ך שלצילום

 קרושה. בו יש אימתקראסקאפ
 קכט( ס" ר)חלק

 מחדק השני ומצר ר"ל אחר מצר הארץ על שנפלהס"ת
 ומקור להתענות חיכים הם ומי להתענות. חיב איכירו

 כיריעה סמ אי יויעה להחליף קיצויך ס"ת זה.לתעמת
 יויעות. לשאר גניזה לגרום שלאאחת

 קל( סה ר)חלק
 איזה לע"ז, חדגום שני ויר קודש אחר מצר שנכתבספר
 ע"ג וכתוכים נכיאים להניח מוחד אי למעלה. מזיהצר

חומערם.
 קפב( סה ז)חלק

 עליה, עומדים שספוים ספסל על לישב רמי שפיראי
 הם הספוים אם דין ומה ספוים, לשאר ס"ת כיןחילוק
 הספסל. על לישב הספסלבחדך

 קצב( סה ה)חלק

 הסירור בשעת חומשים על ספוים להניח מותראי
 רטז( סה ב חלק)מהר"ת

 ר*נסי'
 מותר אי רמי. שפיר אי תורה רבוי בהם שמרפיסיםעתונים
 ירוחם ורכינו הרמב"ם בפסק באשפה. קארעקטעןלזרוק
 טעם קודש. בכתכי רק אשווית בכתב להשתמשראין

 ר"ת לכתוב אסור רש"י. בכתב ספויהם חכמיםשהרפיסו

 אחר. נתר על חולודבוי
 קפג( סי' ז)חלק

 נקי שאינו במקום רש"י בכתב לכתוב מותראי
 ויז( סה ב חלק)מהר"ת

 ר*ךס"
 תמה כתיבה ולא רש"י בכתב הלכה ספוי שכותכיןטעם

 ויח( סי' ב חלק)מהר"ת
 שרטוט בלי פסוקים לכתוב העולםבמנהג

 ויט( ס" ב חלק)מהר"ת
 גופין בנומעוין הרפין לציין יש אי קודש ספויהמרפיס
שלהם

 רכ( סי' ב חלק)מהר"ת
 לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר

מחשבות
 רכא( ס" ב חלק)מהר"ת

 מזוזההלכות
 ר*הס"

 יש אי שלו, תפילין או מזוזות בעצמו קרכתוב מצוה ישאי
 המויא הגמ' ביאור לס"ת, ומזוזות תפילין כיןחילוק
 מהל' פ"ג וברמב"ם ומניחן רמיהם שם בשוקתפילין

 ורמב"ם סוכה יררשלמי כיאור בלשונו, קרנה הי"רגילה
 ומזוזות תפילין לעשות עשה מצות קרש ברכות מהל'פי"א
 אחרונים כמה על ותמוה ושופר ולולב וסוכהוס"ת

 רלעולם ס"ת הל' האשכול בס' ראיהר שוב בזה,שנסתפקו
 ע"ש, מבשלוחו יותר בומצוה

 קפט( סי' י)חלק

 ר*וס"
 השותפין בכית יומא רע"א הקרוש הגאון לקוסרתישוב
 טז( סי' ב )חלק ע"ז. אכיגרור מרכינו במזוזהחתב
 ער"א ר"א בו ואין ףציאתו הכית לכניסת המשמשבחרר

 ר"א על ר"א רוקא צויך אי פתח. ובאיזה במזוזה. חיבאי

 כית בענין הבריתות בסתירת פלפול מזוזה. לחיובמרובעת
קוער.

 יז( סי' ב)חלק
 מקומות כמה רעוד ט"ז רע"ז ף מפסחים רשא סהררתישוב
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 הנ"ל פסחים רחובות וכיאור דאוריתא במזחה חהברשוכר
 שלו. שאינו בית בשוכר אפילו הדר חובתדמזחה

 קלח( סה ד)חלק
 חהכים בלע"ז[ ]קלאזעטס קיר שארוני אחד חכםבפסק
 איזה רחובות וכיאור אמות ד' להם אין ואפילובמזחה
 פטווים. מהם ואיזה במזוזה חהביםפתחים

 קלט( סף ד)חלק
 במזוה. חהב אי יום משלשים יותד ארעי בדירת הדראודות
 ותמיה הכית, לשכירת מכירה בין לחלק היש"שבדבוי
 בקונם. לאסור יכול דהמשאדל ב"קביש"ש

 קלו( סי' ד)חלק
 מיד. מדאוריתא במזוזה מחךב אי בחו"ל שלו לכיתהנכנס

 קלא( ס" ד)חל
 במזוזה. מיד חהב אי מפתח דמי ונתן ביתהשוכר

 קלב( ס" ד)חלק
 שותפים בו ךש בלע"ז[ ]קאאפעראטווו משותף כיתהקונה
 דרבנן. או דאוריתא חהב ואת"ל במזוזה חהב איעכו"ם
 חהב אי עכו"ם בשותפות הראשונים במחלוקתמפלפל
במזחה.

 קלג( סף ד)חלק
 אי יום משלשים יותד בלע"ז[ ]באנגאלו קיץ במעוניהדר
 דעד טעמים ב' עליה. מברך אי חהב ואת"ל במזחה,חהב
 במזחה חהב השוכר בחו"ל. המזוזה מן פטווין יוםל'

 הוא מכר ליומא רשכירות הא ביאור דרבנן. אודאוריתא
 מישראל לשוכר הבדל כמכר. הף ומתנה שאלהוגם

 מזוזה. חיוב לעניןלעכו"ם
 קלד( ס" ד)חלק

 חהב אי מתנה או משכון אי גזל או הפקר של בביתהדר
במזוזה.

 קלה( סי' ד)חלק
 בחו"ל. ממזוזה פטור כמהעד

 קפה( סי' ו)חלק
 מחהב מי שלו, שאינה וירה שכר לו משלם שחותנומי

במזוזה.
 קפו( ס" ו)חלק

 במזחה. חהב אי לפרקים רק בו שיורדיםמרתף
 קפז( ס" ו)חלק

 לעליה. המחיכים במדויגות מזחהחיוב
 קפח( ס" ו)חלק

 גאראדזש או חפצים להחדק המשמש הבית אחוויחדר
 במזוזה. חהבים אי]בלע"ז[

 קפט( ס" ו)חלק
 קביעתה. על ומברך חחר אי לבדקה מזחההמסיר

 קפד( ס" ז)חלק
 ימים. בכמה להחדרה המזחהנטל

 קפה( ס" ז)חלק
 ומברך. חוזר אי מעצמה המזוזהנפלה

 קפו( ס" ז)חלק
 אחרת. וקבע פסולה המזחהנמצאת

 קפז( ס" ז)חלק
 ומברך. חחר אי כידו ונתערבו לבדקן מזחות הרבהנטל

 קפח( סה ז)חלק
 מזוזות עבור רק להיוצא לשלם רוצה שאינו לכיתהנכנס

פשוטרם.
 קפט( סף ז)חלק

 במזוזות המזחות להחליף מותר אי הכית מןהיוצא
פשוטום.

 קצ( סי' ז)חלק
 מותד אי יהודי, שם יכנס אם ליה ומספקא מביתהיוצא
 המזוזות.ליקח

 קצא( ס" ז)חלק
 חוזר אי הבית קנה ואח"כ שכור בבית מזוזותהקובע
 עליהן.ומברך

 קצב( ס" ז)חלק
 יצא אי מזחה שקבעקטן

 מ-
 חובתו.

 קצג( סה ז)חלק
 יחיד. בלשון מזוזה ברכת נוסח תקנולמה

 קצד( סי' ז)חלק
 וכר. שמשמרתו לפי הדר חובת מזוזה רש"י דבויכיאור
 שמירה. לשם במזוזה לכךן אסור בזה ח"א לתמיהתישוב

 קצה( סה ז)חלק
 היה ישראל אי מזוזה, לארטבון שלח רבי ירושלמיכיאור
 ז"ל. היעב"ץ מתמיהת למהוי"ך ישוב עכו"ם.או

 קצו( סי' ז)חלק
 מותר אי המזוזה, מן פטור הוין שמן במקום מזוזהקבע

להווידה.
 קצז( סי' ז)חלק

 עם שהוךדוהו הפתח בצורת העשף מן ולא תעשהבוין
 בדבר מחלוקת ד' שהוא, כמו אחר בפתח וקבעוהוהמזוזה

 דעת )ג( ודעימי הגרע"א דעת )ב( ודעמף הלבוש דעת)א(
 המג"א לדבוי ישוב מרדכי, הלבוור דעת )ד(השו"מ
 לבודקה, מזחה בהנוטל הגרש"ג מקוקרת שי"קומהר"ם
 אי מאחר תפילין ונוטל רצועה לו ונפסקה תפיליןהניח
 ומברך.חחר

 קצ( סף י)חלק

 עכו"ם שיעבוה במקום מזחה להעמיד חייבאי
 רכב( ס" ב חלק)מהד"ת

 ר*זסי'
 מזה פתח במזחה, חהבים אי משקוף לה שאין פתחמרתף
 המזוזה. יתן היכן באמצע והמזוזות ומשקוףומזה

 קיב( סף ג)חלק
 מזוזות נראין ואין לכותל מכותל ויוא כל שממלאפתח
 רפ"ז, ס" הט"ז לדבוי ישוב במזוזה חהב אי פניםמצד
 כתלים. ג' בת וחדר ממזוזה שפטור אכסדרה ביןחילוק

 קצו( ס" ה)חלק
 בהנ"ל.עוד

 קצז( ס" ה)חלק
 ר*חסי'

 השם. נגד לנקבה יש הפתח על המזחה בו שמניחיןהקנה
 ויא( סי' ט)חלק

 באמצע בין מחלק כזנב, או כקובה לכותבה מותר איס"ת



 כללימפתחקא
 רברי ביאור הספר, בסוף ובין אסור שלכו"עהספר

 בפרש"י אחר פי' עוד בסופו, החנו כזנב הרף בסוףדינאים רש-
 קצא( ס" י )חלק והולך. הקרטוןמקצר

 רמפסי'
 להניח מקום ואין מבחוץ המזוזות על שוקפת שהדלתמת

 מבחוץ הרלת אחווי המזוזה יניח אי המזוזות עלהמזוזה
 אחווי בהניחה והטור הרמב"ם ברברי פירוש הצר.על

 ישוב לדעתם הרלת אחורי נקרא ומהוא פסולה.הדלת
 מעכב אינו קךנה שאם שכתבו והטור הרמ"אלדעת

 באות זה. על זה יחלוקו שלא הפוסקים לישב גרולואריכות
 רבק. בניר מזוזה לדבק שאין הערהי"ב

 קמ( סר ר)חלק
 המזוזה. יקבע צר באיזה חררים שני בין פתח לו קרשבית
 לעשות חיוב יש אי ציר. היכר אחר הלך רבמזוזהבהא

 ב' לקבוע היעב"ץ בקךטת במזוזה. לחיב כדירלתות

 מספק.מזוזות
 ריב( סר ט)חלק

 רצששס"
 בס"ת. כמו להתענות חחב אי ח"ו מזוזה לו שנפלהמי

 קצה( סי' ה)חלק
 מזוזה או תפילין להניח מותר אי ז"ל האחרוניםבמחלוקת
 גוף צריכין רתפילין בהא עכ"ם. עא קרתבזו קרודעבמקום
 בזמן עליהם. נפשייהו מסרו אי תפילין בע"כ. כאלישענקי

 בשעת ומה"ט תפילין בדון משום חחקרנן לאהגדרה
 ליכא קאנצענטרשךשאן במחנה טו"ת. רוקא לבשוקרה"ש
 תפילין. בדוןמשום

 קצ( סי' ו)חלק

 רצבסי'
 הקן ורלוחבהן

 רכג( סי' ב חלק)מהר"ת

 הקךלוח מעכב הוא הבנים קיחתאי
 רכר( סי' ב חלק)מהר"ת

 וכלאים ערלה חדשהלכות
 רצנסי'

 איסור הוה אי חרש באיסור ירושלמי בבלי ש"סבמחלוקת
 במחלוקת שמח. אור לבעל רשוב גברא איסור אוחפצא

 לו ערש ררבר חידוש דשיל"מ, הוה אר חדשהראשונים
 איסורו זמן בתוך היתר לו כקרש אלא מקרי לאמחךדין
 כלי הלוקח הפר"ח. מקהרת ור"ח יו"ט לרבינו ישוברוקא.
 מעו"כ.צבוע

 קצח( ס" ז)חלק
 זו במדינה חרש איסורבענין

 רכה( סר ב חלק)מהר"ת

 רצדסי'
 הרא"ש תמיהת וביאור רמי כקצוץ לקצוץ העומרבכל

 לקצוץ. עומרדערלה
 יב( ס" ב)חלק

 המעשר. מן פטורה ארערלה

 קסז( סי' ג)חלק
 קס. סי' לעיל ועחן הנשרפים. מן הוה איערלה

 קסג( סי' ג)חלק
 בשרפה. מצותה אי ערלהלהנ"ל

 קס( סי' ג)חלק
 הא באריכות וביאור שו"פ, על מע"ש פדיון הנ"לבענין

 התוס' רברי וביאור שו"פ על שחיללו מנה שוהרהקרש
 הוא אם החומש תשלומי שו"פ. על פודים בעליםררוקא
 השאילתות ברברי התשלומין. לפי או המע"ש שיותלפי
 רבעי.בנטע

 רטו( סי' ט)חלק

 רצוסי'
 נ"מ. למאי המעשר מן פטורים רכלה"כ תוספתאביאור

 קסז( סי' ג)חלק

 רצזס"
 יחרו וחמור סוס על לרכוב שמותר תמצאהיכי

 רכו( סי' ב חלק)מהר"ת
 כלאים איסור בו יש אי רגיםהמרביע

 רכז( סי' ב חלק)מהר"ת
 חמור עם כלאים הוה אי פקועהבן

 רכח( סי' ב חלק)מהר"ת

 שאסי'
 מחשש לברוק צריכים בלע"ז[ ]מאטראצען מזרוניםאי

 בגדים כלאים. בו שאבר בגר ס"א נרה ש"ס ביאורכלאים.
 ושטיחים משכבי כלאים. משום לחוש יש איקקךם

 בכלאים, המצופים כסאות בלע"ז[, וראגס]קאוטשעס
 כלאים. משום לחוש יש אי סוסים, או חמוויםמרדעת
 מעו"כ. צמר כליהלוקח

 קצח( סי' ז)חלק

 רשסי'
 תו"מ והפרשת טבלאיסור

 קצט( ס" ג חלק)מהר"ת

 הכן פדיוןהלכות
 שהסי'

 בפה"ב חיוב יש אי מלאכוחךת הזרעה ע"י בן סרלרהאשה
 יתום בפרה"ב. חחב אי מעכו"ם נתעברה החיוב. מיועל
 זכין אי והש"ך הט"ז ובמחלוקת לפרותו לב"ר יש איבכור
 ליה רניחא בסברא להתגחר. הגף על מצוה יש אי בכך.לו

 עדיף שליח ע"י פרה"ב דיליה. מצוה לקחםלאיניש
 צוארו. על טס לומלתלות

 קצט( סי' ז)חלק
 על לעשותו יכול לפרות בן לו יש רחוקה בררך שהואמי

 ולא עצמו ע"י ומקויהטלפון
 ע-

 שליח.
 קמא( סי' ר)חלק

 פדיון בשעת נמצא ואביו בחו"ל שנולר חךנוק להנ"ל,עוד
 מפלפל חול. הוא שהחךנוק ובמקום בשבת שם ונפלבא"י

 ותמיה בשבת הקנין קךחול מעות בנותן הגרע"אבחקירת
 ברונא מוהרא משו"ת הזכירו שלא האחרונים עלעצומה
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 לאיסור. ליהדפסרטא
 קמא( ס" ר)חלק

 מילה מצות ב' לפמו ףש שלסרם יום עד נימול שלאבכור
 מוד שלסרם ביום פרה שלא מי קודם, מהם איזהופויון
 בעשה.עובר

 קמב( ס" ד)חלק
 בן 5" בפוית' חיב אי יום שלסרם וחי חדסרם לה'נולד
 בזה. ושא סודרת ישוב כאבן, הוא הוץשמנה

 קסח( ס" ג)חלק
 ולא הרבה כהמם אצל לפדות והגר"א היעב"ן למנהגישוב
 של לפגמו חוששין ואימוד ראשת של לפגמוחששו
 דמי להחדר הכהן שחיב היעב"ן לסרטת ישובראשת.
 לאב.פויון

 קצג( סי' 1)חלק
 סגי או לפה"ב צורה של מטבעות רוקא כעי אילכתחילה
 כסף.בשוה

 קצא( ס" 1)חלק
 בעי לא דפה"ב כתב ל' דבס" ז"ל הח"ס מרן לסודרתישוב
 בו. אחרת רוח קל"ה ובס" צווץכסף

 קצה( סי' 1)חלק
 שהחינו ולברך לפדותו יכול אי בביתו שתוקיהמגרל
 לקטן זכין אי והט"ז הש"ך במחלוקת פויונו.בשעת

בפדה"ב.
 קצב( ס" 1)חלק

 ברור. שאינו דופן ליוצאטעם
 סו( ס" ב)חלק

 כסף של מטבעות דוקא בעי אי בנו את לפדותהרוצה
 לכתחלה אטילו כסף של כגרוטאות סמ או לכתחילהעכ"פ

 קצט( סי' ה)חלק
 חיב אי כהנת שם יש כהן שם שאין במקום שהואמי

 יפרה. יחזור כהן וכסרמצא הכהנת אצללפדות
 ר( ס" ה)חלק

 ליתן יכול אינו  סלעים דחמש התמחקים הפני"פבדבוץ
 הרבה.לכהנים

 רא( ס" ה)חלק
 במוצ"ש לפדות טפי עויף מאי בשבת להיות שחלפדה"ב

 ואי לכחחלה, בלילה פהין שאין טעם ראשתי ביוםאו
 שלסרם יום עבר בשבת, סרחול ע"ש קנין לעשוחמותר
 חביבה אמוינן מהי בעשה, יום בכל עובר אי פדה%א
 ימודן בפדה"ב שכתב הגר"א לרבינו ישוב בשעתה,מצוה
 במילה.כמו

 רב( ס" ה)חלק
 במתנות פדף. בנו אי כהן של בע"כ פויון דמיהנותן
 הקצה"ח על תמיה נודנה. שמה אי בע"כ נתינהכהונה
 דבן פויון הם. יורו1ים ולא מתנה מקבלי דכהניםמגמ'
 מכר. או מתנההו"ל

 קצד( סי' 1)חלק
 יו"ד והאחרונים הויב"ש במחלוקת שליח, עא הבןפויון
 ושלא אחר דאפילו ז"ל הגר"א דבוץ ביאור ש"ה,סי'

 ז"ל החת"ס חילוק ממעשר, עויף דלא לפדות יכולמדעהו
 לפדוהו לשליח ממת נותן ובין לפוית שליח עושהבין

 קדויים או ממעשר הגר"א שמביא הראי' צ"עבממונו,
 לכהן ש"ך לא הבן הא טפי בעית מאי בלשת בכור,לפדיון
 ע"ש ופודהו לכהן סךיך באמת דהבן ז"ל הויב"שדעת
 מנחות התוס' ביאור טפי, כעית מאי נוסחת שפירואוד
 יכחים בעלים דוקא שו"פ על שחרללו מנה שוההקדש
 דר מבו"תא והויב"ש להרמ"א ראי' אשו"פ,לפדות
 ולא עצמו ע"י בעי דפדה"ב טעם פסודם, שלהישמלאי
 שליח.ע"י

 קצה( סי' י)חלק
 ידו על סעפדו הבכווים וין מה גרושה בן שנמצאכהן

 רכט( ס" ב חלק)מהד"ת
 שבועות ח' תוך שהפרלה באשה הבןפוית

 רל( ס" ב חלק)מהד"ת
 ר"ל אביו שנהרג ליתום פדה"במנהמ

 רלא( ס" ב חלק)מהד"ת
 חוש הבן כשאבי לכהן שהחינוברכת

 רלב( ס" ב חלק)מהד"ח
 מעכו"ם הנולד הבןפויון

 רלג( ס" ב חלק)מהד"ת
 תאחר בבל יום בכל עובר בנו את לפדותהמאחר

 ר( סי' ג חלק)מהר"ת
 בפדה"ב לכהן אומר הבן שאבי מהוץ"ל לשתביאור

 רא( סי' ג חלק)מהד"ת
 שבת דוחה פדה"ב איןאמאי

 רב( ס" ג חלק)מהד"ת

 שזמ"
 קבורה טעון אי שמת בהמהבכור

 רלד( ס" ב חלק)מהר"ת
 ש'כמי'

 לחלק יש ואי והיתר. באיסור לעצמו להורות ר17אי איחכם
 היו אי חקירה ובסופו איתחזק. ללא איסורא איתחזקבין

 במדבר. סוטהמשקין
 קמג( ס" ר)חלק

 שמזמיי
 רג( ס" ג חלק שביכושהד"ת בהמתו על מהימן איעכו"ם

 ומעשרות ותרומות חלההלכות
 שכנמ"

 על לשאול נכת אי לברך ושכח ו~עשרות תרומותהמפףש
 גורם משום בזה יש או יתרום יחזור יברךההפר17ה
 כפרה, צויך אי דרבנן איסור העובד צויכה, שאינהברכה
 לא על למפרע עבר אי הפרשהו על או עיסתו עלהשואל
 לבטלה, בדכה חשש יש דשואל יושר באמיוץ ועיןתשא,

 בזה יש אי צויכה שאינה ברכה כגודם הפוסקיםבמחלוקת
 שה" ברכה גורם בין חילוק להרמב"ם, ראווייתאאיסור
 אלא לברך צויך שה" ברנה גורם ובין באחדת לצאתיכול
 שא"צ ברכה גורם בין לחלק יש עוד ונפטר, בירכהשלא
 מי בזה, הרמב"ם בסודרת ישוב לבטלה, ברכהלגורם
 ומברך אחכל לאכול עוד תאב הוא אם בירך ולאשאכל
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 ברהמ"ז. בירך ולא סעודתו גמר כבראפילו

 קצו( סי י)חלק

 עשייתה, לאחר לברך יכול אי המצוה קודם בירך שלאמי
 מברך, אימת שחיטה בירושלמי יוסי ורבי ראמחלוקת
 אי לעקהיתן עובר מברך רלא היכא ואו"ז רשאבמחלוקת
 המצות, לברכת הנהנין ברכת בין חילוק עשיה, לאחרמברך

 עליו, הגרע"א ובתמיהת סק"ג י"ט סי יו"ר הש"ךבדנוי
 כבר עשה אפילו לברך חתב המצות רברכת מריב"שמביא
 הט"ז במחלוקת ע"ש, למצוה המשך קרש זמן כלהמצוה
 ההפרשה על רשאול יחדר בעיסה שנפלה בחלהוהרמ"א
 הף לא למה תרומה ק"ל, סי' וחו"י בנקוה"כוש"ך

דשיל"מ.
 קצח( סי י)חלק

 שכדםי'
 מצוה ליכא או מצוה קצת בה יש אי למצוה שיעורחד
 הפורעניות. המעכב במצוה שיעור חצי ואיכלל

 שכ( ס" י)חלק

 שכחםי'
 פועל על להסתמך יש אי יהודי, שם שאין מאסהבבית
 לחלה עיסה בהפרשתעכו"ם

 רד( סי' ג חלק)מהר"ת

 ש45פם"
 לא על עבר ואם למפרע. טבלים אכל אי התרף עלהשואל
 מחלק יו"ר. הח"ס על ותמיה לבטלה. שבירך למפרע.תשא
 ועל התרומה על לשואל אסור אחר. או שואל האוכלאם

 כעזרה. למפרע חולין שיהאהקדערם
 ר( סה א)חלק

 על בהשואל ח"א הלכות משנה בשו"ת לרבריישוב
 וצ"ע ז"ל הח"ס לרברי ישוב למפרע. טבל אכל איהתרומה

 העריות. על וצונו ברכתבפר
 נא( סי ב)חלק

 אי העיסה לתוך ונפלה וחזרה חלה שהפרישה כהןאשת
 החלא ברברי גרולה תמי' הפרשתה, על לשאוליכולה

 יכול שכהן טעמים ר תרומתו, על לשאול יכול אינורכהן
 לכהן מאמינו החכם איסור רלענין בנוב" תמ"לשאול.
 החל" לקהדת ישוב להאמינו, צריך אין ממון לעניןאבל

 עבר אי החולין שאכל לאחר אחלה בשאלופלפול
אלמפרע.

 רנ( ס" ה)חלק
 בשכיל דעשר חז"ל בדרשת הרמב"ם בן הר"א רבריביאור

 יתעשר. שבחשו זו הבטחה על לסמוך יש אישתהעשר.
 שיעשה למי חז"ל ברברי שנמצאו והיעודים הברכותבכל
 אם יבואו. שבודאי בהם להאמין מחהיבים אם טוברבר

 אח"כ. הארם במעשה תלף או מונרחתהברכה
 רא( סה ו)חלק

 השי"ת הבטחת שאמרו ובמה כספים מעשר בעניןעוד
 שמא ראמרו מה וקשה חוזר. אינו תנאי על אמילולטובה
 ליחיד. או לרבים הבטחה בין חולוק החטא.יגרום

 רב( ס" ו)חלק
 להפויש. אחפצים גם חל אי כספים מעשרהמפויש



קר כללימפתח

 רה( ס" ג חלק)מהד-ת

 רו( ס" ג חלק)מהד"ת

 רז( ס" ג חלק)מהד"ת

 רח( ס" ג חלק)מהד"ת
 אביו מתמיכת מעשר להפוישחיוב

 רט( ס" ג חלק)מהד"ת

 שלדסי'
 להחור בדבר חשש יש אי ר"ל לחבירו שנדו שחלםמי

 ידברו שוא דחלומות בגמ' כהא פ" בעשרה,לחבירו
 בלי חבירו על שחלם נדף להחור מותר אי לזה,שסותר
 בפניו. השלאידיעחו

 רז( ס" ה)חלק
 טבל דרכנן, או החורה מן אסור בתרומה כילף שלהנאה
 האיסור נולד בזה, וחוס' רש"י ומחלוקת בו יש איסורמה

 כהן סעם מה רש"י לערטת ישוב ביטול,  לעניןבתערובות
 בין חילוק בטבל, תרומה איסור בטל לא ולמה בטבלאסור
 טבל האוכל סעם מנוקרוג שאינה כשר לחחוכת טבלאיסור
 חפצא. או גברא איסור טבל איבמיתה,

 רה( ס" ה)חלק
 בש"ג ריא"ז לשון ביאור זצ"ל. קניכסקי הגריא מרןתשובת
 על בכלל נדף סמ או שמו לפרש צריך אי המנדהבב"ד
 כשחוזר נדףו להחור צריך ואי כנדף יהא וכך כןהעושה
 קצח( ס" ט )חלק .בו.

 שבאין והקללה העונערן עליו חלו אי בכלל נדףבהנ"ל
 ג' העולם. רוב צאל לעמוד אסוד ואי ר"ל. נדףמחמת

 אימחר קיל. או בב"ד ממנודה חמור בכלל נדף אימחלוקות
 בכלל דנדי שס"ל להפוסקים צ"ע מנודה. דין לנהוגצריבין
 עולמית. היתר מועילאינו

 קצט( ס" ט)חלק
 לחצאין. נדף יש אי זצ"ל הנויא מרןתשוכת

 ר( ס" ט)חלק
 בעוה"ז ע"ת נדף הנ"ל. ריא"ז בלשון ביאוד הנ"לכענין

 הוא. מה מה"ת נדף ובשוקרובעה"ב.
 רא( ס" ט)חלק

 בתה"מ. מותר אי מנודה כנדף. הוא הרי המוז"לכענין
 רב( ס" ט)חלק

 מע"ש לפדות בארצה"ק מנהג זצ"ל קמבסקי הנוי"יתמיהת
 ממה או הקרן מדמי רכיעי חלק הוא אי חומש פרוטה.על

 הקרן. עבורשמשלם
 ריג( ס" ט)חלק

 קרוע. נחר על ד"ת והכותב חיטו בימ רבי ליה דתלההא
 ויד( ס" ט)חלק

 עול לפריקת לחוש שיש במקום אפילו תקנות לתקןיש
 עבירה.מבעלי

 רטז( ס" ט)חלק
 בלי מזה זה תלמודים לקבל שלא ווהסכימו חינוך בחושני

 מדק שזה שאומרים תלמודים יש ועכשיו מזה, זההסכמה

 שלבו במקום אלא לומד אדם אין ביאוד לתלמידים,בלימוד
 זוכה אדם שאין לפי לחו"ל מאא ללמוד יוצאיןחפץ,
 ילכו מישיבה תלסוד ילך שאם בס"ח מש"כ מכל,ללמוד

 השני הרב על איסוד יש אם ילך, שלא מוטב אחריםגם
 אחר. מוסד שעזב תלמךד יקבלשלא

 קס( ס" י)חלק
 לגייר הרעפארמער בו שמשתמערם מקוה לסגור ישאם
 ערוכלו מקוה להם שנוהנים מה עור לפני דין יש אםגףם,
 לחוש יש אי ה', חילול בזה יש ואם שםליכנס

 לטבול ילכו חרדיות ונערם מקוה להם יכנושהרעפארמער
 שלא היכא עור לפני בענין רחב ביאור שלהם,במקוה
 וצריכה העיר כל על אחרחר הוא רכני גוף מעשה,עושה
 נתפסים לאו ואם למחות חחבים למחות בידם ישואם

 יפסקו המקוה ערסגרו שעא לחוש יש אם עון,באותו
 חחב אי יו"ד הרמ"א בדברי היקרבות, לתמוךהרעפארמער

 הרעפארמער יבנו אם עבירה, בעוברי למחות ממוןלהחמא
 במה בונה אחד כל יהא שלא בכלל זה אם אחרמקוה

 מרבנים קכוע ב"ד ערקכעו השלום למען הצעהלעצמו,
 עליהם יפנה לגהר הרוצה וכל צדק גרי לקבלחרדים
 מסודר. הענין כל יה"וממילא

 ר( ס" י)חלק
 הישן על החדש מן מעשריןאין

 רלז( ס" ב חלק)מהד"ת
 אחר רשע בשם או טעראריסט לחבירוהקורא

 רנא( ס" ב חלק)מהד"ת
 נקרא מה שילכו, להתפלל מותר אי עונות שממרקיןיסורין
 אהבה שליסורין

 רי( ס" ג חלק)מהד"ת
 יסוריןקבלת

 רטו( ריא, ס" ג חלק)מהד"ת
 אהבה של יסוריןאופני

 ריב( סי' ג חלק)מהד"ת
 ביסוריםחילוקים

 ריג( ס" ג חלק)מהד"ת
 במהרה ימיו שחתם מיאשרי

 ריד( ס" ג חלק)מהד"ת

 שלהס"
 מי בזה"ז. אא ישוב במצות הכהן הר"ח ערטתמאור
 לא"י לחזור חחב הסיבה אזלה ואח"כ מא"י בהיתרערצא

 יב( ס" ח)חלק
 ההורים חחבים אי ימיו כל ערצטער במחלה שנולדעד

 מולד נורא מעשה דינו. מה שוטה חרש ההורגלרפאוחו.
 חי'. בדמותשנולד

 ריז( ס" ט)חלק

 שלוס"
 היום בהם להשתמש בש"ס שנזכרוברפואות

 רנכ( ס" ב חלק)מהד"ת
 בהנאה האסורים מחום אברי על לתלמידיו מלמדרופא

 רנג( ס" כ חלק)מהד"ת
 לרפאות לרופא וקוות שמתן דמכאןבדין

 תאחו לא ודמעך דמלאתךבלאו

 תודמה כרוחיניבדין

 בזה"ז כספים מעשרבענין

 עכו"ם עא חלההפרשת



 כללימפתח

 הרפואה בררכיללמוד

 שטעה עכו"ם רופאדין

 שלחמ"

 רטז( ס" ג חלק)מהר"ת

 ויז( ס" ג חלק)מהר"ת

 ויח( סה ג חלק)מהר"ת

 שאין לו ולהגיד ר"ל האנהו מחלת לחולה לגלות מותראי
 ח"ו. רפואהלו

 ויח( סי ט)חלק

 חולים כקורהלכות
 שלםמ"

 בכלל הף המקרב ח"ו. יסווין מחמת מיחה לקרב מותראי
 ביד"ש. לחולה ומלכות ב"ר הרוגי כין חילוקרוצח.

 רפב( ס" ז)חלק

 לחבול אין אפ"ה ח"ו למיתה עצמו למסור לו שמותרמי
 אחר. עיי אלאבעצמו

 רפג( סי ז)חלק
 השחיטה כית לו פרע רפי' נרוים הרא"ש ברבויתמיה
 גוסס. אפילו ארם כל מיחח לקרב אסור הא מיתתו.למהר
 סי' לעיל )ועחן שמים כידי או ארם עא נהרג כיןחילוק
קר"ר(.

 שכ( סי' ו)חלק
 כיוי גוסס בויני עליו הח"ס מסחךרת הרא"ש לרבויישוב
 כהן שמים, כיוי לגוסס ארם כידי גוסס כין חילוקארם.
 לגוסס. ליכנסאסור

 קנ"א( סי' ר)חלק

 יסווין. עא אפילו שמים כיוי הגוסס חיי להאויך מותראי
 וינים ב' בזה. זצ"ל פחנשטין משה הג"ר מרן לרבויישוב
 חחב הציל ולא להציל דיכול היכא כל א( ר"ל.כגוסס

 להצילו עוד רא"א היכא ב( רעך, רם על תעמוד לאמשום
 להתפלל מצוה כיסווים והוא הרופאים כל נחךאשווכבר
 פעולות לעשות שלא וכ"ש יצטער ולא במהרה קרמותעליו

 כמו כגוסס שהך בחכירו חובל של לאו יסווין.להאויך
 גרול צער גורם כגוסס נשמה יציאת המעכב ארם.בכל

לנשמה.
 שצח( סי ט)חלק

 מעליו להקל לאחוים ואפשר למלכות הויגה שנחחיבמי
 רואהבת מוין הוא ומצוה מותר מיתחו קרקרב ע"ייסווים
 י"ח- ע"ז תרז-ת בן חנינא מר ראי' כמוך.לרעך

 הא כיאיר
 שעה. חץ על ואפילו הגוסס על אפילו הגל אתרמפקח

 ת( סי ט)חלק
 הגוסס עם לטפל הצלה לאנקרהיתר

 ויט( סי ג חלק)מהר"ת
 לגוסס לרפואה טרפוליםלעשות

 רכ( סי ג חלק)מהר"ת
 ר"ל בארם מיתה קובעיםהיאך

 רכא( ס" ג חלק)מהר"ת

 ואבלות קריעההלכות

 שםמי'
 הוי אבל, כגר לקרוע מותר אחר האיך הש"שבקהות
 לאחר, ולא לקרדע האבל על רהחךוב תשחית בל עלעובר

 במקום לצעב"ח חיקרנן דלא שכתב דע"ז פ"ק לש"גתמיה
 מצוה צורך אלא עדל"ת משום אינו ;ייעה היתרמצוה.
 לנצח. המות ובלא לכתחלה, הקריעה אופן מב"תמחמא

 רט( ס" ה)חלק

 שמ"שמי'
 ררבנן. הף ז' כל אכילות הראש בעטרפת דריבאבל

 יר( סי' א)חלק
 ין. ולשתות בשר לאכול הרופא לו שצוהאונן

 רח( ס" ז)חלק

 אכילוח. מצות לקחם רוצה ואינו שמורדאבל
 רט( ס" ז)חלק

 אבל בתפילין. חיב אי אבלות עדהן עליו חל שלאאונן
 כיאור הקבורה. לאחר אפילו בתפילין אסור ראשתכיום
 לכתפים. נמסרבוין

 קמר( סי ר)חלק

 שסהמי'
 מותר אי להברותו נחיאשו כבר שרופאים חולה אוטתפה
 בעצמו. לחבול וח"ו מרחב"ת ראף אין בעצמו,לחבול

 רא( סי' י)חלק

 בצער כשהוא קרמות חולה על להתפלל שמותרפעמים
 לרפואה. תקוה שום לו ואיןגרול

 רב( ס" י)חלק
 השויפה למקום ללוותו מותר אי לשרפו צוו שהקרוכיםמת
 אפר לקבור צויך אי איסור, או רשות או מצוה יש ואיר"ל
 אותו. ששרפו לאחרהמת

 רג( סי י)חלק

 קכורההלכות
 שסחמ"

 כפרה, לו ואין מ"מ, לקברו חחכין לקברו שלא שצוהמי

 כפרה. לו יש ראפה"כר"א
 קנ( סי' ר)חלק

 הף אי קבורה מה"ת, הף אי צויק אצל רשע קובויןאין

מה"ת.
 יז( סי' א)חלק

 חיב אי נפל ההפלה. סיבת דעת כדי נפל לנתח מותראי
 בא אימתי קטן הוין. וחרדת מוול וין בו יש ואיבקבורה.
 מטמא ישראל רמת טעם בו. נשמה נחנה אימתלעוה"ב.
 מעכו"ם.יותר

 רג( ס" ו)חלק

 שמםמי'
 מקבורת שכר נוטלין האיך והח"ס הגרע"א לקרשרתישוב
 כתובות ממשנה רבויהם על ותמיה בהנאה, שאסוויםמחךם

ותשב"ץ.
 קפא( סי ר)חלק

 בכח. ליטלו מותר אי מהמת להעכיר יוכלו שלאטבעת



קו כללימפתח

 ויט( ס" ט)חלק
 המת ראש על הקרקע על נרות לה2רםטעם

 רנד( ס" ב חלק)מהד"ת

 שנבסי
 צויך ט"ק שפיכת בלי בארה והמחוהו שהלבישוהוב"מ
 לטהרה. ט"ק טעם בט"ק, ולטהרו ולהוציאולחזור

 קכב( ס" ג)חלק

 שעסי'
 מה ביאור ישנים. וגם חד2רם קבוים חיטונרבאיסור
 מביא לעולם. נרקבין ועצמוררהן גופן אין צויקיםשאמרו
 לא מעולם מלכות הרוגי דעשרה כה"ג דר"י היכלותפרקי
 שם. נפלאים ודבוים תחתם, נהרגו אחוים רקנהדגו

 רכא( ס" ט)חלק

 שנזס"
 דהר בתורה מבואר והיכן המת, הלנת באיסור המז-נהלשר
 האיסור. חל מי ועל דאווייתא.איסור

 רכא( ס" ט חלק קמח-קמט, ס" ד)חלק

 שסבס"
 הראשק בעלה אצל להקבר מהו שמ לבעל שנשאהאלמנה

 רכב( ס" ג חלק)מהד"ת

 שסנס"
 ישראל. לארץ הברזל מסך תחת מארצות קבר לפנותבחן
 יש בות"ל בחו"ל. שמת למי בא"י לקבור מצוה ישאי

 נקברו לא או בחו"ל כבר נקברו בין חילוק יש אםמצוה
 וילוקים. כמהועוד

 קמה( ס" ד)חלק-
 או הנפטר של ידות כתבי להחרא להם שאפשר ת"חבני

 עויף. מהם איזה לא"י לקבורהלהובילו
 רצק ס" 1)חלק

 מותר אי יוראפ במוינת כמו ועזובים הנטרשרם קברותבתי
 כועסים בעיר דהשוכבים בס"ח מ"ש העצמות.לפנות

 מנהג לא"י עצמות להוליך מנהג אחרת. לעירכשמחיכן
 קבלה הרדב"ז מ"ש גדולה. מצוה בזה רש הואקדמונים
 יהושפט. בעמק אלא תחה"מ שאיןכידינו

 רכד( ס" ט)חלק
 ישראל בארץ לקברו בחו"למת

 רנז( ס" ב חלק)מהד"ת
 ישראל בארץ לקברו שצוהמי

 רנח( ס" ב חלק)מהד"ת
 המת צוואת לקהם חיוב מוטל מיעל

 רנט( ס" ב חלק)מהד"ת
 הדררם מהר יה" המררם שתחיית הרדב"ז בידקבלה

 רס( ס" ב חלק)מהד"ת

 שסדס"
 בביהכ"נ להדליקם מותר 4ר לקברות סביב שהילקונהת

 רכג( ס" ג חלק)מהד"ת
 השבוע כא~צע להיא"צ כשבת המוסף שהך4ר

 רכד( ס" ג חלק)מהד"ת

 כהנים טומאתהיכות
 שעאס"

 זרוק. אהל ויני ביאור זרק. אהל בכלל הוה אימנונה
 קכד( סי' ג)חלק

 אסור שהביה"ק טעם במכונה. בביה"ק ליכנס מהוכהן
בהנאה.

 קכג( ס" ג)חלק
 לאו הוה אי ונזר תנזור לא בו והתרו בביה"ק עומדורה
 תעשה. ואל שב הר בציצית סוין ולוקה. מעשה בו2רש

 לציצית כלאים בוין יפה ובירור ואויכות כלאיםוהלובש
 תעשה. ואל ושב מעשה נקראומה

 רכב( ס" ט)חלק
 לא ביה דמתוין בתוס' זצ"ל קניבסקי הגוי"י מרןמהגה"ק
 בו יש מקוי אי מרצונו שעושה עבירה שההה. למ"לתנזור
מעשה.

 רכג( סי' ט)חלק
 מיום או הפנררה יום לאבל גערה יום מתחילמאימרר
 האחרה.גילוח

 רכה( סי' ט)חלק
 בא רש"י כהן, אותו נזכר ולא ט' פסחים רש"יביאור
 ז"ל. רש"י כוונת הבין לא שם והמגיה ר"ת קושייתלהשב

 כא( סי' י)חלק
 בבית ונדר כהן משום חהב אחד תלם חורש דישבסוגיא

 טומאה איסור על דנדר טומאה איסור חל והאיךהטומאה,
 דעת ע"פ זו לתמיה ישוב כהונה, מחמת כבר לו2רש

 הגוי"י )להגה"ק י"א סי' נדר יעקב קהלות עהןהאב"מ
 ברכות רשא 2רטת לפי י"ל עוד זצוקללה"ה(,קנביסקי
 טומאת בהו חיכא לקרובים מלטמא נזהרו לאדכהנים
 עבד בכל, שוה שאינו לאו הו"ל כהנים טומאתקרובים,
 תמיה כבהמה, 12הוא או עצמית טומאה לו יש איכנעני

 לאחר או שמת קודם בנדרות נדר בין לחלק יש אילעול"נ,
 איסור דאין לר"ש ביוה"כ נבילה דאיסור דמחלוקתשמת,
 בילקוט לחפצא, גברא איסור בין בחילוק איסור, עלחל

 טמא. עצמו מת ואין טמא נוגע במתהנוגע
 קנב( סי' י)חלק

 שעבסי'
 כהנים טומאת החולים. בבית חולה לבקר מותר אינהן

 ס" מה"ת להגרע"א תמיה הותדה. אי הראב"ד לדעתבזה"ז
 ואפילו לבקר חולים בבית לכהן ליכנס אין בזה.י"ח

 2רב"ס. לא אםלרפואות
 רה( ס" 1)חלק

 צויקים. לקבוי לטמאות רשאי איכהן
 רו( סי' 1)חלק

 מביה"ח היוצא חולה. לבקר לביה"ח כהן כניסת בעניןעוד
 המת. מאהל כיוצא קיו ליטול צויךאי

 רז( ס" 1)חלק
 להחיד לביה"ח ליכגס מותרת אי לילד שכדעה כהןאשת
 יטמא לא בביה"ח שהותה שבמשך א"א זכר חלד שאםאף

הולד.
 וי( ס" 1)חלק



 כללימ*תחקי
 ישראלים גם שם קוביים שלפעמים נרם שלמה"ק

 עם לנסוע מוחר אי רה"ר ע"ג מאהיו,ם ו4רלנותמשומדים
 ברה"ר. האילנות תחתמכוניות

 ריא( ס" 1)חלק
 ר"פ באהל. מטמא אינו עכו"ם של ביה"ק בהנ"ל,עוד

 היכא המשומףם מפני עכו"ם בקבר נכנס לאמברצלונה
 ישוב קבוע, הר 4ר בקרקע קבר טהור. ספיקו עכו"םדרוב

 טומאה ספק קבוע. הר לא נרקב דמת כיק הרוקחלקהרת

 הוה 4ר מכונה לכתחילה. לטמא לכהן מותר 4רברה"ר
 משום מטמא 4ר אחר אילן על המאהל אילן לטומאה.רה"ר

 4ר הפרס. ובית ופועות שככות בדין קצת ואףכותשככות,

 גוד לבוד. הוה אי ענפים עיי ולבוד בטומאה. לבודקח"ל
 מסככות טומאה להעביר בטומאה. אסיק וגודאחית

 ביניהם. ארר כשיש מעביףן אין לכ"עלסככות
 ףב( ס" 1)חלק

 סגוףם כשהדלתות לטומאה רה"ר אי ביה"ק בהנ"ל,עוד
 ספק נולד כיצד והראב"ד הרמב"ם במחלוקתמבחוץ.
 אי לברורי ד4רכא הויכא טמא ברהא ס"ס מ"טטומאה.
 להחמיר. צריך אי לילך אחרינא דרכא 4רכא אימבררינן.

 היחר. לו טרש כיק לרבים שנוגע בדבר להחמיראין
 וחצי בחוץ בהמה בחצי העשל ר ורבי מהף"טבמחלוקת
 לקבל יכחין ש4רן ופועות בסככות טרפה ונמצאתבפנים

מעדבה.
 ףג( ס" 1)חלק

 מומא שבהםר במל"מ וצ"ע בהנאה אסור אי עכו"םמת

 מדרבנן.אסור
 קיא( ס" ג)חלק

 הלומףם הרחקה. ו~רעור צדיק אצל רשע קובףן דאיןבהא

 מהני 4ר מחיצה אמות. שמונה ירחיקו מיסיאנעףםאצל
 הקבר. מןלמעלה

 רכ( ס" ט)חלק

 דקי"ל לפ"מ הח"ס קהשית באררון. לנסוע מותר איכהן
 בדרך. כהנים יוצאין היאך מחצה על כמחצה קבועכל

 בהםבת מפליגין דאין טעם באהל. מטמאין אין עכו"םקבף
 ממצוות. עצמו להפקיעואיסור

 רכו( ס" ט)חלק

 שענסיי
 לענין מיתה לאחר או מחים שחסר במת לחלק יש4ר

 רקב. לו 4רן הרוג רקב. לו יש 4ר חסר מת כהנים.טומאת

 לטמא אסוףם קרוביו ]אוטאפסי[ נתוח לו שעשו כהןב"מ
 הוה הרוג 4ר מחלוקת חסרק. הוה נמי מבפנים חסרקלו.
 רכ"ב. סי' לקמן ועיןחסר.

 קכא( ס" ג)חלק

 סכנה בו ו4רן רפואה צףך כהן חולים בבית יבקר אלכהן

 ניתוח לו ועשו שמת כהן לרפואה. לביה"ח ליכנס מותר4ר

 למת. לט"ק מקור לו. לטמא אסוףן בניו בלע"ק]אוטאפסי
 קמו( ס" ר)חלק

 לבעלה אלא מתה אשה4רן
 רסא( ס" ב חלק)מהד"ת

 טשעדסיי

 אי כה"ג לרזצב"ג, טרמא האדך כה"ג ישמעאל רבפהט
 מטמ4רם. 4רנן צדיקים דקבוי ובהא לנטרא,מטמא

 קכז( סי' ג)חלק

 הגאק שהניח ארם מקף מת 4ר מהרש"ק לתמיהתישוב
 במחלוקת למאוד, עד נפלאו ז"ל ודבףו ופלא,בהפלא

 כ"ה סוכה הגמ' רשוב מטמ4ר אי יייקים בקבויהראשונים

 שם. הרשב"אולקושית
 קמז( ס" ד)חלק

 עליו מתאבלין 4ר ומת במוח פגם עםנולד
 רכה( ס" ג חלק)מהד"ת

 חל מחר עליו, מתאכלץ 4ר ומת המוח בקרום שלקהחרנוק
 חי גדרעליו

 רכת ס" ג חלק)מהר"ת

 שעהסיי
 וט"ז. הטור בדברי וביאור הקבר, צורתמהו

 רח( ס" ה)חלק

 שלא כדי הוא לנטרם אנטרם כין מחיצה חז"ל שתקנומה
 לצאת הנטרם שנהגו דמקוט רין ביאור בזה, זהיסתכלו

 לאחר שרוצאות ומקום מיתה שנרמו מטעם המטהלפני
 במרדכי אברהם ר תסרהת ביאור כבודן, מפניהמטה
הערוך.

 רטו( ס" י)חלק

 אבלות  לענין הבית גדול נקראמהו
 רכח( רכז, ס" ג חלק)מהד"ת

 טשעוסיי
 טראמר לו להמד אביו חיב 4ר אמו, עליו שמתה קטןיתום
קדיש.

 רב( ס" ז)חלק

 ואחד התטילות כל להתפלל ורוצה בשבת יא"צ לו שישמי

 מקור מוסף. להתפלל ורוצה השבוע באמצע יא"צ לויש

 וקףטרם. ומוספין למפטרר ועליה תפילה לחיובנכק
 קנג( ס" ד)חלק

 ליתומים שייך הנפטר אחרקדיש
 רסב( סי' ב חלק)מהד"ת

 הנפטר אחר משניותלימוד
 רסג( סי' ב חלק)מהד"ת

 ש8סיי
 האבל. מבית דבר ליקח שלאבמנהג

 רו( סי' ז)חלק

 טשעק לקבל לחתום לילך צףך שבעה בימיאבל
 רנו( סי' ב חלק)מהר"ת

 ש8נסיי
 קרבות. בשאר מוחר אי שבצנעה, בדבףם שאסוראבל

 רג( סי' ז)חלק

 מטתו שקרמש אבל ח"ו. אבלו בימי עליו מחגבר שיצרומי

 מיתה.חיב
 רז( סי' ז)חלק

 ששש8ס"
 יבוא. לא אם יצטער שהחתן לחתונה לילך מוחר איאבל



 כללימפתח
 רה( סי' ז)חלק

 שאין הרמ"א כתב שלפניו שבלילה יא-צ לו ערשמי
 בשאר או בר"ח היא"צ חל אם מרעים, בסעודתאוכלין
 בסעודה. להשתווף מותר אי מתענין שאיןיטרם

 רעא( ס" י)חלק
 פווים סעודת חכירו אצל לסעודאבל

 רכט( ס" ג חלק)מהר"ת

 תסי'
 בשבת אבל בכית מנין לעשות מותראי

 רנה( סי ב חלק)מהר"ת

 תבסי'
 הב"ח בערטת בשבת שחל אבלות של שביעייום

 רסר( סי' ב חלק)מהר"ת

 ועבס"
 שחחכים לקרוכים להודיע אסור מחרם עצמותהמלקט
 עליהם.לאונן

 רכז( ס" ט)חלק
 למיתה בערכאות ונרון ונחגדל העכו"ם כין שנשבהחרנוק
 בו. ינהגוכיצר

 רכח( ס" ט)חלק
 קפוינן לא קפיר דלא מאן בחז"ל המבואויםבקפידות
בהויה

 רסו( ס" ב חלק)מהד"ת

 תהסי'
 בשמן או שעוה או חשמלי בנר יא"צ נר להדליק מותראי
 רוקא.דת

 וי( סי' ז)חלק

 העזר אבןחלק

 ואישות וךכי' פרי'הלכות
 אסי'

 בנים. להוליד יכול שאינו אף פ"ו רמקחם אהק בזקןצ"ע
 רנימא פ"ו מצות מתחיל אימתי חגיגה החוס' רבויישוב

 ולמה פ"ו, מצות קהם ממזר שבבן ירושלמי ביאורעדל"ת.
 זויעה ע"י שנולר בבן פ"ו קחם אי הסוסקים.השמיטוה
 ילרה ולא אשחו עם ששהה בטר להנ"ל צ"עמלאכוחרת.

 גם אמוינן חדר"ג לאחר רוצה. קוהוא זמן כל לסרשהמותר
 מזכירה תה" לא אשה באחרת. נתן עימו שמאבבעל

 כ( ס" ב )חלק לקהל. בלע"ק]סעקרעטעוי

 כנים. החיד שלא אף בהשחדלות פ"ו מצות מקחםאי
 ויא( ס" ר)חלק

 יצא אי האחרורם ומחלוקת פ-ו, אמצות מבויכן שאיןטעם
 רלא ממלחמות רא" כנים. להחיד יכול ולאבהשתדלות

 הוא אדם של בידו דכי האחרתים לקוקוית דשוביצא
 קרוקרן. בהכת כנשו~ין מברכין אין למהלהחיד.

 ויב( ס" ד)חלק
 המצוה קחם אי להחיד זכה ולא בנים להחיד השתדלמיש

בהשתדלות.
 רטו( סי' ר)חלק

 מה כנים להח,ר חורה חחבה היאך האחרוניםבתמיהת
 שמים. כיוי אלא כירושאין

 קנו( סי' ר)חלק
 פ"ו מצות קחם אי ממנה להוליר זכה ולא אשה שנשאמי

 להוליר. שהשתרלבמה
 קנז( ס" ר)חלק

 מצוה בוין ומפלפל ר"ל. ממזר בבן פ"ו מצות קחםאי
 אני. טמאה האומרת בעכירה.הבאה

 קנח( ס" ר)חלק

 בוין הרא"ש רבוי בסתירת כיאור פ"ו מצות על כופיןאי
 ג' אות אשה. לישא כופין ובין לגרש כופין בין ף"לכפי'

 הברלה. קודם מיםלטעום
 קנט( ס" ד)חלק

 הוה אי לה מפסול מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברהאשה
 מאיש זרע ליקח כזו בהזרעה להשתמש איסור ממזר.הולר
 הוא חמור איסור מ"מ ממזר הולר ראין נימא ואפילואחר,

 ע"י אחר מאי זרע וקבלה סועברה אשה בזה.להעוסק
 לבעלה. נאסרה איהזרעה

 קס( סי' ר)חלק
 בולר הבעל יצא אי מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברהאשה
 פ"ו. מצותזה

 קנר( סי' ר)חלק
 אחר מאיש זרע ליקח כזו בהזרעה להשתמשאיסור

 ק"ס(. סי' בסמוך )ועחןלהתעבר.
 קנה( סי' ר)חלק

 ורבי', פוי' קחם שכבר למי הויון לעכב לאשה היתר ישאי

 או האשה, צער משום או פרנסה, משום שחוששמפני
 בנים בת אשה לישא חיוב לתורה. עתים יותר לקבועערכול
 מבול מביא במוך המשמשת אשה פ"ו קחם כבראפילו
 לישראל בנים בויבף הוא ה' ברכת באויכות מבארלעולם,

 וי( סי' ה)חלק
 יר"ש. להיות יכול אי אשה בליארם

 רלא( סי' ז)חלק
 או ראורףתא הוה אי חררגמ"ה רבנים. מאה היתרבוין

 עליה לבעלה ערעבחים עוד יש אי דת על עוברתדרכנן.
 להפקיע יש אי מבעלה שברחה אשה שמרשה.קודם

 ליתן ולא גט לקבל שרוצה אשה למפרע. מינהקידוקוין
 רבנים. מאה היתר לו נותנים אי לבעלההילוים

 רלא( ס" ז)חלק*
 שחשקה ומי שנה. כ"ר לאחר הנשואין לאחר מותראי

 לא. או עליו מחגבר יצרו כין חילוק כב"ע בחורהנפשו
 בשביל פ"ו מצות לבטל התירו אמאי מהרמ"שקוורת
 רכה( ס" ז )חלקחורה.
 קחמו. אם שכר מקבלים ואם בפ"ו. נערם נתחחבו לאלמה

 רכו( סי' ז)חלק
 חכמי בזמן מפ"ו. לבטל שגורם חרם רגמ"ה גזרלמה
 הרבה. נערם נשאו איהש"ס

 רכז( ס" ז)חלק
 לעולם. או ירוע לזמן גזרו איחררגמ"ה



 כללימ*תחנף
 רכח( סי' ז)חלק

 בפי' הח"ס רבוי וביאור אשה, נשא לא עזאי בןלמה
 עצמינו על שנגזור הוא דין ביהמ"ק שחרב מיוםהגמרא
 בשר. לאכולשלא

 רכט( סי' ז)חלק
 קאיך אי שפחה יצרה. בלשבת ח5בת ראשה התוס'בשיטת

 לשבת.בה
 רמז( ס" 1)חלק

 מנח פ"ו מצות דילפינן סנהרוין מהרש"א לקרסיתישוב
 בכתוב. שקודם מארה"ר%א

 ויר( סף 1)חלק
 פ"ו. משום הגר שחרראברהם

 קה( סי' ג)חלק
 ראפשר משום מללה"נ בפ"ו אמוינן רלא הרשב"אבטעם

באחרת.
 קנג( סי' ג)חלק

 לקרש חיוב או מצוה יש אם והרא"ש הרמב"םבמחלוקת
 המצות. ברכת הוה אי אירוסין ברכתאשה.

 רכט( סי ט)חלק
 להרמב"ם. נפרדות מצות ב' הם פ"ו ומצות קירושיןמצות
 שנה עשרה שבע מבן נתח5ב רהאיש הרמב"ם לשוןביאור

 אי הקן ושילוח תרומה הפרשת לחופה. י"ח בןובמשנה
 חיובית. מצוההוה

 רל( סי' ט)חלק
 פטורות. או רקידושין במ"ע ח5בות אינסרם

 רלא( סף ט)חלק
 אי זכיה. מטעם לקטן קירושין דיש ברזילי בר ר"יבשיטת
 מיתה. עונש ולא לאו שיח5ב כלומר לחצאין קידהרןשיך
 באשה. ממון וקנין לאיסור אישותקנין

 רלה( סי' ט)חלק
 על נאסרה אי מלאכותית בהזרעה שנתעברה כהןאשת
 כ"ר להמתין צויכה אי הזרעה ע"י שנתעברה אשהכעלה.

 יניקה. לימיחודש
 רמר( סי' ט)חלק

 הנשואין. לאחר בחור יכול מתיער
 רמו( סי' ט)חלק

 מתי עליו. מרדה שאשתו לבעל רבנים מאה היתרבדין
 לוין. לעמור רוצה ואינה משה רת על עוברת מורדתנקראת
 הלכה כתובה. בלא להחניאה מותר אי שבת המחללתאשה

 כיון לר"ת לעמוד מחייבת אי אשה אותו. ומסרהלערכאות
 רצז( ס" ט )חלק שהז"ג. מ"עשהוא
 אי ותשובה חרטה ונתמלא א"א על שבא שאמר רוחחולה
 אפשר רוח בחחף עליו, אסורה שאשתו לבעלה להגירצויך
 מעולם. זינה ולא לו רמיון הוא העניןשכל

 רנח( סי' י)חלק
 ישוים רור הנקרא לסרדוכין רם בדיקותבענין

 רסה( ס" ב חלק)מהר"ת
 קפדינן לא קפיר דלא מאן בחז"ל המכואויםבקפירות
בהדיה

 רסו( ס" ב חלק)מהר"ת
 הבעל אבירת הוה איאשה

 שלז( סי' ב חלק)מהר"ת

 א( ס" ר חלק)מהר"ת

 ב( סי' ר חלק)מהר"ת

 ג( סי' ר חלק)מהר"ת
 מצות בזה ק5ם אי שילרה ואילונית מ"ת קודם רפ"ובעשה
פ"ו

 יב( סי' ר חלק)מהר"ת
 מיניה לקירושין רבנן רהפקיעודין

 קמט( ס" ר חלק)מהר"ת

 בםי'
 ךשוב כירו מוחין משפחתו בני פסולה אשה לישאהרוצה

 ס"ב. סף א"ע רמ"אלרבוי
 קעה( סי' ר)חלק

 מהם להתרחק יש אי כשורה מתנהגים והם מרות תשעבני
 הוה אי בתורה מאמינם ואינם משומדים שירוכין.לענין
 אחיו הוה מומר מ"ט חתנות. לענין הם ומה ישראל,בכלל
 הכונה ומה פגום, הוה אי הנרה בן התורה. לכל ולאליבום
 מכניסין היו רלא הרוקח דעת להרחיקו. וראף מיוחסראינו
 אי עליהם. שורה השכינה אין הזוהר ולרעת לעזרה,אותן
 לאינו ת"ח נרה בן בין לחלק יש אי לרורות. נמשך זהפגם
 שהתורה ראית אם בבנ"י. נתערבו אי בט"מ זה. לעניןת"ח

 לברק מצוה ראךה. שאינה במשפחה שנתחתן מפניפוסקת
 ובמשפחתו.בשבטו

 ויא( סי' ז)חלק
 נמשך אי ט"מ פגם בזה. קניבסקי הוי"י הגה"קתשובה
 לרעת אלו. במרות הם חתנים שרוב אפשרלרורות.
 עון פוקר ביאור למנין. העולם רוב מצרפים האיךהרמב"ם
 שתסתלק לשכינה גורם רבט"מ ביאור בנים, עלאבות

 לעזרה. ליכנס לבט"מ הניחו שלא להרוקח צ"עמישראל,

 הוא אבותיהם מורזים להם שקוראים ט"מ בני חטאומאי
 יש רורות חמשים שער ופלא הפלא נפלא חשבוןרחטאו.

 ואמהות. אבות מיליארדין מיליארד לארםלו
 ויב( סי' ז)חלק

 לאחר ממילא ניתר אי נרף בהנ"ל. הנ"ל להגה"קעוד
 חמור מעצמו מנודה בזה. הרמב"ם לסתירת ךשובששב,

 יכלה הגלות ט"מ רבני הנביא ברבר אחוים. ע"יממנודה
 השכינה אין ביאור להם. מגיע בנט"מ רעונש ביאוראותם.
 בזה. ענינים כמה עוד לישראל, גוים וקשיםשורה

 ויג( סי' ז)חלק
 יש ואם אמו כשם ששמה אשה ישא רלא וי"חבצוואת
 היתה שלא הנוב"י ברבוי מותד. שמות שני מהםלאחת
 לחוש אין אשה נשא שלא מי אחויו. לזרעו אלאהצואה
 רע. רבר ירע לא מצוה שומר משוםלזה

 רס( סי' 1)חלק
 שמא הת"ס הו"ל הא לוקה אמאי לאךן ח5ביהמקרש
 למפרע. קךדוארן ובטלו ךבטלנו גט להישלח

 מג( סי' ח)חלק
 שאינם בנים ליה הף גיורת רהנושא מהרש"א רבויביאור

 רבנים מאההיתר

 גיטרן ויבף שלמחלה

 לזבל"א או לר"תללכת



קי כללימ*תח
מהוגמם.

 רלט( סי ט)חלק
 רלא ל"ת ולידחי רפ"ו עשה דליחו )פסחים( התוס'בקוורת
 רבוץ ביאור בפ"ו. מחףב אי עבר דשפחה. קרשיהי'

 מירושלמי הלכה למוין אי בפ"ו. ח~בות רנשיםהירהסלמי
 בפ"ו. מצווה לכ"ע רעבד שכתב להפנ"י צ"עומררשות.
 מצווה אי בפ"ו שמצווה מי ורשב"א התוס'במתלוקת
 ז"ל.בהשחתת

 רמה( סי ט)חלק
 אי הגר את ואהבתם במצות גיורת, לישא אם עצההשואל
 האבות נשאו לא מרוע להם, להנשא או לישאבכלל

 במו, ולא יעקב ולא אליעזר בת יצחק לא שגפרומהגוים

 זה, לעמן אומות לשאר כנען בנות בין חילוק ישאי
 בטעם גיורת, לישא שלא לבמהם הש"ס חכמיבצוואת
 הי' ר"ע באפ", ארמאה תבד לא רוץ עשרה עררגיורא
 לעזרא, רעשיוץ הא ביאור אבות, זכות לו שאין עלמצטער
 ת"ח, במהם שאין וטעם לישראל גוים רקשים האביאור
 רורות, ג' ער אפילו זוהמתו נפסק לא צרק גרבזוה"ק
 הגוים, משא"כ צרק וגזעם ששורן4ם ישראל ביןהחילוק
 מצליחים. לא מגוים הבאים במםרוב

 רלט( סי' י)חלק
 עוים רליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות

 רסז( סי' ב חלק)מהר"ת
 ישראל בחזקת מוחזק הנקרא הואמי

 רסח-רסט( סי' ב חלק)מהר"ת
 שירוכין לעמן בבחור טובות מעלותכמה

 רעא( ס" ב חלק)מהר"ת
 גבוהה אשה ישא לא גבוהארם

 ערב( ס" ב חלק)מהר"ת
 ת"ת בת רשא לו קרש מה כל אדם ימכורלעולם

 רעג( סי' ב חלק)מהר"ת
 ארדוכין בעמף בתולה או בחור חסרונות להגיר מותראי

 רעח( ס" ב חלק)מהר"ת
 לא או קרוב הוא השואל אם חילוק ישאי

 רעט( סי ב חלק)מהר"ת
 במשפחה חולה שיש לומר חחבאם

 רפא( סי' ב חלק)מהר"ת
 עוים רליכא היכא צאצאיה לנשואי גיורת עלנאמנות

 יג( סי' ר חלק)מהר"ת

 בת ישא לעולם קירושין. הוה אי רעפארמער קידושיתורה.
 נכויות. שנשאו לחוש יש אי רומה. ישא ולארומה

 ויר( סי' ז)חלק
 וחזרה שסרתה ישראל בת מלישא להתרחק לת"ח נכוןאי

 למשפחה. פגם משום בזה יש ואיבתשר.
 רטו( סי' ז)חלק

 האב, חטא בשביל בקהל לבא ממזר ז"ל אסרולמה
 לזרעו. ולא לו לעשות זמם כאשרובגמרא

 רטז( סי ז)חלק
 סעויא ר ברבר ממזר, בף זה לומר נאממם אי אם אואב
 לסמוך יש אי הבן. להכיר רמים בויקת על רסמיכנןגאון
 הבן. להכיראנביא

 קסר( סי' ר)תלק
 ממזר הף הנרה מן הבא רולר התמוהין המרדכיבשיטת
 א"א. משום חחב נרה אשתו על רהבא הצ"פוברעת

 ויז( סי 1)חלק
 ע"י לטהר יכולין קהל רפסולי יבמות ירושלמי רבוץביאור
 בשפחה. מותר אי עמוף גר ישוע"י לבעל ותמוהשפחה
 ב"ר. בלי מעצמן שנהגחרו ומואבעמון

 רכא( סי' 1)תלק
 ממנו ולשכח שמו על לקראו מותר אי בביתו ילרהמגרל
 תבירו בן את המלמר כל חז"ל ברבוץ האמתהם.ההווים
 קטן אי רמ"א ברבוץ ביתו. בתוך יתום רהמגרל ובהאתורה
 מי שם על וגר ושתוקי אסופי המגרלו. בשם לתורהעולה
 ההווים לשכת האיסור נבנה עליהם רבוים י"ר אותם.קווין

אמתחם.
 קסז( סי' ר)חלק

 ההווים נודעו לא או ההווים שנשכחו בילד בהנ"ל.עוד
 בנו. שאינו להודיע המגרלו מחחב אישלו

 קסח( סי' ר)חלק
 כזה בילר שיורע מי לכל לפרסם גרולה מצוה בהנ"ל,עוד
 כשרואה מאיסורא לאפרושי כוץ המגרלו בן זהשאין

 ח"ו. לבזותו סתם אבל לו. להגיר רוצה אינושהמגרלו
 קסט( סי' ר)חלק

 שילרו נשים וג' לאלתר, נאממם ג' סוגיא ביאורחח.ם. בבתי שמולירות ישראל לבנות תערובות משום לחושאין
 מה"ת. פסול אי עכו"ם ערות אפל.בית

 רא( סי' ב)חלק
 על למשפחותיו בוכה העם בפסוק מבעה"ת ויב"אבפ"
 תורה. במתן בכו לא ולמה להם שנאסרו העויותעסקי

 רמר( סי' 1)חלק
 אוכל שפכה רכרות הח"מ מקושית הרמב"ם רבוץמבאר
 ףשוב לכהן. בגיורת יבמות הויטב"א סתירת ישובבק"ק.
 מהפסה"מ. פ"ז להרמב"ם הח"מקושית

 כב( ס" ג)חלק
 בקושית כנעמת. שפחה ע"י ליטהר יכולין אי עמלקזרע

 לקבל שלא למיעוטא רחחשינן הירושלמי עלהראבי"ה
 שהרג רוד מעמלק. ר"א אמר ומכילתא ומואב מעמוןגוים

 פיו. הוראת משום או היתה קועה הוראתלעמלקי
 רכ( סי' 1)חלק

 דרבנן, ואיזה ראוהיתא מהם איזה וממזרת נתינהגיורת

 יהודי שהוא להעיד צויךבמה

 מחדקות אחיותמתי

 נסי'
 אותן רמן היאך זמףנוכהף

 דסי'

 יר( ס" ר חלק)מהר"ת

 יז( ס" ר חלק)מהר-ת

 ער( ס" ב תלק)מהר"ת

 טהרתו. ואופן בקהל ממזר יבא רלאסוד
 קה( סי' ז)חלק

 שמרו לא שאבותיהם תשובה בעלי על ממזרות חשש ישאי



 כללימפתחקשפ
 יבמות. הריטב"א סחךרתרשוב

 כב( ס" ג)חלק
 הואמי

 יהח-
 נעשה ובמה דתה"ק. ע-פ

 יהח-
 הוא ובמה

 ישראל. מכלליוצא
 קסב( קס-א, ס")ח"ד

 הוא מיבשאלת
 יהח-

 מילה צריך גרות הקדחמה. ד"ת ע"פ
 עזרא בימי גרים קבלו לא למה המצות. עול וקבלתוטבילה
 ורוצה אזרדמים בנישואין נשא אחד מבבל. שבאולאותם

 ישראל. עם נמגו לא שנתמירו אע"פ רב הערבלהתגיר.
 רנ( ס" ז)חלק

 כנעניות. נטרם נשאו שהשבכרם למ"דטעם
 קח( סי' ג)חלק

 אינה עכרם דביאת ר"ת בדברי הראשונים בעדותסחךרה
 מקומות. מכמה סותרים ודבריו בעלה, עלאוסרת

 רל( ס" ז)חלק
 בני משפחה. וביחוס בסובים ידבק לעולם אשההנושא
 עד ע"ה. בת הנושא משפחה. יחוס בכלל הם אםהנדה
 כבודם. משום בהם להתחתן הפסולים על להגן ישכמה
 בת נושא יצחק שה" אליעזר עם א"א התחתן לאלמה
 גיורת. או זונה חללה או גרושה לישאת"ח.

 רלו( ס" ם)חלק
 לגרים נכון אי מעמלק. גוים לקבל מהו בהנ"לעוד

 היאך ת"ח. בנים להם יש אי גרים ישראל. עםלהתעדב
 יתדו. בת אהרן בןנשא

 רלז( ס" ם)חלק
 מזכין צייקים אנטרם. עם אחת במדרגה הם אםנטרם

 עולם. עד בניהם ולבנילבניהם
 רלח( סי' ם)חלק

 להלכה. כן קח"ל אי פנימה מלך בת כבודה דכלביין
 רנ( ס" ם)חלק

 בן כיואב האם משפחת אחר שהחךחסו בכמה שמצינומה
 רחל. בר מרי ורבצרדה.

 שד( ס" ם)חלק
 אלו הלכות תשובה. בעלי לרחק העת ומחך לקרב עתמוד
 כל ועל עצמו בפני בע"ת כל על לדת ףש נפשות ייניהם
 עמלק הדור. גדחי עם ולהחךעץ ראש בכובד ופרםפרם
 גדול אחריות זקנתו. תמנע את האבות שרחקו עלנולד

 ח"ו. ומושחחךם פסחים ישראל בכרםלהכניס
 תה( ס" ם)חלק

 ליוניבערסיטא. לחזור שרוצהבע"ת
 תו( ס" ם)חלק

 תשובה. יעשה כיצד ר"ל חמורות עבירות על שעברבע"ת
 תז( ס" ם)חלק

 מצות. ולקיים להתסלל להתחיל צריך אימתיבע"ת
 תח( סי' ם)חלק

 חמורות. עבירות על תשובה יעקוהביצד
 חך( ס" ט)חלק

 באיי. כשהוא שני ביו"ם ינהוגאיך
 חךא( ס" ם)חלק

 ספקבע"ת
 יהח-

 תורה. ללמדו מותר אי
 חךב( ס" ם)חלק

 בכיהמ"ד. ראש בגלף דוקא לעמודרוצה
 תיג( סי' ם)חלק

 מצוה יש אי כשבת סיגריות מלעשן עצמו לעכב יכולאינו
 בעשת. למעם עכ"פ לולומר

 קסא( סי' ם)חלק
 תטו( סי' ם )חלק ארצך. את איש יחמוד דלאבהבטחת
 באים שרובם בכלל בלע"ז[ )אדאסכררם המאומציםילדים

 או ממש עכו"ם בישראל יתערבו שלא גדולה סכנהמעכו"ם
 פלטן הענן רבינו משה גיד רב הערב קהל, פסחישאר
 עמהם החחתנו לא ישראל ובני ישראל עם יתערבושלא

 חךנוק מצא למירו, הוא זכוח אי קטן הקהל, מחוךונאבדו
 כמחצה אמרינן מחך קבוע כל בדין עכו"ם, שרובבמדינות

 הילדים בקהל, לבוא מוחיים אי ואסופי שתוקי מחצה,על
 גרים. או אסופי או שתוקי דין להם יש איהמאומצים

 רה( סי' י)חלק
 מאומצים, שהם המאומצים מהילדים להעליםאסור

 איסוד להם שגודם עוד בלפני עובר מקורם מהםהמעלים
 לשוק יבמה מחךד ולפעמים יחוד ואיסור ונישוקחיבוק
 מתחתנים היו לא שאחרת מה בהם טרתחתנו לישראלוגורם
 זה שאין לומר חייבים שידוכין בשעת לפג"ע בכלל ג"כוזה
 בתם. אובנם

 רו( ס" י)חלק
 האנטרם כל לאסוף ועכ"פ יוחסין ספר לסדר ה" גדולדבר

 ישראל בני עשו וכן אחד בפנקס בארה"בהמאומצים
 ממצרים. שיצאובעשה

 רט( ס" י)חלק
 אחד לאיש ונשאת והלכה בערכאות ונתגרשה שנשאתאשה
 בתה על האם נאמנות בכמה השני, הבעל מן בת להוהיתה
 במסל"ת, רק להעיד התכוונה דלא היכא ממזרו4שהיא
 בת הראשת' בעלה של לבנים גם נוגע דנאמנותההיכא

שנתחזקה
 כח-

 שדנתה לומר האם נאמנת אי כבתו שנים
 והא הים ממיינת שבעו ואווה דאיש בהא בתו, זה שאיןאו
 בקוורת ידו, על סוקלין אי בחך את קדז~חך שאמרדאב
 בספר רערעא, בר ברערעא קרבן מחייבין איך מלכיאלדברי

 באו ועכטרו כבנו החדקו שנה ארבעים שלאחרהמכויע
 המלך, לדוד לו היו ילדים מאות ד' ביאור לערער,עיים
 בעולם נטרם דדוב כיון נימא לא אמאי לפנינו הבאהבאשה
 היכא עיים, שתביא עד הרוב מן קוהיא וניחוש הןנשואות
 נישואין, על הוכחה הוה אי בערכאות נשואין רישוםדאיכא
 דדוב הא ביותר ופרוצה מופקרת שאמו היתר למצוא ישאי

 אשתו אי עכו"ם כן, בנטר גם אי בעריות פרוציםנכרים
 מנכרי שמא דמספקינן היכא נשותיהם, מפקף וירמשמרתו
 הולד. להכערד יש אינתעברה

 רטג( ס" י)חלק
 להבתולה או להבחוד לגלות צריך אי טרדוכין בעניןהשואל
 הפסול על לדחם מצוה יש אם טרהרע, משפחהפסול
 לרחם מצוה קרש כ"ש בקהל להכניסו היתר לפמוימצוא

 הפסחים בהם להכניס שלא ישראל כלל ועל המיוחסיםעל
 הפסחים כל וקבץ שאסף כן הסופר עזרא עשה וכבדח"ו

 יוחסין.בעשרה
 דמד( ס" י)חלק



קיב כללימפתח
 בירושלים נכנס ממזר ראין מארר"נ המפרשים קחרתישוב
 איסווי בע"מ לכהן להחור שרצה חפץ אבמ בעל עלהשגה
 מתמיהת רכלים פ"א והרא"ש הר"ש רבוי ישובתורה.

 רס"ל ירושלמי רבוי פף החומה. בקרושת והרש"שהגוע"א
 בירושלים. כשהחמץ אלא ליכא חמץ על תשתחטרלא
 ונ"ח. נ"ז נ"ר, נ"ג, סי עודועהן

 כו( סי' ב)חלק
 צרק גוי עם לשרך נכון איבענין

 רער( סי' ב חלק)מהר"ת
 כהוגן שלא שאלושלשה

 ערה( סי ב חלק)מהר"ת
 שירוכין בענין ששואל מה כל על לומר חהבאם

 רפ( סי' ב חלק)מהר"ת
 בקהל ליכנס לו דין מה המאומץבן

 רפב( ס" ב חלק)מהר"ת

 המ"
 כהן אחר. חכם על ותמיה עליו. קרושתו אי כע"מכהן
 קהל. מקוי אי רכאפצוע

 כא( סי' ג)חלק
 בזה. שלמה מלאכת ברבוי ותמוה הנ"ל, בעניןעוד

 כז( סי ב)חלק
 באשתו. נאסר אי חולי מחמת נתוח ע"י ביציו שנחתכומי

 ביאור לגרש. אותו כופין איפצ"ר
 פרש-

 ממזר יבא לא
 מחלוקת בממזרת. מותר פצ"ר אי הראשונים.ובמחלוקת
 פצ"רהראשונים

 ע-
 בידי סויס מ"ש התמוהים. יש"ש לרבוי ישוב לחולי.חח. בין וחילוק בקהל לבא נאסר אי חח.

 פצ"ר. איסור וטעם ארם, בידי מסויסשמים
 קסו( ס" ר)חלק-

 הרחם להחמא מותרת אי ומצטערת חולהאשה
 ע-

 ניתוח,
 מסרס פטור, הנקבה את רהמסרס הרמב"ם לרבויישוב
 משאר נקבה או אשה ארם, ממסרס חמור אי חיה אובהמה
 סם שותה בין חילוק עקוין, כוס לשתות מותרות איבע"ח
 שמסרסים לאחוים עצמה במסרסת חילוק בידים,למסרס
 משום חי בעלי כל של הולרה כלי לבטל אסוראותה,
 מקוי אי הזרע עורקי הקושר לרפואה, אשה המסרסחובל,
מסרס.

 וי( סי' י)חלק
 תורה שומוי שאינם בבית ונתגרלה ב"ר, שהטבילוהוגיורת
 יהווי. בחור עם לשדכה להשתרל ישאי

 ויר( ס" י)חלק
 אח"כ אשתו ףלרה הזוע באבוי ניתוח לועשו

 רפג( ס" ב חלק)מהר"ת
 צעב"ח משום יתוערם להרוג מותראי

 רפר( סי' ב חלק)מהר"ת
 מאחוים יותר משפחה יחוס בני שמקרביןטעם

 רפה( סי' ב חלק)מהר"ת

 ומ"
 מהרמ"ל וברבוי בעלה על נאסרה אי משד שנכעלהבאשה
 לאחרונים. וצ"ע הכהןור"ח

 ויז( סי ה)חלק

 מיתה. חיב שעבר חלל רכהן הפלאה בעלבקושית
 רלו( ס" ו)חלק

 ר"ל. לשד הנבעלתע"ר
 ויח( סי' ו)חלק

 לכהונה. שנים מג' פחותה בגיורת הויטב"א ברבויסתירה
 כג( ס" ב)חלק

 ברצון וסופו באונס שתחלתו רכל הפנ"י לקוורתישוב
 רבוי ביאור כויתות. מגמ' לו הניחו אומרתאפילו

 וסופו באונס תחילתו היתר ביאור מעל. למעולהמהוי"ק
 ער אותו כופין ביאור לבעלה. מותרת טעם מאיזהברצון
 ישראלית אלבשיה. יצר באיש אמוינן אי אני. רוצהשיאמר
 רנא( ס" ט גצשלק פוגעין קנאין אמוינן אי לכותיהנבעלת
 לא אלבשה יצרה זמוי. את להרוג לפינחס מותר הי'למה

 לביאה. מביאהאמוינן
 רנב( סי' ט)חלק

 אמוינן לא אמאי ופירש חי באבר יפרוש שלא בוהתרו
 אלבשיה.יצרו

 רנג( סי' ט)חלק
 מותר אי כ"ג ונעשה הדיוט כשהוא בתולה שנשאכה"ג
 בזה. ליה רמספקא התמוהין הח"ס מרן רבוי וביאורבה,

 רנר( סי' ט)חלק
 שלא זמן וכל חללים נעשין בניו באיסור גיורת שנשאכהן

 ער אותו ומחוימין ולרוכן לתורה לעלות אסורגירשה
 מהני, לא כהונה קרושת על שמוותר שאמר כהןשיגרשנה,

 ראשונה מביאה ונתעברה העויות מכל אחת על שבאכהן
 הף נמי ראשונה מביאה ומשוחררת ומגיורת חלל, הולראין
חלל.

 רכג( ס" י)חלק
 היא עולם קרקעבאשה

 רפו( ס" ב חלק)מהר"ת
 לכהן נאסרה אי מישראל פעמהם שנאנסהאשה

 רפז( סי' ב חלק)מהר"ת
 גף עם לזנות לאשתו שצוהבאחר

 רפח( סי ב חלק)מהר"ת
 שזנתה ראה לא רהבעלהיכא

 רפט( ס" ב חלק)מהר"ת
 לגרשה חיב בעלה שזנתה אישאשת

 רצ( ס" ב חלק)מהר"ת
 מאומצת בבתולה מותר איכהן

 יח( ס" ר חלק)מהר"ת
 בזה. פהנשטין מוהר"מ מוהר"מ המובהק הגאוןתשובת ימ"

 יש ממזר רחללה. לאו נמי איכא לכהן רממזרת חרשרבר
 רבוים כמה ביאור ועוד נתין. ולא ישראל קרושתלו

נפלאים.
 כר( ס" ב)חלק

 ותלף רחללות, לאו נמי איכא רבממזרת בהא להנ"להערה
 בזה. הרמב"ם בשיטת והגר"א הב"ח הפוסקיםבמחלוקת

 חקירת לפ"ר. שתוקי הרמב"ם החור למה לקוש"ישוב
 הדיטב"א ברבוי פי' עליו. קרושתו ממזר כהן איהפוסקים
 ראוריתא. איסור הוה נחון הרמב"ם ברעת צ"עהנ"ל.



 כללימפתחקינ
 כה( סי' ב)חלק

 חשש בהם יש אי ימ"ש הגרמנים במחנה שהיונקדם
 קוייך לא כיחד נשים הרבה שלעולם דכל ומחדששבףה,
 שבףה. דיןבהו

 רטז( סי' ה)חלק

 לפסול. לכיאה בתו מוסר האבאי
 קנ( סי ג)חלק

 אוכלין אי ועבדיו אשתו פצ"ד נמצא ואח"כ אשהנשא
בתרומה.

 כב( סף ג)חלק

 לטמא מותר ואי לגמוץ מקדושתו יצא אי כהןפצ"ד
למתים.

 כב( סי' ג)חלק

 אומרת והלכה כהן והוא תשובה בעלת עם שנשתדךבע"ת

 לו. מותרת אי בתשובה שחזרה קודם לעכו"םשנבעלה
 תכה( סי' ט)חלק

 כיאור זוטרא, באפי ותמיה לנהרדעא ראתי שבייתאבהני
 ר אחי בן חנניא דר חטאת בשביל רמתו ירושלמידבוץ

 הגמ' בדבוץ וכיאור בחו"ל, השנים את שעיבריהושע

והת"י.
 רנה( סי' י)חלק

 ומה נהגירה ושוב בערכאותיהם הנכוית על שנכבשכהן

 הבניםדין
 קצב( סי' ב חלק)מהד"ת

 חם"
 תערובות נישואיבדין

 יט( סי' ר חלק)מהד"ת

 טםי'
 בעלה ומת ונשאת וחזרה השואה בימי בעלה שנהרגאשה

 קטלנית. דין לה ישאי
 רנה( סי' ט)חלק

 יש אי אלמנה לו שמציעים ומי הזה, בזמן דקטלניתבדין
 שרעבי הר"ש בתיקון בזוה"ק, כמבואר סכנה משוםלחוש
 ראב"ש, באשת לדבר שלח הקדוש דרכינו כיאורז"ל,

 ורברו אלמנות שנשאו ז"ל והח"ס מהוץ"ל דבוץוביאור

 לאלמנת גדול אלמנת נושא כין חילוק נוכח, בלשוןאליהם

 הנושא אלמנותו, תנשא לא קדה"ש על מת פשוט,אדם
 הטעס סכנה, הוה אי חדש י-ב לאחר הנושא ע"ש,אלמנה
 הראשונה לילה בין וחילוק השני הבעל הורגשהרוח
 בהרהווץ ולהיות אשה בלא להשהות סכנה יותרלשניה,

 אלמנה. מלישאעכירה
 רלג( סי' י)חלק

 שם"
 ר"ת במחלוקת עכו"ם כבועל ונטמאה ונטמאה קוייךאי

 עליה, ערוה מאיסווץ שהוא בבועל קוייך ואיוויב"ם,

 הבועל על איסור חלות דליכא דבמקום הרמב"םובהבנת
 איסור בהו שהך אי עשה או לאףן חייכי הבעל, עלליכא
 לערוה. קדושה בה דתפסי לאףן חיכי כין וחילוקסוטה,

 רנא( סי ה)חלק

 וחילוק נאמן, אינו עדים לו ואין שזנתה אשתו שראהמי

 פתוח פתח הטוען מעליו. שעבודו להפקיע לנרר פ"פכין
 או נדר מטעם חד"א אנפשי' שף' למפרע, טעות קדהמהף

 רבנן דאפקעינהו אחרונה במשנה הר"ן בדבוץנאמנות.
 טעס ההפקעה, לאחר הקדהמן חלו והאיך מיניה,לקדרטךן
 ר' הגאון לקרטךת ישוב מחדש, נשואין ברכת בעי לאלמה

 היתה זרה אכתי דאפקעינהו לתי' קהמא טוסמניץ.משולם
 למפרע. תרומהואכלה

 רנב( סי' ה)חלק
 עכו"ם אשת תורה אסרה דלא שחדש הבי"ש מרןבדבוץ

 נשנית שלא מצוה כל בהא ביאור לדבויו. וצ"עלזנות

 לב"נ, מותרת אי נכילה לב"נ. ולא נאמרה לישראלבסיני
 לישראל. כשחיטה לעכו"ם מתרת דנחירה מהר"לובדבוץ

 רכ( סי' ה)חלק

 ב"נ. מצות ז' בכלל ג"כ הם אי נכויות נשים בהנ-ל,עוד
 רכא( סי' ה)חלק

 יגםי'
 אינה לכיאה ראףה שאינה חופה דלמ-ר השעה"מבקרטךת
 אסור ביוה"כ הא אחרת אשה לכה"ג מתקנין האיךקונה

בתשמיש.
 רמז( סי' 1)חלק

 מקוץ אי ונשאת ועברה הבחנה ימי להמתין שצויכהאשה

 ראףה. שאינהחופה
 רמח( סי' 1)חלק

 זמן ולאחר מזה זה ונתרחקו בערכאות לנכוץ שנשאתאשה
 נשאת הבחנה. ימי מתחילין מאימתי בערכאותפטרה

 תואר יפת טעם. ומאיזה ג-ח להמתין צויכה אילעכו"ם

 הבחנה.צויכה
 קעו( סי' ד)חלק

 אי מזה זה שנתפרדו שנים ג' אחר שנהגרשה מומראשת
 להקל יש ואי הגט. קבלת אחר הבחנה ימי להמתיןצויכה
 לאחר וחזר וברח אשה קדש פ"ט. סי' כנוב"י הדחקבשעת

 יום.צ-א
 קעז( סי' ד)חלק

 אי ממנו ונהגרשה בערכאותיהם לעכו"ם שנשאתגרושה
 ג' להמתין צויכה אי הראשון. ישראל לבעלהמותרת

 להבחנה.חדשים
 כח( סי' ב)חלק

 מי ברוב, כיטול בזה קוייך אי אחר בזרע איש זרעהמערב
 הקודמת לאשתו זרע אותו והטילו ומת בבאנק זרעשהניח
 אשה אי למפרע האיסור בזה נתקן אי שלו האלמנהכלומר

 בזה. ותוס' רש"י ומחלוקת אנשים משנימתעברת
 רמא( סי י)חלק

 כתובות התוס' בדבוץ זצוקלה"ה קניבסקי הגוץ"ילהגה"ק

 בו אין הוה אי להניק שלא נררה הוא, לה וקים היאנדרה
 על תמיה נאמנת, ואמאי לבעלה משועבדת הוץ גםמעשה,

 שהבעל או מעצמה מניקה כין חילוק והפנ-י,המהרש"א
 מהנקה. הנאה לה יש המינקת אשה להניק,כופה

 רמה( סי י)חלק

 חכירו מעוברת מדין לבעלה אסורה מאחר שנתעברהאשה
 רצא( סי' ב חלק)מהד-ת



קץ כללימפתח

 טוםי
 בקדוורן. פלגש אי תלף אביו פלגש אדם נושאאי

 קב( סי ג)חלק
 איסור אשתו. מיתח לאחר חמותו שנשא אחד בישבמעשה
 ואי בלאו. או בכרת הוא אם אשתו מיתת לאחרחמותו
 קנין הוה חליצה ירושלמי במחלוקת בה. תופסיןקידוורן

 פטור.או
 רנו( סי ט)חלק

 כדת נוהג ואינו יהודי שהואאמר
 טו( סי' ד חלק)מהד"ת

 מזם"
 ראבהס רעפארם של מכתבו אועדותו

 טז( סי' ד חלק)מהד"ת
 יוםי'

 לבנו לשף' נאמן אי בני. זה לומר האם נאמנתאימתי
 בבת"ח. לילד תיובממזר.

 כא( סי ב)חלק
 דמים בדיקת ע"י ובנו אב להכרת בהלכה סמך ישאי

שלהם.
 קסג( סי' ד)חלק

 מהני. אי צילום ע"י פניםהכרת
 רנג( ס")ח"ז

 מסל"ת עכו"ם אשה. לעדות במסל"ת מומרנאמנות
ונאמנותי'.

 קמו( סי' ג)חלק
 )ואגב מה"ת אביו את יורש אי נס ע"פ וחי וחזר שמתמי
 תורה מתן בשעת נשמתן יצתה דמה"ט בנימין נחלתעחן

 מ"ת(. קודם שנשאו קורבה וין מהםלהפקיע
 תא( סי' ט)חלק

 אי נס ע"פ ותיתה וחזרה שמתה אשה בהנ"ל להנ"לעוד
 נקבר שלא זמן כל דמת חדש דבר שנית. לקדשהצויך
 בעוה"ז. שכרו נטל מקויאכתי

 תב( סי' ט)חלק
 ומה אשתו מתרת אינה הבעל מיתת דבב"נ הפנ"יבמש"כ
 זה. על להקשותשיש

 תכ( סי ט)חלק
 מתבקש, החוטם בעל כ"ט דף תענית הגמרא דבויביאור
 להתבשם צויכה אין בוין ע"ב ל"ה דף יומא הגמ'דבוי
 הקטורת. בסגולת הקטורתצמויח

 ח( סי' י)חלק

 הםםי
 עשף מקוי אי בתולה חזקת להשתנות. עשף' חזקהבדין

 חזקה. מיני ובג' ואונס פתף ע"ילהשתנות

 כם"
 בנסרם. הסתכלות ואיסור שלו שאינה באשה נניעהאיסור
 מדאור=תא. להרמב"ם אסור אי חיבה לשם שלאנגיעה
 באשה הנוגע הגדולה. אחותו לנשק דאסור להרמב"םרא"
 נסר בין לחלק יש אי איסור, בו יש אי במתכווןשלא

 נגיעה. לוין לישראלעכו"ם
 קפו( סי' ד)חלק

 לסתם אנסרם ולא נסרם לרופאות לילך לנסרםאזהרה
 יש ענינים בשאר גם והולדה. עיבורן בשעת אובויקות
 האפשר. בכללמנוע

 רלב( סי' ז)חלק
 שלא כוי יד בפסרטת לאשה שלום להסרב היתר ישאי

לבהשה.
 רכג( סי' 1)חלק

 לידי באים שפעמים סאבוועי או בבאס לנסוע מותראי
 בנסרם.נגיעה

 קפו( סי' ד)חלק

 כאם"
 ורע בשמחות. ואנסרם נסרם יתערבו שלא הזהירותבענין

 שקץ מלאים שהם במלונים חתונות שעושיןהמעשה
 מאוסים. ודבויםוטומאה

 ויט( סי' 1)חלק
 דבוים בס"ד בפנים עחן פניה איסור מתחיל שנים כמהבת

 לדעת.נחוצים
 קלד( סי' ה)חלק

 הנושוים.פירות
 קלה( סי' ה)חלק

 הרוקח. מבעל ח"ו בפניה שנכשל למי המשקלתשובת
 קלו( ס" ה)חלק

 דאסור ובהא הקטנה. בתו כבת בנו בת לנשק מותראי
 שלה. צבעונים בבגוילהסתכל

 קעג( סי' ז)חלק
 אסור אי באשה נגיעה שוטה, חסיד איזהו סוטהבמשנה

 אחותו. לנשק דאין להרמב"ם ראי'דאור=תא,
 רכה( סי' ה)חלק

 יש אי באנסרם. כמו בנסרם שץיכות אי אישותאיסווי
 תורה שצותה מה ביאור באנסרם, לנסרם הסתכלותאיסור
 בלב. שתלף דבר תחמודלא

 קלב( סי' ה)חלק
 ברכות בגמ' ופי' באנסרם. להסתכל ישראל לבנות מותראי
 ותמיה שמואל, מילקוט לאיסור ראי' ביפיו להסתכלכוי

 בזה.להמתיר
 רכב( סי' ה)חלק

 איש. של זמר קול לשמוע שלא מצוה אשהאי
 רכג( סי' ה)חלק

 יש אי ראויא על אשה וקול אותה רואה כשאינו אשהקול
 איסור.בה

 רכד( סי' ה)חלק
 דבור קול בלע"ז[ ]ספיקער נואמת אשה לשמוע מותראי

 מג' למדה דר"מ דביתהו ברוויה ערוה, הוה איבאשה
 לדבר התירו לא לבנות. ללמוד דאסור משום רבוותאמאות
 בעלמא. באקראי אלא זרה אשהעם

 ויח( ס" ה)חלק
 ואשתו איש רק שנתי בנשף ויקח-ם שעוורם הכנסתבית
 איסור. בזה ישאי

 עב( סי' ד)חלק



 כללימ*תחק*ו
 בזמן נוהג אי אשה אחורי ולא ארי אחורי ז"ל דאמרובהא
הזה.

 רכו( סי' ה)חלק

 כשאר באשתו גם אשה אחורי ולא ארי דאחורי נוהגאי
 לשוק. יוצאים שרובםנסרם

 רכז( ס" ה)חלק
 דאורהתא. ראף אינו הף אי מדרבנן ראףאינו

 רכח( סי' ה)חלק
 ומעכירין שונות בחדלות מכיאין החופות שתחת הרעבמנהג
 בלע"ז[ ]מארטשען יפיין להראותך קטנות בפסיעותאותן
 שבידו ומי איסורין כמה משום ואסור פלילי עקוהוא
 לבטל. מצווהלבטל,

 רכט( סי ה)חלק
 אשה קול הרהור. משום או בעצם ערוה הוה אי באשהקול

 ערוה. הוה אי בו וכיוצא טעיפממכונה
 רלח( סי' ז)חלק

 להב"ש ףשוב לכ"ע מדאורהתא אסור אי באשההרהור
 החכ"ש.מקחיית

 רלט( סי ז)חלק
 הוה אי וטעלעפאן ומחקראפאן הראדיא על אשהקול

ערוה.
 פו( סי ד)חלק

 בטשודכת. הסתכלותאיסור
 רלג( סי' ז)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 רלד( ס" ז)חלק

 להתנהג הרוצה לבחור מקדש האיש בפרק ארוכהטשנה
 בדין נשואין. לאחר עד מרישא ענינים בכל התורהע"פ

 בעניני תחבולות ושאר בחדלות, עם ולצאתהסתכלוו4
 לידי יבואו ולא שיתקחמו לסךדחנין מה"ת ועצהסרדוכין,
 ח"ו.גירוומין

 רלח( סי ז)חלק
 לקהל. ]סעקרעטערק מזכירה תה" לאאווה

 כ( סי' ב)חלק

 החופה. תחת ונסךם כשאנסךם קדוומין לסדר סמכו טהעל
 קמז( סי' ג)חלק

 החופה כשתחת קידוואן לסדר העולם סמכו מהעל
 ונסךם. אנסךםתערובות

 רו( ס" ד)חלק

 במקום במעתו שהשמחה לומר שמותר הלבושבדברי
 הס"ח. נגד אחד בחדר והאנשיםווהנסךם

 רכו( סי 1)חלק

 אשה עונה. בשעת שלא מותר אי לבעול שרפואותומי
 אין פ"ו שקחם קודם מעונתה למגוע לבעלהשהרשת
 להשתדל ךש ברכה. עליו תבא שקחם ולאחר לושוטעין
 בתשמיש. למעט כדי לפטרו אשתואצל

 רמ( סי' ז)חלק
 עונה. בשעת אינו לרפואה דמשמש הרמב"ם לדבריכיאור

 רמא( ס" ז)חלק
 היוצאים ענינים ועשרה הבריאות בגלל בתשמיש למעטיש

 אלו. בעניניםלהלכה

 רמב( ס" ז)חלק
 שאין במקום לבחורים חול לימודי ללמוד מותרת איאשה
 לשם שלא ובאנסךם בנסךם הסתכלות יחוד. משוםחשש
 של דבורה קול והסתכלות. רא" כין חילוק אסור. איזנות
 ערוה. הוה איאשה

 רכה( ס" 1)חלק
 ישרה סברא ולנשקה לחבקה דאסור שנתקדשה בקטנהטעם
 קידוורן. המאירי דעתלפי

 קעד( סי' ד)חלק
 עכו"ם. עם לזנות נכריוח להחזיקאיסור

 קכח( ס" ג)חלק

 יש אי לנכרים. נכריות בפרוצות סרסור להיות איסור ישאי
 מה"ת. בשפחהיחוד

 קפח( סי' ד)חלק
 ואי משמרתו אשתו בהו אמרינן אי גר, או כותי,עכו"ם,
 נקךיהו. מפקריעכו"ם

 קפט( סי' ד)חלק
 מכיאה נתעברה לא דלאה שכתב בבעה"נ להראב"דצ"ע

ראשונה.
 כ"ב( סי ג)חלק

 בדינא הקטנה, בתו כבת הקטנה בנו בת לנשק מותראי
 והיש"ש הריטב"א בדברי צבעונים. בבגדי להסתכלדאסור
 באכיו לרחו, דאסור נ"א פסחים וברש"י לש"ש,דהכל
וחמיו.

 קעג( סי' ד)חלק
 הסךדוכין. לפני בתולה על בחור והסתכלות פגישותאודות
 ובת נאה אשה לבנו שזימן למלך משל שלח, מדרשכיאור
 אותה. ואראה אלך הבן א"ל ועסךרהטוכים

 רסא( סי' ט)חלק
 והסתכלות פגישות באיסור וה"ה הראב"ד סרטתכיאור

 הראב"ד. סךטת לפי זווגו סךמצא מיואשרי
 רסג( סי' ט)חלק

 יארך זמן וכמה להפגש צריך פעמים כמה הרמב"םלסךטת
 עמה. סךפגש הזמן בכל בה להסתכל מותר ואיהפגישה

 רסד( סי' ט)חלק
 אכיזרההו בכלל הוא אם במשודכת החתןהסתכלות
 ואהבת על עובר אי קודם שיראנה בלי המקדשדעריות.

 דבר לראותה. בלי שרה את אברהם קידש ואיך כמוך.לרעך
 אשה רק ראי' בלי לקדש איסור ליכא אשה דבכלחדש
 לראותה. חחב נסרם משאר ומשונה מגונה דבר להסרש

 רסה( סי' ט)חלק
 ברית אבדר"נ דברי כיאור בפנרה. והרהור הסתכלותאיסור
 לעיני.כרחן

 רסו( סי' ט)חלק
 ולדבר נישואין לשם להכירה בתולה עם פגישה בעניןעוד
 הדדית. הבנה להם יש ואם לו. מתאמת היא אם לבהעל

 רסז( סי' ט)חלק

 למנהלי דברים וכמה היערבות לבחורי וקדושה צניעותגדרי
 דברי בזה. ליזהר שיש מה ענינים י"ח וההורים.היערבות
 את הלוחצים הם רעים יצרים ג' מהרהורים. להנצלהס"ח
 מהם. להנצל ועצה האשה: ע"דהאדם



 כלליממתח
 רסח( סי ט)חלק

 מותרת אי להנשא מתכונן שאודה תשובה בעלתאשה
 זו. במחנה הרע כמנהג החופה תחת לאחיהלנשק

 רסט( סי ט)חלק
 פכ"א הרמב"ם כמ"ש הגרולה אחוחו לנשק איסור ישאי

מה"א.
 רע( סי' ט)חלק

 בזה"ז. חבר אשת אחר לילך מותראי
 רעא( סי' ט)חלק

 הסתכלות ובאיסור לירה, בחרר לעמוד לבעלבאיסור
 שנהגו טבעית לידה ובענין באשתו. מכוסיםבמקומות
 זחקות. בלי בזה"זהרופאים

 רעב( סי ט)חלק
 נישואין. בשמחת ואנקךם נקךם תערובתבאיסור

 רעג( סי ט)חלק
 מלך בת כבודה כל משום עמונית ולא עמוני לימודביאור
 היש"ש רברי וביאור היו, צנועות מואב בנות ואטופנימה
 עצמה לרחוק צריכה הררך על אפילו חשובה אשהבזה.
 פנימה. להיות שחוכל מהבכל

 רער( סי' ט)חלק
 יחוד. לענין שומרת מקף כמהבת

 רעו( ס" ט)חלק
 ראל הא ביאר אשחו. לפני עצמו להכניע הבעל צחךכמה
 טובה מתנה טובה אשה ביאור האשה. עם קךחהתרבה
 שנאה לנטור האשה שטבע טעם לבעלה. צרעת רעהואשה
 בעליהן רצון עהמין וכשרות צרקניות נקךם למחול.ולא
 ההבל: אחר הולכיןואין

 קךא( סח ט)חלק
 האשה. עם קךחה תרבה אל של הגררמה

 חח( סי י)חלק
 בין יחר ונקךם מאנקךם ריקודים נגר כחו בכל למחותיש

 רעריות, אביזריהו כגרר הכל והוא פנףם וביןנישואין
 בחמשה עובר אשה ע"י חן בשחית קךר מכלי זמרהשומע
איסוחם.

 חט( סי' י)חלק
 אי דירה קךקבלו בשביל לפנים וקירהרן חופההעושה
 חופה ולעשות אירוסין וברכת ברכות שבע לומריכול

 אירוסין, ברכת לברך אפשר מוד ער בעדים,וקידהמין
 אח"כ יכול אי נישואין ווישום עדים עם חופו"קהעושה
 היוד. משטהלומר

 רלז( סי י)חלק
 אלפנ"ע עבר קא והא בהחה, ע"ה לידבר ז"ל שאמרובהא

 רצא( סי י )חלק אשה. על בהסתכלות לע"השמכקךל
 דין בזה יש אי האשה אחוף בלע"ז[ ]קאר במכוניתהיושב
 אריראחורי

 רצט( סי' ב חלק)מהר"ת
 בררך לנקךם צניעות שיךאי

 ש( ס" ב חלק)מהר"ת
 לנשאה ורוצה לברקה בתולה עם ברחובלצאת

 שא( סי ב חלק)מהר"ת
 הרגל לכיסף מהני אי שקפותגרכים

 קךא( סי' ב חלק)מהר"ת

 כ-כב( סי' ר חלק)מהר"ת

 כג( סח ר חלק)מהר"ת
 גזוזטרא והקיפוה גרול תקון תקנובעזרה

 כר-כה( סי' ר חלק)מהר"ת
 שבת של זמירות לענין ערוה באשהקול

 כו( סי' ר חלק)מהר"ת

 כבמי
 וכיצר יחוד, משום לחוש יש אם לביה"ח אשה הלוקחנהג

 בשבת.יעשה
 מח( סי' ג)חלק

 לאשה. האיש חולה בין חילוק הוא. ראוריתא יחודאיסוד
 רשוב ימיו כל יחוד לאיסור שעבר ליש בן בפלטץצ"ע
לזה.

 מח( סי ג)חלק
 יעבור. ואל יהרג אי להתחחראנסוהו

 מח( סי ג)חלק
 אחר בחרר לרור לאיש מותר אי חררים ב' בתדירה

 כגמ' פח אחר. לכל הרלת בסגירת שני בחררולאשה
 והתוס' הרמב"ם במחלוקת מבפנים. ונקךם מבחוץאנקךם
 ז"ל. החז"אוברבף

 רכח( סי' 1)חלק
 איסורים. כבכל ביחוד קךעור חצי איסור ישאי

 רכר( סי)ח"ו

 ואוטאבוס. במעלית יחוד חשש ישאי
 רכז( סי' 1)חלק

 אי אשה שם ומצא בלע"ז[ ]עלעוועיטאר במעליתהנכנס
 יחוד. משום לצאתחחב

 קפז( ס" ר)חלק
 שאין בקעה או שדה יחוד. איסור קךיך מקומותבאיזה
 אשה אנקךם כמה עם יחוד. משום בו יש ושביןעובחן

 להורים אזהרה מחיחר, איש נקךם כמה ועםמחיחרת,
 יחוד. בשביל מבניהם מכשוללהסיר

 קל( סי' ה)חלק
 בזה. האיסור וחומר לכלה חתן וקירוב יחודאיסור

 קלג( ס" ה)חלק
 הרא"ש לרברי ףשוב הטובים. במעקךה אשה לשבחמצוה

 . חחם.בארחות
 רמג( סי' ז)חלק

 ערוה. הוה אי באשהקךנים
 רמד( סי ז)חלק

 כמה בלע"ז[ ]כייבי-סיטער ילדים בשומף יחודאיסור
 רעה( סי ט )חלק ואיסור. היתראופני
 אחרת אשה עם ליחר מותר אי בעיראשתו

 שב( סי ב חלק)מהר"ת
 יחוד לענין שומר חשובי אי בחו אואמו

 שג( סי ב חלק)מהר"ת
 בדין אלמנה ואמו לביחו שבא חבר לו רש שנים י"גבן

יחוד

 באשחוהסתכלות

 ונישוק חיבוקאיסור



 כללימפתחקיז
 דש( סי' ב חלק)מהד"ת

 לפניה אלא אמו אחרי הבן ילך שלאבתקנה
 שה( סי ב חלק)מהד"ת

 יחוד באיסור ערעור חצי דין ישאי
 שו( סי' ב חלק)מהד"ת

 כגם"
 בדין ירחמו. השמים דמן אהא לסמוך יכהיין סכנהבאיזה
 זה. על לסמוך יכול אימתי רע דבר ידע לא מצוהדשומר

 קצ( סי' ד)חלק

 רש"י במחלוקת זה על זה אנסרם שני לרכוב מותריםאי
 בתרומה. אסורים גמלים דרוכבי בטעםותוס'

 רכט( סט 1)חלק
 ידוע. לזמן להתעבר לה שסכנהאשה

 רלא( סי' ה)חלק
 מן שאמרו חכמים בדברי במוך, משמשות נסרם דג'בדין

 הקטנה עם המשמש הנס, על סומכין אין הא ירחמוהשמים

 של גדרים בכיבמה, קטלנית שייך אי הוז"ל משום עובראי
 חילוק הנס, על סומכין ואין פתאים, ושומר מצוה,שומר
 שאינו מי הריטב"א בדברי מסגולה, או מטבע הסכנהבין

 ברחם, אוטם לה שיש אשה דעיבא, ביומא למולרוצה
 מלא"ת, קיל לפ"ת דמוך ז"ל החז"א הגה"ק מרןשיטת

 הנשים פטור טעם קיל. איזה טבעת או במשחהתשמיש
 ינהגו. כיצד מינים שרובם רופאיםמפ"ו,

 רלב( ס" ה)חלק
 בשיטת במוך, לשמש מותרת אי להתעבר לה שסכנהאשה
 משו"ת מביא במוך, משמשות נסרם דשלש ור"תרש"י

 ואונן, ער כמעשה הוא ונופצת הממלא ל"ג כללהרא"ש
 מקושית להגרע"א ףשוב ר"ת, בפי' שיף מהר"םובפי'
 משה, האיגרות לפסק ףשוב י"ב, יבמות בנמק" ופי'ח"א,

 עצים כעל הוה במוך דתשמיש הריטב"א בדברי חדשפ"
 להוליד. הראף זרע להשחית מותר ומתיואבנים,

 רל( סי' ה)חלק
 אמרינן לא בטבע דבסכנה שחידש בי"ש מרן לדבריישוב
 שופך כאלו זה הרי תשעים ליום המשמש מצוה,שומר
 מקחם שאינו אחר גוף על אמרינן לא מצוה שומרדמים.
 יהונתן. דברי בס' תמיההמצוה.

