
  

  

  מפתח ענינים

  

  1אב
עיקרו של ולד מן . אין חוששין לזרע האב( נז :ד"יו

  ).הזכר

התורה ' אם אבי אביו הוי כאביו בל( קעח :ב"ז ח"אהע
  ).א"בנ' ובל

  .ע אהבה"עיי

  אבות
  ).ו"התפללו בכי. אם הא(ג -ב,  שמא:ד"פס

  אבידה ומציאה
שומר (א , קמט.). שליח לא קונה במ(ב ,  קכה:חידושים

  ).ש"וא שואם ה. א

ם עוברת "שכונה של ישראל שדרך עכו(ד -ג,  שכה:ד"פס
השקול אם הוא של ' בס(ד , שכה). רוב וקרוב. בתוכה

  ).הינוח' חילוק בין זה לס. ישראל או של נכרים

אבידה (סימנים ). מציאתה לבעלה(ע כתובה "עיי
  ).ומציאה

  השבת אבידה
אם מחויב מטעם זה להראות הגנב אף (ה ,  מו:מ"חו

  ).בחשש סכנה

  ).אם השב תשיבם חל לפני שנטלה(ג -ב,  שכה:ד"פס

  יאוש
  ).אם מועיל אחר שלקחה המוצא לעצמו(ג ,  שכה:ד"פס

  יאוש שלא מדעת
מציל מזוטו של ים ומפי הארי אם צריך יאוש ( יט :מ"חו

  ).בעלים

אם תלוי בברירה ובתיגלי מילתא (ב ,  קלח:חידושים
  ).ל"כנ(א , רסח). למפרע

                                                           
  .שבכל חלק) אותיות(ת הם לסימנים וסעיפים "הציונים בשו) 1

או במקום שהסעיף משתרע , במקום שהסימן אינו מחולק לסעיפים[
  . הדף והטור-מצוין בחצאי רבוע , על כמה עמודים

  ].ההוספות שבסוף הכרך מצויינים לפי הדף והטור

  .ד הם לדפים וטורים"הציונים בחידושים ובפס

*  *  *  

  :מפתח הענינים מסודר בערכים וערכי משנה

אמירה לנכרי , כולל את ערכי המשנה של כל המלאכות" שבת"הערך 
  .ב"ותערובות וכי, נדה, טריפות, וכעין זה בערכים חמץ, ב"וכיו

, ליטרא, כולל את ערכי המשנה גריס" מדות ומשקלות"ערך מיוחד 
  .ב"שיעורי תורה וכיו, וכעין זה בערך מטבעות, ב"רביעית וכיו

, כולל את כל ערכי המשנה השייכים להערות לשוניות" לשון"ערך 
  .ב"פירוש המלות וכיו

  אבלות
י "ג(ה , קנז). איסור גילוח שערות וזקן(יח ,  צג:ד"יו

  ).הראשונים

, רמג). ש"הגהות לקיצור פסקי הרא(ב ,  קצד:חידושים
  ).אם מברין בבשר ויין(ב 

כפיית המטה והאיסור לישב על (ב ,  לז-ד ,  לו:ד"פס
ישיבה על הארץ על . ת"ע או ממל"ספסל הוא ממ

  ).כשהמנחמים אצלו או כל היום. מטה כפויה

  .ע מספרים"עיי

  אבר מן החי
ת על "איסור דל. בשהתה למות אחר שחיטה( נה :ד"יו

חילוק בין . בתולעים שבבשר(ב , סג). הדם או מדרבנן
). איסור אכילה לטומאה ובין בהמה טהורה לטמאה

תולעים שבבשר בהמה (י -ה, סג). שליא(ג , סג
אם מיתת התולעים מבטלת איסור , שנשחטה
בשר שפירש (ה , סג). נ"מותרים לבאם . ח"אבמה

עובר שהוציא ידו (ו , סג). נ אף אחר שמתה"אסור לב
ט , סג). נ"ח גם לב"ומיתה עושה ניפול אם הוי אבמה

ז שחי הוי ידו "כ, עובר שהוציא ידו ונשחטה(
נסיובי (רעו ). ח ולאחר מיתה הוי כמו טריפה"אבמה
ביצי זכר שנתלשו לגמרי ונאחזים רק (רעח ). דחלבא

כיון שיש להם חיות , דרני. ח"בעור אם הוי אבמה
ח ואי "תלוי אם נאחזים רק בעור הוי אבמה, ע"בפ

  ).ח"ה אבמה"י ל"מובלעים בבשר לרש

כשאין הבשר חופה ואין הבהמה (ד -ג,  קסד:חידושים
  ).טריפה אסור רק מדרבנן

כשנשחטה . כזית בצירוף הגידין ועצמות(א ,  קפו:ד"פס
מבהמה . ת וחתך בעודה מפרכסתשחיטה שאינה הוגנ

  ).טמאה

  אדם חשוב
אין . ח וממונה פרנס על הצבור"ת(ד -ג,  קנ:חידושים

בעלי האומניות יכולים להסיע על קיצתן בלי 
  ).הסכמתו

  אהבה
רב לתלמיד יותר . א. אב לבנו יותר מבן לאב. א( נ :מ"חו

  ).מתלמיד לרב

  אוכל
נפסד (חמץ . אכילה). נפסד מאכילה(ע איסורים "עיי

שיעורי תורה ). אוכל(טומאה וטהרה ). מאכילה
תרומות ). אכילת קודם התפלה(תפלה ). אכילת פרס(

  ).אכילת עראי(ומעשרות 

  אומדנא
  ).דמוכח. א(א ,  מט:ח"או

. א לחזקה"ד לרוב כ"ל. א(ו , קמב). דמוכח. א( ו :ד"יו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ב

  .).מ הולכין בתר רוב ולא בתר א"נ ובד"בד

כט .). מ בתר א"זלינן בדאם א(ט ,  יד:א"ז ח"אהע
נ "מ בד"בד(ח , צ). מרוב. אם עדיף א(ג , מט). ל"כנ(

  ).ובעדי קידושין

  ).דמוכח. ל א"להוציא ממון צ( מח :מ"חו

  ).בצירוף ברי גרוע נגד שמא טוב(ד ,  קלד:חידושים

וברי ושמא להוציא . א. דמי לחזקה. א(ד ,  שלח:ד"פס
  )ממון

גילוי (תנאי ). רוב ואומדנא(רוב . ע דברים שבלב"עיי
  ).דעת ואומדנא

  אומנים
). כששכרו למספר ימים אם דומה לקבלנות( כט :ח"או

  ).בקבלנות נכרי בשבת. אומן קונה בשבח כלי(ו , כט

בעלי אומנויות יכולים להפקיע ממון (א ,  כז:מ"חו
התחלת . בא(ח , כז). העובר על תקנתם ולהפקירו

ל " בהתחילו צכשחוזר. ל"כנ(מד ). המלאכה הוי קנין
כפועל בטל ובלא התחילו במצאו להשכיר יש להם 

חילוק בין . תרעומת' ל אפי"תרעומת ובלא מצאו א
. השוכר מלמד וחלה בנו] (ג-ב, נג[מה ). פועל לקבלן

חילוק בין שוכר פועל למשכיר בית ובין הפסיד 
. אם מהני קנין בא] (א,  נד-ד , נג). [המשכיר או לא

ב , עז). חילוק בין פועל לקבלן וביניהם למשכיר
כשלא הוצרך לו משלם לו כפועל בטל דהיינו כרביע (

ואם עשה מלאכה קלה משלם כחצי . משכר מלאכה
כשהיתה מלאכתו קלה מוריד (ג , עז). משכר מלאכה

אם הליכה כתחלת (ד , עז). לפועל בטל רק רביע
כשהמשכיר אנוס הוי פסידא (ה , עז). מלאכה
דעתם על שכר ' מתי או, דו בסתםעמ(ו , עז). דפועלים
עט ). אם הליכה כתחלת מלאכה] (ג, כו[עח ). הראשון

חילוק אם . לא הלכו ואין מוצאים להשכיר עצמם(
על ' עמד בשתיקה אם או(פג ). אתמול היו מוצאים

חילוק בין עושה המתחייב מעשה או . עמד' תנאי הא
שכר מלמד לבנו (פד ). ובין קיימא לאגרא או לא, לא

המלמד מוצא בתחלה מי שישכרנו ' וחלה הבן אם הי
  ).ועתה אינו מוצא נותן שכרו משלם

' דבר האבד שידם על התחתונה נק(א ,  קמח:חידושים
ב , קמח). דוקא כשהוציא ממון ולא במניעת הריוח

לא (ג -ב, קמח). עד כמה שוכר עליהם או מטען(
). התחילו במלאכתם אינם חייבים משום דינא דגרמי

ב אם הולכין אחר רוב "אמר שכרכם על בעה( ג ,קמח
ב ושכיר "שעושה בבית בעה. א(ד , קמח). שבעיר. א

). 'גמר מלאכתו ותפיס אאגרי. ש"יום אם הם ש
אמר טול את שלך איני רוצה להיות שומר (א , קמט

קונה בהכלי . אם הא(ג -ב, רלה). 'ותפיס אאגרי
ב המעות באיזה קנין "כשנתן הבעה. כשיעור שכירותו
' והשליח אמר בד' אמר בג(ג , רלו). קונה את השבח

אף ששינה מדברי ', משלם ד' אם מלאכתם משוה ד
-ג, רלו). משלחו והשליחות בטל נוטלים מה שההנהו

). חילוק בין פועל שנאנס בחצי היום לעבד עברי(ד 
, ספינה סתם ויין זה ונטבע רק היין(א ,  רלז-ד , רלו

.  בשכר מלמד וחלה בנוכמו. הטעם שחייב ליתן לו
כ בנטבעה גם "משא, מ יכול להביא יין אחר"מ

משכיר בית עדיף מספינה וגם אם (א , רלח). הספינה
מת השוכר צריכים היורשים לשלם ואינו יכול 

  ).להוציאם

אם פועל (א , שכד). קלקל אינו קנה בשינוי(ג ,  כו:ד"פס
קנין , יש לו דין עבד שהוקשה לקרקעות לענין אונאה

). אם קבלן יש לו אונאה(ג -א, שכד). שבועה, כסף
, קיבל עליו להוליך סחורה ונתקלקל הדרך(ב -א, שלז

אמר (ג -ב, שלז). כמו במשכיר, הוי מכת מדינה ומנכה
ל שכרכם "וא' ושכר בד' לשלוחו שכור לי פועלים בג

  ).'או ד' ב ג"והוא נוטל מבעה' נוטלים ממנו ד, עלי

. פושע. משכיר ושוכר). מןאו(טריפות . ע אריס"עיי
  .שותפים). י שכירות"נכרי ע(שבת 

  אומר דבר בשם אומרו
חילוק בין מי שמחזיקים אותו שכל (ב ,  קצו:חידושים

  ).דבריו בשם רבו או לא

  אונאה
בקנין מעות אם . בשתות קנה ומחזיר א(יג ,  שמה:ד"יו

פועל אם יש . ש ובדברים אם יש מחוסרי אמנה"יש מ
  ).ביותר מפלגא. קבלן. לו א

לו ). י שליח המקח מתבטל בקל יותר"ע. א( כט :מ"חו
אחר שהוליך הסחורה למכירה ראה שיש בו מום (

] ב, נ[מג ). שנתפייס' ומכר בזול אם יש מזה ראי
, נ). [מכרו במלחמה בלי הכרזה] (ג, נ). [באפוטרופוס(

אזלינן בתר שעת חלות המקח או שעת ] (ב,  נא-ג 
] ד-ב, נא). [יחזור או בתר שניהםקיום התנאי שלא 

נתאנה במכירת אפוטרופוס ושתק אחר שידע אי הוי (
ג , עז). פחות משתות אם מותר לכתחלה(סח ). מחילה

  ).בעסוקים באותו ענין. ל"כנ(ט , פב). בקבלן. בפועל(

  ).באחין שחלקו(ג ,  רסז:חידושים

ה מכירה "דל. פועל וקבלן אין להם א(ג -א,  שכד:ד"פס
מ כשהקדים "נפ. פועל אף מטעם דדמי לעבד. ליומא
  ).שכרם

  ).מקח טעות(ע מכירה "עיי

  אונס
ג , לו.). פיתוי קטנה אם הוי א] (ב, מא[ לא :א"ז ח"אהע
. בגופו של דבר לבין א. חילוק בין א. 'תלוהו וזבין כו(

ה , ק). כ אם הוי נתינה"נתינה בע(ב , ק). בדבר אחר
המעות מחמת הכרח כשמקבל , לרצון. ממוצע בין א(

  ).האבדה

, יסורים, ממון מרובה ומועט. א(ג ,  רסב:ב"ז ח"אהע
. ל"כנ(תלד ). בערוה. אין א(רסג ). נפשות ופחד נפשות

. חילוק אם תחלת ביאה בא. וסופו ברצון. תחלתו בא
  ).ותחלת ביאה ברצון. או רק חיבוק ונישוק בא

אמרו לה (ד , פד). לשוגג. חילוק בין א(ד ,  כו:חידושים
. א(ב , צא). ולא מדרבנן' מדאו. א, מת בעלה וניסת

). מיעוטא אבל אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן
כשמתרצית כדי להציל עצמה מעונש (א ,  צה-ד , צד

. כיון דקטלי אגב א. בערוה. אין א. א' מות אם נק
כשהוא עצמו מגרש כדי להנצל מאותו . גמר ומקני

וק בין נחבשה כדין או חיל. אונס אין זה גט מעושה
ברצון וחפץ גם אם תחלתו באונס (א , קכ). שלא כדין

). נתקל בכד באפילה(ב , קלב). וגמר ומקני, חייב
' החילוק בין טעם דתחלתו בפשיעה כו(ד , קמא

א , קמג). לטעם דכיון דשינה נתחייב בכל האונסין
הפסיק (ב , קצה.). תחלתו גניבה ואבידה וסופו בא(

  .).ללא א. אם יש חילוק בין א, ש ובתפלה"ושהה בק



  )אורז( ענינים מפתח  

  

ג
נדרי (נדרים ). אונס(מזיק ). גט מעושה(ע גטין "עיי

שבועות . רצון). קידושי אונס(קידושין ). אונסים
תחלתו בפשיעה וסופו (שומרים ). שבועת אונסים(

  ).באונס

  אורז
לשון ). אורז(חמץ ). עיסות החייבות(ע חלה "עיי

  ).אורז(

  אורענדא
כל הקהל . מהשר. ן ליחיד רשות לשכור אאי( מח :מ"חו

אין היחיד יכול לחלוק בעצמו ולשכור . שותפים
  ).אם מותר לו לקבל במתנה מהשר. חלקו

  .שותפים). חזקה(ע קהל "עיי

  אותו ואת בנו
כ גבי פטר "משא, מקצת שה' שה ואפי(ד ,  ה:ח"או

מ שוחט האם "מקצת שה דמ' שה ואפי(ג , סד). חמור
  ).א גזירת הכתוב"אינו מצד הרחמנות כ. והבן

  ).בנבילה מותר(ג ,  כג:ד"יו

  ).ל"כנ(ב ,  קסד:חידושים

  אותיות
כ "אא. ת מצד שינוי צורת הא"אין לפסול ס(א ,  רה:ד"יו

פסולה . נפסקה הא(ד -ב, רה). אחרת. ישתנו לצורת א
חילוק בין נפסק בשעת כתיבה . דבעינן כתיבה תמה

ד , רה). 'סק למעחילוק בין נפסק למטה לנפ. כ"לאח
. עוד טעם לפסול נפסקה דאינו כמו שניתנה בסיני(

ה , רה). צ כתיבה תמה"אם נפסק כשר לגט שא
כתיבה תמה פוסל אף כשאינו מוקף גוויל וכתב (

' אין לה שורש בגמ. צורת הא. שאינו מתקיים
כתב וועליש שכותבין בספרד (ו , רה). מ וכשר"והלמ

נקב בדיו ואינו מפסיק לגמרי (ד -א, רו). כשר דיעבד
נקב בקלף באמצע עובי (ד , רו). ע"כשר לכו. את הא
ע כשרה "כשנכתבה באופן שלכו(ה , רו). האות

נקב באות ואינו (שנא ). צ לתקן לכתחלה"בדיעבד א
  ).מפסיק לגמרי כשר

נתפשט הדיו ונעשו נקודות בתחתית ( קסד :ב"ז ח"אהע
כ "ל אאאין לפסו(א , קסד). נדמה כמו מ' ת וכ"הדלי

כשמתפשט הדיו מחמת . אחרת. נשתנה לצורת א
. צ כתיבה תמה"כי בגט א, לחות מהני קריאת תינוק
אין לפסול (ב , קסה). בגג' וכן בנוסף תג ובנגע רגל הה

