
 ק"שהלכות
 ע" סי, בפירטים ק"ש ברכזת כין להפסיק יכולאם
 ק"ש בברכת קצרה ואחת ארוכה אחת עניןעל
 עליה לברך צריה ואם מצוה המטה על ק"שאם

 ת ו ח ת ממ

~D'D

 ציצתהלכות
 . 3סוק.ם בטליה1 שרקם מי עלק:14.

 פשתן של בטלית "שהן של ציצית גדיןצ"ז
 הציצית את עוש.ן כיצר מ"ש עלשם

 . בשוק תכלת המוצא מ"שעל
 הציצית בשייח נהגי אי התורה וקריאת כהנים וברכה תפילההלכות

 . בעשרה אלא יהיה לא שבקרושת דבר כל מ"שעל
. וכוי ראשונות בג' לא ישאל לא אכל מ"שעל
 בקי שאינו מי להוציא ההפילה לבר הש"ץ יבריראם
 . ש"ץ להיגה יוכל אם זקנו צ6ח ולא בשנים נא אשראיש
 . . . . לב"ח שיכור שבא שמןעל
 . בהיכל כפם נשיאות יעשואם

. ב4ה אחורי הם שהמתפללין באופן עומרבה"מ
 . געה על אשר בבית לדיר מיהדאם
. רבים של הספד איא בהזכה מספירין אין מ"שעל
 . אבותינו ~אלהי אלהינו לזמר 'כול אםגר
אם

 יכוליי
 . למנין הקראים לצרף

 בשבתות לאמרם יכול אם גאון כעריה רב שהקןהתפלת
 אחר מומר אחר או אחריהן קריש לזמר יכל ואם1כי1"ט

 . להעבירו יכולין אם מצחרת עליה לכ"ח לעלות ש:הגמי
 בקול ק1ראין והקהל מרזת כ"ג בקריאת הש"ץ ששהק מנהגעל

 תורה וספר ומזווה תפיליןהלכות
 ב, מברך שח עניןעל

 . תפילין של הפרשיות סדרכייר.
.. . . . קלף נקרא מהעור צרא.זה
 לשמה. עבור צרירה המעכרהא עוראס
. ' . אלחיבר בערבי הנקרא הוא הדיואם
 . . יר של רצועה באורך בחבורמ4ש
. לשמה עגור צריך אין מזוזה של עורמ"ש
... גויל על מזווה לצהוב מותראם
. במזוזה מהח"ב הבית צייך תנאים יומ"ש
 . hlllbn גקכיעת זמן לברך צריךאם
. ולברך בח1משין לסרות מותי אם ס"ת איןאם

 . ע"ז ניבונה חכמיתשובת
. בצבר בה לקרות מותר אט ר"ק על שנכתבהס"ת
. לשיטה חוץ חציו ~DUr נתוב נמצאאם

. מסיני לתשה הלכה הם ואם החגין יהיו איך'
 . ד1כס1מט1ם ואיזה הקלף הוא צדאיזה
 . כהקיפה ארכה שהחי, מ"ת יעשואיך

.
. אחרת מבה"כ קורש כתבי סהשוללין שקנהסי

nffs  ברכךהסכות
קמ"ה
 . ביה"מ קודם ח1א אם הסעודה אחר הבאים רבניםמ"שקי"ב
 . פת לאכף שנתנערו רבים מ"שעלפ"ח
 . כאחר שאגלו שנים מ4שעלפ"ה
 . 1ט;ה שהכל לנמר ע"מ בידו כוסלקחקם",
. שופד תקיעה על וכין לשמוע בין יש הלוקמהפ"א
WDפתן  . טוציא שיצא אקפיד כלן הברכה כל
.. . התורה ההן ח1חטת התרה ברכותאםקנ"ח
. השנה בכל ומשפט צרקה אוהב ברכת חיתמיןאירע"ח

 . דוקא ~נהכ~ין נשמע יה אם יצא כרכה השומע גלמ"ש
 נברגה הים קרוש מעין שיוכברמ"שקמח

 מעיי
wsw .