 רלד( סי' ה)חלק
 דברים ועושה זקנים במושב בדעתו שפף ואינוזקן

 שלא אחד בחדר גף' זקנה עם ליתנו מותר אימכוערים
 אי בנכרים זנות איסור "ש אי ביאור נסרם, שאריטריד
 דרבנן איסור להחור מנשים, אנשים בהם להפוישצריך
 ליחיר. דאוריתא איסור מלהחור יותר חמורלרבים

 רכא( סי' י)חלק
 שלאחר בבאנק ולהניחו זרע ממנו להוומא מותר איחולה

 המהרש"ם בהיתר אשתו, להזריע בו ישתמשוסרתרפא
 בזה. והאוסרים מלאכוחות בהזרעהלהשתמש

 רמ( סי' י)חלק
 במבה~יו חיכוךאיסור

 שז( סי ב חלק)מהד"ת

 כרםי'

 אנשים ב' בלע"ז[ ]בהסיקעל אופנחם על לישב מותראי
 בזה. זהשנוגעים

 רל( סי' 1)חלק

 פרקרין. מ~נו שלא וללמרם קטנים להפויש ישאי
 רלא( סי' 1)חלק

 בבית אדום מלבוש ללבוש מותראי
 שיג( סי' ב חלק)מהד"ת

 כהם"
 לאו עונה מצות לפקדה. מצוה יש אי עונתה שמחלהקטנה
 מאד. פגום זה הרי בתשמיש המרבה הוא. הגוףחובת

 רלה( סי' ה)חלק
 פגום הוא מצוה בשעת שלא בתשמיש ולמרבה בהנ"ל,עוד
 התורה. ברשות נבל ונקראמאד

 רלו( סי' ה)חלק
 חופה. בליל שנוהגין ותמיה זר באגדאדבמנהג

 קצז( סי' ד)חלק
 או זמניות שעות נחשב אי לת"ח חצות שהוא העונהבזמן
 הזווג. קודם עצמו ושיקדששוות,

 רלב( סי' 1)חלק

 עונה. בשעת שלא לרפואה לבעול היתר ישאי
 רלג( סי' 1)חלק

 למצוהבהכנה
 רצב( סי' ב חלק)מהד"ת

 נקיות שאינן בירים בד"תלדבר
 רצג( סי' ב חלק)מהד"ת

 מאיסורלפרוש
 רצד( סי' ב חלק)מהד"ת

 עינים בשמירת ליזהר צריך איקטן
 רצו( סי' ב חלק)מהד"ת

 יעבור ואל דיהרגבעבירות
 רצז( סי' ב חלק)מהד"ת

 בלי הכנסת בבית ואנשים לנסרם דרשה או תורהשיעורי
מחיצה

 שח( סי' ב חלק)מהד"ת

 נשואים לזוגים ובתולות בחורים בין לחלק ישאי
 שט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לנשים צנועות מלבה~יבגדרי
 שי( סי' ב חלק)מהד"ת

 ]זיפפער[ לחצניות או כפתורים ע"י הנסגריםמלבה~ים
 שיד( סי' ב חלק)מהד"ת

 במשרדים העובדותנשים
 שטו( ס" ב חלק)מהד"ת

 לנסרם ארוכיםמלבושים
 שטז( סי' ב חלק)מהר"ת

 ראשונה ליל בחתן באגדאדבמנהג
 שיז( ס" ב חלק)מהר"ת

 הנישואין בברית לבוא והדרכה עזרא, לטבילתטעם
 שיח( סי' ב חלק)מהר"ת

 הראשונה בשנה תורה לבןהנהגות
 שיט( סי' ב חלק)מהד"ת

 בית שלום מטול רש" דבריביאור
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 שכ( סי' ב חלק)מהד"ת

 הוא מה קרנה אונס רשא דבריביאוד
 שכא( סי' ב חלק)מהד"ת

 קידועויןהלכות
 כומ"

 דברי ביאור לק"נ. וצ"ע לב"ש ישוב בזה"ז. פילגשבדן
 פגם משום למחות יכולים משפחתו שבני והרש"להטור

משפחה.
 רלו( ס" ז)חלק

 אסור, מדרבנן מיהא פנךה דביאת אה"ע ח"מ דבריישוב
 הכהן. ר"חמתמיהת

 כט( סי' ה)חלק
 וקדוקרן חופה בלי טהורה אפילו פנךה על לבאאסור
 תקפו יצרו בועז דאור=תא, איסור הוא הרמב"םולדעת
 בשבועה. עליוונזדרז

 קלא( סי' ה)חלק
 לב"נ. אסורה חבירו פילגש ואי גט. צריכה איפילגש

 נב( סי' ב)חלק
 הוה אירוסין ברכת אי והראב"ד הרא"ש בקרטתהערות
 קידוארן, בלא מות' דפילגש הרא"ש דעת המצוה,ברכת
 כ"ו סי' א"ע הטור דברי ישוב דאסור. הראב"דודעת

 חברו פילגש אי גט. צריכה אי פילגש בידורהתמוהים.
 לב"נ.אסורה

 נב( סי' ב)חלק
 המצוה. ברכת הוה אי להדא"ש קדושיןבדכת

 קכט( סי' ג)חלק-

 כזמי'
 דמשנשאת דכתובות פ"ג אתךו"ט הגרע"א מרןבקושית
 מן מגורשת קנס. לה אין נבעלה שלא אע"פ לחופהונכנסה
 ותמיה מנה כתובתה נבעלה שלא עדים לה ךשהנשואין
 מירושלמי. בזה והגרע"אאמנ"ח

 רמב( סי' 1)חלק
 בהנ"ל.עוד

 רמג( סי' 1)חלק
 כן ולא בישראל משה כדת אומרים בקידה~ין דדוקאטעם
 מצות.בשאר

 רג( סי' ר)חלק
 הקדוש אוה"ח לדברי וביאור עושה. מה קידושיןקנין

 חי. פ'עה"ת
 רצב( סי' ט)חלק

 דצריך טעם עדים. בלא חוה את הראשון אדם קידשאיך
 והיא מעצמיו עצם היא אשתו הרי הא בכסף אשהלקדש
 אבדתו זה אין שמא חבירו ממון ספק הוה אי אשהאבדתו.
 רש"י לשון ביאור קנינים. ב' בה יש קידה~ין לו.ונתחלפה

 לבעלה. נקניתאשה
 רצד( סי' ט)חלק

 מרובעת בטבעת לקרש משפחות איזהמנהג
 שכב( סי' ב חלק)מהד"ת

 כחמ"
 חד באסה"נ שייך ואי לה. המותר באסה"נ אשההמקדש

 בגזל. אסורים אסה"נ שלו. מקרי ואילאצטרופי.
 נט( סי' ב)חלק

 הקדוקרן פקעי אי הלוקח בו וחזר מקח במעותהמקדש
 המוכר לטובת נתקנו אי בשביל ישרפו שמא תקנתלמפרע,

 הלוקח.או
 רמה( סי' ה)חלק

 אשה קידש דאם נפ"מ קונות מעות ד"ת ב"מברש"י
 דרכנן אדעתא דמקדש כל אמרינן מתי מדאור=תא,מקודשת
 יש"ש בדברי וצ"ע כ"ח מדף רש"י בדברי וסתירהמקדש,

 דאור=תא. מוקרשת אי דדבריהם באסה"נדהמקדש
 רלט( סי' ה)חלק

 במקום הקידה~ין ביטול טעם אומדנא. מועיל איבקידה~ין
 זנות. בעילת בעילתו שף' פי' רבנן.דאפקעינהו

 לב( סי' ב)חלק
 של לרבותיו ךשוב מקרש. דרבנן אדעתא דמקדש כלפי'

 דבר בחת"ס. צ"ע כן. ס"ל ראור=תא בקדושי דאפי'רש"י
 האם מן ערות )פסולי עליהם. עונשין אי מדות מי"גהלמד

 בזה( הרמב"ם סתירת ישוב דרבנן. אודאור=תא
 לא( סי' ב)חלק

 פתרון. בלי כחירה שהם אשה בקדה~י א"ח פמ"גביאור
 לב( סי' ב)חלק

 מההיא ומ"ש מקורשת אי באסה"נ מסוכנת אשההמקדש
 חשוב. דאדםהנאה

 רלט( סי' 1)חלק
 הרא"ש לדעת רמקודשת אשה בו לקדש טבעתהשואל
 לשואל קדוקרן טבעת בין דמחלק הט"ז בדבריוצ"ע
 בו. יצא אי בסתם מחבירו אתרוג השואלאתרוג.

 רנ( סי' 1)חלק
 ס"ל רב והא ברשותו דאינו משום א"מ במלוההמקדש
 דשלב"ל. מקנהאדם

 רמא( סי' 1)חלק

 דאפשר משום מללה"נ אמרינן לא דבפ"ו הרשב"אבדברי
באחרת.

 קנג( סי' ג)חלק
 ולא הפקר ב"ד הפקר בהו שיך אי דרבנן באיסוריהמקדש

 פסחים רש"י דברי וביאור לאבנ"מ. ותמיהה קידה~יןתפסי
 ג'. דף וכתובות ז'.דף

 רעט( סי' ט)חלק
 אשה לקרה~י מהני אי דרבנן קנין ע~יו לו שישמעות

 שכג( סי' ב חלק)מהר"ת
 בגזל או הנאה באיסוריהמקדש

 כז-כח( סי' ד חלק)מהר"ת
 גזל לענין למעות חפץ בין לחלק בירושלמימבואר

 כט-ל( סי' ד חלק)מהד"ת
 באסה"נ מסוכנת אשההמקדש

 לח( סי' ד חלק)מהר"ת
 אשה לקדושי מהני אי דרבנן קנין עליו לו שישמעות

 לט( ס" ד חלק)מהד"ת
 לבעלה נקנית האשה בר,ם"יביאור
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 מ( סי' ר חלק)מהר"ת

 מא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קנ-קנא( ס" ר חלק)מהר"ת

 הגמ' ופ" אשה, בקרחר מועיל אי להחדר מנת עלמתנה

 לי. שתחדרהו ע"מ מנההילך
 קפ( ס" ג)חלק

 5אמ"
 שזוכה קידרסרן הוה אי בשויפה שמצותן באסה"נהמקרש
 שמשלם מצוה החוטף זהובים. עשרה ששוה שויפהבמצות

 מקנס. או מדין הוא זהובים"
 רפ( ס" ט חלק רמא, רלט, ס" ח חלק נט, ס" ב)חלק

 הכלה בפני להסתכל צויכין אי קידוקרןעדי
 לא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קירחרן הוה אי האשה מכיוין שאיןעדים
 לב( ס" ר חלק)מהר"ת

 הכלה פני שמגליןמקומות
 לג( ס" ר חלק)מהר"ת

 הכלה פני לראות צויכים קידחרן עדיאם
 לר( ס" ר חלק)מהר"ת

 קרחלפוהו חושקרן אי שהוחזקהאשה
 לה-לח ס" ר חלק)מהר"ת

 לגרולה קטנה קידחר ביןחילוק
 לז( ס" ר חלק)מהר"ת

 5בפי'
 בשטר המקדשבדין

 מב( ס" ר חלק)מהר"ת

 5נמ"
 אין ברכות קידחרן. הוה אי אסורה בביאההמקרש
 ישוב בזה.( מ"ב סימן לקמן )ועין בקירחרן,מעכבות
 עדים ליכא הא חרופה משפחה בביאה בהמקרשקוקר'
 ביאה גמר בין וחילוק ביאה גמר הוא מה פ" ביאה.אגמר
 חרופה. לשפחהרפניה

 לג( ס" ב)חלק
 בביאה המקדש לכל שרוהו רשא של רבוררו קרטתישוב
 קרחרן. הר אי איסור בביאת המקדש זנות.בעילת

 קלב( ס" ג)חלק
 וחופת קונה אינה איסור ביאת שכתב הר"ן סרררתיקהב
 חופה. אחר חופה יש ואי קונה. רחופה בסוגיא קונה.נרה
 עהשה. נשואין או אירוסיןביאה

 קלב( ס" ג)חלק
 מאי בביאה קדש בכספא קדש ררנח כתובות גמ'ביאוד
 ערות בפסחף המקדש הוץ"ף שרטת ישוב למימראיכא
 ךשוב לארן, רחףבי מקרחרן הקרחרן חלו לאררבין

 רשא. שללרבוררו
 קלג( סף ג)חלק

 5דפ"

 דעת )שליט"א( פראנק פסח צבי ר המובהקלהגאון
 אירוסין רברכת דל הרא"ש טעם כפי לומר א"אהראב"ר
 שהוי קידחרן, בלא הר רפילגש משום המצוה ברכתאינו

 בזמה"ז. פילגש האוסוים מן רהראב"ר כתבהויב"ש

 הר רב"א מירושלמי ר~ר' עשה. מצות הוה אי אשהקירון8י
 והראב"ר התשב"ץ רעת וכן לעשייתן. עובר ובעימצוה,

 ברבוץ קרסר' אשה. קידחר על אקב"ו מברכין איןבהשגות.

 המצות כברכת כתב למה הראב"ר לשון ישוב שאלההעמק
 הרמיון.בכ'

 לר( ס" ג)חלק
 לקדש לומר ושכח אירוסין ברכת שבירך קידחרןמסרר
 ברכת הוה אי קידחרן ברכת הכתובה. מיר וקראהכלה,
 אשה. לקרש מברכין אין למההמצוה.

 רמח( ס" ז)חלק
 קירחרן. בברכת הלשון אויכותפה

 רא( ס" ר)חלק
 בהנ"ל.עוד

 רב( ס" ד)חלק
 שרו ידוע ולא בפמשו"פ רהמקרש החוו"ר לחירושישוב
 לקרחרן. חושעךן ואין מקודשת אינהלכ"ע

 רלה( ס" 1)חלק
 ז"ל. להח"ס ךשוב אירוסין ברכת ס"ביאור

 עובר בעי וזוי המצוה, ברכת הוה אי אירוסיןברכת
לעשיתן

 שכה( ס" ב חלק)מהר"ת
 אח"כ יברך אי קידחרן קודם בירך לאאם

 שכו( סי ב חלק)מהר"ת
 מברכין אי בתורה אסמכתא או ציור להם שאיןמצוות
עליהם

 שכז( ס" ב חלק)מהר"ת

 וקידוש חו"כ מחרא היאך החופה תחת הבוס עלהמברך
 והודאה מצוה כוללת התורהברכת

 שכח( ס" ב חלק)מהר"ת
 ראוריתא הוה אי היןעל

 מג( ס" ר חלק)מהר"ת
 לשתות לסנרק נותנין אי ברכה שלכוס

 מר( ס" ר חלק)מהר"ת
 שקחמה לאחר מצוההידוד

 מה( ס" ר חלקץמהר"ת
 מברכין אימרר אירוסיןברכת

 מו( סי' ר חלק)מהר"ת
 ומברך חוזר אי אירוסין בבדכתטעה

 מז( ס" ר חלק)מהר"ת
 לברך יכול מרר ער אירוסין ברכת בירךלא

 מח( ס" ר חלק)מהר"ת

 5הפ"
 שבעולם נקרם בבל אסוד השליח ומת אשה לקדשהשולח
 בקרובות. רמותר הרמב"ןובקרטת

 צח( ס" ה)חלק
 מטעם יד רבו. כיד דידו משום לרבו שליח נעקוה איעבד
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 אי אשה לנירוקרן קידרשףן בין חולוק שליחות. אוחצר
 המשחרר קרקע. מע"ג קדהרך טלי לה באומרמתקדשת

 דלעולם. בעשה עובר אינו לצרכועבדו
 רלד( סי' 1)חלק

 איסורא איכא נמי דידה נבי מ"א קידוקרן רשא דבויביאור
 רצ( ס" ט )חלק לשלוחה. קידהרן יהיבכי

 ואי נישואין. לשם שלו כלה או בתולה עם לדברבענין
 בשביל להסתכל להאב מותר אי הטלפון. על לדבריכול
בנו.

 רצא( ס" ם)חלק
 עבירה לדבר שליח הוה אי שליח עאהמקדש

 שכם( סי' ב חלק)מהד"ת
 בשוה בנכסיהון ישלטו רק בחנאים שכוחגףןבמה

 של( ס" ב חלק)מהד"ת
 ומת אשה לי וקדש צא לשלוחוהאומר

 מם( ס" ד חלק)מהד"ת

 לומי'
 בהלך כמו קדשה שמא ח=ערנן לא אביה שמתקטנה
 אשה לי וקדש צא לשלוחו דאומר הא פ" הים.למדינת
 שבעולם. הנערם בכל אסור השליחומת

 לד( סי' ב)חלק
 יבקע שמא כגמ' קמדמי מה והבי"ש הח"ס לקהרתישוב
 לזמן אפילו חזקה בתר דאהינן מנלן ימות. לשמאהנוד
 בחזקה. ערנף ראינו שלא זמן כלמרובה

 רכב( ס" 1)חלק
 ללוות חיב ואם בנו. את להערא האב על מוטל כמהעד
 להם יש אי ש~ים מי"נ יותר נדולים בנים זה. עלממון
 לרשוארן. ממון להם ליתן ההורים אלטענות

 רמ( ס" ם)חלק
 שלחן על ס15כה כין נפ"מ לעצמה היה מעשה איבונרת
 והרמב"ן. וחוס' בעהע"ם במחלוקת לא, אואביה

 רכה( ס" י)חלק
 קטנה קידהרבדין

 נ( סי' ד חלק)מהד"ת
 בחו שקידש לאב שמכחיקרםעדים

 נא( ס" ד חלק)מהד"ת
 האב לנאמנותטעם

 נב-נג( סי' ד חלק)מהד"ת
 בזמה"ז קטנהקידוקר

 נד( ס" ד חלק)מהד"ת
 סתם למקדש לנקום מקדש בין לחלק ישאם

 נה( ס" ד חלק)מהד"ת
 הערכאות והאב הבעלהרודפים

 נו( ס" ד חלק)מהד"ת
 הקסנה בחוהמקדזם

 נז( ס" ד חלק)מהד"ת
 קטנה ב~ן את שקידש ב"ד לפמ שבאאב

 נח-נם( ס" ד חלק)מהד"ת
 רורחה בכלל ערכאותהולכי

 ס( ס" ד חלק)מהד"ת

 לחמי'
 מתנה. הוה אי בו רשות לרבו שאין ע"מ לעבד מתנההנותן

 מו( סי' ב)חלק
 ושליח במשרה אלא קידוקרן יחולו שלא הקהלבתקנת
צבור.

 לה( סי' ב)חלק

 בקידהרן. תנאיבדיני
 לה( סי' ב)חלק

 מה על מתנה הף לא ידוע לזמן ערנרשנה ע"מהמקדזם
 מתנה נודנת מניעת ח"א. מהשגת רשוב בתורהשכתב

 זה, על הוצאות החרא ואם אונס, מקרי אי לושהבטיח

 אונס. בדיניועוד
 רמב( סי' ה)חלק

 סותר דוישא וויוקא צדדים כשני שהתנה כפולתנאי
 דיוקא בטל, לא ואת"ל התנאי, בטל אי דסיפאלדיוקא
 עיקר. דסיפא דיוקא או עיקרדוישא

 קצד( ס" ד)חלק
 בכל ושלאו תנאים, מיני כמה בגיטין תנאי בדיניקונטרס
 הנעלם בסוד המעשה. מבטל קוהתנאי אמרינןתנאי

 מבעה"מ טעם כ'. כיצה בעה"צ על בהשגותלהראב"ד

 כסות בשאר מתנה דעת. מגלף גרע כפול שאינודתנאי
 בחורה. שכתוב מה על מתנה הוה איועונה

 קצא( ס" ד)חלק
 למעשה. קודם ותנאי ללאו קודם הןבדין

 קצב( ס" ד)חלק

 קודם בתנאי וקדושץ, בגיטין דבירו כדי תוך חזרה מהניאי
 דשכ"מ. כגיטא שמואל אתקין ע"ה מרטין רא"המעשה.
 לחזור. דיכול פשום הראב"דלדעת

 קצג( ס" ד)חלק
 קטנה בתו שקידשאב

 סא( סי' ד חלק)מהד"ת
 עדים זכר ולא בוד את קדשודאמר

 סב( סי' ד חלק)מהד"ת
 קידוקרן הוה אי שנאה מתוך בתו שקידשאב

 סג( ס" ד חלק)מהד"ת

 דוקא ב"ד בסני לומר בעינןאי
 סד( ס" ד חלק)מהד"ת

 שליח ע"י אשההמקדזם
 סה( ס" ד חלק)מהד"ת

 מבמי
 אירוסין וברכת עדים עם וקדהרן חופה לעשותאסור

 משום איסור בו יש והמסיע דירה קבלת לשםונשואין
 מקושטא שבאת אלמנה באשה עבירה, עוברי ידימס=ע

 רק קידהרן לשם כוונה שלא נישואין תעודת להוה"
 השוחקין ובתולה בחור הקדושה, לארצינו לצאתשח1כל
 הלל הגמ' ביאור קידהרן, הוה אי ומקדש ראש קלותדרך
 בין שמחלק הפרישה בדברי צ"ע הדיום, לשון דורשה"
 ממונות עדי ובין לקחם באים שהללו ומטין קידהמןעדי

 הוה אי החורה בכל עדים לב' טעם האמת, לבררשבאים
 מעשה יבמות בירושלמי נזה"כ, או משקרי דלאמשום



 כללימ*תחקכא
 כשנת כערמה נשים מאות שלש וקירש ר"טשהעוים
 שכתוכ מה על כמתנה הוה אי נשים אלף הנושאיעבון,
 עונה. מצות לקיים יכול שאינוכתורה

 רלח( ס" י)חלק
 אומרנות כתר כנשואין הולכיןאין

 שלא( ס" כ חלק)מהר"ת
 קירוורן עוץ ליחרכיצר

 סו( ס" ר חלק)מהר"ת

 נשבםי'
 כקרוורן כמו מהני לא למה לאחוים שחכ לבע"חכתופס
 פנים. בג' ךשוכ לנוכ"י צ"ע לאחוינא. חכ נמירהוה

 קפכ( ס" ג)חלק
 אי לקטן. אישות מצינו ברדלי רא לשיטת צ"עלהנ"ל,
 לחרש נשואין שתקנו טעם קרוורן. אחר קרוקרןעחיך

מררכנן.
 קפג( סי' ג)חלק

 מטעם קטן לכנו אשה מקרש ראכיו הנ"ל ר"י שיטתישוכ
 מהני. אי לכשיגויל שיחול שליח שעשה קטןזכיה.

 קפר( ס" ג)חלק
 מהני אי זכיה יוץ על לקטןקידוורן

 שלב( ס" כ חלק)מהר"ת

 מדםי'
 לזה. הצויכים ותנאים רתה"ק ע"פ יהומ הואמי

 קסא( ס" ר)חלק

 לזה. הצויכים ותנאים יהורי הואמי
 י( ס" ז)חלק

 אשה. לקדש גר מקוץ אי טבל ולא שמלגר
 קעח( סי' ר)חלק

 אע"פ ישראל קה"ל הא ישראל מכלל עשו ויצאלמ"ר
 ה" אכינו רמאברהם הרמב"ן שיטת הוא. ישראלשחטא
 קודם אי הפוסקים כמחלוקת גמוחן. ישראלים ויןלהם
 ישראל ככלל הוא וין לאיזה משומר להם. ישראל ויןמ"ת

 רמר( ס" ה)חלק
 שליח הוה אי לאין לחחכי בתו המקרש האחרוניםבחקירת
 עכרה.לרכר

 קמט( סי' ג)חלק
 לכא ךוכל דעת לו שאין לחרש קירוורן חדל תקנולמה
 איסור.ליוץ

 רנח( ס" ט)חלק
 מילי חיי וקלא עין רטכיעת ז"ל והח"ס הרמכ"ןשיטת
 קלא או עין טכיעת אונינהו

 רנט( סי' ט)חלק
 אשה היו קידוורן והעוץ ראכיי רעפארעם עאבנשואין
 עם רק פיטוחן גט בלי לאחר האשה נשאה ושוכוקרוכ.
 כן. לאחר שנולרו הילוים להתיר יש אי ]כלע"ז[ויווארס
 עקידה בבעל החבם לקוורת ישוכ אזרחים. בנשואיפלפול
 עושה ארם אין אמוינן מתי ממומר. גט מכקשיםלמה
ככ"ז.

 רעח( ס" ט)חלק
 שנתקדשה חוחן בת וחציה שפחהחציה

 שלג( ס" כ חלק)מהר"ת
 גט וצויכים קירוורן תופסין שקרשו רכותים הכה"גברכוץ

 שלר( סי ב חלק)מהר"ת
 גךם ]הכותים[ שעשאום ער משם זזולא

 שלה( סי' כ חלק)מהר"ת
 ולקיום שכקרושה רכר וכל למנין לצרף רעת כר נקראאיזה

המצות
 תכג( סי' ב חלק)מהר"ת

 מוםי'
 עוים כלי ממזרות לעז להוצאת לחושאין

 רעז( סי' כ חלק)מהר"ת

 נםי'
 בחרם שירוך. לה שחזר בתולה לישא חשש ישאי

 כין חילוק לזה. והטעם והקנס שירוך לכטל שלאהקרמונים
 לבטל. יכולין ומתי באונס. למבטל כרצוןמכטל

 רלז( סי 1)חלק
 צויך אי שנטהרה לאחר שנית לקרש ורצה נרהכחופת
 באותו ךקרשה ךחזור ממנה שיטול או חדש קירוורןטבעת
 הראשון.טכעת

 קלו( סי י)חלק

 גאםי
 לרורות נוהג אי מואב את תצראל

 שלו( סי' ב חלק)מהר"ת

 נהםי'
 כתוכה. תוס' להם יש אי כתוכה להם שאיןנשים

 ר( סי א)חלק
 יחר לאכול צויכין והכלה רהחתן הרמ"א ברכוץכיאור
 קודם הנישואין נגמרו אי האחרונים ומחלוקת צנוע.במקום
 איש רנר ההלכה עיקר כש"ע נזכר לא )למה יחר.שאכלו
 רחנוכה(.וכיתו

 רפה( סי' ט)חלק
 אנשים ששני הרמ"א פסק ע"פ כשושכינות אבותינומנהג

 הכלה את מכניסין נשים ושתי החתןמכניסין
 רמ"א עהן המנהג לשנות ואין כלע"ז[]אונטערפירערס

 ה'. ךבן בראשית הזוה"ק רכוץ כיאורונוכ"י.
 רפז( סי' ט)חלק

 יעמרו זמן כמה יחודעוץ
 סז( סי' ר חלק)מהר"ת

 םםי'
 מעויות נפשות כויני רוכ ילפינן דלא הב"שבקושית
 תקשה ואכתי ס"ט( )סנהרוין אכיה עליה ככארמחוץ
 ע"י אלא חל לא וכתה ראשה לאו הוא. אכיה לאוורילמא
 שנאנסה לבתולה זונה. או נשואה אשה כין חילוקקירוו~ין.
 נשים רוכ ומלחמות הבעה"מ כמחלוקת ספק. הף לאראכיו
 לקושית ישוכ וחזקה. רוכ ראיכא היכא נשאות,בתולות
ת"ח.

 רמז( סי' ט)חלק

 םאםיי
 בךדף ינהג כיצר חצות קודם בבקר לחופה שנננסחתן



קכב כללימ*תח

 ער התודה ולא שכח המנחה. בתפלת להתוודותשנהגו
 שאין ימים ושאר ר"ח ומהודה. חוזר אין החופהלאחר
 מהודה. נמי תחנוןאומוים

 רפו( סף ט)חלק
 בקאנסערוואטיווען קירהרן לסרר ה' ירא לרב מותראי

 קאנסערוואטיווען. בני עם תורה ללמוד מותר איטעמפעל,
 רכו( סי' י)חלק

 סח( סי' ר חלק)מהר"ת

 סט( ס" ר חלק)מהר"ת

 ע( סי' ר חלק)מהר"ת

 חתנים. ברכת עליהם מברכין אין וקטניםעבדים
 מת( סי' ב)חלק

 לרבוץ ישוב ר'(. )ס"ק הנ"ל הגמ' בפף לרבוץישוב

 מיתה מקוץ באשה בנרר נולר ענין כיאור הכח"צ.בקושית
 רף כתובות בספוץ רבוץ כיאור ה'(. )ס"ק באיש. ולאשכיח
ט"ו.

 מח( בסי')חלק
 א"א של מטבע הגמ' פי' חתנים לברכת חרשות פניםבענין
 של ומטבע אחר. מצר ובתולה ובחור אחר מצר וזקנהזקן

 בעי או במחשבה איתא אי תמורה ושלמה. רורירושלים
 רוקא.דיבור

 רלח( סי' ו)חלק
 הח"ס. מרן על ותמיה חרשות. לפנים אשה לצרף מותראי

 רמו( סי' ז)חלק
 להגר"ז וצ"ע שמחה מטעם ברכות לז' חרשותפנים

 מירושלמי. זצ"למבויסק
 קל( סי' ג)חלק

 והמררש הירושלמי מחלוקת פ"ח מקוץ אי שבתהמשך.
 ופ"ח הירושלמי. נגר כמררש לפסוק סמכו אמאיוצ"ע
בכמה.

 קלא( סי' ג)חלק
 ברבוץ פי' חרשות. לפנים עולות נשים אין למהטעם

 רפנים מברכות פ"ב בהגמ"מ הכיאם מנרבונארבותינו
 פלא. והוא ז' כל להם הלכו ולא לחופה שבאו פי'חרשות

 ר( סי' ר)חלק
 מחלק החופה, תחת ברכות ז' לחלוק העולם סמכו מהעל
 רברכות מירושלמי ראי' רנשואין. לז"ב רהפטורה ז"בכין

 וחילוק בשנים. לאומרם לחלקם מותר לחברתההסמוכות
 ודיעבר. לכתחלהכין

 רד( סי' ר)חלק
 הנ"ל. בעניןעוד

 רה( סי' ר)חלק
 בנ"א עשרה שם שאין מקום אומר, יכיע בשו"תהערות
 נראה כן בדיעבר מעכב אינו נישואין ברכתלברך

 לג(. סי' לעיל )ועיןמהפוסקים
 מב( ס" ב)חלק

 סוס בכורות הגמ' על והשגה כתובות ספוץ על הערותכמה

 )שליט"א(. עפשטין מהגר"פ מוליר,לכמה
 מז( סי' ב)חלק

 הוה אי אירוסין ברכת כתובות. ויש בספוץ לרבוץישוב
 בב"נ. ועשרה כוס רכעינן טעם המצוה.ברכת

 קלו( סי ג)חלק
 חכמים לו תקנו שלא שוטה עם לרור מותרת איאשה

 פילגש. כעין הו"ל ואיקידושין.
 רס( סי' ט)חלק

 משבת. חוץ חרשות פנים אין אם ברכות שכע לומראסור
 בזה. טועים כישודלא

 רפח( סי' ט)חלק
 כנגרו. ולא החתן מצר החופה תחת הכלה להעמירצויך
 לגודל. הסמוך באצבע מקרשין למהטעם

 רפט( סי' ט)חלק
 חופה בלי יחר ודרו עדים בפני בצנעה אשה שקרשעברין
 מעככי, אי אירוסין ברכות כרת, חופה לעשות רוצהועכשיו

 עוד, לברך יכולין זמן איזה ער אירוסין ברכת בלי צררואם
 הארץ כל כררך בכית כנסה החופה, ער זמנם אירוסיןברכת
 לחופה. ככנסההו"ל

 רכב( סי' י)חלק
 אי אכל ולא הנאות ושאר מתזמורת חתן מסעורתהנהנה
 פנים רוקא, אכילה בעינן או משמחו ואינו נהנה בכללהוה

 להצטרף. רוקא שיאכל בעי איחרשות
 רכז( סי' י)חלק

 רבוץ כיאור לארם, זכין בכלל הוה אי לקטן אשההמשיא

 היכא רפרוזבול, בסוגיא ל"ו וגיטין ע"ב ל"ט חוליןהר"ן
 וחילוק לארם זכין אין לחובה וצר לזכות צר כאןדיש
 מהחוב. גרול רהזכותהיכא

 רל( סי' י)חלק
 אי והתפרדו וקירושין חופה בלי אשה עם שרר בליעלבן
 תורה. מתן קודם של אישות קנין בהםיש

 רלו( ס" י)חלק
 בבתיהם מזוגות מרעים סעודת לעשותאיסור

 רחצ( סי' ב חלק)מהר"ת
 קירהרן עדי להם הי' מניןאבות

 שכר( סי' ב חלק)מהר"ת
 הנם סתם על אירוסין ברכת לברך מותראי

 שלח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ברכה של מכוס לשתות מהו שבת שומר שאינוחתן

 שלט( סף ב חלק)מהר"ת
 לעמור צויכים החופה תחתהקהל

 שמ( סי' ב חלק)מהר"ת
 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות

 שמא( סי' ב חלק)מהר"ת
 מחיצה בלי באולם חתונה סעודתאכילת

 שמב( סי' ב חלק)מהר"ת
 לקידוורן מעכב אי עשרהמנין

 שמג( סי' ב חלק)מהר"ת
 בז"ב הארם יוצרברכת

 עא( ס" ר חלק)מהר"ת
 לנישואין מעכב איעשרה

 נרהחופת

 ומברך חוזר האם טעותקירהר

 קונה מה לעניןנישואין

 םבםי'
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 עב( 50 ד חלק)מהד"ת

 לכעלה אסורה ברכה בלאכלה
 עג( סי' ד חלק)מהד"ת

 לבעלה אסורה כתובה בלאכלה
 עד( סף ד חלק)מהד"ת

 הוא מה קידושיןברכת
 עה( סי' ד חלק)מהד"ת

 החופה תחת שהחחנוברכת
 עו( סי' ד חלק)מהד"ת

 בדכות השבע בסדרטעה
 עז( סי' ד חלק)מהד"ת

 בפה"ג טעהבנידון
 עח( סי' ד חלק)מהד"ת

 החופה תחת ברכות השבע לחלק שנוהגיןבמה
 עט( 50 ד חלק)מהד"ת

 מחיצה צויך אי פרטיות מסיבות שאר או חתונהבסעודת
 פ-פא( סי' ד חלק )מהד"ת לנקךם אנקךםבין

 םגם"
 הוץ"ו דעת )שליט"א(. בויסק אבדק"ק המובהקלהגאון

 והפוישה כוס, בעי בתולים דברכת ס"ג סף באה"עוהד"מ
 ובמקור הרא"ש בדבוץ חדש פח לדבויהם. ישובהקךגם.
 במע"ש אחויו. שנמשכו ואחרונים לפרישה תמיההבדכה.

 חוץ או החומה מן לפנים נ"מ יש הנאה, ואיסווץ טבל,או
 ברשותו שאינו אע"פ אמוינן אי הנאה באיסווץלחומה,
 ברשותו. כאילו הכתובעשאו

 א( סי' א)חלק
 על והסכמה לזה בויסק דק"ק אב"ד המובהק הגאוןדבוץ

חיבווץ.
 ב( סי' א)חלק

 הרמב"ן טעם בירושלים. מינצברג מוהוץ"ז המובהקלהגאון
 הוא דאז משום מעשה בשעת ביאה בקידושי מברכיןדאין
 נשמה אלקי מברכת עליו הקשה והפחשה במטה.עמה

 עדין דהכי הרמב"ן לקךטת ישוב במטה. אשתו עםדמברך
 פ"פ, ימצא שמא משום טעם נתן הפרישה היא. אשתולאו

 נגד בראיותי )שליט"א( מהגאון קושי' צ"ע.ודבויו
 לדבוץ. ישובהפוישה.

 ד( סף א)חלק
 דעת לישב יש מינצברג. מוהוץ"ז המובהק מהגאוןתשובה
 ז"ל. רמב"ן בדבוץ פי' פ"פ. ימצא שמא דחחקךנןהפרישה
 מפורש השאלה בעיקד התמוהין. הח"ס ע"ד נוספותהערות
 קטן. לגר דמבדכין להדאב"ד הנפשבבעל

 ה( סי' א)חלק
 דבוץ לפי הפוישה דבוץ לישב מ"ש הנ"ל. להגאוןעוד

 איברא ז"ל. והרשב"א הפמ"ג מדבוץ לדבויו דאי'המג"א.
ף מארח רא5 צ"ע. גופי' המג"אדדבוץ  פ"ח ב"י תל"ז, 
 כיון לברד בעי לא למג"א אפילו הכי הדבר ולעיקרשם.

 במקוה כ' מתחלה המג"א בד' סוררה מעליא חזקהדאיכא
 חחב דמ"מ כ' כ"ד ובתוך לברר וא"צ אחזקהסמכינן
 דנמתין דהיכא חדשה סברא ח"מ. מס' לדבד ישובלבדוק.
 למה לברד. אפשד מקוץ לא לעשייתן עובד יברך לאלברר
 מברך. הבן כשאבי במילה ע"ל מברכיןאין

 ג( סי' א)חלק
 דחזקת חד,ם בדבר לידון רצא הנ"ל. הגאון תשובתעוד

 אונס. או פיתף ע"י להשתנות העשף דבר הוהבתולה
 נוספות הערות מקודם. לברווץ דבעי טעם שפיריורשב
 התמיה הגרע"א על קושיתו וע"ד ו;תמוהים. המג"אע"ד

 פתרון. ול"לקחמת
 ג( סי' א)חלק

 לעשהתן. עובר ובעי המצות ברכת בכלל הף אירוסיןברכת
 עשף' חזקה מקוץ מתי בדין ופוסקים מש"סבירור

 בתולה להשתנות. עשף' הף אי קטנה חזקהלהשתנות.
 דלא והא מיעוטא הף ומפתח ואונס אחזקתה.מוקמינן
 הויב"ש. תח כבר דתחתיו לפלגא דאונס מיעוטאסמכינן
 מיעוטא. סמוך אמוץ' לא לרוב מתנגד דהמיעוטהיכא
 לדינא העולה הנ"ל. הויב"ש בדבוץ חביב בן מהר"מפירוש
 וחזקת הגוף חזקת ורובא חזקות תרי לה איתדבתולה
 לא ואונס פיתף וע"י נשאות, בתולות נקךם ורובצדקות
 אזלינן להשתנות עשף' חזקה אפילו להשתנות. עשף'מקוץ
 לדבוץ. ממלחמות ראי' נגדה. אחרת חזקה דליכא כ"זבתרה
 קוקךת הדרנאבי. אמנם דברכות, מגמ' המג"א לד'צ"ע
 צויך איסור חזקת לו סרש דבר דאפילו להמג"אהב"א
 מקושית הב"ח לדבוץ ישוב הם. חזקה מיני ג' עליו.לברך

 הלבוקךם לבעל ישוב בתמיה. עלו הפוישה דבוץהמג"א.
 אחר פי' חזקתו. על בהעמד סגי ולא במקוה ס"ס בעילמה
 מהויב"ל כ' בששה"ע. מפמ"ג לפירושו וראף הר"ןבתשר
 ולכן בה. טובלין אין לכתחילה בס"ס שהוכשרהדמקוה
 לא למה הלבוש קוקךת בדיקה. בעי דלכתחלה הלבושכתב

 הפמ"ג דעת לדבויו. ישוב חזקתו. על טמא העמדאמוינן
 העמד אמוינן לא חזקות שור על דינינן א' דבשעהדהיכא
 שניאור בר מהר"מ לדבויו וצע"ג חזקתו. עלמקוה

 עמוקים. מים ובשו"ת ל', עירוביןבויטב"א
 ח( סי' א)חלק

 והסכמה. )שליט"א( מינצברג מהוץ"ז מהגאון תשובהעוד
 ח( סי' א)חלק

 והסכמה. )שליט"א( מינצברג מהוץ"ז מהגאון תשובהעוד
 ח( סי' א)חלק

 ברכות. שבע לעצמו לברך רשאי איחתן
 רלד( סי' ט)חלק

 בביהכ"נ. ולא דוקא הרקיע כיפת תחת אשה לקד,םטעם
 שם. לקדש מותר אי פתוח מקום בביהכ"נ פותחיןאם

 עוד ובדכה. לתפילה מיועד במקום להיות צויךקידושין
 בימי הנהוג מאיי"ן מהו בביהכ"נ. מקדקךן אין למהטעמים
מהף"ל.

 דפב( סי' ט)חלק
 המשתה. ימי בשבעת לכתוב לו מותד איחתן

 םדםי'
 להעיד יחוד עדי צחכים זמן כמהעל

 שדמ( סי' ב חלק)מהד"ת
 הלבנה במלף אשהלנשוא

 שמה( סף ב חלק)מהד"ת
 הלבנה במילף אלא נקךם נושאין דאין בהאעוד

 שמו( פי' ב חלק)מהד"ת
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 מהמ"

 הכלה לפני מרקדים שבחוחם מה המנהג לבטליש
 החופה. לאחר ואפילו החופה, תחת אותהכשמביאים

 רמט( סד ז)חלק
 לילך חהב אי החתן במקום שלא חתן מסעודתהנהנה
 הף אי הסעודה עושה הכלה דאכי היכא לשמחו,לכיתו

 הסעודה עושה החתן דאכי היכא חתן, מסעודת נהנהבכלל
 שהחתן ממקום מזון המחרא הוא, מה כסף לו איןוהחתן
 לשמחם. חייב אי סועדיםוהכלה

 רכח( סי' י)חלק

 כתובותהלכות
 מומ"

 המתקנים בענין בס"ד גדול כירור ישראל קדושתקונטרס
 כמה כירור דתה"ק. ע"פ תקומה לה שאין חדשהכתובה
 תנאי הזה. בזמן ב"ד והפקר הקהל. תקנות בעניןענינים

 מצוה דבר לבטל תקנה או חרם קידהשרן. הפקעתבקידוורן.
 אחד רב יקראו. ב"ד בשם הם שרק שתקנו ב"ד בגט.כפיה

 בדבר קנין ברבנות. ינהג וולא לחכירו לעכב מציאי
 ב"ד בשם קאנסערוואטיווען אי קצבה. לו ואיןשלבל"ע
 ד"ת. ע"פיקראו

 לה( סי' ב)חלק
 אי הכותל. על ולתלותה מציירת כתובה לעשות מותראי

 בעלה. מפני כתובתה להטמין האשהצריכה
 רצה( סי' ט)חלק

 לבעלה להגיד צחכה אי מהאשה הכתובהנאבדה
 פב( סי' ד חלק)מהד"ת

 החי על ע"ה תיבת שנכתבבכתובה
 פג( סי' ד חלק)מהד"ת

 הכתובה למסירת עדים בעיאי
 פד( סי' ד חלק)מהד"ת

 עדים חתימת בעי אי שטרקידהשר
 פה( סי' ד חלק)מהד"ת

 כהוגן נכתבה שלאכתובה
 פו( סי' ד חלק)מהד"ת

 שם לו שנוסף מי כתובת לשנות צריכיםאם
 פז( סח ד חלק)מהד"ת

 דאירכסא כתובה נוסחת על שטענהאשה
 פח-פט( סח ד חלק)מהד"ת

 הכתובה כותכין איך כתובתה שאבדהאשה
 צ( סי' ד חלק)מהד"ת

 מתכירו המחראבדין
 צא( סי' ד חלק)מהד"ת

 מיגו הוה אי מחילהטענת
 צב-צג( סי' ד חלק)מהד"ת

 האם אצל הבת נמי איבגרושה
 צד( סי ד חלק)מהד"ת

 האם אצל הבת אמרינן איבגרושה
 צה( סי' ד חלק)מהד"ת

 דמלכותא דינא מכח האב לחחב ישאם

 צו-צז( סי' ד חלק)מהד"ת

 קנב( סי' ד חלק)מהד"ת

 תפג( סי' ב חלק)מהר"ת

 ]אונטערפירערס שושכין להיות שלא עלמא שנהגמה
 מן חדשה קרטה שני, זווג לו קרש מי החופה תחתבלע"ז[

 אלמנה שנשא אלמון אלא מקרי לא שני דזווגהראשונים
 זה. היפוך שכתבו ורש"ש פר"ח עלותמיה

 רמו( סי' ה)חלק
 לזה, ומקור שני בזווג שושכינן להיות שאין במנהגעוד
 קבלה הוא עמנו מבני זקנות נקרם כיד קבלה שהואומה

 לעכב יש אי טוב. מנהג שום לבטל ואסור מסיני,למשה
 דהחיוב הגר"א קרטת כיאור הלבנה, במלף קרהיוהנשואין

 לדידן. ענין זה אין ומיהו לחופה בתו להכניס האבעל
 רמז( סי' ה)חלק

 אנקרם, שני יהיו החופה תחת החתן שמכניסיןהשושכינין

 הקדמונים. מנהג הוא וכן ובנוב"י ברמ"א מבוארכן
 רמז( סי' ז)חלק

 לקהמה רוצה ואם לגמרי. טעות מקח הף אי פ"פהטוען

 מחדש. לקדש צחךאי
 ד( סי' א)חלק

 רב( סי' ח)חלק כפ"ח. ליחשב יו"ט הף ר"האי
 לקידהשרן רבנן אפקינהובענין

 שנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מםמי'
 מהרש"ק בדברי תמיה זצ"ל. מליובאוףטש אדמו"רלהגה"צ
 דברי ואיתמיטתי' דאווייתא אשה במזונות א"עבכח"ש
 שם. והריטב"אהרמב"ן

 יב( סי' א)חלק
 קוקר' זצ"ל מליובאוףטש אדמו"ר מהרהגה"צתשובה

 מחמלת רק הוא אשה דמזונות והריטב"א הרמב"ןבסברת
 ל'. ברכות גברוותא הלכתא מהניד',

 יג( סי' א)חלק

 עמ"
 המסדר הרב ליד הכתובה למסוראין

 שמט( סח ב חלק)מהד"ת
 יחד אשתו עם לאכול שלא נוהגים לישלהשב

 שנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 עאמי'
 קוקרתי כיאור זצ"ל. מליובאוףטש אדמו"ר להגה"צעוד

 בגמ' מוכרח והוא ז"ל, הגאון שהכיא עצמה מגמ'לרש"ק
 בנים דמזונות בירדר ז"ל. הגאון היפך משמע מגמ'ואדרבה
 להו דילפינן גברוותא הלכתא והני מדרבנן. לד"ההקטנים
 מדרבנן. אסמכתא דרך רק הםממנהג

 יד( סי' א)חלק
 מיישב זצ"ל מליובאוףטש אדמו"ר מהרהג"צ תשובהעוד

 כתובה בכתיבתטעות

 מזמי'
 במאומצת טעותקידהשר

 מחמי'
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 ראורהתא אשה רמזונות רס"ל ראותם דא"ל הכח"שדעת

 המובא ממנהגא ילפינן ואי ראורהתא. בנים דמזונותס"ל

 ררבנן. או דאורייתא הוה אי נ"מ איןבתנ"ך
 טק ס" א)חלק

 להחכ"ש צ"ע זצ"ל. מליובאודטש ארמו"ר להרהגה"צעוד
 מזונות רס"ל פוסקים מצינו רלא ראורייתא בניםדמזונות
 דהד משמע הרמב"ם רברי שפשטות ואף ראורהתא.בנים

 הגהמ"י ברברי תמיה מ'( אות ררבנן ארעא )ועחןראורייתא
 בדברי ריוק שערות. ב' שתכיא ער אושא תקנתדהד

 ראי' עוד הגהמיא. לרברי דשוב דרכנן רהד רס"להרמב"ם
 דס"ל והטור והרשב"א הרמב"ם רעת מה"א פי"טמוכרחת
 קהםיא עוד ררבנן. קטנים בנים ומזונות ראורהתאמזונות
 כימי שתקנו ותקנות תקנו האיך חכמים תקנות מ"ז.מגיטין
 שכבר אפשר בקרא כנכיאים שמפורש רבר ונשתכחו.משנה
 הד תפלה עניני דכל במאירי מפורש חכמים. תקנתהיא

דרבנן.
 טז( סי א)חלק

 זצ"ל. מליובאודטש ארמו"ר מהרהגה"צ תשובהעוד
 ולמה ראומיתא, הד רמ"ב משמע הרמב"ם לשוןמפשטות
 או בתורה המובא בסיפור נ"מ אין היפך. לפרשנרחוק

 אף דאורהתא גדרים בתפלה י"ל מנהג. הימנו ללמודבנ"ך
 לבהמ"ק ולראות לעלות חיוב שאין כמו ררבנןשהד

 קבורה למ"ר אפילו דאורהתא. בדברים יתחחבוכשעולה
 מה-ת. רהד אפשר צריק אצל רשע קוברין אין מה"תאינה

 יז( סי' א)חלק
 י"ל דאורהתא רמ"ב פוסקים שום מצינו דלא מאחרהערה,
 ומהר"ם הב"ח ברבריו פירשו וכן בן. הרמב"ן דעתרגם

 ר"ה מהריטב"א חרש רבר אליהו. יר ובס' והאב"מלובלין

 כן לעשות שראד הקב"ה העיר אסמכתא לו סרש מהכל
 כל זה ולפי לחכמים. ומסרה חיוב התורה קבעה שלאאלא

 ומנה בה, רכולא בה והפך בתורה, מפוחאים חז"לתקנות
 תזוע.לא

 יח( סי' א)חלק
 אשתו את לזון הבעלחיוכי

 קעז( ס" ד חלק)מהר"ת

 ענםי'
 דהנאת נררים הר"ן ובדברי עלי, תשמישך הנאתהאומר

 הט"א. לקה~ית ישוב אסור מצוה בהריהגוף
 רנה( סי' ה)חלק

 עוםי'
 עונה. לה יש אי שנשאהקטנה

 ריט( סי' ה)חלק
 האשה שבו בזמן חז"ל עם הרפואה חכמיבסתירת
 שתוכל בזמן רוקא תלד אי עונה מצות חיובמתעברת,
 אין פ"ו קחם שלא רכ"ז הרמב"ם שיטת וביאורלהתעבר,

 בנסרם אפילו שהך עונה רין עונתה. למחול האשהביד
 זה. היפוך שכתב פקודיך דרך אבעל וצ"ע עדין ילרושלא
 הרופאים סרטת וכלישב חז"ל נגר הרופאים על לסמוךאין
 דר"ז. בחומרא האחרונים לקחדתישוב

 ריג( ס" ה)חלק

 ברבר ועונה כסות שאר עלי לך שאין בע"מהמקרש

 הנקרא ומהו שבממון רבר הנקרא מהו קחם, תנאושבממון
 מגופא. לחוץ רגופא צער כין חילוק רגופא.צערא

 רנא( סי' 1)חלק

 *נםי'
 התורה. ע"פ הילרים יחלקו כיצר לההגרש שעומריםזוג

 אחר במקום דאינם והיבא והראב"ד. הרמב"םבמחלוקת
 האב. אצל הבןלכ"ע

 רצו( סי ט)חלק
 הבנים מחלקין היאך לההגרש הרוציםזוג

 שנב( סי' ב חלק)מהר"ת

 *הםי'
 לצרקה הכסף שתתן בעלה לה ואמר פיצהים שקבלהאשה

 בו. לחזור יכול אישתרצה,
 רנא( סי ז)חלק

 היתה. שרה של מתנתה או נ"מהגר
 קו( סי' ג)חלק

 צםי'
 עסרתי נ"ר וטוענת מלוג מנכסי כסף מעט קבלהאשה

לבעלי.
 קנו( סי' ג)חלק

 קטוםי'
 איסור. בה יש אי בחררה שערה שמגלהאשה

 רמג( סי ה)חלק

 נמי הזה בזמן אי כתובה בלי ריוצאות רת על עוברתברין
 הכי.רינא

 רסא( ס" 1)חלק
 לפני שהתודה אשה בעלה. תחת שדנתה שהתורהאשה
 בין לחלק יש אי לבוריה. חזרה ואח"כ שדנתהמותה
 אמרה כין לחלק יש אי צריקת. לשאינה וחסירהצריקת
 שומרות שאין נשים בתשובה. שרוצה העיר לרב אולבעלה

 זו. לחוטאת תשובה לסרר בענין לגרש. מצוה אי נדהריני
 רצח( סי' ט)חלק

 בלא יוצאת אי הזה בזמן משה רת על העוברתאשה
 לבעלה מותר אי ברחוב פרוע וראקוה יוצאת וכגוןכתובתה
 בשאט משה דת על שעוברת באשתו שרואה הבעללגרשה,
 כידו לו שומעת ואינה ומזהירה בזה רוצה אינו והואנפש

 לגרשה. ומצוהלגרשה
 רנג( סי י)חלק

 פרוע לשוק שיוצאות הבתולות ישראל בנות סמכו מהעל
 לובשות ואין ראשן שמכסות הנשואות ישראל בנותראש,
רדיד.

 רנד( סי' י)חלק
 שנטמאה, לומר נאמנת אי נטמאה שלא ע"א לה שיששבף'
 מבחיסרן ערים ושני אני טמאה ראומרת הכיא כיןחרלוק
 על עצמה לאסור נאמנת ראינה היא טהורה ואומריןאותה
 דחייקרנן לך אני טמאה שאומרת אחרת אשה וכיןבעלה,
 אני טמאה האומרת בע"א ומ"ש באחר, נתנה עיניהשמא
לך.

 רנו( סי' י)חלק
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 כגק כיעור מעשה ראינו וגם גף עם שדנתה שאמרהאשה
 היתה מאכרצה, אינו והבעל ברחוב עמו ונישוקחיבוק
 ממזר שהיה לפי אחויה ומרננין ולרה אח והפילהמעוברח
 הבעל בע"כ מגרשין ראין רבדה"ד יוסף רבינו סרטתהפילה,
 לנרות רש נאמן אינו שדנחה לאשתו שמאמיןשאומר
אותו.

 רנד( סי' י)חלק
 כרחה בעל לגרש מותר אי הזה בדמן הרת עלעוברת

 שנה( סי' ב חלק)מהר"ת

 גיטיןהלכות
 קיםםי'

 בה מצא א"כ אלא לב"ש יגרש רלא ג"א שחירשבמה
 באיסור וה רלב"ש מבאר טובה, עצה אלא אינו רברערות
 ולב"ה גיטין, שלהי ובבלי סוטה מירהשלמי ורא" גמורלאו

 יגרש דלא לב"ש קה9יא בע"כ. יגרש לא ראשק בדווגנמי
 בעיניו קלה תהא שלא כתובה חז"ל תקנו למהבע"כ

 מטין. שלהי תוס' ברברי פי'להחראה.
 רח( סי' ר)חלק

 מאהבה שנותן גט רמהני מילתא הא רמנא הלבושבתמיהת
 רחמנא ראמר מה כל ראמרו בהא חרש פי' לרבריו.ףשוב
 מהני. לא עביר אי תעבידלא

 רט( סי' ר)חלק
 הסכימו אם ע"ר, בה מצא אא"כ יגרש לא רלב"ש בהאעוד

 לגרש. מותר אי לב"ש למרושיןשניהם
 רי( ס" ר)חלק

 בכסף. הף -מה ר"ה ה' קירהרןבתוס'
 רנח( ס" ה)חלק

 רבר. ערות בלי אפ" מגרש לדעתה לב"ש ראפ"ראיות
 את המדיר פ" לקנוניא. חיישינן לא לגרשה שמצוהאשה
 לגט מה"ת רמד לב"ש מצינו היכן לב"ש. מגרשהאשתו
ברצון.
 וגר. הראשון בעלה יוכל בלא גיטין שלהי בירושלמיתמיה

 לו( סי' ב)חלק
 רבר. ערות בעי דלא ב"ש מודים מדעתההמגרש

 קלר( ס" ג)חלק
 ראשון. דווג מקרי אי להיפוך או אלמנה שנשאבחור

 רפג( סי' ט)חלק

 שו"ת ועין רבנים. מאה היחר על לחתום רוזה שאינומי

 רבנים רהמאה א ס" א"ע בפ"ת הובא ה' סי' א"עח"ס
 להיות וצריכין וקידושין גיטין בטיב בקיאין להיותצריכין

 כמו ודלא ענינים כמה ועוד מורינו בסמיכתמוסמכין
 אידה וחוחמין כישרבה שהולכין זו במדינה הונהגשבעונ"ה
 כלום. מחמל ו~רנו כליצנות היא כזה שהיתרבחורים

 רצט( ס" ט)חלק
 הנו"ב לרברי ישוב שלשה, של ב"ר צריך אי גטסירור

 ר"י בתוס' גר והרי ס"ב מקידה9ין תמיה החת"ס,מתמיהת
 רסו( ס" י )חלק ב"ר. להצריך יש לכתחילההדקן,
 חתעלם אל ומבשרך משום לפרנסה חיב אי אשתוגירש

 שנו( ס" ב חלק)מהר"ת

 גירהרן לאחר אתה להתדין אסור אשתו אתהמגרש
 שנד( סי' ב חלק)מהר"ת

 מעות ומוציאים בערכאות ההולכים אשה אואיש
 שנח( סי' ב חלק)מהר"ת

 הימנה נאה מצא אפילו אשתולגרש
 שנט( ס" ב חלק)מהר"ח

 בערכאות הילוךאיסור
 ר( סי' ר חלק)מהר"ח

 התיקים כל את לסגור צריך תשובה לעשותהרוצה
בערכאות

 ה( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערות פסול רשות בלי לעש"גההולך
 ו( סי' ר חלק)מהר"ת

 רבנים, מאה להיתר דקוק בעלה אי לערכאות שהלכהאשה
 גטיהשליש

 ד( סי ר חלק)מהר"ח

 הגט נחינת קודם ביניהם הרבריםסידור
 ח( סי' ר חלק)מהר"ת

 הגט נתינת קודם סכסוכים כל לסררחיוב
 ט( סי' ר חלק)מהר"ת

 הענינים שאר סרסררו קודם גט ליתן לב"ראסור
 י( סי' ר חלק)מהר"ת

 לקבלו שתוכל צריך גטהמשליש
 יא( סי ר חלק)מהר"ח

 הגט נתינת קודם לאשתו איש בין הכל לסררצריכין
 צח-ק( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערכאוח לההולכין מוסר דין ישאי
 קא-קג( סי' ר חלק)מהר"ת

 דה בלאו עובר מערכאות יצא שלא דמןכל
 קר( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערות פסול אימוסר
 קה-קז( סי' ר חלק)מהר"ת

 שהולכת באשה ק"ר בהיתר ואחרתים מהרש"םרעת
לערכאות

 קח( סי ר חלק)מהר"ת
 בדמנינו לערכאות הליכה שנפרץ הרבר טענתעל

 קט( סי' ר חלק)מהר"ת
 לפסיכאלאגים והליכה ביתשלום

 קי( סי' ר חלק)מהר"ת
 בלילה גטהנותן

 קיא( ס" ר חלק)מהר"ת
 גירדטרן אחר אשתו עם להתדיןאיסור

 קיב( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכם"
 גט לכתיבת הטעלעפאן על שליחלעשות

 קיג( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכאם"
 אחותה לישא מותר אי חולי ע"י טרפה נעסרת שאשתומי

 בזה, וברכ" אלפנררי אגמהר"ח גרולה תמה בח~ה,עליה

 המצוח. בכל חיבטרפה
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 קח( ס" ה)חלק

 לחרזחים ספר בבית ולמדוהו מדבר ואינו שומע שאינוחרש

 לעיל ועיין במצות חיב אם אלסים ודבור בקריצותומבין

 ל"ג. וס" ט"וס"
 רסק סי' 1)חלק

 היעב"ץ על ותסיה מצות ולקיים לגרש דעת בר הוה איישן
 שס( סי' ב חלק)מהד"ת

 האם משפחת ע"ש הראשט הולד שם לקראבמנהג
 שסא( ס" ב חלק)מהד"ת

 המת אחיו אחר לבנו שםלקרא
 שסב( ס" ב חלק)מהד"ת

 קכנםי'
 גט כותב אינועו"כ

 קיד( סי' ד חלק)מהד"ת

 קכדםי'
 העומד לכל ערעוריה מכחת כתוחך בין חילוקמאור

לשרוף.
 קנט( ס" ג)חלק

 הפקר. נחר על גטהכותב
 קלח( ס" ג)חלק

 ףשוב הטהורה, עם טמאה תרומה שורפין פסדרםבגמ'

 ואינו עיעור היכא לישרף דעומד משום השעה"מקוורת
מטמא.

 קכחםי'
 ברזל בעט כתב ואם גט לכהוב מוחר דיו ובאיזה עטבאיזה

 קולמוס. ממנו שנטלו הקנה זכה גמ' ביאור דינו.מה
 ש( ס" ט)חלק

 סת"ם. לכחךבת כשר אי בלע"ז[ ]פרינט דפוס עי עלכחיבה
 שא( ס" ט)חלק

 איזה בגט. כותבין היאך ]בלע"ז[ לעיק כעין הנאספיםמים
 שלא גט הגט. נפסל אי המים שם ערנה ים. נקראסים

 מה יונה ורבינו הרא"ש מחלוקת כלל. סים שם בונכתב

 הגדול. יםנקרא
 שכ( ס" ט)חלק

 קנםם"
 השם כתבו ולא שנשתכח מעריסה השם שנתבובגט

 והאשה האיש שם הנשתקע. שם נקרא מהו כלל.המכונה

 חילוק דרבנן. או דאווייתא פסול הף אי בגט כתבן לאאם

 חרלוק נכתב. שלא אשה לשם נכתב שלא איש שםבין

 שם דכתב להיכא בגט כלל ואשה איש שם כתבו דלאהיכא
 מהרי"ק בחידוש אחר. שם מקרי אי השם נשתקעאחר.

 שם אחר. בשם יסתפק דלא היכא השם קרנף מקרידלא

 הכהוב שם לידה. בשעת לקרא עכ"פ צריךמעריסה

 נשתקע. מקרי איבכהובה
 רסב( ס" 1)חלק

 בשני לקרות נוהמם היו לא הראשומם דביסי הח"סבמש"כ
 השם שם, הח"ס לקרשרת רשוב מקומות מכמה וצ"עשמות
 ההוס'. בכעלי מצינו כברשמאוד

 רטו( ס" ה)חלק

 תלד. אשר הבכוד וה" הפסוק בפ" שערנה הרמב"םבדברי

 שם ליתן מוחר אי ומצוות תורה שומוי היו לא שקרוביוסי

 מסקו דלא שר"י ז"ל דאמרו מה ביאור אביו.אחר

 אחיו שם על הבכור וה" יבמות בגמ' דאמרו והאבשסיהו.
 ביכום. יקהו דג"כ רשע אפילוומשמע

 רנג( ס" 1)חלק

 השם. בעל כו שנפטר ביום שנולד לולד שם לקרא מוחראי
 קנב( ס" ד)חלק

 בגט. שמות כמה ועוד אבוש שם כחךבתבירור
 ז( סי' ב)חלק

 ע"ז. לעבאודטש סג"ל הגרא שכתבמה
 ח( ס" ב)חלק

 שם בכחךבת ותסיה הראשומם לדברי ישוב הנ"ללהרה"ג
 בתר אזלינן דמיו סוחר שהפוסק היכא קח"לריבה.

דוכחךה.
 ט( סי ב)חלק

 אוהו וטבל ומל נכרי ולד שלקח סי ילד. המגדל בדיןעוד

 שלו. השם כנחךנת יברך האיך גירותלשם
 קע( סי' ד)חלק

 ישראל ואם שקר. שהוא אב שם עצמו להחדק שרוצהגר
 אביו. שם לשנותיכול

 קעא( ס" ד)חלק

 לתינוק. שמות ב' ליתן מוחראי
 רנה( סי' 1)חלק

 וגדול. צדיק אחר שם ליתן ענין ישאם
 רנו( ס" 1)חלק

 יקראו ר"ה נימול השבוע. פרשת בחר שם ליתן ענין ישאי
 מי יצחק. שמו שהי' אב לו ה" אפרלו אביע יצחק ע"שלו

 גיהנם. פני רואה אינו נכדו אצל סנדקווהוא
 רנז( ס" 1)חלק

 ררש"ש בדברי משפחה. קרובי אחר שם ליתן במנהגעוד

 ראיר. מאיר שמות משמ הוא שניאורדשם
 רנח( סי' 1)חלק

 לבת. שם נותניםמחך
 רנד( ס" 1)חלק

 יש אי לנפטר. זכות בזה יש אי הנפטר אחר השםקריאת
 משפחה. בצי אחר רק שם לקרות שלאהקפדה

 רנגב( ס" 1)חלק

 האם משפחת שם על הראשט ולד לקרא שנהומםבמקום

 שם קראו השם. קריאת שחך לסי ילדה ואח"כוהפרלה

 שייך לסי רלדה וחזרה יום שלערם קודם ר"ל ומתלולד
 השם.קריאת

 קצח( ס" ה)חלק

 בנה שם וקראה השואה בעת בעלה קתאכד מעוברתאשה

 בנו. שם לשנות יכול אי בעלה חזר ושוב בעלה שםעל

 שרצף. מקרי אי השם עלהמוסיף
 רמח( ס" ט)חלק

 וגם אמו. כשם ששמה אשה ישא שלא החסוד ר"יבצוואת

 ששמה אווה ישא ולא אחוהו בה ולא אדרו בת ישאלא

 אחר שם והוסיף נשא אס חסיו. כשם שמו או אמוכשם

 דמשני ס"ט סנהררין הגמ' בקרשרת תקוה. ישאחי
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 הוא. אביה לאו שמא ואכחו אביה שקדשהבאהלתית

 רמט( ס" ט)חלק
 חמותה. כשם ששמה אשה לישא שלא החסיד ר"יבצודאת

 שג( ס" ט)חלק
 אברהם. בן ליה קוינן אי עכו"ם ואביו ישראלית שאמומי

 שה( סי' ט)חלק
 בין בזה חילוק יש ואי חסר. או מלא כוחשךן בנימיןשם

 רכוים. לשארשטרות
 שח ס" ט)חלק

 בשם. סתם של הכחובה משנה אי ההוריםקויאת
 שז( ס" ט)חלק

 הראשורם רורות לברו, ברור שאינו שם ליתן שלא ראףאי
 על האחרתים ודורות מאוועות שם על שמות נותניםהיו
 המשפחה.שם

 שח( סי ט)חלק
 שפיר אי הנפטר בשם שקוראין השם על וגוועיןמוסיפין
עבדי.

 שט( ס" ט)חלק
 תתברר לף שאביה המגרש הרב וכתב שנהגרשהאשה

 וטעות לף או כהן כתב חדש, גט צויך אי ישראלשאביה
 ולף, כהן כמו ישראל שהוא בשטר לכתוב צויך איבגט
 תתקן יב"ש בשר רק לף או כהן כותבין היו לא הגמ'בזמן
 להחדק כדי זה חוקק על טעם כהן, לכתוב אמוראיםבימי
 רבר כל ממק, לגיטי נערם גיטי בין חילוק ביחוסן,ישראל
 דירתה מקום שניחגה כשר, בו ערנה אם בגט לכתבושא"צ
 אכי ובין המגרש אכי שם הזכיר לא בין חילוק עירה,ושם

המגורשת.
 רס( ס" י)חלק-

 שם על שקרא קודם רבו אחר שם לבנו לקרא נכקאי
 היו יחוסיהן את מכיוין קודיו הראשתים במררשאבוחוו,
 יחוסינו את מכיוין שאין אנו המאווע שם על השםמחראין
 שם על לבנו לקרוא יש אי אבוחונו, שם על השםמחראין

 רבינו זקנו שם על בנו שם לקרא לבנו צוה הרמב"ןרבו,
 קרא גר בארר"נ האם, למשפחת קודם האב משפחתיונה
 שם על בניהם שקראו בראשורם מצינו לא הלל, בניולשר

 רסא( ס" י )חלקרבוחוהם.
 ימים. לאויכת סגולה משפחה אחר לבנו שםהנותן

 רסב( סי' י)חלק
 רמבואר רקבר ערמות ער אחויו הנולר שם קווין איןגוסס

 שנקבר. קודם נפטר אחר שם לקרא שאיןבזוה"ק
 רסג( ס" י)חלק

 לאחר שמו על לקראו נכון אי הולר שנולר לאחרמת
הקבורה.

 רסר( ס" י)חלק
 ובראשונים הגמ' בזמן אחר לארם שמות שנימצינו

 אברהם בר שלמה משה הרב הקשה חדלרות פ'ובבעה"ת
 אניסמן.המכונה

 רסה( ס" י)חלק
 בגט אידק שם כותביןהיאך

 קטו( סי ר חלק)מהר"ת
 חנצ" השם כותביןהאיך

 רוחו או רותשם

 לשוי שרה שםכחובת

 קלסי'
 אחותינו את יעשוהכזתה

 מעושה גטבדיני

 המדינה מחוקי הרתפירוד

 דינא רמלכותא דינאבדין

 קטז( סי ר חלק)מהר"ת

 קמא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קמב( סי' ר חלק)מהר"ת

 קיז( סי ר חלק)מהר"ת

 קיח( ס" ר חלק)מהר"ת

 קיט( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכ( ס" ר חלק)מהר"ת
 התורה ררכי ע"פ להיות צויכים חהנו ימיכל

 קכא( סי ר חלק)מהר"ת

 קכב( ס" ר חלק)מהר"ת

 קכג( ס" ר חלק)מהר"ת

 קכר( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכה( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכו( ס" ר חלק)מהר"ת
 שלום יותר להם יש תורה ששומוי מראההסטאטיסטיקא

בית
 קכז( סי ר חלק)מהר"ת

 בכתובה תואויםכחובת
 קכח( סי' ר חלק)מהר"ת

 קלאס"
 עדים ב' רבעי טעם לשמה. הגט שכתב נאמן אמאיסופר
 שבערוה. ברבר ס"ס מהני אי שבערוה.ברבר

 רמח( סי ה)חלק
 שבערוה רבר אין ביה שיך אי גט בדין שהורה אחרחכם
 הגירוקרן בעצם פועל לגרש הולכה שליח משנים.פחות
 ראין הגרע"א לערטת ישוב נחתם. ובפני בפ"נ צ"לומה"ט
 לשחוט. שמותר אבהמה להעיד נאמןע"א

 רמט( סי' ה)חלק
 קרוקרן ראין חדש טעם לפסוק. ב"ר צויך אי גטספק

 עדים. בלאתוססין
 קמ( ס" ג)חלק

 קלדסי'
 יגרש. לא אם הדבה ממון לשלם ערחהבוהו ע"י מעושהגט

 לה( ס" ב)חלק
 במחלוקת ישראל. או עכו"ם ע"י מעושה גטבדין

 אי בעכו"ם לא. או אתס מקוי אי מעות במקבלהדאשורם
 רא"א הראשתים בערטת ומגרש. גמר אתסיה אגבשייך
 פרעה. לבית כשנלקחה לשרהמרש

 ש"ג ערכאותאיסור

 מהני לא לגרשכפי"

 מהעיגק סובלות נערםאם

 מהאשה כסףלסחוט

 האשה צר לוקחיםהשופטים



מפתחקכם
 רסג( סי' 1)חלק

 בעליהן את לכוף יש אי נשותיהם את שמעגניםאנשרם
 בדורות כשר. וכישראל פסול בעכו"ם מעושה גטלגרש.

 להכניס אין כישראל. אפילו מלעשות נמנעוהאחרונים
 שלימות עבור דור בכל חז"ל דאגת בעתונים. כאלודכדים

 לטובת והאשה האיש על חז"ל שחדבו החיוכיםהמשפחה.
 עצה אחד. נבראו האדם דלטובת הראב"ד דבוישניהם.

 גבולים להגכיל המשפחה. ולשלום מקטטות. להמנעטובה

 לאשתו. אישכין
 שי( סי' ט)חלק

 עממי משפט לכית שבאו לאחר כיטול מהני אי מעושהגט
 עונשוהטיל

 קל( סי' ד חלק)מהד"ת

 שופט לכין ישראל ע"ד שעושה עכו"ם ביןחילוק
 קלא( סי' ד חלק)מהד"ת

 הערכאות ע"ד או עושה עצמו ע"ד לעולם עכו"םשופט

 ישראל ע"דולא
 קלב( סי' ד חלק)מהד"ת

 בערכאות מעושהגט
 קלה-קלח( קלג, סי' ד חלק)מהד"ת

 הזמנה בלי לערכאות הילוךהיתר
 קלד( סי' ד חלק)מהד"ת

 קלםסי'
 ע"ח. גיטין ביה אגיד והא ופי' מצומצמות אמותבח'

 קעח( סי' ג)חלק

 קמאסי'
 בשכיל שילך דוקא צויך לבטל דשליח שיף למהר"םמאור
 לבטל. שליח נעשה אינו ממילא וההולךזה

 קמב( סי' ג)חלק

 השליח בפני שלא דכיטול ל"ב גיטין רעק"א דבויכיאור

 עדים.בעי
 קמג( ס" ג)חלק

 כולה. בלה אמוינן אי השליחות מקצת לבטלרוצה
 קמד( סר ג)חלק

 שבגופו. במצות גטה, לקבל שליח עושה אשההאיך
 קמה( סד ג)חלק

 שליחות כגדוי ביאור אשתו. לגרש שליח עושה אימגףיד
בכלל.

 קלט( ס" ד חלק)מהד"ת

 שליחות כגדוי ביאור אשתו, לגרש שליח עחמה אימגףיד
בכלל

 שסג( סי' ב חלק)מהד"ת

 ב"ד בעי או כיחיד מותר אי אשה גטלסדר
 שסד( סי' ב חלק)מהד"ת

 קמהסי'
 בחלי' לה שנהנו שמה שנשתכחאשה

 קמ( סי' ד חלק)מהד"ת

 לכהן ונשאת הנאי עלנתגרשה
 קמג( ס" ד חלק)מהד"ת

כללי
 אי ע"ז, ובטלו וגרשום אחוים גףם ובאו עו"כ שבנובנינים
 בהם. ליכנס לישראלמותר

 ויב( סי' י)חלק

 קמזסי'
 הגט. על ולא הגירושין על הם כגט שמהנההתנאים

 קצו( סי' ד)חלק

 קמחס"
 מותר אי לנף הצורות ונשארו עכו"ם שבטלוהוע"ז

 בהם. להסתכללישראל
 ויג( סי' י)חלק

 קנאס"
 או סברא או מגו משום שהודר הפה הוא שאסר דהפהטעם

 הכתוב.גדרת
 מז( סי' ג)חלק

 קנדסי'
 עדי בתור משמשים הם ולפעמים קדה8ין המסדויםרבנים
 הסידור עבור שכר שמקבלים בעדות נוגע שייך איקדושין
 גט אי האחרונים במחלוקת גט. לסדר שכר הנוטלקדושין.

 ב"ד. דבעי להדיא שכתב רגמ"ה עחן ב"דבעי
 רסד( סר 1)חלק

 הגט. על לעצמה קבלה שליח שנעשתהאשה
 שיב( סה ט)חלק

 לערכאות הלכה בערכאות. הליכה ע"י למפרע הגטכיטול

 והלכה בערמה הערכאות בטלה לגרשה. רוצה אינווהבעל
 מהרמ"ל מחלוקת לערכאות. הלכה ושוב גט וקבלהלב"ד

 הגאב"ד תשובת גט. וקבלה בעלה שהטעה באשהוהסמ"ע

 כפול תנאי בדין בעלה. את שהטעה באשהירושלים
 ע"מ אשתו גיר,8 לאר"י. למיסק אדעתא נכס" זבןואומדנא.

 כפול תנאי בעינן אי הגט. בטל אי עלה ולא לאר"ילעלות
 אומדנא. וטוען בסתם המגרש כגט. וטעות אומדנאבכ"מ.

 בפועל. בערמה להטעתו מוףען גט מעשה כיןחילוק

 המגרש מינה. ועדיף עדים כשני חשוב סהדי דאנןבמקום

 כית שכר הגט. קודם ובנים ממתות עניני כל לסדרצויך
 להרמ"א ישוב להחראו. יכול אי שונאו ונעשהלאוהבו

 - השנאה גרם מי חילוק יש אי בהנ"ל. ונמוק"יחו"מ
 בטל. הגט דכה"ג המבי"ט תשובת המשכיר. אוהשוכר

 עם נתפשרו הוא. מה מוטעה דגט יצחק בעין הגף"אתשר

 יקחו אם גט על הסכים לא קחמו. ולא מעות ליתןהבעל
 בטל. הגט לכו"ע הגט אחר לערכאות ההולךילדיו.

 קמד( ס" ד חלק)מהד"ת

 הגט קבלת לאחר בערכאותהליכה
 קמה( סי' ד חלק)מהד"ת

 שבבעל שוטה סימני מחמת קידה8ין לבטלאין
 קמו( סי' ד חלק)מהד"ת

 קנהס"
 סימנים לו שאין אף י"ג בשנת גדול נעשה אינו אדםסחסה

 הי"ד. מה"א פ"ב הרמב"ם לפסקףשוב
 סו( ס" ב)חלק

 קמוסי'



קל כללימפתח

 וחליצה יבוםהלכות
 קנום1'

 למקוטעין. יולרות לט' ביולרות הטבעים נשתנו אמוינןאי
 קסט( ס1 ג)חלק

 אמאי פ"ר הף אפילו מותר מתכףן רבהנאה הר"ןבשיטת
 ובין לגוף הבא בהנאה מחלק החמה, בימות יטבוללא

הנאה
 ע-

 וצויך מצוה בהוי הגוף רהנאת מחדהמ אחר, רבר
 ואינו מצוה במקום שלא הגות והנאת אסור הפעולהלעצם
 מצוד בהוי הגוף הנאת מותר כלל הפעולה להעצםצויך
 לחליצה. קודם יבום אי התנאים במחלוקת רתלףנראה

 רנו( ס1 ה)חלק
 ויבמות גמ' ביאור מצוה, בהוי הגוף בהנאת להנ"לעוד

 קודם, יבום מצות מצוה לשם מתכוונין שהיובראשונה
 הנ"ל. התנאים מחלוקת רהוא הראי'ומחזק

 רנז( סי' ה)חלק
 עבר לא הגר שחרר אם אברהם ב"נ. מכלל יצאו איהאבות
 תעבודו. בהםאלעולם

 קא( סי' ג)חלק
 ליבום, ונפלה בנים לו שאין בחזקת בעלה שמתאשה

 חישינן אי מפנףה, בת לבעלה שיש מכתבים הביאועכשיו
 בנים לו ביש והרא"ש הרמב"ם במחלוקת המת. עלללעז

 לפנףה זונה אשה בין חילוק מיבום. פוטר אימפנףה
 הגרז"א מתמיהת הטור לרבוי ישוב זונה. ואינהשנתעברה

 מפורשת. משנה נגר שהוא וכף לרש הנשואה כהןבבת
 רנב( ס" ז)חלק

 הבעל להם שגילה עוים ראיכא והיכא הנ"ל, בעניןעוד
 לסמוך יש אי גבוין. מתוי מתעברת אשה אי בת. לוערש

 האב. לפרצוף רומהשהתינוק
 רנג( סי' ז)חלק

 אחיו ומת ונכנס וחזר רובו יצא או ראשו שהחניאולר
 יבום. לענין מהו נולרואח"כ

 רמה( סי' 1)חלק
 הטבעים. רנשתנו ראשונה מביאה מתעברת אשה איבזה"ז
 אי וח"ס ונוב"י מהרש"א ברבוי ראשונה. ביאה נקראמה
 רבוי הביאו שלא ופלא ראשונה, מביאה נתעברהלאה

 בבעה"נ.הראב"ר
 קצח( ס" ר)חלק

 למחות השכנים יכולים אי בקול המזמרות נשיםכענין
 רצו( ס" ב חלק)מהר"ת

 קנםם1'
 מביהכ"נ ורחוקוה ליבום זקוקה אשה ונשא שעברנהן

 לחלוץ. רויה האשהועכשיו
 לרבר רגלים יש ביותר ופרוצה רעה אשה לו שישמי

 לגרשה, מצוה אי ממנה בנים לו יש בעלה תחתשדנתה
 לו שילרה ואחר זנונים אשת לך קח הנביא מהחצעראי'

 לגרשה. לך ה" אמר בניםטולשה
 רנט( סי' י)חלק

 צרתה פוטרת אשתובאחות
 קמז( ס1 ר חלק)מהר"ת

 קםנםי'
 אילונית צרת למעוטי לאו מאי יבמותבתוס'

 שסו( ס" ב חלק)מהר"ת
 קעחם1'

 על השעה"מ בקושית כתובות הלכות משנה בספויהערות
 פתף בין שכ' ובחילוק קהם. תנאו שבממון ברברהרשב"א
 בקטנה.לוצון

 מח( סי' ב)חלק
 או ראוריתא הוה אי אחויה שרננו לאשה שמקניןב"ר

ררבנן.
 רנ( סי' ה)חלק

 זונה, משום עליה לוקה כהן ובעלה שנטמאה, שהעירע"א
 על רלוקין ח"ה רבוי וסתירת מא"ב, פ"א הרמב"םביאור
 טומאה ער בא שנטמאה, באשה ררגות ר' רסוטה,לאו

 גרול. באויכות וע"ש זונה משום עליה ולוקה זונהנעשית
 רנג( סי' ה)חלק

 ובוין הוא בעלמא אסמכתא אשתו את רוקנא הכ"מברבוי
 בבלי ומחלוקת ור"ע, ר"י מחלוקת ביאור קינף.מצוות

ףרושלמי.
 רסה( ס" 1)חלק

 א"ע בח"ס הבאו ליבמות מסנהרוין הש"ס סתירתלישב
 מהרשב"א. השעה"מ לקוורתישוב

 מו( סי' ב)חלק
 ביאור לאשתו. בעל קינף בוין בעיר. כשבעלה יחודאיסור
 איסור יש אי יממא כעין בלילה הרבים, לרשות רפ"פהיתר
 עם תתיחוי אל האומר בעיר. ובעלה בקאנטוי יחוריחוד.
 קינף. מקוי זה אי בסתםאנשים

 סרג( ס" ט)חלק
 אחותה נאסרה אם אשתו מתה ואח"כ אשתו אחות עלהבא
 אי בעכו"ם עויות לשאר המתגהר גף בין חילוקעליו,
 סחךרה לבועל, אסורה כך לבעל שאסורה כשםאמוינן
 בזה. המאיוי שיטת שאל, חהם בשו"ת תמיה ר"תברבוי

 רסז( סי' י)חלק
 ליבום שזקוקה יבמה חליצה. למצות קודם אי יבוםמצות
 קידוורן. צויכהאי

 שיר( סי' ט)חלק

 משפט חושןחלק
 אם1'

 לא אמאי הרוב אחר בממון הולכין ראין רקה"ללפ"מ
 לא ואמאי שחט, נקב במקום דלמא רו"ה בתשלומיחהשינן
 ישנה למ"ר קמא משהו ממשחט בקרנף אותה רקנהאמוינן
 סוף. וער מתחלהלשחיטה

 רעג( ס1 1)חלק
 בזה"ז נפשות ויני רנין אי עכו"םשופטי

 שסח( ס1 ב חלק)מהר"ת
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 בסי'

 סכח כוחם נדול או התורה ככח הוא אם בהפקר ב"דנח
 כח להם יש אי האחרונים בסחלוקת ססונות. בריניהתורה
 סיבה. בלי מסון להפקיר יכולין ב"ד איןלהקנות.

 רעב( סף ז)חלק

 דסי'
 סחץרת ישוב לדבר. וטעם לעצסו רין אדם דעושהבשין

 שלו רואה אם לעצסה. רין עושה אי אשה בזה.הסחכר
 שלא חבירו לרשות הנכנס להכותו. סותר אי אחרביד

 לעצמו. רין קרעשה מהו ב"נ בו. לחבול סותר איברשות
 מה לעצמו. רין עושה בכלל הוא אי סאיסוראלאפרווו

 ערכאות.נקרא

 לעצמו רין עושה אדםסחץ

 וים ייי,י,
 בבוקר אלא דנין איןב"ד

 1סי
 שלא יאוש וברין והוקרה וחזרה שהוזלה פרוטהברין

 שלא ריאוש לרבא דס"ל הכרי תרומת לקהרת ישובמדעת,
 באבידה אבל להחץאש שסופו ביאוש רק יאוש הףמדעת

 דאין בהא יאוש, הף דלא מודה כה"נ יחץאש לאשבסוף
 לפרוטה הוזקקו ואם משו"פ פחות לרין יושביןהדינים

 ישראל דאמרו דהא רין חידוש פסשו"פ, על נמינוסרים
 מחיל. לא וסמכר במקח אבל בגזל דוקא אפמשו"פסחיל

 רפח( סי' י)חלק

 משו"פ פחות על לרין יושבין איןהדינין
 שעא( סף ב חלק)סהד"ת

 גזל רין בו יש אי השבה, רין בו שאין משו"פפחות
 קנו( ס" ד חלק)מהד"ת

 זסי'
 יכול אי לד"ת מלבא ומעכב חבירו על חביעות לו ורשמי

 בציבור. והתפילה הקריאהלעכב
 רנו( סי' ז)חלק

 דלכל ז"ל החז"א מרן הגה"ק בקושית דנגעיםבמשנה
 קרא צריך למה כהות, שעיניו כהן ממעט הכהן עיניסראה

לזה.
 רנט( סי' ה)חלק

 אפילו הננשם, את רואה אינו ס"ט כהות עץניו שמראהכהן
 פסול סעונן יום הכהן, עיני מראה לכל בעי הננע כלהלך
 משאת שטעה וכהן לרין, כשר אי כהות ורעיניו כהןלדון,

 במראות בקי שאינו כהן מהו. טמאים ותרוףיהולבהרת

 על סומך כהן הטסא, את וטרהר הטהור את וטומאננעים

 טסא. או טהור ואומר חכםדברי
 רס( סי' ה)חלק

 הראשונים ובסחלוקת לדון כשר אי סעץניו באחתסומא
 מי לדון. כשר עץמו בשחץ דסוסא רה"נ בקרטתבזה,

 דמניש קח"ל אי לדון, קרפסל הקרעור כמה כהותשעץניו

 לסומא. ממונות לריני חליצה בין ררלוק לננעץם,ריבים
 רסא( סף ה)חלק

 יכחים אינם ב"ד. מקרי לא קאנסערוואטרווען שלב"ד
 לא שחבירו לעכב יכול אינו רב ב-ד. יקראו הם שרקלתקן
 ברבנות.יתנהג

 לה( סף ב)חלק

 שסעון של בביתו שרר מפני השליש לפסול רדצהראובן
 בחצירו ודר חבירו את הסלוה ב"מ בסשנה ספלפלבחנם.
 חנם רופא שוחד. איסור ובין רבית איסור בין וסחלקחנם,
 כשר אי רב לו. לדון יכול אם העץר דין אצל רגילשהי'

 שנסצא ב"ד תלמידו. של לאביו או לתלמידו ולדוןלעדות

 הב"ד. כל בטל פסול אחדבהם
 ריא( סף ד)חלק

 לפוסלו שסעון יכול אי לדין שושבינו לקחראובן
 שעב( סף ב חלק)סהד"ת

 חסי'
 דמלכותא רינא סכח האסורין בבית חבוש שה"ת"ח

 לאנקר מזה לההיע צריך אי רבנות לקבל רדצהועכשיו

 על למנותו להיות שצריך והרב הדין תנאיהקהילה.
 מיד. כשר ושב שחטא דיןהציבור.

 קרז( סף ט)חלק

 ראש בקלות בב"ד לישב לו אסורדין
 שעה( סף ב חלק)מהד"ת

 מסי'
 התורה נגד דברים יעשה שודאי לממשלה מועמדלבחור

 שענ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעשה על באחריות נכנס הוא אם בבחירותהסשתתף

הנבחר
 שעד( סי' ב חלק)מהד"ת

 עכרם שופט לשחד סותראי
 שעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 יסי'
 גופו נשתנה אי לגדולההעולה

 קנג( ס" ד חלק)סהד"ת

 כה"נ שני מסנים איןס"ט
 קנד( סף ד חלק)מהד"ת

 מצוות אצל ריחף ישאי
 קנה( סי' ד חלק)מהד"ת

 שסי'
 ושמעון לד"ת שמעון את ותובע הים ממרינת באראובן
 יחזור ולא ישלם יתחיב שאם סעות ראובן ערשלישטוען

 לדון העץר לבן שתובע אכסנאי רינא. לציית בלילמרה"י
 ברין תחלה. לו נזקקין נכסי דילי ואי לתבוע תחילהנזקקין
 המעות. לעקל יכולין מחץעיקול

 ריב( סי' ד)חלק
 אחר רב אחר לחפש נכון אם מקומו את לעזוב שרוצהרב

 ישראל כל את לכוף אפשר אי הלך, לא עדין שזה זסןכל
 והחדל ישמע והשומע בנחת יוכיח אלא חסידים,להיות
יחדול.

 רסט( סי' י)חלק

 שטו( סי' ט)חלק

 שסט( סי' ב חלק)סהד"ת

 שע( סי' ב חלק)מהד"ת
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 יבסי'

 ואמר סרסור, ע"י בע"ח שמעק עם להתפשר שרצהראובן
 אי הסרסור, ע"י ביקש שראובן ממה יותר ליתןלהסרסור
 מזה. לשמעק לומר הסרסורצריך

 רנח( ס" ז)חלק
 הו"ל הצדרים שאלת ובלי פס"ד לאחר פשר שעשוב"ד
 וחוזר. משנה בדברטעה

 שטז( ס" ט)חלק
 שעז( ס" ב חלק )מהד"ת ספקות כמה בה סךשפשרה

 ינסי
 מהדהנים שנים חזרו ואח"כ ריני לבעלי פשר שעשוב"ד

 סילק בפשר. טעות השלישי. ידיעת בלי עוי פסקוכתבו
 ברין לפסוק יכחים ארנם השאר שוב מהדהמם, אחרעצמו
זה.

 רנז( ס" ז)חלק
 הרין יעוותו שהב"ד שחושערן טועמם רימם הכעליאם

 שעח( ס" ב חלק)מהד"ת
 ידסא

 לחזור יכול מחך מעכרם חפץהקונה
 שעט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לרין מסרבביין
 שפ( ס" ב חלק)מהד"ת

 דן מהיכן טעם להחחב סךגיד לדהןנכק
 שפא( ס" ב חלק)מהד"ת

 פוס"
 עשה דאמרו בהא האחרונים מקוערת הש"ס לסחךרתישוב
 דאמרו וכהא לה למחול יכול והא עריף התורהדכבוד
 התורה כבוד בין חילוק ליה. בעינא לא אמרה איכתובות
לבדון.

 קסג( ס" 1)חלק
 ביאור אומדנא. בריני פ"ב תרומות ירושלמי דבריביאור
 קודם דהאיש הב"י בפי' שכתבחך ומה קע"ח. באותלדברי
 להנ"ל. להחיות,לאשה

 נ( סי' ב)חלק

 ממתות חיני או"ה בין קרימהרין
 קנז( ס" ד חלק)מהד"ת

 יחסי'
 רוב בתר אזלינן לא דבעכו"ם הפוסקים סךטתמאור
 דברי ישוב זצ"ל. שט=ף מהרץ המובהק הגאקמקוקר'
 לישראל מותר אי וכנ"ק. כנ"י בסרלת התמוהיםהרמב"ם
 חדשה סךטה מ"ב(. ס" לקמן )ועהן לעכו"ם פויעהלעשות

 מבריסק. מהנר"ח מספק ורוב ככולו רובו רוב,בייני
 לט( ס" ב)חלק

 בעתונים שנתפרסם פארק בבארא ערצא הקו"קבדבר
 וגם פסול, או איסור שום בהקו"ק נזכר לא לשתו.ובדקדוק
 להקו"ק אין ולכן מרצק ולא מאתס יצאו אלוהחחךמות

 להלכה. תוקףשם
 קלה( ס" ח)חלק

 הדברים השתלשלות וכל בחשאו ה" עירוב עשיית אךלג'ג(

 והגאומם. האדמורי"ם הרבנים והסכמת העירוב עקוהתלפני
 העירוב. לתקן שהסכימו הרכנים עלאיוסרם

 קיח( ס" ח)חלק
 או מסכיסרם תורה וכני הרבמם שדוב מה בריןלד(

 שחותם מי זה. כענין רוב נקרא הוא סר לעירוב,מתנגחם
 יודע שאינו או זו בהלכה בקי שאינו אע"פ קורא קולעל

 מחמת רק וחתם להיפוך שההלכה סךודע או להורותבכלל
 איסור על וחתמו הלכה ע"פ שלא טעסרם או פניות לוערש
 הגיע שלא מי ריב. על תענה דלא לאו על עוברים היתראו

 וחתם התורה בכל בקי אפילו זו הלכה למד ולאלהוראה
 על עבר הימנו גדול על עצמו שסמך מפמ איסור עלעצמו
 מכשיל ועל תרחק, שקר מדבר לאו ועל תענה, דלאלאו
 ובמכילתא וע"ח ע"ז מצוה חינוך עחן בהוראה. הרביםאת
 אלא פלומ כר שאהי' לי רי תאמר שלא לנטות ריבעל

 מוף מרבמם רוב שם. מנ"ח הנין שלפניך. מהאמור

 ובפרט עירות בכל רה"ר ול"ל לערב דמותר ס"להוראה
 שלפנינו. מדורות רובם רבנים פסקו וכן ונ"י. פארקבבארא

 קיט( ס" ח)חלק

 יםסי
 בהלכה. רבו על לחלוק לו מותר איתלמיד

 עג-עד( ס" ב)חלק
 קודם מהם איזה לרין הבאין ות"חנסךא

 שפב( ס" ב חלק)מהד"ת
 ת"ח שני לו דמוסריןבהא

 שפג( ס" ב חלק)מהד"ת
 כדין שלא פסק שהדהן לחבירו לומראסור

 שפד( ס" ב חלק)מהד"ת

 כסי
 אבוחךנו שהקילו במה רבים על להחסרר מותראי

 שפה( ס" ב חלק)מהד"ת

 כאסי
 הלכות להוציא הש"ס שחתמו לאחר חכם שום ביד כחאין

 בש"ס שמצאו לא אם חז"ל דרשו שלא מה התורהמפסוקי

 לדמות וגם הגדה, או מדרש או בירושלסר לכה"פאו
 בכמה מדמה, שהש"ס מה אלא לו אין אהדרי חדלדרשות
 ואין הבאי ובלשק משל דרך הכתובים דברו מצינומקומות
 נוגע שאינו הגדה בדברי לבד חדל שאמרו מה רקכידינו
 שאנו מצות כל בתורה, לדרוש נתתה הרשותלהלכה
 מסיני, ע"ה רבינו משה שקיבל מה הכל הוא היוםמקחסרם
 ותוספתות מהגדה הלכות למדין אי הסוסקיםמחלוקת

 שבש"ס.וממדרשות
 רג( ס" י)חלק

 כבס"
 בלע"ז( ]פרעדדענטין נסךאה להיות אשה לבחור מותראי

 שפטה האיך ודבורה מלך, אשה מעמרדין אין הכנסת.בבית
 נסךם אי מסךמות שאר לדק. פסולה אי אשה ישראל.את

 אשה. או ססול או קרוב עליהם קבלומותרות.
 רנד( ס" ז)חלק

 כדס"
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 בחפצא או בגברא דין הוא ברכה חיובאם

 קנח( ס" ד חלק)מהר"ח

 כהםי
 על לסמוך אין הראשונים. דראו היכא כבתראיהלכה
 הפוסקים רבוחינו נגד נניזוח באיזה שנמצאיםקטעים
 הגמרא. סוחרח כשהיא החוספחא עלואפילו

 פרח( ס" ז)חלק
 באס"ד. לקולא אזוינן ומומ באס"ד. רבים נגדיחיד

 קו( ס" ג)חלק
 וזויכא הראשונים נגד כבתראי הלכה אמוינןמומ

 לחלוק יכולים האחרונים אם הראשונים ראו לאדהאחרונים
עליהם.

 ב( ס" ג)חלק
 הראשונים, רבוץ כשראו דוקא כבחראי הלכה רקח"לבהא
 כראשתים. הלכה הראשונים רבוץ ראו שלא היכאאבל

 יט( ס" ד)חלק
 ברבוים הראשונים על לחלוק יכולים אחרונים רורוחאי

אלו.
 רץ( ס" ז)חלק

 המן על סמכו והאיך הלכה, בפסק אנביא סמכינןאי
במדבר.

 קסה( סי' ד)חלק
 או ההרגש, מפני או המלעיגים, מפני ההלכה לשנוחאין

 ההר, אח הדין יקוב אלא יותר, להשפיע יוכל שעי"זבשביל
 בישיבוח. בחווים עם למעשה הלכה ללמודרש

 רסב( סי' ט)חלק
 במדד ובין בשוגג ובין אחר ודיין עצמו ע"פ נהרגב"נ

 הוה לע"א חורה שהאמינה מקום חחם. המחנה עלוחמיהה
 נאמנוח. מדין או עדוח מדין הוא עדים שניבכלל

 שנה( סי ט)חלק
 כמדר. שוגג על נהרג ואי החראה בעי איב"נ

 שנו( סי' ט)חלק
 אחד כל או ושופטים דיינים להם להעמיד חחבים איב"נ

 נ"ז סנהדוין מהרש"א בדבוץ חבירו. ודן דין עצמומסרם
 למצוח. לכופן מצורן אנו חקיפה מ-נוראם

 שנז( סי' ט)חלק
 שני במחלוקח גם אהדדי, דסתוי חומרוח כתוי לעשוחאין

 חומרוח כחוץ הנוהג בו, לנהג ישרה דרך לו יבחרהצדדים
 והכסיל דכחיב קולוח כחוץ כנוהג איסור עושה זההוץ

 ההלכה שאין מקום בחושך, לילך ואסור הולךבחושך
 כסיל, הר ולא חומרוח כחוץ מספק לעשוח מותרברודה
 הרבים. נגד לעשוח יכול אינו לחומרא אפילו יחידובדעח

 ער( סי' י)חלק
 בזה. אחד לגדול והתנצלוח אחוים, בגבול להחערבשלא

 רפט( סי' י)חלק
 אצל שאלוח ישאלו שלא מחפלליו על לאסור יכול אירב
 אי כדין, שלא יפסוק שהשני חשש שאין במקום אחררב

 בעלמא להעדפה אפילו אחר ח"ח יחדקו וולא לומרמותר
 שט( ס" י)חלק

 רר"ש תורה לימודבענין
 קמט( ס" ג חלק)מהד"ח

 בשבילו להמח~לש המעוח נחן ולא שעווחשליש
 קנט( סי' ר חלק)מהד"ח

 הבעל חחב אי כסף ולוחה בעלה מביח במרד שיצאהאשה
לשלם

 קס( סי' ר חלק)מהד"ח
 אוחן מכחישין אחוים או דבויהן שסוחויןב"ר

 קסא( סי' ר חלק)מהד"ח
 הגט ביטל או וגירש הבעלהטעו

 קסב( סי' ד חלק)מהר"ח
 בלע"ז[ ]קאמפיוטערס מחשבים עא הלכוח לפסוקשלא

 קסז( קסג, סי' ר חלק)מהר"ח
 ופוסקים בש"ס לעחן בלי ממחשב ופוסקהסומך

 קסד-קסה( ס" ר חלק)מהר"ח
 להלכה מכוונים להיוח זוכה כ"עלאו

 קסו( ס" ד חלק)מהד"ח
 אח"כ טעוחים בהם ונמצאו המחשב בדיקח שעברוס"ח

 קסח( סי' ד חלק)מהר"ח
 אחר ב"ר לפני לדין בי"ד מזמיניןאם

 קסט( סי' ר חלק)מהד"ח

 כוםי'
 ממשלחי ובעו"ר בערכאוח. יעשה כיצד ישראל דיזעירך
 של ב"ד אי הדינים. על מצורם ב"נ ממכשולוח. ליזהריש

 של העון חומר דיינים. להם להעמיד מצורםישראל
ערכאוח.

 רנח( סי' ז)חלק
 כלומר ]בלע"ז[ דזשוראר להיוח מוחר אי ממשלחילעו"ד
 בין לחלק יש אי עכו"ם. במשפטי לפסוק מהמשחחפיןאחד
 בין לחלק יש ואם לא. או ישראל לשל שרן דדיניהםהיכא
 מצווה אי ישראל של ב"ד ישראלים. או עכו"ם דיניםבעלי
 יש אי להעכו"ם. הקריכין ישראל בדיני לדון עכו"םלכוף
 דינא משום בזה יש אי ממונוח. לדיני נפשוח דיני ביןנפ"מ

דמלכוחא.
 ויג( סי' ד)חלק

 של הכרמים מן נהנין אנו איך רוב. בחר בב"נ הולכיןאי
 מצוח בין חילוק רוב. בחר בב"נ הולכין דאין למ"דעכו"ם
 אי נכוץ אצל איסור דבר נחערב ישראל. למצוח דב"נשלו
 הר"ש דבוץ ביאור בטלה אי קרקע לקנותו. ישראלמוחר
 גוים מקבלים האיך מושלך. חינוק מצא דמכשיויןפ"ב

 מיחה. חחב ישראל אח המכשיל עכו"םבזה"ז.
 ק( סי' ז)חלק

 דינא נגד צבא משירוח להשחמט לישראל מותראי
 הח"ס. למרן ישוב יפה. כחו במה דמלכוחא דינאדמלכוחא.

 כי הקדושה תורתנו נגד שהוא צבא לשירוח היחר ישאי
 הוה אי בצבא שבח המחלל בצבא. ד"ח על לעבורצויך

 במלאכח שעשאוהו בשנים מהוץ"ק. כדעח שאצל"גמלאכה
 שירוח השבח. אח מחללין ממת עסקי על הבאיםשבח.
 מארה"ב. משונה ביוראפצבא

 שלט( ס" ט)חלק
 ואפילו בערכאות. לדת חבירו ישראל להביאבאיסור
 ע"י חבירו לכוף מישראל לאדם ואסור בע"ר. שניהסכימו
 ערנים. כמה ועוד ישראל. לדין עמו שיעמודעכו"ם



קלר כללימ*תח

 שנד( סף ט)חלק
 מעות ומחראים בערכאות ההולכים אשה אואיש

 שנח( סי' ב חלק)מהד"ת
 לגלותו מותר מתי יודעו והעו"ד מקצועי סוד לו סךשמי

 שפו( סי' ב חלק)מהד"ת
 עדכאות ובדיני לעו"ד שאלותכמה

 שפז( סי ב חלק)מהד"ת
 דינו מה לב"ד ילך שלא ספק ישאי

 שפח( ס" ב חלק)מהד"ת
 עליו סךפסקו לאחר הפסק את יקחם שלא דחחסךנןהיכא

 שפט( סי' ב חלק)מהד"ת
 כדין שלא ממון והוציא לערכאות לילך ב"ד לוהתידו
ישראל

 שצ( סי' ב חלק)מהד"ת
 לא או התודה שומר הוא הבע"ד כין לחלק ישאם

 שצא( סי' ב חלק)מהד"ת
 בערכאות ישראל נגד נכדי ליצג רשאי איעו"ד

 שצב( סי' ב חלק)מהד"ת
 יהחים עדים ומזמין בערכאות ממון להחרא המסייעהעו"ד
 האיסור בכללהוא

 יוצג( סי' ב חלק)מהד"ת
 התורה לשומר מותר ואי וקלה נקיה אומנות נקראמה

 עו"דלהיות
 יוצד( סי' ב חלק)מהד"ת

 בארה"ב מסירהןין
 הנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 נתם שלערכאות
 קצו( קפו, קעו, קע-קעא, ס" ד חלק)מהד"ת

 שהכיאו מי עם לדון רצה שלא מי על סירוב החראוב"ד
להערכאות

 קעב( סף ד חלק)מהד"ת
 ישראל ב"ד נגד מנסךםהפגנות

 קעג-קעד( סף ד חלק)מהד"ת
 עצמם של פס"ד בטלו שהב"ד היכא לערכאותהולך

 קעה( סי' ד חלק)מהד"ת
 הסכים לא והשליסף לערכאות הליכה על חתמו ששמםב"ד
 ההיתדעל

 קעח( סי' ד חלק)מהד"ת
 אותו כופין אי בנים להחדק לשלם לואין

 קעט( סי' ד חלק)מהד"ת
 מהני אי דינים משני שנחתםסירוב

 קפ( סי' ד חלק)מהד"ת
 בו חזר והרב לערכאות ללכת עצמהסמכה

 קפא( ס" ד חלק)מהד"ת
 אונס הף אי גתם כיד סךמסורהמנזם

 קפב( סי' ד חלק)מהד"ת
 לב"ד לילך סךתרצה ואומר בערכאות חכירו אתלוקח

 קפג( סי' ד חלק)מהד"ת
 ב"ד פסק לקחם רוצה שאינומי

 קפד( סף ד חלק)מהד"ת
 קפה( סי' ד חלק)מהד"ת תורה לדיןהמסרב

 הו"ל הבנים על באפוטרופסות לשפוט לערכאותהולכים
 וממונות נפשותדיני

 קפז( ס" ד חלק)מהד"ת
 משמד בתו להציל שבתלחלל

 קפח( סי' ד חלק)מהד"ת
 כה"ג ב"ד רשות מהני ואי ישדאל, כדיני עכו"ם שדניןבדין

 קפט( סי' ד חלק)מהד"ת
 לדון הדיוט נכדי עצמו עלהמקבל

 קצ( סי' ד חלק)מהד"ת
 לחכירו להזיק שכוונתומוסר

 קצא( סי' ד חלק)מהד"ת
 יכולין ישראל ב"ד שאין ממון להוציא לערכאותהולך

להחרא
 קצב( סי ד חלק)מהד"ת

 עכו"ם ע"י דק שלו להציל אפשר דאיהיכא
 קצג( סף ד חלק)מהד"ת

 מי אצל בנים לענין נרושה או אלמנה ביןחילוק
 קצד( ס" ד חלק)מהד"ת

 שחין ומוכה למנוול בתו שמסראב
 קצה( סי' ד חלק)מהד"ת

 בערכאות דולר אלף עשדים השקיע שכברטענת
 קצז( ס" ד חלק)מהד"ת

 תחילה המשפט לכית שהלך למיכירור
 קצח( ס" ד חלק)מהד"ת

 כוםי'
 קיז( סי' ה קדוש)קלק בו יש אי אנגלי בלשון שנכתבשם
 כחםי'

 הי' שהמן במה הלכה לפסק שסמכו יומא הגמ'בדבדי
 למכפ"ת. תשוב בהלכה, נביא אדבדי סמכינן ואימודיע.
 הי' אי המלך ושלמה עדים, בלי ה' ע"פ דן הי' רבינומשה
 עדים בלי דן הי' דלא ס"ל הש"ס בו נחלקו עדים בלידן

 עדים. בלי דדן מבואר ובמדרשובזוה"ק
 קסה( סי' ד)חלק

 אשם חחב היאך אחת. אכילה אוכל דיש התו"יבדבדי
 על רק בא אינו אשם וקרבן מיוי. שוה דלא אנותרמעילה
 הקדש הדי שם וברש"י כ"ד שבועות מגמ' תמיההשו"פ.
 במידי בכזית מעילה יש אי אשו"פ. בא מעילותאשם

 נהנה א( אופנים: ב' בה יש דמעילה מחדשדאכילה.
 קדוה"ג מדין ב( ההקדש, שגזל תשלומין מדין והואמשו"פ
 עכ"פ. כזית סךעור בעי ולזה איסור מדין המעילהואז

 הש"ש. דבדי וכיאור כ"ח סי' ח"מ הנתיבות דבדיכיאוד
 בשכיל או שהזיק ממון תשלומין הף אי הקדשתשלומי
 איסורא קדוה"ג דהקדש הרמע"פ מדבדי חדש דברכפרה.
 על והשואל הוא שלו אכתי הממון אבל עליה דרכיעהוא

 הקצוה"ח לקתמת ישוב ממונא. ולא איסורא פקעההקדש
 וברש"י הרבה שאכל גסה אכילה כדיתות ברש"י כ"ח.סי'

 דליכא משום אשו"פ שחללו שו"מ דהקדש כ"טערכין
 מעל לא אמאי הקדש של חמץ אוכל להקדש.פסידא
 האיך תרומה לעס הרא"ש בקוסךת כ"ט. פסחיםובתוס'
 בלעיסה. נתחללה כבר שהדי בליעה על מיתהמתחחב



 כללימ*תחקלה
 שיח( ס" ט)חלק

 תמיהת בכדת, סמ או בשו"פ כעי אי הגוף בקדושתמועל
 לקדושת הגוף קדושת בין וחדלוק זה על שויךהגר"א
דמים.

 ערב( סי' י)חלק
 או שו"פ בעי אי הנוף בקדושת המועל האחרוניםבחקירת

 לקדשר בדה"ב קדשר בין חילוק פרוטה, בלא בכדתסני
 קדושת חוומה של חמץ י"ג כויתות תוץ ביאורמזבח,
 דבוי ביאור קרש, הוי כ"ד שבועות רש"י ביאור הוא,דמים

 ביאור אחד, כדת אוכל יש הי"ח ממ"א פט"והרמב"ם
 צויך באכילה המועל משץלה, מהל' פ"א הרמב-םלשת
 הא ביאור מכדת, סחות אפילו בפרוטה או בכדתשיהנה

 מדבוי להח"ס ישוב וכד, אחת אכילה אוכל ישדהנן
 רשא דבוי ביאור דחוומות, ופ"ל רשגגות פ"חהרמב-ם

 בקדושת הקרש תשלומי הרבה, שאכל בגסה כ"גכויתות
 ראף אינו מזבח דקדשר הגזל תשלום ולא כפרה הףהנוף

 ביאר כ"ט, פסחים התוס' קוקרת ביאור גזל, הף ולאלאדם
 דברי ביאור מכדת, פחות הקטרה דאין נ"ח מנחותגמ'

 היא אם הנאה איסווי בהמה המקרש כ"ב מכותהויטב"א
 בכלל. קדה"ג עליו חל ואם והקויבה כוועבר כשרקרבן

 רעג( ס" י)חלק
 מה"מ פ"ו וברמב"ם מזבח בקדשר מועל אחר מועלביש
 רשות, בשינף והמועל שנהנה המועל שם, ובהשנותה"ה

 דהוא כל בהנאה סגי אכילה ע" שלא הוא דההנאהוהיכא
 בין שמחלק קל"ט חולין הרשב"א בדבוי בפמשו"ס,ואסילו
 ועבר הפסח לפני חמצו המקויש דמים, לקדושתקדה"ג
 בגה"ש הערה ובא, ב"י עליו עבר אי הפסוחעליו

 ע"ב. ע"ח שבתלהגרע"א
 רעד( ס" י)חלק

 להודיע חחב אי יודע וחבירו לישיבה שהדקבחור
 שצה( ס" ב חלק)מהד"ת

 ישיבה להראש יודיעו שלא רק לשלם רוצההמדק
 שצו( ס" ב חלק)מהד"ת

 עדותו זוכר ארם שנין כמהעד
 שצז( ס" ב חלק)מהד"ת

 רשלח עדותו הת"ח יכתוב כשר כתב מפי דעדותלר"ת
לב"ד

 שצח( ס" ב חלק)מהד"ת
 שינהגזל

 קצט( ס" ד חלק)מהד"ת
 חבירו שינת ומפריע בקולהלומד

 ר( ס" ד חלק)מהד"ת
 לגוף המדקים מאכליםאוכל

 רא( ס" ד חלק)מהד"ת

 לםי'
 כ"כ אחד כאיש שחשובים להעיד פסח.ם דקרוביםבטעם

 קושית מגזה"כ, פסחים דקרובים וקשה ב"בהרשב-ם
 חילוק כע"א, שבועה ליחיבי דקרובים ארשב"םהראב"
 בעלמא. לרא" קוהם לעדות הוין בצעם שפועל עדותבין
 ושאר בממומת ופסולה באיסווים להע"ד כשרה אשהמ"ט
 הם עדות בכלל נשים אי הפוסקים מחלוקתעדות.

 "41א. אוןמי
 רסב( ס" ה)חלק

 להדמם דא"א משום להעיד קרובים דפסוללהירושלמי
 ורא"ש הוי"ף וכשרטת החודש, לערות מצטרטין איןלמה

 עדות, וין לו יש אי שאאיל"ה עדות כירדשלמי.שפסקו

 החודש. קדוש בדין במנ-חצ"ע
 רסג( ס" ה)חלק

 ל~פם"
 ידם על החרש יקרשו שאם החרש בקדוש שהשץדוקטנים
 שבטלה עדות עדותן. מקבלין אי למפרע גדוליםיעשו

 שנאמנים ואלו באיסווין, אמוינן אי כולה בטלהמקצתה
 ולתרומה ליוחסין והשץד בקטנן שראו מה בגרלןלהעיד

 יש אי באיסווין לתרומה. נמי פסול אי ליוחסין שפסולכית
 נאמנות. רק או עדותוין

 רסד( ס" ה)חלק

 עשאי"ל. בעינן לא הזמה שהך שלא דבמקום הנוב"יבדבוי
 שנט( סי' ט)חלק

 לבם"
 ומכחישה קטן ובא שהעידהאשה

 שצט( ס" ב חלק)מהד"ת

 לנם"
 נאמנת ואי מה"ת הף אי נאמן שע"א בדבר אשהעדות
 ירושה.לענין

 כב( ס" ב)חלק
 שהז"ג, מ"ע דהו"ל ת"ל להעיד פסולות דנשים קראלמ"ל

 ולא משץדות דנשים באיסווין מ"ש בלילה, עדות פסולטעם
 מגזוה"כ, עד ובין לנאמנות ווהוא עד בין חילוקבממתות.

