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 חלק אורח חיים
  

   
 הלכות נט"י והשכמת הבוקר

 א א קימת חצות  

 ג א יגוו ברכת של''ע אשה אי פוטרת של''ע עבד

 ד א אמאי לא מברכינן שעשאני ישראל

 ד א אמאי לא מברכינן שלא עשני בעל מום

 ג א דאמאי לא מברכינן שלא עשאני אשה בלב

 כה א מים מגולים לנט"י

 לא א של נט"י מגולהברכה בפני כלי 

 קלח ב מי שנוטל ידו אחת, מה מברך  

 ריז ב מי הים לנטילת ידים

 שג ב נטילת ידים מאשה נדה

 ג ב נטילת ידים לאחר תשמיש

 צז א איסור תשמיש לאור הנר

 לג א השומע דברי תורה בבית הכסא

 קנט א אכסהאמירת התכבדו מכובדים בכניסה לבית 

 הלכות ציצית   
 קצא ב עונש המבטל מצוות ציצית  

 מד ב על עונש המבטל מצות ציצית

 רנד ב מי שהסיר טליתו בתפילה

 שכ ב ציציות בחוץ או בפנים

 שכ ב טלית משאר מינים  

 שכ ב שיעור טלית קטן  

 צט ב תכלת בציצית

 רמג ב דין התכלת בזה"ז

 קכ ב לברך על טלית של אשכנזים

 שכ ב טלית קטן בזה"ז

 ה א דין ציציות צבועין 

 ה א ציצית הצבוע תכלת

 ו א ציצית הצבוע תכלת

 ו א עשיית קרסים לטלית קטן

 ז א םניפ על מנהג העולם לשים ארבע כנפות לצד

 יד א םניפ על מנהג העולם לשים ארבע כנפות לצד

 ח א דיני חוט הארוך בציצית

 ט א להשלים הכריכות משאר החוטים

 יא א קודם טלית גדולהנחת תפילין 

 יב א רקום פסוקים בטלית

 טו א טלית בליל כיפור

 טז א הטלת ציצית בטלית ע"י אשה

 יז א עטוף לכבוד הציבור

 יח א הפרדת הציציות בשבת 

 יט א לעשות מטלית גדול קטן

 כ א עטוף חתנים אם צריך ברכה

 כא א עטוף הסנדק בט"ב 

 י א אי יש להטיל ציצית בטלית המת

 י א הטלת ציציות פסולים בבגד של מת

 הלכות תפילין   
 לח א "תפיליןפירוש "  

 לט א ריבוען של תפילין

 רצט ב ריבוע הבתים של התפילין

 מ א עיבוד רצועות לשמן

 סח א תפיליןברכה על חליצת 

 עג א ממטפחת של ספר תורה תפיליןכיס של 

 שה א חיוב תענית למי שנפלו התפילין 

 רה א נחת תפילין בחוה"מה

 טז ב להניח תפילין בה"א קמוצה

 ערב ב דין "לכם" בתפילין

 קנג ב להניח בקמץ תחת הה"א

 פט ב בענין הנחת התפילין במעומד

 צ ב עוד בענין הנחת תפילין מעומד

 צג ב עוד בענין הנחת תפילין מעומד 

 קו ב את והב בסופה ]עוד בענין הנ"ל[

 כא ב ליןז' כריכות בתפי

 קכו ב איטר יד הכותב בימינו לענין תפילין

 קסט ב הגנפסקה רצועת תפילין של יד, כיצד ינ

 שלו ב האם שעון יד חוצץ לענין תפילין

 שפד ב לאיטר יד תפיליןהנחת 

 צט ב נוסח תפילין ומזוזות 

 כב ב שייכות יציאת מצרים למצוות תפילין 

 נא ב הפוך שי"ן בתפילין

 צח ב מעור אחד ומרובעות תפילין 

 קז ב שי"ן של תפילין עד התפר
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 קצז ב ש' של ג' ראשין במקום ד'

 קא ב תפילין של רש"י ור"ת ועניינם 

 קפג ב חינוך למצוות תפילין

 שנא ב גיל חינוך למצוות

 שסב ב גיל חינוך למצוות וצירוף למנין

 קז ב דפנות הבתים של התפילין מבפנים  

 קלב ג  הגת תפילין של יד, כיצד יננפסקה רצוע

    

 הלכות קריאת שמע
 כט ב אמת אחר ק"ש  

 כט א מי שלא כיוון בפסוק ראשון של ק"ש

 עה ב שמע בלחשקריאת טעם קריאת ג' פרשיות 

 קמט ב יד על הפנים בפסוק א' של ק"ש

 קנט ב אמירת ק"ש בלחש 

 קעו ב רמ"ט תיבות בק"ש

 מ ב ק"ש בעת צרה

אם מותר בכיס המי רגלים ה המתיל חול
 להתפלל בזה בבית הכנסת בציבור 

 קל ב

 הלכות שליח ציבור   
 צה ב עלג בשפתיו מהו להיות ש"ץ   

 נואישאם יוצאים ידי חובה ע"י שליח צבור 
 מבטא האותיות כהוייתן  

 קיט ב

 קלז ב ת זיכנאם יוצאים י"ח ע"י חזן בעל הברה אש

 דרמ ב ש"ץ מחלל שבת

 שיז ב חזרה בתשובה של ש"ץ

 שמב ב ש"ץ המנקה אשפתות

 שעד ב ש"ץ העובד בפינוי אשפה

 מו א קול על ש"צ

ה מוהל שלא רצה למול בשבת רק עד שיהי
 ש"צ

 קכה א

 קכה א וידחובת הזהירות עד שמעבירים איש מתפק

 מש"ה ז ה טענות על ש"ץ ושו"ב ומלמד תינוקות

 פא א לבוש שחור לחזן

 פז ב לבוש כמרים לחזנים  

 הלכות תפילה   
 טו ב צפרך טב קודם תפלה  

 סאק ב צפרא דמרי טב

 פד א שתית קפה לפני התפילה

 שנב ב איחור התפילה בשבת ויום טוב

 כב א איחור שחרית לכבוד בר מצווה

 סז א אמירת לשם יחוד

 קעז ב פ"ז תיבות בברוך שאמר

 ל ב נוסח ברוך שאמר

 עג ב דלוג פסוק מזמור שיר חנוכת 

 קנח ב '"כווטעם דילוג הפסוק "מזמור שיר חנוכת 

 קע ב "תוקי דזמרה בכדי לעלות לסלהפסיק בפס

 רסח ב פסוקי דזמרה לחייל בצבא צרפת 

 כ ב אם עולה לתורה מתוך פסוקי דזימרה

 עב ב מי שהוא כבד לשון בתפלתו 

 קלט ב תפילת תלמידי בית הספר

 קנו ב תפילת יחיד בבית הכנסת

 קס ב מדוע "ברכו" ולא "נברך"

 מג ב ברכו את ה'

 נ ב ן אחר ישתבח קריאה להשלים מני

 קצו ב לחפש עשירי באמצע התפילה

 קסח ב צירוף לעשרה

 רצג ב קדושה דמיושב

 רצב ב כמה מניינים במקום אחד

 שנד ב התפלל בלא כיפה 
 

 חולה המתיל מי רגלים בכיס האם מותר
 להתפלל בזה בבית הכנסת בציבור 

 קל ב

 סב ב מקום עמידה בתפלה 

 רכה ב להתפלל אל מול הקיר

 רחצ ב תפילה בקול רם

 רסח ב תפילת הביננו לחייל בצבא צרפת   

 פד ב למען שמו באהבה 

 קסג ב פי' ומביא גואל וכו' באהבה

 שכז ב תוספת מילים בנוסח התפילה 

 שלז ב חזרת הש"ץ כשרק חמשה לא התפללו 

 קלז ב בענין נוסח הקדושה  

 שפג ב נוסח הקדושה של האשכנזים

 שפ ב יניםברכת המ

 מא א חזרת הש"ץ

 מב א עוד בענין חזרת הש"ץ
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 רעו א עוד בענין חזרת הש"ץ

 ערה ב "ץמודים דרבנן ביוצא ידי חובה ע"י הש

 קנט ב ביאור תפילת ובא לציון 

 כד ב אתה הוא ה' קודם קטורת

 עח ב פסוק בקדושא דסדרא 

 קנח ב "כיפת הירדן" או "מכיפת הירדן"    

 עד ב או מכפת  כפת הירדן

 קסו ב פיטום הקטורת אחרי קווה

 ע ב סמני הקטורת 

 נב ב מ"ש בסדר התפלה תד"א כל השונה וכו'

 שא ב אדון עולם תחילה וסוף

 שפו ב שיר "למעלות"  

 יג א פתיחת ההיכל לגוי

 כז א "שמיעת קריאת התורה בזמן "אמת ויציב

 כח א ידוויה פירוש המילים "ולא שווה לנו" שבסוף

 לא ב תחנון והלל בבית האבל

 עז ב אל ארך אפים ולמנצח

 שנ ב וןחנבר מצווה ביום תענית, האם אומרים ת

 סא א הזכרת שם האם על הרפואה

 עה א מדוע אומרים פעמיים "אל ארך אפים"

 שנו ב קדיש בפחות מעשרה

 ער ב םמצצואמירת קדיש ע"י כמה אנשים במניין מ

 פה א יות צרפתיותקדיש הכתוב באות

 שי א ממנהגי הקדיש

 לד א פירוש המילה "נחמתא" שבקדיש

 רפא ב התאסף מניין לאחר עלינו לשבח

 הלכות ברכת כהנים   
 ס א עליה לדוכן במנעלים  

 רנז ב עלייה לדוכן במנעלים

 שלט ב עליית כהנים לדוכן בגרביים  

 רעו א ברכת כהנים וחזרת התפילה

 שו א באונס אי עולה לדוכןכהן הנטמא 
 

ו ינעל כהן שאצבעות יד ימינו עקומות שא
 יכול לעשות חלונות

 מב ב

 קה ב בענין ברכת כהנים  

ו פיככהן תקיף מחלל שבתות אם יכול לישא 
 בימים נוראים  

 קכה ב

 קכח ב פיו כ שאעוד בענין כהן מחלל שבת אם יכול לי

 בקל ב כהן שנשא גרושה, אם עולה לדוכן

 רסט ב האם כהן יכול להיות שמש בית הכנסת

 שמו ב החזרת כהן לדוכן

 שפב ב דין זכר למקדש בברכת כהנים

 הלכות קריאת התורה   
ן ילמוסיף בר מצוה בחול, ותולה עצמו בא  

 גדול 
 סא ב

 קב ב מוספים בשני וחמישי

 "חתכהן קטן אם עולה ראשון, בעת שנמצא 
 בבית הכנסת  

 קלא ב

 רכד ב ' עולים בקריאת התורהד

 מט א עלית ארבע עולים ביום הבר מצווה

 שח א שני נערים כהנים בני מצווה

 של ב קריאת התורה בהשכמה 

 שמג ב הסעת ספר תורה למחורת הכנסתו 

 קפ ב חלוקת הפסוקים בקריאת התורה

 רנז ב עליית סומא לספר תורה

 שיד ב תנועות ידים בקריאת התורה

 י ב ת ספר תורה בשביל טעותהוצא

 קפה ב ס"ת שנמצא בו טעות

 שטו ב ספר תורה שיש בו טעות ואין בלתו

 עט א קריאת התורה בחומש

 אם ספרדי יוצא ידי חובת קריאה בס"ת
 אשכנזי 

 קיט ב
 

י נזשכאם מותר לספרדי לברך על ספר תורה א
 וכן על תפילין  

 קלז ב

 

ו אן גולליהוציאו בשבת ספר תורה של ר"ח, 
 מחזירין?

 יט ב

 קפו ב הוציאו את הס"ת הלא נכון

 שלד ב יםוקהוצאת ס"ת חדש כאשר כבר קראו י' פס

 ר ב להשאיר ספר פתוח ולצאת
 

ין מנלה קטן פחות מי"ג והוא בר מצוה אם עול
 ג' לס"ת 

 פו ב

 שע ב קטן המקרא בתורה

 קטז ב הפטרה בקטן

 מק ב מדוע נשים אינן קוראות בתורה

 קלב ב סדר ואברהם זקן
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 קלג ב עליה לתורה בלי תפילין

 ל א לחיצת יד של העולה לתורה

 מט א עליה לס"ת שלושה לויים זה אחר זה

כיבד את חברו בעליית התורה, על מי 
 התשלום

 כא ה

 הלכות בית הכנסת   
 נח א כניסה לבית הכנסת בלי נעליים  

 סה א עישון בבה"כ

 פב א קבלת נדבת נוצרי לבנין בית כנסת

 פג א מעות שנתרמו לבנין בית כנסת

 פו א כנסתדין אתנן זונה לשיפוץ בית ה

 רסא ב לוח מודעות בבית הכנסת

 שלז ב נשיקת העולה לתורה  
 

 יהיהשאם מותר ליתן התיבה בביהכ"נ במקום 
 כל, היהר החזן פניו כלפי ה' ואחוריו כלפי קי