 . ,מלכות שם צייכה ומטיב הטיב בשתאםקנ"ג
 הפסק זה אם חהן לקראת ויצאו לאכול 11WiCחצייםפ4ו

 . בשם תואמת נפשות בורא ברכתאם
 . בהית קודם לברך צריך אם בקשות ואנמרהמשכים

 . ידים נטילת בעל בבקי לההחיל חש'ץ 'כ'לאםחי
 . וירונו העם כל וירא כשאומרין במערב שכורעים6הכזו
. . עדן בגן אגנו צג אשר ברכה של טיבהטהשם
 אם הסעורה אחר הבאים קאטיף הנקראים מת'קהמינינ"1

צי'כייל"ג
 . ברכה

. דבריה כויה ובינה קרוואן בינתניסהפ'
 ... לא או אחריו יברך אם nDb בליל 'יקכשיאכלכזה

 עליהן לברך י13ל אם דזפרה בפסוקי ותפלין טלית נורמןאם:"י
.. . הים 6ן לאכילה 'י'ם ל'טיל 'כולאםכיז
נ14
 וגרים מילההלביוזט*1
ט"ו
 . מרחיצין הקטן את להרחיץ שדרכן מקם ]'ש עלקל"ו
 . . . נתגייר שלא ער שמל גי מ"שע4ן
 טיקחין nSnb על מחצה גה שוין ועכזם שישראל עיר מ"שעלק"ו
 . לעכרם p~le" לעשות ישראל ייזלאםלה
.י . בניהם במילה הקראים עם ,הנהגואיךע4ד
 . לשס1נה שנמול- ויש לא' נמול בית יליד ישפירושקג"ט
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מפתחות

 ויו"מ שבתהלכוח
 . השבת לרם שיר מומרר אחר שבת בלילי ויכלו יאמראם
 . ככרמלית הוא הרי שבכרמליה הכורפ'ש
 . מחשיך עליה להחשיך יכול אס מציאה מצא אםמ"ש
 . ירט של ב' בי1פ גם שהחיינו לברך צריךאס
 . ביו"ט ענו"ם בהגיר לאפות מותראם
 . בשבת כרוך בטלית לצאת מתראם
 . שבת נשכר יעשו מה שותפיפ ועכוםיהירי
 ברכה משום ע1ברין אינן אם ב' ביו"ט שמברכין צורבני

 .לבטלה
 . בשנה ובאגוזים באבנים לשהוק מזהראם
 . בשבת בנחרות ההליכה דברעל

. ע14 הלזי שמואל ר'תשובת
.... . להנעל הרמישםתשובת
 . בשבת בכף לערבה ינ1לין אם דייסא שלקדירה
 לתלות אסור דבר לכל ממנו נלמוי אם בסיכתא ג11אחלה

 . אתמר הינא במקלקל יי"ש ר"ימחלוקת
 לו' ה' בין יטעה  שמא ח1"מ בהימ"ש

 החודש קרושהלכות
 . מולות בי"ב השמש הילוךבענין
 . . בטורח חמה בחמש חז"ל דבריפירש
 וכו' 1מזלוח תקשות לחשוב היורע כלמ"ש

 וטיוב תעניתהלכות
 . הכוס על יברך אט בט"ב או ביו"כ מילה אייעאם
 . הצום כערב במנחה ענינו לומר שצריך מ"שעל
 . רגלי ה"9 המוציאת  לירמיש

 ומגילה חנוכהחלכות
 יכולים אם ובט"ו בי"ר המגילה לקרות בצר שנהגו מ"על
 . עליה לברך,,,
 . אחרת לו ונ1רמנה ובירך ג"ח שהדליקסי.