כשנכתב כראוי אין . אחרת. כ נשתנה לצורת א"אא
). משגיחין בתינוקות שאין קוראים אותו כראוי

כשאין התינוק קורא כראוי פסול מדרבנן (ד -ג, קסה
קריאת (ד , קסה). ת לגט"חילוק בין ס. 'או מדאו

כשהגדול . התינוק רק בחשש שנראית כאות אחרת
צ "בגט א. קוראה כראוי כשמכסין שאר האותיות

צ "בגט א(א , קסו). צ מוקף גויל"א. כתיבה תמה
גט שיש בו נגיעה והתינוק קוראה (קסז ). כתיבה תמה

ותיות יש לסמוך על כשמכסים הא(קסט ). כראוי
כשתינוק טועה כי הוא . צ לכסות"לקטנים א. גדול

). צ כתיבה תמה"בגט א(שפח ). מורגל באותיות דפוס
). גט שיש בו נגיעה והתינוק קוראה כראוי(שפט 

  ).רק בגדול צריך לכסות ולא בקטנים(ד ,  נד:הוספות

  ).אם נקנות במסירה(א ,  קנג:חידושים

  .שיורי מצוה. ם"סת. לשון). כתיבה(ע גט "עיי

  א
האריך עוקץ השמאלי ונראה ] (ב, לא[ קסט :ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(ד , נד:  הוספות).ח

  ב
  ).כשר בדיעבד' כמו ר' שעגולים למע(ו ,  רה:ד"יו

בגט יש להכשיר ' עגולה למע(א ,  קסו:ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(שפח ). בדיעבד

  ג
  ).ציגוויציקו כמו וי. ק מתחלפים-ג(ד ,  רכד:ב"ז ח"אהע

  ה
  ).הנקי חנקי, מי כתיב בח, ח-ה(ג ,  ד:ח"או

  ).ל כשיעור י"רגל ה צ(ב ,  קסה:ב"ז ח"אהע

  ).מתחלף בח(ד ,  יז:חידושים

  ז
' עלס מל, נמס' ס מזי רעב מל-ז. חלוף א( כב :ד"יו

  ).יעזוז

  ח
  ).הנקי חנקי, מי כתיב בח, ח-ה(ג ,  ד:ח"או

ת שחטוטרות החתין עשוים בטשטוש דיו "ס( רה :ד"יו
חטוטרות החתין רק למצוה (ו , רה). הזיינין' ג ב"ע

' אמצע גג הח(רו ). אין רגילין בה בגטין. ולא לעיכובא
  ).ל"כנ(שנא ). ע"קצוותיו כשר לכו' דק יותר מרוחב ב

י "ע' י לא נפסל הח"לפרש(א ,  קסד:ב"ז ח"אהע
  ).ת"חטוטרת דר

  ).מתחלף בה(ד ,  יז:חידושים

  י
ם פסול חסרון "עם שהשמיט הרמבהט(ד -ב,  רה:ד"יו

  ).פ הפסול הוא דאינה כתיבה תמה"לשא. י"קוש

, ד משמש סגול"לפעמים היו] (ג, פו[ רלט :ב"ז ח"אהע
ב או קמץ כמו ורחמיו "כמו דבריך באסמיך וכיו

והוא בשביל הריבוי ולא בשביל , ב"מעשיו וכיו
כמו יאר , ד"יו' ולפעמים גם בצירי לא כ, הניקוד
אם . תין קטנים"דין נראין כח"גט שהיו(שפז ). ב"וכיו

עוקץ השמאלי אינו שוה לרגל הימני מהני קריאת 
  ).התינוק

  כ
החילוק בין כפופה . מרובעת' ך שעשאה למע( יח :ח"או

י "מרובעת יתקן ע' ך שעשאה למע(עג ). לפשוטה
  ).הוספת דיו וגרירה והוספת דיו שנית

  ).שאינה עגולה בטוב(א ,  קסו:ב"ז ח"אהע

  ל
  ).גג התחתון של ל(א ,  טו:ח הוספות"או

ו , רו). לצד כשר בדיעבד' שהחזירו ראש הו(ו ,  רה:ד"יו
  ,)ל"כנ(שנא ). ל"כנ(

  מ
  ).ל"כנ(ו , יח). מ פתוחה וסתומה(ג ,  יח:ח"או

  נ
  ).נ כפופה ופשוטה(ו ,  יח:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ד

  ס
' עלס מל, נמס' ס מזי רעב מל-ז. חלוף א( כב :ד"יו

  ).יעזוז

  ק
  ).ג מתחלפים-ק(ד ,  רכד:ב"ז ח"אהע

  ).נוגע בגגו אם פסול בדיעבד' רגל הק(א ,  ד:ד"פס

  אותיות נקנות במסירה
לענין איסור ערוה . 'שיטות הפוס(יא ,  נח:א"ז ח"אהע

  ).ב"חיישינן שאנ

  ).מ"אם אנב(א ,  קנג:חידושים

  אחוה
  .ע מומר"עיי

  איטר
אין איטר . ביד וברגל(ו , ה). פירושה אטומה(ו ,  ד:ח"או

  ).לגבי תפילין סגי בקצת שמאל. לו ימין גמור

קרבנות . ם"סת. י"נט. מצורע. לולב. ע חליצה"עיי
  .תפילין, )כותב(שבת ). עבודה(

  איילונית
  ).קידושי טעות(ע קידושין "עיי

  אילן
ארעא היא לענין . ל דעיקר א"אם קיי(ד ,  ו:חידושים

  ).ע"בכורים וברכת בפה

  אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
י מעשה תלוי "ע. כשהבעל שכרו וידע נאסר(ז ,  קפג:ד"יו

  ).שבח עשייתו בודאי נאסר. אם הוא לצעורי

שיטות (ז -ו, רצב). ם"שיטת הרמב(ג ,  רמז:ב"ז ח"אהע
חילוק אם עושה מעשה גמור בשל חבירו . 'הפוס
, רצב). כשקרע הגט בטופס לא הוי מעשה גמור. ממש

  ).ת"י מעשה נאסר מה"אם ע(ז 

  ין אדם חוטא ולא לוא
א "י שהיא א"רק כשא. מטעם זה נ(ב ,  רפו:ב"ז ח"אהע

ודוקא , ודוקא במעשה שמגרשה, פ אביה"רק ע
א ולא "כשיכול בעלה לבוא ולהכחישו ולא בע

חילוק בין חזקה זו לחזקה גדולה דאין . בחליצה
אם בשעת מיתה סמכינן אל . אשה מעיזה בפני בעלה

חילוק בין שעת הסכנה דכותבין . ל"חזקה דאאחול
דבשעת מיתה אינו ' ש התוס"פ שאין מכירין למ"אע

  ).יכול לפוטרה בגט

  אין אדם מוציא דבריו לבטלה
' המעריך פחות מבן חודש אפי(ג -א,  צט:א"ז ח"אהע
המשאיל טבעת . י שאין ערך לפחות מבן חודש"א
קונם פי , בהקדיש מעשה ידיה(ד , צט). מ לקדש"ע

). הריני נזיר מן הגרוגרות, י ישןקונם שאנ, מדבר עמך
חילוק בין הריני נזיר מן הגרוגרות לבין (ג , קה

  ).התקדשי בכוס זה של יין ונמצא של דבש

  אין אדם מוריש שבועה לבניו
או שמכר , י שבועה"היינו חוב שיכול לקבל ע( טו :מ"חו

כ כשלא זקף עליו "משא, בית וזקף עליו במלוה
  ).במשכון. בשטר. ל"כנ(נח ). במלוה הבית עדיין שלו

  אין אדם משים עצמו רשע
י עדות ובא "ד שא"נשבע חוץ לב(ז -ב,  צא:א"ז ח"אהע

הטעם דנאמן דאמרינן שכח , ד והודה והעיד"לב
כמו בפלוני רבעני ' או דפלגינן דיבורי, באותה שעה

דאמרינן עשה תשובה כמו באומר מזיד , לרצוני
או כיון , הייתי שאינו רוצה להביא חולין לעזרה

או , ד"שאינו מזכיר בפירוש את עדותו שחוץ לב
דמיירי באופן דאינו חייב משום שבועת ביטוי ואינו 

כגון שמושבע מפי אחרים או דבשבועת , נפסל לעדות
או , ח אף משום שבועת ביטוי"ד א"העדות חוץ לב

. כיון דאין נפסל לעדות אלא בחשוד על שבועת ממון
. ד בפני עדים או בפני התובע"חילוק בין נשבע חוץ לב

חילוק בין זה לדין לדבריך נכרי אתה ואין עדות 
נ לומר אנוסים היינו מחמת "ובין זה להא דא, לנכרי
העידו בשבועה ולא נגמר עדותן או (ה -ד, צא). ממון

. כ חזרו עדותן האחרונה קיימת"ד ואח"לא בפני בע
  ).חילוק בין בא לקיים עדות או לבטלה

אם נאמן לומר משחקים בקוביא (ב - א, צג:חידושים
הטעם (ב , צג). קרובים היינו וחתמנו על השטר, היינו
אם הלוה נאמן לפטור עצמו (ג , צג). במיגו' נ אפי"דא

  ).ר"בטענת מע

הפקיד אצלו מעות במקום (ג ,  שכט-ג ,  שכז:ד"פס
, שאסור להשתמש והרויח אם הריוח לבעל המעות

  ).רשיעא' מטעם לא משוי נפשי

  אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
אם כלל זה הוא רק באיש או גם (יא ,  צ:א"ז ח"אהע

גירשה (קיז ). 'אם הוי קדושי ודאי או ס. באשה
ה , קלח). שנים' כ לקחה בתקיפות ודר עמה ב"ואח

  ).בפלגש. דוקא בגרושתו או אף בפנויה(

' בס. בשוטה בעת קידושין שנשתפה( קנב :ב"ז ח"אהע
אם יש חילוק בזה בזמנינו שלא נשמע כלל . קידושין

המקדש במלוה או קידושי טעות (שיד ). קידושי ביאה
  ).צ גט"ד קידושין הראשונים בעל וא"ע' ובעל אם או

תולין שהבועל אמר לנבעלת או תולין (ד ,  רכח:חידושים
בארוסה , בפנויה(ב -א, רלד). ששניהם נתכוונו

  ).שנתגרשה

  ).הן הן עדי יחוד(יחוד ). גט ישן(ע גטין "עיי

  אין אשה מתעברת מביאה ראשונה
, פ בלילה הראשונה"מ שבעל ב"מ(ט ,  שטז:ב"ז ח"אהע

במיעכה באצבע או בוגרת יכולה . ולא ידע שאסור
  ).ר"להתעבר מב

  .ע עיבור"עיי

  אין מעבירין על המצוות
  .קיב. א,  סז:ח"או

  אין סומכין על הנס
נ ומתי שומר "מתי אומרים אסעה(א ,  פט:א"ז ח"אהע

  ).'פתאים ה

  איסורים
כל מה . במזדמן מותר. מסחר בדבר א( רפט :ד"יו

  ).כשהטהורים עיקר מותר. שתעלה המצודה

הנפש קצה באכילת איסור יותר (ד -ג,  לה:חידושים
בין ' דאו. אם יש חילוק בא(ג , סו ).מבחילול שבת



  )אישות( ענינים מפתח  

  

ה
  ).ל לחומרא"ל שצ"י' אם גם מדאו. לכתחלה לדיעבד

כל . במזדמן מותר. מסחר בדבר א(ב ,  ריד-ד ,  ריג:ד"פס
  ).כשהטהורים עיקר מותר. מה שתעלה המצודה

  איסור כולל
אמר שבועה שלא אוכל אם כולל גם (ג ,  רס:חידושים

  ).נבילות וטריפות

  נפסד מאכילה
רק לענין , ת"א אדם מותר מה"נמ(א ,  קפז:ד"פס

אף , בתערובות מותר אף מדרבנן. טומאה חשיב אוכל
  ).כשאיסור מרובה מההיתר

  ).נותן טעם לפגם(ע תערובות "עיי

  אישות
כהנים . סוטה. ממזר. יחוד. אסורי ביאה. ע אונס"עיי

פצוע . עמוני ומואבי). אשה(נאמנות ). פסולי כהונה(
  .דכא

  גט פסול
ע צריך "נפסל מדינא לכו' כשגט הא( מג :א"ז ח"אהע
  ).'א יום מגט הב"צ

כשמחמירים לתת עוד גט אם ] (א, לז[ קעז :ב"ז ח"אהע
נפסל ' כשגט הא(רכז ). 'יכולה לישב תחת בעלה הב

יטא ' כ(רלב ). 'א יום מגט הב"ע צריך צ"מדינא לכו
). 'א יום מגט הא"וימנו הצ' במקום איטא צריך גט ב

או ' כשמצריכין לקבל גט מראשון מחמת ס(טו , רצה
ז , ש). קול או פסול דרבנן אם נאסרה על השני

שלה ). אם נאסרה על השני' ריכין גט מסכשמצ(
  ).ל"כנ(תלד ). ל"כנ(

' ב. פ גט שנפסל מדרבנן צריכה ג"ע. נ(ב ,  פה:חידושים
כשהגט פסול מדרבנן (ג , קכה). ותשאר תחת בעלה
או כותבין גט אחר ותשב תחת ' תצא מזה ומזה כו

). ת אם צריכה גט מהשני"כשהגט בטל מה. בעלה
חילוק בין שינוי השם לשאר פסול . ל"כנ(ד -ג, קכו

  ).ל"כנ(ב , קכח). דרבנן

  הבחנה
ממזר ' ס. צ ה"באיסור דרבנן א(ד ,  יג:א"ז ח"אהע

כשאין העובר נפסל (ז , יג.). מ צריך ה"מדברנן ומ
א "ע צריך צ"נפסל מדינא לכו' כשגט הא(מג .). צ ה"א

  .).צ ה"שזנתה א' בפנוי(מד ). 'יום מגט הב

ע צריך "נפסל מדינא לכו' כשגט הא( רכז :ב"ז ח"אהע
יטא במקום איטא צריך ' כ(רלב ). 'א יום מגט הב"צ

יום ' צ(יא , שטז). 'א יום מגט הא"וימנו הצ' גט ב
  ).שהוא שליש ימי עיבורה

  הוחזקה לנפלים
מתו אחר ' דוקא שהפילה או אפי( שג :ב"ז ח"אהע

ומסיק שבזה לא . בני כמה שנים' לידתם או אפי
הצריכו לגרשה אבל אם רוצה לגרשה מחויבת לקבל 

  ).כשמסלק לה כתובה

  חשש, זנתה
ד לודאי "ול, תלינן לקולא. ז' בס(ג ,  לח:א"ז ח"אהע

הא דאמרינן (מב ). באונס' אם הי' נעשה מעשה וס
אם הוא , נגד רוב' אפי, ל שמבעלה"כל שאפ. ח לז"א

ח וכמה ימים אחר "נולד ו. פנויה. גם בחשש ז

.). ל תולין בז"ברג. מקוטעין' נישואין אמרינן ילדה לז
ד לודאי נעשה "תלינן לקולא ול. ז' בס. ל"כנ(מד 

' ניסן וילדה בב' נשא בד. באונס' אם הי' מעשה וס
  ).ה"דר

  .ראה לקמן אצל נחשדת

  זנתה תחת בעלה
אשת . אם נאסרת עליו. אשת קטן שז( לד :א"ז ח"אהע

' לא הי. פלגשים שז' אפי] (ג, מו[לד .). שז. יבם ק
). אם נאסרת עליו. אשת חרש שז(לה ). דרכם להחזיר

בלאו כמו במחזיר גרושתו ' קאי עלי. א שז"א(א , לה
ב מותרת רק מטעם "קטנה שזת(ב , לה). וגרע מינה

גם . הוא מיאון. פיתוי קטנה אונס הוא ומטעם דז
חילוק בין (ג , לה). דרכם להחזיר' לא הי. פילגשים שז
גרעה מעדי . חרש שזאשת . לאשת קטן שז. קטנה שז

ד , לה). אף דשתיהן אסורות מדרבנן, פ"כיעור וקדל
א "הטעם שבחרשת ל. אחרי שגדלה. קטנה שז(

  ).פיתויה אונס הוא

בטומאה ' אפי' אם דומה פי(ט ,  שיח:ב"ז ח"אהע
  ).ודאית

ל ואינה נאמנת "כשאומרת טא(ב -א,  רכט:חידושים
אנפשה ' והוא לא מוזהר אם היא מוזהרת מטעם שוי