 קכט ב

 קסג ב תגלחת לקטן בבית הכנסת  

 שכב ב דין מחיצה בבית הכנסת 

 קמ ב טעם וגובה מחיצה בבית הכנסת

 שסא ב בבית הכנסתאכילה 

 שעג ב בית כנסת בבנין קומות

 קט ב שינוי מקום ההיכל ממזרח לדרום

 קיב ב מכירת בית הכנסת של יחיד

 רעט ב תלמוד תורה בעזרת הנשים

 קלב ב גניזת ארון ישן

 קלד ב היכל עץ קבוע בחומה אם צריך גניזה 

 שמד ב ציורי חיות בבית הכנסת

 רפג ב בית כנסת במקום הטומאה

 קח ג בית הכנסת במקום שהיתה שם כנסיה

 שצ ג ציור על חלונות בית הכנסת    

 טז ד הוצאת ספר תורה מבית הכנסת שהופקד בה
 

ספר תורה שהופקד בבית הכנסת, אי ניתן 
 להוציאו

 יח ד

 הלכות נטילת ידים וסעודה
  

 כה א מים מגולים לנט"י

 לא א ברכה בפני כלי של נט"י מגולה

 סו א טבעות בנט"י

 ע א מים ששתה בהם חתול

 עז א מים שהשתמשו לקירור לענין נט"י

 כו א ם לנט"ימי הי

 מא א נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה

 עא א השתית שני כוסות בבת אחת באמצע סעוד

 עב א לתת פרוסה נשוכה לחברו
 

  
 הלכות ברכות

 כג א גלוי הראש באנשים  

 תה ב גילוי הראש באנשים

 תיא ב גילוי הראש באנשים

 קג ב בענין נוסח הברכות

 לד ב סיוע למברך בברכות

 שמט ב נתינת אוכל למי שאינו מברך

 רל א לא יטעום אדם כלום עד שיברך

 רמט ב נוסח הברכות

 שפה ב שיעור אכילת פרס  

 מג א ספק ברכות להקל

 נג ב ויברך דוד וכו' במקום ברכה 

 רא ב ויברך דוד במקום סב"ל

 לד ב הזכרת שם אלוהים לבטלה

 צז ב לענות לברכות הנשמעות ברדיו

 כד א ברכה ע"י הרהור במקום ספק

 לד ב האם ברכה לבטלה הוא איסור תורה

 שכה ב דיני עיקר וטפל בברכות

 קנט ב מדוע אין מברכין שהכל על כל דבר 

 שכז ב   ברכה על מאכלים ומשקים בתוך הסעודה

 רעז א המסתפק אם בירך ברכת מעין שלוש

 שפז ב ברכה על המצה לפני ואחרי פסח  

 שפא ב הרקיקין הדקין   ברכת

 נא א וןמזה אמאי אין מברכין על הכוס לפני ברכת

 נב א בירך שהכל על הפת

 קנד ב פ' מיני תרגימא 

 רנט ב ברכה על הקפה בהסגרות

 קסט ב ברכה אחרונה על התה והקפה 

 קלב ג ברכה אחרונה על התה והקפה 

 כה ב בורא נפשות על קאפ"י או טי צוננים

 לו א הקפה שבהסגרות ברכה על

 לז א ברכת הדרדרים

 שלג ב ברכה על המסאפאנאס 

 מד א ברכת הצפורן
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 נז א ברכת הכמהין והפטריות

 נט א ברכת מרקחת וורדים

 רסז ב ברכת הזיתים מסלאל"א

 רעו ב ברכה על ענבים כבושים

 שז ב ברכת דבש התמרים

 שכז ב ברכה על סוכרייה  

 פהש ב ברכה על השקדים 

 שעב ב ברכת הצבר 

 תד ב ברכת הבננה

 נו א ברכת הבננה

 שכה ב דיני דברים הטחונים 

 רפד א כרברכה על שקדים שחוקים המעורבים בסו

 שכז ב  יםבשיברכה על ביסקוויטים שיש בהם פירות 

 עו ב ת מדוע ברכת שהכל היא המאוחרת שבברכו

 קיא ב פירוש ברכת בורא נפשות

 שכא ב רא פרי הגפן  נוסח ברכת בו

 שלג ב האוכל מיני כסנין ודג וגבינה  

 מה א ברכה על ירקות הכוסכוס

 שלג ב ברכה על הכוסכוס 

 שפא ב שתיית טיי עם עוגה  

 הלכות שהחיינו ושאר ברכות   
 רנד ב א[ייאפברכת שהחיינו על פרי "אלהנדייא" ]פ  

 שעב ב שהחיינו על אבטיח  

 סב א אחר זמןברכת שהחיינו ל

 סג א שהחיינו לאבל

 עו א ברכת הגומל בלילה ומיושב

 נג א ברכת הריח על הנענע

 קלד ג ברכת בשמים של הברית בלחש 

 שפח ב "זברכת שהחיינו על ראית פני חברו בזה

 סד א ברכה על עשיית מעקה

 מז א ברכת שהחיינו על מעקה

 ריב ב ברכה בבית המטבחיים

 פז ב תברכת בית הקברו

   
 הלכות מים אחרונים

 קצח ב מלח סדומית  

 ב א פירוש חובה ומצווה

 הלכות תפילת מנחה וערבית
 מח א אמירת ברכו במנחה  

 קיג ב בענין זמן תפלת מנחה

 סט א לא התפלל מנחה של ע"ש

 רצז ב יתרבהכרזת יעלה ויבא לפני תפילת י"ח בע

 שלה ב יראו עינינו בתפילת ערבית

 הלכות שבת   
 הלכות תפילות השבת  
  

 קמח א עוגב בבית הכנסת בשבת 

 שנט ב ד' פסוקים במקום שיר השירים

 כג ב ויכלו בשבת ומעומד

 קסד ב אמירת ויכולו במעומד

 סה ב ברכה מעין שבע 

 רל ב מדוע לא תקנו מעין שבע בימות החול

 קב א כמה שאלות על השיר "יגדל"

 קנט א םנוסח שלום עליכ

 שנב ב איחור התפילה בשבת ויום טוב

 קנז ב שלא לומר פרשת העקידה בשבת

 פ ב טעם תוספת מזמורים בשבת 

 קנט ב מדוע הוסיפו מזמורים בתפילת שבת

 קנג א באור לשון היוצר של שבת 

 קנד א עוד באור בלשון היוצר של שבת 

 קנז א הפסקה בנשמת בפיוטים

 קס ב  חמדת ימים אותו קראת

 פב ב פי' חמדת ימים אותו קראת 

 צו ב פירוש סימן "העו"פ"  

 צו ב סדר קריאת פרשת בראשית

 רכ ב בריך שמיה או יהי רצון קודם

 נז ב ם?ודקבריך שמיה ויהי רצון ביום טוב, מי 

 פא ב פי' תכנת שבת 

 קס ב פירוש "תכנת שבת" 

 תיג ב ווצטנ מדוע אומרים במוסף של שבת אז מסיני

 קח א ש"ץ אונן בשבת 

 רצד ב קריאת ההפטרה בצרפתית

 ד ב הפטרות לשמו"ת 

 קלב ב צדקתך בערב פסח שני

 ה ה טעם החילוק בין "מגדיל ומגדול"  
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 הלכות קידוש והבדלה

  
 קיב א ה בענין "זכור ושמור"מדרש תמו

 קי א ברכה על הדגים לפני הקידוש

 מא א קידוש בבית הכנסת

 קמט א קידוש בבית הכנסת

 עט ב  ושמדוע לא תקנו אשר בחר בנו בשבת בקד

ל שש מדוע אין אומרים אשר בחר בנו בקידו
 שבת 

 קנט ב

 שח ב ג' סעודות של שבת, כנגד מי תקנום

 קעד ב חוזר ומבדיל הבדיל על החומץ, אם

 כז ב הבדיל על היין ונמצא חומץ

 שלז ב שיעור שתיית יין ההבדלה 

 רפה ב נוסח הבדלה של מוצ"ש

 רצו ב האם בירה נחשב לחמר מדינה

 שסט ב הבדלה לנשים  

 קנ א הבדלה על אור החשמל במוצאי שבת 

 תד ב הבדלה על אור החשמל במוצאי שבת

 תה ב שבת הבדלה על החשמל במוצאי

 דיני אמירה לעכו"ם
  

 קכז ב כבוי החשמל ע"י גוי בשבת

 צד א אמירה לגוי לכבות את החשמל

 צה א אמירה לגוי ברמז באיסור דאורייתא

דין מוקצה  -כיסוי נר החשמל ע"י בגד
 במחובר

 צו א

 צח א דין פסיק רישא באיסור דרבנן -כנ"ל

 צט א עוד בדין פסיק רישא באיסור דרבנן

 צד ב שכר שבת בהבלעה בשותפות גוי וישראל

 שעא ב מראית העין בשדות המכורים לגויים

 קז א עקירת שן בשבת  ע"י גוי

 קטו ב נסיעה ברכב שמונהג ע"י גוי בשבת

 קכט א רכיבה באוטו בשבת  כאשר הנהג נכרי

ך אמירה לעכו"ם להדליק את החשמל לצור
 מצווה

 קלג א

 קמו א שבת רכיבה בהאלט"ראמוואי ב

 קלה  א שותפות ישראל וגוי בשדה

 קלז   א אמירה לגוי -תנור ההטמנה שכבה 

 קמה א האם מותר להצטלם ע"י גוי בשבת 

 קמא ב גוי המצלם מאליו בשבת

 שיב ב שימוש ברם קול הנדלק ע"י גוי

 שנה ב נסיעה ברכבת התחתית בפריז

 דיני חשמל בשבת
 צד א הדלקת החשמל בשבת    

 צד א עריכת שעון בשבת 

 צד א הזזת מתגי שעון השבת  

 צד א הזזת מתג חשמלי בשבת 

 קכב א קבלת טלאגר"ם בשבת 

 קלג א נגון ע"י פונוגראף בשבת 

 קלד א שימוש בטיליפון בשבת 

 רנו ב סיבוב מפתח הקינק"י 

 קכא ב כיוון שעון מעורר ביום טוב

 שטז ב הורדת הכפתור כשהחשמל כבוי

 שכט ב שימוש בחשמל של חברת החשמל בשבת  

 שנז ב שימוש בחשמל של חברת החשמל

 שכט ב שימוש במקרר בשבת  

 שכא ב   מקרר הדולק בשבת, להוציא ממנו מאכל

 שעח ב עבודה ברנטג"ן בשבת

 תד ב כיבוי החשמל

 שפט ב פתיחה וסגירת המקרר בשבת  

 שנד ב שכח נורת המקרר דולקת  

 קטו ב תירידה באצאנצו'ר )מעלית( בשבעליה ו

 דיני לט מלאכות ושאר הלכות שבת
  

 שפט ב שפיכת מים חמים על כלים מלוכלכים  

 עא ב מנהג תוספת נר שמן בשבת 

 קד א מי שנידוהו בחלום בשבת 

 קה א להריח ורד שנתלש בשבת 

 קכא א אחיזת בגדים ע"י מחט

 קכז א רכיבה על עגלה בשבת 

 קכח א על אופניים בשבת  רכיבה

 קל א רכיבה ברכבת בשבת 

 קלא א רכיבה באווירון בשבת 

 קלב א רכיבה בספינה בשבת 

 מתיחת פרוכת שכנגד -דין אהל בשבת  
 הארובה

 קמא א

 קמד א שימוש במטריה בשבת 

 יח ב כסוי חבית בשבת משום אהל

 קנה ב החזרת כיסוי החבית בשבת

 קמה א דין רושם כלאחר יד
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 קמז א נתינת חוטים במנעל בשבת 

 קנב א הוספת מים לחמין בשבת  -הטמנה

 קנה א בחיוב תוכחה -סחיטה בשבת  

 קנו א טבילה בחמין בשבת  לצורך רפואה

ם א מחלל שבת  אם מחללין עליו את השבת 
 חלה

 קנח א

 שי א מרחץ בערב שבת 

 קמג א  יאסיענין הקצבים מחללי שבת  ויו"ט בפרה

 רב א דין אולודי ריחא במשקה

 שס ב טעם איסור רחיצה בים בשבת

 שעו ב הכנסת קוביות קרח למקפיא בשבת  

 שפט ב הכנת קוביות קרח בשבת  

 שמא ב חלוקת קבלות בבית הכנסת

 שסו ב יריקה לרוח בשבת והמסתעף  

 שפט ב שימוש במברשת שיניים בשבת  

 שעו ב הכנת סודה בשבת 

 שפט ב י סודה בשבת  עשיית מ

 קלו ב רכיבה באווירון בשבת

 תה ב רכיבה באווירון

 ריג ב רכיבה באווירון

 צז ב שיעור בין השמשות  

 קנא א פירוש בין השמשות וזמנה

 רנו ב תליית נייר דבק לצוד הזבובים

 שעה ב פתיחת בקבוקים בשבת  

י ללנסיעה באוניה שעובדיה הם יהודים מח
 שבת  

 וקל ב

 שכה ב להניח עץ על פלאטת שבת 

 שסז ב שכר שבת בהשגחה על הכשרות בשבת

 שפט ב שימוש בסבון בשבת  

 שכט ב שימוש במים בשבת  

 קפא ב החזרת רטיה בשבת

אם יש אסור מדידה בשעון המים בשעת 
 פתיחת המים  

 קכו ב

 שפו ב הדלקה וכבוי הגז בשבת ויום טוב

 רסה ב שבתיצירה ע"י ספר היצירה ב

 קו א אסור מסחר בשבת 

 קיא א שבת  באמי"ריקא הפנימית

 קיג א הליכה על השלג בשבת 

 קטז א הכנת הכוסכוס בשבת 

 קיז א פתיחת בקבוקי יין בשבת 

 קיח א ט"י בשבת 

 קיט א פתיחת האגרות בשבת 

 קכ א הפרדת בתי רגלים

 קכו א רכיבת בהמה בשבת 

 קכו א י בהמההבאת מוהל בשבת  על גב

 קיד א השחזת סכין המילה בשבת 

ל הטוען שהוא מוהל, אי נותנים לו למו
 ראשונה בשבת 

 קטו א

 קלח א מילה בשבת  ע"י אבי הבן

ם דברכה על הטפת  -הטפת דם ברית בשבת 
 ברית

 קלט א

 קמ א מילה שלא בזמנה ביום שישי בשבת 

 חהמילת בן ישראלית הנשואה לגוי אם דו
 שבת 

 קמב א

 דין ד' רשויות
 משקפי שמש ושעון, אם מותר לצאת בהם  

 תלכרמלית בעיר שאין בה עירובי מבואו
 צה ב

 רעד ב משקפיים ברה"ר

 שפט ב טלטול שעון כיס בשבת  

 קכב ב לצאת לרה"ר עם שעון

 קי ב מלון דינו מבחינת רשויות שבת  

 פה ב דין רה"ר בזה"ז

 ק א דין עירוב חצרות בזה"ז

 קג א ספינה שהגיעה לנמל בשבת 

ם מי ששכח תפילין ברכבת, איך יקח אות
 בשבת 

 קט א

 