 והליצה יבום וגרושין אישותהלכות
 ופו, ערוה צרת חמש-שמ"ש

. . סתם וננס תנאי עלהטקדש
 . ונוה בעילת בעילתו ששה ארם איןמוש
. ראוריתא ושטר ביאה שקיושימוש
. השיטה במגף השם כנוי שנכהבגט
 ' הנאי עלגט

. קטלנית יבמהבענין
 . רע שם מוציא עניןעל

. עג1נאהיהר
 . עגונא היתלעוד

. בתרה שכתוב מי עי בכהותההמתנה
. יתומים שיש במקום כתובהגביית

 הקגל אס לשק לינשא שהוכל באופן שלה יבם שמהיבמה
 . כתובתה זהבערות

. לעיר מכרך אשתו את להוציא יכולאם
 . כתובתה תגבה אם געלה שנשתמראשה
 . מועיל אם נאמנות לאשה1 שכהבמי
 חשבון לתת אשתו צריכה אם למרחקים הלך אשראיש
 . : . . . השכירותמן

 ביאה איסוריהלכות
 . קהת א"כ אלא לזקה לאנין חייבי על הבא ארם א'ןמ"ש

 מבית, שיציאה כוסין אם יפ"ת שפחהע"י
. ונשאה אדם סרים ועבר עקרה שהוחזקהאשה
 . מוררה נקראת אם לנדהה טובלת שאינהאשה
 . גרושה שנשא כהן עלחים
. במצרים הגאון שהקותקנה

 ושחיטה אסורות מאכלותהלכוח
. בשר עם שנשלה כבשה כחלעל

 . תרומה כה שנתבשל כלי בהומיומ"ש
.  עכ1ו,ם בהם ששתו חרס של בוסות תעניןמ"ש
 . תולעים בו שנמצאו דרינת1 שבשעת ייןעל
 . מלכים שלחן על עולה שאינו כל עניןעל

 . טריפה שלה והלל ירך נטלהפ.רוש
 . טריפה nSw העלפן לחי שניטל בהמהמ"ש
W~Dהארכובה מן לסטה רגלו נשברה אם בענף . 

 . מראיהן שנשהנו הפנימים מאבריו אחד ומצא עוףהשוחט
 . השחיטה מבית בשר שגנב שוחטעל
. פגומה הסכין ונמצאת ששחט שוחטעל

 וחרם בירוי niviswהלכות
 . הזה גזמן השבועותסדר
. לישבע רוצה 'ואינו nylbw שנתחייבמי

. שבועה מיפך ודין השבועהאופני
 . ע"ז להשביעי יכיל אם טמני שגנב בחכיר1 שחושרמי
 שחייב הקרובים 1Y~e lyaw~w וב"ח משכון ובירז שמתמי

 . כךלהם
 פל1נ' דעת על עצמו גרה ואפילו ט"שעל

 . הרשות על שהחריש חרפבענין
 המנודה עם המרבה ועל ונתחרטו קצוב ומן על שהתרימוקהל
 - . . . שמחרימין בעת כ"ת להוציא צריךאם
 . אכל שלא עלי נדר שאמרמי

 . שמעז ביום סיפר האב יהשב1עוה הנדרים כלמ"ש
.. . לים יפרוש שלא שנשבעמי

. הכנענים ושפחתו עברו "מקדיש כלמ"ש
 דמיו ולהוציא למכרז יכ1לין אמ הקדש שלחצר

 . הקדש fSPהשורף
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מפתחות
סימן

 והלה וערלה כלאים ומעשרות תרומההלכות
כ"ג.. . הגוים שו1רעים במה במעשרות בזמנינוהרין
 קע"א...... . זה ענין עלעור
כ"י.... בהמה במעשר חייבין הכהניםאם
ג,... אסור הוא אם הגרם שז1רעין הניםכלאי

ב"ב.... . נעבי ולא פאנל לא עלפירוש
 קע"ה.... . הערלה ההח"במאימת'
ק,"ז.... . בהנאה סוהרין אםעצ'ערלה