  ).חתיכה דאיסורא

  ).רוב בעילות אחר הבעל(ע ממזר "עיי

  ג"חדר
ג ,  עא:הוספות.). א להכריח ג"י נדר א"גם ע( קצ :ד"יו

כשנעקר . כשחושש שמשקרת בענין טהרת נדה(
  ).מקורה

צ "א. נשתטית ולא הועילו רפואות( א :א"ז ח"אהע
אם . רבנים' צ בזה ק"ד א"לכ. להמתין עד שתתרפא

להשליש כתובה רק אם ידו . גטצריך להשליש 
במקום שהיו כופין אותו לגרש יכול גם (ב ). משגת

. רבנים' אם צריך ק. כ או לישא על אשתו"לגרש בע
עתים . מום דנשטתתה גדול מהמומים המבוארים

ת "צ ד"א. צ להמתין עד שתתרפא"א. 'שוטה כו
ג ). השלשת הכתובה מאכלה ורפואתה. א"וזבל

ישבע . ג"ח לחדר"פ א"נשטתית ג, עתים חלים(
בעדי כיעור וביוצאות (ד ). שכשתשתפה יתן לה גט

כ "גירש בע. ל"דלא כרש, בלא כתובה לא תיקן הגאון
י שהפקיע הגט "אין הגט כלם כי העדים פסולים וע

אם יכול לגרשה ' הא. נפסל ג(א , ה). מידי הבעל
אם ידעה , או דרבנן' חילוק אם הפסול דאו. כ"בע

במקום שהיו כופין אותו לגרש (ד ,  ה).מהפסול או לא
ח -ז, ו). כ או לישא על אשתו"יכול גם לגרש בע

י למיקם "ר וא"נשטתית ונושא אשה בהיתר מ(
, ג אף במקום מצוות יבום"אם גזר ר. בסיפוקייהו

ג דינו כשבועה שאינו חל "חדר. ר ולישב בלא אשה"פו
השלשת . עכשיו יש לו דין תקנה או חרם. על המצוה

השלשת (עוד מצאנו , ו). הכתובה רק כשיש לו
לו וממנו תקח ' הכתובה על בטוחים והריוח יהי

ז יצא לתרבות "במקום שיש לחוש שעי(ז ). מזונות
אם גזר אף בשומרת יבם (ח ). לא תיקן במורדת. רעה

א "שנים והעיד ע' נפרדה ממנו ז(י ). ובארוסה
א "אם ע. כ זינתה אם מותר לישא אחרת"שהניקה וע

קידושין אם יש ' בס(ח , קכא). ג"מן במקום חדרנא



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ו

האומר קידשתיך והיא מכחשת אם (ה , קכט). ג"חדר
כשאינה רוצה . אם גזר בארוסה. נאסר לישא אחרת

ה "לא מיתדר להו כ(קלב ). ע לא גזר"לינשא לו לכו
. שנים' שנים ולא זכה ליבנות ממנה ונפרד ממנה ו

כמו שכופין , בטענת מאיס עלי. בטעם מבורר לא גזר
אבל , ל דלא גזר"אותו מדינא דמתיבתא כך אצלו י

. י מדינא"שהיא הוראת שעה כשא, ר"צריך היתר מ
נמצאו בה מומים והוא (ב , קלד). במקום מצות יבום

חילוק בין קידושין . לא ידע כופין אותה לקבל גט
  ).בפלגש(ה , קלח). לנישואין

כ "שה בעכשנמצא פסול בגט יכול לגר( רמא :ב"ז ח"אהע
בארוסה שרוצה לפוטרה . כ יכול לישא אחרת"וא

). ל"כנ(ג , רמח). ולא לכנסה אם יכול לישא אחרת
נפרדה ממנו (שכד ). ל"כנ(יג , רסב). במורדת(ה , רסב

כ "א שהניקה וע"מחמת קטט והרחיקה נדוד והעיד ע
). צ מאה רבנים"יזכה לה גט וישא אחרת וא. זינתה
שעז ). פשעה ועקבותיה לא נודעו יש להתיר לו(שכה 

). כ"והוחזקה לנפלים אם יכול לגרש בע' רעה בדעותי(
. הלכה לטבילה ונאבדה ושמא נטבעה(א ,  נ:הוספות
וישליש כתובה , ח יכול לישא אחרת"אחר יב
כ לשכורה ונשבעה ועברה על "גט בע). בטוחות
  ).כ"רבנים בגט בע' היתר ק. שבועתה

ובזה , ש"גרע משהתה עזקנה ולא ילדה (ד ,  קג:חידושים
  ).ה"לא גזר רגמ

, כלום. כ אין הג"בע. כשזרק לה ג(ב -א,  רפט:ד"פס
או שנפסלו , שהפקירו מעותיו והגט שבידו אינו שלו

ל שהעדים לא "בקידושין לא תיקן לבטלם וי. העדים
  ).נפסלו

  טענת אין לו גבורת אנשים
הוי אומדנא . תחלה הודה(ד , נו: ב הוספות"ז ח"אהע

ומחייבים להוציא ולא כופין , שאומרת אמת
  ).בשוטים

  טענת בתולים
חילוק בין פתח פתוח מצאתי שאסורה מספק ( צה :ד"יו

  ).ל"כנ(ז , קמב). ב"א וכיו"ת לקינוי וסתירה בע"מה

שיטת (ב -א, כא). טענת דמים בבוגרת( כא :א"ז ח"אהע
ד לענין כתובה "פ ולא טע"ל טענת פ"דבוגרת א' הירו

י "ובשיטת הבבלי לרש, זה לבעלהאבל נאסרת ב
ל "ח וסיעתו י"ד ולר"ל טע"פ וי"ל טענת פ"וסיעתו א
. י"ע נפסק כרש"בשו(ג , כא ). ד"ל טע"פ וא"טענת פ

ואולי יש לחלק . ח"ל כר"ס מוכח דס"מ בש"בכ
ד "ל טע"ע א"מ. לה וסת' בבוגרת אם כבר הי

ע "אם נאמנת לומר מ(ד , כא). לבוגרת' ומדמינן בגמ
חילוק בין אומרת . אני ובבוגרת לומר שלא זינתה

' לב' א' שנמצא דם לאומרת שלא זינתה ובין ס
בוגרת (ה , כא). ספיקות ובין איסור על בעלה לכתובה

ספיקות ומהני טענת ' ד הוי ב"נישאה לכהן וטוען טע
אם נאמנת אשת כהן לאמר נאנסתי (ד , כד). ברי שלה

נאנסתי בטוענת ' שיטת הפוס(ל ). קודם האירוסין
. ס"ע מצטרף לס"דמ' אם ס] (ג-ב, מ[לא ). אם נאמנת
ע אני מהני רק לכתובה או אף להתירה "אומרת מ

  ).לכהן

). אם בוגרת יש לה טענת דמים(א ,  צא-ג ,  צ:חידושים
באלמנה מהנשואין שמת בעלה בחזקת (ב -א, צא

. ביהודה שמתייחד עמה קודם(ב , צא). שלא נבעלה
אם חוששין (ג -ב, צא). נאמן לאוסרה ולא לענין ממון

גם לנבעלה ברצון תחתיו או דאחזוקי אינשי ברשיעי 
י גם לענין "ג ור"אם מחלוקת ר(ג , צא). לא מחזקינן

כהן שנשא בוגרת ולא מצא לה (ד -ב, קסא). איסורא
, רכז). ורוב כשרים אצלה' להכשיר מטעם ס. בתולים

  ).טענת דמים בבוגרת ואם נשאת ביום רביעי(ג 

  ).כ"בע(ע גטין "עיי

  טענת נאנסתי
. נ"שהתה בלא בעלה ונתעברה וטוע(לא - ל:א"ז ח"אהע

). נ"בנתייחדה וטוע' שיטת הפוס. נ"פתח פתוח וטוע
רוב ברצון ומיעוט באונס אם הוי ] (א,  מא-ד , מ[לא 

נתייחדה מרצון ומודית שנבעלה אבל (לב ). רוב גמור
עדות קטן שיוצא ממטתה והיא והבועל (לג ). נ"טוע

כיון שמודה שנבעלה (א , לג). באונס' אומרים שהי
נ "פתח פתוח וטע(ה , לג). נ"אין לה מיגו על טע

גם (ו , לג). העיקר כהסוברים דאינה נאמנת בלא מיגו
א להמשיך עליה האיסור מצד "כשאין לה מיגו א

טענה שהיתה ישינה כשבא (ג , לח ). נ"הודאתה בטע
חילוק אם . ום חשיב אונסאם הפחדה וגיז(לט ). עליה

  ).נתייחדה. תחלתו בפשיעה. בידו לעשותו

עדות קטן שיוצא ממטתה והיא (ג - שלב:ב"ז ח"אהע
  ).באונס' והבועל אומרים שהי

  כופין להוציא
. כ. ל"חלוצה מתי כ' כהן שנשא ס(ח ,  כב:א"ז ח"אהע

מ שנאמר יוציא אין "כ(ד , לו). בדברים או בשוטים
אם יכולים לגזור שלא . כופין בשוטים רק בדברים

בדינים אלו יש קולא וחומרא ולכן . לישא וליתן עמו
  ).במחלוקת הולכין אחר רוב דעות ולא אחר המחמיר

  ).ל"חלוצה מתי כ' כהן שנשא ס( תנו :ב"ז ח"אהע

  .ראה לקמן אצל מאיס עלי

  מאיס עלי
דינא דמתיבתא שכופין אותו ( קלב :א"ז ח"אהע

ר אם "בזוו] (ד, ע). [ג"חדרכ אין בזה "וא, להוציא
חילוק בין שונאה למאוסה עליו ובין . שנאוי המשלח

ג ובין איסור לגרשה לחיוב "קודם לאחר חדר
דינא דמתיבתא שכופין (קלה ). ל"כנ(קלג ). לשמשה

  ).אותו אם הוא לדורות

). ברצונה להתגרש מטעם אחר(יא ,  רסב:ב"ז ח"אהע
). ת"עתה אין כופין ורק עושין הרחקה דר(יב , רסב
ג יש טעם לדינא "אם גם עתה שיש חדר(יג , רסב

עתה אין כופין רק ] (א, י[רסד ). דמתיבתא דכופין
  ).ת"עושין הרחקה דר

ד , רכח). אם כופין הבעל להוציא(ב ,  צט:חידושים
  ).ל"כנ(

  מאיסה עלי
ר כשמאיסה עליו אם שנאוי "בזוו(ג -ב,  רמג:חידושים

  ).המשלח

  ).ל"כנ(ג -ב,  רצ:ד"פס

  .ג"ראה לעיל אצל חדר

  מורדת
נהוג תקנת הגאונים לכופו לגרש כדי ( ז :א"ז ח"אהע



  )אישות( ענינים מפתח  

  

ז
  ).ר"שלא תצאנה לת

אומרת איני . ממלאכה. מתשמיש(ג -א,  צט:חידושים
באומרת מאיס . ניזונית ואיני עושה או רק איני עושה

אם פוחת אף . דנרי צורי או מדינה' פוחתין ז. עלי
  ).מנדוניא

  מחזיר גרושתו
א , לה). כשנשאת לאחר בטעות(ז ,  כח:א"ז ח"אהע
  .)חרש אסור להחזיר ג. ג"א שזנתה גרע ממ"א(

  ).לא תקנו חכמים שהולד ממזר(א ,  קכו:חידושים

  מינקת חבירו
ברח לא . כהן' חייב להוציא בגט אפי(ה ,  יט:א"ז ח"אהע

מזנה (מא ). צ לגרש"אם הולד לא קיים א. מהני
בנשואה . 'פנוי. ל המ"אם צ. מניקה שנתנה הולד למ

ד חודש וגם כשאין חשש "סגי כשנתנו לה מעות לכ
ח וכמה ימים אחר "נולד ו(מב ). שתתעבר מיד

' נישואין אם חוששין שזנתה קודם נישואין והוי
ה אם חוששין "ניסן ונולד בבדר' נשא ד(מד ). ח"מ

יש כמה צדדים . ח"מ' שזנתה קודם נישואין והוי
להקל ולכן ישליש הבעל מעות לשכור מינקת או 

ו "כהן שעבר ונשא אחר ט. אם תתעבר' למסמס כו
. וכן בנשא בשוגג, ל דסגי בהפרשה בלא גט"חדש י

ש הזקן "שיטת הר(ד -א, מה). דזנות. אם גזרו גם במ
וקושיות , דגרושה שאינו מכירה מותרת לינשא

א דגרושה שלא "שיטת הרשב(ה , מה). הפוסקים עליו
ש "ותרת לינשא אם קאי בשיטת רהתחילה להניק מ

א "ח חודש יש לסמוך על הרשב"אחר י. הזקן
בפרט . ד חדש"כשהמינקת תקבל שתניקהו עד כ

בתולה מזנה (מו ). ח חדש להנקה"בזמנינו שמספיק י
אם לא נתיר יש חשש שתמיתנו ולכן יש להקל אחר 

ר שתניקהו "ו חדש כשמסרו למינקת שנשבעה עד"ט
  ).בטוענת שהוא מכותי. ח"עד כד

נתנה למינקת ובשעת גירושין לא ( שלו :ב"ז ח"אהע
יש . פ רופאים"כ חזרה להניקו וגמלתו ע"הניקה ואח
  ).ו חודש"להקל בט

  ).ל"כנ(ג -ב,  רפט:ד"פס

  מפלת
פ וחזרה "פ וילדה ב"הפילה ג(ב , נז: ב הוספות"ז ח"אהע

  ).חכמי הדור העלימו עיניהם בעניני זיווגים. והפילה

  בטעותנבעלה לאחר 
, יג). ד לאונס מותרת לבעלה"אף של(א ,  יג:א"ז ח"אהע
עדים ' א או ב"פ ע"חילוק בין זה לנשאת ע(ג -ב

העידו שמת . פשיעה' כשהי(ב , יד). שתצא מזה ומזה
  ).דומה לאונס. ט(ה , לו). בעלה וזינתה

  נחשדת
ד לפתח פתוח "ול, ת"אינה אסורה מה( צה :ד"יו

  ).מצאתי

באיכא אויבים . פ ועדי כיעור"קדל(א ,  כד:א"ז ח"אהע
אם עדי סתירה הוי . ואפשר שהם הוציאו הקול

, בעדות מיוחדת. כשנסגר הדלת במנעול. כ"כע
ד "כשהיו רגל(ב , כד). שכיעור שראה זה לא ראה זה

חילוק בין יחוד לסתירה ובין (ו , כד). קודם הסתירה
עדי (כט ). בנעלו הדלת במנעול, סתירה לעדי כיעור

אם יש . מצוה לגרשה. כיעור רבים ויש לה בניםדברי 
. כ"א גרע מע"רוחצת עם בנ. איסור להשהותה
ראה הבעל דבר מכוער (ב -א, לח). נסתרה עם נכרי

אין מחייבין אותו להוציא אבל מצוה לגרשה גם 
' כשמראים הדברים שלא הי. ג"עכשיו שיש חדר

  ).ש אם מצוה לגרשה"מעשה בפועל ובא לצאת י

פ בלי עידי כיעור אם "דומה בקדל(ו ,  שיח:ב"ז ח"אהע
אם סתירה הוי . כ"פ וע"קדל(שלד ). מוציאין מהנטען

  ).כ"כע

פסולי (ע כהנים "עיי. חשש, ראה לעיל אצל זנתה
  ).כהונה

  נשאת בטעות
, תצא מזה ומזה אף דהוי שוגגת(ג -ב,  יא:א"ז ח"אהע

' א מטעם דמתוך חומר כו"בע. הוי קנס מדרבנן
עדים מטעם שיאמרו מחזיר ' ובב, ההתירו בתחלת

פ עדים ובא "אשת חרש שנשאת ע(א , לה). גרושתו
' א תצא כו"בע] (ב, נב[לט ). בעלה תצא מזה ומזה

או דגם שם ' ע מטעם שיאמרו כו"דהוי לה למידק בב
לא תצא ] (ב,  קמג-ב , קמב[יא , פו). הוי לה למידק

לכן בנתן שובר . פ עדים"א ע"פ ראיה ברורה כ"ע' אפי
ולכן , י האשה"ת אף ששובר יוצא מתח"ל' לאיש כו

מ והיא "כשבא איש ואומר שהוא בעלה ונותן סי
  ).ת"מכחישתו ל

נ דגלי "נ ובפ"חילוק בין אמירת בפ] (ד, לז [:ב"ז ח"אהע
רכז ). כשר לבין שאר פסולים' הי. מילתא למפרע שהג

א או "בע. נ(יב , רצה). בהוראת טעות אם נאסרת. נ(
אף (יג , רצה). ם אסורה לשני רק מדרבנןעדי' בב

פ "ע. נ(יד , רצה). בתרי דרבנן אסורה לבעל ולבועל
היא . עדים ובאו עדים שלא נתגרשה ושוב קיבלה גט