 הלכות ברכת הלבנה והלכות ר"ח
 פט א ברכת הלבנה בליל שבת  ויו"ט  

 צ א איך שייך הקבלת קב"ה בברכת הלבנה

 צא א פ' שכינה וגלות השכינה

 צב א אמירת שלום עליכם בברכת הלבנה

 יז ב א אחרים בברכת הלבנהסומא אם מוצי

 קנד ב האם סומא מוציא אחרים בברכת הלבנה 

 של ב ברכת הלבנה בליל שבת  

 שמ ב אמן אמן אמן שבברכת הלבנה 

 פז א טעם קביעת ראש חודש ביום ל'

 פח א סמך לאמירת הלל בראש חודש

 רצז ב יתרבהכרזת יעלה ויבא לפני תפילת י"ח בע
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 של מסויימים בהללמדוע מדלגים מזמורים 

 ראש חודש
 שצט ב

 רצ ב מעם ה' היתה זאת בהלל

 של ב הלל בבית האבל  

 שפז ב ברכה על ההלל בראש חודש 

 שצח ב בירך על ההלל "לקרא" במקום "לגמור"

   
 הלכות פסח

 הלכות שבת הגדול וכו'  
  

 קעו א מדוע קורין לשבת  הגדול "גדול"

 קעו א ?ולדם בשבת  הגלמה אין מוציאין שני ספרי

 קעט א דיני סיום מסכת של תענית בכורות

 קפ א פירוש שמות בני רב פפא שבסיום מסכת

 קעט א תענית בכורות

 קצ א ןהמנהג שלא לאכול זיתים שחורים בניס

ב ערב באור דברי מור"ם שאין אומרים למנצח
 פסח  

 קנט ב

 ט ב בטול אי מהני לחמץ ידוע

 קמה ב טול מן התורהחמץ סגי ליה בבי

 רעא ב מדוע תקנו חכמים בדיקת חמץ

 קתברכת שהחיינו וברכת על הניסים בבדי
 חמץ

 קצד א

 דיני אפייה ואכילת המצות
 קפח א מי גשמים לאפית מצות  

 קפט א איזהו נקרא שוגג לענין מים שלנו

 קעה א זמן שאיבת המים למצות

 קעה א שאיבת מים בשבת  לצורך המצות

 קפא א פיית מצות קודם יום י"דא

 קס א טחינה בטחנת סילא"נדרי

 קצב ב הכשר תחנת הקמח לפסח

 מה ב הכשר נפות רחיים הסילאנדר"י 

 רמה ב לא מחזיקינן ריעותא בחיטי דפסחא

 רמו ב המשך הנ"ל

 קצג ב הנחת חיטי דפסחא בארגז של בדיל

 רמז ב עדות חרשת על חיטי דפסחא

ם טיחם ברחיים שטחנו בהם טחן חטים שמורי
 שאינם שמורים

 יא ב

 מו ב חטי דפסחא בארגז של בדיל שנפל בנהר

 קמז ב טחינת חיטי הפסח

 מז ב תוספת מים בעסה קשה

 נה ב תוספת קמח בעסה רכה 

 קצד ב הוספת מים לבצק המצות

 רו ב הוספת קמח לעיסה של המצות

 קעג א מהן "מצות ספקות"

 קצה א שיעור חימוץ )א(

 קצו א שיעור חימוץ )ב(

 קע א בצק שבסדקי הערבה

 לז ב מצה עשירה

 קפט ב מצה עשירה משמן זית ומים

 שי ב צהמ מדוע אין מברכין על כל פעם שאוכלים

 שסד ב ברכה על המצה לאחר הפסח

 שפז ב ברכה על המצה לפני ואחרי פסח  

 הכשרת כלים
 קעא א שפוד שצלו בו עופות  

 קעב א ורצ"לייןכלי פ

 ריט ב כלי לפורצליין

 רפט ב שימוש בפורסליין בפסח בשעת הדוחק

 קסג א האם כלי האמאייל בולעים 

 כב ג דין כלי אימייל לפסח

 יב ב תביערהכשר כלים הנקראים לברראד ולקו'ב ב

 קמח ב הכשר כלי התה לפסח

 רלז ב הכשר סכין בעל קתא לפסח

 סחש ב הגעלה לכלי חמץ צונן

 קעד א כלי זכוכית שאינם נשברים

 קעז א הכשר שיניים תותבות לפסח

 ריח ב כלי חמץ לפסח

 הלכות כשרות המאכלים
 קפו א חמאה שנמצאו בה חיטין בפסח  

 יג ב עשון סיגאריט בפסח

 נד ב חומץ עצים וכו' 

 קנא ב היתר הטאבק בפסח

 קעח א חשש חמץ בסוכר

 קפב ב אכילת הסוכר בפסח

 רד ב חומר מחמיץ לפסח

 רה ב חומץ הבא מצרפת

 רס ב ביאורי לשונות השו"ע בהלכות פסח

 רפב ב מכירת חמץ
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 ח ב תרי משהו בפסח

 רלו ב כשרות "אסיד אסיטיק" לפסח

 רלח ב קפה לפסח

 רפז ב כשרות האלכוהול

 רצה ב כשרות התבלינים לפסח

 שב ב תבלינים לפסח

 דש ב עוד בענין התבלינים בפסח

 מא ב על אורז בפסח

 קצ ב אורז כשר לפסח

 רצא ב אכילת אורז בפסח

 קפז א איסור שירות לגוי בחמץ

 קצג א יםדדחמץ הנמצא בשוק, אי ניתן להסירו לצ

 קפב א חמץ שעבר עליו הפסח )א(

 קפג א חמץ שעבר עליו הפסח )ב(

 קפד א חמץ שעבר עליו הפסח )ג(

 קפה א חמץ שעבר עליו הפסח )ד(

 רנ ב חמץ שעבר עליו הפסח

 רנא ב עוד בענין חמץ שעבר עליו הפסח

 הלכות ליל הסדר ושאר הלכות החג
 סד ב שעשה נסים בקדוש   

 רכט ב ברכת על הניסים בפסח

 קצא א רמזים לליל הסדר

ה עשדין חולה שחייב לאכול סולת, היאך י
 בפסח

 קצב א

 רלט ב רכיבי החרוסת

 שפא ב מזוזת הבית  הדבקת החרוסת ל

 רא א זיווג בליל פסח

 רט ב מנהגי פסח בתלמסאן

 ריא ב עוד בעניין מנהגי הפסח של תלמסאן

 רח א נישואין בין פסח לשבועות

 קצז א נישואין בימי העומר בשעת הדוחק

 שלח ב חתונה בימי העומר ובימי בין המצרים

 שפא ב מלח בספירת העומר 

 סו ב  י בספירת העומרמדוע חג השבועות תלו

   

 הלכות שבועות   
 רט א תוספת וואוין בדברות השניות  

 רי א למה רות נקראה נערה

 ריא א מדרשי חז"ל על מתן תורה

 ריג א שבירת לוחות

 ריד א ריםגא ק באור דברי רב יוסף אי לאו האי יומא

 ריב א בטעם אכילת מאכלי חלב בשבועות

 רטו א לב בשבועותבטעם אכילת מאכלי ח

 נט ב למוד ליל חג השבועות 

 רכב ב לימוד ליל שבועות

 ריד ב מנהגי חג השבועות בתלמסאן

 סו ב  מדוע חג השבועות תלוי בספירת העומר

 שסה ב משחקי מים בשבועות  

 רטז א שחוק במים בחג השבועות

   

 הלכות יום טוב
 שסה ב בנין המשכן ביום טוב   

 צח ב קול ביום טוב דין השמעת

 רג א עישון ביו"ט

 קד ב עשון הפיפ"א )מקטרת( ביום טוב

 רנג ב שחיטת בהמה ביום טוב

 רנב ב שחיטה ביום טוב

 צח ב שימוש בגפרורים ביום טוב

 צד א שימוש בגפרורים ביו"ט

 שכו ב הדלקת החשמל ביום טוב

 שמח ב חשמל ביום טוב

 צד א הדלקת החשמל ביו"ט

 קלג א ת החשמל ביו"טהדלק

 ר א שימוש במנורה ביו"ט

בענין הדלקת החשמל ביום טוב במקום 
 שרבים מחמירים בזה  

 קיט ב

 רי ב להכין את הס"ת מיום טוב לחברו

 נו ב להכין הס"ת מיום טוב ליום טוב 

 שפו ב הדלקה וכבוי הגז בשבת ויום טוב

 קלד א שימוש בטיליפון ביו"ט

 קצח א ביו"טכיבוי האלפורנו 

 קצט א תפירת עופות ביו"ט

 קסה א האם הוא מן התורה -הלל במועדים 

 קסט א אלה מועדי קודם תפילה

 רעח א רמזים למועדים במנורה
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 הלכות חגים
 קסז ב קריאת מגילת קהלת בציבור  

 רמא ב סדר המועדים באתב"ש

 רסב ב יום טוב שני של גלויות  

ל ש בערים החדשותיום טוב שני של גלויות 
 א"י 

 שמה ב

וב ט וםימי שמגיע לכל החגים לארץ, אם נוהג 
 שני  

 שפא ב

 רטז ב מנהגי העיר בכל מיני זמנים

 שכג ב יום העצמאות

 שנג ג יום העצמאות     

 צא ב קריאת התורה ביום העצמאות 

 רכז ב סעודת יתרו

 רכט א טו באב מקרי יו"ט

 רצ א "ו בשבטרמזים בעבודת ה' בפירות ט

 הלכות חול המועד   
 רד א קנית דבר מאכל לכל השנה בימי חוה"מ  

 רמב ב מלאכת חול המועד אי אסורה מן התורה

 פה ב תגלחת הזקן בחול המועד  

 פח ב תגלחת הזקן בחול המועד  

 רסב ב תספורת בחול המועד 

 שכט ב גילוח בחולו של מועד

 שלב ב גילוח בחול המועד

 שיא ב ישואין של פורקי עול בחול המועדנ

 קכ ד נישואין של גרים בחול המועד

   
   הלכות ט' באב ושאר תעניות
 שלח ב חתונה בימי העומר ובימי בין המצרים

 קלב ב איסור נשיאת נשים בבין המצרים

 קלה ב מנהג תספורת בי"ז בתמוז ובר"ח אב 

 רטו ב מנהגי י"ז בתמוז בתלמסאן

 רכב א נעלי עור בט' באב במקום צורך נעילת

 רכג א הרגיל ללבוש נעלי בגד כל השנה

 רכד א מילה ביום ט' באב

 שעז ב הנחת תפילין שחרית בתשעה באב

 רכה א הגבהת ספר תורה בתשעה באב

 רלא ב אבל עולה לתורה בט"ב

 רנד ב תשעה באב שנדחה, דין יום ו'  

 רכו א "למס פירוש הפסוק "שרתי במדינות היתה

 רכז א פירוש דברי הראב"ע על איכה

 רכח א באור ההגדה של מעשה ביתר

 רכ א מילה ביום תענית

 לב ב חופה ביום התענית

 קעח ב חופה ביום תענית

 סז ב תענית ב' ימים רצופים 

 רלב ב תענית ב' ימים ברצף

 ריט א ברכת עננו ליחיד ולציבור

 נח ב עננו בערבית ביום התענית 

 רכא ב עננו בערבית של תענית

 שמ ב ללעוס מסתיק בתענית  

 שנג ב הנחת תפילין במנחה של תענית

 ריח א הפטרה במנחה בתענית ציבור

 ז ב הפטרת מנחה ביום התענית 

 ריז א נשיאת כפים במנחה בתענית

 רפה א תענית ז' אדר

 רכא א תענית יארצייט

   

 ובההלכות ראש השנה וי' ימי תש
 רלא א חובת הקימה לסליחות  

 רלב א אלהא דמאיר ענינו

 רלג א באור דברים קשים בסליחות

 רלד א באור דברים קשים בסליחות

 רלה א באור דברים קשים בסליחות

 רלו א באור דברים קשים בסליחות

 רלז א באור דברים קשים בסליחות

 רלח א באור דברים קשים בסליחות

 רלט א בעוד לילהחצות לילה או 

 רמ א באור דברים קשים בסליחות

 קמב ב פירוש אין אפוד ותרפים שבסליחות

 קמג ב המשך התשובה הקודמת

 ב ב תקיעת שופר בסליחות

 עימקור אמירת מזמור לדוד ה' אורי ויש
 בחודש אלול

 קכג ב

 שלא ב תקיעת שופר בערב ר"ה  

 ארמ א אכילת הסימנים לפני או אחרי הקידוש
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 אמתי אומרים את היהי רצון של אכילת

 הסימנים
 רמא א

 רמב א פירוש "רוביא"