ע"ס.... . חלה להפריש יכולה השפחהאם
ק' שעטנו הוא אם פשתן של במכנסיים צמראצר

 שמטההלכות
ק"ג..... הזה בזמן נוהגה שמטהאם
קכ"א.... בשעטה הוזר המשכון על ה1באם
קב"ה..... . ישמט אם היתומיםחוב
קל"ה.... . המאוחר המזקים פר~ובלפירש
קל'בהשמיטה שנה נקרבה הכהזבה לה וח"ב אשתן את שגירש6'

שם.. משמט אם השמשה קודם חודש או שנההמלוה
 וכהב קרעו והחרש fa~y בלשון כהסב n~ew וחנ'ח שמתמ'

ק-ו.... השמטה שנת בעבור אחרשטר

 נזיקיןהלכות
מ'ץ. . והז.קה ויצאה חברו גאמח לפני גרר "1y~taיש
ט"ו. . פט1רין השוטרין וגו' לשומר בהמה: המוסרמ"ש
 מ"ח... . D'nDu בי' סגי לגנה גנה גיןמ"ש
 מ"ב... . הרבים לרשות כמוך דקל לו שה.ןמי

 ומתנה זכייה מכירההלכוון
 רו"ח.. להמע~ת הוצרך לא !אח"כ ממו שמכי *על
 חלק להשקות ינ.ח ולא המים אמת 1בהוב1 בר6, שמפרמי

.רס"ב...... ממנותבירו
 רטט....חזקתו את לפטל חביר1 על שעשרמי

 ממי קניתי1 אני אנמר 1חמ1חוק שלו שהוא בית ע. שטועןמי
 רמ"ו...... בך ונשלכתי לושמררת

צי.. השטר הצניעה 1אמ1 ומה בשטר חצי שקנהמי
 ימ,וז. . בעלהשמירגיתה על ערערה רתה שהמ.רהאשה
 ר"מ.... ראובן בבעת לשמעון שהגרידיב"ר
 רמצת..שלושאינו לו נודע 41חי'כ מחבירו ביה שקנהמי

 רמצה. אביהם להם שהניח בשרה ר,רד מהם clya,nwיורשים

שם. לו שמכר ממי שקנה אמי והמ,ה~ק בית על שערערמי
רט"ז.... . בו חביר1,רר בחצי שבנהמי
 ר"א מקח בטול ולא לקרקעות אונאה אין גאון האי רב פסקעל
רי"ר.. . דבר שום ל. ואין בתלי"ין חבירו שהמחהמי

קל"ג.. בו שיחוזר מי את 1קנס1 דבר באיזה שהתנושני:
 אם נאמנותהביהב

~'pib 
רל"ר... . יורשים נגד

קג"ב.. . הקנכ 'y~b אם כאונס הנאי על שעכרמי
 ע"ר . . בו וחזר אחה זו, בער יתום לפרנס עלי שקבלמי

 התנאי 'ובשעת בו שיתיר מי וקנסו יבר באיזה שההנושנים
 . ע"1 ממון להם היי לאוהקנין

 מהנה חורגה עם בכתובתה שגנה בעלה בית שנתנהאשה
 . תלל היהה לא שהחורבה טוען ~אהיה לבהה)

 מכמוה 6הם לאחר חס. שהיה .נמצא סחורה שהחליפושנים
 . . החליפין לחפר בזה א:נאה יש אםשאמר

 ושותיקין שלואוין ושכנים שכירותהלכות
 a"sp.. פשוטה שנה שהנא וחשב שנה על ב.ה ששירמי

 קצ"1. . . '. ן. לשכירות'כהים אף וירא עלפירוש
 הביה ליקח ובבואו ללוי בילו 1מ:ר הים למדינת שהלרראשן
 ר"ב..... . לעיג מצרא ברעמר
 רי"אל.,. רב זמן אחר מצרנות דיןאם'-יש
 ר"ג...... . פת"ח שכן 'עניןעל

 פיט.. ממנ' קנה או חלקך לי מבר לחביר, האומרשותף
 יכול אם עמן לדור קרוב, הביא והאחר בליתי שוהפיןשני