מותרת שאומרת ודאי נתגרשה קודם השני מותר 
א , ש). 'אם הוא נאסר מחמתה מס, שוגג' ת שהי"מה

מאינקא במקום ' שכ. ד בט"פ הוראת ב"ע. כשנ(
בזה לא שייך איבעי לה לאקרויי . ל"כנ(שסב ). מינקא
  ).לגיטה

גירשה השני . הולד ממזר מזה ומזה(ב -א,  קכו:חידושים
גירשה הראשון אם הולד , אם הולד מהראשון ממזר

' שכ. ד בט"פ הוראת ב"ע. כשנ(ב , קכז). מהשני ממזר
לא שייך איבעי לה לאקרויי , מאינקא במקום מינקא

  ).לגיטה

  .ל אצל גט פסולראה לעי

  ד חכמים ונשאת"עברה ע
. ס מחלוקת אם תצא"במשלא(ו -ה,  כב:א"ז ח"אהע

' בספק חלוצה שנישאה לכהן אם נשאת לא תצא אפי
ס אין לה שום "החילוק כי במשאל. נשאת במזיד

חילוק בין לא (ז , כב). תקנה ואנן סהדי שכולן ינשאו
  ).ד או שהתרו בו וכנס"נמלכו בב

  עוברת על דת
אין , פ"כשיש עדים שנתייחדה כ(ה ,  כד:א"ז ח"אהע

כט ). מחייבין אותו לגרשה אבל מצוה עליו לגרשה
פ "שימשה כ(קלו ). פ אם כופין אותו לגרשה"ד ג"עע(

אין חייב . בנדתה ומתרצת שלא ידעה שהוא עון חמור
  ).כ"לגרשה אבל יכול לגרשה בע
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  חיוב, עונה
. שבועות'  בומפרש' המדיר אשתו כו(ג ,  צח:חידושים

א ,  צט-ד , צח). ב יום"האידנא דשוהים בהכרח י
. שנים' ג. יום' יוצאים שלא ברשות ל' התל. טיילים(

. בטיילין' שיטת הפוס. ברשותה. רחמנות. באקראי
  ).פועלים. ח"ת

  .ד,  ריב:חידושים

  פלגש
ח "י' אם צריכה גט ואם נכללת במס( קלח :א"ז ח"אהע

לשיטת הירושלמי (ד -ג, קלח). נשים המותרות למלך
  ).י קידושין"היא ע. ר אם הפ"ת ולמד"י עה"ולרש

  ר"פו
דוחה עשה . גדולה ממצוות יבום(ז ,  ו:א"ז ח"אהע

ש ולא ילדה וחזר "שהה י(ט ). דלעולם בהם תעבודו
א , ט). ש אם חייב לישא אחרת"ונשא אחרת ושהה י

כששתיהן (ג -ב, ט). פ אזלינן לחומרא"חזקה ב(
 אם הוי חזקה טובה שהמניעה ממנו הולידו לאחר

  ).צ לישא אחרת"וא

היו לו בנים בגיותו ונתגייר ונשארו (ד ,  ריב:חידושים
  ).היו לו בנים ומתו. עבד שהוליד ונשתחרר. בגיותם

  קטלנית
י כישוף "ע' הא' אנשי' אשה שמתו ב( כה :א"ז ח"אהע

ל דאין מחזיקין מחולה "חולה כשנשאה וי' שהי' והב
ל "י' יש להחמיר אבל כשעל שניהם יש ס' בס. לבריא

. שנשאת אם תצא. ק(כו ). דלא מחזקינן ריעותא
אם חי עמה בעל הראשון שנים . חילוק אם הולידה בן

גירשה לפני (כז .). ח לק"ביבום א. רבות ומת זקן
ל דבכל "י. ל מעיין או מזל גורם"תלוי אם ס. מותו

ז -ו, כז). אופן אף שסופו למות אין חשוב כאילו הרגו
ל דאין "חולה לפני הנשואין י' כשהראשון הי(

מת זקן אם הוי בזה (ז , כז). מחזיקין מחולה לבריא
  .).ק

גירשה לפני מותו תלוי אם . ל"כנ( שלא :ב"ז ח"אהע
  ).מעיין או מזל גורם

  .ע כישוף"עיי

  קרקע עולם
  ).דוקא באנוסה שנלחמת עמו(ה ,  קב:א"ז ח"אהע

  רגלים לדבר
היינו שראו דברים מכוערים ולא מה (א ,  יד:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ד , מ). אמת' שמוכח שדברי

  ).ל"כנ( שכז :ב"ז ח"אהע

  ).אשה לאסור(ע נאמנות "עיי

  שהתה עשר שנים
ש אם "בדורות אחרונים אם שע(א ,  שיח:ב"ז ח"אהע

' ש עם ג"אף ששהתה י. 'ועם הג' וחצי עם הב' וב' הא
  ).ל"כנ(תסא ). עקר' הוי רק ס

  ).ש"דיני שע(ב ,  ריג-ד ,  ריב:דושיםחי

  אכילה
עיקר החיוב על הלעיסה או על (א ,  כז-ד ,  כו:חידושים

או נזכר , לעס תרומה ונודע שאסורה עליו. הבליעה

  ).הטעם שיכול לבלוע, שלא בירך

  .'ע שתי"עיי

  ח"אלו ואלו דא
וכשעשה ', פלוגתא עדיף משאר ס' ולכן ס(ח ,  קצז:ד"יו

  ).'בדאו' כדברי המיקל עשה אפי

' בס. פלוגתא עדיף מתרי ותרי' לכן ס(ז ,  נה:א"ז ח"אהע
  ).ח"א אודא"מה אמרו קמאי א

  ).ל"כנ(א ,  קיד:ד"פס

  אלם
כמה מלים ' שאינו יכול לדבר אפי(ב ,  קנח:ב"ז ח"אהע

בדיקה לגטין צריך רק בנשתתק או (ה , קנח). בלחש
  ).בחליצה(ה , שכג). בתולדתו. אף בא

  .ע חרש"עיי

  אמתלא
שסמך על . י ונתן א"טריפה מתח' יצאה ס( ו :ד"יו

  ).המסייע

חילוק בין אמרה לא מת בעלי דלא (א ,  פט:חידושים
ד ,  רכח-ד , רכז.). א אני דמהני א"לאמרה א. מהני א

תלוי אם יכול . צ להגדת עדות מהני א"מ שא"כ(
א "א. 'לחזור אחר כדי דיבור מטעם הפה שאסר כו

א שנאמן "וע', בני ממזר כו', טמאה אני כו', אני כו
עדים ' א לשבועה או ב"כ ע"משא. באיסורין מהני א

  ).אם מהני בעד מיתה. שחזרו ונתן א

  .שתיקה כהודאה). כיון שהגיד(ע עדות "עיי

  אנוס
  .).ג שמשביעין אותו אם חשוב א"בכה( קפו :ד"יו

  אנשים
  .ראה מפתח אנשים

  אסורי ביאה
תושב אין קנאים פוגעים בו אבל הבא על בת גר ( עז :ד"יו

ובדרך חתנות אסור מהתורה ' באקראי מכין אותו כו
ואין קידושין תופסין וולדה כמותה ומחלוקת לענין 

  ).מלקות

). חמותו כשמתה אשתו איסור או כרת(ג ,  פא:חידושים
אם (א ,  ריא-ד , רי). בת אשתו מאירוסין(ב , רי

. ואחות זקוקתו תופסין קדושין ושוב אינה חולצת
אם אמו ואם אביו הוו (ד -א, ריא). ע"מתה אשתו צ

  ).באיזה אופן אין לה הפסק כשצד אב מפסיק, שניות

  ).הטעם שנאמר בלשון לא תגלה ערוותה(ד ,  ריג:ד"פס

  .ע אישות"עיי

  אסורי הנאה
ד , מט). הבלעה, ה"איסור להשתכר בא(ג ,  מט:ח"או

אם . ת"אם אסור למכור מה. ה של גוי"להשתכר בא(
  ).ת"הדמים אסורים מה

אם קידוש כסף תופסין למי שנאסרה ( קי :א"ז ח"אהע
ע "חילוק אם היא אסרה נכסיו ע(א , קי). הנאה ממנו

שאז לא הפקירה זכותה ויכולה , או שהוא אסר עליה
אם אומרים בקונם (ד -ב, קי). ח"ליתן לאחיה או לבע

הואיל ויכול לישאל הוי שלו לגבי קידושין ולגבי חמץ 
  ).מ לשאול עליו"אם מותר לקבל ע(ו , קי). בפסח



  )חג אסרו( ענינים מפתח  

  

ט
איסור להשתכר (ג , סו). גיד הנשה(ב ,  סו:חידושים
  ).ת"נ אם הוא מה"באסה

הולכת הנאה (נדרים ). איסורו בהנאה(ע חמץ "עיי
). נ"מקדש באסה(קידושין ). מודר הנאה; לים המלח
הולכת הנאה לים ; נ שנתערב"אסה(תערובות 

  ).המלח

  נ"באסהבעלות 
לגבי ירושה וקנין ואם יכולים (ד ,  קי:א"ז ח"אהע

חילוקים בין קונם לחמץ (ה , קי). כ"אחרים לקחת בע
  ).ל לגבי קנין"חילוקים בהנ(ו , קי). בפסח לגבי ירושה

  תפיסת דמיהן
  ).נ"אם יש חילוק בין נדרים לשאר אסה(ג ,  כ:ד"פס

  אסרו חג
  ).ח לנשאים"ג ניסן א"י( קטז :ח"או

  אסתר
ה נאסרה על "מצוה קא עבדה אפ(א ,  צה:חידושים

  ).רצון' מרדכי דנק

  אפוטרופוס
מג ). שמכר בזול ובלי הכרזה לצורך היתומים( טו :מ"חו

מי חולק . ד קבוע או גדולי הדור"י ב"מתמנה ע(
. כשלא העמידו א] (ג, מט.). [ד או הא"הנכסים הב

. להפך בזכות הקטן רק הם עצמם התעסקו בחלוקה
אין ] (ב,  נ-ד , מט). [ב"ם שסמכו אצל בעהיתומי

אם מותר למכור מטלטלין . חולקין בגוד או אגוד
נח ). ד"אי מהני נטילת רשות מב. צ להאכיל"כשא

  ).שמכר בזול ובלי הכרזה לצורך היתומים(

. ב"יתומים שסמכו אצל בעה(ב ,  קיט-ד ,  קיח:חידושים
' אם הוא דוקא ביותר מבן ט. אצל אמם האלמנה

אם הוא . אתם ולא א(ב , קיט). לענין מטלטלין
  ).'פחות מבן ט. ב"סמכו אצל בעה(ב , רלג). ת"מה

ואם . נכסיו לאשתו עשאה א' כ(ג -ב,  שנב:ד"פס
  ).מפסידה מסלקין אותה

  .יתומים. ע אונאה"עיי

  ארבעה מינים
ע שאינה שייכת למצוות "מצוה בפ(ג ,  לה:א"ז ח"אהע
  .)ג"ט ש"מ ביו"פסולי ד. ט"יו

  ).'אם פסול כל ז. של ערלה(ד ,  עא:חידושים

  .לולב. הדסים. ע אתרוג"עיי

  לכם
חילוק בין אמר מתנה לך ואחריך (ד ,  צח:א"ז ח"אהע

כשמשאיל לו אם (ה , צח). לפלוני לאמר לשון שאלה
  ).מ להחזיר נתן לו"אמרינן אדעתא דמתנה ע

ש "מע. ל ממונו לקדש בו האשה"אם צ(ג ,  עא:חידושים
  ).בירושלים

  אריס
חוכר שדה לזרעה חטין וזרעה (א ,  שלז-ד ,  שלו:ד"פס

שתלן שנוטל חצי ושתפן (א , שלז). שעורין ולקתה
  ).נוטל השתלן רביע או שתות, נהר

  .שוכר ומשכיר. ע אומנים"עיי

  אש
  .ע מזיק"עיי

  אשה
  .נשים. כתובה). בעל(ע ירושה "עיי

  אתנן
' בא עלי( צט ).'בהקריבתו לפני שבא עלי(ז ,  מט:ח"או

  ).כ נתן מותר"ואח

  אתרוג
). של ערלה. בו דין ממון' אם צריך שיהי(ג ,  עא:חידושים
וכשאורחייהו , גם בפסול הדר מדמין לטריפות(א , עב

  ).בהכי כשר

  .ברירה. ענבים. ארבעה מינים. ע גזילה"עיי

  חזזית
שתופס בקליפה אף שאינו מגיע (ב -א,  עב:חידושים
טעמי כשרות כתמים לבנים שקורין פלאט . ללבן
' וג' במיעוטו בב(א , עג). 'רובו מצד א(ב , עב). מאל

. חילוק בין פחות מחצי לבין שליש ורביע. מקומות
  ).כמנומר ולא מנומר ממש

  מורכבים
שיטות הפוסקים ומסיק (סד .). מקצת א(ג ,  ד:ח"או

  .צב). להחמיר

  מראה
ר ונשאר מקומו לבן כמראה בש. נשכו הא( סה :ח"או

מ או אף "אם פסול רק מטעם חסר וכשר בחוה. הא
  ).מ"מטעם שינוי מראה ופסול גם בחוה

, עג). הטעם דכשר בבבל. שחור ככושי(א ,  עב:חידושים
ירוק קצת . חילוק בין כושי לבין דומה לכושי(א 

ירוק ככרתי (ד -ב, עג). מחמת שנתלש באב ולא באלול
פסולו דאינו הדר או דלא גמר . ן"ה או גרי"בלא
כשהתחיל קצתו לחזור . מ סבר דהוי הדר"ר. פירא

  ).כשסופו להוריק כשעוה כשר' או אפי, למראה שעוה

  ניטלה פיטמתו
שאין לו . טעם החילוק בין ניטלה לא(ב ,  עב:חידושים

ניטל רק מה ' או אפי, נתלש ונשאר גומא(ד -ג, עב.). פ
  ).ניטל הפרח ממנו' או אפי, שבולט לחוץ

  ניקב
  ).הפיטמה. נ ( סו:ח"או

  ).נעץ יתד ונעשה גומא בלא חסרון] (ב, כא[ כב :ד"יו

חילוק בין . מפולש אם צריך חסרון. נ(א ,  עג:חידושים
נקב מפולש (א , ריד). ע או לחדרי הזרע"מפולש מעל

  ).שלא כנגד חדרי הזרע

  נקלף
נקלף כולו אסור . איסורו משום הדר(א ,  עב:חידושים

' וגו' בב', רובו במקום א(ג , עב). דמדמינן לטריפות
  ).מקומות

  שבילין' ב
). י תערובות"ע' בגופו וא' ספק א(ע ספק ספיקא "עיי

  ).חד בחד בדרבנן(תערובות . תולין



  ות מפתח–צמח צדק   

  

י
  תלמוד, בבלי

  .ע כללי התלמוד"עיי

  בגד
  ).טומאה, לגבי ציצית. 'על ג' ג(ד ,  לח:חידושים

  בדיקה
). ' הפוסשיטות. ס"בס. אם צריך ב(ד ,  ריב-ג ,  רט:ד"פס

, רי). חילוק בין איסור מאכל לשאר איסורים(א , רי
ברוב מצוין אצל שחיטה מומחין הם אם צריך (ב -א
, רי). י טורח"באפשר לברורי ע(ב , רי). באיתא קמן. ב
ס דרבנן "בס(ב ,  ריא-ג , רי.). צ ב"הרגיל א' בס(ג 
בחשש שלא תשב עמו באיסור כל (ג , ריא.). צ ב"א

. חסרון ידיעה גרע מצריך ב(ב , ריב.). ימיו צריך ב
מ "בכ(ב ,  רפד-ג , רפג.). דרבנן אם צריך ב' בס

, תולעים, ריאה, משום חשש מיעוטא. הצריכו ב
  ).אם צריך לבדוק משום כלאים, חלב, נפלים

, ריאה; בדיקה(טריפות ). בדיקת חמץ(ע חמץ "עיי
עדות ). בדיקה(נדה ). בדיקה(כלאי בגדים ). בדיקה