 רמג א אכילת דגים בסדר של ר"ה

 רמג א שבעה ירקות בסדר ר"ה

 רמד א חבאור הנוס -המלך הקדוש. המלך המשפט 

 רמה א טעם שני ימי ר''ה בא"י

 רמו א יום שני של ר"ה האם הוא דאורייתא

 רנב א תחילת מעשיך"פירוש "זה היום 

 שז א המלך המשפט בי' ימי תשובה

 שצ ב טעה בהמלך המשפט  

 קח ב יםראאם בחור יכול לעלות למפטיר בימם נו

 ו ב ויהי נועם בשופר

 קמו ב אמירת ויהי נועם על השופר

 קכח ב קול דק בשופר 

 קח ב ה ר"באם בחור יכול לתקוע תקיעות דמעומד 

 רז א קיםתפילה על קברי הצדי

 רז א הדלקת נרות לכבודם של הצדיקים

 רז א הילולת הצדיקים

   
 הלכות יום הכיפורים

 רנד א האם ראוי לקיים מנהג הכפרות  

ה ז וסחאימתי אומרים נ -עוד בענין הכפרות 
 חליפתך

 רנה א

 רמח א התרת נדר בכתב

 רנג א כאילו התענה תשיעי ועשירי

 טו א טלית בליל כיפור

 רמט א מירת כתר מלכות בהשכמת יה"כא

 רנ א כל נדרי נאמר בקמץ חטוף

 רנא א הוצאת ספר תורה לכל נדרי

 שיא א הרואה קרי ביום הכיפורים

 חהמנבאם כהן יכול ]לעלות[ לקרוא ההפטרה 
 של כפור על סמך קריאתו בראשון 

 קיד ב

 רלג ב םאימנהג הגבהת הקול בתפילה בימים הנור

 קנ א ורר החשמל במוצאי יום כיפהבדלה על או

 סח ב תקיעה במוצאי יום הכיפורים 

 רפו ב תקיעת מוצאי כיפור

 רמז א 'כואשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ו

 קלז א מוטב שיהיו שוגגין

 קנה א חיוב תוכחה

   

 הלכות סוכות
 רס א סוכה על סככה של ברזל  

 רסא א שימוש במסמרים להחזיק את הסכך

 רסג א כסוי השלחן בסוכה

 שיג א טעם פטור הנשים מהסוכה

 שפו ב עמודים בתוך הסוכה  

 רלה ב מפה בבית החורף בחג הסוכות

 שמז ב ברכת לישב בסוכה על כוסכוס

 קצה ב מי שברך זמן על עשיית סוכה

 צו ב סדר קריאת חתן תורה וחתן בראשית  

 רסח א קישוט בה"כ בשמחה תורה באיסור

 רסט א להעמיד דמות אשה בבה"כ בשמחה תורה

 הלכות ארבעת המינים   
 לב א הדור מצווה עד שליש  

 רסב א מי שפסל אתרוג חברו

 רסד א הדס הבא מחוץ לתחום

 רסה א ערבה שנקצצה ביו"ט

 רסד א אגודת הלולב ביו"ט

 קנ ב טעם לקיחת ד' מינים בחג הסכות

 רנו א ארבעת המינים שאולים

 רסז א יעור אתרוגש

 רנט א בדיקת אתרוג ע''י זכוכית מגדלת

 כו ב אתרוג התיום

 קעב ב אתרוג התיום

 ש ב אתרוג ככדור

 רב ב אתרוגי נידרומה

 קעא ב אתרוגי קורפו

 מט ב הדס קצר

 סט ב נטילת לולב השדרה כנגד הפנים

 רלד ב נטילת לולב, השדרה נגד הפנים

 רפד ב סדר אחיזת הלולב

 שה ב ברכת ארבעת המינים

 רנח א עיון בנוסח ברכת הלולב

 שצ ב נטילת לולב לאשה 

 רנז א טעם פשטי לנענועים
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 רסו א סדר הרוחות בנענועים

 שט ב סדר הנענועין של ד' מינים

 שיב א אני והו הושיעה נא

 נו ה מי הוא מחבר ההושענות  

 הלכות חנוכה   
 ת ב מזמור שיר חנוכת הבית לדוד  

 שצה ב לבטל שיעור תורה כדי להדליק בזמן

 רעה א סדר הדלקת נרות חנוכה

 שצד ב יתת החנוכיה כשמדליק בתוך הבמקום הנח

 רפא ב מקום הנחת החנוכיה  

 שצג ב מקום החנוכיה בבית הכנסת

 תב ב הברכת שהחיינו אחרי הדלקת נרות חנוכ

 שצז ב נר חנוכה או נר של חנוכה

 ער א רמזים בנוסח "הנרות הללו" -חנוכה 

 שצו ב נרות חנוכה המכילות שמן מועט

 רעט א מאור החשמלהדלקת נרות חנוכה 

 שצא ב חנוכיה מאור החשמל

 שצב ב מדוע לא נתגלה החשמל לבוני המשכן

 שיד א פ' בימי מתיתיה לחנוכה

 רעד א קרבנות הנשיאים

 תא ב מנהג שתיית חלב בחנוכה ]א[

 תג ב מנהג שתיית חלב בחנוכה ]ב[

 רסד ב אאופן הדלקת המנורה בבהמ"ק לעתיד לב

 רעח ב במוצאי חנוכה המתפלל ערבית שנים

 הלכות פורים   
את טעות בסדר קרי -ר"ח אדר שחל בשבת    

 התורה
 רפו א

 רפז א פרשת זכור כשפורים חל בשבת 

 רצט א קריאת פרשת זכור בפחות מי'

 ק ב שווי מחצית השקל במטבע צרפתי 

 שב א מגילה נקראת בי"א י"ב וכו'

 רפח א מבטלין ת"ת מפני מקרא מגילה

 רפט א הקורא את המגילה על פה

 רצד א אותיות משונות בשמות בני המן

 שג א פ' ברכה אחרונה של מגילה

 ש א וםמנהג הנשים שלא לקראת את המגילה בי

 שנח ב מדוע קורין את המגילה בלילה

 ה ב עמוד ותגין למגילה

 שו ב כתיבת מגילה ע"י אשה

 דש א קכפל פסוק אחרון של קריאת ויבוא עמל

 שא א חייב איניש לבסומי בפורייא

 רפב א שיעור המצווה -מתנות לאביונים 

 רפג א סעודת פורים בליל טו

ף סיהשהה סעודת פורים עד הלילה, האם מו
 על הניסים

 קפד ב

 רצה א ביאור מדרש פליאה בענין שקלי המן

 רצו א עוד בענין שקלי המן

 רצח א לבישת מסכות בפורים

 רצא א דוכןפירוש המילה 

 רצב א מאכל זרעונים בפורים

 רצג א פורים על הנס

 רנח ב מילת תינוק בפורים

   
 חלק יורה דעה

  

 הלכות שחיטה   
 העיין בספר זבח תודה הרבה דיני שחיט  
  

 קלז ב אם מותר לאכול משחיטתם של האשכנזים

 ב ג סמיכת אב לבנו

 ג ג הראוי להיות נסמך

 ד ג שכר הסומכים

 קעא ג הראוי לכתוב כתב סמיכה לשו"ב   

 קעב ג נוסח כתב סמיכה לשו"ב   

 רכ ג תקנת בני העיר בשחיטה    

 ברכ ג שחיטה ע"י גוי בהשגחת השוחט    

 לו ג קצב שמכר טריפה לישראל

 קא ג שוחט שחתם על טריפות בחותם כשר

 שב ג שו"ב לעצמו ומוכר לאחרים )א(    

 שג ג מוכר לאחרים )ב(    שו"ב לעצמו ו

 שלד ג טבח שנמצא רמאי, דין הכלים    

 מש"ה ד ה חזקה של משפחה על משרת שו"ב

 מש"ה ח ה זקן הרוצה לחזור להיות שו"ב

 שלו ג בדיקה חוזרת לשוחט וותיק    

 שמא ג עדות שו"ב על חברו    
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 שא ג החלפת שו"ב מומחה בשניים אחרים    

 שלב ג עוד בענין מומר לערלות    

 ו ג שוחט שהוא אבל

 ה ג שחיטת סומא

 א ג שחיטה בנשים

 יד ג שחיטה מיושב

 ריח ג   חולה במחלת הכפיה, אי יכול לשחוט  

 ז ג השוחט עוף לעשות כשפים

 ז ג ל שחיטה שאינה מיועדת לאכילהברכה ע

 ח ג השוחט כבש לישמעאלי בחגו

 ט ג מדוע מסור ולא מוסר

 י ג שיעור פגימת הסכין

 קה ג פגימה בסכין שאינה נאגרת בציפורן

 יג ג העברת פגימה ע"ג קנה

 רמב ג    ה ימהאם עור הזרוע יכולה להעביר את הפג

 יח ג משפט השוחטים שלא בדקו את סכינם

 לז ג עוד על העניין הנ"ל

 טו ג לידע עיקור סימנים מחיים

 טז ג םתלש נוצות או חתך מקצת העור ויצא ד

 קכ ג צידת חיה ועוף

 קצח ג שוחטי מזרח ושוחטי מערב 

 קצח ג דין שהיה בשחיטה    

 רנב ג     שחט סימן אחד בעוף ושוהה העוף למות

 רכח ג כבה אור החשמל באמצע שחיטה    

 רכט ג מכירת דם העופות לנוצריות    

 רלב ג שסועה    

 רלג ג סימנים שהגדיים בני שמונה ימים    

 רלה ג איסור אותו ואת בנו בזכרים    

ך האם חיישינן שהפרכוס השלים את חיתו
 הקנה    

 רנז ג

 רסג ג איסור אכילת בהמה המפרכסת    

 רסד ג נוסח ברכת כסוי הדם    

 שצב ג ל כיסוי הדם    ברכה ע

 יא ג נשברה הסכין במפרקת

 רנו ג עקירת שן מכלב חי לרפואה    

   

   

   

   

 הלכות טריפות
 ותעיין בספר זבח תודה הרבה דיני טריפ  
  

 ג טריפות המוח, חוט השדרה וכו'
 

 יב ג נמצא חתך במפרקת

 מא ג השור שהורידו קרניו, האם לחוש לטריפ

 כז ג מים במוח שלחופית

 רסז ג מוח מתולע והקרום שלם    

 רפ ג עצם הנמצא בתוך חלל הלב    

 רעא ג מעי קטן היוצא מצוואר התרנגול    

 נב ג חורים בראשי התרנגולים

 רסו ג עצם הגולגולת שחור כעורב    

 ג טריפות הריאה
 

 לד ג יתרת בריאה

 רעג ג ריאה של כבש גדולה כשל שור    

 קפג ג יאה קשה הרבה    ר

 כח ג דין בועות בריאה

 רלד ג בועה בשיפולי אונה    

 קעג ג נאבד הקיסם של בדיקת הריאה   

 שכ ג לא נבדקה הריאה    

 כד ג אין אנו בקיאים בבדיקת ריאה של עוף

 שט ג אונות דבוקות    

 שיא ג שתי אונות כאונה אחת    

 ל ג נפיחה בריאה )א(

 לא ג בריאה )ב( נפיחה

 לב ג ריאה שואבת

 קפ ג ורדא שלא נסרכה כולה לכימה    

 ערה ג ריאה עם בועה מלאה תולעים    

 רעו ג סירכא תלויה מלאה דם    

 רעט ג אומה שנסרכה לדופן    

 קפ ג סדר נענוע הסירכא    

 שדמ ג מנהגי תלמסאן בענייני טריפות    

 שנא ג שחיטת האשכנזים    

 שנב ג עוד בעניין שחיטת האשכנזים    

 שסב ג בשר חלק ובשר קפוא    

 שסג ג עוד בענין בשר חלק    

 כה ג פסוק סירכא באמצע

 ג דרוסה שבורה וכו'
 

 רטז ג   עצם ה"בארכא" מחולק בחודו לשניים  
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 נא ג דרוסת הנץ

 כ ג תרנגול שנפל לבריכה של מים

 קטו ג הלא נשמט הירך ואיעכול ניבי

 רד ג עצם השוק שבורה    

 ריא ג חוט השדרה כלו שחור    

 רלט ג פירכס חצי שעה לאחר השחיטה    

 רמד ג עוף קטן שנשבר גפו    

 רמה ג גף עוף שנשבר וחזר ונקשר    

 כד ג גף שבור שנאבד

 רסח ג זפק שנמצא בו כעין מעי    

 רסט ג בהמה שיש לה בליטה גדולה בגב    

 ג טריפות הכבד, המרה ושאר בני מעיים
 

 רס ג נתקעה סכין בבטנה של בהמה    

 ש ג בעלת שני טרפסים מצד הכבד    

 קעז ג נאמנות הנשים בטעימת המרה    

 רג ג מסמר בבית הכוסות    

 קמו ג מרה בולטת בין הצלעות 

ת האם יש לדמות דין המעיים לדין שליי
 החמור

 קד ג

 מג ג מרהטבעת זהב ב

 כט ג הנמצאו שני טחולים ואחד נקוב בסומכי

 לה ג מסמר בכרס

 קפב ג כבד שנסרך לטרפסו    

 כג ג בליטה כביצה בכבד העוף

 רפב ג תרנגולת בעלת כבד גדול    

 רפה ג נעלמה המרה    

 רפט ג מחט בטחול    

 רצא ג כוליא אחת גדולה והשניה קטנה    

 רצג ג שור המשתין דם    

 רצז ג בני מעיים שיצאו דרך פי הטבעת 

 רצז ג  בני מעיים הנמצאים בין עור לבשר   

 ג עניינים כלליים
 

 שב ג שו"ב לעצמו ומוכר לאחרים )א(    

 שג ג שו"ב לעצמו ומוכר לאחרים )ב(    

 לא ג שאין לשנות ממנהג המדינה בטריפות

 לג ג טעם יתר כנטול

 רסה ג     מקור איסור הטריפה

 לה ג אומדנות בהלכות טריפות

 שיח ג   בהמה שאכלה סם המוות, אמאי מותרת  

 כג ג פעמים שיש להטריף מחשש סכנה

 שכב ג נכשל בבשר טריפה    

 שכז ג רפואה לטריפה    

 קא ג שוחט שחתם על טריפות בחותם כשר

 הלכות מליחה   
 כא ג רשבשר טריפה שנמלח או נתבשל עם בשר כ  

 לח ג נתבשל הבשר בלא מליחה

 שלה ג בשר שנתבשל בלא מליחה    

 לח ג דהאם מועילה חליטה במקום מליחה דיעב

 לח ג אשה שאינה זוכרת אם מלחה את הבשר

 פז ג בשר ששהה במקרר האם יש לו דין כבוש

ו כחל שנכבש עם הבשר מעל"ע בכלי שאינ
 מנוקב

 קטז ג

 קס ג ה   סמך לשיעור מיל של מליח

 שכט ג כבד שנקרע ונמלח ונתבשל עם בשר    

 שנח ג בשר טחון לצלי    

 שסז ג שמוש בכלי המליחה ברותח     

 שעד ג דין בשר ששהה ג' ימים בבשר קפוא

 קכ ג ביצי זכר שנמלחו בקליפתם

 שפז ג הכשר צלי ע"י מחבת    

 שפט ב שימוש בגריל להכשיר את הבשר

    