 א ג"....... ב : ע להשני
 1בשתבע גו אחד זרי בית שירשו אחיןבי

 אמרהשכירות הב,
 ואם לגוי ישכיר שלא לעכב המהר יגול אם בכיה שוהפיןב, 1US..... . הבית בתיקוןשהוציאו

ק"ו.... . וכו'. ממני ששר ליגור)כ1ל
 קל"ז.. ... בקטן ננהג אגור אן דגור דינאאט
 ק"ה .... לעצמו ותרויח שלא לשיהף להשביע ילולאם

 קצ"א.. -י '. לזה ,ה ש"ש נעש.ן השוהפיןבענין
 רל"1 לעצמ' הריוח נך לעצמי DbD'1 הייתי שאם בשם שטעןשותף
 הכחורה מבירת ובעת שותפות על מעת . לחבירז שנתןמי

 מ"א ר....... . 1 בחזר
 רמיי .. . --ן בולו לשלם הא' יהחייב אס. ביחן סחורה שקנזשנים
 ) והיו'ח היים אשר הזבו בער סחורה לשלוה ע', שקבלכוי

 ר,"ג . . . .. . . .בהסה1רה.

 ופקדון נואלההלכות
1'..... הוא איך ככפים שמירתבענין
',...., לך ואשמור לו שמורברין
 רל'ח. -. ל. מפקר1נ1 שנחכר וטוען תביר, אצל שהפקירמ,
 .רל'-ה שומר-. נעשה אס, בביתו חפצ.1 להניח ח:יר1 את שהרשהמי

 ,-קרץ '... ש"ש, או ש"ח הפקדן על הוא מה עיסקאהמקבל

 ונטען וטוען ולוה מלוההלכות
 . מנה לד אני ה.יב יחכיר שכתבמי
 . שלו המורשה הוא 1אחי1 למרחק.ט והלך סחורה שלקחמי
 . הוער במקום אלא עמך לדון רוצה איני אמראם

 . כמה יודע אים אבל שחייב ~הזרה מנה הבירו אתההובע
 . ליפרע בנו ובא ומח חובו על אפותיקי לחביתו שוהןמי
 מאביהם n"ew מגר והאחר אביהם שירשן אח.מבי
 . פרעתי לא כאומר לייה' לא האומרברין
. . שמא טענה הטועןיהום

 . לאביהם שפרע טוען והב"ח שט"ח שהוציאויתומים

סימן

צ"1

יפליט

e"$p

קצ"ב

ר"ב
רי"א
ר"ג
פיט

ת"א

צ"ב

ק"י
 ק"ה.

Nttsp
רל"1

רמ"א

רפ"י
רי"ג

'1

רב"ח
רל"ה

ר"ח
ר,"ז
רי,ח
 טייקצי

יתךיכ,,י
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מפתחות44

 ' ו1
סימןןסימן

 התלמור יכנאטהי עואלוק. -' רכ"כ .... . כמשטן וכפר הסשכ,ן על שהלוהסי
 1י ו ר"1... , חבירו של חובו לפרוע ש:שתעבדמי

א'..... . , בעלה כיר האשה 'י ענף על יכ"ג י.. משכון ממנו לתפוס יכול אם לחצירו שחייבמי

כ' '. .... . ואברלתא קדושא ר'נה1 מאעל.רנ,'ו... ..- גבך ל' אית שטלאהאומר

ד'.... נבל. "1ל' שההתקן בל עלפ'יושרל"א. פיעת'. אומר והוא נאמנות בשטר חכיר1 אתהתובע

 לארם לו אסור 'ר"' לני שנה מקומות בג' 'וחנן יאמירלי'ג. . . . חב.י1 על אחד כשטפה היורשים 'תנהגואיך

'ט'..... . חב.רן מממוןשייהנהקפ"א. שטפח לשלם אביהם להם הגיח שלא שט~עניןיורשים
ן

,. - - 
'"א... תנןניוונת או הנן הניוונת אלמנהעל~ן

קרע. '.,ז. לצים שהטילי שיש"בעניו רביתהיכית

 ומהו רבית חבקמהו
 רגית-

 במ"גן 1 חביר1 של לתוד'שדה :יהות:מטה::ין'נן:ןיט,'1.... קצוצה
 1'--.... בטלנין עשרהבענ.ן.ק4'ז.. לשכר קרוב ליחן צריך היתומים ממן מ"שעל
עלקאט....... הוה בעניןעור