 שבערוה דבר אין והא בעלי, מת לומר אשה נאמנותטעם
 שעדותן רק או להעיד פסולות נשים אי משנים,פחות
פסול.

 רסס( ס" ה)חלק
 רסט( ס" ו )חלק ממונות. בויני להעיד פסול איטויפה
 להעיד. מה"ת ססול איעכו"ם

 כא( ס" ב)חלק
 ישב שלא כגק עשה על דהעבוד הר"ן מש"כבחודוש
 אחת. חסר ארכעים אותו מלקין וכיו"בבסוכה

 רלא( ס" י)חלק

 קרובים להיות יכחים אי שידוכיןעוי
 ת( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעוים עויףמציאות
 תא( ס" ב חלק)מהד"ת

 לדם"
 סחורת רשוב מדרכנן או מדאוריתא האם מן עדותפסחף

 בזה.הרמב"ם
 לא( ס" ב)חלק

 הוא. קנסא זוממין דעוים מכות רשא דבויבסחורת
 רנט( ס" ז)חלק

 בן מעידי מ"ש וטף, נשים דהודמן דקי"ל הנדחתבעיר
 לו עתשין ואין לזרעו ולא לו דכחוב חלוצה ובןגרוווה
 זרעו.בשבילן



 כ55יאתח
 שג( סה ה)חלק

 ביד כח אין בו שהעידו לסר הקנס משלמין זוממיןעזים
 שררצו. לסר ליחנוב"ד

 רסח( סה ו)חלק
 עליו נהרג אי כרת שנתהףב סרההורג

 תסד( סה ב חלק)מהד"ת
 ג' של מב"ד דוקא צויך לערכאות לילך היתרהמקבל

שהזמינוהו
 רב( סה ד חלק)מהד"ת

 5הםי'
 הרמב"ם סחררת רשוב החדש, קידהצ לעדי וחקירה,דךשה
 בקה"ח. קתר"ל ועדות זומסרן, ועזים לדו"ח טעםבזה.

 נא( סה ג)חלק
 ובהוס' להדמה. יכול שאתה עדות בעינן אי דא"אהיכא
 הרמב"ם. לסחררת ב' ךשובמכווג

 נב( סה ג)חלק
 בעי לא ובקה"ח מכות בהוס' ב' בת" הרמב"םערטת

עשאי"ל.
 עשאי"ל. בעי דקה"ח כתבו דבכהובות ההוס' לסחררתישוב
 ב"ג דעדות הרמב"ם דעת דלפי הוועה"מ לקושיתישוב
 קה"ח לאחר הזמה עזץ באו אם במסין. הזמה לקייםיכול

 נג( סה ג)חלק
 ו(ר בלע"ז[ נרעיסעס הימחים במווחק לראות מותראי

 לשמחה. רק או לההרח מהנרן ביןנפ"מ
 ער( סה ו)חלק

 5חםי'
 - הלכה. שמבטלמנהג

 לה( סה ב)חלק

 מכסיי
 זירות. עליו יבנה שלא בחנאי מגרש לחכירוהמוכר

 רעא( סה ו)חלק

 מוסיי
 ממק. מחמת הינו אנוסים כהובות רשא דבויכיאור

 קנא( " סה ג)חלק

 נהםיי
 אונס. הוה אי פשרעה ע"י הבאאונס

 טו( סה ג)חלק

 םנס"
 דברי ךשוב בהפביעיוג התורה הפקירם אם אסה"נפירות

 עדלה. באכלההרמב"ם
 נט( ס" ב)חלק

 סזסיי
 שביעית אי שפימת שצה של ער"ה חובו על טשעקהנותן

משמטהו.
 רס( סה ז)חלק

 בפירות שוכין בענץ שוה, וכיעודו הנאהו ב"קבגמ'
 ךשוב שעמעיוג קדושת עליהן חלה כבוסיןשביעיוג
 שסרטה. פהלק פ"הלרמב"ם

 צה( סף ג)חלק

 פירות והפקר משמיטה ד' פרק הרמב"ם בדבריכיאור
 בו. שףן הכל יד הפקר ובמ"ש הביעור. לאחרשביעית

 קלז( סי ג)חלק
 בחו"ל, בזה"ז פרוזבל כותכין ואי כספים שמיטת שיךאי

 שאוכל למי ללף לקרות יש אי בזה. ח"ס לסחררתרערב
חדש.

 רטו( סה ד)חלק
 שכיעית. זין בהו שהך אי הקרש של וכרם הכרםכלאי
 מהם שצעלמה ומנ"ח הרש"ש מתמיהת ההוס' דבריישוב
 ואח"כ הקדיש בערלה, חיב למצוה הנוטע מפודשת.משנה
 קוהשמיט הרמב"ם על תמיה הערלה. מן פטורנטע

 להפקיר בחיוב והמכי"ט הב"י במהלוקת מפורשת.ירושלסר
 בדמים, שביעית פירות ללקוט מותר אי שכיעיתפירות
 הרמב"ם. לפ"ךשוב

 רטז( סה ד)חלק
 מופקרים הם או להפקיר צו-ך אי שכיעית בפירותעוד

 מן פטורים הפקר פירות טעם מה דמלכא.מאפקעתא
 זוכה אדם מאימהי שביעית כירושלמי חדש פ"המעשר.
 בשערת ישראל כל על פירותיו האוסר בשביעית.בפירוחרו

 פירות דשומר ר"ת כשיטת שכיעית. איסור עליהם חלאם
 ישראל שארית שו"ת )וע~ן לעולם. אסוריםשביעית
 ע"ו, סה יו"ד זצ"ל מינצבערגלהגרי"ז

 ריז( סי' ד)חלק
 נוהג אינו בישראל עבד דליכא דבזמן המנ"חבחקירת
 ז' מכל החובות נשמטו שלא אמרינן אי כספיםשמיטת

 זה. זיובלשמיטות
 ער( סי' ה)חלק

 נאמן, דאינו הח"ס שכתב תאבד לי ה" פרוזבלהטוען
 ברומי הוא שאפילו הירושלמי בפ" הפוסקיםומחלוקת
 סגי אי פרוזבל לכם, מוסרני לומר יכול כירח~ליםוהדינים
 בעינן ו(ר דוקא, ב"ד לפני בעי ואי כהיבה, בעי אובאמירה

 כיק פרוזבל תקנו למה האחרונים בקושית חשוב,ב"ד
 מכח חזקה תשמיטנו, שלא הלואה בוועת לתהנותשאפשר
 ממק. להחךא מהני איסברה

 רעא( סי' ה)חלק
 פרוזבל. לכתוב צריך אין לב"ד שטרוחרוהמוסר

 רעב( סי' ה)חלק
 לב"ד. שטרוהיו למסור סמוכין ב"ד בעיאי

 רעג( סה ה)חלק
 עד חורערן אין אילנות בג' הרע"ב אל הגרע"א קהרתע"ד
 נטיעה. נקרא מהי עד עשרה.ערהיו

 רעב( סה ו)חלק
 אכילתן. כדרך שלא לאכלן מותר אי שביעיתפירות

 שז( סה ו)חלק
 בהסביעית ונלקטו בששית שגדלו בתבלין שהחמיצוירקות
 אי טעם נותן כיעור, ולענין שביעית, לעמן ינהגוכיצד
 מה ממש. ולא טעם על ביעור דין יש אי בשביעית.אוסר
 פירות דוקא בעי אי בארצך אשר לבהמחך להיותשצףך
 פירות. משאר סמ אושביעית

 שכ( ס" ט)חלק
 חוב פויעת מצות עקרו היאך תרומה מדחיבקושית



 כללימפתחקלז
 תט( סי ב חלק)מהך"תבשביעית.

 שכב( ס" ט)חלק
 יש אי אני משמט הבע"ח ואמר שביעית עליו קועברחוב
 יראים בספר הרא"מ רברי ביאור לשלם, חיוב עודעליו

 כשהוא דתנן הא ביאור שביעית, לאחר לשלם חחבדהלוה
 להר"מ רא" במתנה, אלא נותן אני בחובי יאמר אל לונותן
 עציב רבה הוה אמאי קסךא ל"ז, גיטון מרתא ברמאבא
 ביאור אני, משמט שאמר לאחר אעפ"כ לו אמרכשלא
 התוס' גם לו, קדתננו ער הען על ליה ותלי רש"ידבוי
 יכול משמט שאמר דלאחר מיניה ועדיפא כרא"מ ס"לוי"ר
 והרע"ב משאנ"ן הר"ש רעת וגם חובו לשלם ללוהלכופו

פ-
 גם ז"ל, התף"ט על ופלא כהיראים, דשביעית

 כהיראים. נראה ראה פ' זוטרתאבפסיקתא
 ערה( סי' י)חלק

 חיוב ערש או רמלכא אפקעתא הוה אי כספיםשמיטת
 ויתומין גיכרן הגמ' ביאור משמט, אינו הכי ובלאולשמט
 או קטמם מחף יתומים ובאיזה פרוזבול, צףכיןאין

 כשר המוקדם פרוזבול הראשונים במחלוקתגדולים,
 בשביעית חוב המחדד מוקדם, נקדא מהו פסול,והמאוחד

 הימנו. נוחה חכמיםרוח
 רעו( סי' י)חלק

 פרוזבול. בכתיבת מקילין עם שהמון מה קצת לישבטעם
 רעז( ס" י)חלק

 חובו לגבות ורוצה פרוזבול כתב שלאמי
 תה( סי' ב חלק)מהד"ת

 לעלמא פרוזבול תיקן הלל הלכתא האביאור
 תו( סי' ב חלק)מהד"ת

 חובו את וגובה השבקרת בשנה פרוזבול עשה שלאמי
אעפ"כ

 תז( סי' ב חלק)מהד"ת
 הם מה השמיטה בשנת שביעית פירותספק

 תח( סי' ב חלק)מהד"ת

 חחב אי בתשובה וחזר השמיטה בשנת חובו שגבהמי

להחזיר
 רג( סי' ד חלק)מהד"ת

 פדוזבול כותב מתי באד"י וחובו בחו"להרר
 רד( סי ד חלק)מהר"ת

 הפרעון זמן לפני חובותבע
 רה( ס" ד חלק)מהד"ת

 למכור מותר אי שביעית שללולב
 דו( ס" ד חלק)מהד"ת

 שביעית לענין המים ע"פ הגדליםצמחים
 רז( סף ד חלק)מהד"ת

 בשמיטה חובו לתבוע סךבוא חששמה
 רח( סי' ד חלק)מהר"ת

 םםםי'
 שמיטה שומד שאינו מי עם בגינהשותף

 רט( ס" ר חלק)מהד"ת

 עםי'
 עדים ובלי שטד בלי שלוףן העולם מנהגלישב

 עבםי'
 מתהני והוי שופר לו לתקוע מותר מחבירו הנאההניר

 דר-.מפרוטה
 רכד( סי' ר)חלק

 חחב אי הפסףם ונאנסו אצלו שהפקידו בספףםהלומד

 הרא"ש פסק מביא בזה. ח:קצה"ח הט"ז מחלוקתבאונסין.
 בתשלומים. חייב ונאנס עמ"ל במתלנה שקבלבאתרוג
 שנהנה מה ובין עליה שכר ליטול סךכול הנאה ביןחילוק

 בדכת הף דברכה"ת מ"ש רוחנית. הנאה שהואמלימודו
 ע"י הנאה מותדת. אי המצוה עם הבאה הנאההנהנין.
 הנאה. הוה אידיבור

 רכח( ס" ר)חלק
 שלא שואל ותפילין טלית באונסין. חייב אי ספרהשואל
מדעת.

 קנג( סף ג)חלק

 ענםי'
 לעקל יכול אי שמעון סחורת על טענות לו ערשראובן
 על היא הטענה אם חילוק לדינא. צ~ת כששמעוןסחודתו
 ממתות. טענת או דוקא זוסחורה

 דסא( סי' ז)חלק
 או ראשון ביום לשלם חחב אי בחנוכה חובו לפדועהנשבע

 מלשון רא" להביא אין ח"מ, ט"ז בדף חנוכה שלבאחרון
 סךהא עד האומר דנדףם ממשנה רא" בנ"א, ללשוןתורה
 סךצא. עד אסורפסח

 רעז( סי ה)חלק

 עדםי'
 נגישת עם שהכות לו אין חוב דפריעת חידוש בהנ"לעך

 חבירו את דהמלוה רל"ב סי' ח"מ הש"ך דבוי ביאורהלוה.
 לו. ליתן רצה דמתנה לשלם חחב אינו תובעוואינו
 לשלם הבע"ב חחבים היאך שלהם הכסף שפחתהמדינה

 הדאללאר. לפי ששלמו שלהםלפועלים
 רעח( סי' י)חלק

 עחם"
 פרעורך לומר יכול אי כעדים חבירו אתהמלוה

 וי( סי' ר חלק)מהד"ת

 מאםי'
 תמיה באשתו. מותר היאך חרש סומא היש"שבקהשרת
 הרמב"ן בסךטת דקלא. עין בטביעת יעקב הרגיש לאהיאך
 מותףם בנ"א אכתי היאך א"כ קולם להשוות יכחיםדבנ"א

 הקב"ה שערנה מלמד דר"נ באבות פי' בלילה.בנשוררהן
 דקלא. טב"ע צףך לא דבבית חדש חילוק בנ"א.קולות

 עליו להעיר יכול אי בקול שהכיר במי הראשוניםמחלוקת
 דבוים. שארלענין

 קפה( ס" ד)חלק

 לסמוך יש אי השמיטה בשנת בא"י שנהגו ב"ד דאוצרבדין



קלח כללימפתח

 בשכיעית שנשמרו רפירות ר"ת בארטת לכתחילה. זהעל
 עליה. חולקין שאין במקום כתוספתא קח"ל אינאסרו.
 כיעור קודם בין וחילוק והראב"ר הרמב"ם רבויביאוך
 בין לחלק יש אי בזה הרמב"ן רברי ביאור כיעור.לאחר
 לשנות אין הגרול. לב"ר ב"ר אוצר לענין רזמנינוב"ר

 הנהוג.ממנהג
 שיט( סי' ט)חלק

 ראובן יריעת בלחר שמעון שהקליט טיפ על לסמוךאין
 גףבעת על להעיר יכול אי סומא הודאתו. ע"פ מעותלחבו
 יד. מכתיבת עדיף קלא אי והתומים הח"ס מחלוקתקול.

 שס( ס" ט)חלק
 פוםי'

 לו מעניקין אין עצמו רמוכר שפסק הרמב"ם לסתירתישוב
 אזלי הש"ס רסוגית היכא כר"נ. פסק מלוה ובהל'כת"ק,
 בשרר"נ. בש"ך וצ"ע כוחרה. הלכה רחראליבא

 רל( סי' ר)חלק
 לבע"ח לגבות עבר של והענקה אשכירות חל אישרר"נ
 הנ"ל. עבדים בהל' הקועה"מ ברבוי פלפולמהם.

 רלא( סי' ר)חלק
 לישא אותו שכופין בעבר תולה אי לעבר הענקהחיוב

 השעה"מ. מקושית מה"ע פ"ג למל"מ ישובשפחה.
 רלב( סי' ר)חלק

 בע"ע. שרר"נ שהך ואי פ"ו ס" ח"מ התומים לרבויביאור
 אינו רבע"ח למ"ר אפילו ררבנן. או ראוריתאשיעבודא

 לפרוע העבר על מצוה מ"מ שדר"נ, מכח מעברגובה
 מתחחב הי' עצמו רהלוה היכא אלא נאמר לא שדר"נתובו.
 שדר"נ. ליכא מתח~ב הי' לא בעצמו רהבע"ח היכאאבל

 רלג( סי' ר)חלק
 בעכו"ם. רר"נ שיעבודא שהךאי

 רלר( סי ר)חלק
 ב"ק ובא"ז לפרוע להלוה לו דיש היכא שדר"נ שהךאי
 הש"ך ודברי דל הראשונים מתלוקת רהוא מבוארפ"ס
 צ"ע.בח"מ

 רלה( סי ר)חלק
 פוםי'

 שנים. כאן הוי לע"א תורה שהאמינה כ"מ סוגיתביאור
 נאמנת ואי מה"ת, הוה אי מהימן קוע"א ברבר אשהערות
 ע"פ מלין רובא. מטעם מאב הבן חזקת ירושה. לעניןעי"ז
 בשבת. אשהערות

 כב( סי ב)חלק
 פםפי'

 הרוב. אחר בממון הולכין אי לרוב מסיע רחזקההיכא
 בזה, כתובות ויש ות"י ומלחמות בעה"מ מחלוקתמביא
 ישוב לבכורות, מכתובות התוס' סתירת בח"ס.ותמיה
 גזל ספק איכא הא אחה"ר הולכין ראין האחרוניםלקחשית
 רוב. בתררהולכין

 רלו( סי ר)חלק
 צםי'

 טען ולף לף, כיד להפקידו יהלום לשמעון נתןראובן
 לשלם. מח~ב סי פחם, מלאה או ויקנית ה"שהמעטפה

 מ( ס" ב)חלק
 עמלו שכר רהלוקח מ"ה( שבועות )בתוס' ר"ת שיטתביאור
 וחנן שכר שנוטלין מאויסין וקשה לעצמו היתר מורהאינו

 וחילוק החררא בה רמווי משום מ"ט כר והאויסיןהשותפין
 זה. על חילוקין וד' שכרו. לנוטל אויסבין

 שמו( סי ט)חלק
 הוה ואי בלאו עובר אי זה תחת זה שכותב בכתבמימר

 תמורתו בשבת אפילו המימר בתוספתא וביאורתמורה.

 הוה אי בכתב שבועה במחשבה. מועיל אי תמורהתמורה.

 מקוי מעשה עא לעשות שאפשר רכל ה"ה ברבוישבועה.
 מעקוה. בו קרשלאו

 צום"
 ותמה ואם אב כיבוד על כופין רב"ר שכתב החינוךברבר

 ב"ר אין בצידה שכרה שמתן רמ"ע מגמ'בהגמל"מ
 יכולין התנין ב"ר ראם הירהצלמי ברבוי עליה.מוזהוין
לכוף.

 רער( סי' ו)חלק
 בין חילוק נקנה. רבר לאיזה הלואה בשעת שלאמשכן
 הלואה. בשעת שלא או הלואה בשעת המשכן עלהמלוה
 איני המשכת על המלוה שעבוזים. ב' עליו ישהלוה

 קניא. ולמה קמן עושה אי שכירות הרבוים בסתירתמשמט.
 כמכר. הף דין לאיזהשכירות

 ויר( ס" ר)תלק
 הלואה לענין כשרות בחזקת ישראל כלאם

 ויא( סי' ר חלק)מהר"ת
 קנםי'

 קטורה. בני וכן אבינו אברהם את ישמעאל ירש לאלמה
 להגר. שחרר רא"א שבע באר אבעלתמיה

 רצר( ס" ו)חלק
 לא"י. לעלות לו מותר אימומר

 רצה( ס" 1)חלק

 קכנםי'
 שלה( ס" ט)חלק פרעת- מקרי אי להמלוה הוזיע ולא חובוהפורע

 קלוםי'
 אחר כל מותוין אי רעת בבלי טליתוחרהם שהחליפושנים
 חבירו. טלית עללברך

 רעו( סי' 1)חלק

 קמ"שם"
 חזקה הוה אי בעבירה וכלאים ושביעית ערלה פירותאכל

 הגמ"ח. רבויוביאור
 רעה( סי' ב)חלק

 קנדםי'
 מותר אי גבול הגת איסור עליו שנכתב )טיפ(תקליט
 שלא מקפידים הטיפ בעלי אם עצמו, לצורך ממנולהקליט
 כלל. למכירה ולא לעצמויקליט

 רעט( סי י)חלק

 קנוםי'
 לעונש ראף חר סיתה. ח~ב אי לדעתה תורה הלומרעכו"ם



 כללימ*תחקלם
 חיב ואדרבה ובפרנרהם שלו בד לעסוק ומותרעכ"פ.
 אותו. ומכבדין פרטרהן כללידע

 שעג( ס" ש)חלק
 עיר בכל מלמוין להעמץד ויב"נבתקנת

 חוא( ס" ב חלק)מהד"ת
 שמורות הזכיות כל עליהם שנכתבספוים

 ורנ( ס" ב חלק)מהד"ת
 שכל מספר הילוים בשבדל יץלומים לעשות יכול אימלמד
 שמורותהזכיות

 חץד( ס" ב חלק)מהד"ת

 שמורות הזכיות כל הספר על שכותכים המדפיסיםבענין
 תשז( ס" ב חלק)מהד"ת

 דמצוה מילי לכל לעכב יכחין אין העירבני
 ויב( ס" ד חלק)מהד"ת

 קמבמי'
 בא ושלם, בלע"ז[ ]מישער מדחן לפני מכונה העמידראובן

 תשלומין חצי לו יחדר במקומו סרניחנו ובקששמעת
 )קאר( מכתית המעמךד לשלם. שמעת רצה לאואח"כ

 את נזל משום בזה יש אי דמלכותא מוינא שאסורבמקום
הרכים.

 רכו( ס" ד)חלק

 חחב שאינו במקום )קאר( המנונית להעמיד קךכולמי

 שצויך מקום לחפש איצויך עמךדה זכות בעדלשלם
לשלם.

 רכז( ס" ד)חלק

 קמנמי'
 אחד מעיר אחודם לקבל יעךבה עם הסכם לו שה"משיח
 ושולחים הכסף שמאספים עיר אותה נבאי החלישוועכקךו
 נם אחודם תובע והמשולח משולח בלי להיערבהאותו
 נבאי וין לו יש ואי כשררה או פועל וינו משולחמזה.
 שענת יש מור לעולם במצותו זכה אי צדקה נבאיצדקה.
 בשכר נובה ואם מלפניו, עומוין צדקה נובה במצוה.חזקה
 הוה אי נדולים אחודם שנושל משולח כפועל. אלאאינו
 הרכים. נזלבכלל

 ולז( ס" ד)חלק

 קעהמי'
 ושמעת שמעון כית אצל חצר לקח ראובן מצרא דברבךני
 לוינא שעם דמלכותא, וינא בזה יש אי אחויו, מהפךה"
 היכא מצרא. הבר לטובת הלוקח מסלקין ואי מצרא.דבר

 דבר וינא ליכא הרבר קרקנה מי מקפיד אינודהמלכות
מצרא.

 שסב( ס" ש)חלק
 נסרם בעזרת במקומות מצרא רברוינא

 ורב( ס" ב חלק)מהד"ת

 קעומי'
 שלב"ל. בדבר עצמו לחייב קנין מהניאי

 לד( ס" ב)חלק

 וגנב שנים. עשר על שמעת עם שהשתוזףראובן
 לחלוק שמעת יכול אר בעוים, שמעת ותסשומהשותפות

 עכ"פ. החדאה צויך אי בע"כ.ממנו

 שסנ( ס" ש)חלק
 מעצמן סועמדו גבאים להוויד יכולים העיר שוכיד

 וינ( ס" ד חלק)מהד"ת

 ק*במ"
 ובתמ" שהיחות שריך לא שבגופו דבמצוה וי"דבתוס'
 עליו.קצה"ח

 וץנו( סי' 1)חלק
 שהיחות, מהני לא שבנופו דבמצות וי"ד תוס'בכיאור
 וכיאור מעקוה, בו קרש דבר על אלא שייך לאשהיחות
 שליחות. מיניבכמה

 רעש( ס" ה)חלק
 שליחות מצוה, לדבר שהיחות שהיחות, מימ בכמהכירור
 בסרלה. שליחות רשות,לדבר

 רפ( ס" ה)חלק
 שמסרלא. בדבר שיך אישליחות

 קמה( ס" נ)חלק

 ק*המ"
 אחויות קיבל שלא סרסורבשין

 ויד( ס" ד חלק)מהר"ת

 קצבמי'
 לפני יושכים וחסידים קוהתלמידים למקומות חזקה קייךאי

רבוורהם.
 קנה( ס" נ)חלק

 קצרמ"
 אי הרנל את שפששה בלע"ז[ זקארפאחמשאן בע"מחברה
 לצאת להנהרם החברה ומנהלי הסרעדדענש על חווביש

ק-

 מוין בלע"ז[ ]קארפ. בע"מ וין הוא מה עכ"פ. שמים
 בפני ור,ןות נוף שהוא שפ" האחרומם על השנהתורה,
 במוינות רמלכותא וינא קייך אי תותן. שנושאעצמו

 בלי נמורה שותפות הוא בע"מ דחברה מחדשדמוקרטרות.
 קארפ. ויני בעוד וכירור נכסי, או הנוף חצעבודאחויות
 רכית ולעמן בלע"ז[ ]שעירס מניות קנית לענקונפ"מ
 שבת. איסורולענין

 רעז( ס" 1)חלק
 מוין קתה בכלי מחיצות דאיד ע"ז רש"י בדבויתמיהה
הנבהה.

 שנ( סי' ש)חלק

 דאין ע"ש מנרן בושא וכיאור הנ"ל רשא לרבויישוב
 לאירן. עשהין כלימחיצות

 שנא( ס" ש)חלק

 אר הבקבוקים לו ומשארל סודה מי לישראל המוכרעכו"ם
 שמחזוים מקום בץ לחלק יש אם שבילה,צויכים

 הלוקח מחדוין, שאין למקום חרושת להכיתהבקבחדם
 הכי, וינא נמי סחורה בשכיל 4ר סעודה, לצורך שלאכלים
 לסחורה מקוי אר סודה מי בהם להמח בקבחדםהקתה

 ח"ש לכישול בהם שמשתמשין נדולות יורות קלפים,כעין

 שכילה. צויך אר נכוים הוו תקתים ורובלאחוים
 קר( ס" י)חלק

 קצהמ"



 כללימ*תח
 הוה שחץקה מחרלה. דין הו"ל אי דבר על מקפיד שאינומי

 לירק. פאה נתן בוהן בן דבור. דוקא בעי אוכמחרלה
 רסב( ס" ז)חלק

 דאללאר ג' של עלחובו בתשלומין ספר קבלדאובן

 הספר ח~יון מההיד"א הגה, בו מצא בו ובקראומשמעתי
 בוין מפלפל לשמעתי להחיעו חיב אי דאללאר אלףהוא

 ומצאו בויל בתוד חפץ המוכד מלבוש רא" בטעוו3מחרלה
 אונאה. דין להם אין ספוים זהב, אוכסף

 רפד( ס" ה)חלק
 להקנות גם מהמ ב"ד דהסקר ל"ו ממטין הרשב"אבסחץדת
 אי הראשורם במחלוקת להקנות. מהמ דלא דס"ל*במות
 תקנתא שרעוךם, אקובץ צ"ע קמן, עחצה ב"דהפקר
 טעמים ב' הפקר. מכח הוה אי לבנות נכסיםדמיעוט
 ב"ד.להפקר

 רפה( ס" ה)חלק
 דאם המנ"ח והקשה מדדבנן אסור בתרומה כלף שלהנאה
 בתרומה יאכילנה אכחץ בהמתו בשביל מעות הכהןלקח
 יכול לוקח אי בעליה חטרך נשרפו הטרען רשא,לדעת
 ובעה"מ. ורשא הו"ף ובמחלוקת בולחזור

 רמ( ס" ה)חלק

 קשמי
 קני לחודי' הנבנרן

 חץח( ס" ב חלק)מהד"ת

 קצחמי
 וטרען המעות לו הםלח משמעת ספוים הזמיןדאובן
 ישרפו דשמא וגדרה קונות, מעות ד"ת הדואר. עלשנעבדו
 התקנה. לאחר אפילו קונות מעות בהקדש כעליה.חטרך

 רסד( ס" ז)חלק
 או המוכר לטובת נתקנו מי נהשביל ישדף שמאתקנת

הלוקח.
 רמ( ס" ה)חלק

 דאם המנ"ח והקשה מדרבנן אסור בחדומה כלף שלהנאה
 בתרומה יאכילנה אכחץ בהמתו בשביל מעות הכהןלקח
 יכול לוקח אי כעליה חנרך נשרפו הטרען רשא,לדעת
 ובעה"מ. ורשא הוי"ף ובמחלוקת בולחזור

 רמא( ס" ה)חלק

 מקום בכל קונות אדם של אמות ראי
 רטו( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמיי
 והחדדם ונמלך מחנות מלבושיםהלוקח

 חץט( סי' ב חלק)מהד"ת

 ראמיי
 בנותן הדין מה מקום בכל לו קונות אדם של נ*וברן

 שנכתב בקערה צדקה הנותן ר"ל, אבל בבית לצדקהקוססה
 מה ביאור אחרת, לצדקה לשנות מוחר אי מי לשםשם
 גדולה. צדקהנקרא

 רצד( ס" י)חלק
 אי גשההכ"נ לצדקה קערות ששוטחין בעיו"כ הנהוגבדבר
 כין חילוק יחד, לקערה מקערה הצדקות כל לערבמוחר
 לקערות.קערות

 ריה( סי' י,)חלק
 כידו ונשברה לקנותו חפץלקח

 רטז( ס" ד חלק)מהד"ת

 תכ( ס" ב חלק)מהד"ת

 קנו( ס" ג)חלק

 היכא אמוינן דלא פמ"אובחידוש
 בדבר לפ"ע אשוגג, לפ"ע קףיך אי עמו. אחר גםדאיכא

 ע"י רק לעבור שא"א דדבר המל"מ בח' מותר.שלהמכשיל
 בלאו אלא שהך לא אעל"מ לפ"ע. וךיך לעולםאחוים
 למודה שבועה מחיכים ובע"ד ב"ד היאך מעשה, בושיש

 שלא בנשבע הרמ"א סחירת ישוב בלפ"ע, עובר האבמקצת
למכור.

 רפ"ב( ס" ה)חלק

 רים"
 אי העולם לארר לצאת הולד עקר כשכבר לעוברהמזכה
 כולו. יצא דבעי נ"ב ב"ב רשב"ם לשת דיוקקנה.

 רעח( סי' 1)חלק

 ריבםי'
 מתקהמין לא שח"ו למי בניו למכורבמנהג

 תכא( ס" ב חלק)מהד"ת

 ריגם"
 מי ידרע צויק לנכדי מנכסיו לחלק מותו לפני צוהחסיד
 הנושא נכד. נקרא דורות כמה עד בההמת. זוכהמהם

 מאיזה לקרוכים שיתנו בצואה נכד. נקרא איממשפחה
 הקרובים. להיות צויכיןמקום

 רעט( ס" 1)חלק

 ריחםי'
 הולכין אימחץ המגרש. קרקע תחת מחסן לבנות לו מותרי

 וכוונתו. השטר לשוןאחר
 רעא( ס" 1)חלק

 רכוםי'
 המקח משתות יותר ומררח ספוים שמוכר ספוים קניןגבאי

 אונאה דין להקדש שאין אע"פ אונאה. משום בו ישאי
 ]אקקוען הכזות על שנמכוים חפצינם להונות. אסורמ"מ

 או הקדש וין אי בזה"ז הקדש אונאה. בהם יש איבלע"ז[
 לו. חוליןוין

 שסד( ס" ט)חלק
 אי הבעלים באו ולא עליהם והכריז תפילין או שופרמצא
 לאינש ליה דמחא בהא תפילין. מצות בהם לקהםיכול

 בממוניה. מצוהדליעבד
 שסה( ס" ט)חלק

 רכחם"
 ככל ושלם בויא הוא אבל לדיעט הזקוק בן לו שרשמ

 רבם"
 הקן קרלוחבעמן

 רהםי'
 בקרקע. כפיה קףיךאי

 רעקמ"
 מהני, לא עכיד דאיבוין



 כללימפתחכ~טש
 על לעבור שלא מפני להמשודכת להודיע מחיבין איארם
 אפילו לגלות מחיב אי בחבירד חסרמ סרודע סר תונו.לא
 רלא לאו רוחה רפ"ו עשה אמוינן לא אמאי שאלוהו.לא

תונו.
 רנר( ס" ה)חלק

 בחינות של שאלות על תשובות מחבירו להעתיק מוחראם
 עממי. ספרבבית

 רעה( ס" ז)חלק
 יש אי רז4ותו בלי שטר על שמעון של שמו חתםראובן
 איסור.בזה

 רצר( סה ה)חלק
 כנ"א בו לרמות סרכול רבר לחנונילמכור

 תכב( סה ב חלק)מהר"ת

 רלאסי'
 ממון להקדיש יפה ב"ר כח ואי בזה"ז ב"ר הפקרכדן

בעלים.
 לה( סי ב)חלק

 רלנסי'
 תנאי על שהמכר פתק מצורף ברמוכוי

 ויז( סי' ר חלק)מהר"ת
 לו ברומה אחרת לו ח4לח סחורהמכר

 ויח( ס" ר חלק)מהר"ת
 בקטן יאושדין

 ויט( סי' ר חלק)מהר"ת

 רלדסי'
 צויך אין בשוגג העובר ררבנן רבאיסור הנתיבותע"ר

 מה"ת. הוא אי אסמכתא בוין עליו, ותמיהכפרה.
 רפ( סי' 1)חלק

 בהנ"ל.עוד
 רפ( סה 1)חלק

 ח"מ. חכסרם רבוי על בעובר עירובין בהמרש"אצ"ע
 כפרה. צויך אין בשוגג א"ר עבר שכתבובנה"מ

 קי( סח ג)חלק
 עבדינן מתי בררבנן סרתה חחב ראוריתא איסווי ביןהברל
 תיובתא. אותבינן והררעוברא

 קי( סי' ג)חלק
 ותשובה. כפרה צויך אי בשוגג ררבנן איסור עלהעובר

 שמז( סי' ט)חלק
 צויך אין בשוגג תעשה אלא דעבר רמב"ן רבויביאור
 ראוריתא לאו בין לחלק יש ואם כלל. איסור וליכאכפרה
 ררבנן.ללאו

 שסח( ס" ט)חלק

 רלהסי'
 חרושת בבית ציצית העושה משמע. רובו או כולו איכל

 חחב שהיק כלוט שכור לאכי. הזמנה מקוילשמה

 חחב אינו שהיק שכור וצ"ע. היש"ש לדעתבתשלומין

 לכ"ע. שסרםבדיני
 פ( ס" 1)חלק

 סימנים. בלא אפילו י"ג בשנת גרול נעשה אי ארםסויס
 סו( סה ב)חלק

 על להביאו רוצים ואח"כ כלוט להשתכר שאנסוהוסר
 רבוי ביאור לשתות. יעבור ואל יהרג בכלל הוא אםהערוה

 עכו"ם שחיטת שכתב ה"י אבה"ט במהל' פ"בהרמב"ם
 מעשה הו"ל ונט"י לשחיטה עכו"ם מעשה ומטמאה.נבילה
 גברא. כח ולא כעלמאקוף

 שצר( סי' ט)חלק
 וכפהה אונסיןבויני

 רכ( סי' ר חלק)מהר"ת
 אונס הוה אי שבירו ברבר ומגזםהמאחם

 רכא( סי' ר חלק)מהר"ת
 ולבניה לה הגנה צו מבקשבהביטף

 רכב( סי' ר חלק)מהר"ת
 וקנה תלוהו או וזבין בתלוהוחילוק

 רכג( ס" ר חלק)מהר"ת
 רכר( סי' ר חלק חשזד"ת ולא מהני, לקרש שאנסוהואיש

 רכטשס"
 לולב. הל' להגמ"ח ישוב בהם, מתקחם שהתנאי רבויםד'

 סה( סי' ג)חלק
 ראינה לי שתחירהו ע"מ מנה בהץלך הוי"מ קיטרתע"ר

 והמעשה בטל ותנאי למעשה סותר תנאי והאמקודשת
 לשלם. חחב אי אצלו נאנסה אם עמ"ל מתנהקחם.

 רמ( סי' 1)חלק
 אי פמשו"פ וגזל וחזר משו"פ פחות בגזל הפנאבחקירת
 יהושע ועמק הוי"ם לקיטרת ישוב מחל. קמא קמאאמוינן
 רבינו ברבוי תימה רבר לאיצטרופי. חי פמשו"פרגוזל
 מה"ת. אסור ח"ש שייך כרת באיסווי ררק הבה"גהגרול

 שעו( סי' ט)חלק

 רמנסי'
 ראתי יהיב ולא מידי לך יהיבנא לינוקא ליה לימאלא

 בין וחילוק עני. דין לו יש אי תינוק סתם שקרא.לאגמווי'
 ליתר. מששפחות

 שמר( סי' ט)חלק

 רמוסי'
 נתברר ואח"כ פסול ס"ת תקון רמי לשלם הבנרחראובן
 אומרנא בדיננר בו. לחזור יכול אי חרשה יויעהשצויך
 אומרנות. ובשארבנרוים

 רפה( סח 1)חלק
 ומבטל דיבור אתי דלא שאלה מהני לא ערופהבעגלה
 משבא שאלה מהני רלא בהא הח"ס ברבוי תמיהמעשה.
 לגזבר מסירה מעשה ומבטל דיבור אתי רלא גזברליר

 הש"ך. רבוי והם הוא, רהבלשכתב
 רפו( סי' 1)חלק

 רמזסי'
 ישנה גירסא כבנים. הם הוי בנים כני רקח"לבהא

 פ"ב. נרויםבתוספתא
 מר( סי' ב)חלק

 רנאסי'
 הזמן מהו מטתו, לפני צרקה ליתן מותו לפני שצוהסר

 ממות. תציל צרקה הכונה ביאור בזה.והמקום
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 רעו( סי' ז)חלק

 רעסי'
 קדיש אחויו ולומר תורה למוסדות מעוחךו ליתןבצואה

 תכד( ס" ב חלק)מהד"ת
 עיניהם ראות לפי צדקה לחלק יוכלו אםאפוטרופסין

 תכה( ס" ב חלק)מהד"ת

 רנוסי'
 שאינו המאומץ ילד מהו, שתוקי או אסופי בנכסיהמחדק
 כזה אדם אם ולכן מנחיל ואינו נול אינו באבוחךומכיר

 בלא ומת נכסים לו והיה נחגדל בלע"ז[]אדאפטירטער
 הגר כנכסי שלו הם והוץ בנכסיו זוכה הקודם כלבנים

 צוואה דרך או מרע שכיב בצוואת הנכסים נתןואפילו
 לקהרת ישוב מועיל, אינו חז"ל תקנת בכלל שאינובעלמא
 היכא כל רבנן שףוה כידושה שכ"מ דמתנתהקצה"ח
 יודע שאינו מאומץ שכ"מ, במתנת איתא בירושהדאיתא
 הפסולים כל לרשום מצוה משתוקי, גרע אמו ולא אביולא

 מישדאל. מכשול להסיר הסופד עזדא שעשה כדדךבפנקס
 רח( ס" י)חלק

 נכסיו יורש מי מחצבתו מקוד ידע ולא המאומץאיש
 שסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 זכיה מהל' פ"ט הדמב"ם דבוץביאוד
 תכו( ס" ב חלק)מהד"ת

 ונשאר היערבה ונתבטלה ליקרבה ממעותיו ליתןצוה
ביהמ"ד

 תכז( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנזס"
 הגוף. קנין מקוץ לא לזמן דקנין האבנ"מע"ד

 רפג( וס")חלק

 רנםס"
 מותר אי נפסל לא והבול דואר הבי ע"י מכתב שקבלמי

 נוספת. פעם בולהשתמש
 דפח( סי' 1)חלק

 חצד להכויז. חייב אי המדרש בבית בכיס מעותהמווניא
 להפקד. מציאה בין וחילוק קונה, איביהכ"נ

 רפז( סי' 1)חלק
 להכויז חייב אי פארק בבאדא ברחוב אבידהמצא

 תכח( סי' ב חלק)מהד"ת
 שהוקרה פרוטה ובדין עושה הוא מה יאוש דיןביסוד
והוזלה

 רכה( סי' ד חלק)מהד"ת

 ומעשרות תרומות להפרשת שליחות מינף צויךאי
 דכו( ס" ד חלק)מהד"ת

 רםסי'
 ע"מ פתנה ושל משכון, של גזל, של הפקר, של בביתהדר

 תמיה עכ"פ. דדבנן או מדאורהתא במזוזה חייב אילהחדר,
 בבית מזוזה דין הביאו שלא והפוסקים וש"ע הרמב"םעל
 אלו. בדימם בס"ד גדול ובידוד הפקר.של

 קלה( ס" ד)חלק
 ולאחד שו"פ בו ואין בעלים שזרקוהו מאשפה חפץהלוקח

 הזורק שלקחו, זה על שמקפידין הבעלים אמרו בהשזכה
 לכ"ע, הלוקחן בו זכה לוקחו ואחר שוףות לו שאיןדבר

 הי' והוא ערבות החיבוט לאחר מחבירו הושענאהלוקח
 זה הוץ בע"פ לשורפה כגון אחרת מצוה בה לקייםרוצה
 גזל.בכלל

 רצז( סי' י)חלק

 כל ללקחו, מותר אי ציבווץ בטעלעפאן המושבכסף
 שם שנופל מקום ומיהו הקאמפאני, של חצירו הואהקופסא
 וממילא כלל לדעתו משתמרת שאינו חצר הו"להכסף
 עכו"ם אבידת בכלל הו"ל למטה בקופסא הנופלהכסף
 להחדרו.ואסור

 ש( סי' י)חלק
 בה ינהג כיצד אליהו קרבא עד להניח שדינהאבידה

 תכט( סי' ב חלק)מהד"ת
 ונסדח במקרר והניחו בשדמצא

 רכז( סי' ד חלק)מהד"ת

 רסבס"
 בקטן. מהני אייאוש

 שח( סי' 1)חלק
 להכויז. חחב אי משו"פ פחות פחות אבדות הרבההמוצא

 שא( סי' 1)חלק
 שאינו רשות דסילוק להפקר קנין שעושה הפקר ביןמחלק
 הף מדעת הפקר האיסוד. להפקיע מהני רק קניןעושה

 בתוס' מבכורה. פטור מדבר הפקד מקנה. אחדת דעתבכלל

 מה חמץ ביטול של הפקר גמור. כהפקר אינו דיאושב"ק
 ישוב מפקיר. מצי אי שליח חמירא. כל לשון וביאורהוא.

 להם אין אמאי מה"ת אסוד דגזל למ"ד מהויט"אלקהרת
 ממון.חזקת

 קפה( סי' ח)חלק
 בכלל למוכרן יכול המוכר ואי להפקיר. יכהיין איאסה"נ
 ףרושלמי בבלי הש"ס סתידת וביאור הקצוה"ח דבוץביאור

 מתנה. או גזל. הף המעות אסה"נ המוכר בגזל.בהמקדש
 שוה"נ ביאור קנין. מדין או רשות סילוק מדיןהפקר

 והבית הקצוה"ח מחלוקת בו זכה הקודם כל עדיושהוזמו
 דבוץ וביאוד הפקד. מדין או יאוש מדין הוא איהלף

הידושלמי.
 תטז( סי' ט)חלק

 בטעות מודלהבדין
 רכח( סי' ד חלק)מהד"ת

 - רסגס"
 פחות פחות להביאה חחב אי בשוק בשבת אבדההמוצא
 לבעלים. ולהחדרהמד"א

 רפו( סי' ה)חלק

 רסדסי'
 נדרו. קחם אי עקרר ונמצא לעני ונתנו לצדקה מעותהנודר
 רב כסף נותן היה לא דבעה"ב דמוכח אומדנא דאיכאהיכא
 יכולה מתי יקרבה בדהנים. להחויא יכול אי למשולחכזעה
 ענין. דין הו"ל אי' משולח המשולח. אתלסלק

 רלח( סי ד)חלק
 לאבידתו אשתו אבידתקדימת
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 רכם( ס" ד חלק)מהד"ת

 רמומי'
 אבדה, השבח מצוח קחם אי באיסור בשבת אבדההמערב
 כעבירה. הבא מ?וה ב" אמרינן אי בזמן החלףאיסור

 רפז( ס" ה)חלק
 הוא והמחדר בזה"ז אסילו לעכו"ם אבידה להחדראסור
 בשל ולא כו4לו השם לקרש מ?וה עבירה. עוברי ידימחדק
 אבידה. לו משיבין אי מצוח בד הרזריז עכו"םאחרים.
 החורה. נגד כשהוא נאמרה לא דמלכוחארינא

 עד( ס" ז)חלק
 אבידה. מחדרין ח"ה או השם קידוש מפני בהנ"ל,עוד
 אבידה. השבח לעין לזמניהם זמנינו ביןחוין

 רעא( ס" ז)חלק
 אבידה השבח רין בו יש אי ציבורי בטעלעפאן המושבכסף

 עכו"ם. אבידת להחדר איסור שם. בקופסהלהחדר
 שסט( י" ט)חלק

 אליהו לב בס' וחמיהה עכו"ם, אבדח המחדרברין
 שלקח שטח בן שמעון דר במעשה לאפיאן( ר"א)מהגה"צ
 והחדרו בצוארו חליב מרגליח ומצא מישמעאליחמור
 משום שהערב שטח בן ר"ש דברי ביאור ישמעאלי.לאותו
 אבדח בין לחלק אין עכו"ם. אבדח משום ולא השםקידוש
 עכו"ם. לטעוחעכו"ם

 שע( ס" ם)חלק
 ועין אבדה השבח לענין תוץ4ב כגר הוה אי בזה"זעכו"ם
 דלא הידור רין להם אין בזמננו דעכו"ם ל"ו סי' ידאיםספר
 רוצחים כולם ובזה"ז ז"מ שמקחמין או"ה בחסידי רקאמדו
 וכ"ש רשעים של בפניהם להסתכל ואסור עריוחומגלי
 בזה. חץ מהם זמנינו של אלה וכ"ש ע"ש מפניהםלעמוד

 שעא( ס" ם)חלק
 שאין כגון העכו"ם נגד שנראוח הלכוח להדפיס נכוןאי

 הלכות לסלף אסור בזה. וביוצא לעכו"ם אבידהלהחדר
 עוע"ז עו"כ בין לחלק יש אי הגים. יאמרו שלאבשביל
 ב"נ. ז"מ שומרים ב"נ בזה"ז יש אי עבדו. לאובין

 שפא( ס" ם)חלק
 שקנה מה ליקח שוכח קתה ולפעמים לעו"כ עובדישראל
 החכדלה לעצמו ליקח מותראי

 רלא( ס" ד חלק)מהד"ח
 אי העודף והשאיר ממהר והלוקח ללוקח עודף ליתןצריך
 העודף לעצמו ליקחיכול

 רלב( ס" ד חלק)מהד"ת
 רמומיי

 וחר שמעון, ונטלן שבחצירו באשפה חפץ זרקראובן
 בעה"ב שאין בדבר אויה המקדש ממנו. והבעוראובן
 עליו.מקפיד

 רסז( סי' ז)חלק
 רמחמיי

 מהרי"ם. ובדברי מדעתו שלא קונה אי אדם שלידו
 שכד( ס" ט)חלק

 בבית להחפלל ערלכו אחד המדוש בית מתפללי עםהמדבר
 השגח משום בו יש אי אחר המדרש בבית או שלוהמדרש

 מדבר או לדבר המדוש בבית כשהולך לחלק יש ואםגבול.
 המדרש מביח גזל משום בזה יש אי כביתו. או בחוץעסו
 ערעזוב אחד מוסד תומבי אל המדבר הזה. הרב מביתאו

 ססש. לגזל קרוב שהוא לו יחן מוסדאותו
 שסז( ס" ט)חלק

 משהלכו בלקט מותרין אדם כל למה הגרע"א לקוורתישדב
 קרכול דבר כל לו, קונה אדם של חצירו נימא נמוווותבו

 והכ"נ לו קונה חצירו אין כעה"ב ימ?אנו שלאלהיוח
 גמרא ע"פ ישוב עוד נימושות, בו שהלכו לאחדבלקט
 משום מותדין עליהן מקסיד כעה"ב שאין בזמן ףפסחים
 עליהן. מקפיד כעה"ב אין והכ"נגזל

 רפא( סי' י)חלק

 ערמ"
 וטוען הקטן וחזר נטלו ואחד האשפה לפח עט עשרקקטן
 הוא.שלי

 רסח( ס" ז)חלק
 להם יש אי אביהם ע"י ומוירם ביערבה הלומריםבחורים
 אביו. שלחן על הסמוך גדול כמו קנינים לגבי קטןרין

 רפט( ס" ו)חלק
 מותר אי במשחקים שמשחקים החלמידים הרדאהמלמד
 אחרים. לתלמידים להראותם מותר ואי מהם.ליסלם

 רפד( ס" ו)חלק
 ליתן ענחם נקראים אי ביערבה המתפרנסים יקרבוחבני
 על הסמובין גדולים בנים בין לחלק יש אם ?דקה.להם
 הרבות. לבני אביהםשלחן

 שסה( סי' ם)חלק
 רעאמי'

 בול הקורע מריניוח. בעמני השם וחרלול השם קידושגדף
 מוסר שהוא הדואר להדק שלא ידרד ע"י מכהבכששולח
 בלבבו. אמת דדובר שמעתתא הא ביאודממשלחו.

 שלו( ס" ם)חלק
 קאנאדא. במעוח ונשלם בארה"ב חפציםהקונה

 שלז( ס" ט)חלק

 ערכמ"
 צעב"ח ברין זו במרינה השחיטה שונאי נגדקונטרס
 אירגוני מסעם לכתוב שנהבקשחו הק'. ד"ח ע"פשנצטינו
 גדול חיים בעל לכל בכלל הוה אי ?עב"ח דפה.הרבנים
 דנהדגין הסדקין מן ]לגד ורמערם שקצים ואפ"וקטן
 בשבת[.אפילו

 רלט( סי' ד)חלק
 אחרים. חי בבעלי רק או באדם שהך אי חיים כעליצער

 רפה( ס" י)חלק
 בחיכה דגיםלצוד

 תל( ס" ב חלק)מהד"ת
 באדם צעב"ח דין ישאי

 תלא( י" ב חלק)מהד"ת
 אח"כ ולזודקם דגים ל?ודאסור

 תלב( סי' ב חלק)מהד"ת
 רענמי'

 נדר, מטעם הף דהפקר מנדרים פ"ב הרמב"םבדבף
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 בזה. התמוהים קצוה"חוברברי
 קלז( סי' ר)חלק

 בלב. ביטול סהני למה הפקר סטעם הוא ביטוללמ"ר
 סילוק. מרין שהוא להפקר קנין שעושה הפקר ביןחילוק

 רסח( ס" ז)חלק
 לא ראיסה"נ והגרש"ז האבנ"מ מקוורת לנוב"יישוב

 אביו. יורש רגר קרוורן מגמ' לבניו, להוריש סמוןמיחשב
 ב"ק בגמ' וביאור סממונו כחו פסק לא רמת גיטיןבתוס'
 הר. יורו4ים הגר בגזלהכהנים

 רצ( ס" ו)חלק
 משום הוא אי הפקר בעלים. חזקת לו יש אם הפקרספק
 בירושלמי מחלוקת הוא רשות. וסלוק קנין הוה אונרר
 רר"י ע"ר מרשותו יוצא רבר ספקיר שארם כיון רר"סדעתו
 מיני רתרי המג"א חירוש בעלים. יר מתחת יוצא הפקראין

 הם.הפקר
  שכה( ס" ט)חלק

 רו4"י ברברי וביאור לקנותו, ברעתו ואין בהפקרהמשתמש
 החמץ. את בודקין פסחיםריש

 קג( ס" י)חלק
 למ"ר בחמץ מועיל ואיך בעלים, מרשות יוצא איהפקר
 קנין, עושה אי הפקר זוכה, לרשות ראחו ער הפקרראינו
 )א( יש הפקר מיני ג' ושמאי, הלל בסחלוקת לתלותו ישאי

 ב"ר הפקר )ב( בעלים לו ה" לא שמעולם מרברהפקר
 לב"ש ברצונו, חפציו שמפקיר הפקר )ג( בעלם כחשמפקיע
 לכלחהו, מפקיר אפקורי ב"ר בשבת כלים שביתתרס"ל
 ולא לעכו"ם בהסתו משאיל או במשביר ההלכהביאור
 הא ביאור ילקירנה, השבת קודםהחדרה

 ררפב-
 איקלע

 נרר סטעם רהפקר הפוסקים לדעת וקשיא הקרוש רבינועם
 רס"ל להרא"ש צ"ע כודנחתא, שיפקיר מחרלהאיך

 תמיה חולין, מפורשת סגמ' תשחית בל ליכארבהפקר
 עחן ב"ת ליכא לכ"ע ב"ר בהפקר מהיי"א, שו"תברביי
 ב'. סי' ובח"מ ה"ו מסנהררין פכ"ררמב"ם

 רצו( סי' י)חלק
 הפקר של בחפץ תשחית בל עהיךאי

 תלג( סי' ב חלק)מהר"ת
 הפקר מטעם ביטולאי

 רלג( ס" ר חלק)מהר"ת
 נכסיו כל להפקיראסור

 רלר( סי' ר חלק)מהר"ת
 רעומי'

 ספורסם, צריק לנכרי מנכסיו ליתן סותו לפני צוהראובן
 בכלל. הוא ומי צייק נכיי נקראים כסהער

 רסו( ס" ו)חלק
 הוה אי הנאה טובת ובאסה"נ. בפסשו"פ ירח4ה רין ישאו

 בקוורת לירושה. וסתנה קועבוד בין חילוק לירש.מסון
 סקודשת. אינה אסאי הנאה בטובת רהסקדשהמחנ"א
 להחדר. חחב אי אפסשו"פ סוחל שאינו שאסרישראל

 רצב( ס" ו)חלק
 לטובת תקנה לתקן נכון אי אחום. בסקום הבת ירושתבדין
 שהבנים במקום ועכ"פ בנים. שיש בסקום שירשוהבנות
 רינא ע"פ בזה לנהוג יש אי עניות. והבנותעשייים

 יינא הזה בזמן יש אי סמונות. רין שהוא כיוןרמלכותא
 על לחתום מהבנות מבקשים שהערכאות מקוםרמלכותא.
 לחתום. ח-בות אי הבן לטובת שסוותרותהירושה

 שכו( סי' ט)חלק
 ירושה להעביר גורם מחצבתם סקור מהמאומציםהמעלים
 יינא מיין בזה ואין ממש יורו4יו את גוזל והואראורףתא
 שריניהם ברבר אפילו עכו"ם לפני לרון אסוררסלכותא,

 שזכות התורה מן ה' נחלת לעקור וח"ו ישראל,כריני
 והעושה הרורות כל סוף ער מוריערו בנכסי קשורהיורש
 גזל זה הרי נחלה להעביר צוואה כותב ואפילו ריניהםע"פ
גמור.

 רז( ס" י)חלק
 העו"ר רשאי אי התורה כהלכות שלא שנכתבהצוואה
לקחמה

 תלר( סי' ב חלק)מהר"ת
 בא"י חלק לעת"ל נוחלין אי לרשבט

 תלה( סי' ב חלק)מהר"ת
 יורו4ים האם יורו4י אם יורו4ים בלאמת

 רלה( סי' ר חלק)מהר"ת
 יורו4ים האם קרובי אי לאב קרובים שאיןסקום

 רלו( סי' ר חלק)מהר"ת
 בערכאות הנעשותצוואות

 רלז( סי' ר חלק)מהר"ת
 ישראל אביו יורש גראי

 רלח( סי' ר חלק)מהר"ת
 יורש בניו אי שפחה שנשאממזר

 רלט( סי' ר חלק)מהר"ת
 רעומי'

 באפל. שילרו נשים וג' לאלתר נאמניםג'
 כא( סי' ב)חלק

 לומר נאמן ואי בכור שהוא בנו על להעיר האבבנאמנות
 ליוחסין. מתרומה רמעלין בסוגיא ממזר. שהואעליו

 רצג( סי' ו)חלק
 רלרה אחרת ונשא אשתו את שגירש בראובן הגר"אברברי
 אי בכורה לענין לנחלה. הבכור הוא גרושה רבן לז'השניה
 אחת מאשה תאומים בין מחלק לירה. או הררה בתראזלינן
 נשיו. שני לירתובין

 רעג( סי' ז)חלק
 יורש מי ואת לחברתה אשה אםלהשתיל

 תעז( סי ב חלק)מהר"ת
 רעחמי'

 שנים פי שנוטלבבכור
 תלז( סי' ב חלק)מהר"ת

 בבאנק במעות מהו במוחזק שנוטלבכור
 תלח( ס" ב חלק)סהר"ת

 ר*במי
 סכל ומ"ש אחו, ליה אחו איסק בר רמיי שסעתתאביאור
 התוס' רבוי ביאור חולקין, בספק המוטל בססוןמקום
 כדברי ביאר חח, שבקת לא רא"כ וטעם זקן בחתיסתערצא
 ואמר אחר בא החב"ש לקוורת ישוב אחי, ליה אחןרז4"י



מפתחקמה

 אני. אחיךלו

 רפנםי'
 ממון נעשה מתיקנס

 יורזם עובראי

 רצששםי'
 לדינה נתנן ולאה שמלות לקנות ללאה מעות נתנהרחל

 שאבדה דינה לשלם, מוטל מי על ונאבדו לאאלהעכיר

 מלאה תובעת ורחל לשלם וחחבת פושעת הו"להשמלות

 חכירו עם ההולך מדינה, תובעת ולאה מעות להשנתנה

 על כאן הניחם לו ואמר מנעלים העבר לו ואומרבדרך

 שמעון לשלם, וחחב פושע הו"ל המנעלים ונאבדוהחמור
 במכס. ממנו ונלקחו אחר למקום להה.כן ספויםשקיבל

 רצט( סי' י)חלק

 אמר הבדיקה ובשעת במכס, להעכירם חפצים לוניתן

 עי"ז להיזק וגרם שלושאינם
 תמ( סי' ב חלק)מהד"ת

 אמר המוכס שאלת ועל המכס, לעבור חפצים לוניתן

 לשלם וחחב פסףעה מקוי זה אי אחויו ובדקו שלושאינו
 רמב( סי' ר חלק)מהד"ת

 השכירות דמי להחדר חיבאי
 רמג( סי' ד חלק)מהד"ת

 רצבםי'
 בלע"ז[ ]טעיפ תקליט יעשו שלא למחות אדם יכולאי

מדבויו.
 רעג( סי' ז)חלק

 בתורה העוסק עכו"ם ואמאי התורה בעסק גזל שהךאי

 מיתה.חחב
 שעב( סי' ט)חלק

 בו ללמוד מותר אי למשכון ספרקיבל
 תלט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לעכו"ם מותר איסור ספקאי
 תמא( סי' ב חלק)מהד"ת

 המעות ונאבד במעות שהשתמששליח
 רמד( סי' ד חלק)מהד"ת

 רצהםי'
 רמה( סי' ד חלק חהשד"ת משכיעין שבועות שלשבנידון

 שוםיי
 מפלפל לשלם. חיב אי תיקונם בקזעת תפילין שפסלסופר

 ובדבוי לשלם, חיכים וקלקלו לתקן לאומנין נתןבמשנה
 ומצא ס"ת ובכותב מטכע שראה באחד והויב"להרשב"א

 מנהג. הוה אי משלמין שאין בזה מנהג דיש היכאטעות.
 רמ( ס" ד)חלק

 שזםיי
 או ממון דאפסיד משום הטעם באונסין שחיבהשואל

 נפטר אי הכיטוח מחברת המשאיל קכל אם הוא.גזה"כ

 מקכל שהניזק אף ממון לחכירו המדק מתשלומין.השואל

כללי
 המזיק מחףב )אינשורענס(, הביטוח מחברת הדקודמי

לשלם.
 י( סי' ב)חלק

 לאו או נזק לו כקרש דוקא למדק תורה שחייבהתשלומין

 הרשעה. בולגויא מדינת נזק תשלומידוקא.
 סט( סי' ג)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 ע( סי' ג)חלק

 שיבםי'
 לאחר המשכיר שמכרו נשכרכית

 רמו( סי' ד חלק)מהד"ת

 להחניאו יכול אי שונאו ונעשה לאוהבו כיתשכר
 רמז( ס-' ד חלק)מהד"ת

 מהני אי תנאי בלא דעתגילף
 רמח-רמט( סי' ד חלק)מהד"ת

 שידםי'
 סומכין מה על ותמיה בחו"ל מעקה מצות חיוב שהךאי

 השוכר בזה. היראים סף' מכיא מעקה. עוקרן שאיןהעולם

 פטור עליו לעלות וא"א גג לו סףש ומי במעשקה,מחףב

מעקה.
 רמג( סי' ד)חלק

 של כית מעקה לעשות מי על הרבה דרים וכה גדולכית

 במעקה. מחיב אי עכו"םשותפות
 רמד( סי' ד)חלק

 שמוםי'
 ועתה מלאכה לעשות לו והרשה למעון בית השכירראובן

 הרשות לו נתן כין חילוק החתי. דסבור בטענה לחזוקרוצה

 נזקין לאח"כ. או השכירות מתנאי והוא השכירותבשעת
 לכל רשות לו נתן טוען שוכר חזקה. להם יש אי מידושקנו

 קטן. לדבר אלא רשות נתן שלא מכחישו והמשכירדבר
 רמב( סי' ד)חלק

 שמעון מדירת מקרר לו נתן ובעה"ב קיץ מעון שכרראובן

 הוא למה שכירות המקרר. לו סףחדר לראובן טועןושמעון

 קונה אי כית השוכר לבעה"ב. נשאר כח ואיזהקונה

 דבר בהמשכיר הראשונים מחלוקת בתוכו.המטלטלים

 בו. כיוצא אחר דבר לו ליתן ורוצהלחכירו
 רמא( סי' ד)חלק

 שלגםי'
 צבור, בצרכי מלפעול הרב את לעכב הרוצים הישובבני

 טענה להם ערש ציבור כולם, או ציבור רוב לזה דרושואם

 זמן על בדכ שבחרו צבור היום, עד מנהגם שסרנה הרבעל
 לעזוב יוכל ירצה הוא שאם הדב לטובת הוא שמם ג'של

 יחניאוהו. שהם לאאבל
 רסח( ס" י)חלק

 שלדםי'
 אי הוספה. בענין ההנהלה עם סכסוך להם סףש ור"ידמי"ם
 יותר שכד כתשלום חרזם ר"מ לקבל להנהלה כחיש

 הישנים.מהרמי"ם
 רפה( ס" ה)חלק

 רצג( ס" י)חלק

 רמ( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמא( סי' ד חלק)מהד"ת



קמו כללימפתח

 אב"ד הרב כקרתפטר רב למנותו לסגן שהבטרחוקהל
 ואין בקודש מעלין בדין מעצמו. אב"ד הרבונסתלק
 מהו תחתיו אחר ומינו פסול בו שאירע כה"גמורידין.
לחזור.

 רצז( ס" 1)חלק
 מן לתבוע יכול אי השוכר ומת לחבירו ביתהמשכיר
 לאחרים. הזכירו שלא זמן כל שיפסיד מההיורשים

 רחצ( ס" 1)חלק
 אחרים וכופה הלכה שכותב מי תענה. לא בדיןעוד

 לבטל יכול אינו ב"ד הלכה. שאינו יודע אפילו לושישמעו
 לחוש אין אחר. ב"ד שתקנו מצוה וכ"ש חבירו ב"דדברי

 זכות לדבר המסחע וכל עירובין מתקון קרצאלקלקול
 בשכונת שיצא קורא בקול שנמצא זיוף בו. תלףהרבים

 להציל יותר אחראים אנו עירובין. איסור בעניןפלטבוש
 דמותר ס"ל הפוסקים רוב מבמזיד. בשוגג ממכשולישראל
לעדב.

 קלט( ס" ח)חלק
 לשלם חחב אי שלגים ירדו ולא לשנה שלג לנקותקיבל

 דנ( ס" ד חלק)מהד"ת

 שלחסי'
 התבואה על המהלכות פרות בדין הרמב"ם דברימאוד
 בשו"ע הרבודברי

 רנא( ס" ד חלק)מהד"ת

 שלםסי'
 תלין. דבל בלאו עוברין אין שניהם פועלים ששכרשליח
 כמותו. אדם של שלוחו קיי"ל הא הריטב"א קווטיתףשוב

 קעא( ס" ג)חלק
 שמעון עם בשותפות לאנגלית מלשה"ק ספר שתודגםראוכן

 שם הזכיד ולא שמעון בשם רק הוציאו לאורוהמוציא
 עליו.ראוכן

 שלח( ס" ט)חלק
 דירה שכר שילם לא אם תלין בל עוכדאי

 תמב( סי ב חלק)מהד"ת
 שינה גזל זהמה

 תמג( סי כ חלק)מהד"ת

 שמאסי'
 ואחת כלות לשתי חדשה שמלה להשאיל הבטוחראובן
 יעשה. כיצד הזמן,שינתה

 רעד( ס" ז)חלק

 שמחסי'
 מה"ת. אסור משו"פ פחות דהגונב הרמב"ם לדבריישוב

 רצט( סי 1)חלק
 איסור דינים ב' בה יש גניבה שיעור חצי הגונב בעניןעוד

 ספק אמאי בתומים באסאן מוהר"י לקווטית ישובוממון.
 שב( סי' 1 )חלק לאו. איסור בו יש הא לקולאממונא
 מחובל מ"ש בגניבה סרעור חצי על לוקין דאיןבהא

בחבירו.
 שג( סי' 1)חלק

 עכו"ם. בגזל בקדשה הדמ"א על הש"ךבקווטית
 דש( ס" 1)חלק

 לעכו"ם. השבה ובדין בהנ"לעוד
 שה( ס" 1)חלק

 איסור או גניבה מדין הוה אי שאסור למיקט ע"מהגונב
בעלמא.

 שו( ס" 1)חלק
 בחנם לארה"ב ישראל מארץ ציבוף מטלפת צלצלראובן
 להשיב חחב למי השבון דין בו יש ואם גזל בכלל הוהאי

 דעת. לגנוב באיסור לשוכ. כשרוצה הכסףולשלם
 שי( סף 1)חלק

 ישראל חחב אי ונתגחר העכו"ם וחזר עכו"ם שגזלישראל
 גר אמרינן דבר לאיזה שנולד. כקטן שהוא אובהשבת
 שגזל עכו"ם אמרינן. לא דבר ובאיזה שנולד כקטןשנתגיר
 בהשבון. חחב אי ונתגיר עכו"ם אוישראל

 שעד( ס" ט)חלק
 המכס להבריח מותראי

 תמה( ס" ב חלק)מהד"ת
 פראגראמען לקבל כדי ובכתב במכתביםלשקר

 תמו( סי' ב חלק)מהד"ת
 כשלך עליך חביב חברך ממתיהי

 רנג-רנד( סי' ד חלק)מהד"ת

 שמםסי'
 הגנות פרחי המזיקיםקטנים

 תמז( סי' ב חלק)מהד"ת
 שנסי'

 העושה דשליח זצ"ל קניבסקי מוהרי"י הגה"קחידוש
 והשליח. המשלח שעשאוה כשנים הו"ל בשבתמלאכה
 בשבת. מה"ת אסוד שופר דתקיעת הידושלמי דבריביאור

 וצ"ע בשבת. לו לשחוט שליח עשה והמל"מ הטורמחלוקת
 ביו"כ. וטבח גנב ע"אמב"ק

 מב( סי' ח)חלק

 שנאסי'
 מידי איכא מי והא חחב אמאי מישראל פמשו"פ שגזלננף

 מה"ג פ"ג הדמב"ם דבדי ביאוד אסוד. ולב"נ שרידלישראל

 ביד הובא וכבר עליו הלח"מ וקושית בגניבה שיעודדחצי
 גוזל בין חילוק שמ"ח סי ח"מ הגר"א לדבינו ישוברמ"ה.

 סתידת ישוב מידי. איכא דמי הא ביאור לגונב.פמשו"פ
 בעה"ב שאין בדבר קידש הרמב"ם דברי וביאודהסוגיות
 עליו.מקפיד

 שעה( סי' ט)חלק
 שנזסי'

 צריכים לבנים הירושה לחלק שכדי חוק סרשבמדינות
 הצהרה כתב לחתום מחייבת הבת אי הילדים, כללחתום

 ועשה קום בין נפ"מ יש אי הירושה, מן עצמהשמסלקת
 חחם. דברי בשו"ת בזה שכתב העולם מנהג וא"ת,לשכ

 רפ( סי' י)חלק

 שנחסי'
 פחות וחזר בגדים ממנו לעשות צמדהמקבל

 תמח( ס" ב חלק)מהד"ת
 שנםסי'



 כללימפתחכ4ז
 להחדר הי' בדעוד לטוען שיכול כפל משלם מה מפניגנב

 מכפל. פטור וגזלן הוה גזלן מדעת שלא שאול1ק5"ל
 הוה. גזלן מדעת שלא שואל כוונתכיאור

 רצג( סי ה)חלק
 עליו. לוקין אי ענין אינו באם הלמדדבר

 קטו( סי' ג)חלק

 באם או לאין בב' מוקמינן ומתי לעשה, הניתק לאובדיני
 ענין.אינו

 קטז( סי' ג)חלק

 לאו בדיני ועוד לעשה, ניתק הוה אי תעשוק לאהמשך.
 ומתי לאין בשני עליו לעבור מוקמינן מתי לעשה.הניתק
 להח"מ. ישוב ענין. אינו באםמוקמינן

 קטז( סי' ג)חלק
 רוצה אני לך לומר חנות בעל יכול אי מאש מוצלבספיקת
 לו למכור רצה שלא השני בא ואם רוצה. איני ולךלמכור
 חמסן. מקוי אי למכורוכפהו

 שעז( סי' ט)חלק
 לעדות נפסל אי מדעת שלאבשואל

 תב( סי' ב חלק)מהד"ת
 לחזור יכול מתי מעכו"ם חפץהקונה

 תג( סי' ב חלק)מהד"ת
 תקנה לו יש אי בשוגג ויכית בו שיש שטר עלחתם

 תד( סי' ב חלק)מהד"ת

 לשאלו בלי מחכירו כליהלוקח
 תמט( סי' ב חלק)מהד"ת

 שםסי'
 לא והא ח"ש משום ח5ב משו"פ פחות דהגוזל ה"הבדבף
 ח"א על השגה איניש, מחיל דפמשו"פ לאיצטרופי,חד

 גזלן, של שלו מקוי לא איניש דמחיל דאף לחדששרצה

 הפקר לשם והנוטלו הפקר אינו חפציו על מקפיד שאינומי
 סילוק דין דהוא מאכידה המתיאש כין חילוק קנאו,לא

 וי"ד בתוס' ישוב תמי' קנין, מדין דהוא הפקר וביןרשות
 פמשו"פ גזל גזל. מקוי ואפ"ה ממון חשוב לאדפמשו"פ

 להחדר. חיב אי למחול לבעלים נודעולא
 רצא( ס" ה)חלק

 בהשבה. לחיב מצטרף אי פמשו"פ פעמים כמההגוזל
 ש( סי' 1)חלק

 לקו~רת ישוב ושו"מ, לפנא וצ"ע בפמוש"פ צירוף ש5ךאי ,,
 בס"ד. ענינים כמה ועוד והוזלה. שהוקרה בפרוטההגרע"א

 רצב( סי' ה)חלק
 שסגסיי !,

 בעבדי בעלים יאוש ש5ך אי והרשב"א הראב"דבמחלוקת
 הפקר הוה אי יאוש נדר. ממשנה הראב"ד לדבויוראיה

 בקרקעות. מהני לא אמאי הפקר הוה דיאוש למ"דלפרשא.
 שעח( סף ט)חלק

 שעזסיי
 יכול אי לאחוים היזק ועושה רכים בו שהחדקו מעברדרך ~ןן

לגדרו
 תנב( סי' ב חלק)מהד"ת

 רכים בו שהחדקו מגרשהגדרת

 רנו-רנז( סי' ד חלק)מהד"ת
 מהו רכים בו שהחדקומצר

 רנח( סי' ד חלק)מהד"ת

 שעחס"
 היו ובתוכו מים כוס ושפך שלו האורח לכית שנכנסבעה"ב
 לשלם, ח5ב אי האורח של בלע"ז[ ]לענדזעס עיניםבתי

 שמור למקום שמור שאינו ממקום חכירו של חפץהנותן
 לשלם ח5ב כידים לחבירו המדק לשלם, ח5ב איונאכד
 פטור, גמור אונס דהי' והיכא אונס הי' אפילו שלםנזק

 ונשבר שם לישב שיוכל למקום ממקום חכירו חפץהמעכיר

 לשלם. ח5בהחפץ
 רחצ( סי' י)חלק

 שפבס"
 בחוטף הש"ך לקושית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוהבדין

 לענות יכול הא זהובים בעשרה ח5ב אמאי מצוהמחכירו
אמן.

 שיב( סי' 1)חלק
 דוקא. זהוכים עשרה משלם מצוה להחוטףטעם

 רפא( סי' ט)חלק
 למול שליח לעשות יכול אב אי והתב"ש הש"ךבמחלוקת

 ישוב חברסרן. ד"ה ע"א יבמות רז4"י דבוי כיאור בנו.את
 תמיהה למול. שליח יעשו לא למה יעקב ישרז4קושית

 חיוב האסווים בכית חברסרם והאם שהאב דכללהגיעב"ץ
 ודעימיה. הש"ך דעת היפך והוא למול הב"דעל

 שעט( סי' ט)חלק

 שפגסי'
 עליו. מיתה ח5ב מתי טויפה אדםהעושה

 רעז( סי' ז)חלק

 שפוסי'
 והלך יקבלנה, אם משרה דמי לסרסור ליתן עצמוהמח5ב
 לשלם ח5ב אי המשרה, השני וקבל לאחר המקוםוגילה

 מדק. דין עליו יש ואילסרסור
 רפ( סי' ז)חלק

 שפוס"
 בניזקיםהגורם

 רנט( ס" ד חלק)מהד"ת

 שפחס"
 בלע"ז[ ]אקאונטענט חשבון רואה להיות לישראל מותראי

 המדינה אצל פועל הוא ואם המלכות. חוקולעקוף
 ממון מוסר בכלל הוא אם ישראל ממון ומוסר]א5.אר.עס.[

 חשבון רואה בגמ'. ומוכסין מהגבאין ומ"ש לעכו"ם,חכירו
 איסור. בו יש אי הכית בעל של רכיתהכותב

 שיג( סי' 1)חלק
 אמוינן ואימתי ישראל. במלכי ש5ך אי דמלכותאדינא
 דמלכותא.דינא

 קיב( ס" ה)חלק

 למדינה. הקךיך בדבר הגדלה את והשיב דין קךיךאי
 תשובתו. מה הרכים אתוהגוזל

 שיא( סי' 1)חלק



 כללימפתח
 נותן שאינו בלע"ז[ ]לענדלארד המשכיר את שמוסרהשוכר
 המוינה משרדי שאר מסור בכלל הוה אי )סטרם[הסקה
 ערכאות. בכלל הם אי בהם וכיוצא 4/ק)([]כגון

 שכז( סח ט)חלק
 נגד להעיד משפט מכית בלע"ז[ ]סאפינא הזמנההמקבל
 כירור דמלכותא. 1ץנא משום להעיד חייב אי חכירוישראל
 מותר מחן לקבל. אנו צויכין כמה עד דמלכותאבוינא
 1ץנו לעכו"ם ישראל מוסר אסור. ומחן בערכאותיהםלהעיד

 כל וקנסות. בעונשין שיתח=ב להעיד מותר איועונשו.
 דמלכותא. 1ץנא ליכא לתורתנו מנגד דמלכותא שוינאמקום
 1ץני למדו שלא אנשים )קבוצת דזשווץ דאיכאהיכא

 דמלכותא דינא וליכא כלל, משפט בכלל זה איןהמשפטרם[
 העדות ע"י מכמר לתוא לחוש יש ח"ו אם כה"ג.כלל
 היכא כך. לירי יבא שלא וכ"ש לפדותו הצבור כל עלמוטל
 לאחד ואומר הקטרגור ובא ממלכתי ממון הבויחודשנים
 ויש היכא מסור. הו"ל השף על יעיד אם חופש לושיתן
 להעיד. יכול אי השםחילול

 שלד( סי' ט)חלק
 מותר אי ישראל אפילו או עכו"ם שרצח ישראלרוצח
 אי רצחו מי ונודע בדרך שנהרג יהחץ לממשלה.למסרו
 ולהרגו. בו לנקוםח=בים

 שפ( סי' ט)חלק
 דבוץ וכיאור לממשלה ישראל למסור דאין בהאעוד

 מן שהוא מי בו. תגע אל ףדינו כיאור ס"א. נדהמהרש"ל
 רוצח למלכות. למסרו מותר אי מעלין ולאהמוויוין
 להצילו. להשתדל מותר אי למלכותשנתפס

 שפג( סה ט)חלק

 חבירו. שיהרוג יגרום ועי"ז ממיתה עצמו להציל מותראי
 הוה אי מסכנה לצאת לו שניתן מחכירו כרטרסהחוטף
 קאוונא. בגעטא ס.ס. ע"י שנתנו כרטרסים הרגו.כאילו

 שפד( סי' ט)חלק
 בגופו וכין בממונו כין לערכאות ישראלהמוסר

 תנ( סי' ב חלק)מהד"ת
 בארה"ב מסירהוין

 תנא( סי' ב חלק)מהד"ת
 מישראל אדם אסווים בכית לסגורמסירה

 רס( סי' ד חלק)מהד"ת
 גט ליתן יכול אי האסווים בכית שנאסרבעל

 רסא-רסב( סי' ד חלק)מהד"ת
 מוסר. 1ץני בזמנינו. ערכאותאיסור

 רסג( סי' ד חלק)מהד"ת

 הגנה צו בשכיל לעדכאות לילך מותראי
 רסד( ס" ר חלק)מהד"ת

 שצדםיי
 רמשלמת לגינה ונפלה שהוחלקה בבהמה הרמב"םברבף
 שנהמת. מהרק

 שכר( ס" 1)חלק
 קונה גזלן מטרכה. כמו קנין הוה אי במקל רהכישהבדין

 הרמב"ם במחלוקת המוכר. במצות שלא אפילובמשיכה
 לה קם חכירו. קמת על חכירו בהמת במעמידוהראב"ר
 בהמת במעמיד ה"ה ברבוץ תמיה להכישה. שוה איבאפה

 כירו.ח
 שכא( סי' 1)חלק

 חכירו. לגויש והלכה בפניה ובעמד משיכה בקמןעוד
 שכב( ס" 1)חלק

 תהם"
 אסה"נ. לשאר חמץ של אסה"נ כין לחלק ישאי

 קלה( סי' ג)חלק
 בעלים. ליה אית אי באסה"נ השיטותכירור

 קלח( ס" 1)חלק
 להנ"ל.המשך

 קלט( סי' ג)חלק
 בזה. התמוהים קצוה"ח וברבוץ בעלים לו יש איבאסה"נ
 בכמה התענה. שלא מי לתורה לעלות יכול אםבתע"צ
 חדשה שיטה הב"ח ברבוץ תמוה לקרות. מותרמתעמם
 מקוורת נתן לרכינו ישוב בתורה. קווין מתעףםרבג'
הטור.

 נז( סי' ב)חלק
 ר"ש בדבוץ ד"ע מקלרזענבורג מרן אדמו"ר כ"קתשובת
 דאכתי חדש ופ" בעלים. ל" אית אי באסה"נ הנ"ל.ורא"ש
 כפחות הוה דאסה"נ חדשה חקירה מצוה. דבר לשף'כידו

 ישוב הנ"ל. מתמיהחן והח"ס הב"ח לדבוץ ישובמשו"פ.
 בתע"צ(. וקויאה בתפלה נפלאים )ודבוים הט"ז.דבוץ

 נח( סי' ב)חלק
 כלאים. מתוספתא ראיה גזל, משום מותויםאסה"נ

 קסד( סי' ג)חלק
 משום אסווים דאסה"נ מפורש ומכילתא בב"קכתוספתא

 כלאים. מירושלמי לזה וראיה הסתירה. ףשובגזל.
 קסה( סי' ג)חלק

 הנשרפים. מן הוה אי ערלהלהנ"ל,
 קסו( סי' ג)חלק

 כין חילוק בו. לחזור יכול הראשומם ימים ג' חפץ.המפקיר
 ההפקר. מן אותו וקנה לחזר מההפקר בוחזר

 שמב( סף ט)חלק

 תוםי'
 וצ"ע דחולין. לאיסה"נ דקדעךם באיסה"נ לחלקאין

 באסה"נ. בהמקרש כ"ח ס' מאב"מ ת"ו סי'בקצוה"ח
 נר( סי' ב)חלק

 מטעם מה"ת אסור ח"ש דס"ל להפוסקים בס"ד רחבכיאור
 לגזול. אסווים אי אסה"נ לאצטרופי.חד

 קנט( ג)חלק
 שו"פ על קוהעידו זוממין דעוים מקושר הגטבקהרת
 משלשלין רק="ל ששאי"ל עדות משום מתשלומיןיפטרו
 רמדק או דניזק אהדקא אי האחרונים בחקירתבממון.
 פרוטה משלם אחר כל שו"פ דליכא היכא רחמנא.קפיד
 לשלם השני ח=ב אי העוים מן אחד העני או מתשלמה.
הכל.

 רסז( סי' 1)חלק
 מקודשת. אינה דרבנן בתוץ אפילו קורדניתא בחיטרהמקדש
 ב"ר הפקר לומר שייך לא ררבנן רבאסה"נ לאבנ"מתמיהה
 והח"י הב"י על שתמה א"ח בחכ"ש תמיהההסקר.



 כללימפתחקמם
 פסחים. ירושלמי רבוי ראו שלאוהרמב"ן

 שנב( ס" ם)חלק

 תזמ"
 בעלים. להו אית אי הנאה באיסווי השיטותבירור

 קלח( סי' ג)חלק
 בעלים. להו אית אי באסה"נ השיטות בירורהמשך,

 קלח( סי ג)חלק
 תחמ",.

 כישראל עדים ב' ע"פ נהרג נחבן
 תסג( סי' ב חלק)מהר"ת

 הנםמי'
 היכא כלב, לגרל מותר העכו"ם בין דהדר הרמ"אבפסק
 היש"ש במחלוקת יעשה. כיצד לבנ"א ערדק לחושויש

 בא והראב"ד הרמב"ם במחלוקת לתלוהו רשוהמרדכי,
 בשלשלת יקשרנו רע דכלב הפוסקים שיטת ביום,במחתרת

 להרגו. מותר ואי ברז,של
 רצו( סי' ה)חלק

 יכנסו שלא הדלת על בכתב מזהיר שבעה"ב מה מהניאי
 בבית. סמין מיני כל מחדקין אנו היאך רע, כלבמפני

 רצז( סי' ה)חלק
 מותר. בחוץ גם אי שלשלאות בלי כלב להחדקהמהווין

 רחצ( ס" ה)חלק

 לחבול דאסור כיון התורה ע"פ ויעם להחדק מותראי
 נשים החן. מן עצמו שציער חוטא דנדר כגמ' פי'בעצמו,
 יופי. לשם בעצמן לחבולמותרות

 רצט( סי ה)חלק
 עחן להצילו, שבת שנחלל מהו בשבת הערוה אחרהרודף
 הנרדף להציל כוי י"א בנפשו הרודף דמצילין האמל"מ
 והאלשיך בפמ"ג ביאור מעבירה. הרודף להצילך"א

 מותר אי שבת חלול משום בה יש בשבת עברהדהעובר
 אי בחול ונגמרה בשבת במלאכה המתהרל בנפשו.להצילו
 כגיהנום נדון אי שבת מחלל ס'( ס" לעיל בזה )ועחןחחב

בשבת.
 ש( סי' ה)חלק

 ת'חמי'
 למעלה צרור זרק )ע"ז( סנהרוין דוד ורבינו הר"ןבמחלוקת
 כחו, הוה אי מסחעתו ורוח ובזורה והרגה, לצדויןוהלכה

 דומה ואינו חחב. ליפול סהעו ורוח אבן או סכין הניח ,;
 ע"ש דיליה מוי מקוי היכן ער דפטור. האוי בפנילכפתו ',

באויכות.
 שב( סי' ה)חלק !!ן

 אי והפילה מעוברת אשה רגלי תחת מיו צפורניהמניח
 רזורק סומא הרמב"ם השמים למה סעם בתשלומין,חחב

 שיך אי סגוליות. ברפואות הראשונים ומחלוקתצפורניו
 בסכנה.ביטול

, רסה( סי' ה)חלק
, תכמ" :~
 ניהוח שצויך ותינוק לתינוק. בשר טלטול לחחוך מותראר" ו,~

 יעשו. כיצר מילהקודם



קנ כללימפתח

 מז( סי' ג)חלק
 במקום ויפף מלשלם עצמו לפטור יכול אי בחכירוהחובל
 סי' החובל פ' היש"ש דבוי כיאור ממשלתית. רפואהסרש
 מיד. לו ונותנין אומוין דבוים ה'מ'

 שפה( סח ט)חלק
 הוה בזמן הקזהבוין

 תנד( סי' ב חלק)מהד"ת
 בדעתה שפךה שאינה פנךה עיבורלהפיל

 תנה( ס" ב חלק)מהד"ת
 עצמו ליפות בשכיל בעצמו לחבולבהיתר

 תנו( סי' ב חלק)מהד"ת
 לא"א פנךה כין לחלק יש ואי ולד, הפלתבאיסור

 תנז( סי' ב חלק)מהד"ת
 למת וחי לחי מת המהפכיםבדבר

 תנט( ס" ב חלק)מהד"ת

 יסווים במקום לסכנה עצמו להכניס מותראי
 רסו( סי' ד חלק)מהד"ת

 לעכו"ם ד"ת מוסויןאין
 רסז( סי' ד חלק)מהד"ת

 נפשו למסור עליהם מחךב שאינו מצוות עלמס"נ
 רסח( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכטשםי'
 לו אין כיחיד אפילו חכירו פני המלבין הרמב"םמש"כ
 וה. בכלל ג"כ אי כשר שאינו אדם המלבין לעוה"ב,חלק

 שמח( סי' ט)חלק

 הבע"ד. סרתבייש במקום ברכים ב"ד פסק לפרסם מותראי
 שנג( סי' ט)חלק

 בזה. הש"ס ובסתירת חכירו של בשבחו לספר מותראי
 תג( סי' ט)חלק

 הנרדף להציל הוא אם הרודף להרוג צותה שהתורהבטעם
 מן להצילו שהוא למ"ד החטא, מן עצמו הרודף להצילאו

 שבת כחילול עכירות משאר אותו מצילין שאין מ"שהחטא
 שמצילין, הן ואלו דסנהדוין פ"ח פיה"מ כיאורוכיו"ב,
 הוויות, דסוף ובמשנה להצלה קוימה בוין יפהביאור
 דדמי ומנ"ל הנרדף מפני הרודף את הורגין למהביאור
 עסרן בסהמ"צ הרמב"ם דבוי כיאור טפי, סומק גבראדהאי
רמ"ז.

 דש( סי' י)חלק
 צערו על מוחל אדםאין

 רסט( סי' ד חלק)מהד"ת
 הוא בעלמא עפרא סרוחהנכילה

 ער( ס" ד חלק)מהד"ת
 רציחה איסור בו יש אי עובר המפילישראל

 רעד-ערה( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכבםי'
 הנפש שמירת משום בהם ערש בדבויםלהקפיד

 רעא( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכהםי'
 תלד שלא העכירו להפיל היתר לה יש אי שחלתהמעוברת
 עליהן נהרגין וב"נ עיבור להרוג איסור בע"מ.וולד

 שוטה חרש שמים. בויני וחחב ב"ד ממיתת פטורוכישראל
 חחב. ההורגו ממצותהפטור

 רד( סי' 1)חלק

 הרודף אמו. של אבר סכנת בשכיל הולד להפיל מותראי
 שמוכרח מי להרגו. מותר אי אבר ממנו לחתוך אדםאחר

 יבחור. מהם איזה אבויו משני אחדלחתוך
 רפד( סח ז)חלק

 עליו לגלות מותר אי הנפש, את שהרג להתודות באאחד
 אי למלכות ונתחחב בזה"ז הנפש את שהרג מילהממשלה.

 הרכים. להציל כוי היחיד למסור מותר מתי להצילו.מותר
 למסרו. שמותר אחוים מסכן הנקראמיהו

 רפה( סי' ז)חלק
 משה מיתה. חחב טעם מאיזה ישראל את שהכהעכו"ם
 במלאכים נמלך משה רה"ק, ע"פ המצוי את הרגרכינו
 ב"ד. בלי מיתה חחב אי לזה. וטעם המצוי אתכשהרג

 שח( סי' ה)חלק
 עצמו. ע"פ גלות חחב אי בשוגג ההורגבוין

 שט( סי' ה)חלק
 להכניס אין מסוכן חולה דתה"ק. ע"פ מיתה של גדרמהו
 ח"ו. מיתתו לו סרקרב בזה וכיוצא צנורותבו

 רפו( סי' י)חלק
 לרפאותו ההווים חחכים אי במח נלקה שנולדתינוק

 סרמות. החולה על להתפלל מותר מתי חיותו.ולהאויך
 כיכלתו יעשה היסווים מן להצילו שאפשר כל ביד"אמיתה
 קעכיד.ומצוה

 פזר( סי' ז)חלק
 חיוב חחב הטויפה את שהרג דעכו"ם הרמב"ם דבויכיאור
 השוחט סרעור: כחצי או כמת או כחי הף אי טויפהשל

 ולא העובוין על נהרגין ב"נ דבר. לכל הוא חי סמניםשני
ישראל.

 רפא( סי' ז)חלק
 וכיאור בלע"ו[ ]אבארשען עמו במעי עבור להרוגאיסור
 בשאילת תמיה שמתה, אמו בבטן להרוג דמותר נדהבתוס'
 דבת משום אמו במעי ממזר ולד להרוג שהתיריעב"ץ
 שונתה. מפני היאקטלה

 רלג( סי' ה)חלק

 צויך אי מת זה נפש עגמת ומחמת לחבירו עולה שעשהמי
כפרה.

 רעה( סי' ז)חלק
 עליו. נהרג אי שמים בידי מיתה או כרת שחחב אדםההורג

 רעט( סי' ז)חלק
 אין איסור ולענין רציחה בכלל שהוא עובוין להפילבאיסור
 על נהרג דב"נ כיאור יום. מ' לאחר יום מ' קודם כיןנפ"מ
 המשמש מג' ראי' העולם. לאךר ערצא עד וכישראלעובוין
 הגר"א דבוי כיאור דמים. שופך כאלו תשעיםליום

 אמו במעי עובר דהורג שמות פ' זוהר כיאורמטשעכענאוו.
 אמו. במעי בתינוק ע"ב מ"ד נדה תוס' כיאור נפש.כהורג
 נדה ורמב"ן ומסוכנת. לילד המקשה סנהדוין רשאכיאור
 חהב בשבת עובר ודלדל בהמה למעי ידו החרטמ"ד.

 מקוי אי רציחה לענין בזה. ומחלוקת נשמה נטולתמשום
 בכלל זה הוי זמנו לפני עובר להחרא קמיע הכותבנפש.



 כללימפתחקנא
 תסב( ס" ב חלק)מהד"תרוצח.

 שכח( ס" ט)חלק
 מתמיהת מהוי"ט לדבוי רשוב עובד הפלת בעניןעוד

 הרשב"א תשובת שדיפו עליו והגרמ"פ אונטערמאןהגר"י
 כי ובאמת המהוי"ט. בתשובת והכניסו הרמב"ןותשובת
 נאמן. ממקור שאב והמהף"ט ידינו תחת ישנםהתשובות
 לעסוק מותר ואי להפיל לישראל מותר אי גרם שלנפלים
 שתתעבר. גרהעם

 שכט( סי ט)חלק
 דלאו משום או רודף מדין העובר שחותכין לילדהמקשה
 הלף הגד"ח בדבוי בזה. הרמב"ן דבוי כיאור הואעובר
 ובדבוי הנרדף הצלת מדין הוא הרודף הויגתדיסוד
 מחלוקת דהוא ופלא מקום בכל פק"נ מדין דהואהחזו"א

 כדי שהוא רצ"ג לארן בסה"מ הרמב"ם ודעתהראשונים
 ה"ז משבת פכ"ד מל"מ לדבוי ישוב מחטא. לרודףלהצילו

 רודף דין שיך אי בב"נ בשבת. להרגו חכירו אחרברודף
 בזה. ענינים הרבהועוד

 שלא( סי' ט)חלק
 רק או להרגו חהבים או רשאים אחוים אם במחתרתהבא

 דבא והראב"ד הרמב"ם במחלוקת להרגו. רשאיםהבעלים
 בלילה. וכין ביום כין הואבמחתרת

 שמג( ס" ט)חלק
 או חובה הוא חברך לחה קודמין דחהך כר"ע דקה"לבהא
 שרוצה רוצח רשאי. לוזייו חכירו חה להקדים ירצהאם

 היכא תחתיו. הרגני לומר שמעון יכול אי ראובן אתלהרוג
 לשניהם שיחלקו מוטב לכ"ע לאחד אפילו לחיותדליכא
 וצ"ע. חכירו במיתת יראה ולא לתרהיהו אנסולסמוך

 שמט( סי' ט)חלק

 באה אימתי להאם. אבר סכנת בשביל הולד להפיל מותראי
 משעת או פקידה משעת באדם ישראל וקדושתהנשמה
הנירה.

 שפו( סי' ט)חלק

 אם אנשים יהרוג שעי"ז מסמים זויקה לקבל שאנסוהומי
 יעבור. ואל יהרג בכללזה

 שפז( ס" ט)חלק

 לבעל ישוב בגרמא, אפילו נהרג רודף אי הויב"שבדבוי
 הבא להרוג ישראל כל על חיוב דליכא מסכתאגליא

 הרודף. להרוג מצוה איכא חכירו אחר וברודףבמחתרת,
 שצג( סח ט)חלק

 אחויה דודף והוא בו מאסה ואח"כ רשע עם שדנתהא"א
 בנפשו. להצילה בזה גם הרודף ניתן אי תשובה עשתה%א

 באבר להציל כקרכול ולאחוים עצמו הנרדף כיןחילוק
 והרגו.אחד

 שפט( ס" ט)חלק
 בלע"ז באנ"ק לבלא"ד מדמוליתן

 תנג( ס" ב חלק)מהד"ת
 להורגו מצוה חכירו אחר דרודף טעםבכיאור

 תנח( סי' ב חלק)מהד"ת
 להורגו אדם כל על מצוה חכירו אחר דרודףטעם

 תס( ס" ב חלק)מהד"ת
 לאדם אדם אבוי השתלתבאיסור

 נפשות בדיני להורות מהו כנים לו שאין ומי וסויסזקן
בזה"ז

 תסה( סי' ב חלק)מהד"ת

 הכית למדדגות מעקה בדין חהבאי
 תסו( ס" ב חלק)מהד"ת

 בטוח שאינו למקום סכנה ממקוםהבודח
 תסח( ס" ב חלק)מהד"ת

 רודף בדין חסד להחורתתמוה
 רעו( סי' ד חלק)מהד"ת

 העובר מפני האם נפש דוחיןאי
 רעז( סי' ד חלק)מהר"ת

 הסולם את וסילק אחר ובא לבורדחפו
 רעח( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכוס"
 מותר אי למלכות ונתפס ישראל שהרג דוצח בדיןעוד

 מלכות של בשלומה מתפלל הף דאבות במשנהלהצילו.
 באו"ה. אפילוופרש"י

 שפב( ס" ט)חלק
 להרוג ממשלתי החוק לתקן הקהל דעת לעודר ישאם

 חיוב יש אי הדינים. על מצורן ב"נ בערכאות. אדם.הרוצח
 הגם ב"נ שלהם. מצות יקהמו שב"נ לדאות ישראלעל

 דינים להם יש מ"מ עצמו וע"פ אחד ובדהן בא"עדנהרג
 גם פסולים ועוד שופט להיות ראף מי שופטיםבענין

 רוצח בוגד איזה ימצא שמא לחוש יש איבערכאותיהם,
 דיני לדון בזה"ז ב"ד כח יש אי עי"ז. קרהרג ח"וישראל
 מילתא. למגדר הדין מן שלא מיתה בעונשנפשות

 שצו( ס" ט)חלק
 במעקה. חהבת אימדפסת

 שצז( סי' ט)חלק
 להחכ"ש צ"ע להצילו. חהכין אי לדעת עצמומאבד

 פטור המציל של כבודו לפי אינו שההצלהדבמקום
 בנהר טובע חכירו את הרואה ממון. באכידת כמומלהציל
 להציל אגווי ולמיגר להצילו חהב תצילני אל צווחאפילו

 שצט( ס" ט)חלק
 מ"ש חדיו, לו כלו אם גדול כהורג יומו בן חונוקההורג

 נפלים ההורג יום, שלקרם קודם פודין שאין הבןמפדיון
 נינהו, נפלים לאו וולדות ורוב רובא בתר וניזלשפטור
 עדהן. יצא שלא וכין העולם לארר ערצא וולד כיןחילוק

 קיט( סי' י)חלק
 לעשותו ואסוד סכנה בכלל הוה כולו הרחם להוציאניתוח
 ניתוח להתיד לב"ד לשאול יש ניחוח, בלי סכנה יש אםרק

 סכנה. בוערש
 ויא( סי' י)חלק

 סם לשתות מותרת אי בתשובה וחזרה שדנתה אישאשת
 רא" היעב"ן, שו"ת על תמוה ממזר, שהוא העוברלהפיל
 הוי אמו במעי עובר ההורג ליהרג, קרצאה מאשהלאיסור
 רוצח בכלל זה הוי ממזר המוליד דמים, שפיכת בכללהוא

 הוא וגורם חי אינו ידוע אינו דממזד כיון דמיםושופך
ערמות.

 שג( ס" י)חלק



כ~ב כללימ*תח

 דעו"כ ביאור לעץבורה, יום מ, קודם האשה להסילאיסור
 איסור זה אי בדבר 4רסור יש וביזסראל העוברין עלנהרג

 ירך עובר אי הפוסקים במחלוקת רציחה, איסור אובעלמא
 הורג משום העובר על דחיב ורשא המאיף דעת הוא,אמו
 והרשב"א והרמב"ן הרמב"ם ודעת נשמה תטילתנפש

 מאבר נשמה נטרלת משום וח5ב באמו תלף חיותודהולר
 בפני חיות לו יש דעובר פ' סנהררין התוס' דעתאחר,
 נשמה מאימוד צ"א, סנהררין רשא רבוי ביאורעצמו,
 בביאור פירדשים שד קררה, משעת או פקידה משעתבאדם
 תשמיש רקודם ר"ת סרטת ביאור הוא, מה פקידהלשק
 דההורג טעם סכנה. בו ערש למי אפילו במוך לשמשאסור
 עיין שמים בדיני רדריב ארם בדיד פטוד הטריפהאת

 שנקלט דלאחר אב"נ דעת ה"ח, רוצח מהל' פ"ברמב"ם
 דהגם מטושעכנאוו הגר"א דעת רוצח, איסוד בכלל הואכבר

 חמרת בס' קוהקשה מה נפש, הודג בכלל הוה מ"מרפטור
 רברי ביאור בס"ר, עליו שהשבוד ומה רבריו עלישראל
 שם ובתוס' נשמה בו נזרקה כרד מ"ז נדה ותוס'הגמ'
 שנמצא בודנוק חדש פי' ומתה, אמו במעץ עעמצאבתינוק
 מצות קיום בשביל להרגו שאסור טויפה טעם אמו,במעץ

 לק5ם. עודשמסוגל
 סרא( ס" י)חלק

 ובמחלוקת עובר נקרא הזוע קליטת דלאחר בהאעוד
 סכנת בשביל שבת מחללין אי אב"נ, על ישראלהחמרת
 חמרת על השגה והרמב"ן, הבה"ג רבינו ובמחלוקתהעובר
 ומתה אמו ירך עובר למ"ר הנ"ל נרה תוס' בביאורישראל
 ביאור העולם, לאיר יצא שלא כל העובר וין מהאמו
 בסכנה היא המפלת אשה העובר, בהפלת שלמה הביתרברי
 לולר. ודות לו יש אי יום מ' קודם לידה, בוועת אשהכמו
 והוא קליטה משעת הולר להסיל באיסור אריכות שםועוד

 נפש. הורגבאיסור
 סרב( ס" י)חלק

 בן ושו"ת הלף הגר"ח מחלוקת רודף, דין שהך איבב"נ
 או הנרדף של פקו"נ מוין הוא אם שנהרג הרודףיהודה,
 במחהרת. לבא רודף בין חילוקגזה"כ,

 ערד( ס" י)חלק
 רודף. מזין הוה 4ר בארם האדם רם וקהפך במחהרתהבא

 שטו( ס" י)חלק
 תכוםא

 צריך אי רציערו עולה לו וועשה עא לחבירו מיתההגורם
 ארם חיב מביתו. ארם תפל מעקה עשה שלא מיכפרה.

 ולהדקו. לצערו שלא וכ"ש ארם כל בוולוםלהתפלל
 התקפת עא שמת עד ציערו שחבירו מחמת עצמוהמצער
 בנפשו. מתחיב איהלב

 שטו( ס" 1)חלק
 או זיקה עא הלידה זמן למהר מותרת אי מעוברתאשה

 וצ"ע לאשה. סכנה הוה לידה בזה. כיוצא אחרותפעולות
 המדרש כל לעצמו. סכנה להקוים אסור זצ"ל.להגרמ"פ

 והוא צרות כמה ועוד לולד מיתה סרגרום אפשר לידהזמן
 הגמ' ביאור ממלאך. תורה לימוד לולד ותסר רוצח.בכלל
 הקב"ה. של בץדו ח" שלמפתח

 קפר( ס" ט)חלק

 על הרי"ם הח" רבינו ותמיהת לרודף והרג הקנאי נהפךאי
 יש לכאורה ירוחם רבינו ומרברי הלכתא, בהאהמל"מ
 המל"מ. רבריל5שב

 שכב( ס" י)חלק

 שתיםענינים
 זה. בשם לקרותה מותר אי אל בית הנקרא העסתמת

 קפר( ס" 1)חלק
 מצוה הוה אי עליה הזה. בזמן ישראל אוץ ישובמצות
 שהוא למי קרקע מקנ5ת גרולה אי עליה מצות עצמה.בפני
 מהרי"ט. ברברי ופ" התורה. לו יש אי לעלות הנודרשם.

 מוכרחת ראיה מצוה הוה אי )ח5ר( לחזור מנת עלהעולה
 מצוה. הוה א"י לראותראפ"

 קפט( ס" ג)חלק
 הכשר נקרא מה מצוה. הכשר או מצוה הוה לא"יעליה
 לאא. לאיעלה התורה שומר אינומצוה,

 קצב( ס" ג)חלק
 המצות. ככל אא ישוב מצות דוחקולה הרמב"ן רבריביאור
 לא"י. עחים אינם עמינו משלומי הרבה למהטעם

 רא( ס" ז)חלק
 או ישראל שם במכתבים לחתום שאסרו לאחרוניםצ"ע

שלום.
 ט( סי' ג)חלק

 תאר. יפת בעניןהערה
 לח( לז, סי' ב)חלק

 ארם בני על רוקא זה אם השמים, מן פרטית השגחהבענין
 וצומח. ודומם חים בעלי על גםאו

 פרט( סי' ז)חלק
 מצוה גרמא. זמן מקרי לא בשבת לק5מן יכולין שאיןמצות
 גרמא. זמן הוה אי בחיו פעם רק לק5ם יכולשלא

 כה( סי' ג)חלק
 חשמל לקרא מותר ואי האפקורסים שבדו מלשוןלהזהר

לעלעקטרי.
 צה( ס" 1)חלק

 מגאתי חרש ספר על הסכמות לקבל שצריך בירורא(
 סרהא בעץ לרא ראפ" פסודם הגמ' בפי' הערה ב(הרוד.
 פלימ. דבה"ס בזה פסחים ירושלמי פ" ג( בירושלים.חמץ
 עליו עובר שאינו בחמץ עובר אינו חמץ על תשתטלא

בבא.
 עד-עח( ס" ג תלק נג, ס" ב)חלק

 רשוב אבילתן, כררך שלא מקרי אי חי בשרהאוכל
 צ"ע ופוסקים, בש"ס למקום ממקום זה בדברלסודרה
 הכו"פ. לדברי רשובבמנ"ח

 רכ( ס" ד)חלק
 התורה. בהל' הטכע חכמי על לסמוךאין

 צט( ס" ר)חלק
 ונשתכחו. שתקנו חכמיםתקנות

 טז( ס" א)חלק
 אלא ישראל מ"ת קודם מקראי לא דישרדל הח"סמש"כ
עם.
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 ה( ס" ה)חלק

 לחוד. חכ5רם ולשת לחוד תווה לשת דקח"לבהא
 8נ( ס" ב)חלק

 דבוי ובואוד דאווייתא הף 4ר אסמכתא לו קרשכל
 ר"ההריטב"א

 יח( ס" א)חלק
 ש8חדב טבל אכל דאם דגיי"ן פ"נ תף"ט בדבריתמיה

 מהמ"א. פ"ו ברמב"ם סחררה לחפרע.להפריש
 ד( ס" א)חלק

 לראובן. פילנש 4רסור תורה, שמרואבות
 ק0 ס" נ)חלק

 בזמן. ד"ה כ"ז ודף מזדיף ד"ה ד' גיטיןבתוס'
 קמא( ס" נ)חלק

 ממקום שסוהיים ושחרה אנךלה בו ארן דעוה"בבמימרא
 אכילה. בו רישאחר

 דסט( ס" ז)חלק
 לף. ושבט לרבות כל דרזיו מטות הספריכיאור

 כג( ס" נ)חלק
 ח' בכודדת מחהד לכמה סוס גמ'כיאור

 מח( ס" כ)חלק
 שבתורה. ל"ת שדוחה תשובה נדולה בגמ'פה

 כח( ס" ב)חלק
 8בנן. עזיפא בנתן לדידי דר"ח מימראבפ"

 רק ס" ד)חלק
 5רניה. שקול נהורא פ"נ ב"ק גמ'כיאור

 קטז( ס" ד)חלק
 ההדוש. קדוש דיזי בדו"ח להרמב"ם הלח"מ קרשרתישוב
 פ" דו"ח נהן חרלוק נזה-כ. או האפת לברר הוא דו"חטעם
 לקושית ישוכ אחהחרט. כהם שנתקשו ב' דף מכותתוס'

 קושית ישוב עעסר"ל. הוה דלא שהרנ בטרפההנרע"א
 שבת. מחללים האיך חדש עדי טעםברוך

 נא( פ" נ)חלק
 עיקר. ת" אמה שא4ר-ל כעדות מכות בתוס' חךררציםבב'

 נב( פ" נ)חלק

 בכלל רכות כה5שת וואד 4ר בעדם. נוהנ אי דו"התשלומי
נרי.

 קעב( פ" נ)חלק
 הוה כאחד בנ"א 1 סכן שכתב ממת בנזקי להרמב.םכיאור
 4ר לבהמה 15עד זה, אחר בזה י5רם ג' בע" והאמועד,
 בזה. להרמב-ם וצ"ע לאדםהוה

 קנק פ" נ)חלק
 משא. מטומאת פ"א מהדמב"ם מאש מהנל קרשרתישוב

 קיט( ס" נ)חלק
 אופן באמה 8שא פטומאת פ"א הדמב"ם לדבריכיאוד
 מה"ד.עונשין

 קיט( פ" ה)חלק
 כל 4ר פירכא ליה 4רת דשמא הדין מן עונשין דאיןלטעם

 4רת דילמא וה"ס 4רסוד ספק הו"ל מק"ו הבאיןה4רסורין
 פרכא.ליה

 ווה( פ" ה)חלק
 חיב הטדפה את ווהרנ דעכו"ם הרמב"ם דבריכיאור

 חי דין לו יש 4ר טרפה בדין נדולות סחררות טהשכ5רתה.
 דין לו יש ואימחך חי דין לו ער אימחו וגדר יסוד מת.או

 אלא נהרג לא ישראל אדם. מקרי 4ר אמו ב8שי עוברמתה.
 טרפה העושה נשמה. אנטולת נהרנ וב"נ קימא בן הרנאם

 פטור. הטרפה את וההורנ רוצח. משים 5רתה חץבלאדם
 בכל הף לא הטרפה ההודנ ה4רסוד, באךכות ח"שגדד
ח"ש.

 שו( סי' ה)חלק
 5רתה. שכם אנשר נתו"יכו מהמפמ

 קפ( ס" ד)חלק
 רבעי. וכרם בעולה נוהנ 4רשבייית

 יא( סי' נ)חלק
 תשכח. דפן בלאו א"ע לשכחה הקשרם אחכליןהאוכל

 סב( ס" נ)חלק

 נינהו. רורעי עכבף הר 5רשןפ"
 סג( סי' נ)חלק

כו,ש-
 שכיעית. של כין פשתן שח-ן ארן בב"ק

 צה( סי' נ)חלק
 דבויבואוד

 רש-
 ליה אית אדם אורחא ואנב ב' ב"ק

מזלא.
 רנח( סי' נ)חלק

 ל"ב. משום כי' לית תלתא באפי דמתאמרא 5רלתא כלפ"
 כרבא. דלא פסק למה הכ"מ מקרשרת להדמב"םישוב

 קנח( סי' ג)חלק
 פסוקה הלכה בעי אי וכר מחנורו אדם יפטר דאלבהא

 שנרה.במחלוקת
 קעד( סי' נ)חלק

 כתוכים. היו ה4רך הלוחות שקלים ירדשל5ן דב~יפ"
 קעה( סי נ)חלק

 מי חמן על השוחט ה"ס. נקרא ואיזה ספק. החראתבדין
 לא וכלאים דחמן תר"ל, שנ"א, לקושית ישוב הלוקין,הן
 ה"ס.הף

 קפה( סף נ)חלק
 סותר דהדיבור היכא הרשב"א דעת לפי לנ"ל. יקוובעדד

 לסמ"ג ישוב דברים. הף לא שבלב דבריםהמחשבה
 ע"פ לוקין אי ק"א. מקרשרת לנחיוה ומתוכין חחיןבשוחט
עצמו.