 ים ועופותהלכות דג
 רח ג תרנגולים הכושים      

 רי ג כשרות הטווס    

 רלא ג קשקשים הנקלפים ע"י תחבולה    

 שכח ג דג טמא הנמצא במעיו של דג טהור    

 הלכות חלב ודם   
 קצד ג     יםחלב שעל עצמות הצלעות הסמוכות לירכ  

 סב ד חלב ראשי הצלעות

 דמ ג נפל דם מנחיריו על האוכל

 רח ב ביצת אפרוח בהטמנה של שבת

 מט ג דם חגבים

 הלכות תולעים   
 רב ג תולעים בפולין וכו'      
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 שלג ג אורז שנמצאו בו תולעים    

 שסה ג בדיקת עלה הטיי מתולעים    

 הלכות ביצים   
 מ ג תרנגולת שילדה ג' ביצים  

 רנ ג ביצת אפרוח בחמין    

 מב ג א בה דםביצה בת יומא שנמצ

 הלכות בשר בחלב   
ש מוהמנהג הוא שלא לקיים כלי שנטרף לשי  

 צונן
 כב ג

 שסז ג כלי בשר שנתערב בכלי חלב 

 עהכחל של בהמה שנמלח עם הבשר בלי קרי
 שתי וערב

 קטז ג

 קטז ג כחל שנתבשל עם בשר

 קפא ג בישול הכחל עם הבשר    

 קכח ג בישלו בשר בכלי חלבי 

 רמו ג של בשר על קדרה חלבית     כיסוי

 שיג ג ביאור דברי הרמ"א יו"ד צד, ה 

 שכז ב עוגיות שנטחנו במטחנת בשר  

 הלכות תערובות   
 כו ג םריכלי שנאסר בבליעת איסור ונתערב באח  

 יז ג חתיכה הראויה להתכבד

 יז ג תערובת בשחיטה

 יט ג אדנאידין חתיכה הראויה להתכבד בבשר חי ה

 יט ג דין קבוע וחתיכה הראויה להתכבד

 כא ג המנהג שמשערים כל מליחה בשישים

 קטז ג בכל מליחה משערינן בשישים

 כא ג תעבר ובישל תערובת חד בתרי בקדרה אח

 כא ג יןרפגם במליחה עצמות האיסור וההיתר מצט

 כא ג המנהג שלא לצרף את בליעת הקדירה

 כא ג המנהג לשער את השישים במשקל

 לט ג עכבר שנפל לבאר מים חיים

 מו ג להדליק סיגריה מנר של חלב

 מח ג כל דפריש

 נ ג שמן זית של גויים

 פז ג בשר ששהה במקרר האם יש לו דין כבוש

 קטז ג בשר שנמלח בלי נקור

 קלח ג היתר הויזיטלין 

 קסב ג כשרות הויזיטאלין   

 שפו ג כשרות התרופות    

 של ג ותן טעם בבעל חי    האם יש דין נ

 שפו ב לא לאכול שום עם בצל 

 הלכות בישולי עכו"ם וכו'   
 שכו ג כשרות אבקת ביצים של גויים      

 סו ג בישולי עכו"ם בזמן הזה

 שפא ג כשרות הסרדינים ]א[    

 שפב ג כשרות הסרדינים ]ב[    

 רו ג החמאה הבאה מצרפת    

 שכו ג יכשרות אבקת חלב נוכר

 נג ג שליחת חמאה ע"י חותם

 צב ב חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו

 פ  ג חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו

 קפו ג שמירת בשר כשר שאצל הגוי    

 רסב ב פת פלטר

 פד ג שאין לחשוש לשתות מים בזמן התקופה

 המנהג הוא לא לחשוש לגילוי האוכלין
 והמשקין

 כה א

 הכשר כליםהלכות    
 מז ג שימוש בכלים של עכו"ם בצונן  

 כב ג שימוש בכלים שבלעו ספק איסור דרבנן

 פקס דין כלים שנתבשל בהם ודאי טריפה או
 טריפה

 כב ג

 כו ג קנין כלי סעודה מהגוי

 כו ג םריכלי שנאסר בבליעת איסור ונתערב באח

 כב ג דין כלי אימייל

 קעא א שפוד שצלו בו עופות

 קעב א פורצ"ליין כלי

 ריט ב כלי לפורצליין

 קסג א האם כלי האמאייל בולעים 

 יב ב תביערהכשר כלים הנקראים לברראד ולקו'ב ב

 רלז ב הכשר סכין בעל קתא

 רפט ב שימוש בפורסליין בפסח בשעת הדוחק

 שסח ב הגעלה לכלי חמץ צונן

 קעד א כלי זכוכית שאינם נשברים
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 קעז א הכשר שיניים תותבות

 הלכות יין עכו"ם   
 קמ ג  מצא יינו פתוח, אי חושש למגע עכו"ם  

 קעח ג   גוי שנגע ביין כדי לאוסרו לישראל  

 רט ג חומץ יין ששכשך בו הגוי    

 שיד ג  כך   ב תהגוי שהציל חבית של יין, האם פסל או

 שיז ג דין יין שנגע בו "חילוני"    

 שכה ג  סיד העשוי מסתם יינם   

 פח ג הכשרת בורות יין של גויים

 פט ג מטהר יינו של גוי למוכרו לישראל

 סו ג הנקטינן כהרמ"א להתיר סתם יינם בהנא

 קנא ג מים שרופים מסתם יינם 

 סו ג מים שרופים מסתם יינם

 קמט ג מים שרופים מסתם יינם 

 קנב ג עוד בעניין מים שרופים מסתם יינם

 ה זרההלכות עבוד   
 סו ג צורת אדם לנוי  

 סו ג האם להתייחס לנוצרים כאל עע"ז

 קח ג היחס לנוצרים של זה הזמן

 קח ג אמונת הנצרות אינה עבודה זרה

 עד ג ציור שתי וערב בהיכל בית הכנסת

לא ו וןשתי וערב של הנוצרים אינו אלא לזכר
 לפולחן

 קו ג

 ותחושתאין איסור להתפלל כנגד שו"ע, רק לה
 כנגדו

 קו ג

 קח ג בית הכנסת במקום שהיתה שם כנסיה

 שלח ג תמונה בראש ספר    

 שעג ג איסור שאילת עתידות 

 קנט ג איסור לצור צורת אדם   

 שעב ג  קריאת ספרים שיש בהם דברי כפירה   

 שעג ג שריפת קמיעות    

 הלכות ריבית
 קכב ג איסור ריבית בבאנקים  

 שכח ג בן מהמומרת הלוואה בריבית ל

 הלכות פאות הראש והזקן   
 קלח ב גידול זקן כנגד רצון ההורים  

 צב ב גידול פיאות 

 הלכות נדה   
 שעח ג     רהמנהגי יוצאי צפון אפריקה בדיני הטה  

 שה ג מניין ימי הנדה    

 קכד ג י"א יום שבין נדה לנדה

 רנד ב ימי נידה לאחר בעילת מצווה 

 קסח ג רת ז' נקיים לפני חליצה   ספי

 ריד ג ספירת ז' נקיים של שוטה    

 שסט ג    ר ו"אסור להקל בז' נקיים בשביל לקיים פ

 שיב ג כ"ז ימים נקיים לאחר הלידה    

 קלד ג האם כינים חוצצים 

 רל ג   שיניים של זהב, אי חוצצין בטבילה  

 פב ג טבלה ושכחה את הטבעת באצבעה

 דרכ ג י מברכים על טבילת הנדה    אימת

 סא ג טבילה בלי בלנית

 רלז ג אמתלא    

 קכג ג חשש דם חימוד בבא מן הדרך

 שמו ג פקידה בשעת יציאה לדרך    

 נו ג דם במכנסיים לאחר תשמיש

 ה ה סת אשה נדה לבית החיים כני

 הלכות מקוואות   
 ע ג חמום המקווה  

 עא ג עוד בענין חמום המקווה

 עב ג עוד בענין חמום המקווה

 שלט ג מחמם מים למקווה    

 פה ג שיעור המים במקווה 

 צח ב ברז במקווה  

 הלכות נדרים ושבועות   
 ס ג נדר בחלום  

 קב ג התרהי מצווה ע"י אבותיו שלא לשחוט, אי בע

 קלא ג ג' הדיוטות להתרת נדרים 

 רטו ג מי נקרא מומחה לעניין נדרים    

 רכה ג נדר לאסור עליו את אשתו    

 רצב ג  התרת נדרים בלי ידיעת פרטי הנדר   

 שכג ג     והצוסעודת חינוך הבית, אי חשיב סעודת מ

 שעז ג    תוקף מסירת המודעה של ערב ראש השנה
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 קכד ב  התרה למנהג וצוואה לא לזרוע ולנטוע

ד האוסר דריסת רגל על חברו האם ביהמ"
 בכלל

 מא ה

שבועה שמשביעין את המתמנה למשרה 
 ציבורית 

 סב ה

 הלכות כבוד אב ואם   
 קלה ג כבוד אחותו הגדולה   

 קלז ג כבוד אבי אביו 

 נח ג אביו מעכב בעדו מלהיות סנדק

 קלב ד אב המסרב בבנו לישא אשה פלונית

 קלח ב גידול זקן כנגד רצון ההורים

 ד תורההלכות תלמו   
 רג ב הזכרת שם ה' בזמן לימוד תורה  

 תו ב הדרך הראויה במלחמתה של תורה

 קפז ב לימוד תורה בגילוי ראש

 קעה ב מעשה הכתב

 הלכות כבוד רבו ות"ח   
 קפט ג תוכחה מגולה על זלזול בשד"ר      

עת ו יתכבוד תלמיד חכם )א( ]פרשת ירחון "ב
 לחכמים"[    

 קצ ג

עת ו יתיד חכם )ב( ]פרשת ירחון "בכבוד תלמ
 לחכמים"[    

 קצא ג

ון רחית תוכחה על זלזול בכבוד ת"ח )ג( ]פרש
 "בית ועת לחכמים"[    

 קצב ג

עת ו יתכבוד תלמיד חכם )ד( ]פרשת ירחון "ב
 לחכמים"[    

 קצג ג

 קצז ג     כבוד תלמיד חכם ]פרשת ירחון "ההד"[

 קיח ג תקנה לכבודה של תורה

 שנט ג דוי על ביזוי חכמים    ני

 כח ג חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר

 קיג ג חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר

 רפג ג   האם ת"ח יוכל לנגן עבור חתן וכלה  

 רעח ג נדוי על זלזול בכבוד החזן    

 הלכות צדקה   
 עו ג אמירה לגבוה בצדקה  

 עו ג דיני אסמכתא לעניין צדקה

 קל ג עירך ות"ח של עיר אחרת  עניי

 קלה ג אמר לעני לתת לו צדקה 

 שו ג הנהנה מן הצדקה שלא כדין

 שפג ג חיוב מעשר כספים    

 מש"ה ו ה חזקה בנכסי הקדש עניים

 טז ה פרנס הקהל שהוציא הוצאות מכיסו

 לו ה המס על הבשר

 מד ה זכות הצדקות הניתנות על קברו של צדיק

 מש"ה א ה זכות הצדקות הניתנות על קברו של צדיק

 מש"ה ב ה סילוק גבאי צדקה לא אמינים

הוצאת נכסי צדקה מידיים פרטיות לועד 
 הקהילה

 מש"ה ג ה

טענה של שמש בית הכנסת שנהנה משמן 
 הקדש

 מש"ה י ה

כיבד את חברו בעליית התורה, על מי 
 התשלום

 כא ה

י שבמינוי ב"ד צריך להיות על דעת רב תו
 העיר

 פו ד

 כז ד פרנסת הבת שיש לה עבודה

שבועה שמשביעין את המתמנה למשרה 
 ציבורית 

 סב ה

 הלכות מילה   
 נח ג אביו מעכב בעדו מלהיות סנדק  

 קל ג ל מולר מי שיודע למול, האם יכול למסור לאח

 רלח ג מנהגי מילה בעיר תלמסאן    

 קג ג ברכות המילה לבן ערל

 דש ג  ברכת המילה של יהודי הנולד מגוי   

 עג ג ל ברכת מילה אם ציוה או צווהע

 שטז  ג תוקף חיוב המציצה בזה"ז

 שטז ג דין מציצה ע"י שפופרת    

 שסח ג הטפת דם ברית למי שנימול בלילה    

 קמה ג אם הטפת דם ברית דוחה שבת 

 קיז ג הקטרת קטורת בשעת הברית מילה

 עט ג מילה ביום טוב

 סז ג מילת ממזר

 קנג ג    סדר מילת הממזר

 קנד ג מילת ממזר בשבת   

 שלא ג מינוי ערל למשרה ציבורית    

 רמג ג מילת גוי לשם רפואה    
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 עג ג טעם מילת תינוקות שמתו