  ).בדיקה(ציצית ). חקירות ובדיקות,  וחקירהדרישה(

  בהמה
מומים . כלאי בהמה). בכור בהמה(ע בכורות "עיי

  ).שביתת בהמה(שבת ). בהמה(

  'בהמה וחי
.  בהמה-שור הבר . ' חי-תאו (א ,  כ-ד ,  יט:חידושים

  ). ספק-בופולו 

  בהמה טמאה
התיר . עגל שרגליו קלוטות וכרוך אחר ב( ערה :ד"יו

' סי. כרוך אחר ב. ליכא טמא בעדר. מכמה טעמים
  ).ת"מסל. תולין במצוי. גופו כעגל

  ).ל"כנ(ד -א,  קנז:ד"פס

  .ע פירשא"עיי

  בוגרת
  .ע נישואים"עיי

  בוסר
  .ע ענבים"עיי

  בור
  .ע מזיק"עיי

  בושת
  .ע קנס"עיי

  יציאה; ביאה
  ).כל פינות(ע ימין "עיי

  בי נשא
  .ג, פח. א,  פח:חידושים

  בידו
בתלוי בדעת . במחוסר זמן(ג -ב, ז קט:א"ז ח"אהע

  ).אחרים

  ).מה שיכול לאמר לאחרים לעשות(ב ,  רעג:ב"ז ח"אהע

  ).'עד א(עדות ). שליש(ע נאמנות "עיי

  ביטוח
  ).שראנץ. קאמביוש(ה ,  רצב:ד"יו

  ).ל"כנ(ג ,  ריט:ד"פס

  ביטול
שמבטלו . בית שמילאהו תבן או צרורות(ז ,  קנח:ד"יו

חילוק בין לענין מחיצה . לעולם או לזמן מרובה
  ).בשבת או בסוכה

עבודת כוכבים ). ביטול(לשון ). ביטול(ע גטין "עיי
  ).ביטול(תערובות ). ביטול(שליחות ). ביטול(

  ביכורים
  .).קריאה בספק ב(ו ,  ג:ח"או

מדרבנן (ב , יט). נקצץ האילן אם קורא(א ,  י:חידושים
  ).'מס' א

  .ע שקיעת החמה"עיי

  בילה
. רק ביין ושמן או עד כזיתים] (ג-ב, יח[ עא :מ"חו

  ).באתרוגים

  בין השמשות
  ).בכלאים בציצית(א ,  ג:ח"או

' ו בשבת לחומרא והוי ס"הלכה כריה(א ,  ט:א"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(ח , נח). ס"ולא ס' דאו

  ).'ת ולא מס"לתרומה אסור מה(א ,  קצד:חידושים

, שנו). ש"ש ביה"איזה שבות התירו בע(ב -א,  שנו:ד"פס
  ).ש והשאר לילה ממש"רבעי מיל ביה' ג, מילין' ד(ג 

  .ע שקיעת החמה"עיי

  בינה
 בן -תבונה . מילדות' ב(ב ,  עד:ב הוספות"ז ח"אהע

  ).ובת

ולכן נזהרים משם , שמותיהן שוין' ומל. ב(ד ,  ריג:ד"פס
  ).כלה כחמותה

  ביצים
כשאוסרים הבהמה ועוף מספק וחזקה אין (ג ,  כו:ד"יו

לענין , מגופה או פירשה(א , סג.). ובאוסרים החלב 
חילוק בין מעורות בגידין . טריפה ולענין תם שהזיק

טריפות חילוק בין הבשר ' בס(רנד ). גמורות. לב
  .).דבחזקת איסור לבין החלב והב

ת "טריפה כגופה ואסורה מה. ב(ב ,  קצח-א ,  קצז:ד"פס
  ).כשאינה בקליפתה או כשמעורה בגידים

  דם
או , בביצים החילוק בין בחלבון לבחלמון. ד( עדר :ד"יו

  ).שיטות הפוסקים. בין בקשר לשלא בקשר

שעל הקשר בביצים אסורה . אם ד(ג ,  קמט:ד"פס
ביצה (ד -ג, קמט). פחות מכשיעור. רק חשש. ת"מה

טעמים להקל מצד , שנתערב חד בחד. שיש בה ד
בקשר החלבון קורט פירור כעין דם (ב -א, קנ). ס"ס

  ).כהה

  ור חוליםביק
  ).לא ישב גבוה ממראשותיו של חולה(ג ,  לה:חידושים
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  בישול

  ).בישול(תערובות ). בישול(ע שבת "עיי

  בישול אחר בישול
  ).ב"ח יש בא"בבב( סה :ד"יו

  גוש
. חילוק בין ג. אם מבשל או רק מפליט ובולע( סה :ד"יו

י סודר שהוחם "שנתבשל לצלי ולהפקעת ביצים ע
. ש או לא הניח"בין הניח בכ. אם יש לחלק בג. באש

  ).בלא דוחקא. לג. חילוק בין דוחקא וג

  בית
  ).חינוך בית בתורה ותפלה( שא :ד"יו

  דין תורה; בית דין
רבנים אם ' נשתתית ויש לו היתר ק( ב :א"ז ח"אהע

  ).א"ת וזבל"זקוק לד

ד לא "ד בתר ב"ב. ד טועין"ח לב"ל(ג ,  קסא:ב"ז ח"אהע
' ד יותר מב"ינים לבאם מאמ(ג -א, רצה). דייקא
  ).ל"כנ(שלה ). עדים

כשיש (א , כז). ד"אם כופין בדברים לפמשוה( כג :מ"חו
ד חשוב אין בני העיר או האומנין לעשות תקנות "ב

. דגמיר' ל בהם א"צ(מג ). ד"ביניהם בלי אישור הב
ד הקבוע בעיר או "ד אביהם של יתומים היינו ב"ב

, מהם גדול הדור דהיינו דיין קבוע וחשוב' שא
כ ידוע "מ אא"מ דל"כ למדן חשוב שעוסק במו"משא

  ).שדעת המנוח לסמוך עליו

, כ יודע מי ישב עמהן"לא יושבין אא(ג ,  רמג:חידושים
ב -א, רמו). הפכים' ב ב"כי פסקי הלומדים והבע

ד נתרצו שניהם לחזור ולדון בפני דיינים "אחר גמ(
זר כ ח"י ואח"הדיינים אמר א' א(ג , רמו). אחרים

  ).ומחייב או מזכה

). אין עד נעשה דיין(עדות ). סידור הגט(ע גטין "עיי
  .ד"עונשי ב

  אוהב
ושונא נחשדו להטות הדין אבל לא . א(ז ,  קמח:ד"יו

  ).להעיד שקר

' רב וגדול העיר אם יכול להתדיין בפני ג( נ :מ"חו
. לומדים מהעיר או יכול לטעון שכל בני העיר א

פסול . תלמיד. מלכי בית דוד. ג"כה. ומתיראים ממנו
. א. ח"א ל"ואפשר דבזבל. רק ממדת חסידות. א

  ).ושונא גמור אם פסול אף בדיעבד

  .ראה לקמן אצל נוגע בדבר). אוהב(ע עדות "עיי

  אלם
. י להוציאו לעיר אחרת"ד מקבלים א"כשהב( נ :מ"חו

מלכי . מלכי בית דוד. ח ורב העיר אין לו דין א"ת
  ).נדיב ועשיר. ישראל

  ).ל"כנ(ג ,  קנד:חידושים

  גמר דין
לענין פשרה משעה שביררו לעצמן (ב -א,  רמה:חידושים
. לענין חזרה משעה שאמרו חייב אתה ליתן, הדין

 משעה שנתקבלה עדותן -לענין קיבל עליו עדים 
  ).ד"בב

  דין מרומה
א "דל, מ אינו מועיל להוציא ממון"ד(ט ,  יד:א"ז ח"אהע

' ס. מ"גווני ד' ה(ב , צ). בתר אומדנא בדיני ממונות
). 'מ לא דיינינן לי"כשנראה שהוא ד. ח"מ צריך דו"ד
מהעדים חוזר עושה ' אם זה שא(א , קד). ל"כנ(ב , קג
כשנראה שהעדים משקרים אין (ב , קד). מ"לד

, קד). ח"נזקקין לדין ושנראה שהתובע רמאי צריך דו
  ).מ גם בדיני ממונות צריך שבע חקירות"בד(ג 

  ).נ"ח כד"צריך דו] (ד, יח[ שסו :ב"חז "אהע

  ).דרישות(ע עדות "עיי

  דיני ממונות
ד -ג, מט). ל"כנ(כט ). מ"אומדנא בד(ט ,  יד:א"ז ח"אהע
, לכם' היכן אמרינן משפט אחד יהי(א , קג). ל"כנ(
  ).נ והיכן לא אמרינן"מ כד"ד

). מומחין' ג. ח"ת דו"מה. ל"כנ(ג -ב,  קנה:חידושים
הדיוטות מטעם ' הודאות והלוואות בג(ד -ג, רמב

  ).שלא תנעול דלת או מטעם שליחותייהו עבדינן

  דיני נפשות
ל "ל כמכחול בשפופרת אבל צ"אצ( כט :א"ז ח"אהע

אם (ג , מט). ז ולא סגי בזה אצל זה"שוכבים זע
, מובהקים ועל ידיעה ודאית' סומכים על סי

באומדנא דמוכח וברובא מעליא תלוי אם הספק הוא 
בנמצא ] (ב, סב[קכ ). עשה או רק בכיוון הזמןבגוף המ

  ).מהן קרוב או פסול אם מכניסין אותו לכיפה' א

כיון שיכול לבוא , נ"אם גטין וקדושין דמי לד(ג ,  ו:מ"חו
  ).נ"מזה ד

  ).עד אחד(עדות ). חזקת כשרות(ע חזקה "עיי

  ד"הפקר ב
  .ד"ע הפקר ב"עיי

  השלשה
כ "ד ואח"מתי מחוייב להשליש ביד ב(א ,  א:מ"חו

  ).ל"כנ(ה , א). ידונו

  א"זבל
לפשרה אי סגי ברוב או צריך דעת ' א כו"זבל(ד - ג:מ"חו

הדיינים או ' בבחירת השליש אי סגי דעת ב(ה ). כולם
מהבוררים יכול לשאול דעת ' אם א. ד"צריך דעת בע

נא ). ל"כנ(מח ). אם השליש יכול לשאול. ח אחר"ת
  ).ל"כנ(

  ).ל לברור יושבי קרנותאם יכו(ג ,  רמג:חידושים

  זילותא דבי דינא
כשהגט כשר בדיעבד אם ] (ב, פז[ רלט :ב"ז ח"אהע

ו , רצה). ד"מתי חוששים לזדב. כותבים עוד גט
  ).ד יפה"ד ומה כח ב"זדב(

  טעו בדין
המורים ' עגונה שיצתה בהיתר וחזר א( קצז :ד"יו

בטיהר את הטמא ' שיטת הפוס(ה -א, קצז). מהיתרו
דחד ' כוותי' בשיקול הדעת וסוגי, מתי יכול לחזור בו

, קצז). ל אם חכם אחר רשאי לאסור"בהנ. ה"או בלא
לדרבנן ובין סוגיא דעלמא ' אם יש לחלק בין דאו(ח -ו

בפלוגתא (ח , קצז). אזלא כחד לבין יחיד ורבים
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כשעשה כדברי המיקל קם ', דליכא סוגיא דעלמא כו
יקול חכם שאסר בש(י -ט, קצז). 'דינא אף בדאו

הדעת מתי יכול חבירו להתיר ומתי יכול לחזור 
ה במחלוקת או במדמה מילתא "חילוק בין ש. בעצמו

חילוק אם המורה הראשון מודה לסברת . למילתא
טעה בדין ועדיין . השני או לא ואם פשוט לכל שטעה

, א"חד, י להתיר"טעמים שא' ג. לא הוציאו מידו
בעגונא שהתרתי עם עשרה רבנים . קם דינא, כבודו

אין הלה , ועתה נסתפקתי ולכתחלה לא הייתי מתיר
מוכרח לציית לזה החוזר שאינו אומר לא איסור ולא 

  ).היתר

יצא להיתר וסוגיא דעלמא כאידך מה (י ,  מ:א"ז ח"אהע
  ).שעשוי עשוי ובפרט באיסור דרבנן

ז "קיבלו בין לדין בין לטעות חוזר כ(ד ,  רמה:חידושים
  ).יפסוק שלא כדין' יבלו אפיק. שלא הוציאו ממון

  יחיד
ח "בקדוה. ת"מ מה"אם כשר לדון בד(א ,  עד:חידושים

  ).ובהפרת נדרים

  מעשה בית דין
  ).ד"מעשה ב(ע שטרות "עיי

  נוגע בדבר
לא רק בהנאת ] (א,  סו-א , סה[יא ,  מח:א"ז ח"אהע

או דיין שבא להעמיד דבריו , ממון אלא אף בגנאי
. ח שמשקר אלא שהוא נפסל לע"ל דא"מ י"מ. ב"וכיו
. ובע, ובדיין לא ידון רק לכתחלה, כ כמו קרוב"מגזה

, הוראה בשם רבו אחר מעשה חיישינן דאמר בדדמי
ד -א, סו). ג"ל דנאמן בעדות אשה ובמדעל"כ י"וא

בהוראה . אירע תקלה אם נאמנים להעמיד דבריהם(
אם . בשם רבו חיישינן דמשקר או דאמר בדדמי

  ).ג"במלדעל. ד"נב' מחמת גנאי נק

אחר שסידרו גט ויצא ערעור עליו (ג ,  קסא:ב"ז ח"אהע
הבעל שפוי או הוי ' ד זה לקבל עדות שהי"אם יכול ב

  ).ד משום גנאי"נב

  נוטל שכר
  ).ש עבור התרת עגונה כנהוג עכשיו"נ(ג ,  סו:א"ז ח"אהע

  נזקקין לתובע תחלה
כשהנתבע מעכב הפקדון לטענת שכירות (ו - עד:מ"חו

. ז"בשניהם מודים זל. עם או בלי מיגו טוב. ישנה
מוציא מידי ' כשאין טענת הנתבע מבוררת אין ס

  ).ודאי

  ).ל"כנ(ג -א,  קלה:חידושים

  .ע תפיסה"עיי

  מהם קרוב או פסול' נמצא א
  ).ל"כנ(א , קנח). בחליצה. בדיינים(ד -ג,  פה:חידושים

  עביד אינש דינא לנפשיה
  ).ל"דבאיזה אופן עא(ג ,  קלד:חידושים

  ערכאות
פ חייב "א שהעיד והוציאו ממון ע"ע(ד ,  רלה:חידושים

  ).העד לשלם אף שהענין אמת

  פשרה
  ).שנעשית מתוך אונס. פ(ד ,  רסב:ב"ז ח"אהע

חילוק בין . צריך דעת כולם ולא סגי ברוב(ד - ג:מ"חו
י שאמרו לו "שע, בטעות. פ. א"פשרנים לזבל' ביררו ג

אחר . אם יכולים לעשות פ(סה .). הסכים לפ' כו
אם צריך דעת (ג -א,  לז:הוספות). ידיעת האמת

. א"פשרנים לזבל' חילוק בין ביררו ג. כולם
מהפשרנים ' כשא. הפשרנים' כשהשליש מכריע בין ב

  ).י"א' או

  ).הוי כתליוהו ויהיב. כשאנסוהו לפ(ג ,  קכ:חידושים

  ד"קבלת עדות בפני בע
שלא .  לקבל עמתי אפשר(קיט . ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

כשאין המקדש בעיר (ח , קכא). בפניו כדי לפוסלו
אם המקדש . מקבלין שלא בפניו כדי לבטל הקידושין

  ).ד"בקול מקבלין שלא בפני בע. ד"בע' נק

. ד"ל בבע"אם גם בעניני אישות צ(ג ,  קסא:ב"ז ח"אהע
ל "לפטור אם צ. ע. ל בפני בעל"שנתגרשה אם צ. ע

להחזיק קרקע כשאין המערער בעיר ולא . ע. ד"בבע
ד מטעם קיום "קיום השטר שלא בבע. קרא ערעור

. שטרות מדרבנן או דלאו אמנה שבשטר מעידים
  ).השטר. י ע"מ בקיום ע"נפ

ד וחזרו וקיבלו "קיבלו שלא בפבע(ב ,  רמו:חידושים
  ).ד"בפני בע

  קיבל עליו קרוב או פסול
ד ,  רמג).פ"דיני קיבל עליו קו(ב ,  רמו-ד ,  רמג:חידושים

טובי ' קיבל בפני ג. ד"אם הקבלה בפני ב(א ,  רמד-
קיבל (ג -ב, רמד). כתרי' קיבל פסול א(א , רמד). העיר

קיבל אשה קרובה . דיינים' ג' עדים או' כב' כשר א
ד -ג, רמד). או רשע דלא גמיר בחד דיין, א"במקום ע

אמר הריני מוחל מעכשיו כל שיאמרו הפסולים אם (
בקנו מידו (ד -ב, רמה). יכול לחזור קודם גמר דין

קנו מידו וטעו הוי (ד , רמה). ה קנין דברים"מתי ל
לא ' כשכופר ואו(א , רמו). ד כשר בלי קנין"כב