 קפו( ס" ג)חלק
4ר

 רש-
 שרש"י בש"ס מקומות ומראה הירדשל5ן ראה

 הורדשל5ן.מבוא
 קפז( ס" נ)חלק

בדבוי
 רש-

 כלל. אסותא ל"ל דרבנן חיא ד"ה כ"ז ע"ז
 ז( ס" ח)חלק

 מתגרי לוקחים היו דבמדבר יומא הנכף דבוי בואודל(
 דבר לשום צריכין היו דלא הנרמ"פ מרן מקושיתעכו"ם,
 המחנה, בתוך היו לא רב הערב המן. להם שה"במדבד
 היו החטא ולאחר האספסוף ונם המן, להם ירד לאמם
 מצוה. תש5רער לקנות ונם לתגוים צויכיםכולם

 קיד( סי' ח)חלק
 המלכות. אחר להוהר דארן המאיוי דבויבואוד

 שכא( ס" ט)חלק
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 מותר אי ישראל בארץ רק שמיוער עליהם שנרפסוספרים
 בהן שזכתה ספרים ירושלמי רברי ביאור בחו"ל.לקנותם
 ארם לזמנינו. זמנם בין חילוק לחו"ל. מחראין איןא"י
 שלו. רבראוסר

 שסו( סי' ט)חלק
 ראליהו הרדב"ז בתשובת בנ"י, על זכות ללמר ישלעולם
 ישראל, על סניגוריא למר שלא על זמנו קודם ונסתלקנענש
 שלש בהם יש אפילו הרור על להתפלל הצדיק עלחיוב

 וש"ר. ג"ע ע"ז החמורותעבירות
 קלח( סי' י)חלק

 שףן, שטיט הגת( )רבר ווארט גוט או העולםבפתגם
 להתגרר. אבותי הניחו מקום שאמרו ר"ת ביןחילוק

 קנז( סי' י)חלק
 מילתא ראימא רעוא יהא אמר אבא ר' סליק כי ביצהכגמ'

התקבל.
 רלה( סי' י)חלק

 כרחו בעל כשהוא יותר שייך דשליחות מהרש"אברברי
 מצוה ומ"מ כמותו ארם של דשלוחו הגם מרצונומכשהוא

 מבשלוחו. יותרבו
 רמח( סי' י)חלק

 יש אי ר"ת, כן לנהוג מחייב זה אי בתנ"ך המובאהנהגה
 למדין אי בנ"ך, המובא למנהג בתורה המבואר ביןלחלק
 קבלה להם ה" הש"ס חכמי תורה, מתן מקודםהלכה

 ומה סיפור ע"ר שנאמר מה ליראיו ה' ובסודאמיתית
 שנחלקו ור"ע ר"י מחלוקת ביאור בתורה, חיוב ע"רשנאמר

 יתיר או חסר רא"כ שם ובתוס' מצוה או רשות הףאי
 אסמכתא לו שיש רכל הריטב"א רברי ביאור מצות,בתרי"ג
 כן. לעשות שראף הקב"ה העירמה"ת

 רמט( סי' י)חלק
 שאין אהרן על היתה קרח רטענת חקת לפ' אגרהרברי

 למשה הקב"ה שאמר בשעה במררש סניגור, נעשהקטיגור
 אלו, יטהרו במה אמר פניו נתכרכמו הכהנים אלאמור
 מיחו שלא במה מיהו בפועל חטאו שלא הגם לףשבט

 כה"ג של אמותיהם רוצתים בפ' ע"ר חטאולישראל
 ראוריתא פרה פרשת קריאת ומזון, מים להםמספיקים
 למה. טעם וצריך התוס',לדעת

 רפג( ס" י)חלק
 תעבודו. בהם לעולם בכלל הות אי כנעניתשפחה

 שא( ס" י)חלק
 מאברהם היתה התורה נתינת רהתחלת הרמב"ם רבריביאור
 מצות תרחג וגמ' המשנה, מפ" רבריו שסותרים ומהאבינו
 הרמב"ם לשון ביאור קודם, ולא רוקא מסיני למשהנאמרו
 שם. הלח"מ שהקשה ומה ה"א מלכים מהל'פ"ט

 שו( סח י)חלק
 בהם שולט גיהנם של אור אין ת"ח שאמרו האביאור
 ששולט ס"ר אמאי ובלא"ה ישראל מפרשעי ק"ו לןלמה
 תילוק ישראל, פושעי בת"ח שמיירי מהרש"א ברבריבהן,
 לסתירת ישוב לע"ה, שולט מהנם של אור שאין ת"חבין

 חוץ ועהין יורזץן התוס''הכל קוש" ישוב רר"ל,מימרות
 פחצעים ואת משה על שאמרו סוטה גמ' ביאורמשלשה,

 חמגה מס' סוף נעוץ נשא, הרבים חטא והואוכר

לתחילתה.
 קר( סי' י)חלק

 ביאור בזה, רשץ רברי וסתירת מהיקש עדיפא איגז"ש
 היקש. מיני ר חוא,רברי

 שיג( סי' י)חלק
 הלכה. רבר מתוך אלא מחבירו ארם יפטור ראלבהא

 שכא( סי' י)חלק
 למקרחאהלכתא

 ב( סי' א חלק)מהר"ת
 יררשלים מקרושת בה ישיריחו

 ג( סי' א חלק)מהר"ת
 לשלשה להחניף רמותדבהא

 קל( סי' א חלק)מהר"ת
 אכזרי רשעים רחמי שאמרו ומה רשעים על לרחם ישאי

 קמז( סי' א חלק)מהר"ת
 לאכול אבותינו שנהגו ממאכלים לשנותשלא

 ריח( סי' א חלק)מהר"ת
 בלימוד שנותיו ישלש לעולם רש"י רבריביאור

 רנח( סי' א חלק)מהר"ת
 השלום לישראל ברכה מחדקכלי

 שכא( סח א חלק)מהר"ת
 השיעורים וכן המשנה מזמן נתקטנו לא ארםבני

 שפ( סי' א חלק)מהר"ת
 בביתו רעה תרבות גורם נכרים זמרלשמוע

 תמה( ס" א חלק)מהר"ת
 הררן יאמר אי עמהם למר ולא מסכת למסחמיהמשתתף

 תמט( סי' א חלק)מהר"ת
 עלך הררן תפלתביאור

 תנ( סי' א חלק)מהר"ת
 מוסר ספרי על סיוםלעשות

 תנא( סי' א חלק)מהר"ת
 יתענה מתי טבת י"א חתונה זמן שקבעוחתן

 תסו( סי' א חלק)מהר"ת
 וכלה חתן לתעניתטעם

 תסח( סי' א חלק)מהר"ת
 פת בכדת חחב יהא לר"ל בשבת יו"כחל

 תצו( סי' א חלק)מהר"ת
 המקרח ביאת לאחר תשובה בעלי יקבלואם

 תצט( סח א חלק)מהר"ת
 שנה בעיבור כה"ג מוורבין באין רש"יקרטת

 תקב( סח א חלק)מהר"ת
 שני בבית היו אי נסיםעשרה

 תקו( סי' א חלק)מהר"ת
 פרה לשריפת כשר אי בע"מכהן

 תקז( סי' א חלק)מהר"ת
 קרכףן ובלבר הממעיט ואחר המרבה ראחר האביאור

 תקיג( ס" א חלק)מהר"ת
 יו"כ בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשתביאור

 קה( סי' ב חלק)מהר"ת
 איסור בו יש אי חבירו עלהמטריח

 קלו( ס" ב חלק)מהר"ת
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 צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתב ליתן מותראי

 קמה( סי' ב חלק)מהד"ת
 קרבנותיה להקויב צדקה המבקשתאשה

 קנא( ס" ב חלק)מהר"ת

 להודיעו חייב שלו שאינו ילר ומגרלהמאמץ
 קצא( ס" ב חלק)מהד"ת

 הקדמונים הקרושים מאחד הוא הציוניהספר
 ויר( סי' ב חלק)מהד"ת

 אפיקורס או מין מישראל אדם או לחבירוהקורא
 רנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 במצוי להתחתן נאסרו אי מ"ת קודם והבניםהאבות
 רעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף להם שאיןמצוות
 םעליה

 שכז( סי' ב חלק)מהד"ת
 גףם ]הכותים[ שעשאום ער משם זזולא

 שלה( סה ב חלק)מהר"ת
 הבעל אבירת הוה איאשה

 שלז( סי' ב חלק)מהד"ת
 המלחמה מעורכיחוזוים

 שמז( ס" ב חלק)מהד"ת

 חולץ ולא מיבם לא מלךבוין
 שסה( ס" ב חלק)מהד"ת

 תחמוד לא של גררמהו
 תי( סי' ב חלק)מהר"ת

 סרנה גזל זהמה
 תמג( סי' ב חלק)מהד"ת

 מחיו גוזל הטלפון על המדברבענין
 תמד( ס" ב חלק)מהד"ת

 רעך רם על תעמוד דלא בלאוטעם
 תסא( סי' ב חלק)מהד"ת

 בזמנה תפלה לענין אמך תורת תטוש אלבענין
 תסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 עם רוב מקףבכמה
 תסט( סי ב חלק)מהד"ת

 שלשה בן לקטן הראש שערותקציצת
 תע( סי' ב חלק)מהר"ת

 חלומו למכור שאפשר שאומוים מהבדבר
 תעא( ס" ב חלק)מהד"ת

 כרור לשחוק איסור ישאי
 תעב( ס" ב חלק)מהד"ת

 השלם אדם תולדות בספר לספרמצוה
 תעג( ס" ב חלק)מהד"ת

 חמץ עם נאכל אי שניפסח
 תעד( סי' ב חלק)מהד"ת

 דבויך מהוצאת ממוניך הוצאת בעיניךקיל
 תעה( סי' ב חלק)מהד"ת

 ובקר ערב עונוודו עללהתוודות
 תעו( סי' ב חלק)מהר"ת

 כמ"ע נטא מנה ולא חנוכה ונר מגילה הבה"ג מנהלמה
 תעז( סי' ב חלק)מהד"ת

 תוסיף בל קךיך לא חכמיםבתקנת
 תעח( ס" ב חלק)מהד"ת

 שלום לתת לבנה בקידוש שנוהגיןמה
 תעט( ס" ב חלק)מהר"ת

 אדם לבני תואריחבענין
 תפא( ס" ב חלק)מהד"ת

 הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי
 תפב( סי' ב חלק)מהד"ת

 אבות בדרכי לאחוז האדם יחוסעיקר
 רנב( סי' ד חלק)מהד"ת

 בסרניו צפרניוהכוסס
 רעג( סי' ד חלק)מהר"ת

 כלאו חמורה כרת בה סרשעשה
 רעט( סי' ד חלק)מהר"ת

קד~טים

 משום לוקה ראינו שכתב ילין רלא בלאו הרמב"םבסתירת
 לעשה, דניתק משום כתב אחר ובמקום מעשה בוראין
 שאינו לאו מעצמן, נשארו או בפועל השאיר ביןמחלק
 המניח הרמב"ם בשיטת לעשה. כניתק נרון אי לעשהסמוך
 ניתק לאףן בב' אמוינן ואי לאףן. בב' עובר פסחאיבף
 עשה עליו לוקין ניתק אפילו לעשה שוה שאינו לאולעשה,
 נסרם אי הפמ"ג בחקירת לאו. רוחה אינו בכל שוהשאינו
 בו יש פסח בשר המותיר מלקות. בהם שאין בלאףחיבות

 בו שאין לאו אי מעשה ע"י לעבור יכול אי נותר לאףן.ב'
 בס"ד. בזה דבוים ועוד לעשה, הניתק מלאו קילמעשה

 רסז( סי' ה)חלק

 עליו. לוקין אמאי תשלומין של לאו עשה. שקדמו לאובוין
 קטז( סי' ג)חלק

 בלאףן רוקא לוקה אינו לעשה הניתק רלאו הרמב"םברבוי
 שףן.ועסרן

 רצ( סי' ה)חלק
 ח"ש באיסור חדש ישוב חפצא. או גברא איסור הףמצוות

 לאיצטרופי. חדמטעם
 קסא( סי' ג)חלק

 למלקות. מצטרף אי במדד וחש בשוגג ח"שאכל
 קסב( סי' ג)חלק

 באמצע מהני אי התראה במדד. וח"ש בשוגג בח"שלהנ"ל
הסרעור.

 קסג( סי' ג)חלק
 ףרושלמי. בבלי מחלוקת ממצוה פטור במצוה עוסקבוין

 ק( סי' ג)חלק

 קושית ףשוב הטהורה. עם טמאה תרומהבשורפין
 מטמא ולמה סרעור וליכא לישרף עומדת דטמאההשעה"מ

 קנב( סי' ג)חלק
 בפסח. מלאכול מעכב אי ח' בןמילת

 קע( סי' ג)חלק
 מתנתה. או מלוג נכסי שרה שפחתהגר

 קו( סי' ג)חלק

 לזוים. ואסורה מ"ט חלה הרע"ב לקחביתישוב



קנו כללימפתח

 פט( ס" ג)חלק
 נ"מ. למאי המעשר מן פטווים דכלה"כ התוספתאכיאור
 המעשר. מן פטורה איערלה

 קסז( סי' ג)חלק
 כגמ' פי' בלאו. עובר אי לעכו"ם פסח המאכילישראל
 וקטלוהו. פסח דאכל ארמאה האיפסחים

 קצד( סי' ג)חלק
 עוסק בכלל הוה אי והאוכלה מ"ע, הוה אי תרומהאכילת
 מתי גופיהו כהנים ברכות. מהרש"א קהשית ישובבמצוה
קווין.

 קצח( סף ג)חלק
 לש"ס. והדרן לתחלתו, ברכות מס' סוף נועץלהנ"ל,

 קצח( סי' ג)חלק

 פלוג לא משום חחשינן אי זוידן. כהנים אמוינןמתי
 בחולין לכהנים מפה התירו אי לישראל. גם שנוגעבמקום

 קצח( סי' ג)חלק
 פלוג. לא משום חישינן אי ךרושלמי בבלי מחלוקתלנ"ל,
 השג"א. מקהשית בזה חולין ליש"שךשוב

 קצט( סי' ג)חלק
 תלין. בבל עובר אי האור בהן שמשלה אחר ופדויםאבוים

 ר( סף ג)חלק
 עליהן עובר ואי הכשרו. אי אור בהן שמשלה קדשיםפסולי
בב"ת.

 רא( סי' ג)חלק
 מועלת לינה למ"ד המוקדשין. בפסולי נותר איסור שיךאי

 הקרבן. נפסל אי מזבח שלבראשו
 רב( סי ג)חלק

 של ראשן על שהעלו פסולין הגמ' סתירת ישובלהנ"ל.
 במשלה חילוק השיטה. מוחלפת ובכויתות הכשרומזבח
 האישים ע"ג שנתנו קומץ מקצתה. או ברובההאור

 כופר. אי הרוחהופויחו
 רג( ס" ג)חלק

 ירדו. לא אמוינן אי בשבת קועלו אבויםלהנ"ל,
 רד( סי' ג)חלק

 פמ"א. לקהשית וצ"א ילפינן מהיכן בקדשיםקיליחות
 רה( סי' ג)חלק

 ותמיהת שמחה, יוץ בה יוצא אי כי"ד תודההמכיא
 מתי עד שלמים לשם דמה שנזרק תודה לרמב"ם.מהף"ק

 דאורהתא איסורו הפסול לכית קדשים המכיא אכילתה.זמן
 דרבנן.או

 רו( סף ג)חלק
 שקשה קרבן מקצת אכילת בממעט לכ"מ ישובלהנ"ל,
 י"ד. מתודתעליו

 רז( סי' ג)חלק
 אכילתן. זמן אימתי עד הפסח ומותר תודה שלמיהמשך,
 זה. דין הכיא שלא להרמב"םוצ"ע

 רח( סי' ג)חלק
 בשמחה חחבת ראשון יו"ט דליל לפוסקים ישובלהנ"ל,
 משמחה. ראשון יו"ט ליל להחמאמגמ'

 רט( סי' ג)חלק
 וצ"ע לה הראךה בשעה שודטה בעי אי ט"וחגיגת

 כתוס'. מפורש דכירושלמילהראב"ד
 וץ( סי' ג)חלק

 קבוע. או עובר בע"מ כגדר הוה לקרבן זמן מחוסראיסור
 יום לקדושה דלילה סוגיא הרמב"ם השמיט למהטעם

להרצאה.
 ויא( סי ג)חלק

 ג בת דפרה והראב"ד הרמב"ם למחלוקת הסברהמשך,
 גזה"כ. או מח"זמשום

 ויב( סי' ג)חלק
 מנפל. מוין יציאתו לזמן לולין קדשים כין חילוקהמשך,
 רש"י. לשיטתרשוב

 ויג( ס" ג)חלק
 למל"מ וצ"ע בעשה עובר זמן מחוסרהמקויש

 בזה. שם הרמב"ם דבוץשאישתמיטתיה
 ויד( סי' ג)חלק

 ונדמה כלאים דופן יוצא במקויש המנ"ח לחקירתצ"ע
 ברמב"ם. הדברדמפורש

 רטו( סי' ג)חלק
 שנולד יתום הרמב"ם השמיט למה הראב"ד הגתכיאור
 אמו. שנשחטהאחר

 רטז( סי' ג)חלק
 בה' להרדב"ז ךשוב מ"ע. הוה אי וקק"ל תרומהאכילת
 מצוה. הוה דלא דכתבתרומות

 ויז( סי' ג)חלק
 אכילת במצות סותוין דבויו שנראין בצל"ח וצ"עלהנ"ל,
 וקק"ל.תרומה

 ויח( סף ג)חלק
 ישוב למנ"ח. וצ"ע קק"ל אכילת במצות שיכי אינשים
 המצות. לספר מפיה"מ הרמב"םסתירת

 ויט( סי' ג)חלק
 בברכת חחב אי וקדערם תרומה כגון מצוה אכילתלהנ"ל
המזון.

 רכ( סי' ג)חלק
 מ"ע. הוה אי תרומהאכילת

 רכא( סף ג)חלק
 לפרש"י ישוב במלאכה. נפסלו חטאת מי ששתהחולדה
 בקדשים. הדעת היסח בענין הרש"ש.מקושית

 רכג( ס" ג)חלק
 ישוב הדעת. היסח בענין חולין ורש"ש פסחים לצל"חצ"ע
 הש"ס. גליון מקאשדת חגיגהלתוס'

 רכג( סי' ג)חלק
 מגמ' צ"ע מכללו הותר מקוץ אי פגול מנחות בתוס'להנ"ל,
 ע"א. קנ"במעילה

 רכד( סי' ג)חלק
 רבינו. משה השיג שלא מה השיגו והאר"ירשב"י

 רכד( סח ג)חלק
 תרומה בכלי היכרא קועבדו וטעם לתרומה. ותוךאחורהם

 לשרפי דלא היכא כי בכורות כגמ' פי' בקדשים.ולא
 וקדשים. תרומהעליהו

 רכה( ס" ג)חלק
 ךשוב מזב. מצורע חומר מטמא שכן בהוס' ס"זפסתים



 כלליממתחקני
 מצורע לעוכר. יושב מצורע בק חילוק בהם. הרמ-ללפ"
 אחריו. דרךהנכנס

 רכו( סי' ג)חלק
 והסבר חנטה, בתר אזלינן לא למה בשביעית הנלקסאתרוג

 לקיסץת ישוב בכורים. ירושלמי במשנה הרע-בלם"
 דרכים. ב' כירק חשוב לא למה קדוקרןעצמא

 זכר( ס" ג)חלק
 עובר אי וכלאים טריפה ואנדרוגינוס טומסוםהמקדיש
 לבע-מ. כינחהו חילוקבלאו.

 רכח( סי' ג)חלק
 עליו ושחטו פסחים שני כין שהגריל בקטן להרמב-םישוב

 משני. פטירבראשת
 רל( ס" ג)חלק

 בו שאין לאו הף בקרשים דהמפגל פנ-י קיסץתישוב
 מעשה. איתעבד דבדבורו מתמורהמעשה

 רלב( ס" ג)חלק
 תחללו שבתותי שפי' כיחזקאל אפרש" הב-י קוורתישוב
 מקלקל. הו-ל והא בשבת בניהם שוחנוןשהיו

 שא( סי' ה)חלק
 הפסח למלוח דמותר התוס' על פסחים הצל-חבקושית
 חיב בשבת בשר דמולח הר-ן שיטת כבישול. הףוהוא
 מבשל.משום

 ריט( סי' ד)חלק
 קק-ל. אפילו תשחט בלא עליו עובר אינו הקדש שלחמן

 נד( סי' ב)חלק
 מקודש החומה מן דלפנים דכלים פ-א ורא-ש לר-שישוב
 חמץ. על שוחטלענין

 ותמיה פסחים וגמ' פי"א כלים והרא-ש הר-ש דבריביאור
 מזה.הגרע-א

 נז( סי' ב)חלק
 כירחטלים. החמן שתהא לכ-ע בעי חמן עלהשוחט

 נג( כו, סי' ב)חלק
 תשחט. דלא בלאו עובר אינו בבא עליו עובר שאינוחמן

 נג( ס" ב)חלק

 אכילת לטחנו. מותר אי הפסח, בשר לאכול יכול שאינוזקן
 אוכלים. שהמלכים כדרך למשחה בעמןקדשים

 קפ( סי' ז)חלק
 ילין בלא זצ-ל. שטהף והגר"י יוסף זכרון קו,רתישוב
 אור. בהן במשלה יומא שבת מתוס' אפסח חג זבחלבקר
 קרבנות פסחים תוספתא פ" השבת. את דוחה בפסחפלפול
 קרא כתב אי ירחטלמי בבלי מחלוקת בשבת.ששחטו
 אור בהן דבמשלה חדש דבר מהני. לא עבוד באיבדאי.
 ילין. לא משום איסור בואין

 מ-א( ס" ב)חלק
 טומאה. לקבל הכשר מקבל אי מכביצה פחותאתרוג

 חילוק מבכיצה. פחות טומאה מקבל אוכל איןמדאורהתא
 שלם שיעור רהף בו וכיוצא אגוז כגת עצמי שיעורכין
 בליל בסוכה כדת מאכילת רא" כביצה. ערעורוכין

 הר-ש במחלוקת בכדת. סוכה לחיוב דקבעהראשונה
 צ-ע בכדת. חיב בשבת תרומה של אוכלין המחראורמב"ן

 השיתוף. על מוזהר אינו רעכו-םלמ-ד
 רנ( סי' ד)חלק

 מחדש. חנוך בעי אי ונתקן שנתקלקלמזבח
 מג( סי' ב)חלק

 לתף"ט וצ-ע בשני, נעשי אי ראשת בכית שנעשונסים
 מירושלמי. דדמאיפ-א

 קיז( סי' ד)חלק
 האיש את לא מטמא אינו זרע הוציא ולא האשה עלבא
 האקוה. את%א

 קעב( סי' ד)חלק
 וא"כ בלילה ביהמ-ק בונים דאין שכתב הרמב-םבסחץרת
 בבנין חחבות דנשים כתב ואפ"ה שהז-ג מ-עהו-ל

 בתורתיך חלקינו ותן כימינו במהרה שיבנה י-רכיהמ-ק.
 אכי"ר. קדמוניות וכשנים עולם כימי כיראה נעבדךושם

 שכו( ס" ו)חלק
 דאין ליה תיפוק ח'( חגיגה )בתוס' אלחנן רכינובקו,רת
 כיו"ט.מקדשין

 רלג( סי' ט)חלק
 נכילה שם שמפקעת כשחיטה מליקה אי האחרוניםבחקירת

 לכהנים. החץרה קוהתורה אלא נכילה מליקהאו
 תכד( סי' ט)חלק

 פת לרדות שהתירו בהא ע"א ד' דף שבת הגמ' דבריכישוב
 חטאת חיוב לירי שיבואקודם

 לה( סי' י)חלק
 בעזרה. מחיצות לתקן ודרוש אשכחו קרא דאמרו האכיאור

 רטז( סי' י)חלק
 צ"ע האדם, בתר או המקום בתר אזלינן אי טומאהספק
 נפל שהטילה שפחה פסחים ובתוס' מ-ב פ-ו טהרותממס'
לבור.

 רפז( סי' י)חלק
 לפסק ישוב הוא, איסור מין איזה ערופה בעגלהאסה"נ
 ע"ע הבבלי, נגד כירושלמי שפסק רוצח המל' פ"הרמב-ם

 על הרשב-א תמיהת הכ"מ, תי' על תמוה נאסרתמתי
 נמצא הרוצח, על לגלות ערופה לעגלה טעםהרמב-ם,
 לאו מחים, נאסרה כין חילוק לחח,ן, יצאה איהרוצח
 תופס אי ע-ע זבוח, שאינו איסור עליו חל איךדנכילה
 לסתירת ישוב קדשים, רין לה יש אי ע-ע כהקדש,דמים
 הפנא. לקוורת ישוב בזה,רשא

 שטז( ס" י)חלק
 למחלוקת ישוב מעילה, רין בה יש אי ערופהעגלה

 אינו ע-ע בו שלוקח המעות והפנ"י, והמרש-אהמהרש-ל
 סתם. איסור רין ולא קדשים איסור היא ע"עקדוש,

 שיז( סי' י)חלק
 יצאו שמתו דקרשים ברין ערופה, לעגלה פריון מהניאם
 בזה, הגרי-ז שיטת עכ-פ, איסור נשאר אי מעילה,מידי

 חכמי שפכו, לא רירינו בקרא ירושלמי בבלימחלוקת
 וחכמי רצח מעשה ערעשה לההורג לו גרמו שלא ס-לאר"י
 גולגולת הראוהו אף המשנה כיאור הנרצח, על שקאיבבל
אחת.

 שיח( סי' י)חלק
 עצמה, המצוה ולא הפורעניות את מעככין מצוהשיורי



 כ45מ8תח
 אד5וצו, על הווהצו מבזמן יוחר הןא בגלות סרורתהשגחה
 הםפד1ים

 שרח-
 מצוה שצד הפודעמד41 ומעכבין קרבן

 וז"לך מכאן כצומר ברכה נשתלחה כ?אור עלמא,בה4ר
 ח"ו. מארהנשתלחה

 שיט( ס" י)חלק
 מעכב 4ר בביהמ"ק פ=ס לאאם

 רנה( ס" ד חלק)מהד"ת
 ראשת כיום קדשרם אכילת מצותעיקר

 רפ( ס" ד חלק)מהד"ת
 ררושלים המקושקדושת

תושלב"ע

 הטערכי כותלקדושת

 כ?והאכ פיסות ורו4ר

קנח

 רפא( ס" ד חלק)מהד"ת

 רפב( ס" ד חלק)מהד"ת

 רפג( ס" ד חלק)מהד"ת
 ביוה"כ לתרה"ד פיס דיש לחרטב"םיושוב

 רפד( ס" ד חלק)מהד"ת
 יום בכל עיים גז1י 41רנ"יור

 רפה( ס" ד חלק)מהד"ת
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קם הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב סדר ל*י כללימ*תח

א"ב
חךנ-רנהקרחצתה

אב
ט-רמא תורה ללמוד קודם מן ובןאב
ז_קעה הנרול בנו למול חיבאב
ת'ר-קיב ברו לפרנס חיבאב
ת'ר-רער שחין ומוכה למנהל בתו שמסראב
ט-רד לשה"ק בניו ללמר מחךיבאי
ו-קנח שרדצה במקום ללמוד מלילך בו לעכב יכולאם
 י-רסא לאבוחרו קודם רבו אחר לבנו שם לקרואאם

 ח-כז ברם על אבות עק רפוקר הקראביאור
ט-רנ וכר ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם

 חבורה לו שרעקוה שאפשר אביו את לספור לו מותר 4רבן
ת'ב-קטו

ט-הד רם לו מקיז איבנו
י_קנה ות"ת או"א בביבוד קדימהריני
 יח יז, טז,א-יד, ברו במזתותחיובו
ט-רמ בנו להשראחעבו
 ו-קסטה-קעט, בנו למולחיובו
ט-רנ וכר ת"ח ובנו ת"ח קוהואכל

 ט-קער תטוש ואל לענין מגלח והוא זקנו מגלח 4רנוכשאביו
 ט-שעט למול ב"ר חיבין אי האסורים בביתכשהאב
 ר-קכ בנו את ללמר חיבמהו
 ז-רנב קפר, קפנ,נ-קפב, הקטן בנו לקדשמהו

ח-סא הבן על או האב על ק4ר חינוךמצוות
ו-רצנר-קסנ,. בנו עלנאמנות
ט-ריז לרפאותו הוךו בחעב יפרו כל שיצטער במחלהנולר
 לאב קודם מירז בן מחרער
 לאביו עונש נחשב 4ר להבן פישוציסו
 בזה ריניםפרטר
 לכנים 4רסור הוה 4ר אבקבלת
 למחות חתב אם אביו בדקשמע
 שבת באיסור שבת לחלל לבנושצוה
 לפסול בתושקידש

 דין ביתאב
 דורו בר על נתפס ב"ראב

 חודשאב
 אב שבח' במוצש"ק שבת משרורי לאכול שרי4ר

 מלאמהאב
הגבהה

אבות
 כב"נ דינם אם שבת שמהין
 רמר ה,קעב,נ-קא, ב"נ מכלל יצאואם

 קזה-קר, התודה אתקתמו

אבידה
 ת'ב-תכט ינהנ כיצר אליהו שרבא ער להניח עתינהאבידה
 ת'ר-שכח שעא, קוע, ט-שסט, רעא, ז-ער, עכו"םאבידת
 ת'ב-שלז הבעל אבידת הוה 4ראסוה
 להמחם שרי 4ר האובד בא ולא שסצא תפי,ין עלהכריז

 לשו"פ מצטרפות אם אבידות כמההמוצא
 בביהכנ"ס בביס מעותהמוצא
 השבה לענין בהטלפק המחצבכסף
 לשלם חיב אם תאבד במכס להעבירו חפץלקח
 להכריז חייב 4ר פארק בבארא ברחוב אבידהמצא
 תושב כגר רינו 4ר בזה"זעכו"ם
 לאבידתו אשתו אבידתקרימת

אבילות
 ת'ב-רנו סשעק לקבל לחתום לילך צריך שבעה בימןאבל
 ת'נ-שפו פווים בסעודתאבל

ת'נ-רכ שנהרנו קרוקרם עלאבלות
ת'ב-רנה בשבת אבל בבית מנין לעשות מותראי
 ת'ב-רסא לבעלה אלא מתה אקוהאין
 י-קננ מוטערן ]שטרף חורנת אם על אבןלות לקבל יכולאם
 הביתנרול

 ררבנן אוראור=תא
 המת ראש על הקרקע על נרות להשרםטעם
 הב"ח לשיטת בשבת שחל אבילות של שכיעייום

 הנפטר אחר משניות*מוד
 במוח פגם עםנולר
 ליתומים שיך הנפטר אחרקדיוו

אבל
 בר"ה לתקוע יניד
 בקריבות מותראם
 בלעדיו יצטער שהחתן לחחתה לילך מותראם

 האבל מבית רבר ליטול שלאבמנהנ
 הראש בעטרפתחיב
 אבל לו ש4ררעחתן
 מתחיל מ4רמת נערהיום
 לרוכן עולה 4ר אבלכהן
 לבנה בקידושמהו

 * עליו מחגברשרצרו

 בע"ש להסתפר מהו בשבת ל' יוםשחל

ט-שסה
ו-שא
ו-רפז
ט-שסט
י-חרצ
ת'ב-תכח
ט-שעא
ת'ר-שכו

ר-קכ
ח-כז
ט-רמ
ט-קער
ת'ב-קטז
ו-קנט
 קננ-קמג,

ת'ר-שע

ח-ריט

ט-קסט

נ-טז

ת'נ-שפנ
א-יד
ת'ב-תר
ת'ב-רסר
ת'ב-רסנ
ת'נ-קוצט
ת'ב-רסב

ח-ע
ו-רנ
ז-רח
ז-רו
א-יר
ו-קט
נ-רכה
י-כז
ז-רנ
ז-רז
ר-עג

 אונןראה

 החי מןאבר
 מנלן לב"נ מהחי נהיראיסוד
 בהנאה4רסודו
 עומרת ל4רבוים בח"בהמה

 לב"נ אבמה"ח מכדת פחותהמושרט
 מחחי בשר ונם באבמה"ח ב"נ לאסורל"ל
 לארה"רנאסר

נ-צז
 קכטו-קכח,
 קכטו-קכח,

נ-צז
 צזנ-צו,

ה-צ



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד חא"נ סרר ל*י כללימ*תחקםא

 החי מן אבר בדיןקטן

 אביעאברהם
 סרראנה בלי שרה קידשאיך
 לעבד אליעזר את קנהאיך
 הגר את שחרראיך
 מלוג נכסי היתה הגראם

 מא"א החלה אי התורהנודנת

אגדה
 האגדה מן למדיןאין

אגודל
 סרעורונמה

אדים
 למקוה מים בכלל הםאם

אדם
 בטל אם באדםאדם
 הארם של סרעורו נשתנהאי

 בע"ח צער ב" שייךאי
 אדם קרר אםמת

 אדם מיקוץ איעובר

 הראשוןאדם
 עוף בבשר נאסראם

גבהו
 באבמה"חנאסר

אדר
 מתענין חודש באיזה אסתרתענית

אהל
 הטומאה את מכיא אי אילן מענפיאהל

 באהל מטמאמצורע
 אהל בטומאתמשומד
 אהל בטומאתעכו"ם

 זרוקאהל
 מנוחה בשעת אהל שמיהאי
 פויחה בשעת אהל שמיהאי

 זרוק אהל מקוץ אי ]קאר[מכונית

אוירון
 בו לנסוע שוץ איכהן

אוכל
 שוץ אי בשבת אוכל על פירותלסחוט

י-פא

ז-רלה
ג-קד

 כה קר,ג-קא,
ג-קו
 שוי-שה,

 ה-קסדב-מד,

ז-קנ

 ג-צאב-א,

ז-קו
י-רמו

 י-רפהד-רלט,
ד-קמז

 ט-שגה-שו,

ה-צ
ת'ד-ויא
ה-צ

ח-ו

 ויגו-ויב,
ג-רכו

 ויבו-ויא,
 ויב ויא,ו-רה,

ג-קכד
ג-קכד

 קכדג-קכג,

ט-רכו

ח-נא

אומדנא
 קרושין מפקיע אם רמוכחאומדנא
 אומדנאדיני

אומן
 לשלם חהבשקלקל

 וקלה נקיה אומנות נקראמה

אונאה
 החפץ באיכות שיךאם

 קוער לו שאיןברבר
בהקדש
בספוים

אונן
 במצוות חהב אםבשבת
 סראוננו לקרוכיהם להחיע אסור עצמותהמלקט
 הן ולשתות בשר לאכול לו אומרהרופא
 תפילין גם יניח אם במצוותכשחהב
 מק"ש פטור אונןלמה
 שם שהמת במקום והאונן לכתפיםמסר
 רשאי אם לברךרצה

אונס
ג-לו קודם לעשות יכול וה" אחרון כיוםאונס

ג-לו פסרעה ע"י שנגרםאונס
ח-סט טויפות מי"ח א' מצא ואח"כ עוף בשראכל

 ד-ג לעשות רצונו וגםאנסוהו
 יעבור ואל יהרג אי להרגו חכירו על שקר להעידאנסוהו

ג-שפח
 ואל יהרג אי הערוה על להכיאו ואח"כ להשתכראנסוהו
ט-2וצדיעבור

 ד-נה-מג, משאצל"ג הר אי שבת לחללאנסוהו
 ו-רסג למכוראנסוהו
 יענפהשפז ואל יהרג אי ב"א יהרוג שעי"ז זויקה לקבלאנסוהו
 ט-שפחגדרו

 רמגו-רמב, נבעלה ולא לחופה שנכנסה בתולההמאנס
 ח-סט תשובה צויך אי פסולים שהיו לו ונודע תפוליןהניח
 ו-סרב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחשב
ה-א מהאונס להמלטיכול

ב-מו אונס קטנהפתר
 המ"ע קמ"ם כאילו הר אי פטויה,רחמנא

 המצוה קהם כאילו הוהאי
 באונסשבועה
 אונס הר אישכחה

 ב"דאוצר
 לכתחילה ע"ז סומכיןאי

ב-לב
ו-רפה

ד-רמ
ת'ב-2וצד

ה-רפר
ה-רפד
ט-שסר
ט-שסד

ג-ק
ט-רכז
ז-רח
ד-קמד
ג-ק
ר-קמר
ג-ק

ח-ט
ח-סט
ה-רמב
ג-פז

ט-סרט



ק חלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד חא"ב סדר למי כללימפתח

אורז
ו-מ עליו מברכים ברכהאיזה
ח-כוברבתו
ח-כו עליו מברכיןכיצד

 בנו ואתאותו
ר-קפג בנו נקרא אינוש*ל

אזנים
 ח-יד האזנים יכסו לא שהשערות להקפיר יש שמו"עבתפלת

אח
י-יג הגרולים אחיו כל על אף קאי אי הגרול אחיומבר

אחות
י-רסז עליו נאסרה אם אשחו ומתה אשתו אחות עלהבא
 הבכירה אחותו לפנילישא
ט-רסט שוי אי החופה קודם לאחיהלנשק

 הגדולהאחותו
ש-ער הגרולה אחותו לנשק איסור ישאי
 לכברה מ?ווהאי

י-כר ערוה הף אי שנשאה הגרולה אחותושער

אחים
ג-כ וגלילה להגבהה ולא לתורה זא"ז אחים לקיאשלא

אחשבי'
ג-צו בעונשים לחחב אמוינןאי

 אפשראי
ז-קכה רם בלי הקבר לפתיחת אפשראי

איבה
ב-מב אסרה שהתורה כשיודע איבה בעכו"ם ישאי
ז-קיח איבה משום עכו"ם בחתונת לאכול מותראם
ז-קיח עכו"ם של מרעים בסעודת לאכול מותראם

איום
 לעשות שבירוברבר

 ידאיטר
 תפי*ןהנחת
 בימינו לכתוב עצמוהרגיל
 שופרלתקיעת
 כימין תשמו,14 אסון מחמת יראיטר

אילונית
 כתובתן הפסידו שנ" וממאנתאילונית
ת'ב-שסו אולונית צרת למעוטו לאו מאי יבמותבתוס'

אימרן
 להרדיעו חייב שלו שאינו ילר ומגרלהמאמץ

 בקהל ליכנס לו זין מה המאומץבן
 יורשו מי מחצבתו מקור ירע ולא המאומץאיש

 במאומצת טעותקידהמ

אין
 ממונו על עצמו מעמיר ארםאין
 זנות בעילת בעילתו עושה אדםאין
 זמנו בתוך פורע ארםאין
 חברך שיזכה בכזץ חטא לארם אוסעיםאין
 לווסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין
 בזה"ז ראשונה מביאה מתעברת אשהאין
 רסט תב, רמט, ה-רמח, משנים פחות שבערוה רבראין
 רעג ו-קצג, ר-רלו, הרוב אחר בממון הולכיןאין
 ז-ק ב-לט, הרוב אחר בעכו"ם הולכיןאין
ה-נה הרוב אחר בפיקו"נ הולכיןאין
 קנו קנג,ה-קנב, מהמקוה בעלחתו אלא נטהר טמאאין
 ב-מר ממררש הלכה למזיןאין
ה-קעב מ"ת מקודם למזיןאין
ג-רו הפסול לבית קרשים מביאיןאין
ת'ר-רכט למילתא מילתא מרמיןאין
ח-ו המצהת על מעכיויןאין
 לז לה, ה-לב, ר-יז, השבת קודם ימים ג' בספינה מפלימןאין
 ו-רא פשוטו מיזץ יוצא מקראאין
 ו-קסזר-קכג, לצרקה מצרקה משניןאין
ז-קצו לעכו"ם מזוזה נוחניןאין
ג-קער הלכה רבר מתוך אלא להתפלל עומזיןאין
 ג-קיט לענוש וק"ו עשה זיש היכא מהזין עונשיןאין
 שט ו-קה, חבילוח חבילות מצוות עהמןאין
ג-לה שבת קודם ימים ג' נכוים של עחרות על צויןאין
 ג-צה שביעית של בהן פשתן שוויןאין
 רפ רעט,ה-מו, עבירה לרבר שליחאין

 איסור על חל איסוראין
 איסור על חל איסוראין

 אבמה"ח ואיסור זבוח אינואיסור
 נב*לה ואיסור זבוח אינואיסור
 ואבמה"ח הנשה גיראיסוך
 אכילה איסור על טוסיף הף אי הנאהאיסור
 נבילה ואיסור יו"כאיסור
 טמא רבר על יו"כאיסור
בעכו"ם
 עונשין לענין רקנאמר

 לכתחילה איסור מבטליןאין
 ז-קיג צח,ר-?ז, לכתחילה איסור מבטליןאין

ה-?ז מבטלין אם ררבנןאיסור
ה-?ה מבטלין אם עשה משום האסוררבר
ג-קיד מבטלין בהיחרהיחר

חיב-קצא
ת'ב-רפב
ת'ב-שסז
ת'ב-תפג

חיר-רעא
ט-רעח
ת'ר-שא
ז-נח

 וירה-ויג,
ר-קצח

תיך-שטז

ת'ג-יב
ת'ג-יב

 ת'ג-קכרת'א-תפ,
ת'ג-ט

א-ר

 ו-קלאה-פח,
ז-פג
ז-פג

 ה-פרר-צר,
ג-קיח
ז-פג
ז-פג
ג-צט
ג-צט



 הלכות כהטנה שו"ת חלק' מ'"ר הא"ב סדר לפ' כלל'מפתחקמנ

 מבטלין אם הפסח עליו שעברחמץ
 איסור דמבטלין היכא משגיתלהיות
 מוכנים עצים עליהםמדבה

איסור
 קרעור תצי על מתתלה תלאי

 כלל הנאה בו שאין דבר ע"ע לאסוד יכולאי
 מאיסור למונעו יש אי כדעתו שפףאינו

 פסה,ם כעדים סגי אי איסוראכדאתתזק
 אוסר אי איסור ודעתהבל

 היתר בו שנהגו דברלאסור
 איסוד תערובת עם ארנחםמשתת
 כפרה לענין כשוגג דרכנן אאיסורעבר

 הנאהאיסור
 הוא איסור מין מאיזה ערופהבעגלה
 נאסרהמחך
 דרבנן באיסוה"נ הפקר ב"דהפקר

 והיתראיסור
 שלו שאינו דבר אוסר אדםאין
 במקוה לכתתילה איסור מבטליןאין

 לאיסור כמהיתר הף להיתר מאיסור הלכהארנף

 תורהאיסור
 תפצא איסור או גברא איסור הףאי

איסורין
 באיסורין ע"א נאמנותגדר

 עדיף מה ואמעעה"מ מצוההידור

 הנאהאיסורי
 בהנאה איסורואבמה"ת,

 אכילה אאיסור מוסיף הףאי
 להפקירו שהךאי
 שתהם חייב אינו איה"נאכל
 ו-רצב קסה, קנט, ג-קלח,ב-נת, גזל משום בהם ישאם
 רצ ו-א, קסד, ג-קלת, נט, נח, נז, ב-נד, כעלים להם ישאם
 קס קלט, ג-קלת, איה"נ ע"גגט

איתחזיק
 אתד עדראה

 איסוראאיתחזיק
 פסולים עדים בהא סמאי

אנעה
 קעגת'ג-קס, תלבאבקת

ת'א-תקד לאכול יבא שמא כיו"כ גזרינןאי

ת'א-תקת כיו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי

ת'א-שפד אכילתן כדרך שלא באכילה עשה מצות מקחםאי

 לאכילה בפיו פרי לקלוףאין
 לתקרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור
 מכדת פתות בריהאכילת
 אכילה מיקרי אי מבושל לא בשראכילת
 אכילה מקרי אי המדק דבראכילת
 המדקים מאכליםאכילת
 הלילה שלנו מאכליםאכילת
 כדרכה שלא מצהאכילת
 כדרכן שלא קדשיםאכילת
 אסור אי שעוהאכילת
 טריפות מי"ת אתד מצא ואת"כ עוףאכל

 בכדת אכילה סתם ג"כ אי רקיותבאכילת
 משקה או אוכל הוה אי תיהכיצה
 הפת מן קצוות לאכול שלאבמנהג
 אכילה כדרך הף אי תיבשר
 כד"א שלא דהאוכל הפטורגדר

 כלב שאכל ממההאוכל
 אכילתו כדרך הף אי מרורהאוכל
י-לת ברכה לענין שחך' או אכילה תקרב אי פריהמוצץ
 ב-טו מעים והנאת גרקהנאת
ת-כא בברהמ"ז תחב אם משכעו רכיעהסוחת
 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה כיוה"כ שאכלחולה

ת'א-תקג
 פחות אותו מאכילין כיו"כ לאכול וצריך קרב"סחולה

מכשרעור
 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות ביןחילוק
 ואשם חטאות ד' עלף וחחב א' אכילה אוכליש

 צרעת עליו שפרחה בשרלאכול
 לחלב בשר אכילת כין שעות ששלהמחךן
 עיו"כ קטנים להאכילמצוה
 בכדת הף אי בתורה האמורה אכילהסתם
 קרבן אכילת זמןעיקר
 באכילה מהו חגם כיום עליה צץרו שהעכו"םפרי
 שרי אי בשעה"ד התפלהקודם
 ימים ד יאכל שלאשבועה

 לתשאב"ס דדבריהם באיה"נרפואהה-צט
 הנאה כדרך שלא באיה"נרפואהז-קיג
 הנאהקרעורד-קיד

י-עט
י-רמה
י-רכא
ט-שנת
ט-קנת

 קטה-קד,
ט-קנד
ט-שמז

י-שטו
י-שטו
ט-שנב

ט-שסו
ט-קצב
ת-סג

 ו-רעוה-פד,

ט-שנת
ת-ו

 קכטו-קכת,
ג-קית
ט-תטז
ג-קיז

ה-עה
ה-עה

 ו-קכחג-קנט,

ט-שנת

 מותר אם הנאהגרם
 לכו"ע חפצא איסורהף ן1

 המעות דין מההמוכרו
 באיה"נהמקדש
 דדבריהם באיה"נהמקדש
 במתכוק שלאהנאה
 האיסור מגוף שלאהנאה

 מותר אפרןהנשרפיןן
 להם ושאין היתר להם שיש איה"נ כיןדץלוק
 באיה"נירושה
 באיה"נטמעה

ד-רכט
ג-קסא
ט-תטז
ב-נט

 רמאח-רלט,
ה-רנו
ב-נט
ה-עה
ג-קלת
ו-רצ
ה-מז

ת'א-תק
ת'א-תצב
א-ד
ת'ד-שצ
ת'ב-יא
ת'א-תצג
ג-צז
ה-עה
ת'ב-לח
ח-קצ
ת'ג-כה
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 שביעה כדיערעור
 לאכול אבוחונו שנהגו ממאכלים לשנותשלא

 מהתורה איסור הף אישלכר"א
 יו"כ באכילתשלכר"א
 מצה באכילתשלכר"א
 קרבן באכילתשלכר"א

 מצהראה

 גסהאכעה
 הוא מה השובע על הפסחאמלת
 להגוף המות סםכמו
ח-כא גסה מהאכילה או מהשכיעה ההנו שמפחיתרביע

 ח-כאערעורו

אכסדרה
 במזחהדרובה
 מחמץ נברקתלאורה
 תקרה פי אמרי' אימקודה
 בזה דיניםפרסר

אל
 הלכה רבר מתוך אלא מחבירו ארם יפטראל

 תטושאל
 מגלח והוא זקנו מגלח אינוכשאביו

אלומיניום
 הגעלה צריכים אם חרשים אלומיניוםנלי

אלמנה
 לסכנה בזה"ז לחוש יש אי אלמנה לומציעין

 אמהאלפחם
 ניתנולמי

אם
ה-קטו עליו לוקין אם ענין, אינואם
 י-קנג עלי' אבילות לקבל שרי אם מוטער[ ]שטוף חורגתאם
 י-קנה ות"ת או"א בכיבוד קדימהדיני
ט-שפ להאם אבר סכנת בשביל הוולרהפלת

אמבולנס
 שבת ראה בשבת,אמבולנס

אמונה
ז-ךח באמונה ספיקות לו שיש למי להשיבמה

אמירה
ה-רג להדיוט כמסירתו לגבוהאמירתו
 ז-קיט ד-קמג,ד-קכג, בצרקה לגבוה,אמירתו

 לעכו"םאמירה
ה-מוביו"ט
ח-לר ראורהתא במלאכה אפ" שרי מצוהבמקום
 ג-קעט שבתבערב
 ז-נט ו-רעז, מו,ה-מב,בשבת

אמן
ח-רכב הפסק הףאי

 בעשרה חחב אי ברכה אחר אמת ענית מחבירוהמונע
ח-מזהובים
ה-ז לבטלה ברכה אחר אמןענחת
ח-רכב מהברכה חלק הף אמןענחת

אנוסים
 בדיקהצךכים

אסופי
 שלו הוו אי בנכסיו המחדקישראל

אסור
ג-ט המרחץ בבית לחבירו שלום שיתן לארםאסור
 רלה רלר, ז-רלג, שיראנה ער אשה לקדשאסור
ז-רלה להסתכל בלי ישלשדך

 לבהמתו שיתן קודם שיטעום לאדםאסור
ר-כר ררבנן או ראורהתא הףאי

ז-מא לבהמה קודם ארם סכנהבמקום
 ז-מ כה,ר-כר, לבהמתו קודם אסור אם מצוהבסעודת
 ר-כו בהיתר בהמתו להאכיל יכולכשאין
ר-כר לבהמה קודם לאכול מותר אם אחריםמשל
ר-כר בהמתו למאכל להקדים מותר אם צרכיושאר

אסותא
 רפואהראה

אפוטרופוס
ת'ר-רסט הבנים על עש"געע

אפקעינהו
ב-לה רוכתא בכל אמרינן לא וכר כהוגן שלא עשההוא

 ה-רנב מיני' לקרהסין רבנןאפקעינהו

אפר
ה-עה באכילה מותר אם איסוה"נאפר

 מאיסוראאפרושי
 עור לפניראה

 וחמשהארבעה
 גניבהראה

ח-כא
ת'א-ריח
ג-צר
ה-עו
ה-עה

 ו-עהה-סט,

ח-3א
ת'ר-רפח

 קצזה-קצו,
ה-קצט
ח-קס
ח-קס

ג-קער

ט-קער

ו-קיב

י-רלג

ח-קסר

 לזג-לה,

י-רח
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 מיניםארבעה
ת'א-תקכב לקרקע מחובוים בעודן מינים בד' יצאאי
 ת'א-תקכא ערבות שתי על להוסיף מותראי
ג-סג הברכה קודם המינים כל להפוך צויךאם

ת'א-תפז בכלי אלא ביר האתרוג להחרא נהגו לאאמאי
 ת'ג-רצאבמחובר

ת'ר-ויג שוטההדס
ו-רנ בסתם מחבירו מינים ד'הלוקח
 מהודר כ"כ אינו אפילו עליו ולברך אר"י אתרוג להקדיםיש

ת'א-תקיט
ת'ג-קמג ובהדס בלולבכבוש
ת'ר-ריד אגד צויך אי -לולב
ת'ר-רצה שמיטה של לולב למכור -לולב
ת'ד-ויג ראשו נקטם -לולב
ת'ד-רטו תמרה בו ערעלה אפשר אם תלושהלולב
 שבגופו מצוה הף הא כולם את מתניא אחד שאין קראל"ל

ג-קמה
ה-עט נטילה בשעת עליהם בירךלא

 ז-קטז ג-פר, ב-סח, מדאורהתא שיצא אחר לר"הלהחראן
 ג-קלח לכם מקוי לא הנאהמודר
 ת'א-תקכ בלולב חציצה הוה אי הקחקועלע עם לולבנטילת
 ת'א-תקיח מהודר יותר אתרוג לו הביאו ואח"כ אתרוגנטל
 ח-רמו מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים ד'נטל
 ג-סג בימין ואתרוג בשמאל הלולבנטל
ג-סג בזא"זנטלן

ג-סג מעכבים לאנענוורם
ת'א-תפו לולב נטילת על לברך יכולות אינשים
ג-סד חנאי דיני כל צויך להחדר ע"מנחנם
 לולב אתרוג, גםראה

 כוסותארבע
ד-סט רכיעית מספיק או גדול מכוס רוב לשתות צויךאם
ד-סט רכיעית רוב מועיללמה
ז-סז אליהו של כוס וה' כוסות ר תקנולמה
ד-סט חן הרבה לשתות לו שקשהמי

ד-סט כוסות לד' רביעיתערעור

 סאהארבעים
ח-רלה מה"ת הף איבמקוה

 קודהםארון
י-כ לעשרה מצטרפים וארון דתקועהבהא
ת'א-קיט קודש הארון לפחךחת קטנים לכבד מותראי

 ת'א-תקכו להקפות מהיכל יחראו ס"ת כמה תורהבשמחת

 רפואותארון
ח-קפט י"ט מחיצה דבעי' או בפסח בסגירה סגיאי

ארוסה
ב-מב התורה מן לבעלה אסורהאם

ג-קלד כתובה לה ישאם

אריס
ט-שמו לעצמן היתר המווין שכרוונוטל
ת'ר-שנה גוים קא גברא רהאימזלף

 "סראלארץ
 ג-קצב בארץ התלףות מצוות קיום בלי לעלות מצוה ישאם

 ח-יא אר"י בישוב מצוה יש איבזה"ז
 מיר לחזור חחב אי הרעב ועבר הרעב מפני מאר"יהיוצא

ח-יא
ג-קפט
ת'ג-רעג
ר-קמה
ו-רצה

 ז-רא ה-קצג,ג-קפט,
 ג-קצבג-קפט,

 קודם מהן איזה אלף ועלי אר"יישוב
 מחטא שםלהשמר
 ישראל לארץ קברלפנות
 לאר" לעלות מהומומר
 בזה"ז אר"י ישובמצוות
 התרה לו יש אם לאר"י לעלותנדר

 בחו"ל לקנותם שוי אי לאר"י המיועויםספוים
 לחזור ע"מעליה
 מצוה הכשר או מצוה הף אי לא"יעליה
 מצוה הף אי א"יראית

אש
 נכוים בשולי לענין ישראל מאש עכו"םהדליק

אשה
 אשה אחווי ולא אויאחוף
 תפילין זוג זוג להכניס יכולהאי
 בזה"ז חבר אשת אחר לילך איסור ישאי
 שהזמ"ג אמ"ע לברך מותרתאי
 תורה ללמוד מותרתאי
 הרם בכיסף אשה לכבד נכוןאי
 רופא ע"י אשה בבדיקת להתנהגאיך

 הראשון בעלה אצל להקבר שנשאהאלמנה
 הבעל אבידת הוה איאשה
 הטלפון על הבדלה לצאת יכולה איאשה
 סוכה לעשות מותרת איאשה
 ע"פ להתענות צויכה אי בכורהאשה
 ומינסבא דהקאאשה
 בדיקה לה מהני אי חשודהאשה
 יום בכל לילד עתידהאשה
 לבעלה הבדלה מחזקת אי טהורה שאינהאשה
 בה וחזרה אני טמאה שאמרהאשה
 לך אני טמאה שאמרהאשה
 בעלה תחת שדנתה שהתוודהאשה
 וולדה שנתערבאשה
 לבעלה להודיע חהב אם שדנתה אישאשת

 יום מ' קודם אשה להפילבאיסור
 מתרת הבעל מיתת איןבב"נ
 ת'א-רמז בשבת בו יוצאת אקוה אי דעה לקבל הנעשהכגד

ט-שסו
 ג-קפטב-נו,

ג-קפט
ג-קפט

ט-קנט

ה-רכו
ח-רח
ט-רעא
י-ג
י-קסא
ת'ב-ה
י-קסט
ת'ג-קועד
ת'ב-שלז
ת'א-רלג
ת'א-תקטז
ת'א-שסט
ה-רסט
ת'ג-רלח
ת'ג-מו
י-קל
ת'ג-רלד
ה-רנב
ט-רחצ
ג-קפר
ר-קנט

 שיאי-שי,
ט-תר
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י-ויח האשה עם ערחה תדבה אלכגרר
ט-רלה אשה קמניביאור
ת'א-לח אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

ט-רלו משפחה יחוס לגבי הנרהכני
 הברכה קודם הגפרור לכבות לה מותר אם שבת נרהמרלקת

ח-לא
 ויא י-וי, ניתוח ע"י כולו הרחם להחמא מותד איהמצטערת
 י-רל זכות הף אי לקטן אשההמקדש
ט-רלו ע"ה בתהנושא
י-רנג כתובה בלא יוצאת אי בזה"ז משה רת עלהעוברת
 שבת בזמירות קולההרמת
 בחנוכה בהלל נערםחיוב
 בחנוכה הלל באמירתחיובה
 בבשר מותדת אי בפווים טבילתהכשליל
 גיורת או חללה או גרושהלישא

 הציצית לתקן לאשה יתן לאלכתחילה
 בררך ביחר אשתו אם לצורךלנסוע
 טובים בבן ירבקלעולם
ת'א-תקנ נערם עשרה עם מגילה לקויאת מניןלעשות
 ט-רכט חיוב או מצוה הף אשהלקדש
ת'א-נב פורטת שאשה זמירות מכלילשמוע
ט-חב שנית מקדשה אי נס ע"י לחיות וחזרהמתה
 אין ביו"ט נרות הרלקת בשעת שהחהנו המברכותנערם
ת'א-תקיז מנהגםלשנות
 להרוג סם לשתות מותרת אי בתשובה וחזרה בזנותנתעברה
 י-שב . הממזרהעובר
ט-שטו לעצמה דיןעושה
 נחת'א-נג, ערוה באשהקול
ח-לז ובטלפון בטיפ בשמיעה ערוה באשהקול

י-נג כבשבת לה קנס" אי ב' ביו"ט נרות להרליקשכחה
 ת'ג-רמג באשהשער
 נערםראה

 קטלניתאשה
 נקראת אי בעלה ומת ונשאת וחזרה בשואה בעלהנהרג

ט-רנהקטלנית

אשו
 ח-לה שב,ה-ש, חציו משוםאשו

אשם
 בנרבה באאם
 נותר על מעילה אשם ח~בהיאך
 שוו"פ על רקחיובו

אשפה
י-רצו בו שמונח מה על שמקפידים שאמרובעלים
 ח-קפז לבערו ח~ב אי בו המונחחמץ

אשתו
י-רסז עליו נאסרה אם אשתו ומתה אשתו אחות עלהבא

 ת'ר-כג בההסתכלות

אתי
 ז-לטר-רכג, כגרול אמוינן אי למיסרךאתי
ה-סה מצוה ומבטל רשותאחן

אתרוג
 עטה-מז, מוקצה הף אי הנטילה אחראתדוג

ח-רה מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אתרומםב'
 ח-רמא ה"ח אי הבעלים נחיאשו ואח"כ בי' ונפק אתרוגגזל

 לקיטה בתר אזלינן בשביעיתהנלקט
 ארם לכל נראית שאינהחזדת
 צרכיכם לכל בעינן אילכם
 מורכבספק
 שבעה כל פסול אי ערלהשל

 עכבויםשנקרוהו

 במחתרתבא
ה-רצו מיתה חיבאם

בגד
 חהב אי וועסט[ נכגון ללובשו נהגו אולם ערעור בואין

ח-ג

 בהונהבגדי
ת'ג-נ

 לאת'ר-ל,
ת'א-תקמב
ת'ג-קמו
ח-רלר

 רלט רלז,ט-רלו,
ת'א-ככ
י-ריז
ט-רלו

ג-רכז
ר-קכח
ג-קעז
ו-קט
ב-נט
ג-סא

בציצית

 גהזמיגז

 בהמהבויקת
 ציציתבדיקת

בדיקה

ר-א
ט-ערח
ט-ערח

 בירקות תולעיםבויקת
 וויאה סכין תפיליןבדיקת
 מעים הכני לברוק צויכיןמחן
 נרהראה

 ריאהבדיקת
 חומרא רק או ררבנן גדרה הףאי

בהמה
 קכטו-קכה, עומרת לאיבוים בח"בהמה
י-פר מהניתוח האם נטרפה אי רופן ביוצאילרה
 י-פב צעבע"ח משום עובר אי בהמותלהמית
ט-קנא שחיטה לענין כנ"א ע"ימסוכנת
 לבהמתו ערתן קודם ערטעום לארם אסורראה

 טמאים וחיהבהמה
ז-ז אסור שלהםחלב

ז-ז שלהם רגליםמי

ת'ג-קסב
ת'ג-ג

 שצגת'ג-שפט,
ה-פה
ת'ב-ו

י-פג



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"כ מדר ל*י כללימ*תחקםז

בוגרת
י-רכה לעצמה ת-ה מעשהאי
 י-רכר לביזנעס שתכנס רתרם והויה בבי"ס מלמרת "חבת

בולמוס
ז-פג ממצוות ופטור כשוטה הף אי בולמוס שאחזומי

בוקעין
ח-עג "בוקעין" הודבהפח

בור
 מקוהראה

בורר
ח-מט בשבת לתורה להעולה ביהמ"רבכרטיס

 ת"חבזיון
 ת"חראה

בחור
ט-שמה עני דין לו יש אי ביארבההמתפרנס

בחירות
 התורה נגר רבוים יעשה שודאי לממשלה מועמרלבחור

ת'ב-שעג
 הנבחר מעשה על באחויות נכנס הוא אם בבחירותהמשתתף

ת'ב-שער

בטחון
ת'א-קכט בטחת חוסר משום בזה יש אי ביטוחהעושה

 כרובבטל
 בטל אם בארםארם
 אומות בשאר ומואב עמת בטלואיך

 סכנה משום האסוויםברברים
 לשכחה הקשיםברבוים
בטומאה
 התערובת ע"י נולרכשהספק
 בששים שנתבטל ברברלהחמיר
 בהיתר היתרמבטלין
 עכו"ם אצלנתבטל
 להיתר נהפך אם ברובנתבטל
 בטל אם בקרקעקרקע
 לכתדרלה איסור מבטלין איןראה
 טעם נותןראה

ביאה
 בפניה ביאהאיסור
 בזה"ז ראשונה מביאה מתעברת אםאשה

 קני' אי אסורהביאה
 חי באבר פורש אי ראשונהביאה
 מהי ראשונהביאה
 אוסרת אם נכויביאת

מטול
ת'ר-שכט הפקר מטעםאי
ח-רה מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אחווגיםב'

 י-רמא ביטול ביה שייך אי אחר בזרע זרעהמערב
 ת'ב-יר בששים בטל אי נבילה כשר לאכול שלאהנודר
 ח-רה ברוב בטל אי כשוים ס"ת עם שנתערב פסולס"ת

 המצריםבין
 קיץ במחנות וסויגה איגה ימים בט' להודראם

 ברכות שבע בימיויקחום

 דהחמשותבין
 ביהש"מ ספיה"ע עלברכה
 מלאכה לעסךית שמ יו"טשל

בדעור
 שביעית מפירות החנו אם בשדה לחייש
 בשכיורת דינו טעםנותן
 בשביעית תלקט בקרקרת שגרלותב~ן

 חמץבדעור
 לבערו חחב אי באשפה המונחחמץ

ביצה
 משקה או אובל הף אי חיהמצה
 ראסורה מתה מחלב מ"ש רמותרת נבילהביצת

ביצים
 מחומצים במים הביצים שרחצו בפסח לחוש ישאם

 מרם בדיקה צויכות אםבמקומנו
 מארעא רספנאהיכא

בישול
 ליום מיום לבשל שלא הזוה"קבדבף

 עכו"םב"סול
 עכו"ם בישול משום מומר בישול אסרואי

 באכילה נאסר אי עכו"ם ע"י ןסטרם[ בעישתבישל
 הכלים נאסרו לא מפוסטר חן עםבישל

 לו המבשלת נכוית שפחה לו שרשבישראל
 לחולה המבשלתבנכוית
 צהויים ארוחת מבשל והוא גף שהטבח"שרבה
 עכו"ם אצל שחור קאפהלשתות
 עכו"ם כישול הף אי האש חיבה בפיו שנפחעכו"ם

 ג-קלבב-לג,
ר-קצט
ר-קצח
ז-רל

ז-קי
ז-קי

 רסהה-קא,
ה-קא
ג-קג
ה-צח
ז-קר
ג-קיר

 קיג ז-קהב-לט,
 קו קר,ז-צט,

ז-ק

ה-קלא
 ר-קצחג-קסט,



קםח הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ר הא"ב םדר ל*י נללימ*תח

 דץבית
ת'ד-שמ אחרים ממץ להפקיר יכהיםאי
ת'ב-שפח דינו מה לב"ד ילך שלא ספק ישאי
ט-שרט לכתדרלה ב"ר אאוצר סמכ"אי
ח-קלט חבירו ב"ד דברי לבטל יכולאייו
 הדין יעווחו שהב"ד שחוששרן טועמם דינים הבעליאם

ת'ב-שעח
ת'ב-שצא לא או החורה שומר הבע"ד בין לחלק ישאם
 ג-קמ הגט בכשרות לפסוק דין בית צריךאם
ת'ב-שע בכוקר אלא דמן איןב"ד
ת'ד-רכו דבויהם שסותויםב"ד
ז-קנא בדיעבד פסול אם שקולב"ד
ז-קנא נדרים בהפרת שקולב"ד
ט-שוז דהנים לעצמם להעסרד צדיכים אםב"נ
ט-שנה אחד ודהן עצמו ע"פ נהרגב"נ
י-רסו קולשה של ב"ד צריך איגט

ז-קנא וסברי להו מסברי כעינן איהדיוטות
ת'ב-שעא משו"פ פחות על לז-ן יושבין איןהדהנין
 עליו שרפסקו לאחר הפסק את יקחם שלא דחיערנןהיכא

ת'ב-שפט
ת'ד-רמז ישראל ב"ד נגד מנשרםהפגנות
 ישראל כדין שלא ממון והחרא לערכאות לילך ב"ד לוהחררו

ת'ב-שצ
ט-שעט האסורים בבית כשהאב למולחרובם
ט-חרח קטן גרטכילת
ה-א בי"ד בהוראת קועשהיחיד
ט-קוצו בזה"ז נפשות דינילדון
ת'ב-שסד ב"ד בעי או ביחרד מותר אי אשה גטלסדר
 רסח ת'ד-רסו, ת'ב-שפ, לדיןמסרב
ז-רנז הדץ לגמור יכחים הב' אין מהג' אחדנסתלק
 ת'ד-רנח הדהנים כל בה נחתמו שלאסירוב
 רנות'ד-רכה, פסקם על עיקולעשו
ט-שטז משנה בדבר טעה הו"ל גמ"ד לאחר פשרהעשו

 ט-שנג הבע"ד שרתב"הא במקום ב"ד פסקפרסום
 שנתביר לאחר שנה מכ' פחות נענש אינו שנתביר גרש"מ

 רכטי-רד,
 דהןראה
 הפקר ב"ד הפקרראה

 המנסתבית
ת'א-קכח הכנסת בבית בטילה שרחהאיסור
ת'א-סב כנסיות בבחר נשרם אסיפות לעשותאסור
 ת'א-סה כנישתא לבי מר אחר לא מ"ט שמעתתאביאור
 ת'א-קכה לנשרם אנשרם בין מחייה שם שאיןביהמ"ד
 ב-ס קדחצה בו יש אם שחרבביכנ"ס
ד-קי בו להתפלל מותר אם אדם צורת כו ערשביכנ"ס
 כג כב, ד-קא, מכירחו איסור - כרכים שלביכנ"ס
 ד-כב למוכרו - דבים של מדרשבית
ב-ס צווה"ץ הן חצאף על שבבבל כנסיותבחר
ד-כג דבים של או יחוד של מיקוץ אף שלנו כנסיותבחר

ו-רפז בביכנ"ס בכיס מעותהמוצא
ג-קנה בביהכנ"ס במקומותחזקה
ת'א-קכו הקודש ארון כלפי פניהם שרושבים לרבניםטעם
 בשףו"ט נרות מדליקין אין כנסיות בחר הרבה שעכשרוטעם

ת'א-חרח
 כנד-כא, אחרכשבנו
ת'א-קכז בביהכ"נ לנר מנרלהדליק
ד-כא מנין כשאיןלמכרו
ר-כג כרך נקראמה

ז-יב תערובת או הסתכלות משום מהיצה טעס -מחיצה
 ז-יב גובהה להיות צריך כמה -מחיצה
 ינהג כיצר בתפלה שמדברים בביהמ"ד שכנים לו ערשמי

ת'א-פו
ד-פא בביהכנ"ס חנוכה נרותסירור
ת'א-קכג ביהכ"נ באמצע בימהעושין
 באר"י שרקבעו שבבבל ובמד"ר כנסיות בחרעחרדין

 ת'ד-תדב-ס,
ת'ג-ריז בביהכ"נציורים
ה-קעח מעיקרא שביל כשהיהקפנדרי
ת'ג-כט בטלים דבריםשרחת
ת'א-קכב המדרש בבית הספסלים סידור לשנותשלא

 המסאבית
 צריך צרכיו עשה ולא בביהכ"סהיה

 קדושה דברי עליו ערש טעיפ עם לביהכ"סלהכנס נט-
 בביהכ"סנט"י
 הכסא בבית לספר מותריםאי
 הכסא בבית צניעות צריכיםאי

 לתפלה המיוחד בגד שאר או בטליתליכנס
 הכסא לבית הצפרנהם לזרוק מותראי

 המדרשבית
ח-מט לגבאי שרש ביהמד"ר בכרטיס בורר שיךאי

ט-חרג ראש בגילף בו לעמוד הרדצהבע"ת
 בזה שיך אי אחר לביהמ"ד שיעברו מהמתפלליםהמבקש
ט-שסז גבולמקרג
י-קסו אחר לביהמ"ד ליתנו יכול אי בביהמ"דהנודר
ת'ד-קנג עכו"ם ע"ילנקותה

 המקדשבית
 ביהמ"ק כותלי שמ נשארו החורבןאחד
 ביוה"כ פרסות ד היואי
 ביוה"כ העזרה את מדמקרןאי
 מקומו היום לנו ידועאם
 בלילה ביהמ"קבמן

 כלאים עון על מכפד הי'הכתוצת
 ביהמ"ק בנין מצות בכלל הוו אי המקרשכלי
 עמלק למחרת קורם אם כרנומצות
 בארץ ישדאל רוב כשאין בנינומצות
 ביהמ"ק בבוןנשרם

ה-ב
ז-קסה
ה-יב
ת'א-ו
ת'א-ז
ת'א-כג
ת'א-ד

ת'ד-חג
ת'ד-חו
ת'ד-תח
ז-קעו
ו-שכו
ת'ד-תט

 שכוו-
ה-ש
ה-ש
ו-שכו



 הלכות משנח שו"ת הלקי מי"ד הא"נ מדר לפי כללימפתחקסם

 הכה"ג של היוםעבידת
 מעכב אי - בביהמ-קפהס
 יוה"כ בל~ל לתרוה"דפהס

 לבא לעתיד קדשה ראשתהקדחצה
 ירושלים המקדשקדושת
 לעולם נסתלקה לא המקדשקדושת
 יום בכל עצים גזרישני
 סכנה משום פהסתקנת

 הספרמית
 כלא מזה זה תלמידים לקבל שלא שהסכימו חייוךבתי

 שניהםהסכמת

 הקברותכית
 לטומאה כרה"י הףאי
 לדרך כהן יוצא איך כמעמד קבוע כלאי

 יהושפט בעמק אלא תחה"מ שאין הרדב"זבדבוי
 מטמא אם הקברים שביןהדרך
 לוקה אי ונזר יזור שלא שם בעומדהתרו
 באירק לנסוע שרי איכהן
 מחיצות ביטוללעמן
 הראשק בעלה אצל אשהלקבור
 העצמות פינף לענין ועזובנטוש
 מביה"ק ליוצאנטא
 קברראה

 חוליפכית
 רי רז, ו-רה,ד-קמו, שם לבקר לכהן מותראם

 אמה אלפחם לענין סרב"ס חולההמוליך

 מרחץבית
 מהו - דרבים מרחץבית

 במרחץ שלום שםהזכרת
 שבקדושה דבר בו להזכיר איסורטעם
 שמים שם להזכיר מותר אםלצורך
 שם להתפלל מותר אם בחדרו מקוהעשה

 תיפלהבית
 לשם כניסהאיסור
 אומנות ללמוד בשביל תיפלתם לביתליכנס

בכור
 קבורה טעון אי שמת בהמהבכור
 בבאנק במעות מהו במוחזק שנוטלבכור
 שנים פי שנוטלבכוד
 בכור אינו דופןיוזא
 לידה או הויק בתר אזלינן 14 האבמן

 בהמה בכור לגבי עכו"םנאמנות

~ודי8
 חציצה הף 14 תפיליןבמקום

 יראהבל
 חמץראה

 תאמרצל
 תאמר דבל כלאוביתר
 דבריו מלהקליטלעכב

 הוסיףבל
ח-רו ותוקע וחוזר בתוקע שחרי

ה-עג דרבנןבמצוה
 ח-רז כמשא עליה משף ב"ת איסור בשבת בתפיליןהיוזא
 ת'ב-תעח תוסיף בל שחך לא חכמיםבתקנת

 תליןבל
 ב"ת על עוברים אין פועלים ששנרש~ח

 דירה שכר ערלם לא אם תלין בל עובראי

 תושחיתצל
 דאוףיתא הףאי

 ב"ת ש"ד אם אחר ע"יהקחיצ

 הפקר של בחפץ תשחית בל שריךאי

כליצה
 ופולט בולע אינוחי

 "צדאלכמת
 לשוק כסרוצאות רדיד לובשות שאינן בזה סמכו הן מהעל

י-רנד

 קטורהצני
י-קעט ימול המול בכלל הוו14

 כולם ישמעאל בני עם נתערבו קטורה שבני הדמב"םבדברי
 במילהחחבים

תיד-חו
ת'ד-שסב
ת'ד-תח
ה-כה

 תבת'ד-
ת'ד-חג
ת'ד-ח1
ת'ד-תט

י-יט

ה-קצב
ז-רעג

י-קס

ו-ריג
ט-רכו
ט-רכד
ג-קכנ
ט-רכב
ט-רכו
והג-פח
ת'ג-שעד
ט-רכד
ו-רז

ג-קעא
ת'ב-תמב

ה-רט
ה-רט
ת'ב-תלג

ג-נז

ח-קסד

ה-קמו
ג-ט
ה-קמה
ה-קמה
ה-קמה

ת'ג-ףט
ת'ב-לט

ת'ב-רלד
ת'ב-תלח
ת'ב-תלז
ב-סו
ו-רצא
ת'ג-שלו

כן
 לאביו דם מקיז14
 בניהם מזכין צדקניות נסרםאם
 ממזר שהוא בנה על לומר אשה נאמנותבדין
 וכף ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל בחז"לביאוד

 וכף ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם

 לבמם 14סור הוה אי אב קכלתבן
 מגלח לא שאביו אע"פ זקנו המגלחבן

 לכם במצה להיות צריך 14 אביו שלחן עלהסמוך
 ת"ח בנים להם יש 14לגרים

י-קעח

ט-תד
ט-רלח
י-רמג
ט-רג
ט-רג
ט-קעד
ט-קעד
ח-קצא
ט-רלז



 הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב פדר ל*י כללימ*תח

 ט-ויז לרפאותו הוויו בחווב ימיו כל ערצטער במחלהנרלד
 רמ י-רמב, כנו נקרא אם מלאכוחות הזרעה ע"ינולד

 הנדהכן
 נדהראה

 נהק
 ב-נ בכלל היו אםאבות

 ז-מ יקימו שב-נ הישראלאחויות
 רדדף דין ביה איכאאי
ר- אבדררה מצווה ב-נאי
 התראה בעיאי
 שוגג על נהרגאי
 לעצמו דין עושהאי
 דינים לעצמם להעסרד צויכיםאי
 במחתרת הבא דין ביה שהךאי
 רודף דין ביה קייךאי
 מ-ת קודם אנבילה מצווהאם
 בהם רוד בו נאמראם

 קדשיםבאכילת
 כישראל עדים ב' ע-פ נהרג נחבן
 פקועהבבן

 ז-מ השומוים יש איבזה"ז
 חץב פחומשוו"פגזל
 כעצמו חובל משום חץב אי עצמוהמל
 לב"נ סרעווין נאמרולא
 מהדר בשר וגם באבמה-ח לאוסרול"ל

 אשתו מתרת אינהמיתתו
 לב"נ מהחו בשר נלמרמנץ

 לב"נמפרכסת
 העוכוין עלמצווה
 הדינים עלמצורם
 עוכוין עלנהרג
 אחר הרהן עצמו עלנהרג
 טויפהשהרג
 בדעת תלף ב-נ בקטן גרלותשיעור

 פקועהבן
 משום לחשוש שלא פקחעת בו בהמות לעשות ישאי

ת'ב-רסויפות
 קלו-קכח, שוד מקויאי
ז-רטז צעב"ח משום בו ישאם
ו-קכחלב-נ
ה-סר אמו בשהיטתמתר

 בניםבני
ב-מד ככנים הף אי כנ"אבלשת

 קטורהפני
ה-קפב עבייהםבסרלת

 קטורה בנימילת

 מדות ט'בני
 מרות ט' מכני הם ישראל שרוב לומראין
 לעזרה אותם מכניסיןאין
 לרורות הם בהם שנאמרו הפורעניותאם
 אתם מלהתחתן להתרחק ישאם
 פושעים הם מרות הט' בני כלאם
 לרורות סגמם נמשךאם
 הלב גררשתכו
 אתם להתחתן שאיןטעם
 תמורה בן נקרא לא ראובןלמה

בעל
 לצורך אשתו עם ביחרנסיעה
 האשה עם ערחה תרבה אלגרר

 חוכבעל
 לידיו שבאו השכירות מהענקה גובהאם
 רר-נ שעבודאראה

 כרחובעל
 בע-כ או מעתו שליחות טפי שחךמחו

 תשוכהבעלי
ז-ויר לממזרות בהם לחוש ישאם
י-ויט עבירות על להוכיחו ישאם
 ויג ויב, ז-ויא, מרות ט' בני מחשש עמם להשתרך ראףאם
 מלישא להתרחק אם בתשובה וחזרה שסרחה ישראלבת

ז-רטואותה
ת'ג-רעאהררכה
ט-חוא בא-י כשהוא ב' ביו-ט ינהוגהיאך

ט-חור בעישון קרמעט לו יאמר אי בשבת לעשןהמוכרח
 ט-תו ליוניברסיטה לחזורהרוצה
ט-חוג בביהמ-ר ראש בצץלף לעמודהרוצה
 מלפני לעכו-ם שנבעלה אומרת חץיא בע"ת עם שנשתדךכהן
כן

 מצוות ולקים להתסלל יתחרלמאימת
 מאכלות בעניני הוויהם בבית ב-ת יעשומה
 באמונה טפיקות ערש למי להערבמה
 התשובה בעלי את ללמרמה

 טבילה צויך אם תשובה שעשהמומר
 תורה ללמרו מותר אי יהחץספק
 לקרבם ועת לרחקםעת

 בזה חומרותפרטר
 לאראערעלו

 תשובה יעשה כיצד עבירותשעבר

נצל
 בקררה תיתן חלב בסכיןשנחתן

ג-קא
ט-שצו

 ערדי-ערג,
 ו-קכח פז, ה-פה,צר,

ט-שנו
 שנוט-שנה,

ט-שטו
ט-שנז
י-ערד

 קוצבט-של,
ה-רכ
ג-צו
ו-קכח
ת'ב-תסג
ו-קכח
ט-שפא
ט-שעה
ט-קנו

 ו-שכג-צו,
 צזג-צו,

ט-תכ
ג-צז

 פז פה, ה-פר,ר-צד,
 ו-רדה-שו,

ט-שצו
ט-שכח
ט-שנה

 שב ו-רד,ה-שו,
י-רמז

 מבב-לט,

 ויבז-ויא,
ז-ויא
 ויגז-ויב,

 ויג ויב,ז-ויא,
ז-ויג
ז-ויא
ה-רנח
ז-ויא
ר-קצח

י-ויז
י-ויח

ר-רלא

י-רמח

ט-צה
ט-תח
ז-רכג
ז-ויח
ז-ריז
ו-קלח
ט-חוב
ט-תה
ט-תה
ת'ג-רעא
 חוט-תז,
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 מל"ו כבוד שםברוך
י-לט למפרע אף מהני אי לבטלהבבדכה
ת'ג-טובלחש

 מצוהבר
ת'ג-כה תחנקאמירת
ת'ג-דפח יתום מצוהכר
ז-י י"ג שנעקוה כיום קורא ובעל ש"ץ להיותמהו

 ת'ג-כה עונותמחילת
ו-מה מצוה ברסעודת
ג-לט מפטרר לקרא רחרם ב"משני
ת'ד-רטז הוריו לפטררת יום שלשרםתוך
 שפטרצי ברוך ברכתראה

בריאות
ת'ד-רפז המדקים מאכליםאכילת
ח-נה בסק"נ כריאות חזקת שהך דלאהא

ברי'
ה-צב מכדת פחותה כו-'אכילת

ברכה
ח-קצט גזול שופר על מברכין דאיןהא
 י-ר לבטלה ברכה הף אי ברכה אספק לברך דנוהגיןהיכא
 י-ד עליה אמן בעינןאי

י-סו לעולם ברכה סימן רואה אינו שלהגדר
 אלמנה גבול מציב ברוך כירך לא ועדין חדקיים ביושובהדר
 י-עה מברךאי

 ח-ר מברך אי מרעתו שלא מצוה לשם חכירו חפץהלוקח
 ת'ד-שצ ברכתו אכד הלילה שעכרמאכל
ט-קסא טאבאק עישקעל
ח-כב מברכינן מאי שאקאלאדעל

ח-דכב מהברכה חלק הף אמןענחת
ח-לא מהני אי דהדלה"נ הברכה קודםתנאי

 לבטלהברכה
ז-פ תשית שהוא תזכרכירך

ו-לט למפרע אף מהני איבשכמל"ו
א-ד לבטלה ברכה הף אי שמיחה קטןגר

ה-ז לבטלה ברכה איסודחומר
 זו,א-ה, לבטלה לברכה הישרנןמחו
 יד ה,א-ד, ב"ל הף אי אתרומהנשאל
א-ז לבטלה כרכה אחר אמןענחת

 הא-ד, לבטלה הכרכה הף אי טעותקידושי
ה-א לבטלה שכירך למיתקנה

 טשלש מעיןברכה
 הנהמו כרכתראה

ברמו8
 החופה תחת שהח=ע מברביז אם והכלה החתןאכי
 לברך שרצהאתן

 בדכה בושעת ברוטב המהול מאכלאדרזת
 אמן לענות אין וארץ שמים קתהאחר
 ]גאוהמעאר[ מחוז מרשל ראית על לברך חהבאי
 קטן גר מילת על מברכיןאי
 בתו על שפטרר ברוך לברך צריךאי

 ןארעצדזשוס( תפודם סרץ על מכרכין ברכהאיזה
 פי"ש וגעפילט"ע עעיצעל פציזות על מברכין ברכהאיזה

ת'א-קמא
 כיצד פירות משאר דת וחצי המימן משבעת דת חציאכל
ת'א-קעמברך
 מ8חך-קסח כיצד פירדת משאר כדת ועוד מימם מד כדתאכל
 כחוכה עא לברך יכולאם
 אח"כ יברך אי קידחשין קודם כירך לאאם

 זכוו ס' המצוות ברכת מברביז איןאמאי
 לכרוע צריך אי שבע מעיןבבדכת
 בברכה לצאת דמי כדבור הרהורבדין
 כעונה שומעבדין
 מרור אכילת אחר נפשותבורא
 כיערבה לומר צריך אי רבות נפשותבורא
 ת'א-קלו בברכתו לצאת מיאן וחכירו חכירו את להחראכירך
 לברך יחזור אם ושח חכירו להחראכירך
 בדיעכד יצא אי פירות על מזונותכירך
 ג' מעין בברכת ובטהרה בקדושהבנוסח

 מברכין מחו שהחהנו בדכתבענין
 בזה הפ" - ובטהרהבקדחסה
 לנדר כוס עלכרהמ"ז
 הנהנין בברכת שמו וברוך הואברוך
 המחיה בעל ותורהכרית
ד-רצ כנ"א לב' לחלקה יכול אם לחברתה הסמוכהברכה
 לבטלהברכה
 חומרא עלברכה
 זננבילא או פלפלין עלברכה
 תורה שמחת ליל התורה קריאת עלכרכה
 אגודם עם שוקולד עלברכה
 התודה כבדכת הף אי הפטרהברכות
 לעשהתן עובר בקף וזוי המצוה, כרכת הוה אי אירוסיןברכת

 עיניע יראו ה' ברוךכרכת
 ומלכות בשם יאמד אי שפטרצי ברוךברכה
 לגמרי נתרפא לא שעדיין לחולה הגומלברכת
 המסילברכת
 עמידה צריכה אי המסילברכת
 מאסק הצלה על הנסברכת
 נס הרואהברכת
 והודאה מצוה כוללת התורהכרכת
 שחחהנו מברך אי שחיבר ספרהגומר
 מחכירו בדכההחוטף

ת'ג-כז
ת'ג-דמא
ת'ג-לד
ת'א-תקכז
ת'ג-כד
ד-רד
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ת'ד-רכב בחפצא או בגבראהורוב
ת'ג-מ בלידה והמטיבהטוב
 בברכת לצאת רוצה אינו והוא חכירו את לההמאהמברך
ת'א-קלהעצמו
ה-לה טרטעום צויךהמברך
ת'א-תע שהחהנו מברך לא אמאי ישראל לארץהמג?ע
 ת'א-קעא מברך בדכה איזה פיףהמוצץ
ה-כו חככרם שטכעו מטכעהמשנה
ת'א-קמ הפסק הוה אי עצמו ברכת אחר אמןהעונה
 עליהם מברך אי שבמעיו האכילה לשרות כרםהשותה

ת'א-קסד
ת'ג-לה בשפןעה וחציו באכררהחציו
ת'א-תקנט מנות משלוח על מברכין שאיןטעם
 ת'א-קסה מבחצלים ]קאסטאנע"ס[ ערמורם על מברכיןכיצד
 ת'א-קנו הגפן על ברכת ולברך לשוהות יכול זמןכמה
 ח-ל ברכות בספק רחמנא פויךלומר
ת'א-שלז בסוכות הלל על זמן מברכין איןלמה
ח-כח זה אמרה הנוומן בברכת רקלמה
ת'ג-לו שלשמעין
 עליהם מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף לח5 שאיןמצוות

ת'ב-שכז
ת'א-קסז מברך בדכה איוה 5ורם כמה שלמיק
ת'א-קפא שהחיינו 5בוך אי נקבה לונולדה
ת'א-תפו לולב נטילת על לפו"ך יכולות אינשים
ת'א-תפד שהז"ג 5"ע על' מבדכות אינטרם
 אין כיו"ט נרות הדלקת בשעת וצהחיצו המברכותנשים
ת'א-תקיז מנהגםלשנות
ת'א-תצ ר"ה של ב' ל~ל ווחמוינו מברך איסומא
 ה-ז . ברכותספק
ת'א-קלז בהרהור לפרך יש 4ר ברכותספק
ת'א-קפד שפטהמ ברוך לכרך יכול מחועד
ת'א-קסב מברכין בחכה א?זה קלר חורסעל

ת'ג-מ חבייז בראיתשהחהנו
ת'ג-לח חדש ספר עלשהחהנו
ת'ג-לט נס לישעשוה
 לבטלה ברכהראה
 אירוסין ברכת לעשףיתן, עובר - ברכותראה
 שפטהמ ברדך ברכתראה
 הנהנין, ברכת המצמת, ברכת ברחמ"ז, הגומל, ברכתראה
 שהחהנו ברכת ג', מעין ברכת חתרם, ברכת התורה,ברכת

 מעכבותברכות
י-יז מעכבות אי התודהבבדכת

 -8רכוה
 לעשייתן עובר

 ז-רמה ח, ד,א-ג, לעוריתן  עובר בעינן אי אירוסיןברכת
 ה-פו לעוייתן  עובר כשווח המצוותבדכת
ה-עט נטרלה בשעת כררם אד' כירךלא
ז-פט הדלקה בשעת חנחבה אנר כירךלא

ז-פט לברך יועל 5יר עד שיהף לה שישמצוה

 ג-קלו ח, ז, ו,א-ג, לעשיתןעובר
ה-פו השחיטה אחר עד לברךשכח

 אירוסיןכרכת
 ט-רכט ז-רמה, קלו, ג-קכט, ב-נב, א-ג, המצוה ברכת הראי
 ז-רמה ח, ד, א-ג, לעשיתן עובר צויךאם
א-א כוס צחכהאם

 רבד-רא, אירוסין ברכת נוסחביאור
 ג-קלו הברכה כשחיסר ניקוואין בוועת שנ" פעם לקדשמנהג
 ב-נא העריות על המונופירוש
 הא-ד, לבטלה הברכה הר אי טעותקידוור
ז-רמה הברכה אחר עד לקדששכח
ת'ב-שלח הנם סתם על אירוסין ברכח לברך מותראי

 שפטרני כרוךכרכת
 ו-מוג-כו, שפטרני ברוךברכת
ג-כו )אדאפטורט( מאומץ לילד שפטרניברוך

 הברקכרכח
 ומברך חוזר אי כעבים שמים ונתקדרו למקום ממקוםההולך

י-מו

 הפמלכרכת
ז-לא סכנה שנזדמנה דווקא אם לברך צחכיןד'
ז-ל וניצל שודדים עליו שנפלולמי

 המזוןברכת
 המזק בברכת מצוהאכילת
 ר"ח והוא שבת בתוספתאכל
 י"ח יצא אם אפת ג' מעיןכירך
 במילה וכף ישלח הוא הרחמןבנוסח
 קדים מינההו הי וספיה"עברהמ"ז

 ובטהרה" "בקדחפה מזכיחן לא המזק דברכתהא
 בסעודה דעתוהסיח
 וקדרשה לקדיש בברהמ"זהפסק
 מברך אם משבעו רביעהפוחת
 )ה'( ח-קצז בחוה"מ טוב שכולו ליום ינחילנו הואהרחמן
 ג-רכ מעיו או גרונו אהנאת ברהמ"זחיוב
ג-כח כהן במקום מברךישראל
 דאוףיתא בברהמ"ז חהב אינו והר שכעו כל אדם אכללא

ז-קנח
ז-כז דאוףיתא הר אי ברהמ"זמטכע
 לעשרה מצטרף אם השקיעה אחר שלהרת לסעודה ידיונטל

ז-כח
ה-לו אחרתה לברכה כערעור אכל אםספק
ו-לו ברהמ"ז באמצעשח

ו-לז כאחד חקרכי אי ראשתו ברכותשלשוה
 י"ח חכירו מהמא הא' אם מספק ולברך לחזוד קוצויכיםשנים

ח-ה
ת'א-קמט המזת ברכת בושעת השלחן מעל הסכיןלהסיר

ג-רכ
ג-נ
ז-כז
ז-קסט
ח-קצג
ח-כה
ו-לה
ו-לז
ח-כא
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ת'א-קנא דוקא מפת שביעה בעי אי בהמ"זלנרך
ת'א-קנב שבת סעודת ירי יצא אי בברהמ"ז רצה לומרשכח
ת'א-קנג ברהמ"ז ירי יצא אי בשבת רצה לומרשכח
ת'א-קנד ברהמ"ז לברך החיוב חלמוד

 קנזת'א-קנו, גופיה ברכה של מכוס לשתות צויךאי
 ~א-קנט כהלכתו נפדה שלא מע"ש שאכל מי עללזמן
ת'א-תנח נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצויך בט"ב שאכלמי

 המצוותברכה
ח-קצב ביהש"מ כשסופר הספירה על מברךאי
ח-רכו הידור של נר על מברךאי
א-ג אדרבנן חרונו שייךאי
ג-ויז חיובית שאינה מצוה על מברךאם
ח-ג שהזמ"ג אמ"ע לברך מותרת איאשה
ו-ג דמנא מטא דלא מצוה עלבירך
ו-ג הזמן קודם העומד ספירת עלבירך
ח-קצב ביהש"מ ספיה"ע עלברכה
 רכא ג-ויג, אשה וקדהר תרומה, אבילת אשחיטה,ברכות
 ט-רכט המצוות ברכת הף אי אירוסיןברכת
ג-קעו המצוה בוכת הף לא בשבת המוציאברכת
 ח-רכב המצוה לקיום הברכה בין הפסק הף אי שהחהנוברכת
ה-פה טויפה בשוחט שחיטהברכת
ח-ד הברכה אחר ושח בברכתו חבירוהחמא
ח-רכז ח"ח אי זמנה בוא קודם המצוה עלהמברך
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אי לברך ושכח תרו"מהפויש
ולברך
 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיתום

 כאו"א על מברך אם טליודם כמהבשמניח
 אח"כ מברך אי לעשייתן עובר בירךלא
 עיו"כ אכילת על מברכין איןלמה
 חמץ בטול על מברכין איןלמה
 תפילה מצות על מברבין איןלמה
 ורבי' פוץ" על מברכין איןלמה
 זכור פר על מברכין איןלמה
 המצוה ברכת הף דשבת המחראלמה

 אחוים תפולין ושאל שהדחה לאחר התפילין רצועתנפסקה
 ח-ח ומברך חחראם

 ח-רכב לאכילה המוציא בין בסוכה לישב לברך שרו אינסרם
 שהז"ג אמ"ע לברךנסרם
 עירובין תקוןעל

 מהברכה חלק הף אמןענחת
 מברך אם במחשבה תרומהתרום
 מזוזהראה
 מולהראה
 לעשץתן עובר ברכותראה

 הנהניןברכה
 אורז על יברך ברכהאיזה
 כמהין על יברך ביכהאיזה
 פירות מי על יברך ברכהאיזה

 )סוכר( צוקער על יברך ברכהאיזה
 שוקולאד על יברך ברכהאיזה
 תה על יברך ברכהאיזה
 אדמה תפוחי על יברך ברכהאיזה
 הבדלה קודם שהוא תזכרבירך
 תערת שהוא תזכרבירך
 אחר לחדר יצא פירות עלבירך
 וחזר אחר לחדר יצא פירות עלבירך
 הפירות לצורך אחר לחדר יצא פירות עלבירך

 בזה הפ" ובטהרה""בקדושה
 לרפואה מיםהשותה
 יברך אם סרנף עאהשותה
 שלפניו הפירות כל על בברכה יצא שלאהתנה
 זאת מזכיוין אין בברהמ"זלמה
 כאכילה הף אי פירות מימצץ
 אאוכל ברכה חהבמוד
 מברכין מאי אודזעל
 מברכינן מאי פלאקס קארעןעל
 מברכינן מאי שאקאלאדעעל

 ההורהברכה
 השבח או הקויאה ברכת הףאי
 דרבנן או דאתייתא הףאי
 ברכה בלא הנסראים פ' בתורה לקרות שויאי

 ברכה"ת בעי אי שבח פסוקיאמירת
 לעלות וקראוהו ברה"תבירך

 דאוריתא הף איבציבדד
 לתורה העולהברכת
 לקרא תקנה היתה שלא ביום לתורה העולהברכת
 בלילה תיעור ביוםהישן
 ידוע לזמן רק תפטור שברה"תהתנה
 הדין מה התורה בברכתטעות
 יום בכל ברה"תטעם
 ברכות ב' תקנולמה
 התורה ברכתנוסח
 אחרונה ברכה מברך אי בס"ת בקויאה טעותנמצא
 התורה בברכתנסרם

 חהנ*מרכה
 חדשות פנים לענין יו"ט חסרב ר"האי
 הנישוארן מעכבתאם
 חדשות פנים הוו אי וקטן עבדאווה
 אי לינשא רוצים ועחה וירה קבלת לשם יק שנתקדשזוג
 ומברךחחר
 בוכות הד לעצמו לברך רשאי איחתן
 הדשות פניםראה
 חדשות פניםטעם
 חדשות לפנים בשףנןכמה
 ברכות הד לחלק סמכו מהעל
 ו-רלח קלא, ג-קל, מח,ב-מז, חדשותפדם

 קצזי-קצו,
ת'ב-קפג
ח-ח
י-קצח
ג-קעו
ז-ר
ג-קעו
ה-ויב
ז-פא
ג-קעו

 ו-יג רסט,ה-מז,
ח-קמג
ח-רכב
ז-ר

ו-מ
ו-לט
ה-לח

 ג-קלוב-מב,
 מחב-מז,

 %חי-%ז,
ט-רלד

ג-קל
ג-קלא
ד-ת



קער הלכות משנה שו"ת חלכך מי"ד הא"ב מדר ל*י כ~ימ*תח

 כוסצויכה
 לכו"ע כפ"ח הף אישבת

 כהניםכרכת
 בזה לדיתברך מצוה לישראל ישאם

 מהברכה חלק הף אמןענ=ת
 כפים נסראתראה

 ג' מעיןכרבח
 נ' במעין חנוכה מזכיחןאם

 יצא אם פת על ג' מעין ברכתבירך
 ובטהרה בקרושה לא0ץרתטעם
 וכר מפודלאכול
 בדרובו שמסופק מה ברכהלכלול
 מכשיעור פחות בברכהלכלול
 באא המחד על ברכתסיום

 סוהחחנוכרכה
 ראשוגה פעם פויאוכל
 לאחויה או המצוה ברכת קודם מכרךבטלית
 הבןבפדית
 שהחינו לענין החנו ישנה רסוכה הבה"נבש"

 לברך מה? ראשונה פעם נרותמרלקת
 מברך אם וקנה וחזרמכר
 מברך אם ראשוגה פעם מצוהעושה
 אח"כ יברך אם ראשונה בפעם לברךשכח

 מצראכר
 רר"מ בזה ישאי

 בזה דיניםפרטו
 נערם בעזרת במקומות מצרא רברדינא

 עכו"םכוטול
בפירות

כוסר
 חילך אב מר"ח שבת מערווי לאכול שויאי
 י"נ בצלע הבשר מקורבדין
 בקררה ומתנו חלבי בסכין שנחתכובצלים
 צלחתו בשעת הצלי על שנשפךרם

 בחלבבשד
 וחלב אנבךלה מוסיף א" הףאי
 בבב"ח העין מראית ש=ךאי
 בו"ח בכישול עיז מרארת ש"7אי

 תותבות בקרנים וחלב בשראכילת
 בשר לסעודת שעות ף אחר חלבאכילת
 הנאתן על לוקיןאם

 לחלב בשר בין בשכרפה סמ זכוביתבכא~
ז-ע וחלב בשר בין בהמתנה בשבועות להקל ישבמה

 צרה-צנ, חלב במי בחלבבשר

ת'ב-יב יחר ובשר חלב של קוירותהמעעת
נ-קיז אכילתן כררך שלא אפילוחיבין
 הסרנים לתקן בפה שנתנו ברדלים עם וחלב בשרלאכול

ת'ב-יג
י-צז ליבת או הנעלה צריך אי מבב"ח שבלעהמחבת
 ו-קלה לבשר מחלב שעה חצי לשהייתמקור
י-צו לחלב בשר אכילת בין קטן שהחתשיעור

 חינשר
 אכילתו כררך הףאי

 מהחיכשר
 מהחי בשר ונם באבמה"ח ב"נ לאסורל"ל
 לב"נ מהחי בשר נלמרמנין

 עוףכשר
 לב"נ נאסראי

כ8
 במקום הירושה מן עצמה שמסלקת לחתום חףבת הבתאם
 י-רפבן
י-שז לאמה זויקה ליתן קטנה בתבוין

ט-שכו אחין במקוםירושתה

 בנוכ8
 בנישוק אסורהאם

כהולה
 רם רואות בחזקת דירןבחולות

 עיניםכהי
 לשלם חחב אי חבירו של עינים בחו בו ווףו מים כוסשפך
 י-רצזלו

 צדקהגבאי
 צרקהראה

גדול
 ברעת תלף נח בקטן.בן גרלותסרעור
 הלמ"מ הוא ישראל בקטן גדלותש"צור

גדי
 מעידם רק הףאי

 הדםגואל
 קרובים ע"פ הרוצח להרונ רשאיאם
 לרודפו והרנ הקנאי נהפךכדין

א-א
 קלאג-קל,

ח-טז
ח-רכב

 ה-פאר-פ,
ז-כז

 ח-כהז-כט,
ז-כט
ר-כט

 ן ו-ןן 4ףה

ו-מא

ו-מג
י-ה
ו-קצב
ח-רלו
ז-לח
ב-מג
ו-ו
ו-מב

ט-שסב
ט-שסב
ת'ב-חוב

ז-קמה

ח-חט
י-פה

י-צ

נ-קיח
י-צה
ו-קלה
ר-צנ
ה-צז
נ-קיז
ט-קסח

 ז-מר רכ,ר-צנ,

 צזה-צו,
נ-צז

ה-צ

ר-קענ

ה-קכט

י-רמז
י-רמז

נ-קעב

ה-שט
י-שכא



 הלכות משנה שו'ת חלקי מי"ר הא"ב מדר ל8י כללימפתח;עה
 אחיתגוד

 בטומאה אסיק וגוד אהיתגוד

גוי
 שם מבשל והוא נף שלה שהטבחיערבה
 יענה מה יהוזץ הוא אם מלחמה בשעתשאלוהו
 מלחמה בקועת גף ע"ש דהףתעורת

%יל
 קדושה בהם יש אםהספיים

%סס
 ערמות עד אחייו שם קורןין

 הגוסס אתההורג
 להנשמה צער גורם נשמתו יציאתהמעכב
 יסורין לו כערש ערמות עליוהתפלה
 בוטיפולים

 בגוסס בחבירו דחובללאו
 הגוסס חיילהאריך
 הגל את עליומפקהין

 נקי%ף
 פ"י בכלל הוה אי זה מפני תפילין מניחאינו

%רל
 למצוה להגויל מוהר אם לשחק שלאהנשבע
 בשבת שמתקים בגורללהשתחף

 להגרלה מהכרטיסים חלק להכניסשכח

גז
 שרי אי ניו"ם גזלהקטרן

גזילה
 נגזלת אינה דקרקעבהא
 מחדש עובר שבידו זמןכל

גזל
 מצהב"ע הף אי ערנף או יאושאחר
 הכעלים לו מחלו ואח"כ ביה ונפקאהרוג

 שוו"פ חצאיב'
 בגזל בהמקדש הש"סבסהירת
 התורהבעסק
 קסה, קנם, ג-קלח, נם,ב-נח, באיה"נגזל
 בהשבה ורובו - דרביםגזל
 פרוטה שוה בו שאין הגרגזל
 מצוה טי בה עצא אי הכעלים ונתיאשוגזל
 בהשבץ חפץ וגזל מעותגזל
 איה-נ או מש-פ פחותנזל
 מצטרף פענרם כמה מש"פ פחותגזל
 ערנהגזל

 9"ח הא נזול שופר על מברכץ דאץהא

 במזווה חייב אי נזול בבדתהדר
 גזל המעות הף אי איסוה"נהכוכר
 לחומרא גזל ספק להף מחע-ההמתרא
 דרבים גזל הף אר האסור במקום מכוניתהמחנה
 נזל מאיסורהמתפסם
 נזלהשבת
 ותשלוברן נדלה איסור ביןהילוק
 ט-קועד בהשבה חייב אי נתכיר ואח"כ מעכו"ם גזלישראל
 ט-שעה חייב פחמשוו"פ שגזלנכרי
 שכבו-שכא, במערכה נדלהקמן
 ה-וצננ-קנג, מרעת שלאשואל
ח-קצם מצהב"ע משום פסול אי הגזולשופר
ד-ב י"ח בהן יוצא אי נזולותתסמין
 גגיבהראה

 עכו"םגזל
 להשבץ מתןן

 מה"ת אסור איבהפלוגתא
 בוהמקדש
 בהשבהורובו

גזוטה
 גזרות עתה גוזריןאי
 לערב שלא לגזור ישאי

 שוהגזרה
 מהיקש עויף גז"שאי

גט
ת'ד-קפא בגם וטעותאומדנא

ג-קמ בגם לפסוק ב"ד בעינןאי
י-רסו שלשה של ב"ד צייךאי
ת'ד-שעח הרב נגד אשה להאברןאין
 גט צייכה אם והתפרדו וקידוקרן חופה כלי קודרו ואשהאיש

ג-קמ לשמה שנכתב נאמן סופראם
י-רנם לגרשה מצוה אי ממנה במם לו ףש רעהאשה
 ט-ערב הגם על לעצמח קכלה שליח שנעשהאשה
 ט-ש גם לכתוב כוהר ויובאיזה
ט-ש גם לכהוב מוהר עםבאיזה
 לקידוורן רבנן אסקעינהו אמיינן אי להולכה עהיחביסל

בלילה
 נחתם ובפמ נכתבבפר
 הממשלה בכ8יתגם
 מוטעהגם
 מעושהגם
 מעחאהגם
 כשר וביושראל פסול כעכז"ם מעחשהנט

ו-ייב

י-ק
ט-קע
ט-קע

 יםב-יח,

י-רסנ
 שכו-עיג,

ט-שצח
ט-שצח
ת'נ-שע
ט-שצח
ט-שצח
ט-ת

ח-סם

ד-קים
ו-עא
ג-קצנ

י-קנד

י-שא
ת'ד-ו

ח-קצם
ד-קלה
ט-תטז
ד-רלו
ד-רכו
ת'ד-רנג
ת'ד-לג
ת'ד-שמם

ת'ד-שיב
ח-קפה

 קיהו-שד,
 קוהו-שד,

ח-עד
 קלאח-עד,

י-ערב

י-~ו

ד-ב
ח-רמא
ט-שעו
ט-תטז
ט-שעב

 וצבה-רצא,
 עראו-ער,

ו-וצג
ח-רלם
והד-לג

 ה-וצאב-נם,
 ו-שה-וצב,

ת'ד-רפה

ז-~א
ת'ד-קכח

 רמםה-רמח,
ת'ד-קנ
ת'ד-קפו

 ו-רסגב-לה,
והד-קמב
ט-שו



קעו הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר למי כללימפתח

 השופט עא בוטל שאת"כ מעושהגט
 רפורמים ושל ערכאות שלגט

 כפ" הוה אי הגט קודםהבטתות
 לגרש לכופם יש אי נשותיהםהמעגנים
 גטהמשליש

 מקודם הכל לסררחיוב
 נתינתו קודם הכל לסררחיוב
 הצר מןכפר
 "שיאל בת שהיא ונתברר לר בת בגטכתב
 רשראל משה בכרת קטן ד'כתב
 שנשתקע שםכתב
 איה"נ עלכתבו
 גר ע"יכתיבה
 ראוריתא הר אי ושמה שמוכתיבת
 אסורים בבית גט*תן
 תורה לדיןללכת
 גט שלית לעשות יכול אימגךיר
 שמועיל מאהבה לגטמנין
ו-רסר שכר ליטול מותרים אם והעדים הגטמסרר
 רי ר-רת, ג-קלר, ב-לו, רב"ש אליבא לגרש יכולמתי
 ת'ר-שעג מעושה הוה לגט וגרמהנררה
ת'ר-שעב ופתר איומים מתמתנותן

 ונשאה וקרוב אשה היו שהעדים ראבה רעפארם עאנישואין
 ט-רעת גט בלאלאתר
ת'ר-שעב ממון הפסר לתץ תתתניתן
ב-נב גט צריכה איפלגש
ת'ר-ג הזה ברור גינרןריבר
ת'ר-קועב גט תתן אם אצילך אומר ואת"כ להכותו גרשכר

ת'ר-שער עע"ג רשראל עכו"םשכתבו
ו-רסב כנר שם בו נכתבשלא
ג-קמה גט לקבלתשלית
ו-רסב בכתובה הכתובשם

ת'ר-שעג גט לה ערתן בעלה מעותתפסה
ר-קצא כגינרן הנאי אנערם שמותראה

 הנשהגיד
 נוטלו והאיך מה"נאיזהו
 יעקב לבני רק או ב"נ לכל נאסראי
 ונקבות בזכרים נוהגאי
 נקבות בבהמות גם מצראם

 אסורים רגיה"נקנוקנות

גיוום
 אונס הראי

גיורת
 מהועים בנים ליה הר איהנושאה
 תללה או מורת או גרדשהלישא
 גרראה

גיהנום
ת-סט נקי גוף מתמת עררא מפני מניתנשינו
ת-סט בזרה וכשאינה בזרה כשהמצוה פ"י של עונערםזמן
י-שט בהם שולט גיהינום של אורו איןת"ת

גלוי
 הנאי בלא דעתגילר
 בביהמ"ר ראשגילר
 מתמתו האסוויםרכוים

גירושין
י-רנט לגרשה מצוה אי ממנה בנים לו רש רעהאשה
 ת'ר-קעז לעש"ג הליכה עא גטביטול
ת'ר-קעג לכהן ונשאת תנאי עלגירחרן
 תתעלם אל ומבשרך משום לפרנסה תייב אי אשתוגירש

ת'ב-שנו
ת'ר-ה לערכאותההולך
 ת'ב-שנז גירחרן לאתר אתה להתד=ן אסור אשתו אתהמגרש
 לגרש רעת בר הוה איישן
 הימנה נאה מצא אפילו אשתולגרש
 ב"ר בעי או ביתיד מותר אי אשה גטלסרר
 בפק"נ נכלל הבניםלקיתת
 אשתו לגרש שלית עושה אימגךיר
 גיטין למנועמוסר
 בכתב שליתמינר
 בע"כ לגרש מותר אי הזה בזמן הרת עלעוברת
 גט לכתיבת הטלפון עלשלית

 ילדים -גירושין
 ר"ת ע"פ הילדים יתלקו כיצר להחגרש העומדיםזוג

 ת'ר-רעג ת'ב-שנב,ט-רצו,
ת'ב-קיר לרור יבתור מי אצל שנחגרשו מהוחםבן

גל
 טהורה הגל עליו שעבר מתטבחן
 הגל עליו מפקתין אין למיתה דינונגמר

 זקןגלוח
 מכונהעא

גלות
 עדים בלי גח,ן אם גלותתתבי

 דיןגמר
 הגל עליו מפקתין אין למיתה דינונגמר

גנב
 בב"נ שהד אר במתתרתהבא
 ביום במתתרתהבא
 להרגו מותר למי במתתרתהבא

ת,ר-קנר
ז-ריד
ת'ר-שעא
ט-שו
ת'ר-י
ת'ר-ת
ת'ר-קטו
ת'ר-שע
י-רס
ר-קכט
ו-רסב

 קס קלט,ג-קלת,
ת'ר-קלת
ו-רסב
ת'ר-שע
ת'ר-ב
ת'ר-קסז
ר-רט

ת'ר-שנג
ט-תיג
ת'ר-שפט

ת'ב-שס
ת'ב-שנט
ת'ב-שסר
ת'ר-שעט
ת'ב-שסג
ת'ר-ג
ת'ר-קלה
ת'ב-שנה
ת'ר-קלג

ג-סת
ג-צט
י-פו

 סתג-סז,
ג-סת

 שטזת'ר-רסא,

ט-ולט
 ולט ולז,ט-ולו,

י-קמז
ת-נז

ו-קנ

ה-שט

ת-נז

י-ערר
ט-שמג
ט-שמג



 הלכות כהשנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדר לפי כללימפתחקעז

ת'ב-קצב
י-רכג
ב-נה
ב-יד
ד-קעט

 ד-קעחב-יד,
ד-קעח
ט-רלז
ת'ד-יג

 בעדם נוהג אם וחמשהארבעה
 מש"פ פחותגונב
 מעכו"ם מש"פ פחותגונב
 פעמים כמה מש"פ פחותגנב

 איה"נגניבת
 מחכירו ד"תגניבת
 טלפון קרחתגניבת
 מסיםהעלמת
 שחט נקב דבמקום חץקרנן ולא וה' ד'חיוב
 בגניבהח"ש
 אפמש"פ מוחל שאינוישראל

 משומש בבוללהשתמש
 בגניבה אח"ש לוקין איןלמה
 למיקטע"מ
 מעכו"ם למיקטע"מ
 גזלראה
 דעת גניבתראה

 דעתגביבה
 ספר כית בבחינות תשובות להעחיק מותראם

 רעתגניבת

גנות
 כירושלים ופרדסיםגנין
 העירצרכי

גפרור
 הברכה קודם הדלה"נ לאחר לכבותו מותראם

גר
 ישראל אביו יורשאי
 ת"ח בנים לו ישאי

 גיורת לישא לחעץ ישאי
 קטן של אגיורו מברכיןאי
 המילה על ברכת מברכיןאי
ט-רלז ישראל עם קרתערבו נכוןאי

ז-ק אסורות מאומות הם שמא גוים מקבליןאיך

 י-רכט שנתגחר לאחר שנה כ' ער מעלה של בב"ד נענשאינו
 מיתה נתחייבו למה שמלו שכםאנקר
 ב"ד ע"ד אותו מטבילין קטן דגרבדין

 יהודי הוא מי בענין קוראבהקול
 רעפארמי גיור אחר שנולדבן
 גירות עא אלא יהחץ נעשה אינוגף
 פרוטה שוה בו שאין הגרגזל
 רפורם אצלגיור
 כהן עם שתדור זולת המצות כל לקחם עליה שקבלהמורת

ת'ב-קצד

ד-קעא שקר שהוא אב שם להחדק יכול אםגר

 לענין תורה שומר שאין בכית והיא שהטבילוה גףהגר

 יהרדי בחור עםארדוכין
 חש"וגר
 בשפחה ומואכי עמוניגר
 לבטלה הברכה הף אי שמיחה קטןגר
 אכיו קררשגר
 שבת שמחללגר
 שבת לשמור לו מותר אם טבל ולא שמלגר
 אותו מקבלין אי אישות בשכיל שנתגחרגר

 בזמה"זגוים
 לישראלגוים
 להתגחר רוצה ועתה לו ףלדה נכוית עםדר

 וכר שנתגחר בגרהכלל
 ואם אב בכיבורחיובו
 השבה לענין נתגחר ואח"כ מעכו"ם שגזלישראל

 דין מה נתגחרה ושוב בערכאוחיהם הנכוית על שנכבשכהן
הבנים
 בניו דין מה גיורת שנשאכהן
 בוית רם הטפת צויך אם שנתגחרמהול
 דינו מה הטבילה אחרמל
 בדבה מטמא אי טבל ולאמל
 מנסך אי טבל ולאמל
 לקירוקרן הף' בר מקוץ אי טבל ולאמל

 מקבלים אםמעמלק
 עדים בדליכאנאמנות
ת'ב-רסז עדים דליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות

 שנ לפסח ראשון פסח כיןנתגחר
 אישות לשםנתגתר
 אישות לשםנתגחר
 כי"ד בלי שנתגחרו ומואבעמון
 לכהן גיורתפסול
 ומואב מעמון גויםקהל
 ב"ר ע"ד אותו מטכיליןקטן,

 מאו ואכיו אמו עם שנתגתרקטן
ט-קנו בנו"ט מותר אי להתגייר עליוקיבל

י-קפא מד"א חוץ ד"ת לקבלשבא
ת'ד-רטז הפסחים שני כיןשנתגחר

 גיורתראה

ייז
 בב"א כוש"ב בשחיית קדיךאי

גררז~ה
 גיורת או חללה או גרושהלישא
 בגרושה האם אצלבת

גרמא
 בגרמא מלאכה אסור איבשבת
 בניזקיןגורם
 השם מחיקתגרם

 זה ע"י שמת עד חכירוהמצער

ביבה
ג-קעב

 שב ו-רצט,ה-רצא,
ה-רצא

 ו-שה-רצב,
ו-רצב
ה-קצר
ו-ש
ו-קרג
ו-רעג
ט-שעה
ו-רצב
ו-רפט
ו-שג
ו-שו
ו-שו

ז-רעה
 ו-קרה-רצד,

ה-לט
ת'ג-צ

ח-לא

ת'ר-שלט
ט-רלז
י-רלט
 הא-ד,

א-ר
]

י-חד
ה-קפ
ו-רכא
א-ד

 רצרו-רצ,
ת'ג-ויב
י-קפ
ת'ב-קפט
ת'ג-רפ
ת'ג-רעא
ז-רנ
ט-שער
ת'ג-רנט
ט-שער

ג-רל
ה-רמה
ה-רמה
ו-רכא

 ג-כב כה, כר,ב-כג,
ו-רכ
ט-תיח

ר-קפ
ת'ב-קפז
ת'ב-קצ
ת'ב-קצג

 ז-רנ קסב,ד-קסא,
ו-רצג
ת'ג-שכב



קע הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר לפי כללימפתח
 שכבו-שכא, חבירו קמת על חבירו בהמתמעמיד
 ט-שפט בגרמא נהרג אירודף

גשמים
 חוזר אי בעבים נתקררו שמים ומצא למקום ממקוםההולך
י-מוומברך
ה-כח ובחו-ל באץ שאלתםזמן

גשד
ח-קעו

רבק
ז-ו לפיך מהמותר בעי אילסת"ם
 זז-ו, כעלמא פירשא הף אי טמאהמבהמה

דכר
ב-לא סופוים מרבוי הף אי מרות מי"ג הלמררבר
 ו-קנו הם מה האסור ודבר הנרוררבר
ג-קיא להחץרו אסור לרבים התמוהרבר

 הלכהדבר
 י-שכ הלכה רבר מחדך אלא מחבירו ארם יפטר רלאבהא

 שבקדושהדבר
 ת'ב-מ מינות ספוי בו סרש בבית שבקרושה רבר לומרשלא

 מתירין לו שישדבד
 נבילה נעסרת עצמה חתיכה ביה אמוינןאי

 דישל"מ הף אי הבאה לשנה החוזראיסור
 לכל אסורבאינו
 טלטולבאיסור
 ררבויהםבספק
 מתיוין לו שישרבר
 רסרל-מ הף איחדש
 להגעילו ואפשר שנתערב איסורכלי

 ממילא בא ההיתרכשאין
 רסרל"מ הף אי לירושלים חוץ שנימעשר
 איסורא קלימקלי

 תודהדכר
 י-רש הקודמו להזכיר חחב אי שקרמוהו ומצא ר"תהמחדש
 ט-ויר קרוע נחר עלכחץבתו

 חכמיםדברי
ח-ז מיתה תיב עליהםהעובר
 ח-ז בהא ותוס' רש"י ובפלוגתת אסותא, לה לית ררבנןחףא

 סופדיםדברי
ב-לא סופף,ם מרבוי הף אי מרות מי"ג הלמררבר

 ה-רצה מראורהתאחמווים

ט-שמ
ת'א-לב
ט-שמ
ת'ב-קלג
ת'ב-קכד
ת'ב-קכז

 חודהדברי
 בטיעפ בהקלטה ח"חאי

 תורה רבוי עליו שנכתב נחר לזרוקאסור
 לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב
 ביורבה לבחווים הלימודררך

 תלמידו מפי הלכההמונע
 למעשה הלכה יום בכל ללמודחיוב
 ת'ב-קכט להוים חחב אי מצלצל הטלפון ושומע ולומריושב

 כולה התורה כל ללמודלהשתרל
 מיצה"ר ניצל אי בר"תמהרהר
 תורה ללמרו אסור ממזר אונתין

 שבכתבדברים
 לא או מותר ביחיראם

 מותר אם תפלהבררך
 מילים בכמה גם או שלם בפסוקהאיסור
 מותר אם אחוים[ להחרא לא ]רהחנו:לעצמו
 פה על לאומרם מותרמתי

 שבלבדברים
 בלחשבאומר

 הדיבור כשסותררק

דבום
 מהטמא יוצא הף אי - רבוויםרבש
 משקה או אוכל הף אי - תמויםרבש

דג
 בשבת רגיםאכילת
 צעב"ח משום בו ישאם
 מעל"ע טמא רג במעיו שנשתהא טהוררג
 מגרלת זכוכית ע"י רק ניכוים שקשקסרורג

 כשר אי אסטרגיוןהנקרא
 בחיכה רגיםלצוד
 אח"כ ולזורקם רגים לצודאסור
 ויג ויב,ת'א-ויא, רגים אחר משקהשתית

 מדברדגלי
 קכזח-פ, מפולסרן היואם

דוחן
ח-כו עליו מברכיןמצר

דילד
י-רעח הרולר לפי לפרוע צויך אי כספה שפחתהמדינה

דוששעלעטין
ג-קיא להתירו אפשראם

 עחרות ב' מצרףאי

ה-רה
ה-רו
ה-צט

 קנרה-צט,
ה-ק

 קנרה-צט,
ה-רו
ז-קג
ז-קג
ז-קג
ר-צח

ת'ב-קל
ת'ב-קכה
ת'ב-קכו

ח-וי
ח-וי
ח-וי
ח-וי
ח-וי

ב-עא
ג-קפו

ז-ו
ב-א

ג-לא
ו-רטז
ר-קא
ר-קכח
י-צר
ת'ב-תל
ת'ב-תלב



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב פרר ל*י כללימ*תחקעם

דחיפה
 הסולם וסילק אחר ובא בבורדחפו
 הסולם וסילק הוא וקדם בבורדחפו

דיי  גט לכתוב מותד דיובאיזה
 גט לכתוב מותד עטבאיזה

דיומרין
 רה"י לענין דיומדיןד

יייז
 כרין שלא פסק שהדיין לחכירו לומראסור
 דיינים לעצמם להעמיר צריכים איב"נ
 ת"ח שני לו דמוסריןבהא
 ישראל את דנה איךדבורה
 ראש בקלות בב"ר לישב לו אסורדיין

 לקהל להחיע צריך רבנות לקבל ורוצה בכיה"ס חבושה"

 לדק הדיוט נכרי עצמו עלהמקבל
 הרעת בשיקולטעה
 להוראה הגיע שלאיחיד

 לדון הראף הואמי
 דן מהיכן טעם להחחב שיגיד לד=ןנכון
 לכתחילה להצטרף ראף אם פסול אוקרוב
 ת'ב-שעב לפוסלו שמעון יכול אי לדיין שושכינו לקחראובן

 ט-שיז מיד כשר ושבשחטא
 אחד לו בורר זהראה

דיז
 שיז רפ, רסא,ת'ד-רנא, לעצמו דין עושהארם

 עד"ל מקרי אי מאיסוראאיפרושי
 לעצמו דין עושה איב"נ
 עלי לסמוך יש אי טעמו פירש ולא קזהורהחכם
 הדין עיוות על לעולם באחרב
 להחמיר ענין יש אי מד"ת לאכלומותד
 הגל עליו מפקחין אין למיתה דינונגמר
 ת'ב-שסטט-שטו, לעצמו דין אדםעושה

באשה

 5ורהדין
 לד"ת לעמוד מחייבת איאשה

 ממונותדיני
 קודם מהם איזה לדין הבאין ות"חנשיא
 שונים תורה דיני כיןקדימה
 ת"ח של דיןקדימת

 דינא רמלכותארינא
 מלך בלי במדינה קויךאי
 בצבא משירות להשתמט שדיאי

 לעכו"ם אכידהבהשבת
בזה"ז
 מצראבבר
 דינא דמלכותאדינא

 להעיד חחב אי בכיהמ"ש להעידהזמינוהו
 דד"מכח

 להתורה מנגדכשהוא
 דד"מ מפני ד"ת פרסותמניעת
 קי קא, ח-עז, מחיצה הף מדד"מ שם לעבור שאסורמקום
 ט-שלד רר"מ לקבל צריך כמהעד

ט-שלד בזה ריניםפרטי

 נפשותדיני
בזה"ז
 בזה"ז נפשות דיני רנין אי עכו"םשופטי

דינים
 הרינים על מצוףןב"נ

דירה
 זרעים ע"י דירהכיטול

 כוסותר'
 מצוה חיבוב משום בב"א לשתותן שריאי
 כוסות לר' מגיתוחן

דלתות
 דלתות מהני איבסרו"פ
 דלתות בעי' אי ש"ר בה שישעיר

 מיניםד'
י-עז במתעמ"ל מינים ר' י"ח לצאת עדיףבזה"ז
 ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר' ליטול האר"יבמנהג

 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה ע"ע שאסרן מינים ד'נטל
 ח-רמא למפרעח"ח

ח-רמו מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים הר'נטל

 ח-רג עריף מינחהו הי מינים ור' עיו"כסעודת

דם
 גופו על אדםדם
 טהור להיות עתיד נדהדם
 כבוש משום אסור אי מעל"ע בלב שנשתההדם
 אלומיניום בנחר שנצלהכבד
 צלחתו בשעת הצלי עלנשפך
 ונמשח שנמלח בשרצלחת
 חשמל ע" בשרצלית
 מליחהראה

דמאי
 למוצ"ש מפויש בשבתאכלו

ת'ד-שצט
ת'ר-שוצט

ט-ש
ט-ש

ח-קס

ת'ב-שפר
ט-שנז
ת'ב-שפג
ז-רנד
ת'ב-טועה

 רעאז-ער,
ט-שכו
ט-שסב

 ת'ר-קמהה-קיב,
ט-שלר
ט-שלט
ת'ר-רנר
י-קטז

ט-שיז
ת'ד-ער
ת'ד-רלז
ת'ג-ט
נ-/וי יףי

ת'ב-שעו
ז-רנד

ט-שצו
ת'ב-שסח

ט-שצו

ה-סג

ח-לג
י-סז

 פח פז, פו,ח-עד,
ח-קב

ס-שטו
ט-שטו
י-קמב
ח-סז
ס-קס
ח-נז

ט-שטו

ט-רצג
ת'ד-רכ
ת'ב-שפב
ת'ד-ריט
ת'ד-רנט

 שיאו-רעז,
ט-שלט

ת'ג-קעב
ת'ג-ךד
ד-קא
ר-ה
י-צ
ה-צא
ו-קלב

 הא-ד,



ק* הלכות משנח שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ*תח
דעת

 בהפקר - מקנה אחרתדעת
 סכלהם מאלף עדיף רעת ברהצלת

 לחזורדעתו
 שני יו"ט לענין לאר"י לחזורדעתו
 לכרך שהלך עיר בן לענין לחזורדעתו

דפוס
 כתב נקראאם

 סת"ם לכתיבת כשר אי רפוס ע"יכחךבה

דרבנן
 מראורהתא ראר הוא אי מררבנן ראראינו
 בהפס"מ להחךר יש אם דרבנןאיסור
 לכתחילה מבטלין אם דרבנןאיסור
 דרבנן כל על הקב"ה רהעיר הויטב"אבדבוץ

 ררבנן או דאורה' הר איברכה"ת
 קורדנחתא בחיטוהמקדש
 ררבנן באסוה"נ הפקר ב"רהפקר
 ררבנן באיסור שאיב"סחולה
 לררבנן דאורהתא איסור ביןחילוק
 י-רנב ררבנן סתם ובין אקרא שאסמכוהו ררבנן ביןחילוק
 ו-קטו ררבנן במצוה עורלפני
י-לז ררבנן במצוות חחבים איקטנים
 כפרה חחב אם דרבנן באיסורשגג

 שסח ט-שמז, רפא, ו-רפ, ה-א, ג-קי,.