 קכו א הבאת מוהל בשבת  על גבי בהמה

 קיד א השחזת סכין המילה בשבת 

ל הטוען שהוא מוהל, אי נותנים לו למו
 ראשונה בשבת 

 קטו א

 קלח א בת  ע"י אבי הבןמילה בש

ם דברכה על הטפת  -הטפת דם ברית בשבת 
 ברית

 קלט א

 קמ א מילה שלא בזמנה ביום שישי בשבת 

 חהמילת בן ישראלית הנשואה לגוי אם דו
 שבת 

 קמב א

 רנח ב מילת תינוק בפורים

 קיז ב מנהגים במילה של ישראל נשוי נכרית

 פד ד מילת הבן של הנשואה לערל

 תט ב ליהו הנביא מגיע לכל בריתאיך א

 פד ד נקרא לוי ואינו לוי, האם למולו

 מש"ה ו ה חזקה במצוות מילה

 מש"ה ט ה חזקה על מצוות מילה

   

   הלכות גרות
 שצ ג גיור בלי טבילה

 סח ג ה שהוחזקה יהודיה ונמצאת נוצריהאש

 עה ג הייחס לגרי אמת -בעניין גרות 

זמן בר גיוההסיבות להקל בעניין  -בעניין גיור 
 הזה

 קח ג

 קמח ג גיור גויה הנשואה בערכאות לכהן 

 קעט ג ערבי מהול הבא להתגייר    

 קפד ג גיור ישמעאלים    

 ר ג גרות לשם אישות    

 רכז ג "י רופא גוי    מילה לגר ע

 רמא ג   גר שחזר לגויותו ושוב בא להתגייר  

 שמג ג    ר קטן שמל ולא טבל, איך לזכור את הדב

 קלב ב כתובת גיורת

 קיח ד חשש ממזרות בגיור קטנים

 קכ ד נישואין של גרים בחול המועד

   
   הלכות סת"ם
 ריג ג כתיבת ספר תורה בשותפות    

 שמב ג לבובין בספר תורה    חשש עורות 

 שסו ג ספר תורה שיריעותיו אינן שוות   

 סב ג יריעת בת שתי דפים בספר תורה

 קיט ג יריעה בת שתי דפים בספר תורה

 רפו ג     הדבקת טלאי ליריעה של ספר תורה )א(

 רפז ג     הדבקת טלאי ליריעה של ספר תורה )ב(

 רפח ג    )ג( הדבקת טלאי ליריעה של ספר תורה 

 שסו ג טלאי לספר תורה העשוי מגויל    

 שכא ג אופן הכנת הדיו לסת"ם    

 שמה ג סופר שנקטעה ידו    

 שח ג אופן קידוש השמות המסופקים    

 לג ב תפירת עמודי ספר תורה

 לח ב עמודי ס"ת

ספרי תורה שהוקדשו לע"נ, אם ניתן 
 להקדישם עבור אחרים

 שיח ב

 שמג ב דשת ספר תורה נוסח הק

 טז ד הוצאת ספר תורה מבית הכנסת שהופקד בה

הכנסת, אי ניתן  ספר תורה שהופקד בבית
 להוציאו

 יח ד

 קצה ג הולכת ספר תורה מעיר לעיר    

 קיב ב מכירת ספר תורה של יחיד

 עח א מכירת ספר תורה ע"י גורל

 קיב ג ספר תורה שחסר בו אות אחת

 קכט ג נקב ליד אות ה' של שם ה' 

 קכט ג ב של בראשית קטנה כשאר האותיות 

 שצד ג יו"ד דבוקה באל"ף

 מג ב פילגשים מלאה בס"ת, הפך הדרשעל 

 רה ג "פילגשים" מלא, הפך דברי רש"י

 ריב ג םנפלה טיפת דיו על הא' של שם א'לוהי

 שכה ב ספר תורה שנאבדה בו טעות

 שצד ג להניח ספר תורה בלי תיקון

 שצד ג תקריאה בספר תורה מוטעה מפני המחלוק

 קלט ג העברת קולמוס על ספר תורה שדהה

 שצד ג תורה שנתאדמו האותיות ספר

 שעט ב ס"ת שנפל

 שעט ג נפילת ספר תורה מהארון לתיבה

 פ א רימונים של ס"ת שיש בהם צורת יונה

 שפט ב קינוח בעתונים בבית הכסא

 שעה ב מחיקת שמות הנקלטים

 שלט ב מחיקת השם מתקליט
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 שסד ג מחיקת השם מתקליט

 שסט ב חשש מחיקת ה' ע"י כיבוס

 לט ב של דפוס כתב

 קצט ג קדושת אותיות הדפוס

ה שימוש בסדין של ספר תורה בתוך סגול
 להריון

 קצו ג

 סג ג יםויגללמוד ולהתפלל בספרים הנדפסים ע"י 

 קלא ג בדיקה מדגמית של המזוזות

 סט ג קביעות מזוזה וכריכתה

 קיא ג תגין במזוזה

 רכו ג קביעת מזוזה במכונית

 קי ג אסתר עמוד ותגין במגילת

 נ א מנהג המערב בגניזת ספרים

 הלכות פדיון הבן   
 קכו ג פדיון הבן ע"י כהן רווק  

 קכז ג סדר פדיון הבן אי מעכב

 קלג ג הפילה חתיכה, אי פטורה מפדיון הבן 

 קפח ג     בןה הפילה חתיכות, מה דינה לענין פדיון

 רנא ג פדיון הבן לפני הברית    

 שנה ג ם של פדיון הבן    חישוב ל' יו

 שנו ג יום הפדיון שחל ביום חמישי בערב

 שנו ג  חד   א וםסדר פדיון הבן למי שנימול ונפדה בי

 שצא ג פדיון בן הכהן או הכהנת    

 יא ה סדר פדיון הבן לחרש  

 מצוות התלויות בארץ וכו'   
 קמב ג פדיון נטע רבעי בחו"ל   

 קמג ג ערלה בחו"ל 

 שעד ג חשש ערלה בשוק    

 קמד ג סדר פדיון כרם רבעי 

 קעה ג וידוי מעשר שני    

 קמז ג הכהנים בהפרשת חלה חיוב 

 רצה ג חישוב השיעור מ"ג ביצים של חלה    

 רצו ג טעם שינוי המידות ועוד    

 סג ב חלה מצדדי העסה 

 רכח ב סדר הפרשת חלה

 נז ג משיכה בפרד ובסוס

 סז ד ישיבת ארץ מצרים בזה"ז

   
 הלכות רפואה

 קכא ג רוק הבכורות לרפואה  

 שעה ג ות    קבלת זריקה ע"י אח

 שעו ג לקיחת דם ע"י אחות    

 רנו ג עקירת שן מכלב חי לרפואה    

 קט ג ניתוח המת לצורך לימוד רפואה

 קט ג רשתית עיני המת לתועלת החיים

 שי ג     ססכהן רופא, אם יכול להיכנס לבית הגו

   
 הלכות אבילות

 דיני המת וקבורתו  
  

 פד ג שפיכת המים בשכונת המת

 קו ג הסתכלות בפני המת

 רנג ג נשיקת פני המת לפני הקבורה    

 קט ג רשתית עיני המת לתועלת החיים

 קט ג ניתוח מת ללמוד ממנו על מחלה

 שפה ג ניתוח מתים    

 שטו ג חניטת מתים    

 קלג  ג לחנוט רגל כרותה ל"ע 

 קכה ב המקור לנקוי המת בשעת הרחיצה 

 קנז ג רכבת    רחיצת הנדרס ע"י

 קכה ב טהרת המת מבית ומחוץ

אם אנשי החברה קדישא צריכים להיות 
 ישראל כשרים  

 קכה ב

 קכח ב עוד בענין כשרותם של קוברי המתים 

 קו ב הלבשת המת כמו הנוצרים

 עט ג תכריכין של גויים

 י א הטלת ציציות פסולים בבגד של מת

 י א בגד כלאים למת

 שלז ג ע"י נידות    תפירת תכריכים 

 קו ג בית קברות לכל הדתות

 קיד ג לויית מת גוי

 קכה ג הספד לאשת חבר בבית הכנסת

 קמא ג קבורה בארון 

 שפח ג קבורה בארון    

 קפז ג קבורת יהודיה מומרת    
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 רצח ג קבורת בעל כתובת קעקע    

 קסה ג קבורת אלמנה החייה עם ערבי   

 קנה ג    להיקבר ביום שישי דחיית הקבורה כדי

כי דרמ האם יש לחופשיים של ימינו דין פורש
 ציבור

 עח ג

 עח ג עתשכמעט ואין בנמצא דין מאבד עצמו לד

 שפד ג מאבד עצמו לדעת    

 סד ג איש ואשה שמתו את מי קוברים תחילה

 קסא ג על מי מוטלת עלות הקבורה   

 שמט ג קבורת יהודי אצל גוי    

 שנ ג ת גוי שמת בין מילה לטבילה    קבור

 רמ ג  קבורת מוהל עם הערלות שמל בחייו   

 קו ג פרחים על ארון המת

 פז ב ברכת בית הקברות

 שנג ג תפילה בבית הקברות

 שפ ג לימוד ליד הקבר

 שעט ג תהילים בבית הקברות

 קסד ג סדר נטילת ידים שלאחר הקבורה   

 ישאר תורה אצל קבורת ספ -טעם הייסורים 
 המדוכא בייסורים    

 שמ ג

 רמז ג סדר יום המיתה והקבורה    

 רמט ג המשך סדר הקבורה והאבילות    

 שנד ג פינוי המת מקבר לקבר    

 י א הוצאת המת מהקבר כדי להלבישו

 ק ג פינוי המתים מקבר לקבר

 שע ג פינוי קברי מתים    

 שמח ג פינוי המת לכבודו    

 ריז ג ינוי קברות למנוע חילולם    פ

 קנו ג פינו עצמות קטן בכדי לקבור גדול   

 הלכות טומאת המת
  

 שכד ג    ה צבהאם כהן יכול להיכנס לבית שיש בו מ

 סה ג חלון החוצץ בפני הטומאה

 פג ג כהן בבית שיש בו מת

 רמח ג טומאת אוהל של נוכרי    

 שז ג טומאת מת לכהן אבי הבן    

 שי ג     ססכהן רופא, אם יכול להיכנס לבית הגו

 קסז ג כהנת מעוברת, אם יכולה להיטמא   

 הלכות אבילות
 קכד ג אכילת בשר לאונן  

 קח א ש"ץ אונן בשבת 

 קסב ב הירפטהלהפסיק אונן בתפילתו להודיע לו על 

 רכא ג להליבן צידוק הדי -צידוק הדין בחוה"מ וכו' 

 קע ג   ת , מאימתי מתחילה האבילוהנקבר בארון

 קסג ג   אונן שלא התפלל, אי יש לו תשלומין 

 ס ב לילה ב בריום א' לאבל על מת ביום ונק תפילין

 רכג ב הנחת תפילין ביום ראשון של אבילות

 קעד ג סעודת הבראה קרוב לכניסת השבת   

 קעו ג טעם סעודת הבראה    

 קכג ג שנימתי האבל מניח תפילין ביום ה

 פא ג ל'ה יןמי שנקבר ביום טוב שני מאמתי מתחיל

 קצט ב צידוק הדין בחול המועד

 ו ג שוחט שהוא אבל

 נד ג נסיעה נחוצה לאבל

 נה ג נשיאת כפים לאבל

 קיז ג מלאכה לאבל לאחר ג' ימים

 קסט ב ת"ת לקטנים בזמן אבילות אביהם 

 קלב ג ת"ת לקטנים בזמן אבילות אביהם 

 קכג ג ובטאם אבל יכול להיות ש"ץ בשבת ויום ה

 קלג  ג להשיא את בתו לאחר הז' 

 קלד ג קדיש על קטן מבן יג 

 קלה ג אבילות של שותף לעניין מלאכה

 קלו ג שאילת כלים מבית האבל 

 של ב הלל בבית האבל  

 קנ ג הלל בבית האבל 

 רצ ג אמירת הלל ע"י האבל    

 קפה ג ברכת הלבנה לאבל    

 קפד' ג סעודת הכנסת ספר תורה לאבל    

 קסה ב הקורע בחמתו ועל אבלו

 גרכ ג אבילות בערב שבת    

 רלו ג לימוד תורה בליל ז' של אבילות    

 רלא ב אבל עולה לתורה בט"ב

 רנה ג פקידת המת ג' ימים לאחר הקבורה    

 רנח ג    ד ילמיילדת ביום א' לאבלה, אי מותרת לי

 רנט ג לשאת אחות אשתו לאחר הז'    

 רסב ג קניית בגדים שחורים בז'    

 רסז ג ישיבת אבלים על כסא וספסל    

 ער ג חתיכה מהתכריכים על פה האבל    
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 ערב ג צפרא דמריה טב לאבל    

 רעד ג רחיצת האבל לכבוד ברית בנו    

 רעז ג דבר האבד אצל האבל    

 רפא ג של האבל     תוספת בברכת המזון

 רפד ג סעודת הבראה סמוך לכניסת השבת

 רפד ג סעודת האבל משל אחרים כל ז'    