  ).קיבל עליו גוי לעד או לדיין. קבלתי

  קרובים
ג , ק). ח"אב ובנו להיות דיינים בקדוה(א ,  עד:חידושים

  ).לעדי שטר. ל ק"אם דייני קיום י(

  ).קרובים(עדות ע "עיי

  שונא
נחשדו להטות הדין אבל לא . אוהב וש(ז ,  קמח:ד"יו

  ).להעיד שקר

  ).ל"כנ( נ :מ"חו

  בית הכנסת
  .).להתרחק ממחלוקת ב( פ :ח"או

של כרכים ושל כפרים אם מטמא (ד -ב,  עח:חידושים
י למכרו יש בו "של כרכים אף שא(ד , עח). בנגעים

  ).לאסור חלקו על חברו' שותפות ויכול א

א , שנא). ד ולהיפך"בהמ. לעשות מב(ד -ג,  ה:ד"פס
  ).פ"ביוהכ. שינה בב(

  מכירה
ובריצוי . י מ"של יחיד יוצא לחולין רק ע. גם ב( כג :ח"או
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אם , של ליובאוויטש שיש בו יריד(כד ). אנשי המנין

י למכרו ומחמת האורחים "שא. מחמת זה של כ' נק
מכירת (עח ). ל"כנ(עז ). 'שנתנו עזר אדעתא דידי כו

  ).שנשרף. והחלפת ב

של עיר גדולה שיכולים . חילוק בין ב(ד ,  עז:חידושים
א , עח). י למכרה"של כרכים שא. למכרה לב

כשבאים לעיר בשביל חכם אם מועיל למכור אף (
כשהני דמעלמא אתו לא סייעו (ב -א, עח). בכרכים

ה "גם כשמכרוהו זט(א , עט). בהוצאות הבניה
. מכרו ב(ב , עט). דברים של גנאי' ה אסור ד"במא
ה במתנה או "נתנוהו זט. ת אם מותר להשתמש בו"ע

דומה לסכך שהוי קדושת הגוף . ב. אגרוהו אם מותר
  ).וכשעבר זמנו נזרק

גם כשאין משנים המעות או העצים (א ,  ו-ד ,  ה:ד"פס
ב -א, ה). יכול להחליפן שחילופיהן יכנסו בקדושתן

ה "מיש דתשמיש ומהני זטשהוא תש. חילוק בין ב
ולכן , לתשמישי קדושה דלא מהני להוריד מקדושתן

, ו). מהארון אסור לעשות תיבת חנוני ולא מהני תנאי
. טובה הימנה. מ לבנות ב"של כרכים למכרה ע. ב(א 

  ).כשנשרף

  מקומות
. כשבנו מחדש והרחיבו אם נשארה החזקה( כב :ח"או

  ).מעלת קרן מזרחית דרומית וצפונית

  מ לתקן"סתירה ע
מ "ע. ס. נ"אם מותר לסתור כותל כדי לתקן עז( כ :ח"או

). יצאו האבנים לחולין. אחר שס. לתקן שלא במקומו
  ).מ לבנות במקום אחר"אם מותר ע(כד 

  עזרת נשים
  ).נ"נ פחותה מבהכ"קדושת עז(ד -ב,  כ:ח"או

  בית המקדש

  איסור סתירתו
גמה אין אבן שנפ. אסור רק דרך השחתה(ב -א,  כ:ח"או

  ).לה פדיון

  גגין ועליות לא נתקדשו
  ).עובי החומה כלפנים רק כששוה לקרקע(ד ,  כ:ח"או

  חורבן הבית
 תתכח -בשנת החורבן ' שיטות הפוס(ג ,  רמט:חידושים

 שנת חורבן או שנה -לשמיטה ' ושנה א, או תתכט
  ).'שלאחרי

  חצר
אם היכל ואולם בין דרום לצפון (א ,  סט:חידושים

  ).המעלות שבין אולם למזבח(ב -א, רנז). באמצע

  לשכות
  ).הפתוחות לקודש ולחול(ב ,  שסא:ד"פס

  פרוכת
  ).'או ב' א. פ(א ,  סז:ח"או

  ).'החיצונה פרופה מן הדרום כו(ג ,  סח:חידושים

  בכורות
  ).בכור(ע ירושה "עיי

  בכור בהמה
' באיזה אופן נק, י נכרי"הטלת מום ע(ג ,  כט:ח"או

  ).שליחות

מבכרת שגנבה (רכד .). חלב פוטר מב] (ב, סח[א  ע:ד"יו
. ב(רכה ). י וילדה וציוו לו לעשות מום לא מהני"א

שהן תשלומי , שנגנב ונשחט רשאי לקבל תשלומיו
עז (ה -ד, רכו). החי שמותר בהנאה וממון בעלים. הב

מום או ' ולא סמכינן אם מצטרף לס' חולבת שהוא ס
י שאלה בצירוף חולבת "ת ע"מסל(רכז ). לקנין כסף

מ "והפ. ב' פ חכם בס"נשחט שלא ע(רכח ). ש"ובת ג
שחטו אחר אם . ועוד הסומך אין מזחיחין אותו

אם אינה לשחיטה אלא לבסוף למה (רלא ). קנסו
בטעות שמיד בתחלת שחיטה הוי . א בשחיטת ב"א

במשכון אצלו ומכרו לנכרי ושחט ' שהי. ב(רלא ). מום
ור התערובות לנכרי מסיק דיוכל למכ. והעור נתערב

אם גיזת (רלב ). חוץ מדמי איסור בעיר שרובה נכרים
י חוץ מדמי "כשנתערב ימכור לא. ת"צמר אסור מה

רלג ). י תערובות"יש להקל ע. ב' ואם הוא ס, איסור
ישראל קנה בהמה מנכרי באויף גאב ובשטר על נייר (

פשוט והנכרי החזיקה בתור משכון והאחריות על 
א להקל רק מצד "מצד חסרון בקנין א. הנכרי

שהחזיקה כמשכון הוי יד נכרי באמצע ומצד 
ת וחולבת ועוד הוכחות יש "מסל(ח -שנה). האחריות
שצרם גוי אזנו . ב' ס(ד -ב,  סח:הוספות). להתיר

  ).ונתכוין להתיר

כשאמר שאינו נאכל בלי מום והנכרי ( ל :א"ז ח"אהע
 חילוק בין משרתת לשר, ד עצמו"עשה בו מום ע

  ).ותקיף

שנארג בבגד פחות ממלא הסיט . צמר ב(א ,  כ:חידושים
  ).ת וחולבת יש להתיר"מסל(ד -ב, רכז). ואינו צפרתא

י צרם אזנו ונתכוין להתיר "שא. ב' ס(ד -ג,  רפד:ד"פס
ב ,  רפה-ד , רפד). 'כמה ס' אפי, אין מקום להקל

  ).מכר הולד לנכרי בכסף(

  ).נכרי(קנינים . ע מומים"עיי

  פדיון בכור
הפודה (ג , לד). 'ד כשמת האב בתוך ל"י ב"ע(ד ,  ל:ח"או

  ).'פדוי לאחר ל' שיהי' תוך ל

ע "מעל' ל ל"יכול לפדות בתחלת היום ואצ(ה ,  קפב:ד"יו
שמת אביו אם יש לפדותו עד . ב(רכב ). מלידתו
ומסיק דאפשר לפדותו אבל לא ממעות , שיגדיל
ו ולכן גם סלעים דין ממון יש ל' ה(א , רכב). הקטן
ואין מצוה לפדותו עד , ה"שבילין הממע' דב' בס

' ה(רכג ). צ להשתתף"והבן חייב והאב א, שיגדיל
סלעים אזלינן בתר משקל כסף נקי ולא בתר השווי 

לוט ' ה. 'רובל סיג' ג. זהובים פוילעש' ה. אז' שהי
). יכול ליתן בשוה כסף. לוט' ח. ס"ו רו" ט-ורביע 

המפלת כעין (שנד ). ע מלידתו"מעל' אם צריך ל(שלח 
ח והבא אחריו נפדה "אם בדקו וראו א' עוף כו
ורק לענין טומאה חיישינן דאיסור כרת , בברכה
  ).הוא

ונתאכלו ' יום ואמר לאחר ל' תוך ל(ב ,  קטז:א"ז ח"אהע
אינו רשאי . זכות(ה , קטז). בפודה סתם. המעות
  ).לסרב

. 'חר לשיחולו לא' פדה תוך ל(ה ,  רעג:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

יד

  ).נתאכלו המעות

  פדיון פטר חמור
מקצת שה כמו באותו ' לא אמרינן שה ואפי(ד ,  ה:ח"או

  ).ל"כנ(ג , סד). ואת בנו

ח של חבירו פדיונו "הטעם שהפודה פ(ה -ג,  רכב:ד"יו
י דאסור בהנאה הוי כהקדש שגם אחר יכול "לר. פדוי

כיון שהוא שזכות גמור , ש דמותר בהנאה"לר, לפדות
ואין ללמוד מכאן , הוא כי קודם הפדיה אינו שלו
ישראל שקנה (רלד ). לדין התורם משלו על של חבירו

  ).חמור מבכרת מכהן במעות אם מהני לחומרא

  בכל דרכיך דעהו
לחבר דליעבד ' דניחא לי, לדבר עבירה' אפי( קצו :ד"יו

  ).איסורא קלילא כדי דלא ליעבד איסורא רבא

  בל תוסיף
  .יא]. ד-ג, טז[ ט :ח"או

  ).בחוטי ציצית(א ,  ג:ד"פס

  בל תשחית
  ).כשהוא לצורך אדם(ד ,  כ:ח"או

  בת, בן
  .ב,  פח:חידושים

  בן פקועה
  ).חלבו מותר(ג ,  כו:ד"יו

  .ע שחיטה"עיי

  בני נח
נ "ליכא מידי דלישראל שרי ולב(ה ,  קלח:א"ז ח"אהע

יחד שפחה לעבדו ובא . נ"אם פלגש מותרת לב. אסור
  ).עליה חייב משום גזילה או משום אשת חבירו

  .ע אבר מן החי"עיי

  בנים
' התורה ובל' בל. ה כב"ה. אם בני ב( קעח :ב"ז ח"אהע
  ).א"בנ

כ בעין יפה שייר כמו לגבי "א כ"ל. לגבי ב(ה ,  ח:מ"חו
  ).עצמו

  .ע אהבה"עיי

  בעל חוב
  .ע מלוה ולוה"עיי

  בעל מום
  ).בעבודה ובברכת כהנים( קטו :ח"או

  בצל
  ).אם נאכל חי (ד,  מא:חידושים

  בר מצוה
  .ע שעות"עיי

  ברי ושמא
מיגו (מיגו ). חזקת השתא(חזקה . ע אומדנא"עיי

  ).להוציא

  ברירה
בשותפות עם (א , לא). למפרע ולא להבא(ב ,  ל:ח"או

  ).ז"בנדרו הנאה זמ, באתרוג, נכרי במלאכת שבת

אף . בעומד להתברר בודאי אמרינן ב(ח ,  קסד:ד"יו
כשהרוב נתברר ורק המיעוט לא הוברר אין . 'בדאו

, ל"בחדש בח(רכ ). אוסרים הרוב בשביל המיעוט
חילוק בין . ג"אריס שמחליף חלקו עם חלקו ש

י "ל ש"בח. אם ח. ל"כנ(ד -ב, שנב). מחובר לתלוש
אם יש . מחלוקת' בדאו. אסור רק מדרבנן יש ב

  ).אף בתלוש. לסמוך על ב

רצה מ שי"הרי את מקודשת ע(א ,  קטז:א"ז ח"אהע
  .).אבא אם תלוי בב

במינוי (רעח ). א"גטין בב' בנתינת ב(י ,  עדר:ב"ז ח"אהע
אם אומרת שהמינוי יחול . 'שליח כל מי שירצה כו

, עדיף למנות איש מסויים. כ בלהבא אין ברירה"אח
רפד .). ה ב"שאז ממנה שניהם ול, ח"א מע"כגון כ

. א יכול לכתוב"וכ, שממנה את כולם. ה ב"הטעם דל(
ח שלא "ל כן גם בממנה כמה סופרים וע"אם אפ

' שיהי' כשאו. יחתמו' מהם יכתוב וב' בפניהם שא
באומר אמרו אין . שליח לאחר שיצוה לו אין בזה ב

סופרים ' מב' אמרו לא, אולי כדאי שיאמר שניהם. ב
פ "מ בע"בתנאי ע(ד , רפז). ' שיכתוב שאני ממנה כו

מגרש מהיום ב(ב , רצא). ת אם מתי"ע' כ. לפני תורף
גט או מיאון אם יוכשר (ג , שה). לפני מיתה' שעה א

חילוק בין מיאון . ד לאם ירצה אבא"בעיני הרב ל
ם מהמזרח "אם באו עכו' במערב ואו(ה , שה). לגט
  ).ה"י ש"גטין ע' בנתינת ב(תא ). 'כו

חילוק בין (ב , לא). רק בלמפרע ולא בלהבא( כה :מ"חו
  ).ת"קום ועשה לשוא

. ביאוש שלא מדעת(ב , קלח). בלהבא(ד ,  קיט:חידושים
,  רסט-ד , רסו). בכלך אצל יפות. מ שירצה אבא"בע
האומר שני (א , רסז). ש דיני ברירה"הערות ליש(ד 

א "אם ל', ה תרומה כו"לוגין שאני עתיד להפריש ה
ברירה אמרינן שמא שתה תרומה או שמא שתה 

כל . א ברירה"הטעם דבתערובות ל(ג -ב, רסז). טבל
האחין (ג , רסז). הנלקט מהני מטעם דהוי להבא

נשים שלקחו קיניהם בעירוב והתנו ' ב. שחלקו
. לענין היתר הנאה(א , רסח). להבא(ד , רסז). ביניהן

כי נעלם ממנו הדבר . ביאוש שלא מדעת לא מהני ב
ע "מועיל לכו' מתנה הי' ואם הי, לגמרי ולא התנה

). גבי טומאה יש להקל טפי. 'כיון דהוי דבר ומעשה א
. אם אין ב' מועיל אפי, כשמסתמא דעתה כך(ב , רסח

ת אם "נותן גט ע(ד ,  רסט-ב , רסח). בדבר דלא קפדי
מ מטעם לא "טרפון ל' לר(ג , רסח.). ימות אם צריך ב

רק . ב(א , רסט). ניתנה נזירות אלא להפלאה
מ "חילוק בין ע(ב -א, רסט). דברים' כשמתנה על ב
משחשכה ' בין עירובין רציתי אלך כושירצה אבא ל

א מהם "נשיו וכ' גטין לב' כשכותב ב(ג , רסט). 'כו
אומר (ד -ג, רסט). דברים' תנאי על ב' ת לא נק"ע

ד , רסט). דהוי להבא. מעת שאני בעולם אינו תלוי בב
ויתור אסור בהנאה הוי מדרבן או כמו חצי שיעור (

  .).שאין בו לאו ולכן יש בו ב

, מטעם דאזלינן לקולא. ב' בדרבנן אמרי(ג -א,  כב:ד"פס
חמץ . אזי אמרינן אין ב. ואם יש קולא כשאין ב

כשחלקו (ד -ג, כד). פ"שישראל ונכרי שותפים בו ועעה



  )ברכות( ענינים מפתח  

  

טו
חלקו , ל"בחמץ שותפים הנ(ד , כד.). א ב"ונתערבו א

' כשמתנה באכילת ב(ד , לו). של נכרי יש להקל
 הוי תנאי ת"י ור"כזיתים מצה בפסח ובתפילין דרש

.). מעת שאני בעולם אם צריך ב(ג , רצה.). ולא ב
, שכב). השקול אם ינצח' במשחק בקוביא וס(ג , שכא

  ).מ"בד(ג 

  ברכות
מטבע קצר . ע"סוכ. מאה ב, ע"ממכ. ב(ג ,  ערב:חידושים

  ).' ה-מטבע ארוך ',  י-

פתיחה בברוך , מקום שאמרו להאריך' פי(א ,  שמ:ד"פס
אם יצא ' כל המשנה ממטבע כו. או אריכות הנוסח

  ).בדיעבד

  ).ש"ברכות ק(ע קריאת שמע "עיי

  ספק ברכות להקל
לא ' דרבנן להקל או מטעם ס' ל מטעם ס"סב(ו , ג: ח"או

שהחיינו לשאר . ב' חילוק בין ס(ט , ג). תשא לחומרא
חילוק בין (קיד ). המצות. נ לב"ברה' וחילוק בין ס. ב
  .).שהחיינו לשאר ב. ב