1Wyt~: 

 ת"ח מבניהם לצאת מצייין הטח אין 6ה מפני
 וט, ' קטר. הסעות המהנת בשביל יותר הסחורה לחשוגאם.,כול

גי... החלה בתורה מברכין שאין מפני
ג"ח... . בהורה שעסק גני יוחנן רי מאטרעלקפ"ג... רשוה ממאי בטפי מחבריה סירי רמובןמאן

מי.... וגזו התרומה שוק הכתוב שאמרמהr,1yt~ A(iSp המתנת בשביל ועשר במאה סאה שוה ביתהלוקח
ס"א.... ומזלות הק,פוה לחשוב ה,ירעכל לא כי טוען ואח,יכ ל1 חייב נשאר מחכירן יין שקנהמי

ס"ה.... ישראל למהי גוים כמהי חילוק ,שאםקצ"ז.... רבית יהיה ישלם ואם שוההיה
 הוא אם שהווינו כדרכים עצמו המנהיג כל בחבורו- בג'וש  רן'י. .. . ... זח בעניןעוד
פ"נ..... בחי"ק.-. אובצר,ימי....... ~ה בעניןעור
 קניו.. לאשתו כותב כריתות גט בצד למלחמת ה.~צאכל קצתה... הרבית עלבה יו,הרין אם משכנתאדין
קני'ט... שמים מיראת חוץ שמים כיד, ה.לעל ילעז....... זה l')Yaעור
קו'ם... . . . עוב,.י.ע"ו.~ הם אם הישמעאליםעלקפ"ב ... ....... זה בעניןקור
.... .עור

-
קם"א. צרוקים בה סויים אם ורגלים ידים בפישוטהשתחויה רמ"ח . ... .

-.... ] hll~tS- -וניןמאימת,ק""ר. שוה הוה ולא לשוק והכניסו באשרא' לחביר1 שמכרכ'
ע"ב

קע"ת.... . דאגרירה. ביייהא עלפ,יושקצ"ח,.... ימרנות.. מעותבהקדמה

 ק]]נ], :::2:אדרב'נא:ן::, ערותהלכות
 יי

ר"ה.... . והמבריח המכרחה ביןההפרש צצה .שנה ט"ו בן~ שהוא מעידין 1ער.ם הקטן על היוצאשטר

 ריפוט... לדרבנן זאורי,הא  שכזעה בין איבאמאיקם"ז . ,... להעיד שכר שנוטל הנוקזתמלמר
 '"ט... ההשובה המע:בין דברים כצר הריצףמ"ש קם"ג.~... אחר. עד D~tp לכהונה מליליןאם

 קל"ט. חלונות נ, שיש בכית אלא אדם 'הפלל אל מאמרעל צר להם יש מהם ה' כי ונמצא ט1בנ.עיה ו' שחהמושטר

כ"ר.:. ,.. הכהן יהונהן ר' הרבאגרתרי"ג....... .קירבה

 מ"ט..... . המחבר הגאוןתשובתרכ"ה.. .. להעור יכולין אם לעדות נהיחדו שלאעיים

 לם..,. איככנרריא דיין פנחס רי לחרבאגרת רכתו..... . תרי כבי הבירוהמאמין
 הצהוב נשיא כדין דינם נשיאים הזה כזמן הנקראיםאם  קפוץ.... 1אסה.רו ג' באו אם הזה בעניןעור

ר"ג-.... . .- . .כתורהקציר.. בשטר דבר להזכיר ששכחו העדים אמרואם

 רנ"א. ה"מ של 1nDb אחר נספר ממ,ר לחבירו שקוראמ'י"ל. .. לבנו ~נתנו קרוב בו ~חתום שטיח לו שישסי
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