 שצג ג סדר ישיבת האבלים בשבת    

 רצד ג אמירת קדיש על מי שטבע בים    

ה בלקאשה שנתגרשה בערכאות של גויים ולא 
 ה גט מבעלה ונפטר, אם צריכה לשבת שבע

 קלא ב

 השכיר מי שיאמר קדיש עלחיוב הבעל ל
 אשתו    

 רצט ג

 שנג ג מנהג האבל לעבור לפני התיבה

 שנג ג בגד חדש לאבל

 שסא ג שמחות בזמן האבילות    

 ק ב ג' שבתות לאבילות  

 קסט ג   ן גזירת ל' למי שנפטר בשני ימים לניס

 קנד ב שיעור גערה לענין גילוח הזקן

 רסא ג  שר   גילוח זקן האבילות מפני כבוד ה

 קנח ג תגלחת לאבל תוך ל'   

 סח ג אלהשכבה וקדיש על נוצרית הנשואה לישר

 שפ ג מועד פקידת השנה לנפטרים

ן בשנה מעוברת איזה אדר מחשיבים לעני
 הירצאייט )יום שנה( 

 קכד ב

 ריט ג ברית ביום היארצייט    

 שנז ג אימתי הוא הייא"ר ציי"ט    

 שנז ג  ישעד מתי אומרים קד

 שס ג  קביעת יום המיתה כשמת בבין השמשות 

 קלב ב מנהגי בית הקברות בר"ח ובחוה"מ

   

 חלק אבן העזר
  

 הלכות פריה ורביה   
 צב ד דפקנא אין כופין לגרש מי ששהה י' שנים ול  

 קלג ד חיוב לערב אל תנח ידיך

 קלב ד אב המסרב בבנו לישא אשה פלונית

 קכט ד אחותולישא את בת 

 פו ג אימוץ ילדים

 לז ד אימוץ ילדים

 קלד ב הזרעה מלאכותית

 קכב ד לישא אשה על אשתו שפסקה לילד

 צט ד שתיית כוס של עיקרין

 מו ד סירוס סוס משוגע

 נז ד נאמנות החיה

 נח ד נשים המותרות לשתוקי

ל ע לקנוס את הנכשל בעריות ובנשיאת אשה
 אשתו

 נט ד

 ס ד בהמשך הנ"ל

 עד ד חשש התעברה באמבטי

 עה ד פירוש הבטוי "לא מפיה אנו חיים"

 צד ד הטוענת שנתעברה מפלוני

 כט ד מופקרת הטוענת שהיא הרה לפלוני

 קט ד פנויה שנתעברה ומתה, דין בתה

ה פנויה שנתעברה ומתה, דין בתה לכהונ
  בשעה"ד

 קי

 בת הגוי לכהונה
 

 קכ

 ברת על לאוהאם גרושה הנשואה לכהן עו
 

 פה

 בת הגוי והיהודיה לכהן
 

 צח

 ישיבת ארץ מצרים בזה"ז
 

 סז

 הלכות אישות   
 קיז ד גילוי ראש בנשים  

 קי ב כסוי ראש בנשים

 קו ד גילוי ראש בנשים

 קל ד פאה נוכרית

 שסג ב קול באשה ערווה

 קלד ב הזרעה מלאכותית

 קח ד חינוך מעורב

 שכב ב דור בבגדיותוכחה על חוסר צניעות ה

 כב ד דין היבמה בתחיית המתים

 כב ד אשת אליהו הנביא מותרת לינשא

 כד ד להוציא אשה מבעלה ע"י איגרות כיעור

 כח ד דחיית עדות על כיעור

 לג ד לאסור אשה על בעלה ע"י אגרות חשק

 לב ד נטען על אשת איש, האם יכול לישאנה

 קכא ד חשוד שבא על אשת איש ובא לישאנה

 לד ד ושתלשאת את אחות אשתו שנאף עמה בחיי א

 לה ד מיניקת חברו
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 מא ד הנושא מיניקת חברו בשוגג

 נד ד לישא אחותו מן הזנות

 ק ד גזירת ג' חודשי הבחנה

 קלד ד יםגזירת הבחנה, האם היא כוללת ז' נקי

 קה ד ממזר כהן

 קכז ד ספק ממזר

 הלכות עגונות   
 עא ד עגונות )אלקלעי( אודות קונטריס  

 מג ד עדות גוי מסל"ת להתיר עגונה

 כח ד ורהנשבע לחברו להרע לו נחשב לשונא גמ

 הלכות קידושין   
 ג ד חזרה משידוכין  

 ודהחזרה משידוכין בגלל צוואת רבי יה
 החסיד

 קלה ד

 ז ד טוען על משודכתו שנסעה בשבת

א טוען מבטל השידוך שהצד השני לא הוצי
 הוצאות

 ח ד

 י ד חזרה משידוכין בטענת פריצות

 עז ד ןמוסדר הקידושין והחופה הנהוג בזמן קד

ו עשתקנת בני העיר לפסול קידושין שלא נ
 בב"ד

 פו ד

 קז ד תקנת הרבנות בעניין סידור חו"ק

 לו ד קידושין בפני עדים פסולים

ו תקנת הקהילה להפקיע קידושין שלא בא
 לכלל נישואין

 לו  ד

טענת קידושי טעות כנגד המסרב לגרש 
 כדמו"י

 לח ד

 ב ד קידושי שחוק

 נו ד קידושין על תנאידחיית ההצעה של 

 סב ד קידושין על תנאי

 סג ד קידושין על תנאי

 קיב ד קידושין על תנאי לאפקועי מיבום

 סא ד סדר קידושי חרש

 מז ד סדר קידושי חרש

 מז ד ברכה על קידושי חרש

 קכה ד קידושין על פי המתקדשת

 קכו ד אב שאמר שקדש בנו לפלונית

 קכח ד [םין אזרחייתוקף קידושי אלמירי ]נישוא

 קיח ד נישואין ביום ראשון בשבוע

 קלב ב חתונה בלי חופה

 קג ד חופת שני אחים ביום אחד

 קד ד חופה בבית הכנסת

 כ א עטוף חתנים אם צריך ברכה

 קיד ד ירח דבש לאחר החתונה

 הלכות כתובות   
 מ ד טעם תקנת הכתובה  

 שסד ג אבד את הכתובה, האם לסמוך על הקלטה

 שסד ג אבד את הכתובה, האם לסמוך על ההעתק

 כג ד האשבאור לשונות הכתובה בעניין פרנסת ה

 פב ד נוסח תנאי הכתובה שלא ישא אחרת

 ה ד כתובת יבמה

 קלב ב יכי" לאלמנה וגרושה כותבין "מוהרי

 עו ד נוסח כתובת חרש

 פז ד איזהו הב"ד הכותב כתובת חרש 

 עח ד מבי נשא הכתוב בכתובה

 יא ד סך כתובה מופרז

 יט ד תקנות הקדמונים בעניין סכי הכתובה

 יט ד זיםסכי כתובה מופר

 מה ד להגדיל סכי הכתובה

 צא ד סכי כתובה מופרזים

 כא ד ברחה מהבית בגלל שלב בעלה על אחרת

ת אס המנהג לכוף את הבעל לעבוד כדי לפרנ
 אשתו

 כג ד

 כה ד הקורא לאשתו "זונה"

 כז ד באמסירת הבת לשמירת הסבתא במקום שיש 

 כז ד החזקת הבת אצל האם במקום שיש אב

 כז ד הבת שיש לה עבודהפרנסת 

 ל ד םניש' אב שרוצה להוליך את בנו עמו לפני ו

 לא ד כהן הטוען טענת בתולים

 לט ד יואשה הדורשת מבעלה שלא לגור בבית אב

 א ד גירושי יבמה שלא ילדה

 יד ד אשה המקללת את בעלה

 טו ד טוען על אשתו שעושה לו כשפים

 יז ד המתחייב לחתנו לתת לו מדור

 עב ד עצה לקטנה שנשרו בתוליה

 א ד אשה הטוענת שנסתלקו דמיה מפחד בעלה
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 ד ד פריעת כתובת אלמנה

 ט ד שומת הנכסים של המגורשת

 פא ד מעוברת שבתוליה קיימים

 פג ד רתשל אשה שבעלה נשא אח דין מעשה ידיה

 פז ד  ה מתה האשה טרם קבלת כתובתה, מי יורש

 שיז ג תקנת הנקת הבן והבת

 פח ד תקנת הנקת הבן והבת

 צז ד יןושירזכותו של האב לראות את בתו לאחר הג

 קב ד מזונות הבת כשהאמה פרוצה

 קו ד גילוי הראש בנשים

 קיז ד גילוי הראש בנשים

 קי ב בנשים גילוי הראש

 קטז ד זכות הבעל בזכיית אשתו בפייס

 יט ה תשלום קבורת אשתו

 נט ה מי חייב בקבורת האשה 

 הלכות גיטין   
 סדרהל ע עיין בספר גרש ירחין כל דיני גיטין  
 כו ד ם הגט נחשב לדיןהא  

 נא ד אשה העושה כשפים לבעלה

 צ ד סידור הגט בע"ש

 כו ד כתיבת הגט בערב שבת

 מד ד להטיל מאסר על המוציא לעז על הגט

 מח ד קשה לפסול גט שכבר ניתן

 נ ד שוטה המגרש

 נב ד גדר השוטה

 קכג ד גדרי אשה שוטה

 נג ד אהלקנוס הרוצה לסדר גט שלא הגיע להור

מנהגי תלמסא"ן בכתיבת הגט, שליחות 
 והרשאה

 סו ד

 סו ד הרשאה ע"י הדואר

 פ ד כתיבת גט הנשלח ממקום למקום

 פו ד גטה ספרא דדייני הם בחזקת בקיאים בדיני

 פט ד אותיות הגט מחוץ לשיטה

 צב ד רששהה י' שנים ולא נפקד, האם חייב לג

 צה ד מניין שטרות ומניין בריאת העולם

 צו ד "העומד" שבגט לשון

 קא ד אותיות דבוקות בגט

 קיא ד שכר הסופר לא שולם ע"י הבעל

 קטו ד כתיבת הגט באותיות רש"י

 קלא ד פלגינן דיבוריה ברשע וקרוב כאחד

ל עת חשש נתנה עיניה באחר באגרות הנכתבו
 ידה

 כד ד

 לא ד אין האישה מעיזה פניה בפני בעלה

 קלב ב ותהאם צריך גט למקודשת בערכא

גירש בערכאות ומסרב לגרש כדת משה 
 וישראל

 פז ג

 כו ד האם הגט נחשב לדין

 מש"ה ה ה חזקה על כתיבת גיטין

 מש"ה יב ה מסדר גט שרוצה לחזור למקומו

 סו ד טכתיבת השם סעיד בג

 הלכות יבום וחליצה   
 ה ד כתובת יבמה  

 גי ד יבמה המסרבת להתייבם לאח הגדול

 יג ד אשה מבוגרת, האם חייבת ביבום

יין ענלו הנטען על האלמנה וילדה, אי חשיב בנ
 יבום

 כה ד

 מט ד פירוש דברי הטור אהע"ז סימן קע"ג

 נה ד יבם שוטה

 סד ד קידושין על תנאי כדי לבטל חליצה

 סה ד המשך הנ"ל

 סח ד ןמחאה כנגד המתיר שומרת יבם שלא כדי

 סט ד המשך העניין הנ"ל

 ע ד המשך העניין הנ"ל

 עט ד נאמנות הרופא לפטור מחליצה

 צג ד יבם פורק עול שאינו רוצה לחלוץ

 א ד גירושי יבמה שלא ילדה

 קיג ד בא הרוג ברגליו

 קיט ד יבם חיגר ויבמה שחסר לה האם

 מב ד בוחל וצמל

 עג ד טעם למצוות חליצה

 סח ג אלחליצה ויבום של נוצרית הנשואה לישר

 נז ה ולדות מפילגש אינם פוטרים מחליצה
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 חלק חושן משפט
  

 הלכות דיינים   
 יא ה אשה שתלשה שערו של איש הרב עם בעלה   

 יב ה עונש הגוי על ביטול ז' מצוות בני נח

מדוע בני נח נענשים בלי צורך בעדים 
 והתראה

 יג ה

 יט ה המלבין את חברו חייב מלקות  

מסרב להתדיין לפני שיודיעוהו על מה הוא 
 נתבע

 לא ה

 מג ה דק הדתדרישה מהמלכות לחזק את ב

 מו ה עניית תשובה לאחד מהצדדין

 סא ה פשרה שלא נעשית בקנין

 סב ה להיות סופר בערכאותיהם 

י ברב תוש דעת מינוי ב"ד צריך להיות על
 העיר

 פו ד

 כו ד שב לדיןהאם הגט נח

 פו ד מינוי של ב"ד לא ראוי והמסתעף

 הלכות עדות   
 ז ה דין בן גיסו לעניין עדות     

 ז ה בעל כאשתו   

 ז ה עדות על קרובי הקרוב   

 ז ה ות אביו לעדות  אחיו של בעל אח 

 ז ה אחיו של בעל אחות אשתו לעדות  

 לח ה עד שאינו זוכר עדותו   

 שסד ג האם הקלטה יכולה לשמש כעדות

   
 הלכות הלוואה

לקח משכונו של גוי הממושכן אצל חברו   
 ומכרו

 י ה

 יד ה שומר שמסר לשומר

 יח ה נכרי שהניח משכון ומת

 כ ה יטת כספים ופרוזבול באלג'ירשמ

 לה ה בעל שמשכן בגדי אשתו

נשבע שלא למכור חפציו, ואין לו במה לפרוע 
 חובו

 לז ה

 בנ ה האם אמרינן טעות סופר ב "גוף הבית לדירה" 

 נב ה האם אמרינן טעות סופר ב "גוף הבית לדירה"