דרך
 הגרם חוקותראה
 קסאו-קס, בררכים מכבדיםאין

ה-רסב רפואה בעניני האמוףררכי

 אכילהדרך
י-רצב כדר"א מקוץ אי מרורהאוכל

 ארץדרך
ח-לג בב"א שותה והברלה קירוש שלכוס

דריוטה
 שאאי"ל עדות עדות, ראה - וחקירהררישה

 משהדת
י-רנג כתובה לענין בזה"ז ע"זהעוברת

האומר
ב-לד נערם בכל אסור וכר לי וקדש צא לשלוחוהאומר

הבא
ב-יב שאובים במים ורובו ראשוהבא

הבדלה
 בטלפון כשמיעה ח"חאי
 ביערבה או בעמירה להבדיל ישאי
 בזה חחבות נערםאי
 ביו"ט שחל במוצש"ק נרות ב' לרבק מותראם
ח-לג מצוה חיבוב משום בב"א הרביעית לשתות מותראם
ח-ףז מודבקין להיות הנרות צויכיםאם

ת'א-רלג הטלפון על הברלה לצאת יכולה איאשה
 ז-לט ט"ב שהוא במו"ש תבדיל אם לאכול המותרתאקוה

ח-לו הפסק הר אי לנערםביקנה"ז
ז-פ הברלה קורם שהוא ונזכר אוכלין עלבירך
ח-רכג ההברלה מכוס לשתות שלא הנערםבמנהג
 י-סא נר מרליק אי במוצש"ק מעויב קודםהמבדיל
ו-סר שמו"ע באמצע הכוס על הברלההשומע
ז-לטו-סב, בהברלה נערםחיוב
 ת'א-רלר בקירוש מבדיל אי ר"ה קודם להבדיל חן לו היהלא

ת'ג-קי בחו"ל אר"ילבן
 יבדיל כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שני שמתענהמי

ת'א-רלה
ח-לב ראורהתא או ררבנן הר אי החןעל

הבחנה
ז-ףא הבחנה צףך אם הנרהבן

ו-רמה הבחנה חדשי ג' תוך אשהכנס
ד-קעז הבחנה צויכה אם שנפרדו שנים ג' אחר גט נתןמומר
ר-קעוב-כח, הבחנה צויכה אם בערכאותנשאת

הבטחה
 חוזרת אינה לטובה ה'הבטחת

הבל
 אוסר אי איסור וזיעתהבל

הבערה
ביו"ט

הגבהה
 הגבהה מדין קונה בכלי מחיצותארר

 מלאכה אב הראי
 הנחהלצורך

 וגלילההגבהה
 התורה בהגבהת וחךקין מנהג הואמצד
 הס"ת לגלול קטןלכבר
 העליון בשליש ס"ת לקעררתטעם
 ומנהגיהם וגלילות הגבהותבענין

הסמל

 רצאה-קי,
ט-שצ

ת'ג-קיא
ת'ג-קנו

 קצב ה-קכב,ר-קכט,

ח-לז
ת'א-רלב
ח-לז
ח-ריז

ט-שא

ה-רכח
ג-קט
ד-צז

 י-רנאח-רט,
י-מא
ט-שנב
ט-שנב

 ה-עהג-קט,
ג-קי

ו-רב

ט-קנח

ה-סח

ט-שנ
ח-קפט
ח-קפט

ת'א-קג
ת'א-קכ
ת'א-קכא
ת'א-קכד

 הגומל ברנתראה
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הגעלה
ט-קסז מאוס ברבר שנשתמשובכלים

י-צת הגעלה בהן מהני אי טלפוןכלי
ט-קסז בהם נכנס כיוב של ששטפק בשרלקערות
 י-קו בהגעלה תתבות אי תרשותתבמות
ת'א-שנז תשמלי חגור על כלים להגעילמהו

הדיוט
ת'ג-רפז תורה לבטל מותרהאם

 הגרותהדלקת
ת-לא בו שהדליק לאתר הגפרור לכבות או לטלטל שויאי

ת-לא שכירך קודםכשהחגה
ת-לא ההרלקה על שכירךלאתר

הוא
ב-לה וכו' כהוגן שלא עשההוא

הואיל
א-א אתמץ מחיב אי מתערל בעי איהואיל
ת'ר-רטז יומא כולי אירתי כיהש"מ וארתיהואיל

 )וא"4חראי(הואיל
 ת-ויט הואיל משום אב שבתודש שבת מערווץ לאכול שוץאי

הודאה
 ידיעתו ללא הוראתונשהקליטו

 הודאה סעודת לעשות קרשראיה

הוצאה
 בשבת לב לתולי כרווים להוומא מותראי

 )קאר[ במכונית הוצאהאיסור
 כיוהכ"פ והוצאה עירובבדין
 לצורך שלאכיו"ט
 בשבת שוץ אי בכיס מונתת שהבאטעוץ שמיעה מכונתהוצאת

ת-לת
ת-רז חיב אי כיוהכ"פ במנעליםהיוצא
ת-רז כמשא ליה משף ב"ת איסור בשבת בתפיליןהיוצא
 ת-קע בשבת מכוניתו תתת כובעושנסל
 להתירו או לאוסרו היתה שלמהתקנת

 קסז קמט, קמג, קמב,ת-סה,
ת'ב-תעה רבויך מהוצאת ממונך הוצאת בעיניךיקל

הוראה
י-שת אתר מרב שאלות לשאול לאסור רב יכולאי
 מסיג משום במקומו להורות אתר רב על לאסור רב יכולאי

 י-שתגבול
 ציבור בצרכי מלפעול הרב את לעכב הששוב בבני כתאין

 י-רסת הוראותיוומלקבל
ת'ר-רלג ד,4מיא לסיעתא זוכה עצמוהמיגע

 בזה"ז נפשות בויני להורות מהו בנים לו שאין ומי וסויסזקן
ת'ב-תסה

י-קמב עליו לסמוך יש אם טעמו פירש ולא שהורהתכם
 ת'ר-שעת מתלוקות משום מלהערב ותש שאלהקבל

הורג
ט-חז וינו מהתשו"ק

 רבההוש4ענא
ג-סו השמיני וכיום בהוש"רקרא

הזכרות
 הקררסרם שמותראה

 לבטלה ש"שהזכרת
ת-ל לשונות בשאר גם אסוראי

הזמה
ט-שנט ערשאאי"ל בעי אי הזמה עףיךברלא

הזמנה
 הה-ג,מילתא
ב-ית הקרושהכגוף
ת'ר-רלו אתר ב"ר לפני לרק ב"רהזמנת

 מלאכותיתהזרעה
ר-קנר פ"ו יי יוצאאם

ר-קס ממזר הף אי קהלמפסולי
ז-קצט הבן בפויון תתב האם מלאכותית בהזרעהנתעברה

 מצוההידור
ת-רכו הירור של אנר מברכיןאי

ת-רכו וכיתו איש אנר רק קאי רמהרוין התוס'ברבוץ
 ת-ו עויף מה המצוה ושהחת מצודהירור
ת'ג-סב הראש בפאות ואנוהו קליזה

 צ ז-פר, וכר נאה רסוכה להרור רתנוכה מהרוין כיןתילוק
 ז-צ מצוה להירורתינוך
 ת'ר-נגת-רמו, המצוה שקחםלאתר

ת-רמו מהורר יותר אתרוג מצא ואת"כ מינים ר'נטל

היכא
 מברוינן לברווץ ראיכאהיכא

 הדעתהיסח
 ידיםבנטילת
בסעודה
 וקרשים תטאת מילענין

היקש
 מהיקש עדיף גז"שאי

ט-שס
ת'א-קעה

ת-לת
ת-צו
ת-קיא

 ת'ג-קיגת-סז,

 ה-רעא ג-פת,א-ו,

 י י-/י 4יף
ו-לה
ג-רכג

י-קרב
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 הדחק ע"יהילוך
ח-קכו ברה"ר סגיאי

היתר
ב-ד באיסור בטל אינוהיתד
ג-קיד מבטלין בהיתרהיתר
ג-קיט למלקות מנדר למדיןהאיך
ה-סה לאיסור מצטרףהיתד

 רבנים מאההיתר
ת'ד-בבזמה"ז

ט-רצז רבנים מאההיתר
ט-רצז מורדת נקרא מתיגדר

 גיטין בטיב בקיאים להיות צריכים רבניםהמאה

 הילרים ממנה יקחו שלא כדי לד"תכשמסרבת
 לערכאות שהלכהלאשה
 רבנים מאה אהיתר לחתום רוצה שאינומי

 תורה לרין מסרבת שהאשה עדיםצריך

 עיסקאהיתר
בכנק

הכאה
 קצבה לושיש

.

 הכשר
 מהו מצוההכשר

 פניםהלבנה
מחיד
 כשר שאינו אדםפני

 הבע"ד כשיתבהש פס"דפרסום

הלואה
 צדקה בכלל הף איהלואה
 בערים חכירו אתהמלוה
 חנם בחצרו ידור לא חכירו אתהמלוה
 המטבע על חכירו אתהמלוה
 ריכית משום בו יש אי בע"מ לחברתהמלוה
 ישיבה שם על ונותנו מעותהמלוה
 מזומנים ומקבל וחחר ליקרבה מעותהמלוה
 לשלם מותר אם הלואה עאהפסד
 פירות או מעות לתבוע המלוה שכידהתנה
 לףן בפני דלת תנעוללא
 ישראל של שהוא ונתברר עכו"ם של משכון על מעותלוה

ת'ב-ס

ת'ב-תט ערים ובלי שטר בלי שלוףן העולם מנהגליישב

 ת'ד-מח ניתנה להוצאהמלוה

הליכה
 צדקה בכלל הףאי
 בנ"א לשון אחרהלך

בשטרות

הלכה
 וממדרשות מהירושלמי הלכה ילפי'אי
 ממדרש הלכה למריןאין
 בשו"ע מהכתוב לשנותאין
 הלכה לענין אנבואה לסמוך ישאם

 יעבור ואל יהרג הלכהבשינף
 עכו"ם נגד שנראות הלכותהדפסת
 כוותיה ופסק" אחרון היה המ"ב לגכיהחזו"א
 קמאי דברי כשראוכבתראי
 בעירוב המיקלכדברי
 ריוק נגד מפורשכפסק
 דבריהם בתראי ראו כשלאכקמאי
 הלכה דבר מתוך אלא מחכירו אדם יפטר אללעולם

 י-שכג-קעד,
ח-רכד רינו מה בהלכה וטעה לש"שעשה
ח-סג יעבור ואל יהרג הלכהסרנף

ת'ג-רעא רחוקים לקירובשמירתה

הלל
 יום בכלאמירתו
 מגילה לו שאין למי בפוריםאמירתו
 תקנו שלא כיום בציבוראמירתו
 יחיד של נס עלאמירתו

 המתהלנה
 מדאוחיתאאסורה
 המת הנאת על עוברמי

המוציא
 לחומרא גזל ספק ליהף מחע"ה,המחרא

המפגל
 מעשה בו שאין לאו הףאי

הנאה
י-רמה כלל הנאה בו שאין דבר ע"ע לאסור ינולאי

 רו רה,ה-רד, בתרומה כילף שלהנאה
ח-רלה כשלכדה"ז גם חחב אי בכ"שכשחחב
ה-רנו במתכוון שלאמאיה"נ
 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה ע"ע שאסר מינים ד'נטל
 ח-רמא למפרעח"ח
 מלל"נראה

 הגוףהנאת
י-צג מלל"נ למימר כיה ששךאי

וקידרשרן
ט-רצט
ז-רלא

 קכדת'ד-ז,
ט-רצט
ז-רלא

ת'ג-רכט

ת'ד-שפב

ג-קצב

ט-שמח
ט-שמח
ט-שנג

ג-קנד
ת'ד-ש
ד-חא
ח-קיב
י-קיד
ת'ב-סא
ת'ב-סב
ו-קמו
ז-קכ
ת'ד-שב

ה-ערה

ב-מג

ב-מד
ז-לב

 קסהד-קסד,
ח-סג
ט-שפא
ח-קנה
ז-רפח
ח-קטו
ב-ט

 ב-יטג-ב,

ה-עג
ה-עג
ה-עג
ה-עג

 קמטד-קמח,
ד-קמח

ד-רלו

ג-רלה
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הנשרפין
 מותר אפרןהנשרפין

הסכמות
 ספוים על הסכמות להרפיסראף

הספד
 המת שבח לומר שוי אי בהספר האסוךםימים

הסקה
 בשבת להסקה הרעדיאטר לפתוח מותראי

הסתכלות
 בנסרם הסתכלותאיסור

 רמ רלה, רלד, רלג, ז-יא, רמה, רכה, ו-רכג,ר-קפו,
 ת'ר-כגבאשתו

ז-רלה סרראנה בלי ראףלשדך
ז-יב תערובת או הסתכלות משום הף אי ביהכ"נמחיצת
 כגבוים להסתכלנסרם
 בעכו"ם להסתכלאסור

 טינה לבוהעלה
 עמה יספר ואלימות

הענקה
 עבוי עברראה

הערמה
 הערמה הף אי הנהוג חמזמכירת

 שאסרהפה
 מיגו הףאי

הפטרה
 בשנים מפטוךןאין

 לתורה עליה כברכת הף אי הפטרהברכת
 הפסקה כשהוא פקודי פרשתהפטרת
 הפטרה תקנתטעם
ג-לט בנ"א משני ההפטרה לשמוע הציבורלחלוק
ר-טו א' ביום ההפטרהלקרא
ג-יט המפטור עם יחד ההפטרהלקרא
ד-קנג למפטרר יעלה היא"צ שבעל והמנהגמקור

 ג-לט למפטרר לעלות שרחנים מצוה ברשני

 עוברהפלת
 ת'ד-קוצבט-שכח, אעובוין נהרגב"נ

 ת'ב-תנז לא"א פנףה בין לחלק יש ואי עובר, הפלתבאיסור

 סרא י-סר, יום מ' קודם אשה להפילבאיסור
ט-שכח עובוין להפילבאיסור

ט-של נשמה נטרלת משום חיב כשבתהמפיל

 רציחה משום חיב ישראל עוברהמפיל
 קירוורןהפקעת
 אעובוין נהרג אינוישראל
 בדעתה שפףה שאינה פנףה עוברלהפיל
 העובר בהריגת האםלהציל

 מרובההפסד
 ררבנן באיסור להחץר ישאם

הפסק
 המצוה לקיום הברכה בין הפסק הף אי שהחחנוברכת

ח-רכב

י-ו לכר"ד כתוכד"ד לרונו יש איבתפלה
י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון חיבה בחציהמפסיק
 ת'ג-מג המטה קועל ק"ש אחרהפסק

ת'ג-קנג בברכההפסק

ת'ג-יג בספק בברכההפסק
ח-כ להפסיק שאסור במקום הפסק הף אימלאכה

 ת'ג-רלז מחרש להתחיל לספור שהפסיקהנדה

ח-לו הפסק הף אי ביקנה"ז הברלה השומעותנסרם

 ח-רכב לאכילה ברכה בין בסוכה לישב ברכת לעניןנסרם

הפקר
 בחזרה איתאאי
 מקנה אחרת רעת הףאי

 נדר מטעם הףאי
 בעלים מרשות יצאאי
 קנין עושהאי
 באיסוה"נ שיךאי
 הפקר של בחפץ תשחית בל קךיךאי
 זוכה לרשות ראחץ עד זוכהאינו
 נכסיו כל להפקיראיסור

 אופניםב'
 במזוזה חיב אי הפקר שלבית
 הפקר הף מתי מקפיד הבעה"ב שאיןדבר

 ז-רסז שלו להיות הנוטלו זוכה אם עליו מקפיד שאיןדבי

 קפ ו-צח, עבדוהמפקיר
י-קג לקנותו רעתו ואין בהפקרהמשתמש
י-קה ההפקר מהני אי שהפקירו בכליהמשתמש

 ת'ר-קצט דיניו -הפקר

ג-קלז בו שףם הכליד
ט-שעח הפקר מטעםיאוש

ה-קי טבילה בעי אי הפקרכלי
ז-רסה בלב מחמל למה הפקר מטעם חמץ ביטוללמ"ד

 ט-תטז קנין או רשות סילוקמדין

 ו-צח ד-קלו,ג-קלז, נדרמטעם
י-קיח הפקר משמן חנוכהנר
ט-שכח בעלים חזקת לענין הפקרספק

ט-שמב מהפקירו בו חוזר מחיער
י-צח בהפקרשאלה

ה-עה

 עח ג-עד,ב-נג,

י-ף

 מוח-מה,

ת'ר-שצב
ת'ד-קצח
ט-שכח
ת'ב-תנה
ת'ר-שצה

ג-קט

 רכג רכב,ה-קלב,
ת'א-קפו

ג-מח

ג-נה

ג-קנא

ג-לט
ר-רד
ז-צא
ג-לט

ה-רצא
 רצאה-קי,

ט-שכה
י-רצה
ח-קפה
ט-תטז
ת'ב-תלג
ו-צח
ת'ד-של

 שלת'ד-שכה,
ד-קלה
ז-רסז
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 רסזז-רסה,

ז-ערב
 ו-צטה-רפה,

ו-צט
ט-שנב

 י ינ-ן 4=ף
 רצאת'ר-רכג,

 ערבז-
ת'ר-מו

ח-קפה

ה-קסא
ה-קסא
ה-קסב

ט-רל

 חנוט-שצט,
ו-שכר
ת'ג-ער
ו-שכד
ט-שצט
ט-קעא
ו-שכר
ו-שכד
ו-שכר
ט-קעא
ת'ר-שכא
ט-שפד

ח-קפב
ר-רטז
ה-רצא
ה-רג
ט-שסר
ט-שסר
ט-שרח

 ח-קפכ למפרע נאסר אם אחה"פ עליו ושאל לפנה"פחמץ
 ההקדש על שאל ואח"כ הקוש פירות יאכל שלאנשכע

ת'ב-קיג
ט-שרח בהקוש דיניםפרטר

 בהקרששאלה
 גזבר ביד כהקדששאלה
 שוו"פ עלשחיללו
 כפרה או שהדק בשביל הףתשלומיו

 קרבןראה

 דםהקזת
 לאב מקיז איבן
 בלע"ז באנ"ק לבלא"ר מרמוליתן
 הזה בזמן הקזהבדין

הקפות
ר-ל קודם קידוש לעשות מותר אם בהקפותהמאחוים

הרהור
ט-שכא המלכות אחר להרהראין

ז-רלט ראוריתא הף איבאשה
ט-שסאבשבועה
ט-שסאבתמורה

 ז-יגו-רלח, הרהור משום ערדה באשהקול

הוןשקות
 מותר הבעל אי שנטמאה והרגישה בקערה שאכלו ואשהאיש
 ת'ב-פבלגמור
ת'ב-פר סוגו" לבעלה להרליק מותרת אי טהורה בלחןאשה
ת'ב-פא המותר לעשן לבעל מוהר אי סיגויות המעשנתאשה
 באמצע וחזרה הבעל ואכל והלכה מאכלה שהניחהאשה

ת'ב-פ
ת'ב-פג טבילתה ביום אשתו מטת עללנוח

 אבידההשבה
 עכו"םבאבירת
 בזה"ז עכו"םבאבידת
 בהטלפון המושבבכסף
 אבידההשבת
 כבודו לפי וזרנוזקן
 אבירהראה

 פרטיוהשגחה
 ובו" מעשה כל על השגחהיש

השחתה
 מון עאתשמיש

השקה

 בטפח בעינןי
בשבת
 זויעה או ביטול מדץ במקוההשקה
 ביטול או זריעהמדיו

ח-קפב
ו-רפו
ט-רטו
ט-סרח

ט-תר
 ת'ב-חגגר-רמה,

ת'ב-חנר

 שעא שע,ט-שסט,
ט-שעג
ט-שסט
ת'ר-שס
ת'ר-רכא

 רצז-רפט,

 רלב רלא, רל,ה-וי,

ר-קיח
ה-נר
י-קנ

 ר-רכבב-ו,
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 ץההשתח
 ורגלים ידים בפישום כורע אינו למה לשבחנע*נו

החראה
 העכירה באמצע סגי1
 התראה לעניןב"נ

 ספקההראת
 שכיטל וטרצן חמץ עלבשוחם
 הת"ס הף הא לוקה אמאי לארן ח=כיהמקדש

 ספקהתראת
 הפקיר דלמא כלאיםזורע
 למותרה ולא למתרהספק
 לח=בו יוכלו אי לעדיםספק

 נדריםהתרת
 ושברצות נדריםראה

 בהםוחי
 בב"נ אמרינןאי

ויף
ח-ף כיחידות אומרואם

 ל"ת על עובר אי ומתוודה אשכנז בכיהמ"ד ספרד נוסחהנוהג
 ריח-כם,

 בףדף ינהג כיצד חצות, קודם בבוקר לחופה הנכנסחתן
ט-רפה

ט-רפו תחנק אומרים שאין כימים אףמתוודה
ט-רפו ומתוודה חוזר אינו התוודה ולאשכח

ת'ב-תעו ובקר ערב עונותיו עללהתוודות

ויכולו
 מקוה פסק" דלא אע"ג מ"רכולו" בקידוש להתחיל מותראם

ח-רי
ח-לב דאוךיתא קידוש ח"ח אי בתפלהכשאומרו

וסת
י-קלז חדטרם ג' לאחר הדמים מן דמסולקתבדין
ב-ב וסת הף דמניבכמה
ז-קלז דמים מסולקת הף אי חדשים ג' קודם הולדהוכר
 קודם דמים מסולקת הף אי ונתעברה יום לנ' מנ' וסתההיה
 ז-קלז וסתותג'

ת'ב-עו וסת לקברצ חודש כ"ד נוהנין איהמפלת

 ז-קלב הוסת כיום לעשות צריכה בדיקותכמה
 קכםז-קכג, הוסת לעכב רפואהלקחת

ב-ל וסתות לענין עטושמהו
 י-קלז הוסת ליום לחוש צריכה אי חדטרם ג' תוךמעוברת
 ה-קלז הלידה אחר חדטרם בכ"ד וסתקביעת

 קמם ה-קמח, ראשתים חדשים ג' תוך במעוברת וסתקביעת
 ה-קלז וסתה בקועת מותרת אי מכה מחמתרואה

ז-קלז וסת קובעת אם כלילה ופעמים כיום פעמיםרדאה

חדשתו
ג-יט דאח"יתא הףאי

ג-כא בע"מבכהן

 כהןראה
 התורה קריאתראה

זבוח
י-עט בח"ש זבוח דאינועשה

 אחד לו בוררזה
 ז-יןראה
ד-ריא בע"ד בכית חינם הגר שליש לפסול אפשראם
ד-ריא תלמידו לדק מהוהרב
ד-ריא לפוסלו אפשר אם חנם המרפארופא

 ברכותז,
 חהנים ברכתראה

 גורם ההזה
ח-רלח כיטול מטעם הףאי

ח-רלח זח"ג אמוי אי ע"זבאיסורי

ח-רלח זח"ג ל"א ע"ז של דבלולבהא

ווחלין
 כ ה-ים,ג-ז, לנם"י מהני אי בזוחלין יזיוטבל

 ז-יד כ, ה-יט,ג-ז, עזראלטבילת
 ז-יד ז, ה,ב-ד,למקוה
ט-קצז בזוחלין מטהרות אינהרות

 מסהעתו ורוחזורה
ה-שב כוחו הףאי

 שניזיווג
 שושכימןלהעעית

 ראשק זווגמהו

י-לג

ג-קסג
ט-שנו

ג-קפה
ח-מג

 ב-נגא-ד,
ג-קפה
ג-קפה
ג-קפה

ג-צו

זיעה
 מים בכלל הףאי

 אוסרין אם והבל 4רסורדעת
 כין הף 4ר יןדעת

 נמיקראסקאפ( מגדלתזכוכית
 ה-קנזד-קכם, זכוכית עא רק הנדאה תורה שלכתב

 ד-קכח מהני 4ר גףל מוקףלעמן

ד-קכח מגדלת זכוכית עא רק הנראים דג שלקשקטרם

וכות
ט-שלג זכאי עא זכות מגלגלין המאמדכיאור

 רמזה-רמו,
 רמזה-רמו,

 ג-צאב-א,
ט-קנח
ב-א
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י-קלח ישראל בני על זכות ללמד ישלעולם

 לחורבןזכר
ו-קו החורבן לאחר זמרה לשמועאיסור
ה-עא וחול סידבבנין

זכיה
ו-רצ הנאהבאיסוף
ת'ד-שכא בפניו שלא לאדםזכין

ט-ולה זכיה מטעם קטןקידחו

זכרועת
ח-רא מלביות של ח"ח אי זכרונות של תקיעותשמע

 מיניםז'
ח-כב המינים שבעתראה

זמן
ת'ג-קמח המזרח והאיר השחרעלוח

זנות
י-רכא זנות דין בעכו"ם קויךאי

י-רנז לה מאמין אין והבעל גף עם שדנתה שאמרהאשה
 ט-רחצ בעלה תחת שדנתה שהחוודהאשה
ת'ב-רפז לכהן נאסרה אי מישראל פעמחם שנאנסהאשה
 חבירו מעוברת מדין לבעלה אסורה מאחר שנתעברהאשה

ת'ב-רצא
ת'ב-רצ לגרשה חחב בעלה שדנתה אישאשת
ו-ףח שד עם שדנתה אישאשת
ת'ב-רפח גף עם לזנות לאשתו שצוהבאחד

ת'ב-רפט שזנתה ראה לא דהבעלהיכי
ג-קנ לכהן להנשא איסור עליה יש אםזונה
 מחהבין אי אחויה רודף והוא בו ומאסה רשע עםזנתה

ט-שצגלהצילה
 לבעלה לומר צויך אי א"א עם שזנה שאומד רוחחולה

י-רנח
ה-רנא לבועל אסורה לבעל שאסורהכשם

 להרוג סם לשתוח מותרת אי בתשובה וחזרה בזנותנתעברה
 י-שב הממזרהעובר

זקז
ו-קנ מכונה ע"יגלוחו

ט-קעד תטוש ואל לענין מגדלו שאביו אע"פהמגלחו

 למצוות מקדימיןזרהין
 יום באיזה א' ליום לשחררו והבכרחו האסווים בביתהחבוש
 ח-ויבחר

יריקה
י-שת באמה זויקה ליתן מותרת אי קטנהבת

 חשמלזרם
ט-קנא לשוחטה הארן על בהמהלהפלת
ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל

זרע
 זמן לאחר בו להשתמש בבאנק זרע להניח מותראי

 רמאי-רמ,
י-רמא ביטול ביה שיך אי אחר בזרע זרעהמערב
 רמ י-רמב, בנו מקוי אי מלאכותית הזרעה ע"ינולד

זרעים
ה-סג וירה מבטליןאם

 ונשוקחבוק
 אסורה בנו בתאם

 שנתקדשהבקטנה

חבוט
 הקברחבוט

חבורה
י-קעז חחב בחבורה דמלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל

חבוש
 יבחר יום באיזה א' יום לשחררו שהבטיחו האסוויםבבית

ח-ו

חביב
 רבה-טו, בשעתה מצוהחביבה

 בששעתה מצוהחביבה
ח-ו זה אמר" מודהגדר
ח-ו לגמוי המצוה על שיעבור להסתפק כקרש רקל"א

חביבות
י-עז בזה הערעור חביבות,מצוות

חבירו
ט-חג בשבחוסיסור

חבית
ב-ד לים שנפלה חןחבית
 לשחוחו מותר אי חן בחביות אותו ששמים וףסקיח"ש

 קטי-קח,
ח-י המים חוצצין אם הגדול לים שנפלה מיםמלאה

חדש
 חפצא איסור או גברא איסור הףאי
 מתיוין לו ערש דבר הףאי

 זו במדינה חדש איסורבענין

ד-קעג
ד-קעד

ו-רג

ה-רו
 ו-צגה-רו,

ת'ב-רכה
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ד-רטו בו נזהר שאינו למי חדש פר' בתורהלקרא

הוכ
ט-קעב טעיתי לאח"ז לומר נאמןאם
 ט-שכב בשכיעית חוב סויעת מצות עקרו היאך המדו-תבקר

 ו-רעז מוגבל בערבון חברה חובותדיני

ו-רעז ומחלו וחזר לחבירו חוב שטרהמוכר
 י-רעח הדאללר לפי לשלם חיב אי הכסף שסחתהמוינה
 ט-שלה להמלוה הודיע ולאפרע

י-ערה לשלם מחייב עדין אי שכיעית עליושעבר
 ת'ד-רצד פרעון זמן לסני חובתכיעת

 הלואה גםראה

הכלה
ט-שפה הממשלתית הרפואה על לסמוך יכולאי

ד-רמט להח,ד שתוכל כוי עצמה לנתח לאשה מותראם

ד-רמח בשר טלטול לחונוק לחתוך מותראם

ד-רמה דמו למכור מותראם

 יופי לשם פלאסטו ניתוח לעשות מותראם
 ת'ב-חנו ה-רצט,ד-רמו,

ד-רמה נציון דרך רק הוא אם חבלהאיסור

 שפב ד-רמה, דרבנן או דאוףיתא הף אי בעצמו חבלהאיסור

 זה לאו שיך אי שמלבב"נ
בגוסם
 זה( לאו שייך )אי ר"ל ליהרגבנידון
 בחבירוחחובל
 בטויפההחובל
 רשאי אם כעצמוהחובל
ז-קע חובל משום חחב למילה מהצויך יותרחתך

הוט
ח-קעא צוה"פ לענין קחרם עליו שישברזל

 העלעקטריהוט
ח-קסח לצוה"פ מוקף מקףאי

 ררכנןהויא
 ח-ז אלו דבוים בפי' ותום' רש"י בפלוגתת אסותא, לה*ת

 המוצרחול
 בחוה"מ משנה לחם על בוצעיןאי

 יו"ט אחר סרמע אע"פ אגרת לכתוב שויאי

 תחומין איסור בו שיךאי
 דחוה"מ יום בכל חן לשתות חיוב ישאם

 בחוה"מ טוב שכלו ליום ינחילנו הואהרחמן
 שוי אי בחוה"מ ספוגכיבום
 בחוה"מ תודה חידושיכחובת
 שוי אי בחוה"מ זמר כלילשמוע
 חוה"מ במלאכת מצוות אינסרם
 בחוה"מתפילין

 ת'א-תו אומר שבועוח בחוה"מ שכתב הרמב"ם לשוןבקישף

 ת'א-חכז בחוה"מ פת לאכול בעיאי

 לתעניתח'א-שלו תענית צףך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

 ת'א-תכח בחוה"מ תחומין נאסרולא

ת'א-תכט בחוה"מ ימלאכה אסורות אינסרם

 כגד גם מוסיף אי במכונה קטנים כגויהמכבם

 לחו"ל מא"י בחוה"מ לטוולים לצאת מותראי
 בחוה"מ סרר בכלילזמר
 בחוה"מ לו לאין בו וכיוצא גרבףםלכבם
 בחוה"מ כגויםלקפל

 בחוה"מ בלע"ז( )טיער גלגללהחליף
 בחוה"מ סום עללרכוב
 בחוה"מ פם"רבדין
 בחוה"מ כתיבה מכונת על שלומיםאגרת

הולה
 סרמות מסוכן חולה על להתפלל מותראי

 בויאות חזקת ביה קייךאי
 מ אי מסוכן חולה שהוא לחבירו שאמרבויא
ח-נגהשבת

 לבעלה לומר צויך אי א"א עם שזנה שאומר )ל"ע( רוחחולה

 סרמות המחףסר גוסם עללהתפלל
 שוי אי שבת קודם ימים ג' ניתוחלעשות
 לזה כשנצרך בפסח חטום בישול אופןסרב"ם,

 בעצמו לחבול מותר אי ממנו הרופאיםשנחייאשו

 לכהולה
 בשבת לרסואה כדווים הוצאתבענין

 שאכ"סהולה
 דדבויהם באיה"נלהתרפאות
 שלכדה"נ דדבויהם באיה"נלהתרפאות

 סרכ"סהולה
 לזה כשנצרך בפסח חטום בישולאופן

 אמה אלפףם לענין לביה"חהולכתו

 זמנו קועהחי
 ר"ל האנהר מחלתו לולגלות

 הגוסם חיילהאויך
 מכשרעור פחות אותומאכילין
 ט-ויז לרפאותו הוויו בחיוב ימיו כל סרצטער במחלהנולד
 ת'ג-קלא הסכנה ועברהשאכל

הומרא
 ת'ב-שסה אבותינו שהקילו במה רכים על להחמיר מותראי

 י-ער אהדדי דסתוי חומרות כב'העושה
ת'ב-קיט בהן להקל כמו אסור המוחיים בדבויםלהחמיר

 ט-קם להחמיר ענין יש אם תורה מדין לאכלומותר

ת'א-תל
ת'א-תלא
ת,א-תלב
ת'א-תלג
ת'א-תלד
ת'א-תלה
ת'א-תלו
ת'א-תלז
ת'א-תלח

י-רב
ח-נה

ט-קנו
טישצח
ט*קנו
ו-שג
ו-שיט

 ו*רנא ה-רצט,ד-רמה,

 )ר(ח-קצז
ח-קצו

 )ד(ח-קצז
ז-עח

 )ה'(ח-קצז
ח-קצה

י-רנח
ט-שצח
ח-נד
ח-קפו
י-רא

ח-לח

 ה-עהג-קט,
ה-עה

ח-קפו
ח-קסד
ת'ג-רכו
ט-ויח
ט-שצח
ת'ג-קלו

 פה עט, עו,ה-עב,
ח-קפו
ח-קצה
ה-ז
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חופה
 הכלה את ונקרם לחופה החתן יכניסו שאנקרם יסוד ישאם

ז-רמו
ט-רפז והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
ז-רמט החופה ואחוץ קודם הכלה לפני לרקודבחווים
 ט-רל י"ח או י"ז מבן לחופההחיוב
ב-לג לביאה ראךה הף אי בשבתחופה
 ת'ר-פ רמז, ו-רמב, ג-קלא,ב-לג, נרהחופת
ה-רמז לחופה בתומסירת

 ט-רפט כנגרו ולא החתן מצר החופה תחת הכלהמעמהים
 חופה לעשות רוצה ועכקרו חופה בלא עוים בפני אשהקדש

נקררה
 החופה תחת ונקרם אנקרםתערובת

 הגויםחוקות
 האמווץ ררכיראה

 לעכו"ם להרמות מלבוורםלובש
 עכו"ם שם לישראלליתן

 אבחוקותיהם עובוין אי מודערןמלבוור
 עכו"ם ממלבוור אחר מלבושמשנה

 לארץחוץ
 א"י בהן שזכתה ספוים לחו"ל מחראיןאין
 בחו"ל התורה שמרו האבותאם

חזיר
 לגדלו האיסורטעם

חזקה
 הכנסת בבית במקומות חזקה ישאם
 במצוות ךרושה חזקה ישאם

 בתלת אובתוץ
בבתולה
 חזקה הף פעמיםבכמה
 מברוינן לברווץ ראיכאהיכא

 שלו הוו אי ושתוקי אסופי בנכסיהמחדק
 רלהבאחזקה
 להשתנות העשךהחזקה
 קמחתאחזקה
 ממון בה מחךאין אם סברא שמכחחזקה
 לאב מהני לא רבת הגוףחזקת
 קמא מרא מחזקת להחךא הגוףחזקת
 חיחזקת
 בס"ת כשרותחזקת
 כשרות בחזקת ישראלכל
 חזקה בתר ראזלינןמנלן
 החזקות על ושורפיןסוקלין
 השכיח ברברתלינן
 הלואה לגבי כשרותחזקת

 איסורחזקת
 זבוח ראינו חזק"א נגר ע"אנאמנות

 בריאותחזקת

 כעולהחזקת

י-רכב
ג-קמז

ר-קטו
ר-קיר
ר-קטו
ר-קטו

ה-קצג
ת'ר-שנח

ר-קר

ג-קנה
ר-רלז
ת'ר-יט
א-ח
ב-ב

 ה-רעאא-ו,
י-רח
ו-קכב
א-ח
ת'ג-קסח
ה-רעא
ה-רנב
ה-רעח
ו-רכב
ת'ג-שכח

 ז-קטר-ר,
ו-רכב
ה-שה
ת'ר-יט
ת'ר-שא

 בחולה ששןאי

 כשנשאת סרד הףאי

 הפקרבספק

י-פ

ח-נה

ט-חיז

 כעליםחזקת
ט-שנה

 שנים ג'חזקת
 ו-ערה ג-קנט,ב-נט, וכלאים שביעיתאכלה

 ואחזקחזק
ח-יח אומרו לתורה העולהאם

חטאת
ר-א נרבה באה חטאת ישאם

 מצוהחיכוב
ח-לג בב"א הרביעית בכוש"ב לשתות מותר האמשום

 הקדשחיבת
ר-רנ מכקרעור בפחות מטמאאם

חיגר
 שני ביום ונתפשט ראשוןביום

 מצוהחיוב
 מצוה מחיוב עצמו ולפטור להעוים מותראי

 תורהחידושי
ט-שמא בטעיפ בהקלטה ח"חאי

ט-שמא לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב
ט-שמא עויף איזה ביגיעה ושלאביגיעה,
ת'ב-רא הרואר על הנשלחים תורה רבוץ אוברכות
 י-רש הקודמו להזכיר צויך אי שקרמוהו ומצא ר"תחירש

 ט-ויר קרוע נחר עלכתיבתם
ת'ב-רצג נקיות שאינן ביוים בר"תלרבר
ת'ב-קצו הזה בזמן שבע"פ תורה חידוורלכתוב

חיטים
 ררבנן בתוץ קורדנחתא בחיטיהמקרש

חייב
 בפוו" לבסומי אינישחהב

ת,ר-רטז

ח-רכח

ט-שנב

ה-סג
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 לאויןחחבי
ח-מג הת"ס הף הא לוקה אמאי לאףן חיביהמקרש

חיים
ת'ר-קוצו חברך לחח קודמיןחיך

חיקןינן
 באחר נחגה עינ" שמאחיורנן
 פרוטה שוה שמאדוייקרנן

 במו-

חימך
 ררבנן במצות לקטןחינון
 הגרול בבנו חינוך מצות קוייךאי

חיתול
 בשבת בפאמפערס להשחמש מותראי

חכם
 לעצמו מורהאי

 להחיר רץ8אי חבירו אין שאסרחכם
 כבודו על שמחלחבם
 יושבים העם כל מקומו על שנעמרחכם

 עליו לסמוך יש אם טעמו פירש ולאשהורה

חכמים
 חכמים תלמייץראה

חלב
 רולק חלב של לנר שומן שבה מכלילערות

חלב
 בשר מיקוץאי

 טמאים וחיהבהמה
 טויפות מבהמותחלב
 שנתחו מבהמותחלב
 האיסור טעם עכו"םחלב
 לחלב בשר אכילת בין לשהות קטן צויךכמה

 ט-קסח בינתחם בשכרפה וחלב לבשר זכוכית בכלילהשתמש
 ח-טז רמותרת נבילה מכיצת מ"ש ראסורהמתה
י-נט בשבת לפתחן מותר אם חלבשקיות

 נבריתחלב
ט-קנה פוישות משום אסוראי

 עכו"םחלב
ר-קג מומחה בייקת על לסמוך אפשראם
ר-קג הממשלה פיקוח על לסמוך אפשראם
ר-קג במנין נאסר עכו"ם חלבאם

ט-קנה יומו בןלתינוק
ר-קג לחמאה רמי אי עכו"םשמנת

 אמן אחויו עונין אי ומברך עבו"ם חלבשותה

חלה
 החלה בו שנשרף התנור נאסראי

 עבו"ם ע"י חלההפרשת
 לטלטל מותר אי והוציא במקרר שנתנהחלה
 בהלכותי' עניניםבמה
 למפרע טבל אבל עליהנשאל
 בחלהשאלה
 פת אפהת בשעת חלהשויפת

 השםחלול
 לעכו"ם אבירה מקרבבשאינו

חלום
 חלומותרבוץ

 חבירו שנירוהחולם
 לשלם חחב אי בחלום לצרקההנודר
 בחלוםנרוהו
 לקחמו מצוה אי בחלוםנרר

 עליו אחוים של חלום על בשבת חלוםתענית
 חלומו למכור שאפשר שאומוים מהברבר

חלזון
 בסיך מותר הףאי

חליצה
 יבוםראה
ט-רנו פטור או קנין הףאי

 האשה רוצה ועכשיו ליבם זקוקה אשה ונשא שעברכהן
ט-רפרלחלוץ
ט-שיר חליצה למצות קורם אי יבוםמצוות

 תפיליןחליצת
ח-קצג קרושות וד' קיישים ג' לאחר או עלינו לאחרהוה

חלל
ו-רלו חלל שהוא נודע ואח"כ בשבת עבודהשעבר

חמירא
 מאיסורא סכנתאחמירא

חמסן
 למכור להמוכרכשכפהו

חמץ
 לחרסףב"ס בפסח חטים בישולאופן

 חפצא איסור או גברא איסור הףאי
 פסח ער השטרות מסירתאיחור
 ולמעלה קועות מר יראה בלאיסור

 ר-קנחג-קכו,
ו-רלה

ת'א-קרב
ת'א-קרג

ח-ס

ר-קמג
ה-קסג
ו-קסג
ו-קס
י-קמב

ט-קנח

ג-צז
ז-ז
ת'ג-קע
ת'ג-קעו

 רהת'ג-קס,
י-צו

ח'א-קעג

ת'ב-רלו
ת'ג-שנו
ת'א-קצז
ת'ג-שמב
א-ר
ח-קפב
ת'ב-רלה

ז-רעא

 רזה-קס,
ה-רז
ת'ב-קיב

 קנאה-רז,
ה-קנא
ה-רז
ת'ב-תעא

ז-ו

 ו-רסה-קא,

ט-שעז

ח-קפו
ו-צג
ת'ג-צו
ב-נג
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ג-קצט נכדקת לאורהאכסדרה
ד-סו מחומצים כמים הכיצים שרחצו לחוש ישאם
 ג-נד הפסח עליו שעכר מומר של חמצו קנסואם

 ד-סה לאחר מנחו למכור מהו אסווים בביתאסור

 להתןאו לעכו"ם ואמר כפסח חמץ דהמוצא המג"אכדכרי

 החמץ לו שמכרו העכו"ם מצאו לא פסחמוצאי
 הערמה הף אי הנהוג חמץמכירת
 הערמה חמץ8נירת
 עהיח עא חמץמכירת
 ג-נה כחנות למכור העכו"ם רשאי אם החמץ עם חנוחומכר
 ג-נה כחנוחו לעכוד רשאי אם החמץ עם חנוחומכר
 ת'ג-צט הפסח אחר עד לקכרומנהג
ת'ג-צטמפולת
ת'א-שנד ככעלים אלא נוהג אינו תשביחומצות
 ג-נה כפסח עכו"ם של כחמצו ומתןמשא
 ת'א-שמו כדיקה צריכים אי דירות לו תתפנו כחרםמשכיר
 ג-נד לקנותם מותר אם ישנים חמץמשקאות

 רצכו-רצ, ביטלו שלא חמץ והוריש חצות אחרמת
 ת'א-שסה נאסר אי הפסח עליו ועכר לעוים חמץנדר
 או הגיע שלא כמקום והחמץ הור" זמן שהגיע כמקוםנמצא
 צז ו-צג,איפכא
י-סח חמץ דהשכתת כמ"ע ח%כות אינערם
 פסח כחוה"מ חמץ על הזמעת עוווה נכראקע"ר[סוכן

ת'א-שפו

ת'א-שמח כלכ מאכילת שנפסל כחמץסיכה
 כחמץ למכור צויכים אי השנה כל כהם ווהשתמשספוים

ת'א-שמז
י-רצה כעלים מרשות יצא אי חפקרעא
ז-סו החמץ יכטל מחר בשכת שחלע"פ
ז-סה ככורות סיום יעשה מחר כשבת שחלע"פ
 לעכו"ם ליתנו מהו פת ונשאר כשכת להיות שחלע"פ

ת'א-שנ
כ-נח עליו עוכר אם משו"פפחות
ז-סד אחריהם כדיקה כלי גם אם כטלו מסרלאפירווין
ה-קח מעכו"ם יבשרםפירות
כ-נד עליהם עוכר אם באחויותן שח%בקדשים
ג-נה חמץ של כקיומורוצה

 י-קי דינם מה כלכ מאכילת ונפסלו מכע"ח הנעשותרפואות
 ג-נו כפה הקכועה חותבתשן

ח-קפט טפחים " מחיצה צריך אי לעכו"םשנמכר

חמטין
 מותר כשרןאם

 המך.
 לכנות חרנוך מצות ישאם
 כחנוך מצווה אםאשה

 מצוהכהידור
 לשה"ק בניו ללמד האככורוכ
כממלה
 חנוכהבנר
 י-רכד לביזנעס שתכנס התרם והוויה כבי"ס מלמדת י"חכת
 ה-יכ חנוך מצותזמן

 יגה-יכ, הקטן על או האכ עלחיובו
ה-יכלתפילין

ת'א-שנג
ג-נה
ת'ג-צז
ת'ג-ק

 י-לאח-קפא,
ז-סד
ד-סז
ז-סד
ת'ג-צח
ו-צח
ו-צג
ה-סז

 חמץ לקנות יכול אי פסח של כאחרון כחו"ל אראכן
ת'א-חרמעכו"ם

 כאכילת מצוה דאיכא ~כשכת עוכרת מצוה מקוי איכע"פ
 ח-קצפת(
ג-קצט ככדיקה ח%בין מדרשות וכחר כנסיותכחר
 ח-קפה אסור החמץ שריפת דאפרהא

א-א חמץ על ח%כ אם כרתשיל כען ואיהואיל
 צגד-סח, סכיניםהכשר
 צגר-סח, לפסח תותבות ערויםהכשר
ד-סז בבדיקה ח%כ אם חמץ כמכירת דירחוהמוכר
 ח-קפז לכערו ח%כ אי כאשפההמונח
ה-רסז לכערו ע"מ חמץהמשהא
ו-צח פסח אחר וזכה פסח קודםהפקיר
 למפרע  עוכר אי אחה"פ ,צליו ושאל לפה"פ חמץהקדיש

ח-קפכ
 שכהו-רסו, כפסח חמץהקתה

 דשבת פת אוכל אי חמץ אנןלת לסו"ז סמוך משנחוהקיץ
 ח-קצ התפלה קודם דאווייתאדהף
ד-סד מחמצת אי כמקרר העיסה אתהקפיא

ת'ג-קז מעויב לפני פסח כמוצאיחמץ

ת'ג-צה לים להכרלו כפסחחמץ

ת'ג-צד מלקות לענין כפסחחמץ

א-א עוכר אי איה"נ שלחמץ

ד-סג שכרשוחו הפקר שלחמץ

א-כ בייקה צויך אם נותר שלחמץ
ה-עה כלכ מאכילת שנפסלחמץ
ה-צט לכטלו מותר אי הפסח עליו שעכרחמץ
כ-א ~בעין( חמץ הוא אי שרף%ן
כ-נט ביעור ח%כ אם כפסח חמץירש
ת'א-ששו כפסח ערוים כרדלי עם ינהוגכיצד

ו-כט כחמץ לשרוף העומדכל

ט-קסה טבילתם לעכו"ם, שמכרן חמץכלי
ד-סג שבחצר האשפה ככלי החמץלהשאיר
ת'א-שצא ערכ"ס לחולה כפסח פירות מי עם קמחללוש
 ז-רסה בלכ מחרל למה הפקר מטעם ביטוללמ"ד
 ז-ר חמץ אביטול מברכין איןלמה

ת'א-שמט לעכו"ם חמצו עם מצרצת טליתלמכור

ג-קיא

ג-רלא
ג-רלא
ז-צ
ט-ויד
ז-צ
ז-צ
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ח-סא הבן על או האב על ק14 הקטן חינוךמצוות
 חינוך במצות הח האב יצא 14 מעצמו תק-ש ששמעקטן

ר-פא ומער מזרח בין ררום בכותל בבבנ"ס הנרותלסרר
 ה-ס לנר מנרמדליקין

ו-קיח הפקר משמןנ-ח
 ו-קיח רה,ה-רד, שויפה משמןנ"ח
 ומצאו וחזר אחר שמן ולקח חנוכה לנר שמן לונאבר

לראשק
 בנ-חנערם
 בנ"חקטנים
 השמןע1עור
 למנורה כשר 14 שאולשמן
 וגופו אממונו בנ-ח חיוכיתוי
 נרראה

הניפה
 לתלמירו חניפה להיתר הרבויםבמקור
 לשלשה להחניף רמותרהא

חצוצרות
 ח"ו צרה בעת בחצוצרות תוקעין ר14ןבהא

חצעה

ב-יא חציצה ליהף דלא כדי לעולם קבוע ערהא בעינןי
 עזרא לטכילת פוסלת14

בלולב
 כתפיליןבלווית
 אחר ציפורן ליטול ששכחה מצאה ואח"כטבלה

 מכיר הרגל כצפורן להקל יש14
 חוצץ 14 לקצוץ העומריבלת
 לנף דעבידאמ1לתא
 לתפיוין חוצצע 14 ראוחו עלמים
 לטבילה חציצה הף מחיצ5ורן
 מקפיד ו14נו מיעום ומקפידרובו
 חציצה הף 14 להחליפה שרוצה תוחבתעץ

 חציצה הף 14 לקוץ העומרותשערות
 לנם"י חציצה הף איתחבושת

 עץעורחצי
י-עט ח"ש על מתחילה חל 14סור14
ח-דלה חחב 14 כיו"כ והעהים בעיו"כ כחצ"שאכל
 רצא פח, ה-עה, קסא, קנט, ב-נם, מהתורהאסור

 ה14סורב14כות
 יחודב14סור
בגרבה
 בגמבה ח"ש גבי הרמב-םברבוי

 שבתבמלאכת
 מצוה קצת הף 14במצוה,
 עשהבמצות
 לאוצטרוסי חד כשלא זמנובסוף
 שו"פ חצ14 ב'גזל

 קסגג-קסב, לוקה אם במדד וח*ש בשוגג ע1עודחצי

חממה

 ממק דין לו ושיהא לכם בשמן כיי
 לכם בעינן14
 הידור של נר על מברכין14
 שבגופו במצוה אחר עא יוצ14םאוך

 בשראכ"לת
 שעה חצי חנוכה נר אצל לישב מצוה ישאם
 ג' מעין בכדכת חנוכה מזכיויןאם

 ו-קים יום עוד כשאצלו הים במוינת עליו מרלקתאשתו
 ח-רכו וכיתו איש אנר ק14 רמהרוין התוס'בדבוי
 ר-עט חצות ער שמן להוסיף צויך אםבזה"ז
 ת'א-תקלח חנוכה נרות ידליקו היכן ביערבה האוכליםבחורים
 ת'א-תקמז קודם יום ל' ודודש1ן שואלין אי ופוויםבחנוכה

 בארה-ב והוא בכיתו חנוכה נר עליו שמדליקע אראבן
ת'א-תקלם

ז-פה הכית מבני א' לכל מרליק רהאב הרמב-םבש"
 נרות תדליק שלא לה וצוו ישראל לארץ ההווים שהלכובת

ת'א-תקלהבבית
ח-רכם בחנוכה שויפה בשמן מדליק ר14ןהא
ח-רכז בנ"ח יעכירנו שמא גזה' רלאהא
 ט-רפה רחנוכה וכיתו איש רנר ההלכה בש"ע נזכר דלאהא

 שישן בכית נר מדליקין בכיתו רשן הוויו בכיתהאוכל
ת'א-תקמ

ז-פז בכיתו ףדליק יחזור חכירו בביתהדליק
ת'ג-קמה המלחמה נס עלהודאה
 צז-פר, רחנוכה מצוההידוד
 במלאכה מותרת 4ר בחוץ תזיא כיתו עא חנוכה בנרהיוצא
ת'א-תקל הדלקהכשעת
 הדלקה יזץ יצאה 4ר במשרד ובתו חנוכה נרהמדליק

ת'א-תקלב
ו-קיח שמן להוסיף צויך אם בעה-ב עםהמשועצף
 ז-פו נ-ח ידליק 4רך במכוניתהנוסע
ת'ג-קמו בהלל נערםחיוב
ת'א-תקמב בחנוכה בהלל נערםחיוב
ז-פח בחנוכה כצרקה להרבותטעם
 חנוכה נרות להדליק לו מניחין חרן אסווים בכיתיהצב

ת'א-תקלג
ז-פר ידליק כמה נ' בליל נרות ב' רק לויש
 לילה בכל חנוכה נר להדלקת חדשות פחרלות ליקחיש

ת'א-תקמא
ת'ג-קמה רולקין שנ-ח בומעהכיבוס
ת'א-תקלר ניסא פרסומי לקחם לדלוק צויך זמןכמה

 ח-דל כסותו מוכר מהן אץזה על נ-ח ולא נ-ש לוכש4רן
 ז-פם הדלקה בומעת בירךלא

ר-עם שעה חשץ אחרלהדליק
ג-קג ברוב יבטלו נס, צויך היהלמה

ח-רג

ח-רכם
ו-קיח
ח-רכו
ג-קמה
ת'ג-קטו
ת'א-תקלו

 ה-פאר-פ,

ת'א-תקלא
ו-סא
ז-צ
ו-קיח
ח-רכט
ז-פו

י-רפר
ת'א-קל

י-קצח

 י-קמרז-יר,
ח-י
י-יט
י-קלא
י-קלג

 קמאי-קמ,
ו-קנה

 ח-יה-ם,
ב-יר
ו-קנה
ב-יא
ב-יד
ח-יט
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 ת'ג-קלהת'ג-קכז, איסורו טעם - ערעורחצי
ת'נ-קלה ביותר חלש לחרלה ערעורחצי
ג-קי בשבת שחל ביו"כ כדת לאכול חייב יהאלר"ל
 ג-קסא ביו"כ ר"למודה
 דערעודם משום או אחשכיה מעים הף אח"ש דח=בעכו"ם
ח-רלהבכ"ש
י-עט בח"ש זבוח דאינועשוה

 תיבהתצי
י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון בה,המפסיק

חצר
 בסלפון המונחכסף

 ציבח-
 קאמפ. הטלפון בהם זכה אם

י-רצט
י-רצט רמבעה"נ בקופתבהנ"ל
 י-רפא חצירו קנתה לא אמאי בלקט מוח~-ן אדם כלמאימתי

חדרגמ"ה
ז-רכז פ"ו לבטל עזראיך
 רלאז-רכח, ידוע לזמן נגזראם

חי17
 ט-ריזט-שצ, רינו מהההורנו,
 ט-רנח איסור לידי לבוא קרוכל לחרש קידושין תקנולמה

חק1"ר
 קטןראה
ז-פג לקטן ושוטה חרש פטור ביןחרלוק
ה-קסא נדרים בהפרת שומע חוינו המדברחרש
 רסוו-טו, דעת בו ער97 ממעעץו שניכרחרש

חק1ב
ו-עץב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחשב

חשמל
 עחו-עז,בשבת
ה-מא חשמל עא שבת נרהדלקת
ח-לה שבת שעות עא וכיברוהדלקתו
ט-קנא חשמל זרם עא לשוחטה בהמההפלת
 ז-ריה-ע, )יאהרשמיט(לנר
ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל
 ו-קלב חשמל עא כשרצליית

חתיכה
 ה-רה שנתערב בטבל אמוד אי נבילה, נעעץת עצמהחתיכה

חתן
ט-רלב לעצמו ברכות ד לברך רשאין
י-רמד משפחה ססרל לחתן לנלות צויךאם

ט-רפה צנוע במקום יחד לאכרל צריכק והכלההחתן

 יחר שאכלו קודם המשחוין עמהאי
 והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
 רווקא אכילה הף אי חתן מסעודתהנהנה
 ברדף ינהג כיצד חצות קודם בבוקר לחופההנכנס
 המשתה ימי כשבעת לכתוב מותר אםחתן
 קטוו-קט, מהסוכה פטוחם ושושביניוחתן
ו-קט אבל לו שאירעחתן

 ט-רפט כנגדו ולא החתן מצד החופה תחת הכלהמעממים
 ט-רפו תחנון אומרים שאין בימים אףמתוודה
ט-רפו ומתוודה חוזר אינו התוודה ולאשכח
 שאין על עובר אי כאן החתן ואין חתן מסעודת לושלחו
י-רכחמשמחו
 ברכה של מכוס לשתות מהו שבת שומר שאינוחתן

ת'ב-שלט
ת'ב-עץז ראשונה ליל בחתן באנדאדבמנהג

טאבאק
 טאבאק עישון עלברכה

טבח
 שם ומכשל גף שהואפקרבה

טכילה
 קנו קננ,ה-קנב, מהמים בעליתו אלא נטהר טמאאין
 ח-י טבילתה קודם שאובין ממים עצמה לננב צריכה אשהאם
 עה ג-עא, ב-יב, טבילה אחר להתרחן מותראם
 ב-יב )שאוער( מקלחת אחר לטבול צריךאם
ח-רלד בבשר מותרת אי בפורים טבילתה שלילאשה
 י-קלנ מביד הרגל בצפורן להקל ישאי
ז-רכד כותהבלי
ת'ג-עב הטבילות ביןברכה
י-קפ שבת לשמור מותר אם טבל ולא שמלגר

 ח-י המים חוצצין אם הגדול לים שנפלה מים מלאהחבית
 ת'ג-עב כשבתטבילה
ת'ג-רמה עובד כשהפילטערטבילה
 ד-לאנ-רכב, לתפילה קודםטבילה
ת'נ-עג אחת פעם כה"נטבילת
 ת'נ-עבת'ב-עץח, עזראטבילת
 אחד צפורן ליטרל ששכחה מצאה ואח"כטבלה
 מנונה זה הרי פעמחםטובל
 הטבילה קודם לרככו צריך אייבלת
 מחדש טבילה צריך אי עכו"ם שציפוהכלי
 במחוברין דוקא שטבילהמנין

 שבת טבילת עבור שכר שמקבליןמקוואות
 טבילה מיקרי לאקילוח

 לטבילה חוצץ איתחבושת
 עזרא טבילת כלים, טבילת חציצה,ראה

 כליםטבילת
 טבילה צריכין אי וטוסטערבלענדער

ט-רפה
ט-רפז
י-רכז
ט-רפו
ט-רצנ

ט-קסא

י-ק

י-קלא
ת'ג-עב
י-קמא
ת'א-שנה
נ-צנ
י-סה
ג-ה
ח-יט

ת'ב-לב



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב סרר ל*י כללימ*תחקצג

ו-קלז טבילה בעי אי ממומר כליםהלוקח

 ת'ב-לא בהכי סגי אי במקוה הכלים כל שטובל ישראלחנוני

 ט-קסב טוסטערטבילת

ט-קסה לעכרם שמכר חמץ כליטבילת

ט-קסב נכוים מניעולי לבלוע שדרכן סעודה כליטבילת

ט-קסה למכירה העכו"ם שעשאה כליטבילת

 ולוקחו ישראל כשחוזר מומר, ישראל שקנה כליטבילת
ט-קסה

ט-קסה לסחורה מעכו"ם שלקחן כליםטבילת

ט-קסו בלע"ז[ היטער ]אינסטענט חשמלי מזלגטבילת

ט-קסג שחיטה סכיןטבילת

ט-קסד לקרקע המחוברת קדרהטבילת

ה-קי כלים לטבילתטעם
ת'ב-לג טבילה בעי אי בשותפות כלי קנו ועכו'םישראל

 טבילה צויכים אם פ"א רק שמשתמשים אלומיניוםכלי
ז-קיא

ה-קי סבילה צויכים אם הפקרכלי
ז-קי טבילה צויכים אם פלעסטיקכלי
ה-קי מעכו"ם ששכרםכלים
ה-קי עכו"ם שתקנםכלים

ד-קז טבילה בלי בבקבוקים הנמכוים סודה מילשתות

י-קד טבילה א"צ כלי ממנו שואל שישראל עכו"םמוכר
 ת'ב-ל כליו לטבול צויך אי תשובה שעשה משומד אומומר

 ו-קלז מהני אי והטביל מעכו"ם שקנהמשומד

 צויך אי בהם להשתמש ורוצה שנתרוקנו סודה שלקנקנים
י-קבטבילה

א-ד תרו"מ להפויש מחיב איאכלו

ה-רה מיתה בו יש אי עני למעשרטבול

טבע
 ו-קעט רסה, קמט, קמח, ה-קלט, הטבעחם נשתנו אמוינןאי

 ד-קצח ג-קסט, ראשונה מביאה מתעברת אם בזה"זאשה

טבעת
ט-ףט מהמת בכחהוצאתה

טהרה
י-ל נטמא האיך בר"ה בביה"ק שלןחסיד

 מתטהרת
 טבל שלא למי בחחו לטבול רגיל שהיה מי בין לחלק ישאם

ג-קכב

ג-קכב בט"ק לטהרהטעם

ה-קכב ט"ק לשפוךשכח

 הנאהטובת
 ממון הףאי

 הנאה בטובתהמקדש

 )בלע"ז(טויסטער
 טבילה צויךאי

טומאה
 זרוק אהל אהל,ראה
 הקברות ביתראה
 טבילהראה
ה-צב אביואגב

י-קנב דכהן טומאה על דנדר טומאה איסור חלאיך

 קנו קנג, ה-קנב, מהמים בעלחתו אלא נטהר טמאאין

 בטומאה ברובבטול
 המקום בתר או אדס בתר אזל" טומאהבספק

 מטמא אם ש"ז הפליט ולאבעל
 בטומאה אסיק וגוד אחיתגוד
 לחולין - שאובין במים ורובו ראשוהבא
 מכביצה פחות לאתרוג טומאה לקבלהכשר
 מכשיעור בפחות מטמא אם הקדשחיבת
 מק"ו נלמד במת משאטומאת
 רקבטומאת
 אהל בספק להטמאכהן

 מדאור=תא אטומאה מצוים אם בזה"זכהנים
 קס קנט,ג-קנב, בטומאה ערעוויה מכתחכתוחז

 ו-ייב בטומאהלבוד
 ייבו-ייאי אהל בטומאתמשומד
ג-קכא יחסר כמה - ברקב מטמא אינו שחסרמת

 ג-רכה לקדשים או לתרומה תוכו נטמא לא גבונטמא

 ויג ו-ויב, ב-ה, טומאהספק

ו-רצב
ו-רצב

ט-קסב

 עזראטכילת
 גברא כח בעיאי

בזוחלין
 הזהבזמן
 הכפוויםביום

 ובכליםבשאובין
 כלי ללאבשסיכה
 עזרא בטבילת פוסלת איחציצה
 לט"ע סותרת אי יום בכלטבילה
 בע"ק בטבילתנשים

 עיןטכיעת
 מסימנים עויף אידקול,
 נינהו מילי תוי איוקול,
 דקול בטב"ע הטעםמהו

 עינאטכיעת
 לזה צויך בביתו אם -דקלא

טבל
 נבילה נעשית עצמה חחזכה כ" אמוינןאי
 ממנה נכסים מביאיןארן

 מה משום טבלארסוד

 ו-כגה-כ,
 ז-יד כ, ה-יט,ג-ז,

ה-קמה
 קמהה-עה,

 קנה כב, כ,ה-יט,
 כג כא, כ,ה-יט,

 י-קמדו-יד,
ג-רכב
ה-כג

ט-תז
ט-תט
ט-רנז

ד-קפה

ה-רה
ת'ד-רכג

 ת'ד-ויאה-רה,
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 ויב ויא,ו-רה, באהל מתעכו"ם
ו-ויב שאבדקבר
י-רו צדיקיםקבוי
ר-רנ אוכלין טומאתשיעור
ב-ג טפח על לטפח עגולה קודהערעור

 ונטעןטו?ן
ו-רנז חרש פס"ר ד~נים ב' החראו הפשרהאחוי
 ז-רסז מהנוטל לתבען יכול אם שבחצרו לאשפה חפציוזרק
 ז-רסא לעקל יכול אם סחורה על טענות לוה4

ז-רנו קרה"ת לעכב יכול אם חבירו על טענה לו שרשמי
 ר-ויב לעירו הלוה כופה אינו יפה ב"ר למקום שנזרמןמלוה
 ר-ויב שם עמו נרון התובע למקום שנזדמןנתבע
 ת'ב-נט וכר בשלמ4ית להחדקו ]קאנטראקט[ חוזה דמינתן

 שהלוהו טוען ושמעון ראללאר חמשה משמעון לוהראובן
 ת'ב-נחעשרה
ז-רסר רואר בבי ונאברה סחורה עבורקרלם
 יתהייב באם מעות ערשליש רוצה והנתבע ממדהץ באתובע

ר-ויב

טייפ
ט-שס כידיעחו שלא שנקלטה בע"רהודאת
ז-נה בשבת להקליט בע"ש סהפהעמרת
ט-שמ מטעיפ לתלמידיםללמד
ט-שמ בהקלטה חידו"ת כהיבת י"חלצאת
י-קמה דינו מה בשבת מעסערזש ומקבל שעונהתקליט

טייהא
ת'ב-קלו איסור בו יש אי חבירו עלהמטךח

 ומטרטל
 ומטר טל ושכח והתפלל וחזר יעו"י הזכיר ולא בר"חטעה

י-כט
 ברכת עדיין סים ולא טומ"ט ותן ואמר שבת בתפילתטעה
 י-נההשנים

טלטול
 בירך לא כשעדיין הנרות את בהן שהדליק לאחרהגפרור

 בזה תנאי מהני ואי בירך, כ,4כברבהנ"ל
 בשבתמפתח
 שוי אי בו שיצא לאחרשופר
 בלולבכנ"ל,
 בשבת בו שמל לאחר מילה של בסכיןכנ"ל,

טלי
 קרקע מע"ג קדושיךטלי

טלית
 לא או לממה"מ הטלית לביאת ימתין אם תפילין לירוהבא

ח-ו
 ח-ר מברך אי מרעחו שלא מצוה לשם מחבירו טליתהלוקח
 ח-ב בטליתו מותר אם מחבירו הנאההמודר
ח-ח כאו"א על מברך אי טליהים כמההמניח

 יקח איזו קטן טלית לו רש שלו שאינו בטליתהמתפלל
ת'א-כדלק"ש
י-קנח בו להתעטף כשר טלית לו ואין לדוכןהעולה
 ח-ג מהברכים למטה ער מגיע שאינו קטןטלית

 י-ה קודמת ברכה איזה בשבת עלה שהחחנוכשמברך
 ת'ר-שכז בטלית משקפחםלנקות

טלפון
 בשבת מהשקע החוט הוצאתבענין
בשבת
 טלפון קרחתגניבת
 ח"ח אי הבדלה בוהשומע

 קאמפ. הטלפון בהם זכה אי בו המונחכסף
 עכו"ם אבידת לעניןבהנ"ל
 בשבת צלצולים הקולטתמכונה
 ישראל יטלפן שמא חחקר'אי

 בטלפון נדה שאלותלפסוק
 ד-קמא שליח ע"י או עצמו ע"י מיקוי אי טלפון עץפרה"ב
 ח-לז ד-פו, בטלפון אשהקול

 ת'ד-קלדד-פה, בטלפון מצוות ושאר מגילהקויאת

 ת'ב-תמר מחחו גוזל הטלפון על המדברבענין

 משנה בדכרטעה
 גמ"ר לאחר פשרהנשעשו

טעות
 עכו"םטעות

 כעיקרטעם
ה-פח בלועהבקדרה

ה-ק אחר דבר מחמת רק נרגש האיסור שאיןבתערובות
 ג-קיט מלקותלעמן
ה-פח מדאוךיתאמנלן

טפח
ו-כ ערוה באשהטפח

טריפה
ז-קה בזה"ז כשרות בהמות רוב אמוינןאי

 משום לחשוש שלא פקועות בני בהמות לעשות ישאי
ת'ב-דטויפות

ח-מח
ד-מב
ו-קר
ח-לז
י-רצט
ט-שסט
י-נא
י-נב
ז-קלד

ט-שטז

ו-שי

ח-לא
ח-לא
ח-קפ

 רמהח-רו,
 רמהח-רמב,

ח-רמב

ו-ילו



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"נ מרר ל*י כללימ8תחקצה

 וטריפות בנכילות סחורהאיסור
 חי דין לו קצאם
 בדיקה שא"צ בדברים לבדוק להחסרר מותראם

 הפ"ת בקף לינקט סופן משוםאסורות

 בלב קוץ לו ישבבדין
 הושטבייקת
 הריאהבייקת
 פטור טריפה ונמצא בשבת דהשוחטבהא
י-פד מהניתוח האם נטרפה אי דופן ביוצא ערלדהבהמה
 ה-פה טריפה בשוחט שחיטהברכת
ז-צט בדיקה צריך הריאה מסרכת יותר השכיחדבר

 ערט שטז. ו-רד, הטריפה אתההורג

ו-ערט בטריפההחובל

 ז-רעזה-שו, חיב אם טריפה אדםהעהצה

ז-רפא באיכות ערעור כחצי הף אי טריפה שלחיות

 ט-קנב דרבנן או דאוריי' הסירכאטריפות
ז-ז ולהיפך מהטריפה ערנקהכשרה

ת'ב-ז יסרה כל הטריפה מן ערנקהכשרה

ו-צט המצף סרעוט נקראמה
ד-קכט טריפה עושה לא נקבים מלא שהגוףמה

ז-רפא חהב טריפה שהרגנכרי

ג-צ לגוף סמוך שבור שגפועוף

ג-צ לגמרי גפו שנשמטעוף
ז-צט עופות של מעחם לבדוק שלא סומכים מהעל

 ו-רסט לעדות טריפהפסול

ט-קנו בנו"ט מותר אי להתגחר עליוקיבל

י-רא בעצמו לחבול מותר אי ממנו הרופאיםשנתהאשו

 ת'ג-קפז חודש סר"ב יותרשח"

יאהרצחט
 שאסור ביום שחל ביא"צ בסעודה לאכול איסור ישאם

י-רעא בולהתענות
 מוסף להתפלל קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויא"צ

ד-קנג

ד-קנג העמוד לפני התפלה חיובמקור
ד-קנג למפנרר לעלותמקוד

 ז-ריה-ע, חשמל של יא"צנר

יאהש
 סילוק או קנין הףאי
 בקטן מרצילאם

כעבד
בקטן
בקרקע
דינ"
 מייאושו בוחזר
 מדעת שלאיאוש
 הפקרמטעם

יבום
ת'ד-קצב צרתה פוטרת אשהאחות

 בפנף' בנינו זה לומר נאמנים והיא הואאם
ז-רנב

 ו-רמה בעולמו היה מקרי אי לפמם ונכנס ורובו ראשוהחרא

 ט-ערד קידושין צריכה אי ליבם הזקוקהיבמה

ד-קנח במדד נדהחבם
ו-רמט האחים כגדולמצוה

ט-ערד רנז,ה-רנו, חליצה מצות או קודמת יבוםמצות

 רנג ז-רנב, מפנף' בת לו שיש ונודע בנים לו שאין בחזקתמת
ה-רסא בחליצה דשן להיות מעיניו באחדסומא

ת'ב-שסה חולץ ולא מייבם לא מלךבדין

יבלת
 הטבילה קודם לרככו ציךאי

 חוצצת אי ליקצץהעומדת

 מדותי"ג
 מדות הי"ג בכלל השמות ב'אם
 בטעמים קריאה דרך לאומרו מותראם

 ביהידותלאומרו

יד
 יד נקרא חלקאיזה
 לצדקהיד
 מדעתו שלא קונה אדם שלידו

 יעבור ואליהרג
 הלכהבשינף

 להרגו חבירו על שקר להעידכשאנסוהו
 הערוה על להביאו ואח"כ להשתכרכשאנסוהו
 בנ"א יהרוג שעי"ז זריקה לקבלכשאנסוהו

 נהרג ולאעבר
 מע"ז חסרר אישפכ"ד

יוכל
 היובל את המעכבים דבריםג'

 יושבים עבדים יו"כ עדמר"ה

יוהרא
 מבחוץ בצמרתכשה~ך

יוחסין
 ט-שה אברהם בן ליה קרינן אי עכו"ם ואביו ישראליתאמו

 ב-כא בבי"ח לחילופי לחוש ישאם

ב-כד דךחךרה ישראל קדושת מחמת הוא אם ממזראסור

 ד-קסז האמתהם הוריו ולשכח ילד לגדלאסור

 שאינו מאומץ לבן להודחצ חיבים יודעים ההורים איןאפילו

ת'ב-כד
 קחה-שו,

ז-צט
ט-קנב
ט-קע
ג-פח

 פחג-פה,
ח-רמ

 רצבה-רצא,
ו-שח
ט-שעח
ת'ד-ערא
ט-שעח
ת'ד-ערט
ח-קפה

 י-רפחה-רצב,
 ח-קפהט-שעח,

י-קמא
 קמא-קמ,

ח-רי
ח-רי
ח-רי

ת'ג-י
ד-קכג
ט-שכד

ח-סג
ט-שפח
ט-קוצד
ט-שפז
ט-שפח
ט-שפח

ה-ער
ה-רעז

י-א



 כהב-כד,

ג-מת

ז-קיז

י-קטז

ת'א-תטו
ה-סת
ת'ג-צא
ת'א-תכג
ת'א-תז
י-קנד
ה-מו
ז-עא
ו-שכו

קצו הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תח

אביו
 נתינהבאיסור
 הנדהבבני

 לנישואין יתוסבדיקות
 לארה"ב יותסין ספרכעמן
 משפתה יחוס לענין מאומשץםילדים
 מ בן על לפרסם מתרב סרודע מיכל

 מאיסוראלאפרוער
 טובים בבן ידבקלעולם
 חללה משום אסורה אםממזרת
 ממזר סוהוא אבנו האבנאמנות
 לומר ח"נאמנת
 לכהן גיורתפסול
 לפצו"דשחוקי

יולרת
 בשבת עמה לנסוע לבעלה מותראם

 אידםיום
 חורה בו ללמוד שלאבמנהג

 חגםים
 הודו תרנגול אבילת זה ביום לאסור ישאי

 טוכיום
 ומעשרות תרומות מגביהיןאין

 . ביו"ט הבערהאיסור
 הוצאהאיסור
 ביו"ט לצורך שלא הוצאהאיסור
 ביו"ט אופנחם רביבתאיסור
 ביו"ט געז להקטון מוחדאם

 לעכו"םאמירה
 ביו"ט )בהסיקל[ אופנחם על לרכבאסור
 טוב ביוםכונה
 גלרות של שני יו"ט לענין הם מה באא לומדים חו"לבחווי

 באשי כשהוא כ' ביואטבעשת
 8וי טוב ליום לתזור דעתוגרר
 מלאכהגרם

 בטלה נרהדלקת
 גניבה תשש שאין במקום ביו"טהוצאה
 טוב ביום לצורך שלאהוצאה
 שני ביו"ט דינו מה בתו"ל עמו אשחוהיתה
 כתב עליהם שיש סגויות ביו"טהמעשן
 אתר ומצא שניםדמן
 חצאין נפש אוכל צורך להיות וודרכה מלאכה כיןחלוק
ז-עהרתה
ת'ג-קת מלאכה בעשית ביהש"מיו"ט

ת'ג-קיג לצורך שלא הוצאהיו-ט
ת'ג-קיא לחזור בדעחו שמיו"ט

ד-קסח
ב-כד

 ט-רלות-רלו,
ת'ד-טז
י-רט
י-רה

 בנו שאינואומץ
ד-קסט
ת-רלו

 כהב-כד,
ד-קסד

 כבב-כא,
 ג-כב כה, כד,ב-כג,

 המאכל ישרף שלא כדי האשכבף
 ביו"ט אידן[ ]ויב מגרר על אדמה תפוחרלגרר
 יו"ט בו שתל במוצש"ק להדלקה נרות ב'לדבק
 ביו"ט מילה לבוית נרותלהדליק
 ביו"ט הגזלהקטין
 מכונה עם מבושלים אדמה תפותילמעך
 ביו"ט שחל למוצש"ק ]געפלאכטען[ מקולעים נרותלתקן

ח-ויח
ת'א-תכ ביו"ט מהשעוה הנרות לנקותמותר

 ביו"ט סיגויות למעעת להדליק מותר אי מעעק שאינומי
ת'א-חרז

ה-סח נפש אוכלמכסרוי
ו-עה ביו"ט שאצל"גמלאכה
ז-עה דתרה או הותוה נפש אוכלמלאכת
 אין ביו"ט נרות הדלקת בשעת שהח~נו המבוכותנסרם
 מנהגםלשנות
 יתיד של נס על יו"טקביעת
 לפרוע ח~ב מחר ביו"ט תוב פרעון זמןקכע
 דרבנן הוה אי ביו"ט הין עלקידוש
 תדשות פנים לענין יו"ט תסרב איר"ה

 ביו"טרפואה
 כבשבת לה קנס" אי ב' יו"ט נרות להדליקשכתה
 ד-פג שני ליו"ט דינו - ידוע לזמן לתו"ל מא"י תברהשלית
 ה-סד יו"טחוספת
ת'א-תכא ביו"ט להגדיל או להקטין תשמליתנור

 מוקצהראה
 תבשילין עירובראה

 כפוריום
 ג-פבב-סו, ביו"כ ומתעכל בעיו"כאוכל
ז-פג טמאים דבוים אפ" אותו מאכילין בולמוסאתזו

 ת'א-תקד לאכול יבא שמא ביו"כ גזוינןאי

ת'א-תקא ברחיצה סרעור תשץ ישאי

ת'א-תקת ביו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי

עד לשחות דיוכל דהדלה"נ הברכה קודם תנאי מהניאי
 היום קדושת עליוסרקבל
 ביו"כ להשטון רשות לו יש שטןאי

 טמא דבר על תל אם יו"כאיסור
 לתסרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור
 תל מהן איזה ביפור יום ואיסור נבלהאיסור
 לחסרכה סמוך עיו"כאבילת
 עליו חייב אי ביו"כ והשלים בשץואכ כת"שאכל
 ביוהכ"פ והוצאה עירובבדין
 תבירו את איש לפייס נהגו יו"כ מויאי לסדהאביאור

ת'א-תצה
ת'א-תצד עיו"כ כפרות לעשות אצלנו שנהגובמנהג
 ו-רד מתענין אם עוברבסכנת

ת'ג-קכת בהימים ומסתפק במרברהולך

ח-רז הוצאה משום ח~ב אי במנעלים בוהיוצא
 הרג-קלג מכערעור פחות אוכלחולה

ז-עה
ת'א-חרג
ח-ייז
ת'א-חרב
ת'א-תיט
ת'א-חוד

ת'א-תקיז
ה-עג
ה-רעז
ת-לב
ח-רב
ה-עו
י-נג

ת'א-תט
ט-חרא
ד-פג
ה-סת
ה-סט
ת'א-תכב

 ת-סזז-עו,
ד-פג
ת'א-תטז
ת'א-חרא

ח-לא
ת'א-תקט
ז-פג
ת'א-תצח
ז-פג
י-פז
ת-דלה
ח-קיא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"נ פדר ל*י כללימפתחקצז

 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה ביוה"כ שאכלחולה
ת'א-תקג

ת'ג-קלא הסכנה ועברה ואכל סרב"סחולה

 פחות אותו מאכילין ביו"כ לאכול וצריך סרב"סחולה
מכשיצור
 בולמוס שאחזו ומי חסרב"ס ביןחולוק
 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות ביןחילוק
 פת בכדת חחב יהא לר"ל בשבת יו"כחל

 מכשיעור פחות לאכול צריך אםחסרב"ס
 לאכול לו מותר אם הסכנה ועברהחסרב"ס
 כיפור ביום עזראטבילת
 ביוה"כ במנחה קריה"תטעם
 ת'א-תצז יקדים איזה שניהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ

 ד-עו ג-קעו, עריו"כ אכילת על מברכין איןלמה
ת'ג-קלב שבע סרה" הצום לפמ כדורלקחת
ג-קי בשבת שחל ביו"כ כדת לאכול חהב יהאלר"ל
 ז-פג ממצוות ופטור כשוטה הף אי בולמוס שאחזומי

 עובר אם הפה בדרך שלא אוכליןמכניס
 עיו"כ קטנים להאכילמצוה
 עריו"כ באכילתנקרם
 הספרדים של העבודהסדר

 חסרב מינחהו הי מינים וד עןו"כסעודת
 יוה"כ קודם כ"גשבועת
 שנה בעיבור כה"ג מוסרבין באין רש"יסרטת

 ביו"כשלכד"א
 יו"כ חיובשעור

יוצא
 לח' נימול ואינו בכור אינו - דופןיתא

 בעלמא פירשא כשנעשה - הטמא מןיוצא

יהוד
 לידה חבלי באחזוה יחוד איסור ישאם
 בדרכים היום יחוד איסור ישאם
 במעלית יחוד ישאם

 נדה שאינה בפנףהאסור
 משמרתו אם נכרי שלאשתו
 יחוד נאסר מקוםבאיזה
 דאווייתא הף יחוד איסורבא"א
 לאיןבחהבי
במכונית
 נדהבפנףה

 יחוד לענין שומרת מקרי כמהבת
 אחר בחדר וכ"א חדרים ב' בה סרשוירה

 יחוד באיסור שיעורחצי
 שפחה עםיחוד
ת'ב-שא לנשאה ורוצה לבדקה בחולה עם ברחובלצאת
 ת'ב-שב אחרת אשה עם ליחד מותר אי בעיראשתו

 ת'ב-שג יחוד לענין שומר חשובי אי בתו אואמו

 יחוד בוין אלמנה ואמו לביתו שבא חבר לו ףש שנים י"גבן
ת'ב-דש

ת'ב-שה לפניה אלא אמו אחרי הבן ילך שלאכהקנה

 ת'ב-שו יחוד באיסור סרעור חצי וין ישאי

יהיד
ה-א ב"ד בהוראתשעשה

יהף
ת'א-צד יחף לילך ישראל לבןאסור

חן

 לפנ"ע פקע אי נדרותו על שאל ואח"כ לנדר חןההיט
למפרע
 כין וינו אידצתן
 בכרכה - לנדרחן
 הסעודה בשעת שלאחן
 שבת לחלל מומר בו שנגעחן

 כוסות ולד' לקידוש כשר אימגיתו

 נסךיין
 עכו"ם במגע נאסר אי מפוסטרחן

 מים חלקי י' בוכשנתערב
 שנצטנן אחר צימוקים כהן נכרימגע
 להן המתבשלים בצימוקים נכרימגע
 נסך חן עושה שבת שהמחללמנלן

 החן נאסר מור בבית לבד שפחהנשארה
 תשובה לקבל ורוצה חנם סתםשתה

יי"ש
 לשתותו מותר אי חן בחביות אותו ששמיםוףסקי

העוב
 גבול מציב "ברוך בירך לא ועדץן מחדשתם יותר בוהרר

 מברך איאלמנה"
י-עה

 א"יהשוב
ח-יא מצוה הף איבזה"ז
 ח-יב מיד לחזור חחב אי הרעב ועבר הרעב מפני מא"ייצא

יביר
ד-קסד בכור בני זה לומר האבנאמן

ילד
 רזי-רו, מחצבתו מקור ממנו להעלים אסורמאומץ

 י-רה משפחה יחוס לעניןמאומץ
 ט-דיז לרפאותו הוויו בחיוב ימיו כל שיצטער במחלהנולד

ת'א-תק
ו-קיב
ת'א-תצב
ת'א-תצו
ד-עה
ו-קיב

 קמהה-עה,
ת'ג-קלט

ב-סו
ת'א-תצג
י-פח
ת'ד-תט
ח-רד
ו-קכד
ת'א-תקב
ה-עה
ז-פג

ב-סו
ז-ז

ג-מח
ג-מח

 ו-רכהד-קפז,
ב-כט
ד-קפט
 י-"ן, ה4י

ג-מח
ה-קכח
ו-רכה
ה-קכח
ט-רעו
ו-רכח
ו-רכד
ד-קפח

י-קלט
ב-א
ת'ג-מט
ת'ג-פד
ת'ג-ריג
י-סז

ת'ב-לד
ה-קה
ג-כד
ג-כד
ת'ב-לו
ד-קח
ת'ב-לז

 קט-קח,
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לדים
 ט-רצו ד"ת ע"פ הילדים יחלקו כיצד להחגרש העומדיםזוג

ים
 ים נקראים מיםאיזה

 הגדולים
 הגדול ים נקראמה

 שלמה שלים
 קטפרס הוא הדי החיבור מחרלאיך

יסורין
 תפלה - ממרקיןיסורין

יעוד
בקטן

 ויבאיעלה
ח-קפא מוסף לפני ישלימו אם שחדית לאומרהשכח

 תואריפת
 לחב-לז, בעולם היתהאם

 הרעיצר
ט-שצה וכר עליו מחגבר ערצרו הרואה המאמרבכיאור
 ט-שצה אלבשה יצרה המאמרבכיאור
ט-רסח הרע מהיצר להינצלעדות

 אלבשהיצרה
ט-רנא באיש אמוי'אי

ט-רנג ופירש חי באבר יפרוש שלאכשהתרוהו
ט-רנב אמדי' אי לכיאהמכיאה

ירושה
 ו-רצבה-קצג, קנין בעיאי

ת'ד-שמג יורש עובראי

ת'ד-שמא שפחה שנשא ממזר בני יורזאיןאי

 במקום הירושה מן עצמה שמסלקת לחתום חחבת הבתאם

 י-רפבן
 רצבי-רצי ובפמשו"פבאיה"נ

 רצדו-רצ, אכיו סררשגר
 ירושה להעכיר גורם מחצבתם מקור מהמאומציםהמעלים
דאורהתא
 ממון שאינה זכותלהוריש
 האםלקרוכי
 י"ח בה יוצא אם ס"ת סררשמלך
 מה"ת אכיו יורש אי נס עא חי וחזרמת

 כירושה דיניםפרטי
 צדיק לנכד נכסיו להורישצוה

 נכדים נקראים רורות כמה עד פלוני לנכדי נכסיו להורישצוה
ז-רסו

ת'ב-שסז יורשו מי מחצבתו מקור ידע ולא המאומץאיש

ירווצלים
 הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי

 כירושלים הוצאהאיסור
 עירוב בו מועיל היהאם
 בו עירבואם
 כירושלים ופרדסיןגנין
 ירושלים מקדושת בה ישידיחו
 חורבנה על לקרוע נזהדין איןלמה
 כירושלים להכנס אסורממזר
 חומות" כשנפלו ירושליםקדושת
 בזה"זקדושתה

 אר"יקטוב
 ת'א-קצוח-יא,בזמה"ז

 ח-יב הרעב כשהופסק מיד חוזר אי הרעב מפני לחו"ליצא

ישיבה
 בודם לבעלי מהיסרבות שכ"לבקכיעות

 אחיו במקוםבת
 מהו - המשבר עליסרבה
 א"י ראה א"י, ישובראה

ישן
 במצוותחיובו

ישראל
 עובר על נהרגאינו
 הוא ישראל שחטאאע"פ
 ישראל על זכות ללמר ישלעולם

יתום
ת'ג-רפח תפיליןבהנחת

 קדיש סראמר כדי להחיעו אכיו חחב אם אמו אחר קטןיתום
ז-רב

ת'ד-סרא נינהו מחילה בנילאו

 זמםכאשר
ג-קפב לאשתו ולא לזרעו ולאלו

בבד
י-פט כבוש חסרב אי מעל"ע פלאסודק בשקיתהמונח
 ד-ק אלומיניום בנחרשנצלה

טבוד
 ת'ב-קכג קסא,ו-קס, בדרכים מכבדיםאין

ת'ב-קכא לזה זה וכורעים בחכירוהנפגש

ס-שב

ט-שב

ז-קמז

ת'ג-שנו

 ז-רנב קפג,ג-קפב,

ת'ב-תפב
 סגה-סב,

 פד פג,ח-פב,
 קעט קיב,ח-קיא,

ה-לט
 -גת'א
י-קי
ב-כו
ה-סג
ת'א-ד

י-קנט
ט-שכו
ז-קכו

 ת'ר-יבה-ד,

ט-שכח
ה-רמר
י-קלח

י-רז
ו-רצב
ת'ד-שלב

 קפוה-קפה,
י-תא
ט-שכו

 רעטו-
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 ב14סווים רבו על לחלוקחיב
 רבו בפני לעמוד חיב כיום פעכרםכמה
 ערכה מפניראה

 ההורהכבוד
 ע"ה כהן קץ על כרם ליצוק ת"חלף
 התורה דכבודעשה

 ואם אכ ומוראככוד
 כבודו על שמחלאב
 שבות ב14סור שבת לחלל קוצוהאב
 או"א במורא מצווה אם נשואהאשה
 רשע אכיוכבוד
 חמותוכבוד

 ת"חככוד
 ח-רכה מסכתות כמה בשכיל אחת מסכת שלמד למיהמכבד

כבוש
 י-פט כבוש חערב 14 מעל"ע פלאסטרק בשקית המונחכבד

 כמבחטלכבחש
ד-קא מעל"ע טהור דג במעי שנשתהא טמאדג
ד-קא כמבהטל כבוש אמוינן לא כיכשיבש
ד-קא לח ומהו יבהםמהו

כביצה
ח-קצד הערעורם נתקטנו4ר

 ]רפואה[כדור
ח-לח בהמבת לההראם מותר 4ר לבלחולה

 אכילתוכדרך
 כאן ד4רן משום או אכילה מקוי דלא משום בשלכד"אהפסול
 אכילההנאת

ח-ויא

 הנאהכדרך
ח-רלה בשלכד"א גם חיב 4ר בכ"שכשחיב

כהן
י-כז לדוכן יעלה 4ראבל
ה-רסו לעשה הניתק אלאו לקי4ר
 י-קנב דכהן טומאה 4רסור על דנדר טומאה 4רסוד חל4רך
 ה-רג תרומתו על להשאל יכולאם
 רזו-רה, בזה"ז מדאווייתא טומאה על מוזהראם
 וי רז, ו-רה, ד-קמו, בב"ח חהים לבקר כיהראם
 ג-קכנ נקאר[ במכורת לכיה"ק להכנס מוהראם
ג-קכנ הקבוים שכין הדרך על להכנס מותראם

 טהורה תרומה לזרוע לו מותראם
 מאומצת לישא מותראם
 הקברות בכית ליכנס מהו מעוברת כהןאשת
 לדרך כהן יוצא היאך כמעמ"ד קבוע כל 4רבהקר
 כפים לנעראת פסול 4רנו מוםבעל
 לכהונה הפסולות כנערם אסור מוםבעל
 לרשב"ג עצמו את ישמעאל ר טרמאה4רך
 בתרומה אוכלת אשתו למדהאהלך

 בו להתעטף כשר טלית לו ו4רן לדוכןהעולה
 ראשק של לפגמוחושערן
 בזמה"זחזקתו
 בשבת עבודה שעבדחלל

 כהן במקום מברךישראל
 במפה החררו אם חולין אוכלכהן
 מלפני שנכעלה אומרת ח~יא בע"ת עם שנשתדך כע"תכהן
 ט-תכהכן
ג-קכז לנערא עצמו מטמא אם גדולכהן
ג-רא הפסולות בנערם מותר אם פצ"דכהן
ג-כב מקדושתו נפסל אם בתשובה וחזר שנשתמדכהן
 האשה רוצה ועכשיו ליבם זקוקה אשה ונשא שעברכהן

ט-רפדלחלוץ
ת'ב-ער אותן דנין היאך זממנוכהני
 ת'ג-קנא קצט, קצח,ג-קצה, הם זרידםכהנים
 ויבו-ויא, אהל לספקלהטמא
ג-קכא מחחם שחסר לקרובלהטמא
 ג-קכא בכמה וחסרון הפנימים, אבויו שחסרו לקרובלהטמא
 שנהרג לקרובלהטמא
 מיתה לאחר שנתחוהו לקרובלהטמא
 אכיו ע"פ לכהונהלהעלותו
 באףרוןנסיעתו
 לכהן מורתפסול
 ונסתרה לאשתוקנא

 4ר עלה ולא יום כל נו"כ ש4רן במקום לדוכן לעלותקראוהו
 ח-טו בעשהעובר
י-רכג בניו דין מה גיודתשנשא
 כפים נעראתראה
 הבן פדיקראה
 התורה קויאתראה

 גדולכהן
 להכשררו וחזר תחחרו אחר ומינו שנפסלכה"ג

 יוה"כ לפני אותומשביעין
 כה"ג ונעשה הדיוט כשהוא אלמנהנשא

 פסול בוש4ררע

כוונה
 בשחיטה כוונההיפך

 במצוות אחויםלההרא
 כוונה צרכותמצוות

ח-סג
ת'ב-קכ

ה-לב
 קסגו-קסב,

ו-קלד
ו-קנט
ז-קנג

 ז-רסגו-קנט,
ז-קנה

י-קצט
ת'ד-כ
ת'א-ערד
ט-רכו
ג-כא
ב-כו
ג-קכז
ה-רנב
י-קנח
ו-קצג
ת'ג-קסח
ו-רלו
ג-כח
ג-קצח

ג-קכא
 קכבג-קכא,

ו-רצג
ט-רכו

 ג-כב כה, כד,ב-כג,
ה-רנג

ו-רצז
ת'ד-רב
ט-תד
ת'ד-ויב

ה-פה
ה-עב
ה-עב
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3וחו
ה-שב כוחו הף או מסהעתו חזחאדה
ה-שב כוחוכח

כוס
 בנ"א הכוס כל לשתות והכדלהבקידהש

 ברכה ושלכוס
 בב"א לשתותו מוהראם

שההתו

813ר
 חז"לבמדרשי

13תית
 פוגעים קנאום א"א לישראל הנבעלתכוחות

 מערביכותל
 מביהמ"ק הואאם
 שכינה סהשם זזהלא

 עמה להשתמש שלא*זהר

3זיח
 השיעוים נתקטנואו

 בכדח אכילה סתם ג"כ או רשותבאכילת
 כשוו"פ או בכדת הף או בקדוה"גמעץלה
 בכדת הף או בתברה האמורה אכילהסתם

 ]לנט"ק גבראכח
בנחא
 לנטא גברא כחבע?נן

 ששופכת זמן כל גברא כח הף חביתחטה

 חדש ביה יבנחכי
 ותקנוהון
 וקנאו וחזרמכר

כי3וד
 לכבדה מחהיב או הגדולהאחותו
 לאמה חיקה ליתן שרי או קטנהבת
 ות"ת או"א בכיבוד קדימהדיו
 ממנו הגדולין האחין כל מרבה או הגדדל אדרך לרבותואת

י-יג

3יבוי
ח-לא שרי או בע"ש הנרדת בו שהדל~ק לאחרהגפרדו
 ח-לא בזה חנאו מהר ואו הברכה, לאחרבהנ"ל

3י3וס
ח-קצה שוי או בחוה"מספוג

 אידנית
 רסט רסב, ה-קז, באוסף בע"א ומרד חוזר ינו שהמדמק

כל
 משמע ממש כולואו
 פויש מרובא דפרישכל
 מקדש דרבנן אדעתא המקדשכל
 - מיתה חהב חכסים דברי על העוברכל
 מיתה חהב חכסים דברי על העוברכל
 דסי כשרוף לשדוף העומדכל
 כשרות בחזקת ישראלכל
 פנימה מלך בת כבודהכל
 תעכיד לא רחמנא דאמר סרלתאכל

 ה-פה, ד-רט, מא, לג,ב-יג,
ג-קפח בציבור פירוקוד לפרש שלא - נדריכל
ו-יב מחצה על כמחצה קברעכל
 חכסים דבויראה

 פנימה מלך בה כבודהכל
 להלכה כן קי"לאו

 בזההזזזירות

3לאים
 מכלאום ]מאטראצעןן מזרומם לבדוק צריךאם
 בציצית כלאוםבדין
 חמור עם כלאום הוה או פקועהק
 בהעלה דרכו שאוןדבר
 יחדיו וחמור סוס על לרכוב שמוהר תמצאהיכי

 כלאום אוסור בו יש או דגיםהמרכיע
 בגדים בדיקתחיוב
 שעטנז של כובע או גשםמעיל
 שוא"ת הף בציעןתסדין

 ה3רם3לאי
 הנאתן על לוקיןאם
 שבקרת בהן שיךאם
 הפקיר דלמא ספק התויאח ליהף כלאוםזחרע
 אכילתן כדרך שלא עליהןחהבין
 נ"מ למאו המעשר מןפטחין