' על ודאי דרבנן מברכים ולא על ס] (א, ג [ רמז:ד"יו
  ).ל"כנ(ד , רפח). 'דאו

לא ' דרבנן להקל או מטעם ס' מטעם ס(ג ,  עו:חידושים
חילוק בין שהחיינו . ל"כנ(א , קצד). תשא לחומרא

  .).לשאר ב

). 'ומחמרינן בס' דאו' בברכת התו(ב -א,  קיד:ד"פס
  ).'דאו' על ודאי דרבנן מברכים ולא על ס(ב , קצה

  ברכת כהנים
  .ע נשיאת כפים"עיי

  ברכת המזון
, יח). אם מועיל לתמרים ליין ולדייסה(ב -א,  ז:חידושים

הגהות (ב ,  קצט-ד , קצח). 'אם פוטר מעין ג(ב -א
  ).ש"לקיצור פסקי הרא

על איסור (ד , ו). אם צריך לכוין מלה במלה(ג ,  ו:ד"פס
נשים וכהנים ולוים אם חייבים (ב , שנ). דרבנן
  ).ת"מה

  זימון
לברך ' אם יכול א, יושבין ואין מסובין(ד ,  יד:חידושים
ב -א, טז). כשהסבו יחד בסוף האכילה(א , טו). לכולם

ב , טז). כשנקבעו ביחד בסוף אם רשאים ליחלק(
). ה לזימון"צירוף ע. הטעם שהשמש מצטרף לזימון(

. נשים חייבות בזימון או רשות' אם ג(ג , טז
). כשאוכלות עם אנשים המזמנים אם חייבות לענות

, כששערו פרח ויודע למי מברכים, קטן לזימון(ד , טז
אם מצטרף (א , יז). ג וקודם לזה"בשנת הי, ג"בן י

אכל כזית אם יכול . לזימון כשאכל פחות מכזית ירק
אם המברך (ב , יז). להוציא אותן שאכלו כדי שביעה

  ).'חוזר לומר ברוך שאכלנו כו

, ז). 'ם המברך חוזר לומר ברוך שאכלנו כוא(ג ,  ד:ד"פס
אם . של חלב מצטרפין' אוכלים של בשר וא' ב(ב 

  ).האוכל של חלב יברך

  'מעין ג
  ).'אי הוי דאו(ד ,  טו:חידושים

  ברכת המצות
נשים בציצית . אם מותר לברך בטלית שאולה( ג :ח"או

צ "שא. הזכרת השם בב(ב , ג). ג"ובשאר מצוות שהז
. במילה ספק דאורייתא(ג , ג). ת או מדרבנן"מה

מה בין זה . בכסוי דם הכוי. בדמאי. בספק דרבנן
בסוכה , המצות. בספק ב(ד , ג). לנשים שמברכות

, ג). ש בספק קרא"ק. ב(ה , ג). ג"ט שש"ביו. צ"בשמע
במסיר (ח , ג). ח בתפלה"בספק הזכיר של ר(ז 

. ב' חילוק בין ס(ט , ג). התפילין קודם הלילה
. המצות. נ לב"ברה' וחילוק בין ס.  לשאר בשהחיינו

ע "בשמו. בשכח לספור בלילה אם סופר ביום בב
, ג). שתיקנו הגאונים. ב; .כשמסופק אם אמר איזו ב

ג אין בזה חשש לא תשא ובל "ע שהז"נשים במ(י 
ח שהוא רק "איך אומרים וצונו בהלל בר. תוסיף
.  ל-על . שיטות הפוסקים בטעם נוסח ב(ו ). מנהג

ב , לה). ר להניח"ל שמברך על תש"י י"בתש' כשיש ס
, כיסוי ראש, על מנהג(סט ). ג"ע שהזמ"נשים במ(

, חלה. מעומד בב(ע ). ח"חביטת ערבה והלל בר
, להבא,  ל-נוסח על . כהנים. תורה וב, עטיפת טלית
אחר לימוד (קי ). כשאינו חיוב, י שליח"כשאפשר ע

  ).התורה

' י דרבנן מברכים ולא על סעל ודא] (א, ג[ רמז :ד"יו
' מספק דאו. כשעושה המ(שנד ). ל"כנ(ד , רפח). 'דאו

ת "לבטלה אינו עובר על לאו דל. ב. אם מחויב לברך
  ).ממש רק אסמכתא או עשה

  ).על דרבנן ודאי לספק. חילוק בין ב(ג ,  לה:א"ז ח"אהע

  ).כשלא השמיע לאזניו(ב ,  שכג:ב"ז ח"אהע

. הרבה מברך על כל מ. טעם דהיו לפניו מ(ד ,  ו:חידושים
  ).נ"כ בבה"ע משא"בפ

ג -ב, ב). ח"הלל דר. אין מברכין על מנהג(ד ,  א:ד"פס
מ לחזור וללובשו אם נשאר עליו "פשט טליתו שלא ע(
ק "ט' בדעתו ללבוש ב' תלוי בדין הי. ל"ק אצ"ט

). ק השני"ק לפני שלבש את הט"ונמלך ללבוש עוד ט
  ).'דאו' רכים ולא על סעל ודאי דרבנן מב(ב , קצה

  .תפילין. י"ע נט"עיי

  ברכת הנהנין
דעתו על ' אם הי(ג , עו). צ"נ ובהמ"ספק ברה(ט ,  ג:ח"או

אם סמך על דעת ] (א, יב[קטו ). כל מה שיתנו לו
. אם יש להוציא אחרים בב] (ג, יב[קטו ). ב"בעה
  ).ג בקידוש כשהוא אינו שותה"בפה

ומהפסוק למדין רק שכל , ס"מד(ג -ב,  ו:חידושים
, מ שאין מצטרפין"כ(ד , יד). המוקדם חשוב יותר

,  קצח-ב , קצז). בירך לכולם אם יצאו בדיעבד' כשא
שתה ושכח (ב , רא). ש"הגהות לקיצור פסקי הרא(ד 

כ "כ ולשתות עוד מעט ואח"יכול לברך אח, לברך
  ).יברך ברכה אחרונה על שתי השתיות

ריך לברך על איסור אם צ(ד -ג, ו). ל"כנ(ג ,  ו:ד"פס
על (ד , ו). המצות. נ לב"חילוק בין בה. דרבנן

. בשוגג. נ"האוכל איסור במקום סכ(א , ז). גרעינים
הכוסס שעורים או (ג -ב, ז). 'חילוק בין דרבנן לדאו

  ).ח אכילה ושתיה ואינו מברך"שותה שמן ל

  .ענבים. ע חלה"עיי



  ות מפתח–צמח צדק   

  

טז

  ברכה אחרונה
  ).צ רביעית"לאביי א(א ,  מז:חידושים

  .ע ברכת המזון"עיי

  יין
  .).ע על י"בירך בפ(ד , כו: ח"או

, ט). ע"א צ"ע יצא ובפה"בפה. בירך על י(ב ,  ז:חידושים
, יג). ע אם יצא"בירך בפ(א ,  יא-ד , י). יין מבושל(ד 
  ).שלפני ושלאחר המזון. י(א 

  לחם
  ).שנמחה ונתבשל. דיני ל(א ,  קצח-ד ,  קצז:חידושים

  מי פירות
ושחוקין . מלבד יין ושמן, אינן כמותן(ד ,  ז:חידושים

ד למשקין היוצאין "ל. דשאר פירות דומין ליין ושמן
  ).מחדש או חמץ דלא עדיף מטעם כעיקר

  מי שלקות
מרק שבישלוהו עם לביבות מקמח אם יברך ( קטז :ח"או

  ).על המרק תחלה שהכל

טעמי החילוק בין מיא דשלקי (א ,  ט-א ,  ח:חידושים
ג -ב, ח). לדבש תמרים ולשכר של שעורים ולמי פירות

. פירות יבשים שבישלו(ד -ג, ח). מינים' מרק של ה(
 -טיי (א , ט). ד כן"צוקער שעיקר נטיעת הקנים ע

ג , קצז). א יצא"בירך בפה, ב"מנהג העולם ועיקר שנ
, קצח). טעמים לחלק בין מיא דסילקא למי פירות' ד(

הן או לשתותן חילוק אם בישלן לאכלן עם מימי(ב 
  ).י שליקה"ואם דרכן להאכל ע, לבדן

ונהגו , א"עיקר הדין לברך בפה, טיי וקפה(ב ,  ז:ד"פס
  ).שהכל

  סעודה
חילוק בין בירך על יין שבתוך הסעודה (ב -א,  י:חידושים

וכיון להוציא היין שאחר הסעודה לבין בירך על 
בירך על היין (ג , י). האתרוג וכיון להוציא הזית

שלפני הסעודה אם מותר לברך על היין שאחר 
בירך על היין שלפני המזון ודעתו (א , יג). הסעודה

, יג). לשתות יין אחר המזון נפטר אף שלא כיון לפטרו
בירך על היין שבתוך המזון וכיון לפטור יין שאחר (ב 

אם פת הבאה בכסנין צריכה (ג , יג). המזון אי מהני
. ברכת הפתאם המרור נפטר ב. בתוך הסעודה. ב

פרפרת שאוכלים לעורר תאות המאכל אם נפטר 
פת הבאה בכסנין בתוך (ב -א, יד). בברכת הפת

בשר ודגים להשביע אחר שמשכו (ב , יד). הסעודה
  ).מרור ופירות בתוך הסעודה. ידם מהסעודה

  .ע ברכת המזון"עיי

  עיקר וטפל
  ).מינים ביין ובתמרים' בה(ד , כז: ח"או

ל דוקא "כשפת טפל למליח אם צ(ב -א,  טו:חידושים
מיא . ש"פת שרוי ביי. כשהטפל חביב. פירות גינוסר

  ).דשלקי שהמים רוב והפירות עיקר

אם היינו דווקא כשאוכלם ביחד או (א ,  ח-ד ,  ז:ד"פס
כ הזית להפיג חריפות הצנון או "כשאוכל אח' אפי

ב -א, ח). כ הפת שלא יזיק הדג מלוח"שאוכל אח
ופוטר הטפל (ג -ב, ח). יקר אכילתוהיינו כשהמליח ע(

כשהטפל חביב ומקדימו (ד -ג, ח). אחרונה. אף מב
אחר אכילתו שורה (ד , ח). צ"שא. לפני הפת אינה ב

ש הויעיקר ומברך "ראיות דהיי, ש"מעט פת ביי
  ).עליו

  פירות מבושלים
חילוק בין אגוזים שנתבשלו בדבש (ד -ג,  ט:חידושים

לתומי וכרתי שנתבשלו בבשר ומלח ונשתבחו 
רעטיך . וביניהם לבצל שנתבשל בבשר, בבישולן

  ).איינגעמאטש בדבש

  פירות שחוקים
ש במילתייהו קיימי או רק אם "כל הפ(ג ,  ז:חידושים

  ).אורחייהו בהכי

  פרי הארץ
א "ל בפה"טעם החילוק בין דשאים דקיי(ד ,  ו:חידושים

  ).עשבי השדה(ב , ט). לפרי העץ

  פרי העץ
, ענבים שמסירים מהעץ לפני שנגמרים(ג -א, כו: ח"או

ע על פרי "בירך בפ(ד , כו). כדי להוליכם למקום רחוק
  ).על השמן(ב ,  יד: הוספות).שלא נגמר

. ע דקבעו ב"טעם החילוק בין פה(ד ,  ו:חידושים
הטעם (א , ז). א"ל בפה"מיוחדת לדשאים דקיי
אף דאם בירך עליו , לעצמן. דתמרים אין קובעין ב

הטעם דבירך על הצנון לא פטר את (ב -א, י). הזן יצא
, ע"סימני פה(ג , י). כיון לפטור אותו' הזית אפי

כי שקיל פרי הדר פרי באותו , מתקיים משנה לשנה
, עלין מענפיו ולא מעיקרו, באותה שנה' העץ אפי

נ לא "שבסדר ברה' דיעה ג. שנשאר הגזע כל השנה
דם בישולם ענבים שנפלו קו(ד -ב, יא). מצאתי עדיין

בירך על הצנון וכיון לפטור (א , יב). ונתבשלו בתלוש
  ).אף את הזית

לכמהין . אילני סרק. חילוק בין פ(א ,  ז-ד ,  ו:ד"פס
שאיןבהם (א , ז). הדס וערבה. פ. נובלות. ופטריות

א "ואם בירך בפה, מברכים שהכל' אלא שרף כו
  ).יצא

  פת
טעם אמירת . מ"בירך על הפת במ(ג , ט. א,  ח:חידושים

מ יצא "בירך על הפת במ(ב , י). המוציא ולא מוציא
כיון ' אבל בירך על הפרפרת לא פטר הפת אפי

בירך שלא במטבע שטבעו (א ,  יא-ד , י). לפטרו
בירך . ב"בירך שנ. עם או בלי הזכרת פת, חכמים
ב , יד). אוכל פרפרת עם רק מעט פת(ד , יג). א"בפה

  .א, טו). מ"בירך על הפת במ(

  .ע ברכת המזון"עיי. ראה לעיל אצל סעודה

  קדימה
' מ קודם לשהכל אפי"ע ובמ"א בפה"בפה( קטז :ח"או

  ).אם הוא חביב

' מז' כשמין א, ברכותיהן שוות(ד -א,  יב:חידושים
ג , יב). כשאין ברכותיהן שוות. חביב' המינים והב

' כששניהם מז(ד , יב).  פירושו שחביב עתה-חביב (
כל הברכות (א , יג). מינים ואין ברכותיהן שוות

מ ויין קודם "במ. קודמות לשהכל אף שהוא חביב
  ).ע"לבפ



  )שהחיינו ברכת( ענינים מפתח  

  

יז
. מבוררת יותר. מ ויין וזית מי קודם"במ(ד -ג,  ז:ד"פס

  ).קודם בפסוק

  שהכל
יין או לחם או תמרים שנתקלקלו (א ,  יא:חידושים
  ).קצת

  .ע גידולי קרקע"עיי

  ברכת שהחיינו
). להקל. ב' לגבי ס.  לשאר בש"חילוק בין ב(ט ,  ג:ח"או

  ).מספק. בקריאת המגילה ביום(קיד 

. ב' לגבי ס. ש לשאר ב"חילוק בין ב(א ,  קצד:חידושים
  ).להקל

  בשר בחלב
  ).ח יש בישול אחר בישול"בבב(סה ). שליא(ג ,  סג:ד"יו

כ נתבשלו "חלב שנתערב במים ואח(ג -א,  כ:חידושים
  ).בבשר

ב , רנה.). כ בישלו בב"במים ואח. עירב ח(ב ,  כ:חידושים
בשר (ב , רסה.). שנפלה לקדרה של ב. טיפת ח(ג ,  רנו-

, מטעם אין איסור חל על איסור. טמאה וטריפה. בח
רפא ). מטעם בחלב אמו טהורה. הא אין לוקין עליהן

  ).ע"כחל שנתבשל בבשר אוסרים משום מה(

, קסח). הנמצא בקיבה. דיני ח(א ,  קסח-ג ,  קסז:ד"פס
 -ג , קסח). דיני העמדת גבינות בעור הקיבה (ב-א

הטעם שכחל עצו (ב -א, קסט). דיני כחל(א , קעד
נגד החלב ' הטעם דלא סגי ס(ב , קסט). אסור
י אם "כשבישל הכחל לבדו לפרש(ג , קסט). שבכחל
הטעם דלא מהני (ד -ג, קסט). נגד החלב' סגי בס

). ת"ח אסור מה"אם טיגון בב(ב , קעב). קפילא בכחל
). ע"כחל שנתבשל בבשר אוסרים משום מה(ד , קפד
ח לאסור המים "נ בתערובות בו"חנ' אם או(ב , קפח

  ).שנתבשל עמו

  .תערובות. ע חלב"עיי

  לחם חלב
כשיזהרו לא לאכלו , אם יש להתיר בספק(ב ,  סט:ד"יו

. י טעימה אם יש בו טעם ח"אם יש להקל ע. בבשר
  ).י שיזהרו"בריחא יש להקל ע

   חומהבתי ערי
  .ע שעות"עיי

  גאונים
  .).ברכות שתיקנו הג(ט ,  ג:ח"או

  גוד או אגוד
אם . עשאן האב לעצמו או לשכר. ביורשים(ו ,  ח:מ"חו

). אגוד ואמכור לאחר ואתן לך מעותיך' העני יכול לו
א בנשתתפו לדעת במכירה "אם יש דינא דגאו(כד 

). ביורשים כשעשאן האב לעצמו(ב , כד). ובשכירות
' א' או' שהשתכרו למלאכה ובשנה הב' ב(ג , כד
  ).א"גאו