 נו ה חזקה כל הנמצא תחת יד אדם הוא שלו  

אמר לבעל חובו ללכת אצל פלוני שיפרענו, 
 ופלוני מסרב

 לב ה

 ה ה רות  פירוש ועמליהון שבשט

   
 הלכות טוען ונטען

 לג ה חושד בחברו שגנבו  

 יד ד הטוען על אשתו שגנבה ממנו

 מ ה טענת שמא ושמא

לסמוך על פנקסו של הנפטר להוציא מיורשיו 
 והמסתעף

 נה ה

 א ה ע"י המשרת "טענת "פרעתי

 הלכות נזקי שכנים והלכות שותפין   
 יא ה מת אחד משני השותפים, האם חברו נשבע    

הוציא ממון מהגוי בתחבולה, אם חייב לחלוק 
 עם אחרים שטוענים ששלחו אותו 

 נד ה

 יז ה תופר שרוצה להכות בפטיש

 הלכות חזקת קרקעות ושליחות   
 כט ה סרסור שהוסיף על המחיר מדעת עצמו   

 ג ה מחאה בלשון "עוד כל ימי ארץ"

 כב ה ביקש מחברו לשחוט ונמצאת טריפה

 הלכות מקח וממכר   
 ב ה טענת "זה נח לי" בדינא דבר מצרא  

 פו ד גדרי האונס של תליוהו וזבין

 כד ה מי נחשב הקונה

 ל ה קנה בגד צמר גפן בחזקת שהוא צמר

 מט ה מכר קרקע אבותיו פחות מבן כ'

 סד ה מכר קרקע אבותיו פחות מבן עשרים

 סד ה נשבע לקיים את המקח

 נב ה האם אמרינן טעות סופר ב "גוף הבית לדירה"

האם אמרינן טעות סופר ב "גוף הבית לדירה" 
 ]ב[

 נג ה

 לט ה נאהקנה בשש ומכר בשש ויש בזה הו

 רנד ב קנה בששה ומכר בששה, לעניין אונאה 

 הלכות מתנה   
 פו ד גדרי האונס של תליוהו וזבין  

 פז ד נוסח שטר מתנה לבתו 

../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705069
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704715
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705070
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704716
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705071
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705071
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704717
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705077
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704723
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705089
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705089
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704735
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705101
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704747
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705104
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704750
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705119
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704765
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705120
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704766
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705096
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704742
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705068
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705068
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704714
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705072
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704718
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705076
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704722
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705078
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704724
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705093
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704739
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705095
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705095
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704741
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705111
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704757
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705110
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704756
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705114
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704760
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705090
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705090
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704736
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705062
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705091
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704737
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ד'!_Toc470375030
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705098
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704744
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705113
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705113
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704759
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705058
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704704
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705069
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704715
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705112
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705112
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704758
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705075
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704721
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705087
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704733
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705060
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704706
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705080
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704726
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705059
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704705
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705082
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704728
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705088
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704734
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705107
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704753
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705110
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704756
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705111
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705111
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704757
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705097
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704743


 שער המים הכללי לכל חלקי שו"ת מים חיים
 

 תוך התשובה  המספרים הנטויים מציינים לנושא שב
 משפטי השררה -מש"ה 

 

 

 סימן   לקח                                                                                          סימן              לקח                                                                                     
 ט ה נתן בית לאחד ופירות לאחר

 מה ה של שטר מתנה  הערות 

מתנה על תנאי, על מי להביא ראיה שנתקיים 
 התנאי

 מו ה

 סה ה מתנת המלך

 הלכות נחלות   
 פח ב חלוקה בירושה בזכות מהממשלה  

 ד ה על ירושתה אלמנה שלא מיחתה בחיי בעלה

 כג ה טעם סדר הנחלות הכתוב במקרא

 ו ד האומר שהוא בכור

 מז ה "ראוי" לעניין ירושת הבכור מה נקרא

 מח ה מה נקרא "ראוי" לעניין ירושת הבכור ]ב[

 נח ה מעות המונחים בבאנק, האם נחשבים לראוי 

שימוש בכספי היתומים לעשות זיכרון 
 לאביהם

 נא ה

טענת "אבד השטר" בשטר סילוק מירושת 
 הבת 

 נד ה

 נז ה חלוקת הירושה במי שלא נבנה מאשתו

 נח ה בכור הבכור, אי לוקח פי שניים בנכסי סבו  

 נח ה יורשו  נהג באביו בזיון, האם 

 נח ה האם יכול למחול על ירושת אביו  

 נט ה אחות ובני אחים, מי יורש  

 נט ה אעבורי אחסנתא בהקדש

 ס ה אעבורי אחסנתא בהקדש

תו לכל דבר, דינה כתב לבת אשתו שהיא כב
 לירושה

 סג ה

 יב ד נתן ירושה בתנאי שלא ימכרו ולא ישעבדו

 ת פועליםהלכו   
 מש"ה יא ה החלפת מלמד תינוקות  

 מש"ה ז ה טענות על ש"ץ ושו"ב ומלמד תינוקות

 טו ה דין השגת גבול במלמדי תינוקות

 הלכות גזילה
 נ ה ת הרביםתיקון עוון אבותיו שגזלו א  

 מב ה מלוה הוציא הוצאות על הקרקע הממושכן

 כט ה קטן שהזיק

 הלכות נזיקין, חובל, רוצח   
 כה ה התיר חבל בהמת חברו  

 כח ה יל עצמוזרקו עליו אבן, ודחפה על אחר כשהצ

 יא ה אשה שתלשה שערו של איש הרב עם בעלה 

 כט ה קטן שהזיק

 כו ה לחברו ממזרהקורא 

 ח ה לגלות על חברו במקום שהעלילו עליו לשווא

 לד ה פירוש המילה "מסור"

 ח ה דין גואל הדם

 כ ד איסור הפלה במקום חשש שיפסק החלב

 כ ד יקוח נפשהיתר הפלה במקום פ

 סד א ברכה על עשיית מעקה

 מז א ברכת שהחיינו על מעקה

 טו ד עשיית נזק ע"י כשפים

   
 עניינים שונים

  
 הלכות בית הבחירה   

 שכח ב בנין בית המקדש בימינו  

 לח ה גזית למזבח  אבני

 מה ה טעם נתינת מלח בקרבנות

 רכח א עכברים בבית המדקש

 רפ א שיעור כיכר של תורה

 תיד ב עניין הכרובים

 רסד ב אאופן הדלקת המנורה בבהמ"ק לעתיד לב

 פה ג שיעור אצבע ואמה של תורה

 כללי הפסיקה   
 סו ג בטל הטעם בטלה הגזרה  

 ע ג גזרהבטל הטעם בטלה ה

 פ ג בטל הטעם בטלה הגזרה

 קנא ג טעם דין זה -בטל הטעם בטלה הגזרה 

 קנא ג טעם דין זה -בטל הטעם בטלה הגזרה 

ם קיסתם ויש אומרים הלכה כסתם אף כשרחו
 זה מזה

 ע ג

ם קיסתם ויש אומרים הלכה כסתם אף כשרחו
 זה מזה

 עב ג

ק רהאם כוונת מרן להכריע את ההלכה או 
 את הדעות השונותלהביא 

 עב ג

 עב ג רןמעבדינן ספק ספיקא כשיש ספק בהכרעת 

 שכה ג הלכה היא -יש מי שאומר 

../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705067
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704713
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705103
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704749
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705104
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705104
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704750
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705061
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704707
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705081
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704727
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ד'!_Toc470375022
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705105
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704751
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705106
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704752
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705116
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704762
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705109
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705109
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704755
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705112
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705112
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704758
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705115
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704761
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705116
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704762
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705116
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704762
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705116
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704762
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705117
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704763
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705118
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704764
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705118
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704764
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705121
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705121
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704767
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ד'!_Toc470375028
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705132
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704778
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705128
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704774
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705073
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704719
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705108
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704754
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705100
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704746
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704733
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705083
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704729
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705088
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704733
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705069
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704715
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704733
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705084
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704730
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705066
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704712
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705092
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704738
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705065
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704711
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705096
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704742
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474705103
../../../../../../../מפתחות%20למים%20חיים.xls#'נושאים ה'!_Toc474704749


 שער המים הכללי לכל חלקי שו"ת מים חיים
 

 תוך התשובה  המספרים הנטויים מציינים לנושא שב
 משפטי השררה -מש"ה 

 

 

 סימן   לקח                                                                                          סימן              לקח                                                                                     
 ותיטבהלכות גיטין נקטינן לחומרא ככל הש

 לכתחילה
 קא ד

ים לקחובמקום עיגון סמכינן על מרן או על ה
 עליו

 קא ד

 ל ד מרן לא ראה את ספר התשב"ץ

יה ה ומר אילכשמרן לא ראה איזה פוסק יש לו
 רואהו שמא היה פוסק כמותו

 ל ד

 צב ד מצטער הרבה פטור ממצות עשה

 קפא ג הגמנמנהג שלא נתבסס ע"י רב אינו נחשב ל

 
 עניינים סגוליים

 רז א תפילה על קברי הצדיקים  

 רז א הדלקת נרות לכבודם של הצדיקים

 רז א הילולת הצדיקים

 קה ב הילולות הצדיקים

 רפח ב בברכת המזוןהסרת הסכין 

 לו ב טעם הנמנעים לאכול דגים בניסן 

 תז ב על החלומות

 קעג ב שפיכת מים בכח

 פד ג שאין לחשוש לשתות מים בזמן התקופה

 פד ג שפיכת המים בשכונת המת

 קו ג הסתכלות בפני המת

 שעא ג לימוד מסכת בבא בתרא    

 קז ג חקירה בעניין המזל

 שנג ג   חלום על קרוב שנפטר

 שיט ג הריגת כלב המרעיש    

 נט ג כריתת גפן פורייה להרחבת חצרו

 שעג ג שריפת קמיעות    

 

 עניינים שונים
 קנא ב דרישת טעמי המצוות  

י ימב באור המדרש על הפסוק "את הכל ראיתי
 רכח א הבלי"

 רכח א איביאור הסימן המופיע בגמרא מכות דף 

 א א לימוד תורה ופרנסה

 לב א הדור מצווה עד שליש

 לה א למה סדר מועד אינו נקרא סדר מועדים

 נד א האם לשון עברי היא מוטבעת

 נה א פירוש צפון ודרום

 עד א פירוש הבטוי "ליבי מהסס"

 צג א  "כפתור ופרח"

 קא א מניין לנו שבן י"ג שנה נקרא גדול

 קכג א פירוש בת קול

 קכד א מצוות בטלות לעתיד לבא

 קלו א אליהו כופתו והקב"ה רוצעו

 קלז א מוטב שיהיו שוגגין

 קנה א חיוב תוכחה

 קצה א בענין נשתנו הטבעים
ל תוכחה מגולה למי שערער על חכמת חז"

 קצה א בטבעים

 ערא א לא חילק ולא בילק

 רעב א ז' מצוות בני נח

 רעג א טףבקמץ או בח -שמרה נפשי כי חסיד אני 

 רפא א ון מאודמדוע נקרא הממ

 רצז א מאן חשיב מאן ספין מאן רקיע

 שט א קריאת שתי תיבות "נתן" ו"שבה"

 רעז ב נוביהיאך אליעזר אחז בבריתו של אברהם א

 רעג ב שם "שלום"

 רמח ב ספר מאור עינים

 קלה ב אם שייך לא תתגודדו במנהגים

 שסו ב לא תתגודדו במנהגים 

 יד ב שעור כביצה, כזית ורביעית 

 רפ ב מוטב שיהיו שוגגין  

 שיג ב דרך התוכחה הראויה

 א ב סעודת בר מצוה

 קנב ב משקל הדרה"ם

 שפה ב שיעור אמה 

 יד ב שעור כביצה, כזית ורביעית 

 כח ב על מעשה הכתב

 לה ב שני שמות חומשי תורה

 קא ב ט[עוד בעניין קבלת חז"ל ]המשך תשו' צ

 קד ב שוא נע אחר תנועה גדולה  

 תהפירוש עתיד ליתן דו"ח על כל מה שרא
 עינו ולא אכל 

 קד ב

 קלב ב פירוש לשון נאווה ארתחו

 קמד ב שם דיקרנוס"א

 רז ב מנהגי חינוך בעיר תלמסאן

 רמ ב תשובה להערות על ספר מים חיים

 רנה ב הערות על ספר מים חיים
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 תד ב יישוב השגות על ספר מים חיים חלק א

 תה ב ת על ספר מים חיים חלק איישוב השגו

 רסג ב כתיבת ביקורת על ספרים של אחרים

 רסו ב הערות על ספר "תורות אמת"

 רפ ב רשע בן צדיק 

 שכא ב פ' מגדל הפורח באוויר 

 באור המאמר שנה שאין תוקעין בתחילה
 מריעין לה הבסופה 

 שלא ב

 שמה ב "לך" בלשון זכר ונקבה בתנ"ך 

 שעה ב ג אששעבד אל דוק וחו
 

 תח ב אנדרוגינוס

 תי ב קריעת ים סוף

 תיב ב לימוד פילוסופיא

 קעט ב פירוש הגמרא ביצה ח: בענין הכוי

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 פה ג שיעור אצבע ואמה של תורה

 ט ג מדוע מסור ולא מוסר

 רא ג ספר "ארץ חפץ"    

 רז ג יום אחד בשנה חשוב שנה    

 רנד ג פירוש המילה "לאלתר"    

 שו ג סימן "שש עגלות צב"    

 שיג ג לפני עיוור בגויים    

 קד ג סחורה בדבר איסור

 נט ג כריתת גפן פורייה להרחבת חצרו

 צב ד מצטער הרבה פטור ממצות עשה

 כז ה פירוש הביטוי אין רוח חכמים נוחה הימנו

 נו ה ביאור מדרש תמוה  

 סז ד ישיבת ארץ מצרים בזה"ז
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