כל3
 כלב שאכל ממההאחכל
 רע כלב אדם יגדללא

כלה
 פוה לגלותאוסור

 בההסתכלות

3לי
 הגבהה מדיז קונה בכלי מדרצותאףר

ח-לג

ח-לג
ודד-נב

ה-קסה

ט-רנא

ת'ד-תה
ה-כה
ח'ד-תד

ח-קצד
י-עח

 רונגי-ערב,
ג-צו

 הג-ב,
ג-ג
 הג-ב,

ב-מג
ב-מג

י-יג
י-שת
י-קנה

ג-כג
ו-ריג

 רנבה-רלט,
ג-קי טעםמה

ח-ז
 וכט קס,ג-קנב,

 ז-קטד-ד,
 ט-רנד-קכה,

 קכח ו-ע, רפו,רפב,

ט-ת

ז-קצח
 ט-רכבו-א,

ת'ב-רכח
ז-קצח
ת'ב-רכו
ח'ב-רכז
ז-קצח
ת'ב-סז
ט-רכב

ג-קיז
ד-רטז
ג-קפה
ג-קיז
ג-קסז

י-רפב
 רצזה-רצו,

ת'ד-לז
ת'ד-לה

ט-שנ
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ט-שנא לאתרד עשיין כלי מחוצותאין
ט-קסז מאוס ברבר בו כשנשתמשוהגעלהו,
ט-קסז בו נכנס ביוב כששטפקהגעלהו,
ט-קסח כינתים בשנרפה וחלב בשר בו להשתמשזכוכית,
ט-קסח טכילהו לגף, כע"פ שמכרדחמץ,

ט-קסב טכילהו -טוסטער
י-צח הגעלה לעניןטלפק
ט-קסו טכילהו - היטער[ ]אינסטענר חשמלימזלג

ט-קסג טכילהו שחיטה, שלסכין
י-קב בהם להשתמש ורוזה שנחווקנו סודה קנקניטכילת
 מגעחי לבלועושדרכו

 ט-קסב טכילהו נכוים,
ט-קסה טכילהו לסחורה, מעכו"םשלקחו
ט-קסה טכילהו למכרו, העכו"םשעשאו
 טכילהו ולקחן, הץשראל וחזר מישראל מומר ישראלשקנה

ט-קסה

 זמרכלי
 בחוה"משמיעתם

כלים
 כלים טכילתראה
 הגעלה צויכים אם חרערם אלומיניוםכלי

 כלים נקראים אם ניירכלי
 כלי הף אי פ"א רק בו שמשתמערםכלי
 בכ"מ לו קתות ארם שלכליו
 מוכר ברשות לוקח שלכליו

כלווהו
למלקות

כמהין
 עליהם מברך ברכהאיזה

 הדםכסוי
 הרם בכיסף אשה לכבר נכקאץ

 הרוחע"י

 הראשכסוי
 חיובו מתחילמחו

כסף
 בכסף לקיררשיןטעם
 י-רעח הראללאר לפי לפרוע צויך אי כספה שפחתהמדינה
 י-רעו רמלכא אפקעתא הף אי כספיםשמיטת

כף
ת'ג-לו שבת לענין לעפ"לוועפ-ף

כפיה
י-רער בצידה שכרה שמתןאמ-ע

 ורבראפו"

 הצדקה עלכופין
 כגירוערןכפיה
 הצד מןכפיה
 מ"וז בומעתכפיה
 בניו להחזקת לשלם האבכפית
סקרדקין

כפרה
 ומת במטה ולדה עם שרשנהאשה
 שצערו עא לחברו מיתהגרם

 כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
 בשוגנ ררבנן אאיסודכשעבר
 בשוגנ אלאו עלכשעבר
 דפא ו-רפ, ה-א, ג-קי, כפרה בעי אץ בשוגנ אררבנןעבר

כפרות
ת'ג-כו והגדיל וועבר לקטןכפרה

ת'ב-תפ כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

 ת'ג-קכה התרנגול עלסמיכה

כרטיס
ח-מט בזה בורד שהך אץ להורה להעחיםכיהמ"ר,

כר"עה
י-לג ורגלים הים בפישוט כורע אינו למה לשבחבעלינו

כרך
ר-כגמהו

כרמליה
ח-קטז לרה"ר רה"ר בין מפסיקאי

ח-קטז ככרמלית דינה פארק באראעיר

פהטדות
 הכלים דין מה בטעות תתבשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

ת'ב-ט

ת'ב-ח כשרדת בהל' עניניםכמה

 תחת שנעשה להעיד אחוים השגחת תחת הנעשהמאכל
ת'ב-כזהשגחהו

 אלא עקוה ולא השגחהו תחת  עשעשה שחותם המכערררב
ת'ב-כושליח

 אשוריא
 אשור בר של הףאי

 אשירת נכתבו אם עזרא לפניס"ת

 וןם"יכהב
 נקי שאינו במקום רשא בכתב לכהוב מותדאץ

 תמה כחובה ולא רשיי בכתב הלכה ספויכותכין

ר-קנט
ו-רער
ת'ר-קמז
ת'ר-שער

 שטזת'ר-שטו,
ת'ר-רנז
ת'ר-שטו

ו-שטו
ו-שטו
ר-קנ
ט-שמז
ט-שסח

ח-קפח

ז-קיב
ז-קיא
ז-קיא
י-רצד
ז-קנז

ה-עה

ו-לט

ת'ב-ה
ת'ר-ויד

ז-ב

ט-רצר

ז-ח
ז-ח

ת'ב-רז
ת'ב-רח



הב הלבות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב םדר ל5י בל*מ5תח

בתוב8
 כעלה מפמ להטכרנה האקוה צויכהאי
 הכותל על ולתלותה לציירה שויאי
 ומאההם כעה לפרש צריךאם

 כחוכה לה יש אםארוסה
 הקונסרכטרבץם כחוכתבעמן

 כחוכה כלא יוצאת 4ר כזה"ז משה דת עלהעוכרת
 ככתוכהטעות
 האשה נאמגות - דאירכסאכחוכה
 לכעלה להוד"צ - שנאבדהכתוכה
 נכעלה ולא לחופה שנכנסה כרכתוכת
 כה חואויםכווכת
 כע"כ מגרש שאין כ"ש לדעת כתוכה תקנולמה

 כחוכתן הפסידו ואילונית שנ"ממאנת
 כעדיםמסירתה
 כחליו שם לונוסף
 כחוכתה - נכעלה ולא לחופהנכנסה
 כחוכתה הפסידה דת עלעוכרת
 חוספת הפסידה דת עלעוכרת
 שמכשרלחו יודע ובעלה דת עלעוכרת
 כחוכה כלאשוהה
 החו על השלום עליו חובות כהשכתבו
 כהוגן כתבהשלא

בחובים
 לעשוחו חווכ שרהא מח"כ כהנ"ך שכתוכ מה כלאי

 רני-רמט,

 ששעוריה מבהתבתותי
 קס קנט,ג-קנכ,כטומאה

כמעיבה
ז-ר כחוכה ע"י לכרך יכולאם

ט-ש גט לכחוכ מותו דיוכ4רזה
ט-ש גט לכתוכ מוחר עטכאיזה

י-קצו יו"ט לאחר שרביע אף שוי אי להוויו אגרתכחוה"מ
 ט-שסא ככתבהכרמר
ט-רצג המשתה יכר כשכעת לכחוכ מותר אםחתן

 ט-שא סת"ם לכחוכת כשר אי דפוס ע"יכחוכה
ש-שס מכחוכה עדיף איקול

בתם
 נדהראה

לא
 דאורהתא ומכטל דרכנן אחולא

להד"מ

 גבר ילבשלא
 יופי לשם נחוח לעשות לאיש מוחראם

 לזכר נקכה מלכהו הנוקותלהלביש
 דינא ציית דלא אמאן אלא מודעא כתבינןלא

 אשה של כמטויה לאישלצאת
 תחמוד לא ועל ילכש לא על עובר עצמוהכרפה
 גכר ילכש לא משום כו יש אי ויח כו שישבווית

 תחמודלא
 תחמוד לא ועל ילכש לא על עוכר עצמוהכרפה
 תחמוד לא של גדרמהו

 ההסוםלא
 התכואה על המהלכות פרותגמ

 ההנםלא
 ומעשרו כוכבץם עוכד לשכחאסור
 נכויכהצלת

 לעשה הניתק לאו הף אי - תעשוקלא
 תהגודדולא

 תענהלא
 כזה וימםכפרטר

 תהגודדולא
מהיד
בשץרוכ

לאו
 לעשה הניתקלאו
 לעשה סמוך יהיה שהלאו כעינן4ר
 עליו לוקה כהןאם
 עשרן כ' לנתק יכול אחד לאואם

 מהעשה יותר כוללכשהלאו
 לעשה המתק לאו הף אי תעשוקלא
ה-רסז ככל השוה לאו מנתק אי ככל שוה שאינועשה

 מעששה בו שאיןלאו
 לעשה הניתק מלאו קןלאי

 מעשה ע"י לעשותואפשר
 מעשה כו שאין לאו הף איהמפגל
 לוקה אי ונזר כבץה"ק ינזור שלאהתרוהו
 ישכ"מ מקוי אי מרצונו עבץרהעכר

 מעקוה הף שפחוועקימת

לברד
כטומאה
 האוץ מן ג"ט גכוהים שאינם )קארס(כמכונית

לביששה
 המכנסים ואח"כ קודם הכחונתללבוש

ש-רצה
ט-רצה

 י 1נ-/ 4הף
ג-קלד
כ-לה
י-רנג
ת'ד-רה
תד-קה
ת'ד-צו
ו-רמכ
~ד-קנכ
ד-רח
א-ד
ת'ד-צט
ת'ד-קכ
ו-רמכ
ו-רסא
א-ד
ו-רסא
ת'ד-פח
ת'ד-צז
ת'ד-קג

ז-מ
כ-לה
~כ-סו
ת'כ-עכ
ת'כ-עג

ת'כ-עכ
ת'כ-חו

ת'ד-שנו

ו-קטז
ה-קמא
ג-קטז

 י-רפו ח-קנח,-כח,

 קלט קלח,ח-קלז,

י-רפו
ח-קנח

ת'ד-ויט
ה-רסז
ה-רסו

 רסזה-רסו,
ה-רצ
ג-קטז

 סז סג,כ-סכ,
ת'ד-רעא

ד-רמז

ה-רסז
ט-שסא
ג-דלכ
ט-רככ
ט-רכג
ג-רלכ

ו-ויכ
ח-קו

ת'א-ה
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להף
 מבני ערפן בנתןלףזי

לוחות
 נכחגמם היואץך

לוי
 ע"ה כהן יוי על מרם ליצוקת"ח
 בא"י חלק לעת"ל נוחלין אי לףשבט

לויה
 ללוותו מותר אי לשרפו הקרובים שרחמםמת

לולב
 אנר צרךאי
 י"ח בו ערצא לאחר לטלטלו שויאי
 נ-נט העלים את המחבר הארום הכסף את להשאיר ישאם
 סינים אךבעו;ריאל;

 ולישוי זוז"נ ל"א ע"ז של רבלולבהא
 חוצצת אם הלולב שעלהטכעת
 נפסקה ואח"כ כשנרל חרומתהיתה
 כשבת אסרוהו למה בזה"ז רה"ר ראיןכיון
 תמרה בו שיעלה אפשר אם תלושהלולב
 שמרטה של לולבלמכור
 בזה חציצה הוה אימים
 ראשונקטם
 הלולבצורת
 מהיחרומת

 משנהלחם
 )ר(ח-קצז בחוה"מ משנהלחם

 ללחם לשנים אותו יחתוך אם שלם אחר לחם רק לואין
ת'א-רכחמשנה

לידה
ת'ר-שצר אמו במעי העובר לחתוך - לילרהמקשה

ת'ר-שפא היסווים להקל ליולרותזויקה

ת'נ-רלז לירה בסועת היולרתלהחדק

ת'ר-שצו העובר ולהציל האםלהרונ

 הסדרליל
ח-ויב בפסח הסרר קודם קרטרות בד'ביאוד

לילה
8'ר-רפו לנירסא אלא סיהרא איבראלא

ה-ר ציצןת זמן לאולילה

נ-ויא זמן מחוסר לאולילה

 ולחנ לצאת או בביתו יורבה ראש להיות עדיףאי

 פלפול או בקיאות הלומרו רבו חשוב, יותרארזהו
 שרוצה במקום מללנאחר בנו לעכב האב יכולאם

 בלימוד סתוחרו ישלש לעולם רשא רבויביאור
 הנכון הלימודררך
 לימודו לשלשחיב
 בזה"ז בל~לה תושב"כ*מוד
 לחבירו אחר תלמרדלהקוים
 מאמגוויילינאחר
 המפיל אחר תורהלימוד
 בדרנם תורה*מוד
 היכן ער תורהלינאחר
 יר"ש עם תורהלימוד
 ניגון בררךללמוד
 ~ר-שפג רנה,ת'נ-קסר, לעכו"ם תורהללמוד
ת'א-רנו ר"ט שבתות בליל שבכתב תורהללמוד

 ר-קכ בנו את ללמר האב חףבמה

י-קנו ביחידות ילמוד אי חבר לו שאיןמר

ר-קנר רווקא הרבמפי

ר-קכ לאביו קודם מזורז בן מחרער

 חוללימודי
ת'ב-קלב בכלל חול לימודי לימודאיסור

 ת'ב-קלא בכלל גים חכמת חהמוד לקאלערזש ללכתבאיסור

 ט-תו ליוניברסיטה לחזור הרוצהכע"ת

ת'ב-קלר לבנים ענגלישללמוד

 מחשבות לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר
ת'ב-רכא

לכם
 ח-קצא לכם סףה" במצה צויך אי אביו שלחן על הסמוךבן

 א-א לאכילה ראףבעינן

למה
נ-קטז ראתאה רויבית, רנזל, לאו רחמנא רכתב לילמה

לונבור
נ-קטז לוקה כשאינו - לאףן בב' עליולעבור

לעולם
 רלר קפא,נ-קא, תעבודו בהםלעולם

 עורלפני

ו-קיי עשה מצותבביטי
 ה-רפבנ-צז, בו אסור אינו שהמכסףלברבר

*1ד
ר-ח

 ז-חג-קעה,

וו-~ג %יה

ת'ב-תלה

י-רג

ת'ר-ריד
 רמבח-רו,

אחוים
ת'ב-קמו
ת'ב-קמח
ו-קנח
ת'א-רנח
ה-קעז
ה-קעה
ת'א-רנז
ו-קסר
ה-קכג
ת'נ-מג
ה-קעו
ת'נ-רפז
ת'נ-רס
ו-קז

ח-רלח
ח-י
ג-נט
ח-קמח
ת'ר-רטו
ת'ר-רצה
ח-י
ת'ר-וינ
ג-נט
נ-נט
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ג-צז גדול יותר באיעיד הוא המכקרל שחיובכדבר
 ו-קטז דרבנןבמצוה
ו-קלג יעבור אםבספק
ה-קב מכשילו אםבספק

ו-קלג דנהרא עבריבחמ-י

ג-צז בעכו"ם דנהרא עבויבתרי
 לפנ"ע פקע 4ר נדרותו על שאל ואח"כ לנדר חןהדשרט
למפרע
 ב' עובר אם עבירות בב'המכערל
 לב"נ אבמה-ח מכדת פחותהמוקרט
 צנחרם לא נערם בגוי ולמכורלתפור
 מ4רסור להפרישם - ומדדמומר
 עובר אם לטובה רצא להכקרלנתכוון
 המכשיל נתכפר אם תשובהעשה

"ט
 בלקט מותרין אדם כלמ4רמור

 הקודזןא
 בנו את ללמוד אבבחיוב
 והמת מצותגבי

 בלעוה"ק דוקא הלכה ספוילכחוב
 בלשה"ק דוקא 4ר לבטלה ש"שמחרא
מעלתה
 בלשה"ק לדברמצוה

 הרע.לשון
 עובר אם תלתא באפי לה"רהמספר

לעענות
 ארכרתלשוו
 עכרםלשון

לשמה
 ישראל פיקוח בלי עכו"ם בביח"ר הנעכדקלף

 לדעח  עצמומאבד
 להצילו חיכיו4ר

מאומץ
 מחצבתם מקורהעלמת
 משפחה יחוסלענין

מאמל
 ליום כרום לבוצל שלא הזוה"קכדבף

 מד"ת לאכלו כשכיתר ולאוסרולחחכרר
 מדק המקרד מןמאכל
 שבת לכבוד שהותרמאכל
 גים כמאכי~ שעושיםמאכל
 נכוים בשמות שמוקויאת

1
 מבואות לתקן שצויך או בעירוב סגי4ר

 עןרובין לתקן כוי צוה"פלהתקין
 לעןרוב מבואות קרתופי ביןנפק"מ
 מחיצות ג' וין הו"לעקום,
 רה"ר מוין מתראעקום,

מבוצל
 בשבת חמים כרם ברזפורחת

מגילה
 באד"ב אובאד"א
 בשבת אסרוהו למה רה"ר ד4רןבזה"ז
 מוקפין ספקבכרכים

 לחזור ודעתו לכרך שהלך עןרבן
 לכתוב ולא לקרואנאמרה
 דעת בר קטן או אשה יותר חיוב כרעל
 המגילה בקויאתקטן

 וברדיו בטלפון מגילהקחאת

מגלה
 בחורה פרםמגלה

מגרוצ
 העוים למגרקר מתחתלבנות
 רבים בו שהחדקומגרש
 רבים בו שהחדקומצר

מדבר
 יו"כ מתי ומסתפק בההנמצא

מלליקין
 לנר מנרמדליקין

מדרש
 ממדרש הלכה לומויןין

מהדרין
 הידור של אנרברכה

 כקנסמודה
 אחר בב"ד תבעוהוואח"כ

מוועה
 בשבת הנדפס בעןחוןלהדפיסה
 סיני בשבועת רבמודעה

מוהל
ט-תכב למול לו לתת אסור פויעה מצותהמבטל
 י-קסז והסכים הא' וחזר לאחר המכד וסירב למוהלכיכד

י-קלט
ו-כב
ג-צז
ז-קטו
ז-קטו
ו-קלג
ז-נג

י-רפא

ט-רד
ת'ד-שפג
י-קסד
ח-ל
ט-רד
ת'ג-רנז

ג-קעג

ת'ג-רנ
 רעזת'ג-רעו,

י-קפד

 ט-שצטח-נו,

י-רה
 רז רו,י-רה,

י-לד
ט-קס
חךד-שצ
ת'ג-קעד
ת'ג-רכב
י-קיא

ח-קכג
ח-קמו
ח-סד
ח-קט
ח-קט

ח-נח

ח-ו
י-קמח
ו-יג
ת'ג-קנו
ד-צב
ר-פב
ז-צ

 ז-יג פו,ד-פה,

ה-קסט

ו-רעא
ת'ד-שסג
ת'ד-שסו

ת'ג-קכט

ה-ס

ב-מד

ח-רכו

ז-רנט

י-קמג
ת'ד-קועא
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מוחזק
 ישראל בחזקת מוחזק הנקרא הואמי

מוכר
 חמסן מקוי אי למכורכפהו
 למכור רוצה 4רמ לךשאמר

מום
 עובר למום קבוע מום כיןחולוק

מומי  כגף בערוב אוסראי
 מומר של מכליו מים לשתות מוחר4ר

 תומו לפי במסיח אשהבערות
 הבחנה צויכה מתי - אשהגיוש
 בזה"זדינו
 כעכו"ם או כישראלדינו

 טנץלה צויכים אם ממומר כליםהלוקח
 טבילה א"צ מומר ישראל שעשהכלים

 ברביתלהלוותו
 מאיסורלהפוישו
 שבת עליולחלל
 לא"ילעלות
 ת'ב-ל כליו לטבול צויך אי תשובה שעשה משומר אומומר
 ה-קעט לערלותמומר
ו-קלח טבילה צויך אם תשובה,עשה

מוסף
י-סב סעודה אוכל מתי מנחה זמן כשהגיע מוסףגמר

 ה-טז לשחוית מוסףהקרמת
ז-עב ג' ליום ב' יום מוסף בין בחוהמ"סטעה

 למוסף קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויאהרצייט
ר-קנג

ו-סא מוסף בתפלת כ' מבני ופחוחךםנסרם

מוסר
 ט-שפ ו-רפח, שרצח שהודה מי למלכות למסור מותראם
 ת'ב-חיא בארה"ב מסירהדין
 רעא ת'ר-רסט,ט-שלר, ועונשודינו

ת'ב-חי כגופו ובין בממונו בין לערכאות ישראלהמוסר
 ט-שכז המדינה למשרדי חבירוכשמוסר
ו-סרג המס לשלטון חבירולמסור
ו-רפה מהיזק רבים להציל להויגה יחידלמסור
ת'ר-קכא לערותפסול
ת'ר-רעא להדק במתכרןרק

מופת
י-קיב המואפיחךות ברפואותלהחרפאות

 ש"קמתאי
 במוצש"ק אכילתו חזון, משבת שנותרבשר
 ביו"ט שחל למוצש"ק מקולעים נרותלתקן

 גוילמוקף
 מגרלת זכוכית עא רקהניכר

מוקצה
 בהנאה אסוראם

 הנטילה לאחראתרוג
 בשבת לעכו"םמוקצה
 מוכנים עצים עליהםמרבה
 המילה לאחר מילה שלסכין

 כלי תורת עליו איןשלמטלטל

מור
 בפיך מותר הף אישבקטורת

מורדת
 רבנים מאה היתרבדין
 מורדת נקרא מתיגרר

מזבח
 מזבח בקדקר מועל אחר מועליש

 הצדיקים נשמות ומקויב עומרמיכאל
 חךנוך צויך אם ותקנהושנתקלקל,

מזוזה
 כחךבתואופן
 מרובעות ר' על ר בעיאי
 עכו"ם סרגנבוה במקום מזוזה להעמיד חהבאי
 לעכו"ם מזוזה נוחייםאין

 במזוזהאכסררה
 במזוזה קירארון
 הגזולבית
 הפקרבית
 השותפיןבית
 ומרתף התבןבית
 להחדר ע"מ מחיהבית
 עכו"ם עם שותפותבית
 משכון שלבית
 פתחין בב' חיב שערבית

 לבדון לבא סרכולבמקום
 מראוריתא חהבת אם שכורהדירה
 אחרדירת
 יום מל' יותר בה שדר אחרדירת
 הנחתה מקום חרוים לב' אחרדלת

 רסטת'ב-רסח,

ט-שעז
ט-שעז

ת'ר-ויז

ח-קער
ת'ב-כח
ג-קמו
ר-קעז
ה-נה

 ז-ויא סרא, ו-קלח, ה-רמר, ר-קסב,ג-נר,
 ט-קסחו-קלז,

ת'ב-כט
 ה-רפבר-קיב,
 ז-קטור-קיב,

ה-נח
ו-רצה

ח-ףח

ר-קכח

 צחר-צז,
 עטה-מז,

ה-מז
 ר-צזג-קיר,
 עטה-מז,

ה-מז

ז-ו

ט-רצז
ט-רצז

י-רער
ח-א
ב-מג

י-קצר
ב-יז
ת'ב-רכב
ז-קצו

 קצזה-קצו,
ר-קלט
ר-קלה
ר-קלה
ב-טז

ז-קפה יברך אם ימים אחוי ומחדרה המזוזההוריד
ר-קפר כשמחדרה יברך אם לברקה המזוזההוריד
ו-קפח כשמחדרן יברך אם ונתערבו המזוזותהוריד
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ט-ףא השם נגד לנקבה יש עליה שמונחתהקנה

ד-קלט חדר בתוךחדר

ב-יז ד' על מד' פחות כניסהחדר
ז-קצ לפשוטות המזוזות להחליף יכול אם מהביתעצא

 ו-קצה העשף מן ולא תעשה הף לא וחזר לזמן מהביתיצא

 באמצע הדלת ומזוזת דלתות ב'כשרש
 כזנב או בקובהכתבה
 סת"ם לכחרבת כשר אי דפוס עאכחרבה
 ממזוזה שפטור ממקום המזוזהלהסיר
 הדר חובתמזוזה
 המזוזה יקבע היכן מהדלת לפנים הדלתמזוזת

 יום מל' יותר בהם שדר הקיץמעוני
 המזוזה לעצמו לכתובמצוה
 קיומית או חרוביתמצוה
 משופע שפתחומרתף
 ז-קפט פשוטות מזוזות עבור רק לשלם ורוצה לוירהנכנס

 ז-קפז יברך אם אחרת וקובע פסולה המזוזהנמצאת
 ז-קפו וקובעה כשחוזר יברך אם המזוזהנפלה

ד-קמ הדלת אחוףקבעה

ד-קמ במזוזה ולא בכותלקבעה

ד-קלא סרד חיב אם בחו"ל ביתקונה

ד-קלג בו שותפות לעכו"ם קרשקופרטוב

י-קצג באלכסוןשהשרטוט
 קצהז-קצב, ומברך חוזר אם קנאו ואח"כ ביתשכר

 ד-קלב סרד חיב אם מפתח דמי ונתן ביתשכר
 י-קצז-קצה, העשף מן ולאתעשה

מזר12ת
 תח ת'ד-תא, יח, יז, טז,א-יד, בניו במזונות האבחיוב

 רנא ת'ד-רכו, יד, יג, א-יב, דאוריתא הף אי אשהמזונות

נוזיק
ט-שפה הממשלחרת הרפואה על לסמוך יכולאי

 ת'ב-שצה להודיע חיב אי יודע וחבירו לישרבה שהדקבחור

 יכול אי לאחוים היזק ועושה רבים בו שהחדקו מעברדרך
ת'ב-תנבלגדרו

 ת'ב-שצו יואיבה להראש יודיעו שלא רק לשלם רוצההמדק

 ת'ב-תמז הגנות פרחר המדקיםקטנים

 היטער[ ]אינסטענט חשמלימזלג
ט-קסו בטבילה חיבאי

מחאה
ת'ד-תה מחה ולא למחות מדויש

מח2ת
י-צז ליבון או הגעלה צויכה אי מבב"חבלעה

 זמןמחרסר
 ףננ-ףא, בדיעבד קדחשאי

 פסולוגדר
 זמן מחוסר לאולילה

 גרח~תומחזיר
 בערכאוחרהם לישראלנשאת
 בערכאוחיהם לעכו"םנשאת

מחט
 טהורה הגל עלה שעברכית

מחילה
 ת'ד-שיאו-סט, קנין בעיאי

ז-רסב בשחיקה מהניאי
ה-רפד קצוב שאינובדבר

 שסה ת'ד-שכד, רצב,ה-רפד,בטעות
ו-שהבנכף

ז-רסב קפיד ללא מחיל ביןחעוק

מחיצה
 מחיצה הף ]רמזור[ להטס( )רעד אדוםאור

 בשבת דווקא מחיצות בע"אי
 מחיצה הף מדד"מ שם לעבוראסור

בביהכ"נ
בביהמ"ק
 סעודות ושארבחתונה
 מחיצה הף שמיםביף

 לכו"ע מחיצות לה ישברוקלין
 רה"ר הף לא מחיצה, בהיש

 מחיצות ג' וין הו"ל עקוםמבף
 מחיצות ב' מהנימדאוריתא
 וירה לשםמחיצה
 מחיצה הף אימים

 מחיצה הוו הנוסעות ]קארס[מכוניות
 מחיצה הף אי ]עלעורעטער[רכבת

מחיצה
 מחיצה צויך אם לעכו"ם הנמכרחמץ

 המתים ביןלהבדיל

 2ביהכנ"ס~מחיצה
 שרעורהמה

 תערובת משום או הסתכלות משוםמחיצה

 עמלקמחית
 החיוב מיעל

 השםמחיקת
 מהשם א' אותהמוחק

ג-קיב
 קצבי-קצא,

ט-שא
ז-קצז
ו-קפז

 ז-קצהד-קמ,
ד-קלד
י-קפט
ט-ףב
ג-קיב

ג-ףא
ג-ףא

ב-כח
ב-כח

 קמח-קמז,

ח-רע
ח-קא

 קי קא,ח-עז,
ת'ד-צה
ת'ד-כח
ת'ד-צג
ח-קב
ח-קב
ח-עז
ח-קט
ח-קנ
ח-פא

 קמאח-עט,
ח-פא
ח-קסג

ט-רכ
ח-קפג

ז-יב
 דטו יח,ז-יב,

ה-ש

ו-קפג
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 לויהמחנה
 רה"ר דהוה רשא בדבףמרור

 השקלמהצית
 כ' מבןבפחות

טחשכ
 מחשבים עא סת"םבדקת
 בשבת שרעבוד מע"שהפעלחו
 הישראל עורת צריך כשלפעמיםבהנ"ל
 ידם על דיניםלפסוק

מחשבח
 במחשבהשבועה
 במחשבהתטורה

מיגו
 מיגו מדין הף אי שאסרהפה

 יהודימיהו
 החורהע"פ

מימאל
 הצדיקים נשמות ומקויבעומד

מילה
 הגדול בנו למול חיב אםאב
 החיוב מי על ימים ח'אחר
 משאצל"ג אףאי
 נפהש פקוח הףאי
 סנרק או מוהל להיות לטרוח ישאי

 דוקא המדרש בבית למול מצוה ישאי

 גדולה סנדקאות או גדול מרלה מצותאי

 הירקות שהלך אחר מעל"ע ימים ד להמחךן צויךאי
ת'ב-קסח

 ולהחדרו למולו כדי במרחק החךנוק להוליך דמי שפיראי
 ת'ב-קעט הבוית אחרמיד

ת'ג-קרא פעם בכל חדשאיזמל

ד-קפב ב"ד מדין בנה במילת חחבת האםאם
 מבב-לט, לעכו"ם פויעה לעשות לישראל מוחראם
 ו-קסו בעצמו חיחיך לעשות האב על מצוהאם

 לסעודת השלחן על ולהקרמו בלילה המאכל להכיןאסור
ת'ב-סד למחרבוית

 מבטל כך והעחסה הערלה עם הפויעה עור לחתוךאסור
 פריעהמצות

 קסט י-קסח, ו-קעב, קעז, קעו, קעה, קעד, קעג, קעב,ו-קעא,
 ט-תכב פריעה מצות להמבטלים למול לתתאסור
 י-קעג בשבת למול מהיאשה
י-קעה "פרע" "מל" החךבהבאור
 ת'ב-קעו הילד בהבאת אנ2רם לכמה שמכבדין סרלהבבוית

 למולו קברו פותחין אי קברוהוכשכבר
 ומן אחר למול אפשר הרמב"ם לשקביאור
 דקהבאביומא
 יסול השמיני דביוםבמ"ע
 י-קעט מב,ב-לט, קטורה כניבמילת
ת'ג-ערב הנכוית מןכנו

י-קסט וכר לנו ישלח הוא הרחמןבמסח
ה-קפב עבדיהם בסרלת קטורהכני
 י-קעח במילה חייבים ישמעאל כני עם שנתערבו קטורהבמ

 מהמילה חלק הוה אי מציצהבעמן
 בבויתברהמ"ז
 הבוית על לאכול מהו גדל" בצום סרלהבוית
 בשבת סרלהבוית
 לעשייתן עוברברכה
 מצותהגדוי
 כקרבן מכפר הסרלהדם
 מה"ת בצפרמם דפויעה הפוסקיםרעת
 חמימ" דאערתפיך ינוקאההוא
 בשבת מרלה גבי דחףה אוהותרה
 חה קיים כאילו כהלכה ופורע שמלהמוהל
 יברך כיצד ןאדאפטררט[ מאומץ ילדהמל
 בוית דם להחמא צריךהמל
 האסווים בבית כ2והאב למול ב"דחיוב
 בנו למול האבחיוב
 נינהו מצוות ב' ופריעהחיחיך
 חובל משום חיב מהצויך יוחרחתך
 חיב בשבת הערלה עם הפויעה עורחתך
 יעבירנו שמא גורו לא בשבת דבמרלהטעם
 לח' נימול אינו דופןיוצא

 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיחום
 לסנדקכוס
 והסבים הראשת וחור לאחר וכיבד הסכים ולא למוהלכיבד

י-קסו
 ת'ב-קסט מילה לענין אנטרביאטרקא או לילד 2רש חוםכל

 ד-קכו ולמעשיט לחופה לחורה יכנסכן
ת'ג-שיט אליהו שלכסא

ת'ג-קיב שני יו"ט לצורך איזמללהביא
ת'א-חרב ביו"ט מילה לבוית נרותלהדליק

 סעודה עשו וההווים בתמוז בי"ו מילה בבוית מוהללהיות

 הפויעה עור להפויד במלקחחםלהשתמש
 הערלה עור עם יחד הפויעה עודלחתוך
 בר"ה למוהל משץצהליתן
 שבת דוחה אמאי כעכו"ם כשרה מילהלמ"ד
 כנו במרלת חיב אם מההד קטןלמ"ד
 שוי אי מצוה לשם עכד"םלמול
 בשכת הפויעה מעור הפרדהלעשות
 עדיף אץזה וסנדק,מוהל
 מצוה שכר לקחתמוהל
 פורע אלא מל שאינומוהל

 קעוח-עג,

ו-סא

 ר-רלדת'
י-מט
י-נ
ת'ד-רכח

ט-שסא
ט-שסא

ג-קנא

 ו-רנ קסב,ד-קסא,

ח-א

ו-קעב
ת'ג-ש
ה-רסו

 רלחה-רלו,
ת'ב-קפה
ת'ב-קפו
ת'ב-קעח

י-קעג
ת'ב-קסה
ה-רלד
י-קע

ת'ב-קפב
ת'ג-שיט
ת'א-תס
ת'ג-עו
ת'ג-שכג
ת'ג-ש
ת'ד-שצא
ת'ב-קעו
ו-נט
ת'ג-עו
ת'ב-קסג
ד-קע
ת'ב-קעג
ט-שעט

 ו-קסטה-קעט,
 י-קעדו-קסו,

י-קע
י-קע
ת'א-תפג
ב-סו
ת'ב-קפג
ת'ד-נב
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ת'ג-כח ממון שלוקחממל
 ת'ב-קסב למחות צריך אם כהלכה שלא ברית שעושהמוהל
 בשנים בשבתמילה
 גר עא בשבתמילה
 הבן או האב חיוב מפני שבת דוחהמילה
 לחולהמילה
 משאצל"ג הר אי בזמנה שלאמילה
 ולזרז להקרים ענין יש אי בזמנה שלאמילה
 ה' ביום בזמנה שלאמילה

 בנומילת
 גרמילת
 חי כשנולד דווקא אי נפלמילת
 בפסח מעכבת אינה נפלמילת
 בלילהמל
 בשבת פרע ולאמל
 לקורעו מותר אי קצת ונשאד הפריעה עוד גם ונחתךמל

ףב-קעאבשבת
 ג-קד ב-יג, ברית דם הטפת צריך אי בשבת בזמנה שלאמל
 ב-יג מקלקל הר אי בשבת בזמנו שלאמל
ג-קד ח' תוךמל

י-קעז חחב בחבורה דמקלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל
 ז-קעג מילה לצודך שבת לחלל מותד שזדמנלן
ו-קסט הקטנים למול ב"נ עלמצוה
ת'א-תעז למוהל דוקא קוהך אימציצה
 שטז שטו,ת'ג-ארג, בפהמציצה
 צריך או המוהל עיני למדאה לשפוט יש אם ידוקמדאה

ת'ב-קסזלאבאדאטאריא
 לחזד עא למולו תקנה יש אי מילה מחמת אחיומתו

ת'ב-קעד
 ז-קסו י,א-ח, המילה על מברךמתי
ז-קסו וכר להכניסו בדכתנוסח
ה-קעט ברית דם הטפת צריך אם שבת מחלל ע"ינמול
 ט-דח מילה במצותנארם
ת'ג-שכא שםנהרנת
 ח-דמב עט, ה-מז, מוקצה הף אי המילה אחד מילה שלסכין

 ת'ג-ארט חלב במאכלי בריתסעודת
ת'ד-שצא בשד במאכלי בריתסעודת
ת'ב-סג הנדחה באב ט' במוצאי נאכט בוואך בשדסעודת
 ת'ג-ארא שחזר הפויעהעוד

ת'ב-קפח מילה מצות לשם למול רשאי איעכו"ם
 ת'ב-קפ ימול מתי מילה מחמת אחיו שמתוערל

ו-קעו בלילהפריעה
 קעו קעג, קעב,ו-קעא, שבת דוחהפריעה
 קסט י-קסח,ז-קעא, צפורן צריכהפריעה
ה-סא כשבת במילה המעכביןציצין
 ח-רמוז-פח, בחול עליהן לחזוד - מעכבין שאינןציצין
 ת'ג-שה צהבת לו שישקטן
ג-מב מילה אצל הותרה או דחרהשבת

 ט-שעט רפא,ה-רעט, במילהשליחות
ו-קעא בשבת מוהליםשמ

ת'ב-קסד במילה ח~ב אי סומא הנולדהרנוק
 תכג ט-תכא,ו-קעט, ]צהוב[ געל שהואחרנוק
 קעבת'ב-קסו, למולו מהו ]געל[ צהבת בו שנפלהתינוק
 כנעני עבדדאה

מילי
ז-ר לשליח מימסרי לאמילי

מילתא
ב-כר בממון - לגלר' רעבידאמילתא

ת'ג-שב
ףג-עט
ז-קעג
ת'ג-ארא
ג-קכה
ת'ב-קפד
ז-קעד
ת'ג-צו
 גרראה

י-קעב
ג-קע

 ז-קעטג-קד,
ה-סא

מים
 מים בכלל הם אם קיטור[ ]זיעה,אחם
 לתפילין חציצה הוואי

 בלולבכנ"ל,
 מחיצה הוואי

 ים נקראים מיםאיזה
 בשבת מותרים אם עלעקטרי ע"י מגיעים שמימיובדז

 מברך אם לרפואה מיםהשותה
 שני או דאשון כלי חארב שברעריאטאדמים
 פידות כמי או כמים הר אימלח

 בביהכ"סנשתהו
 בשבת חמים מים ברזפתיחת
 נפסלו חטאת מי ששתתה חולדה חטאתמי

 הדעת והיסח מלאכהפסול

 פירותמי
 עליהן מברך בדכהאיזה

 רגליםמי
 סז סו,ב-סה, האמה פי דרך דק אוסריםאם
 סבב-סא, להתפלל מותד אם תמיד שמטפטףמי

 סו סה, סד, סג, ב-סז, דאורףתא הף אישותהרן

 בהמה רגלימי
ז-ז טמאה בהמה דגלימי

מין
ג-כט בתשובה ערשוב עליו להתפללאם

ת'ב-דנ אפיקודס או מין מישראל אדם או לחבירוהקודא

מינקת
י-קכו רופן יוצא כשהילד מינקת חן ישאי

 המצוימיעוט
ז-צט מהו המצרמיעוט

מיץ
ח-נ מיץ לעשות כ,שבת תפודםסהרטת

 ג-צאב-א,
 ח-יה-ט,

ח-י
 קמאח-עט,

ט-שב

 מוח-מה,
ו-מד

 מוח-מה,
ב-א
ה-ב
ח-נח
ג-דכג
ג-דכג

ה-לח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדר לפי כללימפתחרמ

ח-נא מאכל עלכשסוחסרם
ח-נב כיום בו לשתוחו מותד אי מאוליוזב

מיתה
 למיתה חיערנןאי
 שכיחאאי
 מת הף אי מלפעול פסקהלב
 מת הף אי מלפעול פסקהמוח
 באדם מיתה קכיעתזמן

 מיתתו קירוב ע"י יסוויולהקל
 קרמות המתיסר מסוכן חולה עללהתפלל

 ר"ת ע"פ מיתה היאמה
 אשחו מתרת אי בב"נ הבעלמיתת
 חכירו סרהרג גורם ועי"ז עצמומצית

 ]קאר[מכונית
 הוצאה איסור בו ישאי

 לבור ואמוץ' מג"ט יותר גבוההאינה
 לס"ר צטרף אי בוהיושב
 מחיצה נעסרתהנוסעת,
 רה"י הףתחחוה

מכין
 ממש הף אי - נפשו שתצא ער אותומכין

מכירה
 לגף בהמהמנירת
 עכירה על העונשמכירת
 מחומצת בתבואה חמץמכירת
 שליחותו עשה לא כשהשליח חמץמכירת
 פ"ו כשקחם אשה לישא ס"תמכירת

מכס
 במכס המחףב חפץ שמירת עלאחחות
י-רחצ לשלם חהב אם ונאבר במכס להעכירו חפץלקח
 שאינם אמר הבדיקה ובשעת במכס, להעכירם חפצים לוניתן
 ת'ב-תמ עי"ז להיזק וגרםשלו

ת'ב-תמה המכס להבויח מותראי

מכתכים
ת'ב-רא הרואר על הנשלחים חורה רבוץ אוברכות

 ת'ב-רב ב"ה המכתב בראש לכתוב מותד אי חולמכתכי

מלאכה
ח-כ הפסק הףאי
ח-לא להברכה בע"ש הרלה"נכין

ח-לא תנאי מהניאי
ח-מו גרמא ע"יבשבת
ח-לר בשבת לישראל לעשותו לעכו"םהמותדת

ח-קצה שוץ אי בחוה"מלנקרם
 רטזח-רטו, להחמיר יש אי הספירה כימילנסרם

 לגופה צריכה שאינהמלאכה
 ה-ס ר-נ,ג-מג, משאצל"ג הף אי שבת לחללאנסוהו
 ט-שלט משאצל"ג הף אי בצבא שבתחילול
ה-רסז משאצל"ג הף אימילה

מלבוש
י-קטו אבות ממנהג הלבוש וסרנף המלבהרםצורת
 שו"ע עליהם קרש מלברשרם חולים בכית לרופאללבוש

ת'ב-מג
 ובחוקותיהםראה

 ולוהמלוה
ד-ויר לו יש קועבוד איזה המשכון עלמלוה
ר-ויר למחול יכול אם השט"ח ומכר המשכון עלמלוה
 ה-רעז לפרוע חחב מחו ליו"ט פרעון זמןקבע

מלח
ב-א פירות כמי או כמים הוואי

י-מח השולחן על מלח להניח התוס'בטעם

מליח
ר-ויט כרותחמליח

מליחה
 הכלים דין מה בטעות ונתכשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

ת'ב-ט
ר-צט מליחה במקום מכונה ע"י הרםהוצא
 ז-קב ו-קכז,ר-צט, פעולתה מהמליחה
ו-קכז טחון בשרמליחת
 ז-קא אח"כ למלחן אפשר אם קוים מים ע"י עופותמרטו
 ז-קב כימיים חומוים ע"י עופותמויטת

מליקה
ט-תכר שהותרה אלא נכילה או שחיטה הףאי

מלך
 מאבוחוו סררש בס"ת יתאאי

 לומר הוא ס"תבאיזה
 התמנותו לאחר ד=קא אי ס"ת כתיבתמצוות
 חולץ ולא נךיבם לא מלךבדין

מלכות
 המלכות אחר להרהראין

מלכיות
 רמלכיות י"ח אי דזכרונות תקיעותשמע

 ו-רכבה-קעא,
ב-מח
ז-רפו
ז-רפו
ת'ג-שעב
ט-ת
י-רב
ז-רפו
ט-תכ
ט-שפב

ח-צו
ח-קו
 צוח-עה,

ח-פא
ח-קו

ז-קטו

ת'ג-רכב
ה-קער
ת'ג-רכב
ת'ג-קא
ה-וץ

ת'ר-שמה

 קפוה-קפה,
 קפוה-קפה,

ה-קפר
ת'ב-שסה

ט-שכא

ח-רא



רי הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא'ב פרר לפי כללימפתח

 תשב"רמלמד
ה-רפח נפועלףנו

ת'ב-תיא עיר בכל מלמיין להעמיד ויב"גבתקנת
 שכל מספר היליים כשכיל צילומים לעשות יכול אימלמד
 ת'ב-חךד שמורותהזכיות
 ת'ב-תטו לעצמו ינהוג כיצר היליים עם שמתפלל תורהמלמר

מלקות
ג-קיג בחלב בשר אהנאת לוקיןאם
ג-קטו ענין אינו באם הנלמד רבר על לוקיןאם

ג-קט כעיקרבטעם
י-רלא א' חסר מ' לוקה אמ"עבעובר
ה-עה למלקותכלשהו
ח-מג ספק התראת דהף ל"א אמאי לאין חחכיהמקדש
 ו-שג בגניבה אח"ש לוקין איןלמה
י-רלב ממלקות פטור אי רצועה אנגיעתנדר
ג-קפו עצמוע"פ

ממזר
ב-כד היתירה ישראל קרושת מצר הוא אם מזראיסור
 ת'ב-רעז עוים בלי ממזרות לעז להוצאת לחושאין
 ז-ריד תשובה בבעלי למזרות לחוש ישאם
ה-קפא חולה כשהוא עליו להתפללאם

ב-כו לירושלים להכנסאסור
ר-קנח ממזר הולר הף אי עיים ואין שזנתה אישאשת
 ו-ויז . ממזר הף אי הנרהבן

ר-קס ממזר הף אי מפסולים מלאכותיתהזרעה
י-שב הממזר העובר הורגים אם בתשובה וחזרהדנתה
 ז-רטז האב בעוון הבן נאסרלמה

 כהב-כר, חללה משום אסורה אםממזרת
י-רמג ממזר שהוא בנו על האבנאמנות
ג-קח טהרתוסוד

 בפיך המותרמן
ז-ז בפיך מותר הף אי בעלמא לעפרא שנשתנהאיסור
ז-ז בפיך מהמותר הף איחלזק
ז-ו לעברן טמא בשמן הרזועותלמשוח
ז-ו כלכים בצואת התפילין עורלעבד
ז-ו טמאה בהמה בדבק תפילין בחרלתקן
ז-ו בפיך מותר הף אי שבקטורתמור
ז-ו בפיך מותר הף לאמקר
ז-ו בפיך מותר בעי אי העורעבוד
ז-ו בפיך מותר בעי אי תפילין שלצבע

מנהג
 יז טז, טו,א-יד, יין הף אי בתנ"ך המובאמנהג

 ו-קכ למנהג ממנהגהמשנה
ג-ס בפווים הפתחים על ולחזורלהתחפש
ת'ג-קכ יי"ש עם לעק"ך עיו"כ לחלקמנהג
ת'ג-רמג נקרם שערות לקוץמנהג

 ומעריבמנחה
 הסעודה אוכל מתי מנחה זמן כשהגיע מוסףגמר

 עביד כמרדעביד
 נר מדליק אי במוצש"ק מעויב קודםהמבדיל
 רמנחה קדושה שמע ואח"כ מעויבהתפלל
 צה"כ ער מנחה תפלתזמן

 מעויב קודםטעימה
 מנחה אחוי פווים סעודת שעווויםטעם
 מעויב מתפללים ציבור ומצא מנחה התפלללא
 דמעויב ברכו ושמע מנחה התפלללא

 ובמעויב במנחה רצה אומוים שאיןמקומות
 אומוים אם המנחה בתפלתתחנון
 רשות ערכיתתפלת

מנין
 מצטרפין וארק דתשעהבהא
 ב' כיו"ט חו"ל בני למנין מצטרף אם א"יבן

 בציבור תפילה מקוי אי ר"ל שבתמחללי

מנעלים
 הוצאה לענין כיוהכ"פ, בהםהיוצא

מנקת
 ללידה חודש כ"ר תוך וסתקכיעת

מסוכנח
 מסוכנתגרר

 לטויפה מסוכנת כיןנפק"מ
 אדם בניעא

מסים
 מסיםהעלמת
 המס לשלטון חכירולמסור

 המצוות עלמעבירין
 מעכיוין אם המובחר מןבמצוה
 מצוה. בהירורכנ"ל,
 בשעתה מצוה בחכיבהכנ"ל,
 מעכיוין איןראה

מעוכרת
 העובר להרוג מותר אם בזנותנתעברה
 הדמים מן מסולקת הף מתימעוברת
 וסתראה

מעות
 י-רצט קאמפ' הטלפק בהן זכה אם ציבווי בטלפוןהמונחים
 י-רצט רמבעה"נ בקופת כשמונחיםכנ"ל,

 ת'ר-סר ו-נז,ה-עג, הלכה עוקרמנהג

י-סב
ו-מט
י-סא
ו-נא
ז-לב
ד-ל
ח-רלב
ו-מח
ו-נ
ג-יב
ח-כח
ה-קסג

י-כ
י-כא
י-טו

ח-רז

ה-קלט

י-פג
ט-קנב
ט-קנא

ו-קרג
ו-קרג

ח-ו
ח-ו
ח-ו

י-שב
ת'ב-עה
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 מעשר ממעות קי, מחנה שכרתשלום

 קונותנועות
במטלטלין

 לחזור יכול אם מעות קנין אחוינשרף
 דבויהם העמידו אם מצוה לדבר במעותקנה

מעילה
 הקדש בחפצימעיה

מעקה
 ומת אחד ונפל מעקה בנהלא

 המשכיר או השוכר במעקה ח~במי
 בחו"ל מעקהמצות
 במעקה חתבת אימרפסת

 הבית למדרגות מעקה בדין חתבאי

מעריב
 ומעךב מנחהראה

 ידיםמעשה
 לעצמה הף אידבוגרת

 כספיםמעשר
בזמה"ז

 כולללבני
 מעשר במעות ישיבה לטובת בבאזארלקנות
 מעשר במעות ספויםלקנות
 מעשר ממעות קי, מחנה שכרלוולם
 שקיבל ממתנה מעשרמעות

 אביומתמיכת
 שתתעשר בשבילעשר
 מעשר מכספישכ"ל
 צדקהראה

 שנימעשר
 בברכה להפויש ושוב לברך כששכח אהפרשה לשאול שויאי

 דשיל"מ הף אי לירושליםחוץ
 פרוטה על לפדותו א"ימנהג

מפטיר
 הפטרהראה

 טויבהמפני
 התורה כבודראה
 בממתו זקןכבוד

 מיקוהו עם ומדבר עומדכשהחכם

 הגל עליומפקחין
בגוסס

מפרכסת
 והערכה העמדה בר הףאי

 כחו הףאי
 פז פה, ה-פד,ד-צד, לב"נ מותראי

ז-צח לישראל דמותרתמנלן
ת'ב-א בליעה לענין כמתה וינה אימפרכסת

מפתח
 בשבת טלטולואופן

מצבה
 צורה דמות עליהשיש

מצה
 פסח של אחרון פשוטים לאכול מהו ז' כל שמורה מצהאונל

ת'א-שנט

 משנה ללחם פשוטה מצה לצרף מהו שמורה מצהאוכל
ת'א-שנח

ז-סח מצה טעם בעינןאי

ח-קצא אביו שולחן על הסמוך בבן לכם בעינןאי
 י-עה שלכד"א מצהאכילת
ו-ק המוציא ברכת בלי מצהאכל
 ת'א-שעד ארוסתו על כבא ע"פ מצה האוכל הירושלמיביאור

 ת'א-שעא נפשו שתצא עד אותו מכין פסח ערב מצההאוכל

 ת'א-שסו יעשה כיצד לחלה ומצרף מצותהאופה

 משנה לחם לו ואין ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים
ת'א-שענאחר
 עם לדמון מצטרף אם ]געבראקט[ שרף' מצה מלאכולהנזהר

 ת'א-קסהאוכלים

 שלא מי אצל לאכול מותר אי מאשין מצות מלאכולהנזהר
 ת'א-שסנזהר

ת'א-תצב עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות כיןחילוק

 י-ק מצה ואכלכפוהו
 קודם שנשאבו מים עם השחר עלות קודם מצותלאפות

ת'א-שסדשקעה"ח

ת'א-שסז נחושת של באגן מצותלישת

ו-קא יעבירנו שמא גזוי' לאלמה

 שאוכל למי למוכרן מותר אי מאשין מצות אוכל שאינומי
ת'א-שמה

ת'א-שסג דוקא זכוכית כלי צויכין אי שלנומים

 י-קד דפסח בא' עשירהמצה
ת'א-שפט גלגול בשעת שנתקפלהמצה

ת'א-שפח בעצמו מצוה מצות לאפותמצוה

ת'א-שפז חובה מצות אופין אימתי בשבת שחלע"פ

 ששמים מה וצ"ע הדחק כויעת הברז מן שלנו מיםשאיבת

י-קסה

 רמה-רלט,
ז-רסב
ז-רסב

ת'ד-שיח

ו-שטו
ד-רמד
ד-רמג
ט-קוצט
ת'ב-תסו

י-רכה

ת'ג-שנג
ת'ד-שכג
ו-ר

ט-ת

ה-פד
ה-פד

ח-קס

ת'ג-רטז

 ר קצח, קצז,ו-קצו,
י-קסה
ו-קצט
ת'ג-שנו

 רבו-רא,
י-קנט

 קצזי-קצו,
ז-קנ

 רטוט-ךג,

ו-קס
ז-קנב



ריב הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תח

ת'א-שסב במיםכלאדין
ת'א-שצ שנחתך לאחר הכצק על להוסיףו~לא
 לישה קודם קמח להוסיף מותר בקמח הרבה מיםשפכו

ת'א-שסח
ה-סח י"ח לצאת ומצה חמץתערובת

מצוה
ג-קסא חפצא איסור או גברא איסור הףאי

ת'א-תקכר ובתקנותיהם ררבנן במצות תוסיף בל ישאי

 להיתר בתורה המפורש רבר לאסור חכמים ביר כח ישאי
ת'א-תפב

 ולקיום שבקרושה רבר וכל למנין לצרף רעת בר נקראאיזה
 ת'ב-תכגהמצות
 שטו-קה, חבילות חבילות מצוות ערטרןאין
ח-קנט עולמית נוהג אלא ובמקום בזמן תלףאינו
 ו-סג המצוה קיום קודם אכילהאיסור
 ט-רכו רכח,ח-יא, ממצוות עצמו להפקיעאיסור
 ה-עה שלכר"א מצוהאבילת
י-ער מצוה לקחם אחרת לעיר לנוד חחבאם
ר-רלז ףרושה חזקה במצוות ישאם
 צח-סר, עירובין לתקן מצוה ישאם
ת'א-קצ ביום מותר אי בלילה מצוה מלקחםאנוס
 ה-סה מצוה ומבטל רשותאחז
ת'א-שצר במצוה ערעור חציבדין

ט-רכב בציצית כלאיםבדין
 רתפילין מהקישא שהז"ג ממ"ע פטורות רנסרםבררשה

ת'א-תפה
ת'א-תקכג לעני עסרר בין לחלק יש אי מצוהבהידור
 ת'ב-רצב למצוהבהכנה
 סרכףן ובלבר הממעיט ואחר המרבה ראחר האביאור

ת'א-תקיג
 שנית בה יעשו אחת מצוה בה שנעשה כיון שאמרובמה

 מצוהחיבוב
 כמצוה  שיעורחצי
 עשה ולא מצוה לעשותחשב
 אחת בבת לשתותו מוהדכוש"ב
 בש"כ גם קךיך תעבודו בהםלעולם
 חיוב או מצוה הף אשהלקרש
 מצוה כל על נפשמסירת
 בהידור שלא שנים או בהידורמצוה

ת'ג-כח
ת'א-שסא
 כזה-טו,

ה-קצג
ח-ו
ח-ו
ה-רכ
י-עז

ת'ב-שכז
ת'ר-תא
ה-עב
ט-רל
ר-רכר
ח-רמו
ת'א-יט
ת'א-תפר
ט-רכב

 ת'ג-שח ז-קצט, ו-סרב, ח-קפט, מבשלוחו יוהד בומצוה

 בשכרמצוה
 מבחינם עדיפא בשכרמצוה
 תחמיצנה אל לירך הבאהמצוה
 המת רבדי לקחםמצוה
 עדיף מה עה"מ מעבידין ואין המובחר מןמצוה
 עדיף מה מצוה שהחת ואיסור המובחר מןמצוה
 בסיני נשנית ולא שנאמרהמצוה
 בזה הערעור חביבות,מצוות
 עליהם מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף להם שאיןמצוות

 כלאו חמורה כרת בה סרש עשהמצות
 כוונה צדיכותמצות
 מצוות ב' הם ופ"ו קידושיןמצות
 מצו לקיים שכרנטילת
 מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים ר'נטל
 בממוניה מצוה רליעבר לאינש ליהניחא
 שהז"ג מ"ע על מברכות אינסרם
 שוא"ת הף בציציתסדין
 ה-רער חיובית שאינה במצוה מהמצוה פטור במצוהעוסק

 קיומית או חיובית מצוה הף איעירובין
 מצוה הף אי סוכהעשית
 מצוות קיום גרדי עליו יש איקטן
 מטונף במקום מצוהקיום
 מחלוקת לידי המביאה מצוהקיום
 משהינן לא מצוהשהף

 להמצוה הברכה בין הפסק הף אישהחחנו,
 רלח רלה, רלב,ה-קמה, רע ירע לא מצוהשומר

 י-סרח הפורעניות מעכבין מצוהסרודי
ט-רל חיובית מצוה הף אי הקןסרלוח
ה-כד ליכא עלמא בהאי מצוהשכר
 על.המצוות מעבידין איןראה
 המצוה ברכתראה
 מקדימין זדידןראה
 בעבירה הבאה מצוהראה

 בעבירה הבאהמצוה
 ת'ר-רנר ת'ג-קמא, ו-ק, ה-רפז,ר-ב, בעבירה הבאהמצוה
 ר-עז מצהב"ע הף אי ותקע לתקוע הרופא לואסר
 ח-רלט י"ח בה יוצא אי הבעלים ונתיאשונזל
ר-ב מצהב"ע הף אי סרנף או יאוש לאחרגזל

ח-קצט מצהב"ע משום פסול אי הגזולשופר

ח-לג
י-טרטו-קעא,

ו-סרב
ח-לג
י-ש
ט-רכט
ת'ר-שפה
ת'ג-קמו

 שכר לקבל מצוות לעשות שרצה נחבן
 ח"ח אי הבעלים ונתהאשוגזל

 מצוות אצלדיחף
 מחבירו מצוההחוטף
 קנס או מדין זהובים י שמשלם מצוההחוטף
 זהובים " משלם מצוה שהחוטףהטעם
 עדיף מה מצוה שהחת ואיסור מצוההידור
 המצוה קיום לאחר מצוההירור
 המצוה בכלל הף אי מצוה לרברהליכה
 מצוותיוהמוכר
 בהעשרה מקודשת אי בשדיפה שמצוותן באיסוה"נהמקדש
הומם
 א' חסר מ' לוקה מ"ע עלהעובר
 חיובית מצוה הף אי תרומההפרשת

 בבע"ת מצוות קיום התחלתזמן
 למצוות מקדימיןזוידן
 בשעתה מצוהחביבה

ת'א-שלנ
י-נ
ח-רלט

 רטזת'ר-דיר,
 סרבו-נט,

ט-רפ
ט-רפא
ח-ו
ח-רמו
ה-ערה

 קערה-קעג,

ט-רפ
י-רלא
ט-רל
ט-תח
ת'א-קלב

 חו רב,ה-טו,

ח-קמג
 י-עבח-רלז,

א-סא
ה-יח
ח-קנג
ח-ו
ח-רכב



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"נ מרר ל*י נללימ*תחףנ

 ניתם ייהמת יאומצות
 ת'א-ע ח-ב, קיר, ו-א, קנג, ג-קלט, ניתנו ליהנות לאומצות
 מסוכה הנאהבנודר
 ורכיהבפויה
בציצית
 מצוה בהדי הגוףהנאת
 בטליתו מותר אי מחכירו הנאהמודר

 ל"ת דוחה עששהמצות
 רשפחות ל"ת ולידחי רפ"ו עשה רליתיבהא

 גרמא שהזמן עששהכוצות
 שהזמ"ג מ"ע שהוא כיון לר"ת לעמוד מחמיבת איאויה

ט-רצז
י-ג לקחמם הנקרם רשאותאי

י-סח מעשהזמ"ג הף אי חמץהשבתת
ג-כה גרמא זמן הף אי אי' מחמת המצוה לעשותכשא"א
ה-רסז מעשהזמ"ג הף אימילה
ג-כח מעשהזמ"ג הף אי בזמנה שלאמילה
ט-רלא רקירושיןמ"ע
 ו-יג רסט, ה-מז,י-ג, מעשהזמ"ג על לברךנקרם
 ו-פח מעשהזמ"ג הף אי עיו"כסעודת
ה-רסג מעשהזמ"ג הף אי העומרספירת

 תעשה לאמצות
ט-שסח כפרה צויך אם בשוגג לאו עלעבר

 דרבנןמצוות
ח-קמגעירובין
י-לז בהן חהכין אםקטנים

 ב"נ מצוותז'
ט-שפאבזה"ז
ט-שצו יקחמום שב"נ לראות הישראלבחיוב
ת'רעשפג לגף מצות שבעללמוד

מצורע
ג-רכו באהלמטמא
ג-רכו באהל מטמא אי עוברמצורע

מצטער
ו-קטו מהסוכהפטור

מציאה
ת'רעשפט מעיה"ר יחוש מציאהמצא
 אבידהראה

מציצה
י-לח שחוה או אכילה חקרב אי פףהמהנץ

מקוה
 מקוה הכשראופני
 וכר בעלחתו אלא נטהר טמאאין
 לכתחילה איסור מבטליןאין
 למטה מלמעלה לבור חיבור מחרלאם

 ח-רלה קמט, ז-יר, ה-קנא, ראורהתא הף אי סאהארבעים
 י-קמו באמצע וטבלא למקוה בורותב'

 י-קמוט-קצב, סאה ונתן סאה נטלבדין
ט-קצב המקוה תחת גשמים מיבור

 י בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשוןכיאור
 הכה"ג בו טבל היאך עיטם דעיןבמקוה

 סודה מי לוגיןג'
 ברזל בסילון מיםהבאת

 שאוכין לתוכההומשכו
 קרעורה מההמשכה
 אבנים רצפת ע"גהמשכה
 בטפח בעינן איהשקה
 זויעה או כיטול מדיןהשקה
 בשבת מקוההשקת
 למקוהזוחלין
 חהקרנן - לים שנפלה חןחכית
 קטנים בטסים הכותליםחיזוק
 דינו מה שאוכין בספקטבל
 חסרה שלא המקוהלברוק
 טהורה הגל עלי' שעברמחט
 פוסלים שאוכיםמים
 כשרה מקוה פוסלין לא שאוכיןמים
 מררבנן או מראורהתא פסולין שאוכיןמים
ת'ב-קו מים דין להם יש אי ]סנרם[ מקיטור שנעשומים
 ב-א לכתחילה כשר הוא אםמלח
ז-קמח מראה בקרנף נפסל אםמעין
 ת'ב-קיז-קמז, מקוה ע"גמקוה
ז-קמז נקכים ב' תש מקוה ע"גמקוה
ב-ג קרעורה מה עגולהמקוה
ב-ר חסר ונמצא שנמדדמקוה
 ת'ב-קט המים נפסלו אי זוהם למנוע חומר בו ששפכומקוה
 ה-צב ממים שנתהוו ומיבחווויןמשלג
 ה-צאב-א, ]אדים[ הקיטור עא וקיטורמשלג

י-ר בו טכילה גמים, לג~ר הרעפארמער בומשתמקרם
 ב-ר מיבויך מכיסיהנהרא
ט-קצז בזוחלין מטהוין אינהרות
ב-ר למקוהנוטפין
ת'ג-ע בע"שניגוב
ה-קמו שם להתפלל יכול אם בחררו מקוהעשה

 למקוהסרלטער
 עזרא טכילת לאחר שאוכיןפסול
 גשמים מי המכיאצינור
קטפרס
 ררבנן או ראורהתא הף אי מראהקרנף
 פסולו טעם מראהקרנף

ח-ב
ח-ב
ח-ב

 י-צגר-כח,
ח-ב

ט-רמה

ט-קצג
 קנו קנג,ה-קנב,

ט-קצב
ז-קמז

ת'ב-קה
ת'נ-קז
ת'ג-רמו
ט-קצו
ה-סח

 קיזר-
ר-קיז
ר-קיח
י-קנ
ה-נר

 ז-יר ג-ז,ב-ר,
ב-ר
ט-קצה
ב-ה

 ח ז,א-ו,
י-קמז
ת'ג-רמז
ב-ר

 ז-ירג-ז,

 ת'ג-רמרת'ב-קיא,
ת'ב-קר
ת'ג-רמח

 קמט י-קמח,ז-קמז,
ז-קמח
ז-קמח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םרר לפי כללימפתח

ז-קמח ורחךחות עשן מחמת מראהקרנף
ז-קמח המשנה גוף נתערב שלא מראהקרנף
ד-קיח חיבור עא כלי בתוך להטביל הנקבערעור
 י-סה שבת טבילת עבורשכר

ד-קיח שיעורו - הנודשפופרת
 טבילהראה

 ]2~איעך[מקלחת
 ה ב,ג-א, קבין ט' ידי בו יוצאיןאם

מקלקל
י-קעז ח=ב בחבורה דמקלקל לר"שמנ"ל

ה-שא בחבורהמקלקל

מקרא
ו-רא פשוטו מיוי יוצא מקראאין

מקרר
 ח-מח לפותחו שרי אי הוצאה הדלת, בפורחת הנדלקתהנורה

 לילדמקשה
ט-של רודף משום הף אי העוברחיתוך

מראות
 וסתראה

 עיןמראית
ו-קלו בהיתר לתלות קרש היכא חחקרנןאי

 צוה-צה, דרבנןבאיסור
י-צה בב"חבמבויל

מרור
ז-סח מרור הנקרא ירק טעם או מרירות בשץנןמי
ז-סח מר שאינו חסה לוקחיןאיך

י-רצב אכילחו כדרך מקרי איאכילחו
ו-צב בחרוסת המרורהשהה
ו-צב מר להיות סופו שאיןסאלאט
ז-סח מרור טעם בטלשלקות

מרפסת
ט-שצז במעקהחיובה

 ומתןמשא
ו-רפב דאורהתא הף איבשבת
ו-רסג אונס חוךמו"מ

משגיח
ת'ג-קע הרבים אתשהכשיל
ת'ג-רא מבעה"ב שכר המקבלמשמח

 צדקה[ ]לגכותמשולח
 לסלקו אפשראם
 צדקה גבאי דין לו ישאם

 חלקו תובע והמשולח למוסד הכסף שולחין העיראנקר
 רלחד-רלז,

 זרעמשחית
 לנדותו צריכין ב"ד או בנידף ממילא הואאם
 עצמו והמקשה דהמנאפים נידףבדין
 הנירף נפקע אם בתשובהשב

 כקוכיאמשחק
 לעדותופסולו

 שינייםמשחת
 איסור מתערובתשנעקרת

משי
ז-ו בפיך מותר הףאי

 גכולמעויג
 אחר לביהמ"ד ערעברו ביהמ"ד ממתפלליכשמבקש
 שמורות שזכרותיו תקליט לעצמוכשמעורק
 מש"ג משום אסור אי רב שם ערש במקוםלהורות

משכון
ר-קלה במזוזה חהב אם משכק שלמת
ד-ויד הלואה ב2ועת שלא משכון קונה בע"חלמה
 ד-ריד לו יש שעבוד איזה המשכק עלמלוה
ת'ב-תלט בו ללמוד מותר אי למשכון ספרקיבל

 מנותמשלוח
 שליח ע"י דוקא בעינןאי

 מותרת אם מנות משלוח קודםאכילה
 נקרם רק קרשבמקום
 למקבל ומותר לשולח האסור דברהשולח
 חורה דבריהשולח
 לקרכור מנותהשולח
 למוקפת מוקפת שאינה מעיר מנותהשולח
 בפורים קרקנה ע"מ קודם מנותהשולח
 מנות משלוחטעם

 קודם איזה לאביונים ומתנות מנותמשלוח
 קודם איזה פורים וסעודת מנותמשלוח
 מנות ב' הף אי ונר'עוגה
 טלפק עיעל

 לרבו לשלוח מהותלמרד

משנה
ה-קע הגמרא מפירוש אחרת לפרשהא"א

י-~ז
י-~ז

 רגז-רב,
ז-רג

 רגז-רב,

ו-ער

ט-קנד

ט-שסז
י-רעט
י-שח

 קכדו-קכא,
ז-צב
ד-פח
ד-פט
ז-צא
ד-צ
ד-פז

 ז-צהו-קכג,
 צד-פז,

ז-צב
ו-קכה
ג-ס
ד-פט
ז-צד



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ*תחימו

משפחה
 משפחה פסול לחתן לנלות צהךאי
 משפחה יחוס לענין הנדהבני

 משפחה יחוס לענין מאומציםילדים

משקפיים
 בטליתלנקותם
 בשבת בהם ערמוש מהשמש, צבעםנשתנה
 חבירו של עינים בהר בו שורו מים כוסשפך

 עכו"םמוטרהמץ
 שבבית כלים חןמה

 כהונהכפץנות
 בזמה"ז וקיבה לחחםזרוע

 לאביוניםכ~ענות
 לעכו"ם לתתאסור
 קודם איזה מנות ומשלוח לאביוניםמתנות

מת
 זרוק אהל אהל,ראה
 חזקחו על מת העמד אמרינןאי
 לא"י העצמות להוליך מותראם
 לשרפו הקרובים כשרוצים ללווחו מוהראם
 אדם קרףאם

 בהנאה אסורבשרו
 בו ינהגו כיצד למיתה ונדון העכו"ם ביןגדל

 כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
 בכח טבעחוהוצאת

 קבין ט' בלי תכריביןהלבישוהו
 קראוננו לקרוביו יחיע לא עצמוהרוהלקט
 מה"ת יורש אי נס ע"י לחיותחזר
 שנית מקדשה אי באשה,כנ"ל
 המת דברי לקחםמצוה
 עזוב מביה"ק עצמותפינף
 ניוול משום בו יוש אםקטן

 לרשע צדיק בין הרחקהשרעור
 מחיצה מהניאי

 המת ע"ש לקראו נכון אי פלומ מיתת אחר שנולדחינוק
י-רסד

 המת הלנתראה
 הקבר חבוטראה
 טומאהראה
 כהןראה
 מיתהראה
 קבורהראה

מהה
ח-טז דמוהרת נבילה מכיצת מ"ש מתהחלב

ה א
 להחדר ע"ממתנה
 במתעמ"ל מימם ד' י"ח לצאת עדיףבזה"ז
 במזוזה חחב אי עמ"ל מתנה של בביתהדר

 עמ"ל במתנההמקדש
 זמן לקצותצריך

 כהונהכטזנות
 כרחו בעל לכהן כהונה מתנותהנותן
 מצוה חד הוו אי ונהרנההפרשה
 כהונה במתנות קטן כהןחלק
 כהונה מתנות לקבל מצוה יושאי
 הרומהראה

 הורהמתן
 חורה מתן מקודם למדיםאין

מתעסק
 איסור מעשה עושהאם

 ובעריותבחלבים
 מדאווייתא אסור אםבשבת

נאמנות
 אני ישראלאומר
י-רנז לה מאמין לא והבעל גף עם שדנתה שאמרהאשה
 ט-קעב טעיהר לומר נאמן אםבמקח
ת'ג-ריא מבעה"ב שכר המקבלמשגיח
 עגת'ד-סח, בחו לקדש האבנאמנות
 ו-רצגד-קסג, בנו על האבנאמנות
י-רמג בנה על האםנאמנות
 ת'ג-ריד שנח, ט-שנה, עדות או נאמנות מדין באיסוריןע"א
 י-רנו שנטמאה לומר נאמנת אי נטמאה שלא מעידע"א
 י-פ זבוח אינו איסור חזקת נגדע"א

נבואה
 הלכה לענין נבואה על סומביןאם

בנהאים
 לעשוחו חיוב שיהא מחחב בתנ"ך הכחובאם

נבילה
 מ"ת קודם בנבילה נאסר אםב"נ

 נבלה קרף לגרהראף
 נו"ט אוכלים צבאחלהר
 שהותרה אלא נבילה או שחיטה הף אימליקה
 לגר ראףה שאינהנבילה
 נבילה שם מיניה פרח אם כלב מאכילתנפסלה
 לגר ראף' לשאינה שלכד"א נבילה ביןנפק"מ
 בנו"ט מוהר אם לההגיר עליוקיבל

 ומטמאה נבילה עכו"םשחיטת
 כלב מאכילתשצפסלה

י-רמד
ט-ילו
י-רה

ת'ד-שכז
ח-מד
י-רצז

ת'ג-קצט

ת'ג-קסו

ג-ס
ז-צב

ו-ריב
ט-רכד
י-רג
ד-קמז
ג-קיא
ט-רכח
ד-קנ
ט-ריט
נ-קכב
ט-רכז
ט-תא
ט-חב

 ו-קפה-קצג,
ט-רכד
ז-רג
ט-רכ
ט-רכ

ו-רמ
י-עז
ד-קלה
ו-רמ
ג-קפ

ו-קצב
ו-קצד
ו-קצד
ת'א-מג

ה-קעב

 ו-עאד-א,
 ה-צבד-א,

ד-א

ת'ד-טו

 קסהד-קסד,

 רנז-רמט,

ה-רס
ת'ד-שפז
ת'ד-קצז
ט-תכד
ז-קיב
ז-ו
ט-קנז
ט-קנו
ט-קוצד
ת'ד-שפח



רמז הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םרר ל*י בללימ*תח

 בנו"ט סחורהראה

נגיעה
ה-מז הנאהבאיסורי

ה-תט
ה-רס
ב-יז
ה-רס

ז-קכה
י-קלו
ח'ב-צב

 קכוה-קכה,
ו-ריז

 רכהה-קכז,
ז-צו

עעים
 ביום אלא רואיםאין
 כהוח שורניוכהן
 מרוכע בביח רוקא בחוםנגעי
 אפל ובביח המעונן ביום בלילה, נגעיםראיח

נדה
 רם בלא הקבר לפחוחח אפשראי
 נרה חופח לאחר שניח קידהסין צריךאי

 בעלה אח לצער הטבילה לאחר לאשהאיסור
 בפנףה נרהאיסור
 לכעלה נרהאיסור
 נרה בפנףה קורבהאיסור
 בשר חאכל לא בפורים טבילחהאירע
י-קלה טומאחה בימי להחקשט מוחרח אי יתומה אואלמנה
ז-קלט בזה"ז הברוק ער ישאם
ז-קכה בפנים רופא בריקח אחר נקיים ד צריךאם

ח'ג-קלב בה וחזרה אני טמאהאמרה
ח'ב-צח זכוכיח עין לה יש עם לטבול מהואשה
ז-קכר מקום באוחו מכה לה שיש שאומרחאקוה
 הזמן קודם א' יום כשחטבול רק להחעבר יכולה שאינהאשה

ז-קל
 כןח'ב-קב לטבול מהו עורה ונקלף השמש חחח סרשבהאשה
 מרחין מחלח לה רש הבריקה ער על רם שמצאהאשה

 הבריקה ער על רם נרפח שמצאהאשה
 נשואוח נטרם שערוח לקצוץ חקנו זמןבאיזה
 צבעונין בגרי מקרי אי לבן שצבעובגר

 ראווייחא הף אי חיובם -בריקוח
 לליבונה ח' ובליל א' ביום עצמהבדקה
 חי באבר פורש אם ראשונה ביאהבועל
 כחמים תולין איך מאכולח שביחא רלאבזה"ז
 מקורה שנפחח רהרגישהביאור
 ממזר הף אי הנרהק
 עליו לפרסם חיבים אם הנרהבן
 הבחנה צריך אם הנרהבן
 משפחה יחוס לענין הנרהבן
 אשתו רמי לראוח מהובעל
 לטבילה חציצה הוה אי טרנהםברזלי
הרגשה
 נרה לאשתו חפץזריקח
 רמז ו-רמב, ג-קלא,ב-לג, נרהחופת
י-קלר הפרשה בעי אי גמר ולא שהערהחחן

ח'ג-רמא כתם לרדאה בברכהטבילה
ח'ב-צא הרחק בשעת שמיני ביוםטכילה

ח'ב-עט נטלה שלא אחר צפורן מצאה ובבוקרטבלה
 ח'ב-צ מהו שניח וראחה שני יום ער שמקוה ולאטכלה
 מביה"ס המכסה החמאה שלא מצאה טבילה ולאחרטבלה

 וראחה חזרה ששמשה וקורםטכלה
 נרה אשתו אם בעגלהנרול
 טיול איסורטעם
 נרה פנףה עםיחוד
 במדר נרההבם
 מהו - המשבר עליוסיבה
 ]קאר[ במכוניח אחר ספסל עליוסיבה
 אחח בקערה אוכלים הביח בניכל
 חופחה יום שהוא ז' יום ער טבילה לה עלחה שלאנלה

ח'ב-צג
ה-קמז העראה אחרי נרה שפרסהכלה
 טרורי הם האחרים אם מא' ואכלה אחח בקערה מאכליםכמה
 ז-קממאכל
י-קכח ראחה שמא חיסרנן אי ברקה ולא בגרלבשה
 ח'ב-קג טהורה בלחו לאשחו מבעל רם עירףלעשוח
 ז-קלר הטלפון על נרה שאלוחלפסוק
ו-קנג נרה אשחו מירי חונוקלקחח
ז-רכהה-קמב, נרה אשחולרפא
ז-קלח הבריקה ער בקצה רםמצאה
 מעיניה הלענרזעס החמאה שלא טבילחה לאחרמצאה

 קאח'ב-צט,
 ז-קלג פעם בכל להראוח צריכה לחכם הראחה שכיו"במראה
 ז-קלב רגלים מי או שמש ער, בהרגשח לטעוח ח=קרנןמחו
 י-קכז טהרה הפסק בעי אי ניחוח ע"י רחמהניטל
 ח'ב-צז ט' בליל רגים לאכול מהונטרם
ח'ג-רלה אמחלא בלי כשחזרה ימים ה'ספירח
ז-קמו לאר"י מארה"ב להנוסע ז"נספירח
ה-קכט רואוח בחזקח בחולוחסחם
ח'ג-רלג זרוע אורעונח
 שניהם ממנה לאכול רשאים אם א' לארם שנעטרח קטנהפח

ז-קמא
ז-קמ אסורה מחו אחחקערה
ה-קמב ולהקימה לסחעהקריבה
ח'ב-צר אצבעה על ציצין טבילה אחרראחה
 בלי הג' עם לגור ורוצה בנ"א ב' עם חשמיש מחמחראחה
 ז-קסחחשמהם
ז-קכח מוחרח אם ונחעברה חשמיש מחמחראחה
 טבילחה בלילרואה
 נרה אשתו עםשחוק
 כוסטרורי
 הם מה - מאכלסרורי
 החזו"א על וחמיה חוצץ אי לחשמן

 נרה באיסור לנכוולחשובה
 וסחראה
 חציצהראה
 טכילהראה

 פזח'ב-פו,
ח'ב-פט

 קמרה-קמג,
ז-קמג
ה-קכח
ר-קנח
ז-קכו

 קמרז-קמב,
ז-קמו

ח'ב-עח
ח'ב-פח
ח'ב-צה
ח'ב-עז
ו-קנר
ו-קנר
ר-קצט
ז-קלט
י-קכג
ז-ריז
ז-ריא
ז-ריא

 ט-רלוז-ריא,
 ז-קלגר-קמג,

ח'ב-ק
ב-סו
ה-קנ

ה-קלח
ה-קנ
ה-קמ
ז-קמ
ח'ב-צו
ה-קלו



 הלכות משנה שו"ת הלכך מי"ר הא"ב סרר ל*י כללימ*תחךי

 חשבועותנדרים
ו-רפה בנדריםאומדנא
ג-לו אחרון ביוםאונס
ו-קנו איש כאשת קרהיה חפץאוסר
ג-קכ בנדר מצוה הנאת לאסור יכולאם
ו-קנו הם מה - האסור ודבר הנדורדבר
י-רמה לאסרו שיך אי הנאה בו שאיןדבר

ה-רצ משופר הנאההמודר
ט-שכה נדר מטעםהפקר
ו-קנז צרה בעת נדרהתרת
ז-קנא שקול בב"ד נדריםהתרת
י-קסו אחר לביהמ"ד ליתנו יכול אי בביהמ"דנדר
 ה-קנא לקימו מצוה אי בחלוםנדר
ו-רפה פירש ולא בסתםנדר
ו-קנז צרה בעתנדד
 מצוה הף אי צרה בעתנדר
 למסרע יצא אי הנדר שאל ואח"כ ונטלם ועבר מינים מד'נדר

 ממלקות פטור אי רצועה נגיעתנדר
 חשוד הף אי ועבר מצוה לקיםנשבע
 חפץ למכור שלאנשבע
 למצוה להגריל רשאי אם לשחוק שלאנשבע
 להשאל יכול אין ורצה אחר שירצהע"מ
 בלב קיום עלשאלה
 לע"ז בלשון בשםשבועה
 אונסיםשבועת
 נדרי כל פ" בדרשה לפרששלא
 וסברי להו מסברי בעינן אי הריוטותשלשה

 י-קנא נדר הף אי זה דבר לך אוסד הנני האומריםתלמידים
 הפרהראה

נהרא
ב-ד מיבריך מכיפינהרא
ט-קצז בזוחלין מטהריןנהרות

נוח
ה-עג נברא שלא לאדם לונוח

 שכרונוטל
ט-שמו לעצמו היתרמורה

נוטפין
ב-דלמקוה

נוסחאות
 אחר להתוודות מותר אם אשכנז בנוסח שמתפלליןביהכנ"ס
 ח-רישמו"ע

י-כג עשהם לומד צריך אם עלינוכשאומרים

 טעםמתן
 עכו"ם שלבדבר
ביעורו

בה4ביעית
 משהו באיסוד לפגםנו"ט
 לאכול אסור אר -נטל"פ
 שרי ארמחר -נטל"פ

נותר
 בנותר מעדלה אשםחווב
 בריקה צריך אם נותר שלחמץ
 ומאימורים קדערם מבשדנותר
 דנותר בלאונערם

נזיקין
 חיב שקלקלאומן
 אחר ממקום משתלם כשהניזק חיב המדקאם
 חציו משוםאשו
 באונס שהדקהבהמה
 בנדקין שכורחווב
 מותו לאחדמדק
 ופסל מידו ריו נפלה חרקון שבו4עתסוסר

נזיר
י-קנב דכהן טימאה מאיסיי דנדי טימאה איסיי חלחרך

 ת'ג-מט ברהמ"ז כוסבברכת
ה-קג הכרםבעבודת
 למפרע לפנ"ע פקע אי אנדרותו שאל ואח"כ לנדד יןהושיט

י-קלט
 רכגט-דכב, ונזר בביה"ק, יזור שלאהתרדהו

1!ק

 נח בןראה

1חייה
 ו-קכח פז, ה-פה,ד-צד, אנחורה מצווה אםב"נ,

נחש
ח-ז למכתו רפואה יש אם הטבעבדרך
ח-ז דרבנן בחףאמ"ל,

 רוחנחת
ג-קנו מועטום דמים כשקיבלה - לבעלי עערחר רוחנחת

 ידיםנטילת
ה-רא כ* בשואי
ז-כו בכיסנין הבאה מפת שבע ואח"כ אוכליןאנל
 ה-לז הדעתהיסח
 לשחרהן נסילה צריך אי אחת בידו רק שפשף ולא כרםהשתין

ח-רמא
י-רלב
ג-קכ
ה-דפב
ד-קיט
ג-קפא
ג-קפא

 קיטה-קיז,
ו-קכד
ג-קפח
ז-קנא

ז-קיג
ט-שכ
ט-שכ
ה-עה
ת'ד-שפט
ת'ד-שפז

ט-שיח
א-ב

 דסזה-דסו,
ה-דסו

ד-דמ
ג-סט

 שבה-ש,
ו-שכג
ה-ו
ה-סא
ד-דמ

ת'א-קמד



ריח הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר ל*י כללימ*תח

 כ ח-יט,ג-ז, בזוחלין ידיוטבל
ג-ז סאה ממ' בפחות ידיוטבל
ה-ב צרכיו עשה ולא מביהכ"סיוצא
ו-רז הקברות מביתיוצא
 נט"י מצות מנה ולא חנוכה ונר מגילה הבה"ג מנהלמה

ת'ב-תעז
 ת'א-קלג לנטילה נפסלים אי כעמיקאלים בם שנתערבומים
 ה-יב בביהכ"סנטא
ז-א הקטנים על החיוב מאימתי - שחויתנט"י
ג-ה חיבור הף אינצוק
ז-כו בביסנין הבאה בפת לנט"י סעודהערעור

ח-יט חציצה הף 4רתחבושת
 גברא כחראה

 סאה ונתן סאהנטל
י-קמו סאה ונתן סאהנטל
ט-קצב במקוה בורותבב'

ניגוב
ת'ג-ע רחיצה אחר פניונמבת
ת'ג-עא לכה"גניגוב

ניגון
י-כר לבנות בבי"ס ניגונים לזמר שריאי

נידוי
ה-רז חבירו שנירוהחולם
ט-רב המטה תשמיש לעניןהנודה
ז-ריג כלל בררך או בפ4 בפרט נהנרה ביןחילוק
 ראט-ר,לחצאין
 קצטט-קצח, המנודה שםלפרש
 זרע משחיתראה

 רזה-קנא, בחלוםנידוהו
ט-קצט בנירף דיניםפרטו

ניחא
 בממוניה מצוה דליעבר לאיניש ל4ניחא
 זוטא איסורא לעבר לחבר ל4ניחא

נייר
 כלים נקראים אם נחרכלי

 )אלומימם( כרזלנייר
 איסור מירוח תשש בו ישאם

ניקור
 י"ג שבצלע הבשר ניקורבדין

נעעח
ת'ב-תסב לאדם ארם אברי השתלתבאיסור

 ניתוח לעשות לו צוו והרופאים לבחולי
 יורש מי ואת לחברתה אשה אםלהשתיל
 שוי אי שבת קודם ימים ג' ניתוחלעשות
 הרוב על סומכין אין בארםניתוח
 בבהמהניתוח
 אח"כ אשתו ילרה הזרע באיבוי ניתוח לועשו

 אחר לארם לבשתילת

נכד
 ז-רסוו-רעט, נכדים נקראים דורות כמהער

 מלוגנכסי
ז-רנא למכור יכולה אם - לאשה הבעלנתן

ג-קנו עשיתי נ"ר לומר יכולה אם מועטום רמיםקבלה
ז-רנא מעכב ועכשיו לצרקה ליתן הבעל והסבים פצףיםקבלה

ת'ב-מא
ת'ב-תלו
ח-נו
ת'ג-רכה
ת'ג-קעה
ת'ב-רפג
ת'ב-מב

נכרי

ט-שסא
ב-ע

ז-קיא

י-קז

י-פה

במחילה
 נח בןראה
 הזה בזמןדינו

הצלתו
 בתורההעוסק
 באהל מת נכריטומאת
 בטבילה מחיב נכרי מגיעולי הבולעכלי

 ממונו לקחתלהטעותו
 זנות על מצוות אםנכרית
 נכרי בו שיש ביתעירוב
 עכו"םראה
 בעברקנינו
 טריפהשהרג
ששבת

ננוצא
 פסול או קרוב מהם א'נמצא

נס
 הטבע ובררך גלףבדרך
 מה"ת יורש אי בנס לחיותחזר
 שנית מקדק~ה אי באשהכנ"ל,
 הלל עליו לומר יחידשל

 השלם ארם תולרות בספר לספרמצוה
 שני בבית היו אי נסיםעשרה
 הנס יחדק ארר איזה בארר נס לונעווה

נסיעה
 שרי אי ביחד אשתו עםלצורך,

נעלים
 לבישתןסרר

ו-שה

ה-קמא
ה-קמא
ה-קעב
ו-רח
ט-קסג
ו-שי

 רכאח-רכ,
ח-קס

ה-קפב
 ו-שכה-שו,

ה-מה

ה-רסב

ת'ר-יא
ט-תא
ט-תב
ה-עג
ת'ב-תעג
ת'א-תקו
ת'א-תקמג

י-ויז

ת'ג-ר
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נפעה
ט-קנא נולהברן
ט-קנא חשמל זרם ע"י לשוחטה הבהמההפלת

 אפיםנפילת
ח-כחבמנחה
 בביהכ"נ תחנון עם ינהג כיצד ספרד נוסחהמחפלל

 ת'א-צטח-כט, אשכנזשמתפללים
ת'א-ק עש"ק תחנון לומר שלא ביהמ"דמנהג

ת'א-קא ישראל לארץ באו ביום תחנון יאמראי

נפל
ו-רג עוה"ב בר הףאי

ו-רד מנפל הנאהאיסור
 טךאי-טך, יום מ' קודם אשה להפילאיסור
ג-קסח ומניקתו עליו שוחהאמו

ט-שפו להאם אבר סכנת מפניהפלתו
ו-רד מיתתו סיבת לבררלנתחו
י-קעב חי כשנולד דווקא הף אימילתו,
ז-קע בפסח מעכבת אינהמילתו
ג-ויג נפל מידי יוצאת קדטךם בהמתמוד
ג-קסח כאבן הוא הוי לח'נולד
 עובויןראה

ו-רג נפליםקבורת
י-קעג למולו קבדו פותחין איקברוהו,

נפסל
ג-קיא כלב מאכילתנפסל

נפש
ח-נה בויאות חזקת בתר נפשות בספק אזלי' דלאהא

 ז-רפא נפש נקרא אםעובד

נצוק
ג-ח חיבודנצוק
ט-קנח בשמן חיבור,נצוק

נר
י-עג לביתו יצא אי הנר וכבה בסוכההיושב
ט-קנח דולק חלב לנר שומן שבו מכלילערות
ת'ג-שעו בביהכ"נ להדליקם עולם בבית שהודלקונדות

 וביתו אישנר
ט-רפה דחנוכה וביתו איש דנר ההלכה בש"ע נזכר דלאהא

 הכדלהנר
ח-חז במוצש"ק שחל ביו"ט נדות ב' לדבק מותדאי

 במוצש"ק שחל ביו"ט להבדלה געפלאכטען מקולעיםנרות
ח-חח

ח-חז במוצש"ק הנרות הדבקתענין

 חפכהנר
 בנ"ש חנאי מהני דלא הא נ"ש, ואח"כנ"ח
 כסותו מוכר מהם איזה על ונ"שנ"ח
 חנוכהראה

 חשמלינר
 בשבת לאורו לקרות שויאי

 טוב ויום שבתנרות
 בביתם עליהם שמדליקיםבחוחם
 בע"ש הנר בו שמדליקה הגפרורכיבף

 חנאי מהניאי
 בעיו"כ לאכול מותר אםכשהחנה

 להוסיף צויכה אם באונס הדליקהלא
 שהחהנו מברכת אם ראשונה פעםמדלקת
 יטךבה לבחוף שבתנרות
 ביום תדליק אם בעיו"טשכחה
 כבשבת קנסי' אי ביו"ט להדליקשכחה
 להוסיף צויכה שני ביו"ט להדליקשכחה

נשואין
ת'ב-שכד קידהרן עדי להם הי' מניןאבות

 ט-רפה יחד והכלה החתן שאכלו קודם הנמ~ואין נגמרואי

 ז-רכה שנים מכ"ד יותר להתאחר שויאי
ת'ב-שלא אומדנות בתר בנשואין הולכיןאין
ת'ב-שמט המסדד הדב ליד הכתובה למסודאין

ת'ב-שמב מחיצה בלי באולם חתונה סעודתאכילת
 הדאשון בעלה כשם ששמו למי לינשא לה דאף אםאלמנה

ז-רמח
י-רלט גיורת לישא לחעץ ישאם
ת'ב-שכו אח"כ יברך אי קידהון קודם בירך לאאם

 גט וצחכים קידהרן תופסין שקדשו דכותים הבה"גבדבוי

 גיורת הנושא גבי המהרש"אבדבוי
 המשפחות יחוסבדיקת
 ע"ז ללוות חיבאי

 אלמנה לישא לחוש יש איבזה"ז
 ראשון זווג מקף אי אלמנה שנשאבחור
 הוא מה טךנה אונס רש"י דבויביאור
 בית שלום מטיל רש"י דבויביאור
 בשוה בנכסיהון ישלטו רק בחנאים שכותביןבמה

 הלבנהבמילף
 ראשונה ליל בחתן באגדאדבמנהג
 לקידהרן דבנן אפקינהובענין
בעשרה
 לעשהתן עובר בעי ואי המצוה, ברכת הוה אי אירוסיןבדכת

ת'ב-שכה
ת'ד-נג מברכין מוד אירוסיןברכת
ת'ד-פב האדם יוצרברכת
ת'ד-פח קידוורןברכת
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ת'ר-צ החופה תחת שהחחנוברכת

ט-רמס בנו את להסרא האב חיובגרר
ת'ב-סרח הנישואין בברית לבואהררכה

ט-רפה צנוע במקום יחר לאכול צריכין והכלההחתן
 ת'ב-שכט עכירה לרבר שליח הוה אי שליח ע"יהמקרש
 ת'ב-סרט הראשונה בשנה תורה לבןהנהגות
ט-ולו ע"ה בתהנושא

ת'ר-לה לערים בכלההסתכלות
ת'ב-שמ לעמוד צריכים החופה תחתהקהל
ת'ב-שמז המלחמה מעורכיחוזהם
ט-ורז כשנשאת מיד הף אי בעולהחזקת
ת'ב-שלג שנתקרשה חוהן בת וחציה שפחהחציה
 בבפה"גטעה
 אירוסין בברכתטעה
 הברכדת בסררטעות
 מאומצת עםכהן
 ברכה כלאכלה
 יתומות אחיות בב'כנ"ל,
 גרם שעשאום ער משם זזולא

 גיורת או חללה או גרושהלישא
 הבכירה אחותו לפנילישא
 הגרול אחיו לפנילישא
 הלבנה במלף אשהלנשוא
 טוכים בבן ירבקלעולם
 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות
 וכלה חתן הכתובה עללציר
 אמו כשם ששמה אשהלשאת
ת'ב-שכב מרובעת בטבעת לקרש משפחות איזהמנהג

 ת'ב-שמג לקירהרן מעכב אי עשרהמנין

ת'ר-נא מהכוס טועם אינו קידושיןמסרר
 אשה לקרהר מהני אי ררבנן קנין עליו לו סרשמעות

ת'ב-שכג

ת'ר-כב תערובותנישואי

 ט-רעח גט בלא לאחר ונשאה ראבת רעפארעם ע"ינישואין
 ת'ר-נה אירוסין ברכת מברכין מתיער

ט-רמו הנישואין לאחר לבחור מותר מתיער
ת'ב-שרמ להעיר יחוד עדי צריכים זמן כמהעל

ת'ב-שלב מהני אי זכיה ידי על לקטןקיררשרן
 חתנים ברכתראה
 קרוסרןראה

 ערכאותנשואי
ב-כח גט צהכיםאם

נסויא
ג-קכז לנסרא מטמא אםכ"ג

נשיאים
ח-פקר ברכה בלא לקרותה שרי אי הנסראיםפרשת

 כפיםנשיאת
 מהכהן להתברך לישראל צוה ישאי
 יחיר לכהן קוראיםאיך

 מה"ת הף איבזמה"ז
 לנש"כ פסול אינו מוםבעל
 כפיו הנושאזר
 לרוכן יעלה אי אבלכהן
 לרוכן עולה יחידכהן
 ירד אם לרוכן ועלה רצה שמע שלאכהן
 ע"ה כהן ידי על מים ליצוק תיחלף

 עקירה הף אם לנט"יעקירה
 רצה בתחילת להיות צריך אי לנש"כעקירה
 אחר כהן ואין כהןש"ץ
 ת'א-צב לנט"י יעשה מה התפילה באמצע לרוכן העולהכהן

 ת'א-צג להפסיק מהו התפלה באמצע כהנים ברכתשומע

ת'א-צה קולו את ומנמיך כהנים ברכת המקראש"צ

 ת'א-צו כפים לנסראות מעכב מנעליםהסרת

ת'א-צז כפים לנסראת מעככין נמי באב ט' שלובסרםנעלים

ת'א-צח ומסתם חוזר כפים נסראת לאחר ש"צכהן

 ת'א-רכז תרגום לו אין כהניםברכת

נו~ים
ו-רכה בנסרם הסתכלותאיסור

ר-עח שבקרושה לרבר מנין לעשות יכולותאי

 ז-רמו מח, ב-מז, חתנים לברכת חרשות פנים הן להן ישאי
 ז-רנר הכנסת כית לנסראות אשה לבחור מותראם
 ט-רלח כאנסרם בניהם ולבני לבניהם מזכותאם
י-קכר לצרקה מעות לקבץ רשאותאם

י-פח בעיו"כבאכילה
ת'ג-קכו מעשהז"ג עלבברכה
ו-יג התורהבברכת .--.,- ........ 

בהברלה
 הגרה שמיעתבחיוב
 בע"קבטכילת
 ס"תבכתיבת
 רנותרבלאו
 מלקות בו שאיןבלאו
 תורהבלימוד
במילה

 בחוה"מבמלאכה
 הספירה כימיבמלאכה
 רקירוסרןבמ"ע
 רתשכיתובמ"ע
 ואם אב מוראבסצות
 שבתבמצות
 חנוכהבנר

 שמו"תבקהאת
ח-רכב לאכילה המחרא כין בסוכה לישבברכת
י-סא מוסףבתפלת
ט-חץט ראשן שערגילוח

ת'ר-צב
ת'ר-נה
ת'ר-צא
ת'ר-כ
ת'ר-פז
ט-רמב
ת'ב-שלה

 רלט רלז,ט-רלו,
 רמגט-רמב,
 רמגט-רמב,
 שמות'ב-שמה,

ט-רלו
ת'ב-שמא
ת'ב-שמח
ו-רס

ח-טז
ג-קצז
ח-טו
ג-כא

 ז-יחג-קצז,
י-כז
ג-קצז
ג-יב
ה-לב
ר-יב
ר-יב
ג-קצז

 ח-לז ז-לט,ו-סב,
ת'ג-קר
ה-נג
ר-קכז
ה-רסו

 ו-שכה רסט,ה-רסו,
 י-קסאו-ס,

ט-רח
ח-קצה

 רטזח-רטו,
ג-רלא
י-סח
ז-קנג
ו-רמו
ו-סא
ו-ס
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ח-לו הפסק הף אי ביקנה"ז הברלההשומעות

ז-רכו בפ"ו פסורןטעם
ו-כ ערוה באשהספח
ז-רנר איש אלא ממנין אין שבישראל משימותכל

 שהזמ"ג מ"ע עללברך
 באנשיםלהסתכל
 העיר סובי לדלמנותן
 הקרבנות עללסמוך
 שהזמ"ג מ"עלקחם
 כ,4בת למול הןמה

 רסוי-יח, והסתכלות צניעות משום נשים בעזרתמחיצה
 ח-רכנ ההברלה מכוס יסעמו שלאמנהג
ת'ג-רמג ראשן שערות לקוץסגהג
ו-שכו בגופו תלף ואין שהזמ"גמ"ע

 רססה-רסב,נאמגותן
 ח-רכב הפסק הף אי בקידוש שהחחנו ברכת אחר אמןענחת
 ה-רסס לערותפסולו
 אשהראה

נעויקה
ס-ער הגרולה אחותו לנשק איסור ישאי

ט-רסס שוי אי החופה קודם לאחיהלנשק

נשמה
ס-שפו יומרה משעת או פקידה משעת לאדםבאה

 ס-שצח צער לה גורם יציאתההמעכב
ח-א ומקויבה עומד מיכאל הצויקנשמת

 הטבעיםנשתנו
 ו-קעס רסה, קמס, קמח, ה-קלס,ג-קסס, אמוינןאי

 ד-קצח ראשונה מביאה מתעברת אם בזה"זאשה

נחינים
ב-כד נתינהאיסור

סגולות
 ימים לאויכת סגולה לכתהצנע
 לפרנסה סגולה לכתהצנע

 מעככות כרכותסדר
 מעכבות אי התודהבברכת

 קדוו4יןסדור
 שוי אי תיפלותבבוד
 דירה קבלת לשם בזה שכוונתםלזוג

סוחט
 ח-נב ביום בו לשהוהו מותר אם כשבת מאיליו שזבמיץ

 ח-נא שוי אי בשבת מאכל עלפירות
ח-נ שוי אי מיץ לעשות בשבתתפודם

סוטה
 ולבועל לבעלאסורה
 עליה שמרננים לאשה לקנאות ב"ר עלמצוה
 ואבי' מאחי' וקינה קינףמצות
 אותה משקין אם באיסורנשאת

סוכה
 בה יורד שהגשם בשעה בסוכה לישב מותראי
 לעשותה לעכו"ם ליתן ש"דאי
 פלאסטיק או מסדינים הסוכה רופני לעשותאין
 סוכה לעשות מותרת איאשה
 סגור שהגג בשעהבירך
 ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר ליסול האר"יבמנהג
 מתיכנחהו
 בסוכה לישבברכת
 שהחינו לענין החנו ישנה רסוכה הבה"גבש"
 ציבווי מגן עציםגזל

 פשתן מיויעותדפנוודה
 לביתו יצא אי הנר וכבה בסוכההיושב
 לדהראיה
 סוכה לבנחת מקדימיןזוידן
 בהא סגי אי בדפנותחידוש
 מהסוכה פטווים ושושבינוחתן
 בנס היו הן שאף סוכה במצות נשים חחבו דלאטעם

ת'א-תקיד
ח-רלו רבר בה לחדש צויך איישנה
ת'א-תקיא בלע"ז[ ]נאד באגם הגדלים בקניםלסכך
 ו-קטו מהסוכה פסורמצטער
 ח-רכב לאכילה המהויא בין בסוכה לישב מברכין אינשים
 לכם בעי איסוכה
 מגנבים שמתהרא במקוםסוכה
 עשיה חיוב - ולולבסוכה
 שבעה כל אסווין סוכהעצי

 מצוה הף אי סוכהעשית

סוכות
 ג ליום ב' יום מוסף בין סוכות בחוה"מסעה
 בחוה"מ ויומא ספיקא קראלא
 בחוה"מ קרה"תסדר
 תורה שמחת סוכה, לולב,ראה
 אחווג מינים, ארבעהראה

 ]צוקער[סוכר
 עליו מברך ברכהאיזה

 מברכינן מאי בסוכר הסבולהשאקאלאדע

סומא
 באשהו מותראיך

 קול סכיעת עלהעדאהו
 באשהו מותר איך סומאחרש

 י-ג ו-יג, רסס,ה-מז,
 רכנ רכב,ה-קלב,

ז-רנר
ה-מז
י-ג
ז-קעג

ת'ד-שפח
ת'ד-שפח

ח-יז

י-רכו
 רלחי-רלז,
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 נגעים לראות כהות שעיניוכהן
 לדוןמהון
 לדון מהו כהות שעיניומי

 בתליצה דיין להיות מעיניו בא'סומא

סוס
 מוליד הואלכמה

סופר
י-קפז השם כחובת באמצע קדח~ה לענות מותראי

 רלענות להפסיק צויך אי הכחובה באמצע ש"ן תפלתהשומע

 קדושה כששומעבהנ"ל
 שליתות מדין הף אי ס"ת לכתוב סופרשכר
 נענש מי פסולים תפיליןשכתב

 ושורפיןסוקלין
 התזקות על ושורפיןסוקלין

סחורה
 טבילתם לסתורה, כלים שעשהעכו"ם
 טבילתם לסתורה, כלים מעכו"םקנה

 במ"טסחורה
 דאוךיתא הף אי סתורהאיסור
 אכילה ראףם שאינם טמאיםדבוים
 פועליו או לבהמתו להאכילם נו"טלקנות
 עכו"ם לקונה נו"ט למכור מהו ]גראסעוי[מכולת
 טהווים עם לטמאיםנתכוון
 נו"ט שמוכוים בתנות למכור מהופועל
 והוחורו לפועליו להאכילקנה

סחיטה
בשער

סיגריות
ט-קסא שוי אילעשנם
 ימעט שעכ"פ לו לומר מלעשן להתאפק יכול שאינובע"ת
 ט-חודבעישון

סיום
ז-סה כשבת שתל בע"פ בכורותסיום
ו-קו נביאים ספוי וסיום מסכתסיום

 הדרן יאמר אי עמהם למד ולא מסכת למס~מיהמשתתף
ודא-תמט

ודא-הנ עלך הדרן תפלתביאור
ת'א-הנא מוסד ספוי על סיוםלעשות

 כרפהסימן

 יצי"מסיפור
בבהכה
 יוםבכל
 הלילה כל או תצות עדזמנה

סירכא
 דרכנן או דאומ" הסירכאטףפות

סכין
 בקדירה ונתנו תלבי בסכין שנתתכובילים
 טכילתושדרטה,

סכנה
ת'ב-כג סכנה משום טאבאק עישון לאסור ישאי

 דסה ה-קא, סכנה משום האסווים כדבויםבטול
 ז-מא לבהמתו קודם אדם סכנהבמקום

ת'ב-סת זוגותכערן

 י-קא סכנה משום האסווים דבוים הפוסקים דהשנרטוהא
 ט-שפו להאם אבר סכנת בשביל הולדהפלת
ו-רס מאיסורא סכנתאתנררא
ת'ב-תסת בטות שאינו למקום סכנה ממקוםהבורח

 נפשותסכנת
 בויאות בתזקת בתר בהא אזלר דלאהא
 ת"ת תמורת ליהרגל~לך

סליחות
 ביחידות מדות הי"ג לומר יכול בסליתותאם

 ב"ש בא"ת לאומרו ש"ד איבהנ"ל
 הימים לשאר עער"ת בין נפק"מ ישאם

סמוך
 למתצה טץעוטאסמוך

סמיכה
 קרבנותיהן על לסמוךנערם
 כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

סנדק
 זקנוילסנדקאות לאביו קודםאביו

סנהדרין
 מלהתמנות בורחים היוהראשונים
 קומה כעלימרשרבק

סעודה
 מתענין שאין ביום שתל ביא"צ בסעודה לאכול איסור ישאו
 י-רעאבו
 מצוה לסעודת בהמתו אכילת להקדים צויךאם

ה-רס
ה-דסא
ה-רסא
ה-רסא

 מתב-מז,

ת'ג-קא
ת'ג-קב
ת-ויג

ט-קנב

ט-קסג
י-קפה
י-קפו
י-קפג
ת-סט

ה-שה

ט-קסה
ט-קסה

 קוד-קד,
ר-קו
ד-קד
ד-קו
ד-קו
 קגה-קב,

ד-קד

ה-נא

ת-נה
ט-קעא

ת-רי
ת-רי
ת-רי

א-ת

ה-מז
ת'כ-תפ

ו-רנז

ת'ד-דכא

ת'ד-רי

 ז-מ כה'ד*כד' בךבהראה



 הלכות משנה שו"ת חלקי מהר הא'ב מדר ל*י כללימ*תחרכנ
ח-רד עויף מיניהו הי מינים וד'בשץו-כ,
 י-סב הסעודה אוכל מוד מנחה זמן הגיע כשכבר מוסףגמד
 ח-ילב מנחה אחוי פוךם סעודת שעווייםהטעם
 י-רכו רווקא באכילה הף אי חתן מסעודתהנהנה
 ו-מה ומילה מ?וה ברסעודת
ו-קסו סיוםסעודת
 שאינו על עובר אי כאן החתן ואין חתן מסעודת לושלחו
משמחו
 הודאה סעודת לעשות קרשראיה

 לחומרא דאורייתאספיקא
 ררבנן אוראומיתא

 העומרספירת
 שהז"ג מ"ע הףאי

 ח"ח אי לעומר שני יום היוםאמר

 הזהבזמן
 הזמן קודםבירך
 הספירה בימי מלאכה לעשות לא הנשיםבמנהג
 אמוי' אי ביהש"מ ספיה"ע עלברכה

 לא או לספה"ע קודםברהמ"ז
 ררבנן אוראורהתא
 ח-קצג ערבית קודם ספה"ע סופר אי מאוחר ערביתהמתפלל

 ח-קצב בשבועות ולא בימיםטעה
 ער ר-עג, ר ביום להסתפר - א' ביום שחל רהגבלה א'יום
 י-קכא הבינלאומי התאויך קו את העובר ינהגכיצר
 ח-ויר לימים או לעומדלספור
ג-יל הספירה באמצע שהגדילקטן
 ספירה ספר לא שאתמול ונזכר יום מבעוד שבת שקיבלמי

ת'א-שצו
 שצחת'א-שצז, הספירה באמצע שהגדילקטן

ת'א-שצט הז"ג שלא מ"ע הוה אי העומרספירת
 תא ת'א-ת, העומר ספירת על שהההנוברכת

 ת'א-תב ספירה משום ויקודין לעשות אסור פסחבחוה"מ
 פסח בחוה"מ זמר לכלי לשמוע מותראי

ספק
 בעלים חזקתהפקר,
 ראורהתאספיקא
 רממונאספיקא
 אחרונה לברכה כערעור אכל אםספק
 ברכותססק
 וברהא ברה"ר טומאהספק

 נפש פיקוחספק
 לעכו"ם מותר איסור ספקאי
 ספק התראתראה

 ספיקאספק
 מבררינן לברודי ראיכא היכא אמהצןאי

 ברכהספק
ח-ל וכר רחמנא בויך בכה"ג לומר ישאם

 להחרא א' יכול מסופקים כשב' אם ומברך רחוזרבראוזץ"
 ח-ה י"חחבירו
 ברכה משום בזה יש אי ברכה אספק לברך רנוהגיןהיכא

י-רלבטלה
י-ר זו ברכה על אמן עומןאי

 טומאהספק
 המקום בתר או ארם בתר אזלינןבהא

 נפשותספק
 בויאות חזקת בתר אזלי' רלאהא

 יוחסיןספר
 בארה"ב יוחסין ספרבענין

ספרים
 ת'ב-רטז הסירור בקועת חומעץם על ספוים להניח מותראי
 ת'ב-קצה ס"ת זולת ספוים שאד למכור מותראי

 ז-סר מחמןבדיקתם
 קצב ה-קכב, כתצקכט, נקראים אם ]פאטאגרפ"[ וצילוםרפוס
 ט-שסר בספויםהונאה
 גופין בנומעוין הרפין לצין יש אי קודש ספויהמרפיס
שלהם
 מומם בלחי ספוים בביתוהמחדק
 תלמירו משכח לימודו לאחר פתוח ספרהמניח
 מסואבות בידים קודש בספויהנוגע
 הקרמונים הקרחרם מאחר הוא הציוניהספר
 ממומר ביאור עם שיצאו ב"ק על הראב"רחידרשר
 תמה כתיבה ולא רשא בכתב הלכה ספוי שכותביןטעם

ת'ב-ךח
 קרושה בו יש אם מגדלת זכוכית עא רק הניכרכתב

 ה-קנזר-קכט,
ת'ב-רז להכסותו בגר פתוח ספר עללהניח
ט-שסו לאא כשיוערו בחו"ללקנותם
י-קסר עמים ללשונות הלכה ספרלתרגם
ת'ב-ויב בהן לקרות מותר אי בדפוס ספוים שהרפיסמין
 ת'ג-קכז לעולם והנאה לו הנאה זכרוןספר
ת'ג-לח שהחיינו לברך חרשספר
 למעלה יהיה איזה לע"ז א' וצר הקודש לשון א' שצרספר

 בהם ללמוד מוסרספוי
 לביהכנ"ס קוהקדישם קודשספוי
 לחו"ל ההמאן אין אא בהם שתכתהספוים
 גניזה צויכים אי מינים שחברוםספוים
 שמורות הזכיות כל עליהם שנכתבססוים
 באוצר להניחם לביהמ"ר שנתנוססוים
 לאשפה ונזרקים ר"ת המרפיסיםעחתים

י-רנח
ת'א-קעה

ב-נט

ה-רפג
 )ז'(ח-קצז

ו-קג
ו-ג

 רטזח-רטו,
ח-קצב
ח-קצג
ח-ךר

ת'ב-רכ
ת'ב-רח
ת'ב-רה
ת'א-יב
ת'ב-ךר
ת'ב-ויג

ת'א-תג

ט-שכה
 ה-פחב-נט,

ו-שב
.4  י ו-,ן
ה-ז

 ךגו-ךב,
ו-שכר
ת'ב-תמא

ו-ויג

ז-קפב
ת'ג-רסח
ו-קפב
ה-קצג
ת'ב-רטו

 תטזת'ב-ורג,
ת'ג-שכה
ז-קפג
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%1  
ת'ב-קצח ס"ת קרושת לשם אמר ולא ס"ת חוקןאחד
 ת'א-קו חדשה ס"ת פמ לקבל מביהכ"נ ס"ת להחרא מוהראי
 ת'ב-רו שמירה בלי ס"ת להניח מוהראי
י-קצא כזנב או כקובה לכותבה מוהראי
ת'ג-כט בס"ת המצוות על מעביףןאק
ו-קפב לציכור שהקדיש בס"ת י"ח יוצאאם
ת'ג-כט מניחין צד באיזה ס"תב'

 )ח(ח-קצז כשר אי ההצלישבכתב
י-קצר מהצדדין לצאת או להיכנס צויך כמהבכחובתו,
ת'א-קטו שבה אוהרות רכוא רשערם ס"ת בייקתכערן
 י-קפח טלאי ע"ג שנכתבבשם
 יטב-יח, קדח4ה בהם יש אםגהץים
ז-ו בפיך מוהר בעינן אי היריעות לחזקדבק

ת'ג-שכו לע"זהוצאת
ח-יז התורה ברכת ע"ע בבדכות טעה לתורההעולה
 גךל מוקף שאינו פסולטעם
 ס"ת כחובת מצות ספוים כה4אריוצאין
 בגג  כנוגעח נראית דה"אכרעה
 אשור בני כתב אינו אשוריכתב

 סת"ם לכחובת כשר אי דפוס עאכחובה
 כסדרן בעינן אי בס"ת השםכחובת
 שליחות בעינן אי ס"תכחובת
 שליח עא ס"תכחובת
 אחת יריעת כשנפסלה יריעות ג'להחליף
 נכתבו כתב באיזהלוחות
 קראץם במקום לישרם היריעותלחתוך
 ס"ת מתוךללמוד
 פ"ו כשקים אשוה לישא ס"תלמכור
ת'א-קיד הסופר על ולא מחשב על ס"ת בכשרותלסמוך
 ז-ט רפט, ר-קכח, מגרלת זכוכית עיי רק הניכר 4ץלמוקף
 ז-ו היויעות בו לתפור -מער
ת'ד-דלה טעוחום בה ונמצא מחשב עאנבדק
 ט-וץ שנמחקה היריעה על וכתב כשחזר התחתון כתבמכר

 ט-רט כוץ"ש  עגולה דהשם הה"אנכתבה
ה-א פסול בונמצא
ד-רמ הסופר חיב אם טצהות בונמצאו
ד-קכז ס"ת בכחרבת חהכות אםנשרם
ת'ב-קצט פסול המנוקדס"ת
 ת'א-קה טכס לעשות כשביל לטלטלה מוהר אי חדשהס"ת
 ז-ח נכתבו כתב באיזה עזרא קודםס"ת
 מכתב יויעות וכמה ב"י מכתב יריעות כמה בה ערשס"ת

ת'ב-רהאוידל
ת'ב-קצז לגתזה מהו ההצליש בכתב עשכתבס"ת
ת'ב-רט אחד בעמוד נפסקים ג' בה שנמצאוס"ת
 ד-קל בידו האחר וצד לארץ נפל אחד שצדס"ת
 להחראה כדי רריעות לחלקים לפודקה מוהר אי תורהס8ר
 ת'ב-רד הגהםמנץן
ז-ח למקום ממקום בסת"ם הכתבקרנה

 שליחות מדין הר אי ס"ת לכתוב סופרשכר
 מוודים או עכו"ם עא עשכתבשם

 אות עלשעוה
 שנפל ס"ת עלתענית
 מלךראה

 רבואס'

 דוקא רבוא ס' בעיי
 יום בכל ס"ר בע"אי
 דדרכים לרה"ר דעיר רה"ר בין לחלק ישאי
 דוקא ברחוב להיות צויכיםאם
 לס"ר צירוף לענין עירותב'

 בוקעין כשס"ר רה"ר דין יש איבזה"ז
 לערב מצוה ס"ר שאיןבמקום
 לס"ר מצטרפים לא בבחוהםהיושבים
 לס"ר מצטרף אי )קאר( במכוניתהיושב
 ס"ר בה ערש בעיר אף לערבהסצהג
 ברגל בוקעין ס"ר דכע" להאטעם
 דלתות דוקא בעי' אי ס"ר בהיש

 ראוה" לרה"ר נפשותסכום
 כעץרוב ניתר אם ס"ר בה ערשעיר
 כוקעין המלהפ"
 הרבים וז4ותראה

 ופלטיאסרטיא
 פח פז, פו,ח-עד, דלתות בהו מהניאי
ח-קיג לעיר מחוץ דווקא הראי

סריס
 יבה~, גדלותוזמן
 ב-סו למפרע מהו - שערות ב' והביא סףס סימני בונולדו
 ב-סו הם מה חמה וסויס אדםסויס
 בזה"ז נפשות בדיני להורות מהו בנים לו שאין ומיסויס

ת'ב-תסה

סרסור
ת'ד-שה

ד-קכח
 ז-חה-קפז,

ר-קכח
ז-ח
ט-שא
ה-קצא

 ה-קפוד-קכז,
 קצה-קפט,

ר-קל
 ז-חג-קעה,

ב-יח
ה-לג
ה-רו

י-קפג
ת'ב-ף
ת'ג-פג
ר-קל

 עאח-ע,
ח-קכז
ח-עב
ח-עב
ח-קנט

 עהח-ע,
ח-עג
ח-קסו
 צוח-עה,

 צה פט,ח-פה,
ח-צח
ח-קב
ח-קג
ח-עה
ח-עג

 אחויות עליו קיבלשלא

 עביר5 לדבר שליחאין
באונס
 בשבת עבירהחומרת
 ב"ד בהוראת שעבריודד

עבד
ט-רמה ורביה בפו" מחהיבי
ט-רמה דשפחות ל"ת ח,דדר דפ"ו עשה דליחובהא
 י-ק8ב האדק מצות שוהוא או עצמי דרוב הוא בסולהחיוכו
 ט-שעח כעבדיאוש

עבירה
 רפ רעט,ה-מו,

ה-א
ה-ש
ה-א
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 כנעניעבד
 חהנים לברכת חרשות פנים הףאי

 ע"כ שחרוראיסור
 בלילה נימולאם
 שנה י"ב בן גדול נעשהאם
 כשנימול ב"ר צחךאם

 הראש הקפתבאיסור
 עבדוהמפקיר
 ו-קפא תעבודו בהם אלעולם עובר אם וחב"ח ח"עהמשחרר

 ב-מו בו רשות לרבו שאין ע"מ לעבד מהנההנותן

 ז-קעז מילה על ולא טבילה על מברך עצמוהמל

 י-קפא שחרור גט במחוסר הרבקנין
י-רלד לעבדשליחות

 עבריעבד
ד-רלא מהענקה גובה בע"חאם

ד-רלב שפחה לישא בכפיה תלףה אםהענקה

ה-רעח לע"ע הגוףחזקת

ד-רל לו מעניקין אם עצמומוכר

ו-קפא כנענית שפחה לו מוסר רבו עצמומוכר

י-קפא בע"ע איסורקנין
ד-רלג בהענקה דר"נערעבודא

 זרהעבודה
ח-רלח זוז"ג אמף' אי ע"זבאיסוף

ת'ב-סט ע"ז של צורה עליו שנדפסבול

י-ויב לשם ליכנס מותר אי בטלום לא שעדין ע"זבנחמ
 ח-רלח גורם זו"ז ל"א ע"ז של דבלולבהא

 קלטי-קלח, ע"ז שלפני מגינההנאה

ת'ד-רמר ג"ע לענין צויך הי' ע"זכל

ט-קסט קויאתו אופן ע"ז, ע"ש הנקרארחוב

י-ויג בהם להסתכל מותר אי הצורות ונשארושבטלוהו
 ט-שפח מע"ז חמיר אישפכ"ד

ד-קיא תפלתם בית על המונחשעון

עבירה
ט-רכג מעשה בו יש מקף אי מרצונועבר

ת'ב-רצז יעבור ואל ויהרגבעבירות

עגונה
ט-שו לגרש לכופם יש אי נשותיהםהמעגנים

ת'ד-שעה עגונות נקרם עבורלדאוג

עגל
י-פ ימים ח' בן שהעגל להעיד מהימן איע"א

 ערופהעגלה
י-שטז מעילה חן בה ישאי

י-קרז פחון לה ישאי

ו-רפו לנחל יוידתה אחר בשאלה ישנהאי

 הוא איסור מין מאיזה מע"עאיסוה"נ

 בהנאה נאסרהמחו

עד
 בכלל וערעד

 אחדעד
 ימים ח' בן שהוא עגל על להעיד מהימןאי

 נאמן שא"ע במקום נאמנת אםאשה
בטומאה
 נאמנות או עדות מחןהעדאתו
 י-רנו שנטמאת לומר נאמנת אי נטמאה לא שהאשההעיד

 י-פ זבוח אינו איסור חזקת נגדנאמנותו

 באיסורין נאמן אחדעד
 בבי"ד הגרה בעינןאי

 ומגיר חוזראי
 איסורא באיתחדק נאמן שוחטאיך
 בכשרות מהמוחזק אלא בשר לוקחיןאין

 איסוראאיתחדק
 החזקה ואיתרע איסוראאיתחדק
 היחוראאיתחדק

 עדות דין לו ישאם
 איסורא דאיתחדק היכא בכשרותמוחזק

 בכשרות מוחזק בעינןמתי
 האיסווין בכלנאמן

 מנוקר שאינו אבשרנאמנותו
 רובנגד
 באיסווין נאמן א'עד

 כדיקהעד
 נדהראה

עדות
ג-נב להדמה יכול בעינן רלא היכא דו"ח בעינןאי

 משנים פחות שבעררה דבראין
 רסט רנב, רמט, ה-רמח, קמג,ג-קמ,

 ואל יהרג אי להרגו- חבירו על שקר להעידאנסוהו

 פסוו,ם בעוים סגי אי איסוראבדאתחזק
 לערות נפסל אי מדעת שלאבשואל
 בביהמ"ש להעידהזמינוהו
 להעיד שכרהנוטל
 קול טביעת על סומאהעדאת
 שנחט-שנה, נאמנות או עדות מדין ע"אהעדאת

 נ-נא דו"חטעם

ה-רסט נסרם פסולטעם

 רסגה-רסב, קרובים פסולטעם

 לב"ד רשלח עדותו הת"ח יכתוב כשר כתב מסי דעדותלר"ת
ת'ב-שצח

 מחב-מז,
ו-רלר
ז-קעט
ר-ויח
ז-קעח
ו-קנא

 קפו-צח,

י-שטו
י-שטו

ה-רעז

י-פ
ב-כב
ה-רנג

 שנחט-שנה,

ה-קז
 רסט רסב,ה-קז,

ד-צה
ז-קז

 רסטה-קו,
ד-צה
ה-קז
ה-רסט
ד-צה
ד-צ

 רסט קו,ה-קה,
ה-רה
ה-רסח
ת'ד-שב

ט-שפח
ט-שנח
ת'ב-תב
ט-שלד
ו-רסד
ט-שס



רכו הלכות משנה שו"ת חלק' מ'"ד הא"ב םרר לפ' כללימפתח

 בממון לגלף, דעבידאמרלתא
 מערים עריףסציאות
 בקטנן שראו מה בנרלן להעידנאסנין
 פסול או קרוב מהם אחרנסצא
 ערותו זוכר ארם שנין כסהער

 מקצתה שבטלהערות
 שכר ליטול רשאים אם גטערי
 כרחי מסירהערי
 מראו קרוורן הף אי ררבנן פסחף קרחשיןערי
 קרוכים להיות יכולים אי ערדוכיןערי
 הגוף פסול הף אי להעיד טריפהפסול
 בקוכ" משחקפסול
 עכו"םפסול
 מראורהתא פסולין הף אי האםקרוכי
 ע"אראה
 באיסורין נאמן ע"אראה
 שאאי"ל ערותראה
 זוממים עריםראה

 אשזהעדות
 נאמן אם מסל"תמוסר
 ומכחישה קטן ובא שהעידהאשה

 שאאי"לעדות
 שאאי"לערות
 להדמה יכול בעינן רלא היכא רו"ח בעינןאי
 זמם כאשר שהיך כשלא להדמה יכול בעינןאי

 החודשבקרוש
 עשאאי"ל בע" אי הזמה שיךלא

עדים
 ערים בלא חוה את הראשק ארם קידשאיך

 מכירים שאינםבנישואין
 כתובהלמסירת
 יחודערי

 ערותפסולי

 זוממיםעדים
 מש"פ פחות ועל ש"פ עלהעידו
 הנרצח רסי לשלם חחכים אם שרצחהעירו
 הקנס סשלמים הםלסי

 הזמה מרין הף אי וב"ח רב"גסלקות
 בסלקות ולא בססוןמשלקרן

 חלקו לשלם האחר חחב אם סהערים א'סת
 שאאי-ל ערותראה

 קידרשיןעדי
 בכלהלהסתכל
 ונשאה וקרוב אשה היו שהערים ראכי רעפארעם ע"ישואין
 ט-רעח גט בלאלאחר

ת'ר-עח קידחשיןערי

עדשות
 לשלם חיב אי חכירו של עדשות בו והיו מים כוסשפך

י-רצז

 כוכביםעובד
 חע"א איסור אין כיה אמרינןאי
 תעבודו בהם אלעולם סצווהאינו
 ארם קרףאינו
 איבה משום עכו"ם בחתונתאכילה
 איבה משום עכו"ם של סרעים בסעודתאכילה
 אסרה שהתורה כשיודע איבה בו ישאם
 רנהרא עברי בתרי אלפנ"ע עליו עובריםאם

 תורה ללמרואסור
 מעשיו לשבח או לשבחואסור

 קדערםבאכילת
 פסח קרבןבאכילת
 תערובתברין
 מיתה חיכים רובםבזה"ז

 אוהלבטומאת
 לבעלה א"א אוסרת אםכיאתו

בשליחות
 רר"נבשעבודא

 בהנאה אסור אם שמת עכו"םבשר
 מעכו"ם למיקט ע"מגונב
 מעכו"ם סש"פ פחותגונב
 בהשבה עכו"םגזל
 מיתה חחב אם קוהרגהודה
 שפחות לשם אשההטכיל
 חיב - הטריפה אתהרג

 בזה"ז לעכו"ם אבידההשבת
 ברימםחיובו
 לעכו"ם פריעה לעשות מהוישראל
 עכו"ם עם שיזנו נכריותלהחדק
 מהאב אחוה לו איןלמה
 ט-קסט וכתיבתו בקריאתו ינהג כיצר ע"ז ע"ש הנקרארחוב
 ה-קעח מעכו"ם צרקהקבלת
 - נח בןראה
 עכו"םראה
 נכריראה

 דחולעובדא
 רחול עוברא משום או שבות משום הף ש"ש קבלתאיסור

ח-רכא
ח-רכאגררו

 לעשחתןערבר
 המצוה עשהת לאחר מברך אם לעשהתן עובר כירךלא

י-קצח

ב-כב
ת'ב-תא
ה-רסר
ה-רסב
ת'ב-שצז
ה-רסו
ו-רסר
ה-רמט
ג-קלג
ת'ב-ת
ו-רסט
ו-ער
ב-כא
ב-לא

ג-קמו
ת'ב-שצט

 ו-רסזה-רסג,
ג-נב
ג-נב

 נג נב,ג-נא,
ט-שנט

ט-רצר
ת'ר-לז
ת'ר-צט
ת'ר-עט
ת,ר-רעא

ו-רסז
ז-רנט

 ו-רסחה-רפה,
ג-נג
 רסזו-

ו-רסז

ת'ר-לה

ג-צט
ג-קא
ז-קו
ז-קיח
ז-קיח
ב-מב
ג-צז
ב-מב
ז-קטז

 ו-קכחג-קצר,
ג-קצר

 ז-קג-צו,
ז-קטז

 ריב ריא,ו-רה,
ז-רל
ה-מו
ר-רלר
ג-קיא
ו-שו
ה-רצא

 שהו-דש,
ז-רנה
ג-קר
ז-רפא

 רעאז-ער,
ז-רנה

 מבב-לט,
ג-קכח
ב-לט



 הלכות משנה שו'ת חלקי מי"ד הא'ב מדר ל*י כללימ*תחרכו

עופות לעשחתן עובר כעי ואי המצוה, כדכת הוה אי איתיןנינת
ה-צ עוף בבשר נאסר אי הראשקאדם

ד-רלט צעב"ח משום בהם יושאי
 תשובה צריך אי טריפות סר"ח אחר מצא ואח"כ עוףאכל
ח-סטע"ז

ה-פז דאוהיתא הף אישחיטתם

 דיזעורך
ז-רנה ישראל כשהנידתים כערכאוררהם עואדלהיות
ז-רנה עכו"ם כשהנידתים בערכאוהרהם עו"דלהיות
 לנלוחו מותר מהר יודעו והעואד מקצחמ סוד לו שישסר

ת'ב-שפו

ת'ב-שפז ערכאות ובדימ לעו"ד שאלותכמה

ת'ב-קוצב בערכאות ישראל ננד נכרי ליצנ רשאי איעו"ד

 יהחים ערים ומזסרן כערכאות ממק להתרא המסהעהעואד
ת'ב-שצנ האיסור בכללהוא

 להיות התורה לשומר מותר ואי וקלה נקיה אומנות נקראמה
 ת'ב-שצדעו"ד

 לעצמו דין אדפעחטה
באשה
 נחבן

 מאיסודאלאיפרהר

עזרה
 רה"ר היתהאי

 נטרםעזרת
 והסתכלות צרעות משום בעז"נ המחיצהטעם

עט
 נט לכתוב מותר דיובאיזה
 נט לכתוב מותר עטבאיזה

עובר
 עובר של פק"נ על שבת מחלליןאי

 השבת עליו מחלליןאי
 אדם מקריאי
 לווסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין
 אמו ירךעובר
 הוא עובר בלאו או רדדף משום העוברחיתוך

 הדיןעיוות
 ריןראה

 הרעעין
 ממנההדרות
 לה סנולהעמות
 ממנה מהרן ותשעתשעין

עוטין
 עוברין הרינתאיסור
 לאם אבר סכנת משום עובר להפיל מותראם
 אדם נקרארםאם
 נפש נקרארםאם
 העוברין על מצווהב"נ
 תשלומין חחב אם שתפיל לאשהגרם
 לעובר מועההנותן
 עובר על שבתלחלל
 עוברין על נהרנ אין ישראללמה

 העובר להפיל מותר אם מזנותנתעכוה
 אמו ירךעובר
 העולם לאףר יצאשלא
 נפלראה

 הבאעולם
ו-רנ עוה"ב בר הף אינפל

 וכו' מרובהעומד
 קו ח-עו, עה"פ מרובה עומד דבכ"מ רה"ר דין איןבזה"ז

עונה
ה-רלה עונתה שמחלהאשה

ז-רמ בתשסרש למעט מצוה אשתונהסכמת

ז-קלא לפקדה חחב אי הררך מןהבא
ז-רמו-רלד, לרפואההמשמש

ו-רלב לילה חצות אחר  עונהזמן
ז-קלא לפקדה חחב אי העתה זמן לפני ףשוב לדרךיוצא

ז-רמ העונה על להוסיף צריך אם בנים לו שאיןסר

ה-ףט בקטנה  עונהמצות

ת'ב-ד כינומת עתה בזמן ט' לילנזדמן

עונטרן
נ-קיט מהדין  עונקרןאין
 שנה מכ' פחות נענש ואינו דסר שנולד כקטן שנחגירנר

 רכטי-רדי שנתגירלאחר
ג-קיט עתקרן אי וק"ו עשה דישהיכא
ו-מז האב בעוון הבןעתש

ח-כז להאב העונש נחשב אי להבניםשרש

 מהמצוה פטור במצוהעוסק
 קצהנ-ק, מהמצוה פטור במצוהעיסק
ה-רעד חיוכית שאינהבמצוה

ג-ק שמהם לקחםיכול
ז-הכה מפ"ו פטור תודהלומד

חךב-שכה

 ו-רדה-רלג,
ז-רפד
ה-שו
ז-רפא

 ו-רדה-שו,
ה-רסה
ו-רעח
ו-רד
ז-רפא
ה-רלנ
ת'ד-שמג
ת'ר-שצב

ט-שטו
ט-שטו
ט-שטו

ח-קל

י-יח

ט-ש
ט-ש

י-שז
 שלבט-של,

ט-של
 וידה-ףנ,
 י-קראט-של,

ט-שלא

ת'ד-שפח
ת'ד-שפט
ת'ד-שפט



רכח הלכות משנה שו'ת חלק' מי8ד האשב מדר לפי כלל'מפתח

עיר
ח-קנט רה"ר להיות מצטרפות 4ר עחרותב'

ח-קנט בס"רכנ"ל
ח-קעו עירות ב' מצרף אםגשר

 הנדחתעיר
ה-שג שויפתהסדר

 מקלטעיר
ו-שרז מקלט בעיר שהרגרוצח

 מבואות ושיתופי חצירותעירומי
ח-קעה שץרוב לעמן בשבת בתה אצלאתלת
ח-קפ נכוי בו שיש בית שץרובאופן
ח-קמג קיומית או חיובית מצוה הף4ר
 קלאח-עד, שונים מטעמים לערב שלא לגזור יש4ר
 קמח קמב, קמא, צא, צ, ח-סד, שץרוכין לתקן מצוה יש4ר
 ח-קכג מבואות לתקן גם צויך או בעירוב סגי4ר
ח-סח ידחמם בשטחים רק לערב ש"ד4ר
ח-קנח תהגודדו לא בו שחך4ר
ח-קיא רה"ר לערב שחך4ר
 סבז-ס, שץרוב על לסמוך דורות שנהגו מה לבטלאין
 ח-סו שץרוכין חוקת לעמץ בזמנים לחלקאין
 הבית משומר או מכעה"ב רשות לקנות עויףאם

 סא ס, נט,ד-נד,
ח-קיא ביוהכ"פ והוצאה שץרובבוין
 לערב צויכים 4רן אחד ממטבח שאוכלים ישיבהבחחי

ת'א-שכה
ח-קמג דרבנן מצוות דכין

 פד פג,ח-פב, שץרוב מרציל היה 4רבירושלים
 קעט קיב,ח-קיא, שץרבו אםבירושלים

ת'ג-עח מחיצות מבטל 4ר החיםבית
ד-נח ולקיטו משכירו לקנות מהמ 4ר מומוים בו שרשבית

ח-עג לערב מצוה ס"ר ש(ויןבמקום
ח-קנא כרחוכעל
ח-צד כברוקלין שץרוכין חוקתכעמן
ח-קמג שץרוכין עלכהכה
י-רכ מקום בכל שץרוביןבחוקת
 מאמין שלא במי אמונה וחסרק שץרובין לעשות שלמהכהקנת
 ת'א-שכח חדלכהקת
ת'ג-פט מחיצות לביטול וזרשץםגינה

ח-קכח כרשוהו לערבהאוסר
ח-צג ונט"י שץרובין על היתה וגר כר חכם אם קולהכה
 ו-צו א' מכל ערוב לקנות צויך אם שבת מחללי עםהרר
 ח-קטו בעירוב המיקל כדבויהלכה
ת'א-שלה שץר של בעיבורה שץרובוהנותן

ת'א-שכג הפתח לצורת כשוים 4ר הרכבת תחתהעמחים
 ת'א-שכב לצוה"פ חבל עליו וקושר בקנה מסמרהחוחב
 קכב ח-קכ, שץרוכין בחוקתהחועלת
ח-קנ חומרא מחמת שץרב שלא למי הרא"שחרם

 שץרוכין לתקנתטעם
 דמהני ולקיטו שכירוטעם
 פארק כבארא עירוב לחוקון ההיתריסחץ

 לטלטל שלאלהחמיר
 המלך שלמה קודם שץרובין תקנו לאלמה
 חצירות שץרובילתקן
 כגף אוסר 4רנו עירוב לענין אםמומר,
 לערבמצוה
 מצטעוין ישראל ובנות כר יהו שלא כדי תקנו שץרוכיןמצות
 ת'א-שלדבשבת
ת'א-שכד העיר שנתישבה קודם שהיו בור אונהר
 ד-נו מכולם חדש קמן צויך אם חדש עכו"םנכנס

 ח-סד מבואות לשרהופי שץרוב כיןנפק"מ
ת'ג-צג בירדשלים שה" נודאסיפור
 צה פט, פה,ח-עה, בו שץרוב לענין רבוא ס' בו שרששץר

 מוקדם שבת שקבלו לאותן מרציל 4ר השמשות כיןשץרבו

 בבחום צדדיו מג' המוקף רחוב בצוה"פעירוב
 בעיר ש4רנו מי בבית המונחעירוב
 וירה או קנין משוםשךרוב
 בשבת להיות שחל בע"פ חצירותעירובי
 קיץ במעוני בביהמ"ד חצרותשץרובי
 תבשרלין עירוב אטילו אבינו אברהםקתם
 השכיר ונסתלק ולקיטו משכירוקנה
 העירוב קונה מחר מוקדם שבת קבלוקצתם
 רה"ר הף לא טעם מה מקורהרה"ר
 יום בכל ס"ררשה"ר
 מין מכל ומצטרסין מכדת פחות לא ע"תשרעור

 קנט סה,ח-סד,
 סא ס,ד-נד,

ח-קמד
ת'ג-צב
ת'א-שרט
ח-קעד
ח-קעד
ז-ס

ת'א-שלא
ח-קסא
ד-נז
ת'ג-פד
ת'א-שנא
ח-קעג
ת'א-תכו
ד-נה
ת'א-שלב
ת'א-שרז
ת'ג-פה
ת'א-תכד

 שכר ב* יקיטושמת
 מחיצות מבטל אםשלג
 בוףליאמסבורג עירובחוקת
 לשוגגין הף 4ר עירוביןחוקון
 המחבר לדעת גם מהני אי עירוביזחוקת
 שבת לשמירת סתג הוא שץרוביזחוקת
 תקנו וב"ד ושלמה דרבנן מ"ע הוה שץרוביזחוקת
 הוצאה לאסור או להחור היתה שלמהתקנת

*
 קסז סה, קמג,ח-קמב,

 הבעךליןעירוב
ז-עד לבשל לכעה"ב לעזור מותוים אם שץרבו שלאאורחץם
ו-קה יברך 4רך תבשרלין רצרובי תחומין ערוביהעושה

ז-עד בערוב חיב אם הווים לבית הבאזוג
ד-עא נאסר קמחו אם ערוב המחלא
ד-ע שהניח למי שליח להעשית ערוב המח שלאמי
 ז-עד העיר גדול ערוב על לסמוך יכולמתי

עיוצון
י-קמג בש"ק הנדפסת בעיתת מודעהלהדפיס

ת'א-תכה
 סבד-ס,

ת'א-שכ
ח-קנו
ח-קכא
ת'א-שטו
ח-צג
ת'א-שכז
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עכו"ם
 עכו"םאבידת
 זנות דין ג"כ יש בעכו"םאי
 תשכיתו במצות שליחות לו ישאי
 מצוה לשם למולו מותראי
 לעכו"ם מותר איסור ספקאי

 סוכה לעשות לעכו"ם ליתן ש"ראי
 ראוריתא במלאכה אפ" שף מצוה במקום לעכו"םאמירה

 וכר שנתגהר גרכגרר
 נגזלת אינה רקרקעבהא

 מה"ת אסור עכו"ם גזל איבהפלוגתא
 תושב כגר דינו איבזמה"ז,
 לחולה המבשלת בנכוית עכו"םכישול
 מצוה בעקיית נחבן
 ש"שוחם משום או אחשביה משום אח"ש חיב רעכו"םהא

 ח-רלהבכ"ש
ט-שעג ללומרם לעכו"ם שמותרהלכות
 אין דלגבי' הא עכו"ם עא רמחראו בפסח חמץהמוצא
ח-קפא לעכו"םשליחות
 שעגט-שעב, מיתה חהב בתורההעוסק
ט-קסה טבילתו למכירה, כ*העושה
ט-קנה יומו בן לתינוק עכו"םחלב
 י-ק צהמים ארוחת מבשל והוא גף שלה שהטבחיסרבה
 ט-שער בהשבה חיב אי ונתגיר מעכו"ם גזלישראל

ט-קסה טבילתם לפנה"פ, לעכו"ם שמכרן חמץכלי

ט-שסט עכו"ם אבירת ציבוף, בהטעלעפאן הנמצאכסף
ט-קנט ישראל מאשכשהרליק
ט-שפא העכו"ם נגר שנראות הלכותלהרפיס
 שפג ת'ר-כב, רנה,ת'ג-קסר, תורהלימוד
 י-קעא ח-קפב, שבת רוחה אמאי בעכו"ם כשרה מילהלמ"ר
 ט-קסה טכילתם לסחורה, כלים ממנולקח
 י-קצ טבי' בעי לא צלוחים ממנו שואל ףשראל עכו"םמוכר

 ח-לר להישראל בשבת לעשותן לעכו"ם המותרותמלאכות
 ת'ג-רג ררבנן באיסורנאמנות

ת'ג-שלו שביכרה בהמתו עלנאמנות
ט-רכח בו ינהגו כיצר למיתה ונידון העכו"ם ביןנתגרל
 ת'ג-עט מוהלעכו"ם

י-קפר ישראל פיקוח בלי עכו"ם בכיח"ר שנעברקלף
 ומטמאה נכילה עכו"םשחיטת
תפלתם

על
 משמע בסמורעל
 ועונה כסות שאר עלי לך שאין מנתעל
 שביעית תשמטני שלא מנתעל

עלה
 העולם כל את ובלבל סנחויבעלה

 ירגיעיחה
ת'ב-תפב הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי

עלעקטרי
ח-מז בשבת דינם מה עלקטף ע"י להברז הבאיםמים
 שבתראה

 ומואבעמון
 אסורות מאומות הם שמא גחם מקבליםאיך
 בשפחה ומואכי עמוניגר

 די! כית בלי שנתגהרו ומואביעמוני
 ומואב מעמון גויםקהל
 לרורות נוהג אי מואב את תצראל

עמלק
 ש"כ עא להטהר עמלקזרע
 מי על עמלק מחהתחובת
 מעמלק גויםלקבל

עני
 בישיבה המתפרנסים ישיבהכוי
 בודנוק ענידין

עננו
 תעניתראה

עציץ
 נקוב שאינועציץ

 שפתיועקימת
 מעשההף

ערבה
 הקפתהמצות

 יו"כערב
 לחסרכה סמוך עיו"כאכילת
 זו בסעודה חיבות אינסרם

 פסחערב
 מצוה ראיכא ]בשבת עוברת מצוה מקוי אי בע"פחמץ

ח-קצ פת[באכילת
 יאכל אי חמץ אכילת סו"ז קודם משנתו והקיץ בשבתשחל
 ח-קצ התפלה קודם ראוויד רהף דשבתפת

 שבתערב
י-מז הוא מאימת ומעלה שעותט,

ערוה
ז-רלה צ"מ בשביל באשה להסתכל לע"ה התירואיך

 שעא שע,ט-שסט,
י-רכא

 י-לאח-קפב,
י-קעו
ת'ב-תמא
ח-רלז

ח-לר
ט-שער
י-שא

 )ב'(ח-קפה
ט-שעא
ט-קנט
ת'ג-ס

ט-שצר
ת'ג-יג

 נג כו, ב,א-א,
ו-רנא
ה-רעא

ב-לט
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י-קכב רופא עא אשה בבויקת להתנהגאיך
 רסט רנב, רמט, ה-רמח, משנים פחות שבערוה דבראין

 רמה רכה, ו-רכג, ה-רכה, ד-קפו, בעריות קויבהאיסור
 ז-יא רמה, רכה, ו-רכג, ר-קפו, בנשים הסתכלותאיסור
 ז-רלב נרה מבאשתו יותר דעלמא בא"א תוקפו יצרואם

 יעבור ואל יהרג אי אערוה להביאו ואח"כ להשתכראנסוהו
ט-שצד

ז-רלה אחת מפעם יותר המשודכת לראותאסור
ז-רלב בהכרח שלא רופא ע"י להבדק תלך לאאשה
ט-רטז מעויות בד"נ רוב ילפי' דלאבהא

ז-רמט החופה בשעת הכלה לפני לרקודבחוחם
י-רסז עליו נאסרה אם אשתו ומתה אשתו אחות עלהבא

 רלה רלד, ז-רלג, במשודכתהסתכלות
 וקידת~ין שידוכין לשםהסתכלות
 עמה יספר ועל יטות טינה לבוהעלה
 מראוריתא הף אי באשההרהור
 נשים בשאר גם אסורות אם דנדההרחקות
 בעלמא וראיה הסתכלות ביןחילוק
 בבאס בנסיעה נגיעהחשש
 ערוה באשהטפח
 בקאנצערטים בתערובתישיבה
 צנועים לא נשים בגוץ ולמכורלתפור
 חערובת או הסתכלות טשום בביהכנ"סטחיצה
 הטובים במעשיה אשה לשבחמצוה
 ערוה דיני משאר שאני התורפהמקום
 וכרו' נגיעה איסור בהן יש אםנכויות
 בלאו או בכרת אשתו מיתת לאחר חמותונשא

 בה תופסין קידושין איבהנ"ל
 באנשים להסתכל רשאות אםנשים
 הרהור משום מהני לא עיניםעצימת
 קדוש מחניך והיה משום בה יש אםערוה
 ערוה באשהקול
 ורדיו בטלפק ערוה, באשהקול
 הרהור משום ערוה באשהקול

 חיבה בדדך שלאקויבה
 בנפשו להצילו ניתן ערוה אחררודף
 נגיעות ושאד האשה דופק הממששרופא
 ערוה באשהשינים
 ערוה הף אי הנשואה אחותוטוער
 ערוה באשהשער

 החופה תחת ונשים אנשיםתערובת
 פורטת שאשה זמירות מכלילשטוע
 ערוה באשהקול
 יחד ובנות בבנים קודש שבת זטירותלזטר
 ת'א-נו ק"ש לקרות מותר אי טעלעוידא על ערוההרואה
 ת'א-נז פויצות בעניני לתקןבקו"ק

 לטחות השכנים יכולים אי בקול המזמרות נשיםבענין
ת'ב-רצה

ת'ב-רצו ע?נים בשמירת ליזהד צויך איקטן
ת'ב-דחצ בבתיהם מזוגות מרומם סעודת לעשותאיסור

ת'ב-שז במבתןיו חיכוךאיסור
 בלי הכנ~ת בבית ואנשים לנשים דרשה או תורהערעוף
ת'ב-שחמחיצה

 ת'ב-שט נשואים לזוגים ובתולות בחוחם בין לחלק ישאי

ערכאות
 עכו"ם שופט לשחד מוחראי

 כישראל שדנים בדין אפי'איסורה
 מעות ומוומאים בערכאות ההולכים אשה אואיש
 בביהמש"פ כשהזמינוהו להעירבחיוב
 לעש"ג מסרו והוא חברו אצל ביתבנה
גדרו
 כשופט אינו ישראל דעת על העושהגף

 ב"ד פסק נגדההולכת
 ]קאסטאדי[ ילדיםהחזקת
 תורה לדין הזמנה בלי לילךהיתר
 הגנה צו בשבילהליכה
 בב"ד הדיון באמצע לעש"גהליכה
 שם שיזכה כשרואה בב"ד ותובעו לעש"גהליכה
 מוסר וין לו יש לעש"גהליכה
 מבעלה גט לבקש לעש"גהליכה
 הדור על צרות מביא לעש"גהליכה
 לעדות פסול לעש"גהליכה
 בר"ה ש"ץ להיות שרוצה לעש"גהליכה
 לעש"ג להוליךהמאחם
 בגופו ובין בממונו בין לערכאות ישראלהמוסר

 בחרם כולם בעש"גהטסחעים
 לעדות פסול שםהנמצא
 יהודים עדים ומזמין בערכאות ממון להוציא הטסחעהעו"ד
ת'ב-שצג האיסור בכללהוא

ת'ד-שע הב"ד ולא מחחבו החקהשופט
ת'ד-רמא בב"ד יזכה שלא כשרואה בעש"גהתובע
 ת'ד-שפ שהודד ברב עצמההתולה
 ישראל כדין שלא ממון והוציא לערכאות לילך ב"ד לוהתירו

ת'ב-שצ
 ת'ד-קמזז-דנה, ערכאות איסורחוטר
 הון בעש"ג השקיע שכברטענת
 לגמוץיציאה

 עבירה עובר יוצא שאינוכ-ז
 הבנים ליקמ עש"ג ע"יכופה
 ערכאות ובדיני לעו"ד שאלותכמה
 ב"ד בצירוף עש"גכפחת
 הגט קבלתלאחר
 רב הוראתלאסור
 ישראל כשהנידונים בערכאותיהם עו"דלהיות
 עכו"ם כשהנידונים בערכאותיהם עו"דלהיות
 ממונות בדיני במשפטיהם שופטלהיות
 נפשות בדיני במשפטיהם שופטלהיות
 עכו"ם כשהנידונים במשפטיהם שופטלהיות
 גף שופט בכפחת גטליתן

ז-~ה
ג-מח
ז-רלט
ד-קפו

 רמז-רלה,
ד-קפו
ו-כ
ז-מב
ז-קטו
ז-יב
ז-דמג
ז-יג
ד-קפו
ט-רנו
ט-רנו
ז-יב
ז-יא
ז-יא

ת'ב-שעו
ת'ד-רלט
ת'ב-שנח
ט-שלד
ת'ד-ערב
ט-שטו
ת'ד-קנו
ת'ד-רכז
ת'ד-רפג
ת'ד-קנח
ת'ד-שפ
ת'ד-רעו
ת'ד-רסג
ת'ד-קיח
ת'ד-רלט
ת'ד-רמג
ת'ד-רס
ת'ד-רמב
ת'ד-רסב
ת'ב-תנ
ת'ד-שעה
ת'ד-ו

 רכד רכג,ה-ויח,
 ח-לז ז-יג,ד-פו,

 ז-יגו-רלח,
ה-קכז
ה-שי
ז-רלב
ז-רמד
י-כה
ה-רמג
ג-קמז
ת'א-נב
 נחת'א-נג,

ת'א-נר

ת'ד-שעט
ת'ד-ה
ת'ד-קכ
ת'ד-שעד
ת'ב-שפז
ת'ד-שע
ת'ד-קפח
ת'ד-שפ
ז-רנה
ז-רנה
ד-ויג
ד-ויג
ד-דיג
ת'ד-שע
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ת'ד-שפ ת"ח ולנדותלנעות
ט-שצו אדם הרוצח להרוג החוקלתקן
ת'ד-שסח האסורים בבית הבעל ששלחומסידה

ט-שכז עדכאות לעון המרינהטשרדי
 ד-קעוב-כח, הבחנה צריכה אם בערכאוורהםרשאת
 ט-רכח בו ינהגו כיצד למיתה תידק העכו"ם ביןנהגרל
ת'ד-רמה לעש"ג שהחיכו מי עם בב"ד להתדיןסירב
 ת'ב-שצב בערכאות ישראל נגד נכרי ליצג רש14 14עו"ד
ת'ד-שעב גם ליתן השופט עם קנוואעחשה
ת'ד-שעו עש"ג בכלל יחידיעכד"ם
ת'ד-קעח ולב"ד לעש-ג כשהלכהערמה

ט-שנד בה14סור ריניםפרטי
ת'ד-רעו פראטעקשאן[ את נארדער הגנהצו

ודד-שלח בעש"ג הנעשותצוואות
ת'ד-שעו לעש"ג היהר שנתןרב

ת'ב-שסח בזה"ז נפשות ריני דנין 4ר עכו"םשופטי
 ת'ד-רמ עיי שנגרמו ההוצאותשרלום
ת'ד-רמם ב"ד פסק מענין כעש-גתביעה

עדלה
 קסוג-קס, בשריפה מצתתהאו

ב-נם ד כל פסול 14 ערלה שלאתרוג
ב-נם חבירו ליתנו יכול אםבחו"ל

עשה
ה-צה לכתו1לה מבטלין אם מ"ע משום האסורדבר
 ג-קים מהרין עתקרן 4ר לעתשין וק"ו עשה דישחיכא
 ו-קלד מ-ע בביטוללפנ"ע
 ב-כח בלאו אסור ואחר בעשה חחב כשהוא ל-ת דוחהעווה
 ה-רסו בכל השוה לאו מנתק 4רן בכל שוה ש4רנועשה

עץטר
ו-ערב סאה בית כל חישין סאה בבית נטיעותעאשר

פאמפערס
ח-ס בשבת בהם להשתמש מותר14

 הראשפאח
י-ב אזמו תחת להמחם שרי14
ח-יד שמו"ע בתפילת האזנהם יכסו שלא להקפיד ישאם

 ז-קכא הפאות להסחיראסוד
ז-קכב ו-קמם, קכד,ד-קטז,שעודם

 ום"ופגול
ג-רכד מכללן הותרו14

ג-רלב מעשה בו שתרן לאו הף 14המפגל

פדיון
 רוזוט-ריג, אפרוטהמע"ש
י-וויז פריק לה יש 14 ערופהעגלה

 המןפדין
 לכהן אומר הבןאבי
 לכתחרלה כסף בשןנן14
 בפדה"ב שליח לעשות יכול14

בל~לה
 לערלותבמומר
 דכהןבע"כ
 בפדה"ב קוהח=נוברכת
 חרש הבן כשאבי לכהן ווהחינובדכת

 צבורבתעות
 ממול שלאגדדל
 שבתדוחה
 בשבהיקמא הפריק חל שם אחר במקום והאב א' במקוםהבן

 ת'ג-שלה עוברהמאחר
ה-רב בהחבת ל"א יוםחל
 ידו על שנפדו הבכורים רין מה גרושה בן קעמצאכהן

ת'ב-רכט
ו-קצג אחת בבת המעות נותןכש4רנו
ד-קמב יום כל על עובר אם פודהכש14נו

 ה-קלדד-קמב, המילהלפני

ת'ב-רלא ר"ל אביו שנהרג ליתום פדה-במנהגי
 קצטו-קצב, החיוב מי על האבמת

 ז-קצט בפדה"ב חחב מכעלה מלאכוחית הזרעה עאנתעבדה
 שליח עא מיקרי 14 טלפקעא
 קטן כהןעיי
 כהנתעיי
 כהנים כמהעיי
 שבועות ח' תוך שהפילה באקוה הבןפריק
 מעכו"ם הנולד הבןפריק

פרעל
 היום בחצי אפ" לחזוריכול

 ב14ה"נלהשתכר
 פחות וחזר בגרים ממנו לעשות צמרהמקבל

פהים
 מנות משלוח קודםאכילה
 הבקר בארוחת פורים סעודת מקהםאם

 ממלה לו ש14ן למי הללאמירת
 בשר תאכל לא פה-ם במוצ4ר שטכילתהאקוה
 בבשר מוהרת 4ר בפורים טנדלתה שלילאשה
 לר"ז ושחטרה רבה דקםבהא

 ודא-תקמז קודם יום ל' ודורשין שואלין 14 ופוויםבחנוכה
 ת'א-תקנה לבסומי בחיוב הפוסקיםבמחלוקת

ת'ג-קנו לחזוד ודעתו לכרך שהלך עירבן
ת'א-תקמם הממלה לקרות כץצרים דהכל הר"ןבסחירת
 ח-רלב מנחה אחרי פה-ם סעודת שעושיםהטעם
 ת'א-תקנב לאביוום מתנות ידי יצא 14 לחבירו חובהמוחל
 על שאל סה-ם ולאחר מ"מ לו ושלחו חבירו על נכסיוחנודר
 ת'א-תקנחנדרו
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ת'א-תקסג לנקבה זכר כגדי ולובערם משחקיםממים
 מצוהו קי יצא 4ר שרב"ס לחרלה 4רסה"נ כצותהשולח

ת'א-תקנז
ה-סג בפודר לבסומר א1רשחיב
ת'א-תקנט מנות משלוח על מבוצךן שאיןטים
ודא-תקמח אסהר במגילת ה' שם נזכר לאלמה

ת'א-תקנ נערם עשדה עם מנילה לקריאת מניןלעשות
 בפווים לבסו5ר אדם חייב מקיימיו ולא מקילין שהרבהמה

ת'א-תקנד
ח-רלד בפווים הסעודהמהות
ג-ס הפתחים על רלחזוד להתחסחעמנהג
ודא-תקסא בשוואפ יוצא 4ר מנות משלוחמצות
ודא-תקסב בסהר ליתן צויך 4ר ב118ים לאביומםמועות
 ה-פב בלילה 8וזיםסעודת
ו-קכה קודם איזה מנות ומשלוח פוויםסעודת
ת'א-תקס יצא לא בלילח וואכלה פוויםסעודת
 מנות משלוח קי יצא 4ר חבירו ואכלו דרבנן 4רסורשולח

 ב118ים "שרבה לבחווי יוסףשחוק
 מגילהראה
 מנות משלוחראה
 לאביומם מהנותראה

 "שדאלפחשע
 תפילין ממח עתרנו 5רהינו
 סתמא או מוד מחמת ממח אינו בין נפ"מ ישאם

 נפשפ*קוח
 עובר של פק"נ על שבת מחללין4ף
 שבת דוחה פק"נספק

פירוה
 ב"ד אאוצר לכתח" לסמוך4ף
 אכילתן קודם קיו לטבדל צויךאם

 ובטהדה בקדוווה או5עים שירות דעלהטים
 בזה הפ" פירות טים ביטלהטהדה
 שביעךת מפירות דוקא 4ף לחה שרשכ"ז

 שוי 4ר בהמבת מאכל עללסחוט
 ביום לבו מוהר אם מאיליו שתב פוימיץ
 מיץ לעעית בשבת פויסוחט
 אי לחורת זק אי פירותעי

א ש  נאסרו בשמלתש

 ודגלים חיםפ"שוט
 כן כחרע אינו למהנעלינו

 תקרהפי
 מקודהבאכסדדה

דבודא

 בפלגש מוהר הויוט4ף
 בקדהרן הף4ר
 גט צויכה4ר
 פ"ו עי מקיםאם

 מוהרת אם אכעפלגש

 חדשותפנים
ח-רב בזה יו"ט חקיב ר"ה4ר

ט-רפח חדשות פמם 4ףן אם ברכות שכע לומראסור
 ז-רמו מח, ב-מז, פ"ח הף 4ראויה
ד-ר לפ"ח עולה לא שאשהטים
 מחב-מז, פ"ח הוו 4ר וקטןעבד
 חחצים כרכתראה

פמיה
 4ףסור בה יש4ף

 בפנף' נדה4רסור
 4ףסודהמ4ףמחן

 רישאפסיק
ח-וי ףכרלו במלת קידוש להתדרל מוהר4ף

ה-סח עכשיו נגמרת המלאכה שאיובדבר
ח-וי זה כלל ליתא אופמם ב4רזה משה פסק" דלאפסוק
 ה-סח ל" ניחא דלאפ"ר

פסח
 למעט בא מה בזה דאי פסח בקרבן גסהאכילה
 ערעורו מהו השוכע על פסחאכילת
 חן לו כשאין הגדהא5ררת
 דאוריתא הף 4ף פסח בליל הללא5ררת
 י"ט מחיצה דצויך או בסמדה סמ 4ף רפואותארוו
 להחראו לעכו"ם ואמר בפסח חמץ דהמוצא המ"אבדבוי

 י-לאח-קפא,
ח-ויב הסדר קודם קהרות בד'ביאור
ת'א-שצג האפיקומן גונבים ווהתעוקותבמנהג
 ח-קצא לכם להיות במצה צויך 4ף אביו שלחן על הסומךבן
 ת'א-שפא הסיבה צויכין מהן 4ףזה כוסותד'

ת'א-שצב קטמות בכלל הף 4ףדלועיז
 למפרע נאסר אם אחה"פ עליו ושאל לפה"פ חמץהקויש

ח-קפב
 אם בהמבת שחל כע"פ חמץ אכילת לסו"ז סמוך משנהוהקיץ
 ח-קצ התפלה קודם דאוויי' דהף דשבת פתיאכל
 ת'ג-קד לבתך לבנךוהגדת
 מצוה ד4רכא ]בהמבת עוברת מצוה מקוי 4ר כע"פחמץ

ח-קצ פת[כאכילת

פלגינן

פלגש

ג-קמא

 ז-רלו ב-נב,א-ג,
 ז-רלוב-נב,

ב-נב
 ז-רלוא-ג,

ג-קב

ת'א-תקע
ג-קמח

ח-סט
ח-סט

י-שז
ת'ד-שפב

ט-ערט
ח-כה

 ח-כהז-כט,
ח-כה
ט-שכ
ח-נא
ח-נב
ח-נ
ח-נג
ט-שרט

י-לג

ח-קס

 ה-קלאב-נב,
 קלה-קכח,

ה-קלד

ח-כא
ח-כא
ת'ג-קג
ז-סט
ח-קפט
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ח-קפז לבערו חיב אי באשפה המונחחמץ

ח-קפט י"ט מחיצה צריך אם לעכו"ם שנמכרחמץ
 ח-קפו בפסח חיטום כישול אופןחקרב"ס
ת'א-שעט כוסות ארבע תקק על שואל הבן שאיןסעם

 ט-קסה טבילתם בע"פ, לעכו"ם, שמכרו חמץכלי
 ת'א-שפב ינהגו כיצד ברכות שבע קרש פסחליל

 בפסח ברשות שלא עכו"ם במשכק השתמשמהף"ל
ת'א-שעה

ת'ג-קב הקערה עקירתמנהג

ח-ריג הלילה כל או חצות ער זמנה יצי"מסיפור
 ת'ב-תער חמץ עם נאכל אי שניפסח

 י-קי חנם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"ח הנעקרתרפואות
 כוסות ארבעראה
 חמץראה
 פסח קרבןראה

 דיןפסק
ת'ר-רסז חנו פסק מקים שאינומי

ט-שנג הבע"ר קרתביש במקוםפרסומו,

 הלכהפסק
ת'ר-רל ופוסקים בש"ס עיוןבלי

ת'ב-קיח ותשובתיו מפסקיו רבריו סותר שפוסקבמקום
 הוראה מורה להיות רוצה שאינו מי אפילו הלכה לימודחיוב

ת'ב-קמז

 לאחר קרלך להשואל לומר יכול לאיסור ברבר שפוסקחכם
שמחיר
 לעז בלשון הלכות פסקיכתיבת
 פעם בכל לשאול צריכים - בהלכהשאלה
 הטלפון על שאלות לפסוקשלא

 דכאפצוע
 בממזרת מותראם
 מקרושתו יצא אם פ"רכהן

 יבא בלא עובר אי נשואין אחר פ"רנעשה
 יוורא נשואין אחר פ"רנעשה
 באשתו נאסר אי בביציונתחוהו
 אסור אם חולי ע"יפ"ר

 בפצ"רשתיקי

 נפשפקוח
 הרוב אחר בפקו"נ הולכיןאין
 בחאות חזקת בתר אזלי' רלאהא

 בעובר שבתחילול
 חבירו להציל פיקו"נ לספקלהכנס
 ידועה ברפואה רק איסור אותומאכילין
 חשמל זרם מכח כשנפל השבתמחללין
 פיקו"נ הף אימילה
 פיקו"נספק
 מצוה לקים כרי רופא רברי עלעבר

 פקו"נ במקוםרבית
 פקו"נ אצל רחף' או הותרהשבת

 אדומהפרה
 ארומה פרה לפרשתררוש
 זמן מחוסר משום הף אי ענלהפסול

פרוזבול
 חשוב ב"ר בעיאי

 באמירה סגיאי
 בארא וחובו בחו"ל הררגבי

 פרוזבול בכתיבת מקיוין שהעולםטעם
 ונאבר לי ה"פרוזבול

 חובו לגבות ורוצה פרוזבול כתב שלאמי
 לעלמא פרוזבול חיקן הלל הלכתא האביאור

 חובו את וגובה השביעית בשנה פרוזבול עשה שלאמי
ת'ב-תזאעפ"כ

ת'ר-רפטפרוזבול

פרוטה
 מדעת שלא ףאוש שאזלה פרוטהבחן
 יוסףרר

 אשו"פ שחיללו כעה שוההקרש
 מע"ש עליולפרות
 בשו"פ או בכזית הוה אי בקרוה"גמשןלה
 והוזלה שהוקרהפרוטה
 פרוטה שוהראה

פרי
 לחרר מחרר ךצא הפרי עלבירך

 עליה מברכינן מאי בסוכרהמטובל
 מינים מז' בפרי כשהמרוברבהנ"ל

 מקדים ברכה איזה הפרי על שהחיינוכשמברך
 המינים שבעתראה

 ורבי'פרי'
 ר-קנז נא,ב-כ, המצוה גוף הף הביאהאי

ר-קנט. אפ"ו כופיןאי

ז-רכז מפ"ו המבטל חרם רגמ"ה גזראיך

ר-קנו כידו שאינה מצוה תורה חייבהאיך

 מלאכוחית ובהזרעה באמבטו בנתעברה פ"ו מקיםאם
 ר-קנחב-כ,

 ר-קנחב-כ, ממזר בן ע"י פ"ו מקיםאם

 ז-רלוא-ג, פלגש עא פ"ו מקיםאם

ז-רכה שנים מכ"ר יותר בנשואין להתאחר רשאיאם

 ט-רמה ורביה בפחה מחריבת איאשה

ר-רמט להוליר שתוכל כרי ברפואה לטפל חיבת אםאשה

 ט-רעז פ"ו קים וכבר לה סכנה קוהעיבוראשה

ת'ר-יא נסבדרך

ט-רמה דשפחות ל"ת ולידתי רפ"ו עשה דליתיבהא

ה-קיא
 ז-נג-מב,

י-רפג
ג-חב

ה-רעא
ה-רעא
ת'ר-רצר
י-רעז
ה-רעא
ת'ב-תה
ת'ב-תו

ת'ב-קיז
 ת'ר-רלת'ב-קלה,

ת'ר-רלא
ת'ב-קכב

ר-קסו
 ר-קסו כב,ג-כא,

ג-כב
ר-קסו
ר-קסו
ר-קסו

 כהב-כר,

ה-נה
ח-נה

 שלהט-של,
ו-שכר
ר-נ
ט-קנא

 רלחה-רלז,
 ו-שכזג-מב,

ר-עז

י-רפח
ר-רכר
ט-רטו

 רטו-ריג,
 רעגרעב,

ת'ר-קרט

י-לו
ח-כב
ח-כב
י-ה
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 שחריועפת י-קכ פ"ו מביטול הנשים חששו לא אמאי דרא דרבחומרא
 מאשתו הנאהבמודר
 מתקחמין לא שח"ו למי בניו למכורבמנהג
 מקידרשרן נפרדת מצוההף
 מפ"ו נשים פטורטעם
 בהשתדלות המצוה קחם אם לבנים זכהלא

 מהיכא דפ"ו מ"עלמוד
 אשה עזאי בן נשא לאלמה
 העונה על להוסיף צויך אם פ"ו קחם שלאמי
 המצוה קיוםמוד
 ורבי' בפוי' מחףיב איעבד
 מ"תקודם
 שנים עשר עמהשהה

פריעה
 דוקא בצפורן ולפרוע הפריעה עור לחתוךבאיסור

 קסטי-קסח,
י-קעה פרע מל, בהתיבותביאוד

ט-תכב מלימוד להעבירם יש פריעה מצותהמבטלים
 י-קעד אחת מצוה הף אי ופריעהמרלה
 מילהראה

 חובפריעת
 זמנו בתוך פורע אדםאין
 בשביעית זו מצוה עקרוהיאך
 מצוה בע"חפריעת
 להמלוה הח-ע ולאפרע

פרנסה
 ברכה רואה אינו בקניםהמשתכר

פרעון
 חוב בעלפריעת

 הנשיאיםפרשת
 ברכה בלא בתורה לקרותו שויאי

 זכורפרשת
 עלה מברכין איןלמה

פשדה
 פשרה אחר הפס"ד לשנות יכולים דיניםאין
 יותר לפשרה מוכן שהאחר לבע"ד להחיע חחב המתווךאם

 ז-תחסובה
ז-רנח מחילה הף איפשרה
ת'ב-שעז ספקות כמה בה קרשפשרה

פת
 )ו(ח-קצז בחוה"מ משנה לחם על בוצעיןאם
ת'ב-טו עכו"ם פת משום בה יש אי קטניתפת

ז-כה מרבנן לצורבא זמנהמוד
ת'ד-שפט מחלאוח רמ"המבטל

פתוי
ב-מו אונסקטנה

פתח
ט-ויב המזוזה מקום חדרים, לב'אחד
י-קצ במזוזה בצה"פ העשף מן ולא תעשהבדין

 פתוחפתח
א-ד טעות קדרשרהף

ה-רנב נאמן מצאוד פ"פהטוען
א-ד שנית קדו~רן צויך אי לקחמהרוצה
א-ד שנית ברכה צויך אי לקחמהרוצה

 מבויפתחי
 ח-קמו עירובין לתקן כדי מבואות פתחי לתקן מצוה ישאם

 הקברפתיחת
י-קכב רופא ע"י אשה בבדיקת להתנהגאיך

צדיק
ת'ד-שס מגופם יותר ממונם עליהםחביב
ז-צג צדיק לקרא ראףלמי

ח-א בזה הכוונה הצדיקים, נשמות מקריבמיכאל
ת'ד-שנח צדיקים של בהמתןמעלת
ד-א ידם על תקלה מביא הקב"ה איןצדיקים
ט-רכ לרשע צדיק קבורת בין הרחקהשיעור

צדקה
י-יד ותפלה ק"ש באמצע ליתנם מותראי
ת'ב-קנו צדקה לקבל ולא ביתו ובני עצמו לדחוק נכוןאי

 ח-קפב ובא בבא עליה עובראי
 ו-קסזד-רכג, לצדקה מצדקה משניןאין
ז-קנז פרוטה משוה בפחות צדקה מקחםאם

 בצדקה להדיוס כמסירתו לגבוהאמירתו
 ז-קיס ו-קמג,ד-קכג,

ת'ב-קס בו חזר ושוב לצדקה חובי תןאמר
ת'ג-רצזאסמכתא

 עיניהם ראות לפי צדקה לחלק יוכלו אםאפוטרופסין
ת'ב-תכה

ת'ב-קנא קרבנוודה להקריב צדקה המבקשתאשה
 ג-קנד קדימהבדין
ת'ב-קמא בסתד מתן צדקה דנותןבהא

ד-קכגבמחשבה
ד-קכה בשווקים צדקה לקבץ להן יאה אם ישראלבנות
 ת'ב-רמח מעשר ונודנת דמלכותא דינאבענין

ד-רכד שכד שומר הף אי צדקהגבאי

ח-ב
ת'ב-תכא
ט-רל
ז-רכו

 ו-רטוד-קנז,
ו-ויד
ז-רכט
ז-רמ

 ריבה-ריא,
ט-רמה
ת'ד-יא

 ד-קנטב-כ,

ת'ד-שא
 שכגט-שכב,

ת'ד-רפס
ט-שלה

ת'ד-שפח

ו-רעז

ח-פקד

ו-פא

ז-רנז
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ד-רלז לסלקו אפשר אם צדקהגבאר
ד-רכד שכר ליטול רשאר אם צדקהגבאר
ו-קסז צדקה לטובת מדבורו לשנות רשאר אם צדקהגבאר
ת'ב-קנ בצדקה קדימהדין

ו-קמג בה להשתמש מוהר אם לצדקה זו סלעהאומר
י-קסב בעצמו העו לכערבא או עני לחזורהדרוב
ג-קנד צדקה בכלל הף ארהלואה
ת'ב-קמד במעשר חייב אר מציאההמחרא
ד-קכג לאחר לשנות יכול אם מסרם לעו ודעתוהנודר
וךב-קיב לוולם חייב אר בחלום לצדקההנורר
 וךב-קנב לקרוביו ממנה ליתן מוהר אר לת"ח מעותהנותן

 ת'ב-רמט לעשר צויכים חפצים מהנות שקכלו וכלהחתן
 ז-פח בחנוכה בצדקה להרכותסעם
ד-קכג לצדקהיד
ת'ב-קנד הצדקה מן ונוטל זוז מאחרם לויש

ו-רעד הצדקה עלכופין
ט-רה מהוגנים שארנםלאנשרם
 וךב-קנט לעחרד שררזיח מה על לעמים לחלק מעשרלהפריש

 ת'ב-קמה צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתבליתן
 ט-רו מצדקהללוות
ז-קנז צדקה של ]פושקע[ מקופהללוות
ד-קסא כספים מעשר ממעות כניוללמד
ז-קסא כספים מעשר ממעות לתלמידים פרסיםלקנות
ד-קכב כספים ממעשר ונדבות נדויםלשלם
ו-קסח עליהן נתההב לא שעדייו ממעות מעשרלתת
ת'ב-קמב מעשר להפויש ההב ויוחמאיזה
 במעשר ההבת אר מהתלמרדות מהנות שקיבלהמודה

וךב-רמה

 גוזל הוא אר לאחרים תוחנה ונוטל לצדקה צריך שארנוטי
עבים
 חובעין לו שארן ממק הף אר עמיםממק

 צדקה גבאר דין לו יש אםמשולח
 מצוה לסעורת להוציאו מהו מעשרמעות
 מעכו"ם צדקהמעות
 עשרר ונמצא לעני ונתן לצדקהנדר
 נדר כמה ושכח לצדקהנדר
 צדקה לקבץ רשאות אםנשרם
 במעשר ההב אר ל~דו המהנה שבא קורם הענינתעשר

 מעשר ממעות לשלמו הנדר כוועתנתכוק
 העשרר ואח"כ  לעני צדקהנתן
 כהמצוה מעלותפרכר
 מהר ארך טיתה לאחרצדקה
 האשה מן לקבל כו~צוט דבר מקוי כמהצדקה

 במעשר חיב אם מסרם לצורך מעותקיבל
 לעשר חייב אר מנות משלוחקיבל
 הוא מה - להקדימוקרוב
 צדקה במעותרבית
 גזבר ל~ד משבאתשאלה
 צדקה מטרותשעף
 צדקה בקיבוץתקנה

 ואהצ
 ספוים בפו קטנים בגדילהח*ף

צופע
 משחנה שצכעם משקפים עם בשבת לצאת לאסור שין%

 ח-מדבשמש

צמאה
ת'ב-רנט המת צוואת לקים חיוב מחשל טיעל

 לקימה העו"ד רש4ר 4ר החורה כהלכות שלא שצכתבהצוואה
ת'ב-תלד

 מרפנןצורבא
ז-כה שחוית פת יאכלמחר
ז-כה רנהו מילי חשי ות"חצ"מ

 אדםצורה
ז-קיד פאטאגראף[ ]יעשו יצלמוהו שלא למחות יכולאם
 ד-קי כו להתפלל מוהר אם אדם צודת לו ערש כנסתבית
 ד-קיט אדם חצי צורת שעליושעק

 ה8תהצורה
 עירובין לתקן ניי לתקנו מצוה%
 למזוזה בצה"פ העשד מן ולא תעשהבדין
 לצוה"פ קרן ב'חיבדד
 לצוה"ס כותל ע"גחפיפות
 קחרם כעין שעליו ברזלמחוכר
 העלעקטוימחוכר
 צדזיו מג' בבחרם המוקף רחוב בצוה"פעירוב
עקום
 הצד מןעשאה
 צוה"פ הף אררכבת

צהשד
 דאווייתא הף אר בשרבדדברכה"ת

ציצית
ג-רכט לקטן צישןת לקנות חיבאם

 ח-ג וועסט[ ]כגק ללובשו נהגו אולם שרעור בו שאיןבבגד
 ת'ג-נא להגן עשוף שאינובגד

ט-רכב בציצית כל4רםבוין
וךג-ג חברכה לפרבהקה

ז-קכז
ת'ב-רמו
ז-קנז
ז-קיט
ה-רג
ט-רו
ת'ג-רשוד

ו-כד

פב-קמם
 רסחו-קמג,

ד-רלז
ת'ב-קמג
ה-קעח
ד-רלח
ת'ב-קסא
ד-קכד

ת'ב-קנח
ד-קנב
ת'ב-קנז
ט-רה
ז-רעו

 קמוךב-קלט,
 טיתה או קכורה במקום יחלקו מטחו לאחר צדקה לחלקצוה

ז-רעו
 ביהמ"ד ונשאר הישרבה ונתבטלה לשרבה ממעהדו ליתןצוה

תיב-תכז
ה-קעח מעכו"ם צדקהקבלת י. ,.ן
ת'ג-רצז צדקה שלקופה,.
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 נח לבןבשבת
 כבנד נחשב האם אחיליזאסמל
 והגדיל בקטנוחו צ?צ?תהסרל
 לכבודו בגדהלובש
 בטה~חו טוהר 4ר טצמר הנאהה15דר
 בו להתעטף כשר טה~ת לו וארן לדוכןהעולה
 הציצית ב~יקתורוב
 עןטוףדרוב
 כשואלדרדבן
 הבנד כשהפקירדרובן
 ג' בח1ך אחד נקב שעקרע קטןטלית

 בטלטול טהו בשבת ציציוחרו אתפסקוטה~ת
 בציציתכל4רם
 כאו"א על מברך 4ר טה~חןם כמהכשסעןח
 להתפלל חכירו טליתליטול
 ציצית זטן לאולילה

 הציצית לתקן לאומה יתן לאלכתורלח
 בחגודהלתחוב
 יוהרא טשיס בו יש 4רטבחוץ
 יום בכל הצ?צ?ת להפוידטצוה
 דרוב לשם שלא צ?צ?ת מצות בקעםנערם
 שיא"ת הר כשןציתסדין
 קטן בטה~תעןטוף
 בספר ירחם יזרדק לא שעפסקוצ?צ?ת
 ציצית להסרל טהו לחינוך שהניעקטן

 בהיבת צ?צ?תקשררה
 בשבת צ?צ?תקשררת
 החוט אהרךשרעור
 קטן טליתש"צוד

 ככיסה בויעתשעקשרו
 טליתראה
 טלל"נראה

צלי
 יליחו כשעת הצאע על שנשפררם

 חשמל עא בשרצלית
 ונטווח שעטלח בשדצלית
 החצור באוד פסח קדבןצלית

צלעים
 לי"ג י"ב צלע בין הבשר רקורברן

צמר
 בציצית מוהר 4ר מצטר הנאההטודד

צמעות
 בבית אדום טלכוש ללבוש מוהר4ר
 כדרך לנשרם צמיות ש"ד4ר

 לידה בחדר לע15ד לבעלב4רסור
 המשו4רן בשטחת ואנשרם נשרם תערובתבשרסור

 לנקרם צרעות מלברשרבנדרית'ג-נט
 כגדיו לבישתבוועתת'ג-ח
 היארבות לבחורי וקדחצה צרעותגדריג-רכט
 הרגל לכיסר מהמ 4ר שקופותגרביםו-א
 דין בזה יש אי האקוה אחורי כלע"ז[ ]קאר במכוניתהיושבח-ב
י-קנח

דאחח-
ת'ב-רצט ארי

ת'ב-שנא יחד אשתו עם לאכול שלא נוהגים לישלישב זא-ו,

ת'ב-קרב ישראל לעם אדומיםמלבושיודג-ב

ת'ב-שטז לנקרם ארוכיםמלבושיםת'ג-ה

 ]דפפער[ לחצניות או כפתורים עא הנסגריםמלבוטרםודג-ו

ת'ב-קרדת'א-יז

 במכנסים היוצאותנקרםז-ד
 בטשרדים העוכדותנשיםו-א
 הרע מהיצר להנצלעצותח-ח
 בהסתכלותצרעותד-ב
ה-ד
שמצרתיא-כב
 ת'ר-שפהו-תא, למחילה ניתן לא דגופאצעראת'ג-נה

י-א
 חחם בעליצערודא-טו
ת'ב-רפד צעב"ח משום יתוורם להרוג מותר4רתיא-כא

 ת'ב-תלא י-רפה,ר-רלט, באדם שריך4רט-רכב

ר-רלט בשחיטה צעב"ח ישאםת'ג-ב
ו-רטז פקיעה ובבןכדמםת'א-כ

ד-רלט ורמקרם שקשףםבעופווגה-רכט
ד-רלט דרבנן אודאודייתאו-ד
י-פב צעב"ח טשום עובר 4ר בהטותלהמיתת'א-יח
ו-רטז לאכילתו בהטתו אכילתלהקריםת'ג-ז

ד-רלט בנ"אלהשתמשןתו-ה
 ת'א-קלט לבהמתו מאכל קרתן קודם שחךה או אכילהאיסורודא-טז

צפרנים
 חן טנסך בשבת צפרניוהכוסס
 אחד צפורן ליטול ששכחה טצאה ואח"כטכלה

 בהם יש ותועלת צהרך טהי-צ
ו-קלב
צרורותה-צא
 ולהחראם לעמור חיב אי בשבת במנעליושנפלוו-קלב

 קאנצונרטים.
 להם לילךה4רסורי-פה

קכוע
 לדרך יוצאין כהרם היאך עמ"ד כטחצה קבוע4רח-ב

 טחצה על כטחצה קבועכל

קמורהודב-שיג
 באררון לנסוע לכהן מוהר4רודב-ש
 המררם נץן להפויד מחיצה סגי4רט-ערב
 כהנאה האסור טת קבודת שכר נוסליםאיךט-רעג

ת'ב-קר
ו-ב
ט-רסח
ת'ב-קרא

 שנדת'ב-שנג,
ת'ב-שטו
ט-רסח
ודד-כד

ת'ד-שצא
י-קלא
ז-רכא

י-סג

ז-טב

ט-רכו
ו-ריב

ט-רכו
ט-רכ
ד-קפא
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ז-סג בשבת קבורה מצות ש"ךאם
ט-רכא בקבר חיטוטוםבאיסור
ר-קנ כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
ר-קמה צוה לא כשהמת לא"י מתלהעביר

ת'ב-רנח ישראל בארץ לקברו שצוהמי
ת'ב-רנז ישראל בארץ לקברו בחו"למת
י-רג ללוותו מותד אי לשורפו הקרובים שרוציםמת

 בו ינהגו כיצר למיתה בערכאות ונרון העכו"ם ביןנתגרל
ט-רכח

ו-רג נפליםקבורת
ט-רכ לרשע צדיק בין הרחקהערעור

קבלה
ז-רכ בזה"ז קבלה ללמודאם

ה-קסו אבוחונו שקבלו קבלה ברבריהמזלזל

 שבתקבלת
ח-לא בברכה או בהדלקה תליאאם

קבר
ו-ריב בקבר רוב בתר אזלינןאי
ו-רצב מיתה לאחר שלא הראי

ו-רח שנים " הי' שלא אבות לקבריהליכה
ג-קכג אוסר קבר מקוםכמה
 טומאהראה
 מתראה

 החודוםקידוש
 רסר ה-רסג, נג, נב, ג-נא, להדמה יכול שאתה ערות בעינןאי

 החודש שקדשו אחרי הזמה עדי מקבליןאי
 פסולים עדים כשקבלו שוגגים אפואתם
 העדיםחקירת

 השםקידוש
 המצוות כלעל

 לבנהקידוש
 לבנה בקרוש מהואבל

 חיובית מצוה הוה אי לכנהקירוש
 הגג תחת הלבנה מקדשין שאיןטעם
 הלכנה בקירוש ימתין אי לחודש בי"ב מצוה ברנעשה

ת'א-שמג
ת'א-שדמ הלכנה מולר מונין מקוםמאוזה
 ת'א-תמג מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לכנההמקדש

 ת'ב-תעט שלום לחת לבנה בקידוש שנוהמןמה

קדה4ה
 ז-ה הש"ץ עם יחר וקרושה שמ"ע לומר לכחירלה מותראם

 ז-ה הש"ץ עם מוסף קרושת לומר מהו שחריתהמתפלל
 ת'ר-ריב מוויוין ואין בקודשמעלין

 להפסיק צריך אי כחובתו באמצע קרושה השומע סת"םסופר
 י-קפוולענות
י-קפז השם כחובת באמצע לענות מותר איבהנ"ל
 ט-רסח הרע מהיצר להינצלעצות
ז-ה תפילין עם לאמרה אין כתרקרושת
ו-כו שמו"ע באמצע קרושהשמע,

קדושה
 לידה בחרר לעמוד לבעלבאיסור
 וקרושה צניעותגררי

 אר"יקדושת
ה-כה לע"ל קרושה ראשונהקרושה

קדוו4ין
 ז-רנב קפר, קפג,ג-קפב, קטן בנו לקרש מהואב
 קנ ג-קמג, לארן לח=בי בתו שקידשאב
ו-רלט בקרו,8ין חשובארם

ב-לב הקרו,8ין מבטל אם רמוכחאומרנא
ג-קפב לאחרים חב הראי
ג-קפג קרו,8ין אחר קרו,8ין משכחתאי

י-קלו נרה חופת לאחר שנית קידו,8ין צריךאי
ט-רלה לחצאין שהךאי
ט-רצר עדים בלא חוה את הראשט ארם קידשאיך
 גט צריכה אם והתפרדו וקידו,8ין חו"פ בלא שררו ואשהאיש

 לפסול בתו מלהערא מוזהר האבאם
 בכסף שנתארסה נערה סוקליןאם

 קרראנה ער אשה קרקדש לארםאסור
 מינ" לקידו,8ין רבנןאפקעינהו

 לקרו,8ין עצמה מפקירה רקאשה
 בקידו,רן קניניםב'
 תיפלות בבחו קידו,8ין סידורבדין
 קמ' אי אסורהביאה
 בגזל המקדש גבי הש"ס סחורתביאור
 שוטה סימני מחמתביטולה
 ז-קוב-לר, וכר אסור וכר לי וקדש צא לוולוחוהאומר
 בכל אמרינן לא וכר ואפקעינהו וכר כהוגן שלא עשההוא

 ב-להרוכתא
י-רל זכות הר אי לקטן אשההמקדש
ת'ר-מר הנאה באיסור מסוכנת אשההמקדש
 ת'ר-לבב-נט, באיה"נהמקרש
 רמאה-רלט, ררבנן באיה"נהמקדש
 בהעשרה מקודשת אי בשריפה שמצוותן באיה"נהמקדש
ט-רפזהובים
ט-רעט הפקר ב"ר הפקר א"א ררבנן באיסורהמקדש
 שה ו-רש, עכו"ם בגזלהמקדש
 מקודשת אינה ררבנן בתרי אפ" קודדניתא בחיטיהמקדש

ט-שנב
ו-רנ שאולה בטבעתהמקדש

ט-רעב
ט-רסח

ג-נג
ה-רסר
ג-נא

 רצהה-קסו,

ז-רז
ת'א-שמא
ת'א-שמב



רלח הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ8תח

ו-רצב הנאה בטובתהמקדש
 ת'ד-מחו-דמא, במלוההמקדש

 דמא ה-רלט, מסרכה עשה לא ועףין מו"מ במעותהמקדש

 ו-דמ להחדד ע"מ במתנההמקדש

ת'ד-מט בשטדהמקדש

 ח-מג ספק התדאת הף הא לוקה אמאי לאףן חיביהמקדש

 ו-רלט באיה"נ חשאב"סהמקדש

ת'ד-עז שליח עאהמקדש

ה-דמב סרגרשנה ע"מהמקדש

 רלחי-רלז, רירה קבלת לשם דק בקידהרן שכוונתםזוג

 במדי פדוטה שוה שמאחישינן
 קדקע מע"ג קדהרךטלי
 לגודל הסמוך באצבע מקדשין למהטעם
 בכסף לקידהרןטעם
 השמים כיפת תחת לקידהרןטעם

 בביהכנ"ס מקדשין שאיןטעמים
 קידהרן צריכה אי ליבם הזקוקהיבמה
 בקטןיעוד
 קדהרן בנוסח ףשדאל משהכדת
 מקדש דדבנן אדעתה המקדשכל
 ט-דנח איסוד להץ לבוא קךוכל לחרש קידרסרן תקנולמה

 ט-דכט חיוב או מצוה הף אשהלקדש

ט-רל נפרדות מצוות ב' הוו אי ופ"ו דקידהרןמ"ע
 ו-דסד עד להיות מהו קדהרןמסדד

ו-דסד ממק לקחת מהו קדהרןמסדד

ב-לד בחו קידש שמא דריקךנן אי האבמת

 ונשאה וקרוב אשה היו שהעדים דאבי רעפארעם ע"ינישואין

 ט-רעח גט בלאלאחד

ט-רלא דקידהרן במ"ענקךם

ו-דנא ועונה כסות שאד לך שאיןע"מ

ג-קלג נפסלין אי ביאה קדהרעדי

 מדאוריתא קדהרן הף אי מדדבנן הפסחים קדהרןעדי
ג-קלג

 החופה תחת ונקךם כשאנקךם קדו,יין לסדד סמכו מהעל

 ביאתו דגומד חזקה איכא אי ביאהקדרסר
 ביאה אסוף דעתו אי ביאהקדהר
 עדים בלי בתוקדהר
 חרשקדהר
 לבטלה הברכה הף אי טעותקדו,יי
 במאומצת טעותקדהר
 ומברך חוזד האם טעותקדהר
 דאורהתא הף אי כסףקדהר
 זכיה מסעם הף אי קטןקדהר
 קטנהקדהר
 הכירוה שלא בעדים קטנהקדהר
 פניה כיסף לענין וגדולה קטנהקדהר
 עדים חחומת בעי אי שטדקדהר
 שלו אינם שמדדבנן במעותקדהרן
 מהני אי כע"כקדהרן

ת'ד-ס בצנעאקדרסרן

ט-רצ זידה שליח ע"יקדושין

חופה לעשות דוצה ועכקךו חופה בלא ערים בפני אשהקדש

י-דכבכשרה
ג-קפ להחזיד חיבת אם התנאי ובטלה להחדד ע"מקדש

 ד-קעד ונשוק בחבוק לזרים אסורה שנתאדסהקטנה

ו-קנו באשתו הבעלקנין

ט-רצב עושה מה קידהרןקנין
ת'ד-קצוקניניו

 ג-קלגב-לב, בביאה דמקדש אמאן מנגידדב

 עמו לדוד מותד אם קידהרן חכמים לו תקנו שלאשוטה
ט-דס

ז-דמה הכתובה קריאת אחד עד לקדששכח

ט-תב נס ע"י לחיות וחזדה האשה כשמתהשנית,
 אידוסין בדכתדאה

 דמיםקדוו~ת
 בכדיפקעה

 הגוףקדושת
 בשו"פ או בכדת הף אי בקדוה"גמעעה

קדירה
 הבלע פוגםאי

 טבילה צריכה אי לקדקעהמחובדת

קדיש
 הקבודה קודם קדיש לומדאם

 שלם קדישדיני
 בברהמ"ז לקדישהפסק
 קדיש לומד היחוםחיוב
 ובא אשרי אחרי הש"צ עם יתום קדיש לומד והתחילטעה

י-טז באמצע מפסיק אילציון
 קדיש אחריו ולומד חורה למוסדות מעוחוו ליתןצוואה

ת'ב-תכד

ג-כז השבת ליום קךד מזמוד אחד יחוםקדיש

קדהטים
ח'ד-תב בלבד דאשון ביום מצותה - קדשיםאכילח
 י-רעד מועל אחד מועל יש מזבחבקדקך
ב-נד בפסח עליהם עובד אם באחריותןשחיב

 תודה קדבן פסח, קדבן קדבן,ראה

 חרדיתקהילה
י-קסג דב ע"ע לקבלבחיובם

קול
ט-שס היד מכחובת עדיףאי

ח-לז ובט~פ בטעלעפאן, ש~ך אי ערוה,באשה

ח-ד מעילה לקול גזל קול ביןדרלוק

ו-~ה
ו-~ד
ט-דפט
ט-רצד
ט-דפב
ט-דפב
ט-קךד
ג-קפג
ד-דג

 דנבה-רלט,

ת'ד-הג

 רעגי-רעב,

ת'ד-שפח
ט-קסד

ז-רעו
 יזו-טז,

ו-לו
ז-דב

ד-דו
ב-לג
ב-לג
ת'ד-עה
ג-קפג
א-ז
ת'ב-תפג
ת'ד-פב
 לאב-ל,

ט-רלה
 ערה סג,ת'ד-נח,

ת'ד-מג
ת'ד-מג
ת'ד-קא
ת'ד-מה
ת'ד-קךח



 הלכות משנה שו'ת הלקי מישר חאשב םדר למי כלליממתחרלמ

ט-שס קול אטביעה להעץד יכול אוסומא
 ח-לז ז-יג, ו-רלח, רכד, רכג, ה-ריח, ר-פ1, ערוה באשהקול

קופה
 חצר קנין דין בה הף או רמבעה"נ נשמת לטוכת צדקהקופת

י-רצט

קטודה
ז-ז בטיך המוחר מן הף אומור

קטלנית
 נקראת או בעלה ומת ונשאת וחזרה בשואה בעלהנהרג

ט-תהקטלנית

קטן
 אבמה"ח כדין חיבאו
 מצוות קיום גררי עליו ישאו
 צישץת לו לקנות חיב אביואם
 שהגדיל לומר נאמן הואאם
 חתנים לברבת חדשות פנים הףאם
 המת ניהל משום בו ישאם
 י"ח אחר קטן מוציאאם
 לגדול או לעצמו צישץת מסרלאם

 מצוהבהידור
 קנין לגכי כקטן וינו אם אביו ע"י הנתמךבחוד

 תפי~ןבכחיכת
 לעצמו תפיליןבכחיבת
בפטהלה
 חנוכהכנר
 חינוך מצוותגדר
 מקטןגזל
 ב"ד ע"ד אוחו מטכילין קטןגר
 הלל"מ ר"ג בי"ב גדלותוין
 לו מקנה אחרתדעת
 שני לפסח ראשון פסח ביןהגדיל
 שערות ב' הכיא ולאהגדיל
 העומר ספירת ימי תוךהגדיל
 דרכנן במצוות ח5ב או לחינוךהמע
 בריקה בעי אץ שנוחררהגיע

 זכות הף או לקטן אשההמקדש
 בקטנה עתהחיוב
 בקטןיאוש
 לחלב בשר אכילת בין לשהות צויךכמה
 פרקרן לשכב שלאלחנכו
 כנו בפולת ח5ב אם 8היד קטןלמ"ד

 הראש בכיסף חיבמאומחי
 שוחוית כנט"י חיבמאומור
 לביהכ.נ להביאו מוחר אם התפילהמ8ויע
 הבן על או האב על קאו חעוכומצות

8שראחו

ז-ב לת"ת הכנסחוסדר
ג-קפד בגדלות לעשות בקשות ש~חעשה
י-פא כשר בדיעבד ומ.מ ובשחיטה תפולין בכחוכתפסול
 הדחק בו4עת לממןצרפו
 נבלות אחכלקטן

 הננות פרדר המדקיםקטרם
 זכיה מטעם הף או קטןקידושי
 הסועץת חג חוךשהגדיל
 בדעת תלף נח בן בקטן גדלותשיעור
 הלמ"מ ישדאל בקטן גדלותשיעור
 נו"ט מאכץלו ואכיו אמו עםשצתביר
ח-רנ חינוך במצוות האב יצא או מעצמו תק"שששמע

קטנים
 ררכנן במצוות ח5כיםאם
 הכסא בכית לספר מותויםאו
 הכסא בשץת צמעות צריכיםאו

קטפדס
 קמטי-קמח, קטפרס ויןבגדר
ט-קצב גשנרם חחת גשמים מי בורכעמן

קידחש
 ח-רי מקוה פסקר דלא אע"ג מ"רכולו" להתחרל מוחראם
 ו-נט אחר ע"י משרצא כעצמו שרקדץ4 עריףאם

 ת'א-ויז קידוש של כוס על בפה"ג מברכות שנשיםבמנהג
 ח-לב דאור=תא קידוש 9%ח או יכולו כשאמרכתפלה
 ת'א-קנח קידוש של מכוס דוקא לשחות צויך אוהטרצם
 משנה הלחם לכסות כדלם צריכים או קידחש ידיהמחרא
שלהם
 היום מקידוש פטורות דנשרם דס"ל למאןטעם
 לכסות צריך או לפרו פת לו רש קידוש הץיוצא
 כוסות ולר לקידחש מגיחו5ן
 אדום הוה אץ חררוש%ן
 ר"ה של בקידוש מצוים ישראת מזכיריןלמה

 ולמעלה המנחה מפלג קידושלעשות
 דאווייתא הוה או כיו"ט כוס עללקדץ4
 בב"א הרכמרת לשחותמוחר
 לקידחש קודםנט"י
 העם בקידחשנשרם
 קידוש ידי יוצאום או אחר בחדר שאחכלותנשרם
 ת'ד-נאח-לב, מה"ת או מדרכנן הף או ודיןעל

 ז-לז דסועץת ד של ביה"ש סצודהקביעח
 יום הוא מןר ושכח במדבר המהלך לערן בשכתלדף8
ש ש
 דאח-יתא היוםידוש
 מעויב לתפולת קודםקידוש
 קידוש של מכוס שחוהשרעוד
 מאוים במזל שכת ל~ל לקדששלא
 צה"כ קודם ע"פ לקדששלא

ד-ח
 ו-רפדג-מט,

יהב-תמז
ט-רלה
ת'ד-ריז
י-רמז
י-רמז
ט-חיח

י-פא
ח-סא
נ-רכט
ו-יח

 מחב-מז,
ו-רג
ז-רכט
ג-רכט
ז-צ
ו-רפט
ה-יב
ג-רכט
ז-צ
ז-צ
נ-רכט
ו-רפד
ט-חיח
ד-ויח
ו-רפד
ג-רל
ה-יב
ג-רל
ג-רכט
ו-יח
י-רל
ה-ריט
ו-שח
י-צו
ו-רלא
ז-קפד
ז-ב
ז-א
ז-יז
ח-סא
ו-רפב

י-לו
ת'א-ו
ת'א-ז

ת'א-רטז
ת'א-ויד
ת'א-רטו
י-סז
ת'א-שעו
ת'א-תעג
ת'א-רד
ת'א-שעח
ח-לג
ו-נח
ז-לו
ת'א-רח

ת'א-שטז
ו-נח
ד-לו

 ה-להר-סט,
ת'א-רט
ת'א-קועז



רם הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב סדר ל*י כללימ*תח

 שמו"ע באמצע קידוששמע
 מעויב לפני קידוש קודם מיםשת~ת

קיטל
 לבהכ"ס כשהולךלפושטו

קינוי
 אחויה שמרננים לאשה לקנאות בי"ר עלמצוה
 לאשתו קינףמצות

 רחוקיםקירוב
 להחדר קודם מהם איזה העכו"ם בין שנטמעו ואשהאיש

ת'ב-קנג

 וחומרקל
 פירכא ספק מחמת ספק או ודאי הףאי
 מהזין עונשיןאין
 עונשין אם וק"ו עשה זישהיכא

קלוטה
 רמי שהונחהנמי

קללה
 מישראל ארם לקללאסור

קלף
 ישראל שיקוח בלי עכו"ם בביח"רשנעבר

קנאי
 לרודפו והרג הקנאי נהפךבזין

 בו פוגעיםקנאים
 פוגעים קנאים א"א לישראל הנבעלתכותית

קנין
 הגבהה מזין קנה בכלי מחיצותאיר
 אשה קנחניבאור
 קני לחודי רוכבבזין
 בכ"מ לו קונות ארם של רכליובהא
 קונות אי - ארם של אמותד'

 והחדרם ונמלך מחנות מלבוורםהלוקח
 לקנותו דעתו ואין בהפקרהמשתמש

 קנין או נרר מטעם הף איהפקר
 לחזור יכול מתי מעכו"ם חפןהקונה
 מרעתו שלא קונה ארם שלירו
 חצר בקנין הטלפק חברת בהם זכה אי בטלפק המונחכסף

י-רצט
 חצר כקנין המוסר בהם זכה אי רמבעה"נ בקופת המונחכסף

י-רצט
ת'ר-שט בידו ונשברה חפן לקנותלקח

ו-רפגלשעה
 י-רפא חצירו קנתה לא אמאי בלקט מותר" ארם כלמאימתי
 ובגדלה במו"ממשיכה
 ישראל בבניקנין
 לעכו"ם חצרקמן
 נישואיןקנין
 פירותקנין

קנס
 בזה"ז בקנסמודה
 עזים באו ואח"כ בקנסמודה
 ממון הףמתי

קנקן
 צויך אי בהם להשתמש ורוצה שנתרוקנו סודה שלקנקנים
י-קבטבילה

קערה
 ט-קסז ביוב שטפק בהן שנכנס יומן בני בשר קערותהגעלת

קפה
י-צא ונשרפו תולעים בהם שנמצאומתאנים

קפידא
 בהדיה קפזינן לא קפיר רלא מאן בחז"ל המבואויםבקפידות

ת'ב-רסו

קרבן
 רב רא,ג-ר, האור בהן שמשלה ופרויםאיבוים
 א-ר בשאלה ליתא זויקהאחר
ג-רא הפסר או פסול משום ילין לאאיסור
ג-רו ראורייתא הף אי הפסול לבית קרשים מביאיןאין

 מצוה הף אי הבעליםאכילת
 מצוה הף אי קק"לאכילת
 שלכר"א קדשיםאכילת
 המוקרשין בפסולי נותר ישאם

 חי לערב אותו אוכלין היוהבבלים
 וכף כלאים רופן, יוצאהמקדיש
 יתום קרבןהמקדיש
 יוד אם שמיני בלילהקויב
 בשבת יחיד קרבןהקויב
 בזיקה צויך אם נותר שלחמן
 לעת מעת הף אי השמינייום
 זמן מחוסר איןלילה
 מזבח של בראשולינה
 זמן ממחוסר גרע אי השמיני יוםלפני

 בדיעבר קרוש אי - זמןמחוסר
 פסולו גרר - זמןמחוסר
ג-רז וכו' קדשים מביא הף אי קרבן מקצת אכילתממעט
 רג רב, ג-רא, נותר משדם בו יש אי האוד בומשלה

ו-סר
י-4י

ת'ר-שכז

ה-רנ
 ו-רסהה-רנ,

 שכבו-שכא,
ת'ר-מז
ת'ר-שכח
ת'ר-פג
ו-רפג

ה-רצג
ה-רצג
ת'ר-שמב

ה-שה
ג-קיט
ג-קיט

ר-ג

 לו-כח,

י-קפר

י-שכא

ט-רנא

ט-שנ
ט-ילה
ת'ב-תיח
י-רצר
ת'ר-שז
ת'ב-תיט
י-קה
ט-שכה
 תגת'ב-שעט,

ט-שכר

ג-ךט
 ךחג-ךז,

ו-עה
ג-רב
ר-עז

 רכחג-רט,
ג-רטז
ג-ויא
ב-מא
א-ב
ג-ויד
ג-ויא

 רד ג-רב,ב-מא,
ג-ויד

 ויגג-ויא,
ג-ויא
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 במקצת האורמשלה
 נפל מספק יוצאמחו
 ומהאימוחם מקדערםנוחר

 קדערם באכילתנכוי
 דנותר בלאונסרם
 קק"ל אכילת במצותנסרם
 קרבנן על לסמוךנסרם
 בשבת חולעולת
 קרבן אכילת זמןעיקר
 ירדו אם בשבת המזבח ע"געלו
 ציבור בקרבן כ' מבןפחות

 רדג-רג,
ג-ריג

 רסזה-רסו,
 ו-קכחג-קצד,

ה-רסו
ג-ריט
ה-מז
ב-מא
ה-עה
ג-רד
ו-סא

 ג-ריט בהם כופר אשר אותו ואכלו בו מקהמים אם -קטן
 כיום קדסרםשריפת
 פסח קרבןראה
 תודה קרבןראה

 פסחקרבן
 כירושלים להיות חיכים הבעליםאם

 בתירא דבניבסוגיא
 לשני ראשון פסח בין שנחגחרגר

 לנכרי מהפסחהמאכיל
 לזקן להאכילו פסח קרבןלטחון
 דק"פ תלין דבל לאו על לוקין איןלמה

 פסח קרבן בשחיטת חן תקנו לאלמה
 צלהתו לפני ק"פלמלוח
 ימים לב' נאכל ואינו שלמים הפסחמותר
 מעכבת אינה חדשים לח' הנולדמילת

 התנור באורצלי
 לשני ראשון פסח כין שהגדילקטן
 להאכילו מותר אם נמנה שלאקטן

 בעזרה עמו בעי אי חמץ עלשוחט
 ספק התראת הף אי חמץ עלשוחט
 פסחראה

 תודהקרבן
 שמחה ירי יצא פסח ערב תודההכיא
 שלמים לשם שהקריבהתודה
 שלמים הף מתי לחמה שנפסלחודה
 אכילתה זמן - לחמה שנפסלתודה

קרוב
 בצדקהלהקדימו
 לעדותפסולו

 המגילהקריאת
 מגילהראה

 התורהקריאת
 טוב בדבר סיום הף אי רשעיםאיבוד

 העולים בסדר חז"ל תקנת ננד לתקן להקל יכחיםחרך

ה-רסו

 נח נז,ב-נג,
ב-מא
ג-רל
ג-קצד
ז-קפ
ה-רסו
ז-סז

 ו-קלבד-ריט,
ג-רח
ה-קע
ו-קלב
ג-רל
ג-רל

 נז נג, ב-כו,א-א,
 ג-קפהב-כו,

ג-רו
ג-רו
ג-רו
ג-רח

ז-קנו
 רסגה-רסב,

ז-כ

 ברכה בלא הנסראים פ' בתורה לקרות שריאי
 שמיעה או קריאה החיובאם
 ראשון מלקראו למחול הכהן יכולאם
 לרבו כבוד חולק ואם בבו"ה ראשון קורא כהןאם

 קורא לבעל לעזור בלחש לקרא מותראם
 ליחיד ולא לציבור מוחל כשהכהן לאינצרי שהךאם

 המתפללים אחד על טענה בגלל הקריאה לעכבאסור

 ברכו אמר מהעולים אחד כל המשנהבזמן

 והקללות הסררות על ברכו המשנהבזמן
 לעלות וקראוהו התורה ברכתבירך
 תורה שמחתבליל

 קחמה תקנת היתה אם בשבתבמנחה
 לצאת הכהן צריך אם בדמים לקנות שתקנובמקום

 הקחאה באמצע בחומש להסתכל מהו קוראבעל
 לקרא ס"ת מוציאין אדם בני כמהבשכיל
 טו בדבר סתם מקרי אי בם דמיהם בקריאתוהמסחם

 הציבור עם וכר חזק אומר אם התורה לסיוםהעולה
 לכהן ישראל להקדים יכול אם בכיתו מניןהעושה
 דאורהתא הף איוקרשתו

 בע"מ בכהןוקד,2תו
 גמורה טעות הף אי את מילת הוסיף אוחיסר
 מחזיחן אם בשבת מנחה או בבו"הטעה
 היא מה גמורהטעות
 א' כשחל בקריאה מובדלין באר"י למהטעם

 לצאת הכהן צריך אם לףכשאין
 בחוהמ"ס דיומא ספיקא קראלא

 תקנה היתה שלא כיום לתורה לעלותלברך

 הקרואים עללהוסיף
 טוב בדבר הקריאהלסחם
 שבת חילול למנרע א' כיום בתורהלקרא
 בחדש נזהר שלא למי חדש פרלקרא

 טוג-יג.
ח-קדפ
ג-יט
ג-יד
 ידג-יג,

ז-יט

ז-רנז
ג-יח
ג-יח
ד-טז
ה-לג
ג-יג
 טויג,

ז-יט
ג-יז
י-מה
ז-כב
ד-רכה
ג-יט
ג-כא
ד-כ
ז-כג
ד-כ

ו-צא
ג-יג
ג-סו
ד-יד

 ד-יגג-לט,
 י-מה ז-כ,ו-לב,

ד-יג
ד-רטו

 רציאתו בכניסתו פרוזבול עושה לאינו שמיטה פ'לקרא
ד-רטו

ד-יג בשבת ובמנחה בבו"ה הקריאה חץקןמי
ג-לט יחד מברכים שב' תורה בשמחתמנהג

 אחרונה ברכה מברך אי הקחאה באמצע בס"ת טעותנמצא

 בייייימ"ס ייקי'אי,סיי
 אחרת יחמא אם יחץרה מילה בו שכתובס"ת

 ןאדאפטיר[ המגדלו בשם לתורה העולהקטן
 השמיני וכיום בהושע"רקדא
 לבטלה ברכה הף אי הדאף בקום שלאקרא
 לף ואין כהן שיש במקום לישראלקרא

 בשבת קרואיםד
 לעלות זה אחר זה אחים לקראשלא
 שמם הזכדת בלי אפי' לעלות זא"ז אחים לקראשלא
 וגלילה להגבהה אחים לקראשלא

 שנית ברכה להצורך הפסק הף אישחוקה

י-כח
ג-סו
ד-כ
ד-קסו
ג-סו
ג-סו
ג-יג
ה-לד
ג-כ
ג-כ
ג-כ
ג-יח
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ג-יד ע"ה לכהן קודם אםת"ח
ה-לד ועזרא משהתקנת
ת'א-קד ראשון לו קוראין אי בתשובה שחזר מומרכהן
 במנחה תשלומין לו יש אי בשחוית וה' בב' בתורה קראולא

ת'א-קז
ת'א-קח לף כאן ונמצא לף במקום שעלהכהן
ת'א-קט מביהכ"נ לצאת הכהן רצה לאאם

ת'א-קיא שבת שומוי מנין כשאין התורהקויאת
ת'א-קיב רשע אביו בשם לתורהקויאה
ת'א-קיג בחומש להסתכל מותר אי בתורה קויאהבעל
ת'א-קטז התורה לכבוד נתקנה לתורה לעולה התורהברכת
 ת'א-קיז שנית לשמוע יש אי קויה"ת שמעכבר
ת'א-קית הדברות עשרת בקויאת לעמוד לציבור נכוןאי
 ת'א-רכג בקרה"ת הש"צ שעונהאמן
 השבוע באמצע יא"צ לו שיש למי למפנדר עליהטעם

ת'א-רכד
 ת'א-רכה כמה ועד נישואין לשמחת בשבת בעליותלהוסיף

 ת'א-רכו ההפטורה בברכת לעמוד ישאי
ת'א-רמב כך ולקרות הס"ת על מנוקד פלאסנדקלהניח
 ת'א-רסא סחורה עמו שעושה למי עלחלקנות
ת'א-תקכז תורה שמחת ליל התורה קויאת עלברכה
 ת'א-תקכח קדיש לומר צויך אי הקויאה אחר שמח"תליל
 תעניתראה

 שמעקריאת
ג-קי שמע מקויאת פטוראונן
י-יד ק"ש באמצע צדקה ליתן מותראם
ג-קצה שמע קויאת קודם אכילה איסורטעם
ז-ויח בערבית קוראים אימתי גופיהוכהנים
ג-קצז מק"ש פטור היום כל בתורה העוסקלרשב"י
של בק"ש חבירו להוציא הנן קודם שחוית של שמעקורא
ו-יטערבית
ה-יז ביחיד שמעקויאת
ב-ע במדד שח מיקוי אי קר"ש לצורךשח
 תיבות לרמ"ח משלים ק"ש באמצע אמת אלקיכם ה'שמע

ד-יא

קריבה
 ועויות בנדה קויבהאיסור

 רמה רכה, ו-רכג, רכה, ה-קכז,ד-קסו,

קריעה
ו-קי בחורבנה ירח~לים על לקרוע נזהוין שאיןטעם

קרקע
י-שא נגזלת אינה דקרקעבהא
ט-שעח בקרקעיאוש
ט-קסד טבילה צויכה אי לקרקע המחוברתקדירה
 ז-ק בטל אם בקרקעקרקע

קרקפתא
 לאו אם במרד מחוי תפילין מנחדלא

 לשכחהקשה
 עכבר שאכל ממהאוכל
 לשכחה הקשים דבוי באכילת איסור ישאם

 לשכחה הקשים בדבויבטול

 תפילין ושלקשר
 בהם ח"ת אי חבירו של תפילין קשרהמשנה

ראוי
 מדאורייתא ראף הף אי מדרבנן ראףאינו

ראש
 הראש שערראה

 השנהראש
 בר"ה בתק"ש וינואבל
 ר"ה בליל דניןאי

 חדשות פנים לענין כיו"ט חשיבאי
 בר"ה הסימניםאכילת
 ת'ג-קיחת'א-תעה, בר"ה בדבש תפוחאכילת
 שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רש"י דבויבסתירת
ח-רבבשבת
י-ל נטמא היאך בר"ה בביה"ק שלןחסיד
י-סט ר"ה בליל הקדוש המלך אמר ולאטעה
ת'א-תצא ביו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם
 ת'א-רלד בקידוש מבויל אי ר"ה קודם להבויל הן לו היהלא
 ת'ג-קכד התקיעה אמצע שמעלא
ת'א-תעו בר"ה למוהל מציצהליתן

 יבדיל כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שני שמתענהמי
ת'א-רלה

ת'א-תצ ר"ה של ב' ליל שהחיינו מברך איסומא
 ת'א-תעד להם וטעם ר"ה ליל שאוכליםסימנים
ת'ג-קלט בשבת שופרתקיעת
ת'ג-קכד יד לאיטר שופרתקיעת

 חודשראש
 י-כט טו"מ ושכח והתפלל וחזר יעוא הזכיר ולא בר"חטעה
 קודם לתשלומין שחוית יתפלל אם בתפילתו יעואשכח
ח-קפאמוסף

רב
י-שח אחר מרב שאלות לשאול לאסור רב יכולאי
 מקרג משום במקומו להורות אחר רב על לאסור רב יכולאי

 י-שחגבול
י-רסא לאבותיו קודם רבו אחר לבנו שם לקרוא ישאי
 י-רסט רב בתפקיד עדין כשהראשק שני רב לחפש נכקאי
 ציבוד בצרכי מלפעול הרב את לעכב הישוב בבני כחאין

ח-סט

ג-סא
ג-סב
ה-קא

י-יא

ה-רכח

י-ע
י-ל
ת-רב
ת'ג-קכג
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י-רסח
י-קסג
ט-סרז
ח-סג

 קלט קלח, קלז,ח-קלו,
י-רפר לתלמירו חניפה להיתר הרבריםבמקור

ג-קלגב-לב, בביאה רמקרש אמאן מנגיררב

 להודיע צריך אי רבנות לקבל ורוצה בביה"ס חבוששהיה
ט-סרזלקהל

רביעית
ח-קצר הערעוחם נתקטנואי

רכית
 עיסקא היתר לו כסרש רבית ובו שטר לכחוב מותראי

 מבאנק רבית לקבל מותראי
 הקדש במעוח רביתאיסור
 צרקה במעות רביתאיסור
 בלע"ז שערס מומות שמוכחםבאנקים
 נפש פיקוחבמקום
 יהודי שותף שישבמקום
 פרוטה משוהבפחות
בשאלה
 ר-קיב מעות המתנת עבור ביוקר למוכרו ידועה ששומתורבר
 ת'ב-מט רבית איסור על עובר אי מבאנקים מעותהלוה

 ת'ב-מז הישן חובו לו ערשלם כרי מראובן מעותחלוה

 ר-ריא חנם בחצרו ירור לא חבירו אתהמלוה
ח-קיב המטבע על חבירו אתהמלוה
י-קיד חבית משום בו יש אי בע"מ לחברתהמלוה
 ראווייתא רבית הוה אי ]טשעק[ המחאה ע"י רביתהמשלם

ת'ב-נא

 רבית הוה אי עבירה רבר לו לעשות הלוה עםהמתנה
ת'ב-מו

י-קמו לשלם מותר אם הלואה ע"יהפסר
ז-קכ פירות או מעות לתבוע המלוה שבידהתנה

 ה-קיד באחריותו רק לירו באו לא כשהמעותחיובו
 ת'ב-תר תקנה לו יש אי כשוגג ריבית בו שיש שטר עלחתם

 ה-קטו בדימםיוצאה

 ת'ב-נה ללוות ממי עכו"ם באנק או ישראלי באנק לפניויש

 ת'ב-נז מרובה הפסר ףש ברבית להלות איסור סרש ידעלא

ר-רנג ברבית לבניולהלוות

ה-רפבר-קיב, ברבית למומרלהלוות

ו-קמ לצרקה כסף לגמ"ח להוסיף ורוצה מגמ"חלוה

 ז-קכ אחרת מחנה מעות לפרוע ע"מ י1 במחנה מעותלוה

 ת'ב-נג פונר מארקעט במאני רביתליקח

 ישראלים לשותפין לחוש סרש מבאנק משכנתא רבית*קח
ת'ב-נר

ת'ב-מר רבית תשלומי בו סרש מלוה שטרלכתוב

 קיר ה-קיג, שליח עא מעכו"םללוות

ר-קיב מזומן תשלום עבור מהשערלפחות
 קעשינג[ ]טשעק שטר לפרוט כרי ]פראצענט[ אחודםלקחת

ו-קסר

ז-קסר מאוחר שפרעונו שטר לפרוט כרי אחודםלקחת

 קמז קמו, ו-קמה, עכו"ם שרובהמחברה

ז-קכ פירא הף אחרת מחנהמעות

ר-קיג נכרי בבנק מיר ופודהו מאוחר לומן שטרמקבל

 ח-מ שבת שכר מקף אי בשבת בבאנק ריביתמקבלי

 ט-קעג עיסקא שטר על לחתום רצה שלא הבאנקנשיא

 י-רעז בע"מ לחברה רביתנחינת
 ו-קמגה-קטו, ]שעירס[ מניות ע"י בעסק שותפותע"י

 ת'ב-מח רבית גם ורושמת חשבונות שכוחבת במשרדפקירה

 י-קיג בזה חניםפרטי
 ז-קיט ההוצאות עבור מהלוה ליקח לה מותר אם גמ"חקופת
 ת'ב-נ מבאנק פנקס לו ונתן לשמעון מעוח חחבראובן

י-שיג הרביתשומת
 רנפסרה מרעהרה לישראל הגף והלוה ועכו"ם ישראלשותפות

ו-קמה

רבמת
י-קסג רב ע"ע לקבל קהלה לכלחיוב
ו-רצז תחתיו אחר ומינו הרב אתפיטרו

רדיד
 כסרוצאות רדיר לובשות שאין ישראל בנות סמכו מהעל

י-רנרלשוק

רדיו
 בבית רדיו להחדקאסור
 המטונפים במבואות ברדיו לר"תלהאדן
 ברדיו - ערוה באשהקול

 ברדיו מצוות ושאר המגילהקריאת

 תשמיש מחמתרואה
 נרהראה

רוב
 בהנ' יוצאים היאך עמ"ר כמחצה קבועאי

 1 עמק מבני הם שמא גחם, מקבליםאיך

 הרוב אחר בממון הולכיןאין
 הרוב אחר בעכו"ם הולכיןאין
 הרוב אחר בפיקו"נ הולכיןאין

 אחר ער ע"יאיתחזק
 מעחות בר"נ רוב ילפ" רלאבהא
 עם רוב מקףבכמה
 בף טוען המוחזק כשאיןבממק,

 לרוב מס*עת כשחזקהבממק,
 הרוב אחר הולכין איןבקבר
 בחאות וחזקת רוב בתר אזלי' ולא שבת רוחה רס"נהא

ח-נה

 הוראוהרוומלקבל
 רב לקבל חרדית קהילה לכלבחיוב
 מיד כשר ושב שחטאדין
 באיסורים רבו על לחלוקחיב
 רב על חענהלא

ת'ב-מה
ת'ב-נב
ו-קמ

 ז-קיטו-קמג,
ת'ב-נו
ה-קיא
ת'ג-רכח
ו-קמה
ו-קמב

ז-יג
ג-ח

 ז-יגר-פו,
ר-פה



רמז הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר למי כללימפתח

 מבררינן לברורי ראיכאהיכא
 ככולו רובו ובין רוב בתר אזלינן ביןחילוק
 פריש מרובא רפרישכל

 בערכאות ארם, הרוצח להרוג החוקלתקן
 מהו המצף,מעוט
 רוב נגר אחרער
 בזה"ז כשרות בהמותרוב
 הבעל אחר הולכין בעילותרוב
 הן מומחין שחיטה אצל מצדיןרוב
 ז-קח בחשוד אמרינן אי הן, מומחין שחיטה אצל מציןרוב
 ח-כב מברכינן מאי להיפך או סוכר ומיעוט פרירוב
 ה-סה ככולורובו
 עזר-סט, בקרעורין ככולורובו
 ברוב ביטולראה

רודף
 בשבת רודף להרוג מותראי
 בגרמא אף נהרגאי

 רורף דין איכא איבב"נ
 לרודפו והרג הקנאי נהפךבדין
 בקטן רודףדיני

 עצמו להציל כדיהרודף
 מחטא הרודף להציל או הנרדף להציל הרודףהריגת

 י-שג שצב, שלב,ט-של,
 חתבין אי אחריה רודף והוא בו ומאסה רשע עםדנתה

ט-שצגלהצילה
ת'ב-תנח להורגו מצוה חבירו אחר ררודףטעם
 ת'ב-תס להורגו ארם כל על מצוה חבירו אחר ררודףטעם
 ת'ר-שצח ב"ר בלילהרגו
ת'ר-שצה מעבירה להצילו הרודףלהרוג
ת'ר-שצה הנרדף הצלת משום הרודףלהרוג
ז-רפה רודף הף אי מלכות דיני על לעבורמוחזק
 ז-רפר להרגו מותר אם חבירו אבר לחתוךרודף
ת'ר-שצז להרוגשרודף

 הקרדשררה
 קסחה-קסז, הקודש ברוח נאמרו רבותינו רבריכל

 רעהרוח
 כאת'ב-כ, הלילה עלה ועבר קלופה ביצההניח
 ת'ב-כב רעה רוח משום בבקבוק שנמכרים טחון שוםלאכול

רופא
ט-ריח ר"ל האנהר מחלתו להולה לגלות מותראי
 י-קכב רופא ע"י אשה בבדיקת להועהגאיך

 רמחז-רמו,נאמנותו
ת'ר-קכז אליהם הליכה -פסיכאליגים

ת'ר-קכז לנקרם אישרופא

 רעהרוח
ת'א-ח המטה שתחת רקים כליםלגבי

ת'א-ט שחרית ידיו שנטל קודם בה שנגע מאכל נאסרהאי

ת'א-י באירון הכסא תחת שהניחמאכל
ת'א-יא במאכל הנוגע קטןלגבי

ת'א-יג במאכל הנוגע נכרילגבי

רחם
 ניתוח ע"י כולו הרחם להווניא מותרת אי המצטערתאשה

 ריאי-רי,

ריאה
י-פג חומרא רק או ררבנן גזרה הףאי

ריהי'
ב-טו חמרא וטעמי חלאחחי'

ריפוי
 הממשלית הרפואה על לסמוך יכול אי בחבירוהחובל

ט-שפה

 ]עלעוועיטר[רכבת
ח-קסג כמחיצה או כצוה"פ עלה סמכהאי

רכיבה
 אוכף בלי חמור ע"גלרכוב
 זה גבי על זה ארם בני ב'לרכוב

רמארת
 בנ"א בו לרמות קרכול רבר לחנונילמכור

רעבתן
 בב"א הרביעית לשתות שרי איבכוש"ב,

רעפארם
 מעכו"ם וגרועים בטלהערותם

רפואה
י-קיב הומאפיודות ברפואות להתרפאוס מותראי
 ז-רפז גוסס ילר חת להאריך ההוחם חתביםאם

 שעא ת'ג-שע, בגוסס לטפל הצלהאנקר
 ח-קפט י"ט מחיצה רבע" או בסמרה סגי אי רפואותארון

 ה-רסה רפואה בעניני האמוריררכי

ת'ג-שסז הרפואהררכי
 י-קי בפסח דינם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"חהנעקרת
 ט-קנז כך לבולעם מותר אי בקאפסולסהנתונה
ת'ג-שסר לרפאותהרשות

ז-רפז מכונות ע"י לזמן חתםלהמקרך

 ג-פחא-ו,
ב-לט
ו-ריג
ט-שצו
ז-צט
ה-רסח
ז-קה
ת'ר-שמא

 ר-צה ז,א-ו,

ט-שצא
ט-שפט

 קרר י-קרג, קוצבט-של,
י-שכא
ת'ר-שצז
ת'ר-שצז

ו-רנט
 רלו-רכט,

ת'ב-תכב

ח-לג

ת'ר-יח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מרר ל*י כללימ*תחרטה

ת'ב-רנב בש"ס שנזכרו ברסואות היוםלהשתמש
ת'ר-רלג טויפה עץ בויאלרפאות
 ט-ויז לרפאותו הוחו בחיוב ימיו כל שיצטער במחלהנולר
 ח-ז רפואה לה יש אם ררבנן חףאנשיכת
 בהנאה האסווים מתים אבוץ על לתלמידיו מלמררופא

 במילה עבו"םרופא
 שטעה עכו"םרופא
 שאב"ס לחולה באיה"נרפואה
 הנאתן כררך שלא באיה"נרפואה
 טוב כיוםרפואה
 לישראל מהני אי עכו"ם שלרפואות
 יברך אם - לרפואה מיםשותה

ר(נייןה
 עובוין להפילבאיסור
 לממשלה למוסרובהנ"ל
 עוים בלי הרוצח להרוג רשאי אי הרםגואל
 כפרה צויך אם לחכירו מיתהגרם

 הגוסס אתההורג
 הטויפה אתההורג
 מיתה חחב אינו ב"נההורג
 כיר"ש מיתה או כרת שחחב מיההורג
 פס"ר לפני ארם כיף מיתה שחחב מיההורג
 עליו נהרג אי כרת שנתחחב מיההורג
 מיתה חחב חרש או שוטהההורג
 מהמלכות להצילו חוב אם שרצחהודה
 למלכות למסרו מותר אם שרצחהודה
 והרגו אחר ובא ליהרגהיוצא
 טויפה ארםהעושה
 י-שג מחטא הרודף להציל או הנרדף להציל הרודףהויגת
 ה-שט עוים בלי גולים אם גלותחחבי
ט-שמט רשות או חובה הף קודמיןחחך
ת'ב-תסא רעך רם על תעמור רלא בלאוטעם

 ב"ר והרוגי מלכות הרוגי של יסווין למנוע מיתהלקרב
ז-רפב

ז-רפב חולי של יסווין למנוע מיתהלקרב

 רפג ז-רפב, עצמו מיתת לקרב אסור מיתתו לקרב שמותרמי
 ו-שטו שמת ער חכירוציער
ט-שפ ולהרגו רמו לנקום שוץ אי ישראלרוצח
 שפג ט-שפב, להצילו מותר אי למלכות שנתפס ישראלרוצח
 ו-שיז מקלט בעיר שהרגרוצח

רקודים
ר-עב ברבים ואשתואיש
ו-קט ברכות שבע כימי המצויםכין
י-ויט יחרו ובתולות בחוחםשל

 היחידיזןות
ח-קס ברה"ר חומחןר'

ח-קא מחיצה ע"י רקהף
ח-פה וברוחב באורךקרעורו
ח-קו רה"י הף )קאר'ס( המכוניותתחת

 הרביםיזןוון
 י-רפח קה, קר, צט, פ, ח-פ, ומפולש מכוון רוקא בעיאי
 רווקא רבוא ס' בע"אי

 הרחק ע"י הילוך סגיאי

 רה"ר לערב קךיךאי
 דדרכים לס"ר רעיר ס"ר כין לחלק ישאם
 רבוא ס' ערך גםעיין
 א' לרה"ר מצטרפין אי עחרותב'

 ברה"ר תנאיםב'
 הוא רה"ר לףה רמחנה ר,ן"י רבוץכיאור
 רה"ר וין יש איבזה"ז
 קו ח-עו, עה"פ מרובה עומר הף רבכ"מ רה"ר חן איןבזה"ז
 בשבת שחל בר"ה תוקעים לא אמאי רה"ר שאיןבזמה"ז

ח-קמח

 יכול אי לאחוים היזק ועושה רכים בו שהחדקו מעברררך
לגררו
 רה"ר היתה אםהעזרה
 רה"ר הף אי סקווערכךימס
 ברה"ר הוינים פרטיכלל

 רה"ר ב' כין מפסיק איכרמלית
 רה"ר הף אי א' רה"ר רקכקרש
 הרגל במניעת סגי רה"ר מויןלהוציא
 קעז קסו, קמה, ח-קכה, ראורץ' רה"ר וין אי יארקלנוא
 ח-קט רה"ר מוין מוציא עקוםמבף

ח-קנ מחיצות ב' מהנימראורץתא
ח-עז רה"ר הף לא מחיצה בו קךשמקום
 קכזח-קכה, ברה"ר עובוים מקוץ אי במכוניתנוסעים
 ח-קג ראורץתא לרה"ר נפשותסבום

 קנהח-קנר, תשמישתיה ניחא להיותצויך

ח-קי לכל הפקר קךהאצויך
ח-קח לרכים מסור קךהאצויך

רן2"י
ג-קפז הירושלמיראה

ר,2ע
 אבזוץ ר~יעים רחמי שאמרו ומה רשעים על לרחם ישאי

 ףמות לרשעהלעיטהו
 אחר רשע בשם או טעראויסט לחכירוהקורא
 רשע אכיוכבוד
 רשעים מפלת על קררהלומר
 לרשע צויק קבורת בין הרחקהשיעור
 ירקב ר~יעיםשם

ת'ב-רנג
ת'ג-פ
ת'ג-שסט
ה-עה
ה-עה
ה-עו
ת'ר-קוצ
ו-מר

 שכטט-שכח,
ט-שפ
ה-שט
ז-רעח

 שכו-קךג,
 שיט שטז,ו-רצ,

ז-רפה
ז-רעט
ז-רעט
ת'ב-תסר
ט-שצ
ז-רפה
ז-רפה
ו-קרח

 ז-רעזה-שו,

 עאח-ע,
 קלגח-קכו,

ח-קיא
ח-עב

ח-קנט
ח-קכה

 קעזח-עג,
 עהח-ע,

ת'א-קמז
ה-קג
ת'ב-רנא

 ז-רסגו-קנט,
ז-כ
ט-רכ
ו-רנג
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שאובין
 שאובין במים ורובו ראשוהבא

 עזראלטכילת
למקוה

שאלה
 בחלה שאלה ישאם

 גזבר ליד שבאבהקדש
 לנחל קררדה לאחר ערופהבעגלה
 גזבר ליד שבאתבצדקה
 כהן ליר שבאהבתרומה
 לפנ"ע פקע אי נדרותו על שאל ואח"כ לנדר יןהושיט
י-קלטלמפרע
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אי לברך ושכח תרו"מהפריש
 קצזי-קצו,ולברך
 למפרע עובר אי אחה"פ עליו ושאל לפה"פ חמץהקדיש

ח-קפב
ה-כג תרומתו על להשאלכהן
 טבילה צויך לא צלוחית ממנו שואל ףשראל עכו"םמוכר

י-קר
 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה עליו שאסר מינים ר'נטל
ח-רמא למפרעיצא
 ושבועות נרויםראה

 גשמיםשאלת
ה-כח לארץ ובחוץ באראזמנה

 תעשה ואלשב
ת'ר-שע חיב אי תעשה ואל בשבמסיע

שבויה
י-רנה לנהרדעא ראתון שבדיתאבהנהו
י-רנו קעטמאה אומרת חהיא נטמאה שלא מעידע"א
 ה-רטז לכהן מותרת אם לשבף נתיחדהשלא

שבועה
ט-שסאבמחשבה
ח-רלז חלה אם סוכה עשהת מצות עללעבור
ה-רמבמאונס
ת'ר-רכב עפר יאכל שלאנשבע
 ההקדש על שאל ואח"כ הקרש פירות יאכל שלאנשכע

ת'ב-קיג
 ושבועות נדויםראה

שבועות
 ז-ע השבועות בחג וחלב כשר בין בהמתנה להקל ישנמה

שבח
ט-תג שוי אי חבירו בשבחסיפור

שאה
ח-כא משביעתו רביענשמחפית

ח-כא שביעה שרעורמהו
 מהאכילה או מהשביעה הינו מאכילתו להפחית שצויךרכיע
 ח-כאגסה

שאית
 לכל להפקירו צויך אם הביעוראחר
 רמלכא אפקעתא הףאי
 שביעית של כהן פשתן שוויןאין

 שלכר"א שביעית פירותאכילת
 לקיטה בתר אזלינן בשביעית הנלקחאתרוג
 ובהקרש הכרםבכלאי
 ורבעיבערלה
 בשכיעית חוב פויעת מצות עקרו היאך הגידו"תבקף

 שכגט-שכה,
ר-ויז בשביעית בהם אסור חבירו על פירותהאוסר
 ג-צה סחורה משום אסור אם שוה וביעורוהנאתו
 י-רעה לשלם עוד חיב אי שביעית עליו שעברחוב
 י-רעז פרוזבול בכתיבת מקילין שהעולםסעם
 ט-שכ שביעית מפירות רוקא הף אי השרה מן לחי' קרשכ"ז

 ט-קרט ב"ר אוצר על לכתחילהלסמוך
 ר-רטו פרוזבול עושה שאינו למי שביעית פ' בתורהלקרא
 ה-ערב קרקע בעי אי לב"ר שטרותיומוסר
ז-רס משמטת שביעית אם ער"ה פרעון ]שטר[ טשעקנתן
 ה-רעא בשביעית תשמטנו שלאע"מ
ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית נטיעותעשר
ד-רטז לקיטה שכר מנקה אינו בשביעית רבעיפודה

ד-ויז במעשרותשכיעית
ט-קרט נאסרו בשביעית שנשמרו רפירות ר"תקרטת
 ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית אילנותשלשה
י-רעו דמלכא אפקעתא הף אי כספיםשמיטת

שבע
ח-כא שביעהע"ע

 ברכותשבע
ט-רפח חדשות פנים אין אם ברכות שבע לומראסור
 חתנים ברכתראה
 - חדשות פניםראה

 העיר טובישבעה
ת'ד-דש העיר טוביד

ז-רנד לזט"ה אשהלמנות

 המיניםשבעת
 ח-כב עלה מברכינן מאי בסוכר המטובל המינים משבעתפף

שכת
ו-קנט שבות באיסור שבת לחלל שצוהאב

ב-יב
 קנה כב, כ, ה-יט,ג-ז,

 מקוהראה

ח-קפב
ו-רפו
ו-רפו
ה-כג
ו-רפו

ג-קלז
 ויזר-רטז,

ג-צה
ו-שו
ג-רכז
ר-רטז

 ר-רטזג-יא,

ט-קרט
ר-רטו
ה-ערב
ז-רס
ה-רעא
ו-ערב
ד-רטז
ד-ויז
ט-קרט
ו-ערב
י-רעו

ח-כא

 חט-רפ

ת'ד-דש
ז-רנד



 חלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר לפי כללימפתחרמז

 ר-לח קשור כשאינו בו לצאח מוחר אם חלוק שלאבנט

ג-לב מלבן משום אסורין בקדירה פשחן שלאונין

ג-ק בשבח במצווחאונן

ח-קפ בשבח מפחח טלטולאופן

ח-מו במלאכה גרמא אף אסוראי

ח-לז בטלפאן בשמיעה הברלה י"ח יוצאיםאי

ח'א-שי אחד כגוף בשבח קורע איסור ישאי

ח-יא רשבח מ"ע מלקחם עצמו להפקיע מוחראי

ח-ס בשבח בפאמפערס להשחמש מותראי

י-נו בשבח חשמלי נר לאור ללמוד מוחראי

 חם אףר שמחרא ממכונה בשבח יזיו לנגב מותראי
ח'א-רצא

ח'ב-רנה בשבח אבל בכיח מנין לעשוח מוחראי

 ח'א-רנא בשבח השינחם שעל הברדלים עם לצאח מותראי

ח'א-רצט בשבח לבהמוח תרופוח לחה מותראי

י-שז עובר של פק"נ בשכיל שבח מחלליןאי

ח-מט לגבאי ששףך כיהמ"ר בכרטרס בודר שייךאי

 י-מט בשבח ערעשה למחשב עבודה להניח שריאי

 י-נא בשבח צלצולים שחקלוט מכונה להעסרר שףאי
ג-לב בע"ש להחענוח עצסר איסוראין

ה-נג במרוכה רכיןאין

ה-נר בשבח איסור מבטליןאין

ח'א-קצר שבח בדיני למילחא מילחא מרמיןאין

 ר-יז לז, לה, ג-לב, השבח קודם ימים ג' בספינה מפליגיןאין
 ג-לה שבח קודם ימים ג' נכרים של ע=רוח על צריןאין

ח'ג-צא חחוסרןאיסור

 ח-רכא רחול עובדין או שבוח משום הף בשבח חק"שאיסור

 ח'א-רפא בשבח ]גרעיפ-פרוט[ אשכליוחאכילח

ג-לא עונג משום הף אי בשבח חן ושתיח בשראכילח

 ג-לא רגיםאכילח

 הא-ד, למוצ"ש מפריש בשבח רמאיאכל

ג-נ ר"ח והוא יום מבעוד שבח בתוספחאכלח

 האזנים לכסוח ]בלע"ז[ עיר-מאפס עם בשבח לצאח מותראם
 י-רלר הקורמחמח

ג-מב בשבח לחחנה לחזור רשאי אםאמבולנס
ג-מה המכונה לכתוב רשאי אםאמבולנס

ז-נח בשבח שכר הדורשאמבולנס

 ג-מג האיסור אזל אי אחר חולה וצא באיסור שחזראמבולנס

 ו-רעז מו, ה-מב, לעכו"םאסררה

ז-נט בחשאב"ס לעכו"םאסררה
 ראוריחא במלאכה אפי' שרי מצוה במקום לעכו"םאסררה

ח-לר
ג-קעט בשבח לעשוח בע"ש לעכו"םאסררה

ז-נט ראוריחא הף אי בפירוש לעכו"םאסררה
ז-נט מצוה לצורך לעכו"םאסררה

 דנה-מג, שאצל"ג מלאכה הף אי נכריםאנסוהו

 אפשר בעצמו יעשהו ואם בשבח זקנו לגלח עכו"םאנסוהו
ח'א-רצה עדיף איזה סםעא

 ח'א-רנג לשבח מע"ש חסרם סרם עם נוזלים ברז להמחאסור

  ער צו, ב-עב, מלבוש דרך טונוףאציל~

ז-מה יד כלאחר הף אי יזיואציוף

 ז-לט ט"ב שהוא במו"ש תבדיל אם לאכול המוחרחאשה
 ח-קפא למול מוחרים אי בשבח מוהליםב'

ט-רכו שבח ממצווח עצמו להפקיעבאיסור

 נחכים ומיר אחר במקום הרבה נרוח המרליקין מלוניםבבתי
ח'א-רב

 ח'א-רמז בשבח בו יוצאח אשה אי דעה לקבל הנעשהכגר

 ח'ג-נח הדעה מפניכגר

ר-מר הכביסה במכונח להשימם מלוכליםכגדים

 ו-סה בשבח המתיבשים רטוכיםכגדים

 סו סה,י-סר, שבח שכרכגרר

 רצח'א-רפח, ףויט בשבח לאנטרם טבילהבדין
 ח'א-רפט בשבח במגבח להמסחפג סתיטהבדק

ח'א-רס שבח שכרבדק

ח'א-רצז ממון עסקי על בא אפילו שבח מחלליןבהא

 שהרל לאחר הגפרור לכבוח שרי אי בע"שבהרל"נ

 בשבח מהשקע הטלפון חוטבהוצאח
 ישראל יטלפן שמא חהקר' איבהנ"ל

 בעבודחו ישראל עזרח צריךכשלפעמים
 עליו אהוב מאוכל עליו אהוב שאינו אוכלבורר

 בביחם נר עליהם שמרליקיםבחורים
 ע"פ בשבח חמץבטול
 שנ" סעודה לחלק יש אי שבח להיוח שחלכיו"ט
 הבדלה קודם שהוא ונזכר המחראכירך
 שיב"ס חולה לו נזדמן ואח"כ במדר בשבחבישל
 מתי יודע ואינובמרבר
 מחיצוח רווקא בע" אי שבחבמתיצוח
 להחרא שלא עצמו על להחמיר מוחר אי עירוב שישבמקום

ח'א-שיא

 פג ו-פא,ר-מח, באוכליןבנין

ח-ס בשבח דחופרבסוגיא

 ר-לז יוחר חשוב אינו והמוחר והמוחר, האסור לרברבסיס

 בשבח שחל בר"ה כירושלים תוקעים היו אם רש"יבסתירח
ח-רכ

 ימעט שעכ"פ לו יאמר אי מלעשן להחאפק יכול שאינובע"ח
ח-חיר

ח-לח בשבח לב לחולי כדרים הוצאחבענין

 במקומן( אחרים מים )כשבאים חסרם מים ברז פתיחחבענין
ח-נח

 מעמש4 הוצאה בהפחיחה שנדלקח שהנורה מקרר פתיחחבעמן

 שג ח'א-שב, שבח שכרבענין

 לולב, חק"ש, אסרו למה רה"ר לנו דאין כיון המ"בבקר

ח-קמח בשבחומגילה

ז-נד בשבח לפחחו חסרם, סרםברז

 המחערכים הקרים המים לפתוח אסור פתוח חמים סרםברז
ז-נרעמו

ח'א-רחצ להחדרם מהו בשבח שנפלו טרנחםברזילי

 עליו מחללין אי מסוכן חולה שהוא לחכירו שאמרבריא
ח-נגהשבח

ח-לא
ח-מח
י-נב
י-נ
ו-עט
ו-נה
ז-סו
ח'א-שנב
ז-פ
ח'א-רפ
ח'ג-ס
ח-קא



רסח הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סרר ל*י כללימ*תח

ג-קעו המצוה ברכת הף לא בשבת המתראברכת
 ה-סת זכוכית עא מהשמשבשול
ת'א-תה כשבת נו"נ הרושסרם צדקהגב4ר

ח-רכא רחול עוכדיןגרר
ז-לר הבל מוסיפין אם שנקטמוגחלים
ג-מה בה נזוקים שרבים במקוםגחלת
י-קפ שבת לשמור לו מותר אם טבל ולא שמלגר

 ז-לר לי למה וקטוםגרוף
ה-סת הבערהגרם
 נחה-נז, כחדבהגרם
 נזה-מ, בשבת מלאכהגרם

ת'ג-עח בשבת קרבנותרחהת
ר-מב אסור - בסלפתדיבור
 בשבת לפתות מותר אי צרקה קופת עליה שקבעודלת

ת'א-רסה

 ער עג,ב-עב, מהו מלבושררך
 בריאות חזקת בתר אזלר ולא סכ"נ מפני שבת דדוחיןהא

ח-נה
ח-רמ פטור טריפה ונמצא כשבת רהשותטהא
 בראות תזקת בתר אזלי' ולא שבת רותה נפשות רספקהא

 שעשאוהו שמים מקף לא בשבת דשליתהא
 יצא אי צה"כ קודם שבת סעודתהאוכל
 בשבת מהמנעלים האבק ליקח מותרהאם

 ראוריתא הף אי הין עלהברלה
 כליםהרחת
 מנא מתקן הף אי כליםהרתת
 אחרים כלים לו כקרש כליםהרחת
 ת'א-רפז נקחם לו כקרש בשבת לסעודה מסעודה כליםהרתת
 עת ו-עז, בשוגג חשמל וכיבההדליק
ה-מא תשמל עא שבת נרהרלקת
ז-נט חסרמה ראישתפיך ינוקאההוא
ת'א-רער בשבת כוונה בלי זבובההורג
ג-מב אמרינן לא סרב"ס חולה ףשהואיל
ג-לה שישבות ע"מ לפסוק צריך אם מצוה לרברהולך
 סג ה-סב, בירושליםהוצאה
 ח-לט בכיס מתחת שהבאטרי שמיעה מכונת בשבתהוצאה
 ת'ג-נא האף מטפחתהוצאת
ת'ג-נה קאלאשיןהוצאת
ר-מט ההשתמשות אחר מרחום של כס8יתהורדת
 להחדר מותר 4ר בשוגג כשבת האש מן הקררההוויד

ת'א-קצח
ו-נג בשבת השעת מחומהזזת
ת'ג-סר שעת של מתומםהזזת
ה-שא מתו על והקורעהתובל
ג-מה למקומם חחרים להצילהיוצאים
ר-מה ראווייתא ואיסור ררביםהידקא
ר-מה מהו - ררביםהידקא
י-סא נר להדליק שרי 4ר מעריב קודםהמכייל
וךא-רעז ביעיל מקף 4ר בשבת בחמההמבו~ל

 במדר - בשוגג בשבתהמבשל
 לכיה"ת ערב"ס חולההמוליך
 מלשאצל"ג הוה אי לקברו מתהמחרא
 תמודה תמורתו בשבתהכרמר
 בשלש תורה רברי להקליט מהו מוצש"ק בזמןהמקדים
ת'א-רנר שמאחר מכרסעודות

 ת'א-של תצירות עירובי להם קונה מחו שבת לקבלהמקדימין
 עליה חיב אם המלאכה גמרהמקרב
 אחר הכתב סרראה כדי רפים קרורהמקרב
 כרם ע"גהנחח
 זבובים לפני סםהנתת
 רחץ בלכה ש"ק בליל רקידההעהרן

 בשבת להקליט כע"ש רעקארדער טעיפהעמרת
 שכר ליטול מותר אם בהמהחפקיר
 עבירה לעבור כשאנסוהוהצלתו
 השבת לאחר לתקן כזי בשבת בקארעקטאןהקורא
 קאסעטאהקלטת
 בשבת להרגו מותר אי הערוה אתרהרודף
 בשבתהשותט
 ישן בנעל שרוךהשחלת
 סץשבות ע"מ מהני לא לנכרי בהמההשכרת
 ערשבות ע"מ לעכו"ם מרחץהשכרת
 תול לימי רק מרחץהשכרת
 בשבת מקוההשקת
 חחב אי ונטעם וחזר בשבת עשביםהחולש
 והנחה עקירה ביןהתראה
 קחמא של שאינו קשרהתרת

 יכרם ג' קודם אפר להפליג אסור שבת לתלל עחךדודאי
ג-לה

ת'א-רמט מלשאצל"ג הוה אי בשבת שלו בכיס היוצאזב

 זבובים על סםזולף
 מסייעתו ורוחזורה
 חחב הוא מתיזורע
 ברה"ר חגורה ע"נחגורה
 לנסרם חגודה ע"גחגודה
 בשבת לנערם חגורה ע-גחגורה
 חיובוחובל
 ר-עה ג-מב, בשבת לשחוט או נבילה להאכילו אם -חולה
 ת'ג-פ אצלם רחיה או הותרהחולה

ז-נו רפואה עמו להחרא מותר אם לבתולה
ה-נה ופיקו"נ סכנה בו שאיןחולה
 בטררחא להרבות או במלאכות להרבות עדיף אי ערב"סחולה

 בבית הרופא אם וספק ערב"סחולה
 בשבת שמחהחיוב
 שבת עליו לחלל - פסרעה עאחלה
 מלשאצל"ג מקרי אי בצבא שבתחלול
 עובר בשביל שבתחלול
 שבת במלאכת ערעורחצי
 חהב - הערלה עם הפויעה ערחתך

 ו-נבר-מז,
ח-קסר
ת'א-רסת
ט-שסא

ח-נה
 י-עאח-מב,

ת,א-רג
ת'א-רצב
ח-לב
ו-פ

 מאג-מ,
 מאנ-מ,

ז-נב
ו-פט
ה-סח
ז-מת
ת'א-רה
ז-נה
ר-לב
ת'ג-עג
ת'א-רסג
ת'ג-סו
ת'א-רצו
ו-קכא
ז-מט
 1ג-/ 4ףי

 לרג-לב,
ג-לר
ה-נר
ת'א-רלו
ג-קסג
ג-לח

ז-מ
ה-שב
ה-סא
ו-סו
ת'ג-נ
ת'ג-נ
ת'ג-פא

ת'א-רצר
ר-נ
ג-לא
ה-קצר
ט-שלט
ו-רד
ו-עג
ז-קע



 הלכות משנה שו'ת הלי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תחהמם

ת'נ-סנטודה
ד-נב בזה"ז וףקודטרפוח
ה-מט האסור ודבר המותר דכר עליו שיש דברטלטול
 ז-צ ציציוחרו שנפסקו טליתטלטול
ה-מח מדידה כליטלטול
ת'א-רפב בשבת מאוורדטלטול
ז-מה בגופו מוקצהטלטול
ו-פה בכרמלית מד"א פחותטלטול
נ-מו הידית להחדק איסור יש אם -טלפון
ט-רכו בשבת בספינה מפלינין דאיןטעם
ת'א-תפג יעבירנו שמא נזרו לא בשבת דבמילהטעם
ח-מא שבת לשכר האיסורטעם
ת'א-רכט ביו"ט ולא בשבת בסעודה כיצים שאוכליםטעם
ת'א-תצז יקדים אוזה שרהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ
נ-קי לר"ל כדת לאכול חיב יהא בשבת שחליו-כ
ת'ב-רסד הב"ח לערטת בשבת שחל אכילות של שביעייום

י-סז לידוש כשר אץ מגיתוחן
ת'נ-טנ בטעות ההוטיצא
ז-לד אחר לתנור החמין להעביר מותר אם הנזכבה
ה-נו כגדיםכבוד
ה-נו הביתכבוד
 צוב-עב, כובע ע"נכובע
ת'א-ערב בשבת מעורר קיעוזכות
ה-סח בשבת אסור אםכוחו
ז-נט בשבת אפילו אונו עליוכותב
 הנרמא ע"י לכבות ומהו דאווייתא, הף אי החשמל אורכיבף

ת'א-ויט
ח-נא שוץ אי הדלה"נ לאחר הנפרורכיבף
ת'א-שו בשבת שנסתמו הכסא בית אוכיור
ז-לד וקטום נרוף מיקוץ אי פחכיסף

ד-מג וואורער בדיש לערמם - אכילהכלי
ד-נב בזה"ז עררכלי

ח-רל כסותו מוכר מהן איזה על נ"ח ולא נ"ש לוכשאין
ה-נט הספר צדדי וועלכתב

 נחה-נז, דפים ב' עלכחרבה
נ-נל לנכוץ כלי אדם ישכירלא

ת'נ-נח ערל"ד אר"םלכישת
ת'נ-נה ]ערדלהם[ קאלאקרןלכישת
 ז-נהד-לד, בשבת מלאכה שתעשה בחוללנרום
י-קמג בשבת הנדפס בעיתת מודעהלהדפיס
ד-מז ישראל ע"י בשבת הנדפס עתון לעצמולהזמין
 ת'א-קצט בשבת חמים במים לילדים בקבוקלהחם
 ד-מז בשבת הנדפסים ביתונים סרסורלהיות
ת'א-רנב בשבת זקנו בווער בלע"ז( )פין מחטלהמיס
 נמר ולא ע"ש שכישלה כיצה רותחת הקדירה עללהניח
ת'א-רעוכישולה
ת'א-רמג בשבת המכה על תחבושתלהמח
נ-לה שבת ששם במקום יהיה שלאלהעוים
ד-נב נגורו לסדר )שנרמגאבעל( בכלילהשתמש
ו-עא בשבת המתקחמת בהנרלהלהשוזתף

 שבת אח"כ לחלל כסרצטרך לצבאלהת*צב
 אשץרה של וקודהלור
 בשבת בס"ת לח דברלהכך
 בתו להיץל כ~י שבתלחלל
 מומר על שבתלחלל
 שנתקלקלו ספוים נליומלחתוך
 בשבת אלומיניום נירלחחוך
 עכו"ם ףנבהנו שבת כבר ששם למקוםלטלפן
 ת'א-רסו מוקצה דבר יזוז ידו קועל ממקום היתר דבר*קח
 בשבת כדחיםליקח
 לזכור שמור קודם למה - דודילכה

 ף"ט שבתות בליל שבכתב תודהללמוד
 ח- שבת דוחה אמאי ביכו"ם כשרה מרלהלמ"ד
 בשבת במברשת ילדים בקבוקלנקות
 בשבת מים של בשפופרת הרחםלנקות
 בשבת בלע"ז( )פען הסאחידלסבב
 שוץ אי מאכל על פוץלסחוט

 בשבת במעליתלעלות
 בשבת נבינה עם לעבןלערב
 בשבת סודא מילעשות
 שוץ אי שבת קודם ימים נ' לחולה מתוחלעשות

 שכח בליל מצדצת בטת~תלצאת
 ערעור בה שארן בטת~תלצאת
 בשבת זהב או כסף המחופה במפתחלצאת
 בשבת במשקפיםלצאת
 מצל כערוצאים צבעם המשנים במשקפים בשבתלצאת לכובי שהכרס בבירלצאת
ת'א-שז ]פוטונרעא[לשמש
ת'א-רמד מחובר דפער עליו ערז9 טלית עם בשבתלצאת
 ת'א-רמח עירוב דליכא במקום לענדדס עם בשבתלצאת

 הכפפות שתחת בתכטרטיןלצאת
 הכובע קיע"נ כנילת לר"הלצאת
 מכה שע"נ באנד לרה-רלצאת
 בידו כשהרצועה כלב עםלצאת
 פיקו"נ של טלפת לצלצול סימןלקכדע
 לבויא ףטאמיןלקחת
 ערנה כדורלקחת
 ערמוש לבית מירלקרוע
 לחו"ל בשבת שלום דוישתלשלוח
 השבת באמצע קרצלצל הו9עתלתקן

 בשבת מוקצהמאתרד
 ראשה את ומחרז חבית אדםמבןא
 במו"ש הבשול תגמרמבשל
מגבן
 צרכו כל כנתבשלסשיס
 מהאש ביקודהמגיס
 החרוב נדרמגיס
 בשבתמדידה
 בשבת להקליט האוסורמהו
 בשבת מחתך של הגדרמהו

 ד-יחנ-לה,
נ-קס
ת'נ-פנ
ת'ד-רסט
ה-נה
ת'א-שא
ת'א-שח
ת'א-רלח

ת'א-קצב
ד-לה
ת'א-רנו

 י-קעאח-קפא,
ת'א-רפד
ת'א-רצנ
ת'א-רעג
ח-נא
ת'א-רכ
ת'א-רלז
ת'א-רסט
ח-נד
ו-ה
ו-ה
ת'א-רמה
ז-נו
ד-לט

ד-מ
ועב ענ,ב-עב,

ה-מד
ד-מא
ד-מב
ד-נא
ד-נא
ת'א-שט
ת'א-רסב
ת'א-שה
ת'נ-סנ
ז-מז
ד-לד
ו-פא
ז-נב
ז-נב
ד-נב
ה-ננ
ז-נה
ת'א-רעא



רנ הלכות משנה שו"ת חלק* מ*"ר הא"ב םרר ל** כלל*מפתח

ת'ג-סזמוליד
ז-מו אדם בשר על ויחאמההד
ת'ג-שעח יא"צ לבעל בשבתמוסף
ז-סג משאצל"ג הף אמאי לקרבו מתמוורא
ת'א-רנט מודד מין בכל בשבת חום למדודמותר
 ו-סט בשבת חובמדןלת
ג-קיג לטלטול מהני אי קטנים מאילנותמחיצה
ו-צ ומתפלל הין על ומקדש שבתמחלל
ד-מו למת בסיס הף אימטה

ת'א-ף בשבת אחת לסעודה רק דגים לו שאיןמי

 ת'א-רנ בשבת לנקיות לקנח מים שצויךמי
ח-מז מוחוים אם עלקטוי עא להברז המגיעיםמים
 בשבת בהם להשתמש מותר אי חשמל ע"י לכית שבאיםמים

 כיום בו לשתותו שוי אי מאיליו הזבמיץ
 לקידוש ענכיםמיץ

 עזרא מתקנת בשבת בה'מכבסים
 ברה"ר להשאירה - מטבע ע"י המופעלתמכונה
 לנכוי להשכירה - מטבע עא המופעלתמכונה
 מע"ש לחולה לעשותן יכול שהיהמכשיוין
 משאצל"ג הף אי לחולהמלאכה
 משאצל"ג הף אי מיראהמלאכה
 לגופה שא"צמלאכה
 לגופה צויך שאינומלאכה
 להישראל לעשותן לעכו"ם המותרותמלאכות
 בונהמלאכת
 שבתמלאכת
 בהנאה אסורה אם במתעסק שבתמלאכת
 זמנה שבת, בקבלתמנחה
 בצבור תפלה מקוי אי ח"ו שבת מחללי שלמנין
 בונה משום חיב אם שלגמפנה
 בשבת קייך אי עמלק מחחתמצות
 בשבתמציאה
 שבת שכר מקוי אי בבאנק רכיתמקבלי

 שבת טכילת עבור שכר שמקבליןמקוואות
 הרכים דשות הף לא בספינות רכים נסיעתמקום
 רה"ר הף אי נוסעות ]קארס[ קוהמכוניותמקום

 סא ז-ס, קטז, פח,ו-פז,
 ו-רפבד-לג, דאווייתא הף אי וממכרמקח

ה-שא בחבורהמקלקל
ה-ס ומתקןמקלקל
 בשבת מים להחרא מותר אי שחרה למי חשמלימקרד

ת'א-רעט
ת'א-רסז בשבת לפתחו להדליק כפתור לו סרשמקרר
 ת'א-רפה בשבת עוגה על כלע"ז[ ]איסיעמויח
 קפוו-ער, יד וכלאחר מתכות שאינו קולמשמיע
 ח-מד בהם מראה לעין בשמש צבעם המשהמםמשקפים
 ת'ג-ומהנה
 רעאד-א, איסור מלאכת הף אימתעסק
ז-מז אסור אי בקלקולמתעסק

ח-נז הגל עליו מפקחין אי למיתה חנועמי
ת'ב-פה חסרכה עם ע"ש המקוהניקף

ג-נ יבא יעלה או רצה יאמר לר"ח שבת סעודתנמשכה
 ג-נ למוצ"ש ור"ח שבת סעותנמשכה
ז-נ השבת בצאת מיד באוטובוסנסיעה
ג-מח בשבת היולדת עםנסיעה
ח-קע יהמאו כיצד בשבת מכונית תחת כובעונפל
 ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל
 ת'א-ש נקיה פת מציל אי הדראה פת והציל דליקהנפלה
 י-סג ולההמאם לעמוד חחב אי בשבת למנעליו צרורותנפלו
 בשבת אחר גומי להניח מהו הברדלים של הגומינפסק

 עכו"ם ע"י הכית מלפני השלגנקף
 להודר מותר נעלו רצועתנקשרה

 מע"ש שהניחו זכוכית עא בשכת שנדלקנר
 ובתפלה הין על בהבדלהנסרם
 שבת במצוותנסרם
 יו"כ שבת בתוספתנסרם
 ח' וזרק ד' לזרוקנתכין
 בווערסחיטה
 אסור אי בשבת דעהסחיטת
 שוי אי מיץ לעשות פויסחיטת
 בשבת סרצלצל השעוןסידור
 בטחתסיכת
 בושם מיניסיכת
 הפאותסלסול
י-מז הוא אימת ומעלה שעות מט' דאסור בע"שסעודה
 בעש"קסעודה
 מהו - פיקו"נספק
 בשבת שערסרוק
 בשבת צובע משום בו יש אי הבדיקהעד

 נשמה נטרלת משום חיב בשבת המפילועובר,
 עליו שבת חילולעובר,
 שבת מחללעונש
 מים לחלוודת בו סרש לכוס רותחיןעירר
 בשבת קרחעשהת
 שבת נר ה= יוצא אי גדול היום בעוד מע"ש שדולקתעששית

 בשבת ל"א יום כשחל הבןפוית
 חבליםפותח
 וודנוק דגים ועלה דמו להעלות מצודהסרש

 בשבת סודה מי בקבוקפודחת
 שוי אי להסקה בלע"ז הרעדיאטערפודחת
 בשבת מכחביםפתיחת
 שנסתם כיהכ"סצינור
 קשקסרם בו שעלוצינור
 ברזלצירוף

 קול המשסרעיםצעצהרם
 עקייתו אופןקאתע
 בשבתקבודה

ח-נז
ת'ב-פה
ג-נ
ג-נ
ז-נ
ג-מח
ח-קע
ט-קנא
ת'א-ש

ת'א-רפו
ח-נב
ת'ג-מח
ג-לא
ד-לג
ד-לב
ג-מב
ד-נ
ד-נ
ת'ג-סא

 ה-סב-עד,
ח-לד
ת'ג-סב
ו-נב
ו-עו
י-נד
י-טו
ד-מה
ת'א-תקמה

 רפזה-רפו,
ח-מ
י-סה

 סאו-ס,

ת'א-ערה
ד-מה
ג-לח
ד-לד

 ז-לטו-סב,
ו-רמו
ו-נד
ת'א-סרח
ה-נא
ת'א-רמא
ח-נ
ו-קפו
ת'ג-סג
ז-מו
ת'ג-סא

ת'ג-מד
ג-מב
ו-סח
ת'א-רפג
ט-של

 שלבט-של,
ה-סד
ו-סז
ד-מח

ת'א-רא
ה-רב
ת'ג-סג
ג-מד
ז-מז
 מוח-מה,

ו-עא
 פג פב,ו-פא,

 פגו-פא,
ה-סח
ו-עד
ת'ג-סז
ז-סג



 הלכות משנח שו"ת חלקי מישר הא"ב םדר לפי כלליפפתחרנא

ו-נו דאוריתא שבת משוה אי שבתקבלת

 ד-נג מהקרקע טפודם ג' והגבי מחצלת עליה שפדסקורה

 ג-מט לכיהכנ"ס ספר להוליךקטן

 ז-לו ג-מט, מדאוריתא להפוישו חחב אכיו שבת מחללקטן

 ח-לב דאוריתא הוה אי ההן עלקידוש

 ו-נדה-סא, במוצ"ש וסופה כשבת מלאכהתהרלת

 ח-צג שבת לשמירת סיג הוא עירוביןחוקק

י-נז טשאלענט לההרא לפותחו מותר אם גזהנור
 ד-לד מע"ש מאכל עליו לערם שעק, ע"י בשבת שנדלקהנור
 ה-רז עליו אחוים שחלמו חלום על חלוםתענית

 דינו מה כשבת מעסעדז ומקבל הטעלעפאן שעונהתקליט
י-קמה

 הבדלהראה
 מוקצהראה
 מילהראה
 חצרות עירובראה

שד
 ו-ויחה-ויז, לשד שנבעלהא"א

שדוכין
ת'ב-ערב גבוהה אשה ישא לא גבוהאדם

 הסרדוכין קודם פגישותאודות
 רצא דסז, רסו, דסה, רסד, רסג,ט-רסא,

ת'ב-רעט לא או קדוב הוא השואל אם חילוק ישאי

 סרדוכין בעניני בתולה או בחור חסרונות להגיד מותראי
ת'ב-רעח

 ויג ויב, ז-ויא, מדות ט' בני עם לכתודלה להשתדךאין
 ת'ב-רפ סרדוכין בענין ששואל מה כל על לומר חחבאם

 ת'ב-רפא במשפחה חולה שיש לומד חהבאם

ת'ב-רעד צדק גוי עם לשדך נכון איבענין

ת'ב-רסה ישרים דור הנקדא לסרדוכין דם בדיקותבעמן

 ערדוכין לענין תורה, שומוי שאין בכית והיא שהטכילוהגףה
 י-ריר יהודי בחורעם

 ת'ב-רעו במצוי להתחתן נאסרו אי מ"ת קודם והבנים,האבות

 אונס שום בלי שידוךהמבטל
 מאחוים יותד משפחה יחוס בני שמקדכיןטעם
 למחותן לגלות צויך אם מיחוש מהם לא'יש
 ערראנה קודם לשדךיש
 בסרדוכין להחנהגכיצד
 סרדוכןן לענין בבחור טובות מעלותכמה

 ת"ח בת ףשא לו עיש מה כל אדם ימכורלעולם

 מצוהשהוי
 המובחר מן יותר אח"כ יקחמה המצוה, ישהה שאםבמקום

ח-ו

ח-ו משהינןלא

 בשעתה מצוה חכיבהראה

שהחחנו
ח-רכב המצוה לקיום הברכה כין הפסק הףאי

ח-רלו מברכה אימת ישנהבסוכה
 בקידוש הברכה אחר אמן עתה אי הדלה"נ בוועתכשברכה

ח-רכב

 שההינו בדכתראה

 פיקו"נ אצל הותרה או דחר'שבת
 תורה מתן קודםשבת
 בשבתשוחט
 בשבת יודד קרבןשוחט
 תפילין של מכיס ע"ש החגורה לההראשכח
 מע"ש מהכובס פתק מהבגד להורידשכח
 שבתשכר
 בבאנק שבתשכר
 בגז יחתהשמא
 יעכיתושמא

 שבת שכבד ממקום דאדיאשמיעת

 זה ע"ג זה מלבו,ייםשני
 שבת במלאכת שעשאוהושנהם
 בשבת חשמלי אוטאמאטשעון
 ת'א-רמ יצלצל שלא לסגרו לשעות המקשקש אלאר"םשעק

 י-נ בשבת קרצלצל בע"ש להעויכו מעודרשעק
ת'א-דש בשבת הצלצול להפסיק מעוררשעק

ח-לה בו הערמוש אופן שבתשעון

ח-נט בטלטול שוי אי היד תנועת ע"י שנערךשעק

 ת'ג-לו לעסעלסועפף

ו-רפה שבת במצות כנעניתשפחה
י-נט בשבת לפותחן מותר אם חלבשקיות
ת'ג-מה נגאלים מיד שבתותשחו

ו-נד מנלן - שבתתוספת

ת'ג-מח
ת'ג-ס
ו-סח
ו-עא
ג-מא
ה-לד
ו-פד
ה-נ
ו-ד
ג-לח
ט-שצא
ג-מז
ג-מז
ד-מח

 ז-ס קטז,ח,
ג-לד
ז-נו
ז-מ

 ד-לב לג,ב,
ג-מט
ת'א-ער

 ד-עהג-מב,
ת'ג-ס
ה-סא
ב-מא
ת'א-רסד
ת'א-רמו

 ה-מהד-לב,
ת'ג-פב
ז-לד
ו-קא

 סהת'ג-סד,
ב-עד
ט-שלט
ת'א-רלט

ו-יז
ת'ב-רפה
ה-דנד
ז-רלה
ז-רלה
ת'ב-רעא
ת'ב-רעג



רנב חלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדר ל*י כללימ*תח

טלל
 זו ברכה אורז על מברכיןאי

 זו ברכה שוקולר על מברכיןאי

2מראל
 שומויםראה
 מדעת שלאשואל
 לשאלו בלי מחכירו כליהלוקח

2מרגג
 ררבנןבאיסור
בזה"ז
 שוגג על נהרג איב"נ
 שנשבה חךנוקגרר
 בשוגג ררבנן אימורי עלעבר
 חכירו של עינחם בתי בו והיו מים כוסשפך

 לשוגגין הף אי עירוביןתיקון

 פרוטהשוה
 מחל קמא קמא אמוי' אי שו"פ חצאי ב'גזל

 בשו"פ או בכדת הף אי בקרוה"גמעילה

 חחב משוו"פ פחות שגזלנכרי
 עלח אינש מחיל אי - משו"פפחות

 ישראל גבי משו"פפחות
 ח"ש משום הף אי משן"פ פחות הגוזלפטור
 אשו"פ רק בא אשםקרבן
 משו"פ פחות על לדין יושבין איןהדיינין

שווי8
 ראיסורא חתיכה נפשיהשוףה
 הודאה או נררמטעם
 מכחישיםערים

שוחד
 עכו"ם שופט לשחר מותראי

וןרחט
 פטור טחפה ונמצא בשבת רהשוחטבהא
 ראש קלשוחט
 לרב פנים שהעיזשוחט
 כמ"ב ולא כקש"עשפוסק

שוטה
 דינו מה שוטה חרשההורג
 עמא-רס לרור מותר אם קידהרן חכמים לו תקנו שלאשוטה

שולחן
י-מח השולחן על מלח רמניחין התוס'בטעם

שומן
 רולק חלב לנר כשר שומן שבו מכלילערות

 כעונהשומע
 בתפילה הפסק הףאי
 עצמו כמברך הףאי

 הברכה אחר המברךכששח
 כעונהשומע

שומר
 רלח רלר, רלב,ה-קמה, רע ידע לא מצוהשומר
 ט-קסא ר-קצ, זה על סמכינן מתי - ה' פתאיםשומר

 בלע"ז[ סיטער ]בייבי ילדיםשומר
ט-ערה ילרים בשומף יחודאיסור

שומהם
ב-י הנזק משלם )אינשורענס( כשביטוח השומר חחבאם

 בו לחזור יכול רבר להשאילהבטוח
 לאחר והשאילה פרההשוכר
 כשואל להיות ש"חמתנה
 הפקרון היה מה והבעלים השומרנחלקו
 קנ" אישאילה
 כמתנה הף אי ליומאשאילה
 חחב ונאנס ספרשאל
 תורה חחבתו למהשואל
 נקנית במהשכירות
 רמא ריד, ר-קלר,ה-עא, מכר ליומאשכירות

ו~ומרת
ט-רעו יחוד לענין שומרת מקף כמהבת

שופר
י-ע לציבור תוקע אםאבל
ה-ער מהתורה תקיעותאיזה
 רחול עוברא משום או שבות משום בשבת תק"שאיסור

ח-רכא
ר-עז מצהב"ע הף אי ותקע לתקוע הרופא לואסר
 ה-קצח אחת מצוה הף אי ר"ה ימיב'

 שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רשא רבריבסחךרת
ח-רכבשבת
ח-רט שופר בתקיעת אבהו רבתקנת
ח-קצט מצהב"ע משום פסול איהגזול,
ח-קצט ח"ח הא עליו מברכין ראין האהגזול,
 ח-ר מברך אי מצוה לשם מדעתו שלא חבירו שופרהלוקח
 ה-רד משופר הנאההמודר
 ר-רכב רר"י ספרוטה נהנה והא - לו תוקע מחבירוהמודר
 י-עא ש"צ בכלל הף איהתוקע
ח-ר מעילה לקול גזל קול ביןחילוק

ח-כו
ח-כב

 ה-רצגג-קנג,
ת'ב-תמט

 רפא ו-רפ,ה-א,
ח-קכא

 שנוט-שנה,
ח-קכא
ט-שסח

ט-קנח

ר-יא
י-מר
ח-ר

 י-מי-מר,

 לשלםחחב
י-רצז
ח-קכא

ט-שעו
 רעגי-ערב,

ט-שעה
 שכת'ר-ריח,

ת'ר-ריח
ח-רלה
ט-שיח
ת'ב-שעא

ג-קכה
ג-קכו
ג-קכו

ת'ב-שעו

ח-רמ
ת'ג-קסא
ת'ג-קס
ז-קס

 שצט-הז,

ז-יער
 ג-עב-י,

ו-קיר
ב-מ

 ז-דערו-קיר,
ר-קלר

 ר-רכחג-קנז,
ב-י
ר-רמא



 הלכות כחטנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מדר ל*י כללימ*תחתנ

 שרי אי י"ח בו ערצא לאחרטלטולו
 התקיעות ביןשח
 התקיעות לצורךשח

 השופרערעור
 מלכיות י"ח אי רזכרונות תקיעותשמע
 תוסיף בל משום בו יש אי וחוקע וחוזרחוקע
 הבור לתוךחוקע
 שופר תקיעתראה

שוקולאד
 מברכין ברכהאיזה

קמור
 לארם מוער הף אי לבהמהמוער
 כאחר בנ"א לג'סיכן
 טעמו - הנסקלשור

שושנעין
 הכלה את ונסרם חופה החתן יכניסואנערם
 והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
 שושבין להיות שני בדווגנשף

שותף
 דשותפו בע"כ לחלוק יכולאי

שותפין
ו- הגוף שעבוד להם ישאם

 חוץקמושוטי
 חוץ בשחוטו לכרתטעם

שחוק
 גורלות כולל אם בנ"אבלשון
 כרור לשחוק איסור ישאי

שחיטה
 לעשייתה עובר מברךאי
 צעב"ח בה ישאי
 תליה שחיטהבדין

 הסכיןבדיקת
 ישראל ששחטה נכריכהמת
 טריפה בשוחט שחיטהברכת
 בשחיטה כוונההיפוך
 הה~מל זרם עא לשוחטה, בהמההפלת
 שחיטה בקועת עליק כובעלבישת
 נחירה לשםמכומ
ט-תכר לכהנים והוחדה נבץלה או שחיטה הף אימליקה
ז-צח לישראל מותרת רמפרכסתנשלן

ט-קנא לשוחטה מותר אי בנ"א עאמסוכנת
ר-צה איסורא באיתחזק שוחטנאמנות

ט-קסג טבילה טעון אי שחיטה שלסכין
 ז-צחה-פט, ששחטעכו"ם
י-פא כשר בדיעבר ומ"מ בשחיטה קטןפסול
ז-קח בחשוד אמרינן אי מומחין שחיטה אצל מציןרוב

 ז-קז ר-ר, בכשרות מוחזק להיות צריךשוחט
ו-רטז אצבע"ח עבר אי כדין שלאשחט

 ז-רפא זבוח אינו אי' או אבמה"ח להתיר באה אםשחיטה
 ה-פז ראורהתא הף אי עוףשחיטת
ט-שצר ומטמאה נבילה עכו"םשחיטת
ה-פו שחיטה בשעת לברךשכח
ה-פר השחיטהתכלית

שחרית
 ח-קפא מוסף קודם תשלומיו ומתפלל חוזר אי יעו"י בושנח

שטר
 השטר לשון אחרהלך

 ומחלו וחזר לחבירו שט"חהמוכר
 ראיה שטר או מעות דין לו יש איהמחאה
 סמוכין בעינן אי לב"ר שטרותיומוסר
 בשביעית לב"ר שטרותיומוסר
 חסר או מלא כותבין בשטרות בנימיןשם

שידוכין
 י-יב לחזור המשודך יכול אי רתה שהמירה המשודכתאחות

 מצוהשיורי
 עצמה המצוה ולא הפורעניות אתמעכבין

סויכור
 לסרכור בפורים מנותהשולח
 בנדקיןחיובו

 הקןשילוח
 חיובית מצוה הףאי
 הערלוח מעכב הוא הבנים קיחתאי
 הקן סרלוחבדין

עיינה
 אוכל בחרר לישן מותראי
 ספרים שם ערש סרנהחרר
 סרנה גזל זהמה

שינים
 צגר-סח, לפסח חותבות שרניםהכשר
ג-נו בפה הקבועה חותבת קקהכשר
ר-צג וחלב בשר חותבות בסרניםלאכול
 ב-יא לטבילה חוצצת עם קבועה תותבה שן להחליףרוצה
 ז-רמר ערוה באשהסרמם

 רמוח-רמה,
ג-נז
ב-ע
ו-קיא
ח-רא
ח-רו
ה-עב

 ח-כבו-לח,

 קנחג-קנז,
ג-קנז
ת'ר-שנט

ז-רמז
ט-רפז

 רמזה-רמו,

ט-שסג

 ו-רעאב-מז,
ו-רעז
ט-רז
ה-רעג
ה-ערב
ט-שו

קמה קמג,-קמב,

ו-רד

ר-קיט
ת'ב-תעב

 יא-ח,
ר-רלט
ט-קנא
ה-פה
ז-צח
ה-פה

 ת'ב-גה-פה,
ט-קנא
ה-סט
ג-קפו

י-סרח

ר-צ
ה-ו

ט-רל
ת'ב-רכר

 ת'ב-רכגת'ב-תכ,

ת'א-קמה
ת'א-קצא
ת'ב-תמגט



תד ה5כות משנה שו"ת ה5קי מ4"ד חא'ב מרר 5פי כ55ימפתח

ששור
ח-קצד השיעת-ם נחקטנואי

שהשריין
ח-קצד הקרעוריס מדידחאופן
ח'ב-שו יחוד באיסור שיעור חצי רין ישאי
ט-קצד בזה"ז נשתנואי
י-רמח בנ"א ערעוף נשתנואי
ד-סט למרינה מרינה בין בשיעורין חילוק ישאם
ח'א-שפ הסרעת-ם וכן הסהינה מזמן נחקטנו לא אדםבני

 י-רמז בדעח חלר נח בן בקטןגדלוח
י-רמז הללמ"מ הוא ישראל בקטןגדלוח
 ו-שכג-צו, לב"נ שיעווין ניתנולא
ה-קנא דאוריחא הר אי דמקוה סאהמ'

ד-סט בשיעורין ככולו רובונימא
 ז-קמט ה-קנא, קיח,ד-סט, הקרעוריןנחקטנו
ג-צו בכדח הר אי בתורה האמורה אכילהסחם
 וכביצה בכדח תורה ערעוף במשקולח לשקולשאין

 בינוני אגודלערעור
 אכילהשיעור
 פרס אכילח בכרי קטן אכילחשיעור
 הנאהקרעור
 המח טומאחשיעור
 הראש פיאוחקרעור
 כוסוח לד' רביעיחשיעור
 לפחה"ק דק שפופרחערעור
 הנוד שפופרחשיעור
 חפיליןשיעור
 לחומרא בדאוריחא לזה זה סוחריםקרעורין
 קרעור חציראה

 הראששוצר
 בחער העליונה שפה להשחיח מוחראי

 האוזן יכסו שלא להקפיד ישבשמו"ע
 בויצרוח או בפאוח מחרי בזוהרהמבואר
 מאחוריו או האחן מלפני החנו בהנ"להאיסור
 שלשה בן לקטן הראש שערוחקציצח
 הראש פיאוח אורךקרעור

 מבואותעויתיפי
 לעירוב קרחוף ביןנסק"מ

ש"ז
ב-סו האמה פי דרך יצא לא אם אףמטמא
 רלב רלא, רל,ה-רי, מוך ע"יחשמיש
ח'א-ס כצואה רינו בגדו על לחש"ז

שנחה
ג-פז אונס הראי

 מיעשכיב
מתנחו

שכינה
 המערבי מכוחל זזהלא

 קומה ובעל עקרר גבור חכם עלשודה

שנירות
 הבעה"ב שמכרו נשנרמח

 הזמן בחוך ומח מחבירו ביחהעתנר
 המעוח מקבל מי המלך מגזבר רשוחהשוכר
 לו שהשכיר מביחו שונאולהתרא
 מכר ליומאשכירוח
 לישראל מהני אי העיר משרשכירוח
 מומר מישראל רשוחשכירח
 שונאו ונעשה לא' ביחשכר
 רשוח לבטל אדם לשום א"צ הרה"רשכרו

שכר
 ליכא עלמא בהאי מצוהשכר
 פסיעוחשכר
 חלין בל על עובר לא שליח עיי פועליםשוכר

 לימודשכר
 מעשר ממעוח קיץ מחנה שכר לשלם מותראם

 בחים לבעלי מהישיבוח שכ"לבקביעוח
 שרי אי מעשרסכספי

 שמחשכר
 שבח שכרבגדר
 בזה האיסורטעם
 שבח שכר מקרי אי בשבח בבאנק ריביחמקבלי

 כד"אשלא
 שלכד"א דהאוכל הפטורגדר

 לגר רארה לשאינה שלכד"א נבילה ביןדרלוק

שלג
 משקה או אוכל הראי
 למקוה מים הראי
 שנחפשר משלג המקוהכל

שלום
 במרחץ שלום שםהזכרח

"* ט-שעט למול עה,ח עחצה איאב
י-קצה בפדה"ב שליח לעשוח יכולאי

 י-עא ח-מב, קועשאודו כשנחס הר לא בשבח דשליחבהא
 י-רמח מרצונו או בע"כ כשהוא יותר שליחוח עריךמחר

ח'א-שפה
ז-קנ
ה-צב
ח'א-סג

 ו-קכחג-קנט,
ה-קנא
ה-קכד
ד-סט
י-קכד
ה-קנא
ה-ח
ד-סט

ח'ב-עא
ח-יד
ח-יד
ח-יד
חיב-חע
חיב-ע

ח-סד

ח'ד-שלג

ה-כה
ח'ד-רי

חיד-שנ
ו-חצר
ח'א-שכו
ח'ד-שנא

 קלוד-קלד,
ח-קכט
ח'א-שכט
ח'ד-קפג

 קנטח-קכט,

ה-כד
ה-כד
ג-קעא

י-קסה
י-קנט
י-קנט

 סו סה,י-סד,
ח-מא
ח-מ

ח-מא
ט-קנז

ב-א
 ד-מח ג-צב,ב-א,

ג-צד

ג-ט



 הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ*תחתה
 דידה ש*ח עץקיחרן
 שליחות מרין הוה אי ס"ת לכתוב סומרשכר
 כמותו ארם שלשלוחו
 ב"רשליח
 לקידישיןשי~ח
 ומת אק1ה שקידששליח

 ציבורשליח
 מהמתענים להיות צריך אם ציבודבתענית
 לההמאכמנתו
 י-י אמת הובת הוסיף רם בקול וכשחזר אלוקיכם ה'שס5ם
 צריק בן שאינו לש"ץ קודם צהק בןש"ץ
 ש"צ בכלל הף איתוקע

 קבלהז4ליח
 הגט על לעצמה קבלה שליח שנעשהאשה

ז4ליהות
 עבירה לרבר שליחאין

 רממילאברבר
 שליחותביטול
 כולה בטלה אי שליחות מקצתביטל

ר-קכז, ס"תבכתיבת
 רפ ועט, קפט, ה-עב,ג-קמה, שבגופובמצוה
 מולהבמצות
 גטבקבלת
גררה

 ונאברה במעות השליחהשתמש
 שליח ע"י ברבית מעכו"םללוות
 תשביתו במצותלעכו"ם
 לשליח מימסרי לאממף
 מבשלוחו יותר בומצוה
 בשליחותעכו"ם
 לכשיגרל שליח שעשהקטן
ג-קעא תלין בל על עובר לא שליח עא פועליםשכר

 ג-רה מנלן בקרשיםשליחות
ו-רלר בקידהרן לעברשליחות
ת'ב-שכט עבירה לרבר שליח הוה אי שליח ע-יהמקדש
 ת'ב-שסג שליחות בגרריביאור

,4ליל
ר-קפג בן נקראאי

 מדות עשדהשלש
 מרות י"גראה

 אילטתשלשה
ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית אילנותשלשה

שם
י-רסב ימים לאריכות סגולה המשפחהאחף
 בשואה שנאבד אביו ע"ש שקראו בנו שם לשנות יכולאי

ט-רמח חזרואח"כ
ט-שח ברור שאינו שם לבמו לתת ראףאי
י-רסא לאבוהוו קודם רבו אחר שם לבנו לקרא ישאם

 אמו כשם ששמה אשה ישא שלא החסיר ראבצוואת
 שגט-רמט,

ט-רמט שם הוספת מחרל איבהנ"ל
י-רסג 2רמות ער אחריו שם קורין איןגוסס

 שפיר אי הנפטר בשם שקוראין השם על וגורעיםהמוסיפים
עברי

 מלחמה ב12עת גףים שם על דהף תעודתלעשות
 הגמ' בזמן אחר לארם שמות ב'מצינו
 שם על לקראו נכון אי הוולר שנולר אחרמת

 המשפחה שם על שמותנותנים
 יקראהו כיצר ע"ז ע"שרחוב
 חסר או מלא כותבין בשטרות בנימיןשם
 ירקב רשעיםשם

 מאכלשם
 נכרים שמות שם על למאכל לקרותאין

 יעבירנוו4מא
 בנ"ח יעבירנו שמא גזרי' רלאהא

 עשרהו4מונה
 שמו"ע תפילתראה

 אדם בנישמות
ב-ט בגט נכתב איךאיבה,
ב-ז החתימה אחר הולכיןאם

 ו-רנגר-קיר, רשע אחר שם לתתאסור
 ת'ב-שסא האם משפחת ע"ש הראשת הולר שם לקראבמנהג

 שקר שהוא אב שם להחדק יכול אםגר
 במרחץ שלום שםהזכרת
 בגט שנשתקע שםכתיבה
 ראוריתא הף אי בגט ושמה שמוכתיבת
 השם בקריאת שמת ערלהמהון
 וצריק גרול אחר שםליתן
 נקבר לא שעוד מי אחר שםליתן
 משפחה קרוב אחר שםליתן
 יום אותו של למאורע שםליתן
 לישראל עכו"ם שםליתן
 לאחר שמות שניליתן
 המת אחיו אחר לבנו שםלקרא
 אמו כשם ששמה אשהלשאת
 נפטר אחר שםקריאת
 הראשת הילר שםקריאת
 בגט נכתב שלא כינףשם

ט-רצ
י-קפג
ת'ר-קסט
ת'ר-ריב
ת'ר-עז
ת'ר-נו

 ג-נחב-נט,
ה-עב

 יגי-יב,
י-עא

ט-שיב

 רפ ועט,ה-מו,
ג-קמה

 קמגג-קמב,
ג-קמר

 קצ קפט,-קפו,

 רפאה-ועט,
ג-קמה
ת'ר-קסז
ת'ר-שמז

 קירה-קיג,
 קפבח-לא,

ז-ר
 ז-קצט ו-שיב,ה-קפט,

ה-מו
ג-קפר

ט-שט
ט-קע
י-רסה
י-רסר
ט-שח
ט-קסט
ט-שו
ו-רנג

י-קיא

ח-רכז

ר-קעא
ג-ט
ו-רסב
ו-רסב
ז-רנר
ו-רנו
ר-קנב
ו-רנח
ו-רנז
ר-קיר

 ו-רנהה-רטו,
ת'ב-שסב
ו-רס
ו-רנב
ה-קצח
ו-רסב
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 ונשתכח חח. בעת שניתןשם
 אביש שם כחובת - אנשרםשמות
 איזק שם כחובת - אנשרםשמות
 בנימין שם כחובת - אנשרםשמות
 חנצ" שם כחובת - נשרםשמות
 ראשקא שם כחובת - נשרםשמות
 ורוחו רות - נשרםשמות
 ושרי שרה - נשרםשמות

 הקדושים~מכ~רת
 בהשם יכרן כוונהאיזה
 לשונות בשאר גם הף אי לבטלה הזכרחואיסור
 צב-אות להזכיר מותראם
 השם כחובת באמצע קרושה לענות מותראם
 השם מחיקתגרם
 טלאי ע"ג שנכתב שםדין
 ך"ש כמו עגולה הקודש שם שלה"א

 מרחץ בבית ש"שהזכרת
 מכונה ע"י ש"שהזכרת
 מרחץ בבית שלום שםהזכרת
 ככתיבתו השם להגות מהו אחרים עםהלומד
 מהשם אתת אותהמוחק
 למחקו או רעקארדער טהפ על השםלהקליט
 אל בית הנקרא ביכנ"ס בשםלקרא
 השםמחיקת
 שמו יתחום איך וכרר, שלום ישראל, ששמומי

 בלע"ז הכחוב שםקדושת
 נראה שאינו בכתב הכחובשם
 בדון במקום שנרבק קדוששם

שמחה
 שמחה ידי יוצא ע"פ חדדההמביא
 הראשון יו"ט בליל שמחהחיוב
 בשמתה אינם הזה בדור חורה שבניטעם

 רי ג-רט, שמתה ידי בהן יוצא אין מעיו"ט ששחטןשלמים
 ג-רט סוכות של הראשון יו"ט בלילשמחה
ג-רט מנין בפסחשמחה

 השואבה ביתשמחת
ז-יב גדול תיקון שםומהקנין

 הורהשמחת
 מעריבר-ל קודם קידוש לעשות יכולים אם בהקפותהמאחךם
 ה-לג בלילה התורהקריאת
 ת'א-תקכו להקפות מויכל יתראו ס"ת כמה חורהבשמחת
 ת'א-תקכז חורה שמחת ליל החורה קריאת עלבדכה
 ת'א-תקכח קדיש לומר צריך אי הקריאה אחר שמח"תליל

שמיטה
 ת'ב-רמג ישראל בארץ בשביעןת עכו"ם פירות לאסוד ישאי

 השמיטה בשנת מא"י הבאיםאחיודם
 במעשר חחב אי מהוךו מעות שקבלבחור
 שמיטה לאחר חובגבית
 המים ע"פ הגרלים צמחיםדין

 לעשר חחב אי במתנה כליםהמקבל
 לשלם עוד חחב אי שכיעית עליו  שעברחוב
 פרוזבול בכתיבת מקילין שהעולםטעם

 הפירות עם השמיטה בשנת מערבי שדה הקונהישראל
ת'ב-רמ

 מפירות לימון מי נתערבו וספק מצרפת שמביאין סודהמי
ת'ב-רמרא"י

 רצטת'ר-רצב, בסוףמשמטת
ת'ב-תח הם מה השמיטה בשנת שביעית פירותספק

 שכיעית קרושת בהם יש אי שמיטה של תפודםקליפת
ת'ב-רלט

ת'ר-ש שמיטה שומר שאינו מי עם כגינהשותף
 י-רעו רמלכא אפקעתא הוה אי כספיםשמיטת
ת'ר-רצא ראורףתא כספיםשמיטת
 ה-ערר-רטו, הזה בזמן כספיםשמיטת
 שכיעיתראה

שמן
ב-א קרוש כשהוא משקה או אוכל הףאי

ט-קנח בשמן תיבורניצוק
 טמאה בהמה שומן עם שמעורב עליו שמלעידן דתשמן

ר-קה
 ו-קיח רה,ה-רד, חנוכה נר בו להרליק - שריפהשמן

 דחנוטהשמן
ח-רכט ממון דין לו רסרהא לכם בעיאי

 שאולשמן
 למנורה כשראי

 שהפהשמן
 לנ"ח בש"ש מרליקין דאיןבהא

 תרגום ואחד מקראשנים
ו-ס - בו חחבות אםנקרם

 שעשאוהושנים
 למול מוחיים אי בשבת מוהליםב'

 שעשאוהו שנים מקרי לא בשבת רשליחבהא
 הא משום פטור אי בצבאבשררות

עשעבוד
 לו יש שעבוד איזה המשכון עלהמלוה

 דר"נשעבודא
 עברי דעברבהענקה

ת'ר-קע
 ט ח,ב-ז,

ת'ר-קמ
ט-שו
ת'ר-קמ
ב-ז
ת'ר-קע
ת'ר-קעא

ת'א-יד
ח-ל
ת'ג-של
י-קפז
ה-קכא
י-קפח
ט-רט
ה-קמה
ה-קנח
ג-ט
ת'א-קער
ו-קפג
ת'ב-רג
ו-קפר
ה-קכא
ג-ט

 קכדה-קכב,
ה-קנט
ת'ב-ךא

ג-רו
ג-רט
ת'ב-קכח

ת'ב-רמז
ת'ב-רמב
ת'ר-רפט
ת'ר-רצו
ת'ב-רמא
י-ערה
 רעזי-

ח-רכט

ח-רכט

ח-קפב
 י-עאח-מח,

ט-שלט

ר-ריד

ר-רלג



 הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ר הא"ב סרר לפי כללימפתחתז

ר-רלרבעכו"ם

ת'ר-רנ בב"ר שהרשלש כסףגכי

ה-רמג לפרוע ללוהכשיש

שצון
 בשבת בטלטול שף אי היד תנועת עא שנערךאוטומטי

ח-נט

י-נח בשבת שיצלצל בע"ש להעויכומעורר

ח-לה בו להשתמש מותר אופן באיזהשבת

שער
י-כה ערוה הף אי הנשואה אחותושער

ה-רמג ערוה באשהשער

 תורה בני של בחברה לקבלו יש אי הראש שערותהמגרל
ת'א-כז

 הנודשפופרת
י-קכר לפתה"ק רק שפופרתקךעור

 ח קרשיעורה

שפחה
י-ש תעבודו בהם רלעולם עשה קךיך בש"כאף

ס-קנט עכו"ם כישול לענין הישראל בכיתהמבשלת

 דמיםשפינת
ט-שפח מע"ז חמיראי

 ורמשיםשקצים
ר-רלט צעב"ח משום בהם ישאם

שקר
י-,4דמ מידי לך יהיבנא לינוקא לימאלא

ת'ב-תמו פראגראמען לקבל כדי ובכתב במכתכיםלשקר

שרטוט
ת'ב-ויט שרטוט בלי פסוקים לכתוב העולםבמנהג

 י-קצג באלכסון שהשרטוטמזוזה

 קדשיםשריפת
ה-רסוכיום

 מבואותשתופי
 חצרות עירוכיראה

2ן5וקי
י-רח שלו הף אי בנכסיוהמחדק

שתיה
י-לח שחךה או אכילה בכלל הף איממצה

תאנים
י-צא ונשרפו מתולעים שנמצאו מתאניםקפה

תאריך
 ספיה"ע לענין הכינלאומי התאףך קו את העובר ינהגמצר

י-קכא

צלין
 בשכיעית ונלקט בששיתשגרלו

תדיר
 מעףב קודם ספה"ע סופר אי מאוחר ערכיתהמתפלל

 קודם איזהומקודש

תה
י-קפה עליו מברכים ברכהאיזו

תוארים
ת'ב-תפא ארם לבני תואףםבענין

ת'ר-קנב בכתובה תואויםכהובת

 דיבור כדי5ור
 ררבנן או ראור=תא הףאי

 וקרו2רן בגיטין למעשה קודם בתנאיחזרה

5ולעים
 ממאכלהמתהףם
 ממיםהמתהףם
 טעמה ונפגם לפחם ונעשיתנחרכה
 ונשרפו תולעים בהם שנמצאו מתאניםקפה

תיספת
 ףו"ט שבתתוספת

 ר"ח והוא שבת בתוספתאכל

 לכע"ח5ופס
 לאחףם חב הוו איקרו2רן

תורה
ט-רמא התורה ללימוד קודם מי ובןאב

 לעשותו חיוב שיהא מחיב בתנ"ך שכתוב מה כלאי
 רני-רמט,

ט-שעב התורה בעסק גזל שייךאי

י-קנז בספה"ק עדין נכתבו שלא חירו"ת לחרש שיךאי

 ח-קרפ ברכה בלא הנקךאים ס' בתורה לקרות שףאי

 ט-שמ בטעיפ לתלמיז-ם התורה ללמראיסור

י-קסא תורה ללמוד מותרת איאשה

ט-שמ בטעיפ בהקלטה י"ח יוצאאי

ט-שמ לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב

 רפז ערה,ת'ג-כט, תורהכיטול

ט-שכ

ח-קצג
ח-קצג

י-י
ר-קצג

ה-צב
ה-צב
י-צב
י-צב

ה-סר
ג-נ

ג-קפב



רנח הלכות משנה שו"ת חלק' מי"ד הא"ב פדר לפ' כלל'מפתח

 רעח רעו, רנב,ת'ג-רנ, עכו"םבלשון
ט-רג וכר ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם
 ח-יח לא או ונתחזק העולה יאמר אם התורהבסיום
 ט-תיב תורה ללמרו מוחר אם יהודי ספקבע"ת
ת'ג-רס יר"ש עםרוקא
י-קנה תורה וחלמוד או"א בכבוד קיימהייני
ה-קעז הנכון הלימודררך

ט-שעג ללומרם לעכו"ם שמותרהלכות
 י-רש הקורמו להזכיר חהב אי שקרמוהו וראה ר"תהמחדש
 ת'ג-ערה בטלים בדבויםהפסק
ה-קעה לימודו לשלשחהב
ר-כח ]פוסט-קארט[ גלף' על ר"תכתיבת
ט-ויר קרוע נהר על ר"תכודבת
ג-ח המטונפים במבואות רדיו ררך לר"תלהאדן
 ת'ר-שפג רנה, ת'ג-קסר, לעכו"םללמוד
 בחינם ח~ב חורהללמוד
 מאמגושילמוד
 בטורח להיות צויך תורהלמוד
 רוקא הרב מפי להיות צויך תורהלמוד
 בתורה פניםמגלה
 בנו את ללמר האב חהבמה
 ביחידות ילמוד אי חבר לו שאיןמי

 תורה הלומרנכוץ
 לשון בשכעיםנכתבה
 תורה בלימודנסרם
 אבינו מאברהם התחילה אי התורהנודנת
 לאביו קודם מזורז בן מתיער

 מיתה ח~ב בתורה העוסקעכו"ם
 לימוד בשעת ת"ח בפניעמץדה
 לשמה שלאתורה
 התורה ברכתראה
 תורה חידושיראה
 תורה ספרראה

 בלע"ז[ ]בענרעידתחבושת
ח-יט לנט"י חציצה הףאץ

תחומין
 )ר'(ח-קצז בחוה"מ שהךאץ

 המתיםתחחת
 יהושפט בעמק אלא תחה"מ ראין הרדב"זברבף

 ת'ב-רסט-רכר,

 ברצון וסופו באונסומקילתו
ט-רנא ההיתרכיאור
ט-רנא בזה ייניםפרטי

תחנון
ת'ג-יב ידאיטר

ח-כח במנחה אומויםאם
ת'ג-כה מצוהבר

 ח-כט אשכנז בנוסח מתפלל כשהציבור בתחנון ירףהאומר
 ת'ג-כו בטעותהחחיל

תיומת
 לולבראה

תינוק
 יומו בן לתינוק עכו"ם חלבאיסור
 עני יין לו ישאם
 אמובמעי
 יומו בן תינוק הרוצח יהרגלמה
 לחלב מסוכן תינוק שנים כמהער

שנשבה

תליוהו
 וזביןחליוהו
 מקח מקחו אין ליקח,תליוהו

 תורהתלמוד
י-קנט בתים לבעלי מהיסרבות שכ"לקביעות
 בלא מזה זה תלמידים לקבל שלא שהסכימו חינוךבוד

י-קס שניהםהסכמח
י-קנה ות"ת או"א בכיבור קיימהייני

תלמיד
 לתלמירו חניפה להיתר הרבויםבמקור
 רבו בפני יפסיקלא

 רבו עללחלוק

 חכםתלמיד
ט-רלז ת"ח בנים לגוים ישאם

ח-קמ ח"ח ביזףבענין
 ח-רכה מסכתות כמה בשביל אחת מסכת שלמר למיהמכבר
 ת'ר-רכט בלערה הלכוח לפסוק א"א - ת"חסרמוש
 קודם מהם איזה הלכה בעל ואחר מפולפל אחר ת"חשני

ת'א-קי
ט-שצ קורם ס"ח להציל וע"ה,ת"ח

 חכמיםתלמידי
 בהם שולט גיהנום של אוראין
 לנסרכתן רפואה ישאם

ה-קעה
ה-קכג
ז-קנר
ז-קנר
ה-קסט
ר-קכ
י-קנו
ה-קעב
ת'ר-שפג
ו-ס
 שוי-שה,

ר-קכ
 שעגט-שעב,

ת'ג-רצ
ת'ג-רסח

ט-קנה
ט-שרמ
ת'ר-ויא
י-קיט
ת'ב-י
ח-קכא

ו-רסג
ב-לה

י-רפר
ת'ר-רלב
ב-ער

תמורה
 במחשבה איתאאם

בכתב
במחשבה
 בשבתהמימר

י-שט
ח-ז

ו-רלח
ט-שסא
ט-שסא
ט-שסא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדד לפי כללימפתחרנם

-...הנאי
ד-קצא תנאיםבדיני
 קצאת'ד-קנד,במנרן

ד-קצב ללאו קודםהן
ד-קצג למעשה קודם בתנאי וקדוקרן כגיטין תוכ"דתזרה
 ג-קפ הנחר לי שתחזיף וע"מ שלי שהנחר ע"מ ביןחילוק

 ד-קצא תנאי ריני בעינן אי לאלתר אינוכשהמעשה
ת'ד-שט תנאי עלמכר

ד-קצא ועונה כסות שאר לך שאיןע"מ
ה-רעא שביעית תשמטני שלאע"מ

ו-רמ למעשה הסותרתנאי

ד-קצד סותרים והלאו מההן שהריוק כפולתנאי

ת'ד-קעט ואומדנא כפולתנאי

 גזתנור
י-נז טשאלענט להווניא בשבת לפותחו מותראם

ת2"ך
 לעשותו חיוב שיהא מחיב בתנ"ך שכתוב מה כלאם

 רני-רמט,

תענית
ת'א-תד שני בפסח להתענות מותראי

א-ד שקר מיקרי אי אח"כ ואכל עננואמר
ת'א-שסט ע"פ להתענות צריכה אי בכורהאשה

ז-פ תענית שהוא ונזכר מאכל עלבירך
ת'א-שע ע"פ להתענות חחב אי דופן יוצאבכור
ת'א-תס הברית על לאכול מהו גדלי' בצום מילהברית
 לתעניתו תענית צריך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

ת'א-שלו

 תסט ת'א-תסו, יתענה מתי טבת י"א חתונה זמן שקבעוחתן
 ת'א-תסח וכלה חתן לתעניתטעם
 הש"ץ בחזרת עננו לומר בעינן מתעניןכמה

 עז עג, ג-נח, נט, נח,ב-נז,
 פ עז, עג, ג-נח, נט, נח, ב-נז, לקרה"ת בעינן מתעניןכמה
 סעודה עשו וההוחם בתמוז בי"ז מילה בברית מוהללהיות

ת'א-תסא

ה-קצה לארץ מזוזה לו שנפלהמי

ה-טו לארץ תפילין לו שנפלומי
 ת'א-תסז עצמו תענית בשביל עולה אינו צבור תעניתמתענה

 ה-רב ציבור בתענית הבןפריון

 ג-נחב-נט, מהמתענים להיות צריך אםש"ץ
ה-רז עליו אחרים שחלמו חלום על בשבת חלוםתענית

 אסהרתענית
ח-רלג בו שמתעניםהטעם
ח-ו באד"ב או באד"אזמנה

תערובת
ג-צו בעכו"ם תערובת חן שיךאי

 בפ"ע מבוררים היו שלא והיתראיסור
 מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אתרוגיםב'

 אזלינן טעמא בתר או שמאבתר
 איסור תערובת בה שיש קרנחםמשחת
 ברוו בטל אי כשרים ס"ת שאר עם שנתערבס"ת

 העשוי מן ולאתעשה
 למזוזהבצה"פ
 והדביקו טלאי ע"ג שנכתב הקודשבשם

 אדמהתפוחי
 עליהן מברכין ברכהאיזו

תפלה
 טו"מ ותן אמירת בשביל מלהתפלל עצמו למנוע יש איאבל

 בר"ח מעריב להתפללאבל
 כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין איןאומנין
 דלכד"ד לתוכד"ד לדונו ישאי

 קודם מהם איזה וקדושה קדישאיהש"ר,
 בלשונות בקיאין אנואין
 הלכה דבר מתוך אלא להתפלל עומדיןאין
 מהפחה עצמו להעמיד יכולאינו

 אוכל מתי שרי אי בשעה"ד התפילה קודםאכילה

 תולה כשהוא ממזר על להתפללאם
 יחף להתפלל מותראם
 שימות מסוכן חולה על להתפלל מותראם
 תפלה באמצע צדקה ליתן מותראם
 לאזניו שמו"ע להשמיע צריךאם

 בשבת בחרתנו אתה תפלת תקנו לאאמאי
 בשחרית רבה אהבהאמירת
 להיפך או בא"י חו"ל לבן ומטר טל ותןאמירת
 בראשונים ליתא חנוכת טרר מזמוראמירת
 שעומד ונזכר אור יוצר והמשיך הציבור עם ברכואמר

ח-קצג פסד"זבאמצע
 ז-רנו המתפללים אחד על טענה בגלל התפלה לעכבאסור
 דאוריתא הף הלל אמירת אי הפוסקים מחלוקתבדבר

ת'א-שצה

י-כ לעשרה מצטרפין וארון דתק~עהבהא
ת'א-רלא בראשונה וטעה שתיםהתפלל
ב-עאבהרהור
ת'א-עב קטנה אחות פחטביאור

 מוסף מתפללין והציבור דשחרית שמ"ע שמתפללביחיד
ת'א-תפח

ב-עא לשוןבכל
ח-רמר ביחיד רק או בציבור גם הף אי לשוןבכל

ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר' ליטול האד"יבמנהג
ת'ג-יח לאחרו צריקים כמהבמנהג
ת'א-לח אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

ה-רה
ח-רה
ב-טו
ט-קנד
ח-רה

י-קצ
י-קפח

ו-לט



רם הלכות משנה שו"ת הלק' מי"ר הא"ב םדר לפי כללימפתח

 של שני ביום לעצמן מנין לעשות להם אין בתו"ל א"יבני
 ת'א-תתיו"ט
ט-תת מצוות ולקהם להתפלל יתחיל מאימתבע"ת
 התפלל שלא התפלות כל על בתשלומים מהו תשובהכעל

ז-טו
ת'ב-תסז בזמנה תפלה לענין אמך תורת תטוש אלבענין
 ת'א-מת ואמן אמן לעולם ה' ברוךברכת
ת'א-מו תקנו כנה"ג אנקר שאמר ברוךברכת
י-כט בתפלתו ה"ת אי טומ"ט לומר שכת השניםברכת
 קודם סעודתו אוכל אי מנתה זמן כבר כשהגיע מוסףגמר
י-סבמנתה
 ג-י יז, טז, טו,א-יר, ראוריתא הוו אי תפלהדיני
 ו-מט עבד כמרדעבד
 יעשה מה מוסף התחיל והש"ץ בר"ת תדשה לקררההגיע

ז-ה כתרבקדושת
ז-עג יום לאותו שהך קולא מה בתפלההזביר

ת'א-צא חיוביות הם אי השמ"ע לאתרהכויעות
ת'א-סט לתפילה נט"י צויך אי למעויב מנתה ביןהלומד
 י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון חיבה בחציהמפסיק
 ת'א-סד לעשרה מצטרף אי נקרם בעזרתהמתפלל
 לומר תהב אי עלינו אומוים צבור ושמע ספרר נוסתהמתפלל
 י-כגעמהם
ת'א-קסג להתפלל מותר אי התוטם בצואתהנוגע
 ד-ט עליו להמחין צויך אם בתפילתו מאויךהעקרוי
 ת'א-פה לתזור ימתין כמה בערבית פסיעות שלשהפוסע
 ה-טז לשתוית מוסףהקדמת
ת'א-תעת . יום בכל הללהקורא
ו-סד שמו"ע באמצע הכוס על קידושהשומע
 בשחיהם הכדיל ולא לתשלומין אתת שתים מוצ"שהתפלל

 דמנתה קדושה שמע ואת"כ מעויבהתפלל
 צה"כ עד מנתה תפלתזמן
 שתוית תפלתזמן
 בתנוכה בהלל נקרםחיוב
 בתפלה נקרםחיוב
 בציבור תפילהחיוב
 ג' ליום ב' יום מוסף בין בתוהמ"סטעה

 דרבנן מודים ואמר במודיםטעה
 י-כט טו"מ ושכת והתפלל ותזר יעו"י הזביר ולא בר"תטעה
 ת'א-תקכה ומתפלל תוזר אין הסוכות תג ואמר בשמע"צטעה
 ת'א-פד דרבנן מודים ואמר הודאה בברכת לתש בתפלתטעה
 השנים ברכת ערין סהם ולא טומ"ט ואמר שבת בתפלתטעה

י-נה
ד-ל מעויב תמילת קודםטעימה
ת'א-תצא ביו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם

 למוסף קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויאהרצייט
ד-קנג

 צרה בעת ישראל לעמו העתה וסהם בת"צ שטעהיחיד
ת'א-פת

 ברכת לומר מהו ש"צ שמ"ע באמצע מהמתפללים מקצתיצאו

ת'א-צכהנים
ה-עב י"ת להחרא ש"ץכוונת
 ת'א-עט קמץ או הג' תתת בסגול הגשם מוריד לומרכיצד
 ת'א-מא קודם מי לתפילה תיובים שניכקרש
ו-מת ערבית מתפללים צבור ומצא מנתה התפלללא
 ו-נ יענה אם דמעויב ברכו ושמע מנתה התפלללא

 פו פא, ג-לט, ב-ע, באמצע הדפיםלהכויז
 אתר בתרר מנינים לב'להתתלק
 דסתוי תרחי רהף באופן שבת בליללהתפלל
 לגמוי כלו שלא רגלים במילהתפלל
 אדם כל בשלוםלהתפלל
 קרמות המתהסר גוסס עללהתפלל
 בתשובה קרתזרו המינים עללהתפלל
 לכתחילה הש"ץ עם וקדושה שמ"עלומר
 תפילה מצות על מברבין איןלמה
 להבין שקשה בלשון הפיטנים כתבולמה
 הדתק בשעת למנין קטןלצרף
 בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
 לע"ז בלשון באמצע התפילהלתרגם

 סז סו, סה, סד, סג, סב,ב-סא, מנטפין רגליו שמימי
 י-טו כציבור תפלה מקוי אי ת"ו שבת מתללי שלמנין
 ת'א-נט יצא אי התפילה לאתר בבית צואהמצא

 ג-יב וערבית במנתה רצה אומוים שאיןמקומות
 ת'א-מט לבטלו יש אי צורנו לנצת תתברך שמזמויםמקומות

 ת'א-רכב שמיה בויך יאמרמתי
ז-ה הש"ץ עם מוסף קדושת לומר מהו שתויתמתפלל
 התפילה בשעתנענוע
 מוסף בתפילת כ' מבני ופתותיםנקרם
 וברכו אמן ובענהת בתפילה קדימהסרר
 דזמרה בפסוקי המזמוויםסירור
 ל' תוך הגשם מוויד אמר אםספק

 שבלבעבודה
 טו"מ ותן הזביר שלא להמתפלל שהעידעד
 יתנהגו כיצד וספרדים אשכנדם בה קרשקןר
 לע"ז בלשון אמןענהת

 קפט ת'א-קפת, המנתה קורם דוקא לאומרה יש התמירפ'
 ת'א-נ ואיש"ר באמן לכףןצויך
 אמת תיבת הוסיף רם בקול וכשתזר אלוקיכם ה' שסהםש"ץ

 הש"ץ בתזרת ר~בץדה לו שקשהש"ץ
 שלו לתש בתפילת בשתוית עננו יאמר איש"צ
 רפאנו ברכת ודלג בתפלה שטעהש"צ
 בתפילה הפסק הף אי כעונהשומע
 שמו"ע באמצע וברכו קדושהשומע
 ומתפלל תוזר אי מוסף והתפלל בר"ת ףבא יעלה לומרשכת

ת'א-שלת
 מצטרף אם התפללו שלא תמשה ףש ףבא יעלה לומרשכת
 ת'א-עולמנין
ת'א-שלט מודים סוף תזכר ףבא יעלה לומרשכת
 י-ט אור יוצר ברכת לאתר ונזכר ישתבת לומרשכת

ו-מת
ו-נו
ת'א-נה
ו-שטו
ט-שצת

 ל כת,ו-כז,
ז-ה
ג-קעו
ת'א-עא
ר-ת
ת'א-תנו

 גפגב-עא,

ת'א-רל
ו-נא
ז-לב
 יזת'ג-טז,

ת'א-תקמב
 עהת'א-עד,
 סזת'א-סו,

ז-עב
ת'א-פט

 מת'א-לט,
ו-סא
ה-כז
ת'א-מד
ו-לא
ת'ג-כ
ת'א-פב
ת'א-סת
ת'א-עג

י-ו
ז-טו
ת'א-תעא
ת'א-פז

 ו-סדד-יא,
ו-כו



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םרר למי כלליממתחרסא

ת'ג-יט תשלומין תפלתשכר
ה-לא השמו"ע שאחר פסיעותשלשה
ז-נא שנית כששומע לדבר רשאי אם הש"ז חזרתשמע
 ד-ח למנין קטן לצרף - מהו הדחקשעת

ז-יז בתפילה המפויעיםחנוקות
ת'א-א השבינה וגלות ביהמ"ק חודבן על יום בכלתפילה

 ה-כז בציבודתפילה
ה-קסג רשות ערביתתפילת
ת'ג-יג בגףתפלה
ת'ג-כ מאוחר בגומר בצבורתפלה
ת'ג-ל עוה"ז לצרכיתפלה
ת'ג-כא רבים בלשון נתקנהתפלה
ת'ג-לז הביננותפלת
ת'א-עז אררון להולכי הדרךתפלת
ת'א-מז כבוד יהיתפלת

ת'ג-כג צה"כ קודם תשלומיןתפלת
 הש"ז לחזרת מהשוק א' לצרף יכולים אם שהתפללותשעה

ד-ז

תפילין
 ח-י דק כובע על תפילין להניח יכול ר"ל לנזלות החשאדם
 ד-קמד תפילין יניח אם בצוות שחהבאונן
ו-ט אדם כל בימין לכחוב עצמו שהרגילאטר

ח-רח מלבוש או תכסרט הוואי

 על הרצועה תתקמט שלא תפילין של ביו"ד להזהר ישאי
י-ז מכשעורהפחות
 תכנחם מדעים עם תפילין של ויבוע למדוד צויךאי

 מעויב תפלת אחר להניחם יכולאם
 של התפילין בעצמו סרכחוב מצוה ישאם
 התפילין ע"ג הסרן להדביק מותראם

 בשבת זוג זוג להכניס יכולה איאשה
 תסיליןבדיקת
 המועדבחול
 התפילין על ומכרך חוזר אי הרצועה ונפסקה עליהםבירך

ח-חהאחוים
י-קצד הצדדין מן לצאת או ליכנס צויך כמהבכחיבתו,
 י-יט חציצה הף אי תפילין הנחת במקוםבלווית
 ח-ד להנחה הברכה בין ושח כברכחו חבירוהחרא
 ח-רז כמשף ל" משף ב"ת איסור בשבת בהםהיוצא
 להניחם שוי אי הבעלים באו ולא שמצא תפילין עלהכויז

ט-שסה
ד-ד לבדקן חהב אם תפיליןהלוקח
ו-יא המומחה מן תפיליןהלוקח
י-יא י"ח בהם יוצא אי חברו של תפילין של קשרהמשנה
ו-קצא לבדון סרבואו במקום תפיליןהנחת
ו-יב דר"ת תפיליןהנחת
ח-ט תשובה צויך אם פסחים שהיו לו ונודע תפיליןהמח
 חה קדיערם ג' לאחר או עלינו לאחר היא חל~צתםזמן

ח-קצגקדושות

ת'א-לה
ה-יב
ו-ז
ד-ג

 ו-חד-ג,
ד-ג
 וד-ה,
ה-יא

 ו-,ו 4ה

ת'א-לא
ת'א-כה
ת'א-כח

 חיבור מקוי אי דבק או מסמדים ע"יחיבור
 לתפיליןחינוך
 מצטרפים אם יד של בתפילין הכויכותחצאי
 יד של בתפיליןחציצה
 ראש של בתפיליןחציצה
 תפילין יניח אם בשמאלו גבס לויש
 בימינו יניח אם בשמאלו מכה לויש

 יד של תפיליןכיסף
 הרצועותכויכת
 היום תפילין הנחחילא

 תפילה בשעת יד של תפילין על הביתלהניח
 מרובים שערות על ש"ר תפיליןלהניח
 ל ת'א-כט, ש"ר התפילין לכוון בלע"ז[ ]שפיגעל בראילדאות
 ת'א-כו אצבעו על רצועה של הכויכותלשנות
ו-יא להניחן יכול אם בגניזה תפיליןמוצא
ח-ו יניחם אי הטלית, קודם לידו, תפילין שבאומי

 ת'א-לג תפילין יניח יד באיזה ימין בצד שלבומי

ח-י תפילין לענין חציצה הוה אימים
ה-ט לתפילין חציצה הוו אימים

ת'א-לו תפילין להניח אסורמצורע
ה-ח תפילין לב' בראש ישמקום
ז-ו לעבדן טמא בשמן הרצועותמסרחת
ב-יח לשמה בעינן איעבוד
ז-י כלבים בצואתעבוד
י-פא כשר בדיעבד ומ"מ תפילין בכחיבת קטןפסול
 ז-ו בפיך מהמותר בעינן אי תפילין שלצבע

ז-ה בתפילין כתרקדושת

 ה-יבג-רכט, תפילין בכחיבתקטן
ח-ו לא או להטלית ימחין אי הטלית קודם אליושהגיעו
 י י-ט, יזיו בב'שולט
ח-ד שנים ש"ר על דמברך לתפילה תפילה ביןשח

 ה-ח תפיליןסרעור
ה-קכא תפיליןשמירת
ד-ב י"ח בהן יוצא אי גזולותתפילין

ת'ג-רפח ליתוםתפילין

ז-ו טמאה מבהמה דבק עם הבתיםתקון

 שמו"עתפלת
י-סט ר"ה בליל הקדוש המלך אמר ולאטעה
ח-יד אזניו את הראש פיאות יכסושלא

 ופיוטיםתפלרת
ח-א הכוונה עבודה לאיזה העבודה" את"והשב

 ח-כה בזה הפ" ובטהרה" בקדושה עליה"תבדך
 ח-רכד מים" רצאו הך הסלע "על גשם בתפלת שמזביויןמה

 מנחהתפלת
ח-כח תחנק אומויםאם

 לזת'א-לד,
ח-יג
י-קפט
ב-יח
ח-רח
ה-פה
ה-ז

ת'א-כו
ו-יא
ח-ו
ת'א-לג
ח-י
ה-ט
ת'א-לו
ה-ח
ז-ו
ב-יח
ז-ו
י-פא
ז-ו
ז-ה

 ה-יבג-רכט,
ח-ו
 יו-ט,
ח-ד
ה-ח
ה-קכא
ד-ב
ת'ג-רפח
ז-ו



רמב הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד חא"ב מדר ל8י כללימפתח

 מעריבתפלת
ח-יג מעריב תפלת אחר תפילין להניח יכולאם

 עירוביןתקון
 עירובראה

תקיעות
ח-קצח ח"ו צרה בעת בחצוצרות תוקעין דאיןבהא
 ח-רא מלכיות ח"ח אי דזכרונות תקיעותשמע

 שופרתקיעה
י-ע בר"ה תוקע אםאבל
ת'א-תפ יתקע צד באיזה תוקע בעל ידאיטר
 ח-רכא דחול עובדין או שבות משום הף בשבת תק"שאיסור
 ח-קמח בשבת אסרוהו למה רה"ר רין דאיןבזה"ז
 ת'א-תפט בתק"ש המג"א דבריכיאור
 בשבת שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רש"יבסתירת

ח-רכ
י-עא ש"צ בכלל הף איהתוקע
 ת'א-תפא באמצע ולא ובסוף בהתחלה שופר תקיעתשמע

 ת'א-תעט ת"ח ואחד בתקיעות בקי אחד תקיעה בעלישני
 ת'ג-קכד התקיעה אמצע שמע לא - שופרתקיעת
 ת'ג-קכד יד לאיטר שופרתקיעת

תקליט
 לצורך ממנו להקליט מותר אי גבול השגת איסור עליושנכתב
 י-רעטעצמו
 י-קמה דינו מה בשבת מעסעדזש ומקבל הטעלעפאןשעונה

תקנה
 פלוני לב"ד אלא לילך שלא לתקן אפשדאם
 מצוה נגד לתקן ב"ד יכוליםאם
 קדה~ין לבטל העיד בני יכוליםאם

 התורה בקריאת ועזרא משהתקנת

תקנות
 עכירז מבעלי עול לפריקת לחוש טרשבמקום

תרומה
 אחרת ממצוה פטור אי תרומהאונל

 טהורה תרומה לזדוע רשאי כהןאי
 הישן על החדש מן מעשריןאין

 לחו"ל מא"י הבאים פירותאכילת
ג-קצו מצוה הף אי תרומהאכילת
 במחשבה להפריש שלא תקנה היתהאם
 נחונה קורם בתרומה חלק לכהן "םאם
 לתרומה נפסלה אם לחש"ו שנשאת כהןבת

 לזד אסורים אם תרומה תשלומיגידולי
 כילף שלהנאה
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אם לברך ושכח תרו"מהפויש

לברך
 חיוכית מצוה הף אי תרומההפרשת
 מברך אם במחשבההתורם
 תרומה לאוכלי מפההחורו
 תו"מ והפרשתטבל
 תרומתו על נשאל אםכהן
 בתרומה לאכול בנם זה לומר נאמנים אם פנמה על הבאכהן

 בתרומה אוכלת אשתו למדה"י שהלךכהן
 תרומהכרו~יני
 להפרשה שליחותמינף
 לאכול רוצה כשאינו הפרשהמצות
 שריפה משמן חנוכהנר

 לבטלה ברכה הף אי אתרומהנשאל
 שאכל לטבל לחוש אין אתרומהנשאל
 שניה בהפרשה יברך לא אתרומהנשאל
 בשאלה ישנה אי כהן כידתרומה
 באיחוד ומעשדותתרומות

תרופות
 רינם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"חהנעשות

 הודותרנגול
 חגם ביום אכילתו לאסור "םאם

תשביתו
 זו במ"ע ח=בות אינטרם

תשובה
 בתשובה ישוב כיצד עבירות שעברבע"ת
 תשובה צריך אם פסולים שהיו ומצא תפיליןהניח
 תולעים בו קרש מאכללאוכל
 מעליו סבלו להקל כרי לחכירו מיתהלגורם
 פסולות תפילין שהניחלמי

 בנדהלנכשל
 דרבנן איסור על בשוגגלעובר
 תשובה צריך אי בשוגג דרבנן אאיסוריעבר
 המכקרלו נתכפר אם תשובהעשה
 מהעונש נפטר אם בב"ד שעונשה עכירה על תשובהעשה

ז-רנט
 תשובה בעלדאה

תשלומין
 כפרה או שהדק בשביל הף הקרשתשלומי
 מצוה לחגרפת זהוכים "תשלום
 מצוות גכיתשלומין

תשמיש
 לוסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין

 קצזי-קצו,
 רלבט-רל,

ז-ר
ג-קצח
ת'ג-שלד
ה-רג

ז-רנב
ה-רנב
ת'ג-שנ
ת'ד-שכא
ה-רה

 ו-קיח רה,ה-רד,
 יד ה,א-ד,

 ב-נא יד, ה,א-ד,
א-ד

 ו-רפו ה-רג,א-ד,
ת'ג-שמט

ב-לה
ב-לה
ב-לה

וו-/ן 4ףף

ט-רטז

ג-קצה
י-קצט
ת'ב-רלז
ת'ב-רלח

 רכא ריח,ריז,
ז-ר
ו-קמג
ז-רנב
ג-עט

 רו רה,ה-רד,

י-קי

י-קטז

י-סח

 תיט-תז,
ח-ט
ה-צב
ו-טרד
ה-א
ה-קלו
ה-סח
ט-שמז
ז-נג

ט-טרח
ת'ד-שכט
ת'ד-רטז

 רידה-ריג,
 כיאה גםראה



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מרר ל*י כללימ*תחרטנ

י-קיז לפקוד חחב אי ל"א ליל לדרךהיוצא
י-קלב וטובלת חוזרת אי שמשה ולאלנתה
ד-קצז הנר לאור ראשונה ביאה לשמש בגדדמנהג
ט-רב בו מותר אימנודה

 רלב רלא, רל,ה-וי, במוךמשמשת
י-קכה בשוגג לידה אחר הפלגה של וסתה אחרשמשו

ת'א-קצג צ' ליוםהמשמש

 קדושהתשמישי
ז-כד לזרקה מותר אם חד"ת בה שהניחו נירשקית

 באבת~ם?ה
 ת'א-תנז קצת עיניו על מעביר ידים נטילת לאחר וט"בביו"כ
 אדם בני לשני מותוין אי אחת בקרירה תבטרלין שניבישל

ת'א-תנב
 ת'א-תמג מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לבנההמקדש
 ת'א-תנה יבדיל מחן א' ביום שחל בט"ב שאוכלחולה
 ת'א-תנד המנחה מפלג בשבת להבדיל בשבת שחלט"ב

 ת'א-תמב באב תשעה ערב בוואכנאכט בשרלאכול
 תמח ת'א-תמז, באב בתשעה הגומל ברכתלברך
ת'א-תנו בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
ת'א-תמו התענית להקל כדי באב בתשעה רעקארדסלשמוע
 ת'א-תמד חזון כשבת הבדלה ין לשתותמהו

ת'א-תנט שבצנעה בדברים אסור אי הנדחה ט"במוצאי

 ת'א-תנח נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצריך בט"ב שאכלמי
 ת'א-תלט בט"ב להתענות חיבת אימעוברת

 בשר לאכול מותוין אי יום מבעוד שהתפללו חזון שבתערב
ת'א-תמא

 עט"ב לאכלו מותר אי קדירות בשתי שנתבשל אחדתבשרל

 בע"ש שחל באבתשעה

 קביןתש?ה
 גברא כח בעיאי
 כלי בעיאי

 מצטרף כליםמכמה
 עזרא טבילתראה

ששונות
 מגופו יותר בנו את אדםאוהב
 הסוגיא ביאור מחדקותאחיות
 לאחד מחלתו למכור מציאות ישאי
 עדיף חסיד או עדיף צדיק4ר
ת'א-תצט המטרח ביאת לאחר תשובה כעלי יקבלואם

 ת'א-תה טבוח יום נקרא אי שבועותאס"ח
ת'ב-רפו היא עולם קרקעבאקוה
ת'א-קמב עשה בעה"ב לך שאומר מהבביאור
ת'א-קמג לגדול מסרבין דאיןבדין
ת'ב-קנה מגופם יותר ממתם עליהם חביב דצדיקיםבהא

 ת'ג-קע טויפותבהמות

 ת'א-קפז המחניה למיסר טויחותא ע"א( " )שבת הגמ'ביאור
 ת'ב-ב רגמה"ג שפי' נתעלף ולא לשוןביאור
ת'א-נא ברכות רש"י לשוןביאור
 וארכע עשרין שאל לקישא בר יוחנן דר מימראביאור
קושיות
 דוד בןביאת
 מההרגו יותר המחטיאוגדול
 תורה ודברי סופריםדברי
 להיתר ומאיסור למתוק ממר מהפךדבש

 למטרחאהלכתא
 אמה על אמה להניח צויך אמההמס=ד
 מרובההפסד
 על ועמד נתיקר השליח שהביאו ועד פרוטה חציהשולח
ת'א-תקנאפרוטה
 ת'א-תעב בבכוח"ט יברך ר"ה קודם לחבירו מכתבהשולח

 עוה"ז בצרכיהשתדלות

 מצותה - בהםוחי
 כזכיות נעשוזדונות
 דברכות מיליחסידות
 אבות בדרכי לאחוזחשרבות
 לסידור מש"ע הגרש"ז לדבריישוב
 בטהרה עוע"ז שבחו"לישראל
 פרה לשריפת כשר אי בע"מכהן
 וכדו' לקצוץ העומדכל
 לש"ש כוונותיוכל
 חול בדבר גם אי לימין יהיו פונה שאתה פינותכל

 השלום לישראל ברכה מחדקכלי
 שבת מחללי של חרושת בבית בבחירותלהשתתף
 ה' יראי בחברתלהתחבר

 בביתו רעה תרבות גורם נכרים זמרלשמוע
 הדת שומרי לאינם בגריםלתפור
 לבטלה ש"שמחרא
 טיאטראות בבתי לזמר מותר אי זמר כלי שאומנתומי

ת'א-תסב
ת'א-שעב שרעור להם יש אי דרבנן מרדותמכת
 ת'ג-רכט הברכהמכתב
 האדם על שעברו מהצרות השלוה בימי להזכירמצוה

 אוזן תנוך למשוך להמתעטשניחוש
 ישראלנפש
 קודמת מרעסור
 ענינים בכמהסכנה
 השתדלות -עוה"ז
 המצוה מן פטור במצוהעוסק
 השנה בכל זמר מיני כל לשמוע סמכו מהעל

 ת"ח בפניעמידה
 לפרסמו צויך האם -פגום
 נפשפיקוח
 התורהקדושת

ת'ב-קלח
ת'ג-מו
ת'א-תקכט
ת'ג-קעט
ת'ג-קיט
ת'א-ב

 תסהת'א-תסג,
ת'ג-קפ

ת'א-תנג
ת'א-תמ

 בג-א,
ג-א

ת'ד-שעא
ת'ד-יח
ת'ב-כה
ת'א-פג

ת'ג-ל
ת'ג-עו
ת'ג-קכב
ת'ג-לב
ת'ד-שס
ת'א-רעח
ת'ד-קועה
ת'א-תקז
ת'ג-נג
ת'ג-מג
נאמרה

ת'א-תקלז
ת'א-שכא
ת'א-קצה
ת'א-מב
ת'א-תמה
ת'ב-סה
ת'ג-כז

ת'א-קעו
ת'ב-קלז
ת'ג-רונג
ת'ג-רונג
ת'ג-רט
ת'ג-ל
ת'ג-רצא
ת'א-תסד
ת'ג-רצ
ת'ג-רעג
ת'ג-עה
ת'ג-רעא
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 ותשובה כפרה - והגדיל שעברקטן
 הסקרח לימות בניקומת
 מצותה השםידוש
 רחוקיםירוב
 שהתחה כסרקלוטה
 חז"לקפידות
 בגויםקעררה

 הלשלא דקוי חדנהו לבבל ארקלערב
 וחזקהרוב
 רגוב צויך פרורוחץ
 וצתן בחמיןרהיצה
 בדו על אברחמנות
 דאוריתא מצוה לקיים ררבנןשבות
 דא-סודא חחרכה אנפקרהשרא

פג-נו
ת'ד-ריא
חרג-עד
חרג-ער
ת'ג-ס
חרג-רד
ת'ג-ד
ת'א-שפ
ת'ג-שלח
ת'ג-ע
חרג-עב
ת'ד-רפב
חרג-קלט

 רפב-רלד,

 כעתהשרמע
 ה' פחשרםשרמר

 במושקרלות לשקול מצוהשייח=
 כוסיים עםערחוף
 מהוחו -שלג

 כשכרעהיחות
 כהוגן שלא שאלושלשה
 הנולרה לכתשם

 עכו"םשמרת
 בבורם הנמצאותשפחות
 שאלות בויבר לרבותלסרד
 זסשו שחר שלתסרד
 התורה לשוןתרנום

ת'ג-טז
ת'ר-שטב
ת'ג-קו
ת'ג-ויח
ת'ג-סח
ת'ג-שח
ת'ב-ערה
ת'ג-שכא
ת'ג-רכ
ת'ג-קצט
ת'ג-ע
ת'ג-קנא
ת'ג-תו



 הי בהיכללזכרוך

 בספר יחקק עולםלזכר
 תואר פרי יקר כלי המפואר, החסיד הרבני נשמתאת
 שמים ויראת תורה אהבת שנים, פי הי' ברוחו אשראיש

 טוב שם בכתר מוכתר לבב, ורך ה' היראאיש
 ורצונו מגמתו ובכל ובהונו, בגופו ה' אתכיבד

 קונו רצוןלעשות

 יהודה יוסף מוה"רר4,ה
 צבי יצחקב"ר

 ד'למארגערעטען

 פריידא מרת הצנועהוזוג'
 ל"ה שמואל ר'בת

 בנם ל"יהונצח

 מארגערעטען יצחקשמואל
ומשפחתו



 לקד קומדת וצדקתו בביתו ועושרהוך
 לאחרים ומשאילד ספרים הכותבזה

 ע"א( ני)כתובות

 ישראל שארית שמור ישראלשומר
 משולשת בברכה ברכם ואמצםחזקם
 הזאת התורה דברי את יקום אשרובברכת
 ותלמידי ידידי דדהבא צנתראלהני

 שליכווא אדמר'ר מרןמ"ק

 כטר'ת הרה"ח הנגיד הרבניה"ה
 ה"וו קליין יהודה משהמוה"ר
 שליכווא אדמרור מרן כ"ק שלב"א

 החשובהומשפחתו

 כטו'ת הרה"ח הנגידהרבני
 הי"ו גרינוואלד יוסף שלמהמוה"ר

 החשובהומשפחתו

 הרה"ח הנגידוהרבני
 ה"וו אברהאם יהודה ישעי'מוה"ר

 החשובהומשפחתו

 ממש בו שיש בסיוע לסייע רוחם נדבהאשר
 ברבים תורה ולפשט ולהרבות כרכים הי"ד כל ולהדפיסלחזור
 עליהם שלום סוכת יפרוס הוא שלום סוכת הפורס זהובזכות
 להם אשר וכל הנלוים כל ועל ובנותיהם ובניהם ונשיהםהם

 אמ"ס ינון יבא עדי ענינים בכללהצלחה



 וחיים ימים אריכת השמים מטלברכת
 הרה"ח נגיד האי רבלמע"כ
 כטר'ת מפואר חכםתלמיד

 שליטיא פריעדמאן ארי' דודר'
 אונגוואר דקהלראה"ק

 החשובהומשפחתו

 שבקדושה דבר לכל נפשו מסירתעל
 ומוסדותיה אונגוואר לקהלובפרט
 שליכר'א אדמר'ר מרן כ"קבנשיאות

 צאצאיו מכל דקדושה נחת לרוות שיזכהויה"ר
 ידיו במעשה והצלחהוברכה

 פ1כ1ת  א8שפאכ//
 11'6יא ארא1"ר כיקכ8פ



 גדולות הלכות משנהמנון
 ידידנו אתמברכת

 כטר'ת הרה"ח הדגולהנגיד

 ני"ו ויטמן הלוי גדלי'רי
 הלכות משנה מכוןיו'ר

 היקוהומשפחתו

 בכלל המכון לטובת הפוריה עבודתועבור
 בפרט שלינו'א מרן ל'ק רב דביולספרי
 בישראל ולהפיצם להדפיסםלסייע
 אשתו זו ביתו עם שיזכהויה"ר

 עבג~'א יו~'ח מצאצאיו נחת רבלרוות!