  גורל
ומטילין בין כולם . כשעלו שנים מתבטל הג( קטו :ח"או

י אותיות של ספר או שאר "ע, פייס באצבעות. מחדש
  ).המצאה

כשעלו . בחלקו מתבטל כולו. כשיש טעות בג( כה :מ"חו
בשווה אם מתבטל ' והג' כשעלו הב. מתבטל כל הג' ב

' חלקו ב. ז"לוק אם עלו כולם יחד או בזאחי. 'גם הא
הטעם דמהני בלא (א , כז). י"ממדה' אחין ובא אח ג

  ).ל"כנ(ה , כז). קנין

  ).בההיא הנאה(ע קנינים "עיי

  גזילה
טעם הסוברים דאסור להציל עצמו בממון (ה ,  מו:מ"חו

, פו). דברים שיהרג ואל יעבור' חברו אף שאין זה מג
  ).ל"כנ(ח 

  )שואל שלא מדעת(שומרים . ע גניבה"עיי

  קרקע
מ שקוצץ הישראל "סכך או ד(א ,  יד:ח הוספות"או

מ לקוץ מעצי "אם יש רשות מדד. מקרקע נכרי גזלן
  ).היער

חילוק . הכיר בה שאינו שלו ולקחה(ב ,  צט:א"ז ח"אהע
  ).בין זה למקדש אחותו

אנס קרקע ונשקע שם הבעלים (ג -ב,  רמז:ב"ז ח"אהע
  ).ונתייאשו

  יאוש
הקנתה טבעת שאינה . ושינוי רשות. י( קא :א"ז ח"אהע

. ד סתם ג"למ' אפי(א , קט). שלה לאחר וקידשה בה
  ).מ מהני תפיסה"בעלים מ. י

  ).ושינוי השם. י(ב ,  רמז:ב"ז ח"אהע

ושינוי . י. כדי קני. אם י(א ,  קכ-ד ,  קיט:חידושים
  ).השם

  פירות
אם . שדה ומכרה והלוקח אכל פ. ג(ד -ג,  קיח:חידושים

משלם הלוקח לנגזל גם כשגזל ריקנית וזרעה וצמחה 
  ).ואכלה

  שינוי
אם הנכרי . הלידה קונה בלא יאוש. אם ש( רכד :ד"יו

  .).קונה בש

שאמר להתעסק , משנה בעיסקא(ה ,  קיב:א"ז ח"אהע
  .).והתעסק בדבר שני אם קנה בש' בדבר א

 ,כשלקח דיו או נייר של אחר וכתב גט( קמז :ב"ז ח"אהע
  ).שאינו חוזר. הוי ש

החוזר לברייתו אם קונה מפני . ש(א ,  רלה:חידושים
חילוק בין שבחא בידים לשבחא . תקנת השבים

גזל פרה מעוברת וילדה אם הוי (ב -א, רלה). ממילא
  ).מפני תקנת השבים. ש

או . מעות וקנה בהם אם הוי ש(ב -א,  שכח:ד"פס
  ).ל"כנ(ג -ב, שכט). שהסחורה שייכת לבעל המעות

  .ע שינוי"עיי

  גזירות
, כל הנישאת ביום הרביעי תיבעל לטפסר] (ג, עז[ צ :ד"יו

הלבושים . ג] (ד, עז[צ ). משום שיהודה הרג את עשו
אומרים בפיהם שאין רצונם . אם הוי כהעברה על דת

  ).ד"להע

זה עשרים שנה מאיזו סיבה שעושים (ה ,  עו:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

יח

ר מעבודת להפט, כנראה[אצבע כפוף במתכוין 
  ]).הצבא

מלתא דשכיחא … אצבע עכום (שאלה ,  שנ:ב"ז ח"אהע
  ]).ל"כנ[קצת במדינתינו בעתים הללו 

  .קנטוניסטים. ע חקותיהם"עיי

  גטין
לא יהא לו עסק עמהן היינו . י בטיב ג"מי שא( קפט :ד"יו

  ).או להיות דיין בדבר. לסדר ג

מ "אמר הא(ג , קכט). דווינא. ג(ז ,  כח:א"ז ח"אהע
ז "צריך אם נאסרת עי' שלא הי. ג. שנים' לאחר י

  ).לקרוביו ולכהן

מסייע אין בו (א , קנט). דווינא. ג(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
דהוי כאילו ', סגי בעקם לה מתניו כו. מ בג"ממש ומ

, לז[קעז ). צ נתינה חשובה"היא שלוחו או מטעם דא
יא , ר). שני. מ שנאמר לא תצא אם צריך ג"כ] (ד-ג
ב , רכד). שני. שנאמר לא תצא אם צריך גמ "כ(
' כשהגמ(רכו ). ד למקום עיגון"חילוק בין שעה(

). ל"כנ(ט , רמד). ת"שבטל מה' אומרת חספא אם הפי
גט שהגיע ויש חשש עיגון ויש חשש בכתיבת (רמו 
יסדר הגט ולא יתן היתר ולאחר שתקבל תתננו , השם

ב , רמח). מטעם אשר אתי, בתורת פקדון ולא יקרענו
בגט פסול תצא והולד ממזר ומתי אם ' מתי אמרי(

כשאפשר בחליצה אם ] (ב, צט[רנד ). נשאת הולד כשר
-ה, רפט). דווינא. ג(ד , רפז). ד להכשיר הגט"שעה' נק
גט שיצא ] (א, לב[תה ). ל"כנ(ו -א, רצ). ל"כנ(ו 

  ).בכשרות אינו נפסל אלא בריעותא ודאית

שיטת (א ,  קכו-ג , כהק). דווינא. ג(ב ,  קיג:חידושים
  ).ת"ז מה"פסול מדרבנן מתבטל עי. י שכשהג"רש

. ברירה). ג"חדר; גט פסול(אישות . ע אותיות"עיי
; בעל(נאמנות . לשמה. כתובה. כל המשנה. גרושה
. תוך כדי דיבור. שמות גטין. שליחות. עדות). שליח
  .תנאי

  גטין' ב
. ל ג"לא יודיע בתחלה שצ. ג' ל ב"כשצ( רטו :ב"ז ח"אהע

. תנאי. א"ג בב"חששות בנתינת ב(י , עדר). שני
ואחר כמה דקות יתן השני או ' יתן גט א. ברירה

, ה"י ש"ג ע"ב(תא ). ל"כנ] (ד, לז). [הנתינה השניה
יש ', כיון שיצטרף הבעל לידע קודם נתינת הגט הא

לא יודיע בתחלה . ג' כשצריך ב(תכה ). חשש ברירה
א "צ. 'ל ביום א"לא צ. לא לבעל ולא לסופר ועדים

  ).'הב. יום מג

כל . לא יודיע בתחלה. חשש גדול ועצום(ד -ג,  רצ:ד"פס
  ).י סופר אחר"ע. ג

  ביטול הגט
, חזר וציווה שנית ליתן הגט] (ג, צט[ רנד :ב"ז ח"אהע

ב -א, רסח). חילוק אם חזר לפני או לאחרי החתימה
למפרע או ' פי, או נישטא קיין גט, אין כאן גט(

אם פירושו , כשמפרש שלא יתן הגט] (ג-ב, יד). [להבא
אם מתבטל גופו של גט או ] (ב-א, טו). [שמבטל הגט
ג , רסח). למפרע' הטעם שלא מועיל ל. רק השליחות

). חילוק אם יש לתלות בלשונו שביטל רק השליחות(
אם מהני מה שצוה . חילוק אם נגמר הגט(ד , רסח

יתן הגט אם כשאומר שלא (ט -ה, רסח). שנית לחתום

שלא יועיל מה שיצוה , נתבטל גם מה שכבר נכתב
כשביטל בין כתיבה לחתימה אם (ז , רסח). לחתום

. ביטול מקצתו. ל"כנ(יב , רסח). יכול לחזור ולגרש בו
מועילים ' איזה ל(ב -א, רסט). ביטול שלא בפניהם

גט זה בטל . בטל אפס אין חרס פסול, מבטלים הגט
כ גט זה "עבר משא' בל' השבתה ולכן מועיל אפי' פי

ג , רסט). 'יהא כו, ומועיל רק בהרי הוא, חרס ופסול
פ מבטל שליחות החתימה "אם עכ, שאין מועיל' בל(

ביטל שליחות הנתינה (ו -ד, רסט). והנתינה מטעם יד
חילוק בין לפני או . ח אם ביטל הכתיבה"או הע

ח לאמר להם שלא "ובין ביטל הע, לאחרי התורף
ב , ער). שיטות הפוסקים בזה' ד(א , רע). לחתום

ביטל שליחות (ה -ג, ער). ביטל בין כתיבה לחתימה(
). ח שביטל"א] (ד, לב[רעג ). ח אם ביטל הכתיבה"הע
מ "גט דבר גדול ועושה בהסמכה גמורה ול(טו -יג, רצ

גילוי דעת . גילוי דעת לבטלו אף קודם נתינתו
ד "ד לבטלו לג"חילוק בין ג(טו , רצ). במסירת מודעה

חילוק אם (טז , רצ). שהגט ניתן בזה האופן דוקא
  ).בשעת נתינת הגט או קודם לזה' ד הי"הג

או נישטא קיין , אין כאן גט(א ,  קיג-ד ,  קיא:חידושים
אם , כשמפרש שלא יתן הגט. למפרע או להבא' פי, גט

אם מתבטל גופו של גט או רק . פירושו שמבטל הגט
א , קיג). למפרע'  להטעם שלא מועיל. השליחות

הטעם . ע מודו דבטל"שמבטל הגט כו' בפי' כשאו(
ד -ג, קיג). בטל הוא' ח שנתכוין לזה כשא"מ א"דמ

ביטול . חילוק בין קודם ולאחר חתימה. ביטול הגט(
בפניהם . שליחות ההולכה ושליחות כתיבת הגט

נמלך מלגרש אם חשוב (ד -ג, קכח). ושלא בפניהם
  ).חילוק בין נגמר הגט ללא נגמר. כנתכוין לבטלו

  ).ביטול(ע שליחות "עיי

  בעל כרחה
, ג שאם זרק לה אינו כלום"בחדר(ח - שעו:ב"ז ח"אהע

  ).שהפקירו ממון הבעל או שפסלו העדים

ג אין כותבין לאיש עד "עכשיו שיש חר(א ,  קנג:חידושים
  ).שאשתו עמו

  ).בחצר המשתמרת לדעתה(ג -ב,  לא:ד"פס

  .)ג"חדר(ע אישות "עיי

  בפני נכתב ובפני נחתם
אם מהני גם לחשש שאר ] (א, ל[יב ,  רעא:ב"ז ח"אהע

כשיש לו . ד"כשיש עליו מעב(א , עדר). פסולין
). 'שיטת הפוס. נ"בדיעבד כשלא אמר בנו. הרשאה

באשה שקיבלה גט , ק"נ גם בש"ל בנו"אם צ(ו , עדר
אם (רעט ). והביאה ועבד שקיבל שטר שחרור והביא

ראה ' שליח ב(רפה ). נ"ק צריך קיום ואי סגי בנו"ש
מקצת הכתיבה וגם השלים בה כמה תיבות ושליח 

, רק שהבעל שלחו, נ"לא אמר בעת המסירה בנו' הא
א , רפה). י העדים והבעל בהרשאה"ואין מכירין חת

נ ומתקיים הגט בחותמיו אם "כשאינו אומר בנו(
. השליח נאמן לומר ששלחו הבעל או צריך הרשאה

, רפה). ל ובין אם הוא בידו או לא"י לחו"ין אחילוק ב
אם ראה רק הכתיבה . 'אם סגי באומר ידעתי כו(ד 

כשיש לשליח (ז -ה, רפה). והכנת העדים לחתימה
הטעם דבאתיוהו בי . נ"ל בנו"הרשאה מקוימת אם צ

כשיש לשליח גט מקוים אם נאמן . נ"ל בנו"תרי אצ



  )גטין( ענינים מפתח  

  

יט
אם אלם או הבעל (ז , רפה). לומר הבעל שלחני

נ מתוך "שנמצא במקום רחוק יכולים לומר בנו
מעיר לעיר באותה מדינה ומבית לבית (רצט ). הכתב

י הדואר עם הרשאה "בשילוח גט ע(תלו ). באותה עיר
  ).י בו שום פסול"שא' הוי כאו(תמט ). מהבעל

, קה). יודע אני' אי סגי כשאו' בשליח א(ג ,  קה:חידושים
ד "מהני תכ(א , קו. )נ"ל בנו"בעל שהביא גט אם צ(ד 

ואם חוזר ונותנו לה מהני . או עסוקין באותו ענין
. מ אחר שנישאה"אם מהני אף לר. ש"אחר ג' אפי

נ "כשלא אמר בנו. מ"נתקיים בחותמיו מהני אף לר
שליח (א ,  קז-ד , קו). ונישאת ויש לה בנים אם תצא

). כ"ח אם יכול לומר רק בפנ"שאין עליו ע. שהביא ג
' כשאו(ג , קיא). נ ונשאת אם תצא"לא אמר בנו(ג , קז

אין הדבר תלוי באמירת המלות אלא , ד אני"שליח ב
  ).בהודעת הענין

  גט חרש
ל "שבעת הקידושין לימדוהו לומר האמ( צז :א"ז ח"אהע

). ויש מסתפקים שעתה נשתנה לגריעותא, י"כדמו
  ).ח"שליחות בג(א , קיח

אלא , חפיק. אם הוא כנוסח ג(א ,  קנא:ב"ז ח"אהע
, ו"שצריך לתת לה כתב היתר נישואין בנוסח שברי

אם (ג -ב, קנא). ו"בנוסח שברי. או לכתוב נוסח הג
מ שנטרפה "שכ(קנז ). ח לשון דמהני בפיקח"תיקנו בג

דעתו לא דמי לשוטה רק לחרש וסגי להפקיע קידושי 
שיכול לאמר . ח(ט , קנט). ל"כנ(ט -ו, קנט). חרשת

. תנו גט לאשתי אם עדיף מיכול לדבר מתוך הכתב
ח "נוסח ג(ג , קעד). ס ופוסקים"ע וחקירה בש"צ

כיון שקוראים לו דער . ל"כנ] (א, מג[קפד ). ו"שברי
). 'שטומער אם לכתוב דער שטומער או וכל שום כו

נוסח (שפד ). חילוק בין גט לחליצה בחרש(ה , שכג
  ).ח"ג

 כ נתחרש גם הוא יכול"נשא חרשת ואח(א ,  פז:חידושים
חילוק בין דעת ורצון . ג"בגדול עע(ג , פז). לגרשה

מ "שכ(ד ,  קכג-ד , קכב). לגרש לכתיבה לשמה
שנטרפה דעתו לא דמי לשוטה רק לחרש וסגי 

שיכול לאמר תנו . ח(א , קכג). להפקיע קידושי חרשת
ע "צ. גט לאשתי אם עדיף מיכול לדבר מתוך הכתב

ל דכשר "ח י"בג(א , קכח). ס ופוסקים"וחקירה בש
  ).ודן' בלא תי

  .ע חרש"עיי

  גט ישן
נשאת , לכשאכנסנה אגרשנה אינו גט( רסא :ב"ז ח"אהע

. מתי חיישינן שמא פייס וביטל השליחות. אם תצא
הוצרך לילך בדרך רחוקה ומינה סופר ועדים והאשה 

מ "שכ(ד ,  נו:הוספות). י"נסעה ללוותו ושהתה עמו ג
א משרתת והי, גט שיותן לה לפני מותו' רוצה לכ

  ).שתישן אשה עמה. אותו

ראוה נבעלה , נתייחדה בעדים(ב -א,  רלד:חידושים
  ).פנויה, מאירוסין

  גט מאוחר
מגט ' ראי. לרוב הפוסקים כשר(ג ,  קכג:א"ז ח"אהע

  ).מקושר שיכול לעשותו פשוט

  גט מוטעה
ן דמי "על תנאי ולרמב. ג' י פי"לרש(ב ,  לו:א"ז ח"אהע
  ).מעושה. לג

אם צריך , אם הוא מטעם תנאי(ט -ב,  רצ:ב"ז ח"אהע
. ואי מהני מה שמבטל התנאים בעת הגט כנהוג, כ"ת

  ).מ"חילוק בין דיני נדרי שגגות לג

  גט מומר
כשעשה רק שליח להולכה ולא (ד ,  קמה:ב"ז ח"אהע

ס ועד "י ח"ע(קפב ). שליח לקבלה אם חוששין שביטל
 דרה אתו איזה חדשים אחר(רפג ). י אומר אמרו"וע

כ סידרו גט "אח, שהמיר ובה אביה ולקחה משם
כדי שיתנו ', ק ואמרה מתוך כעס שטוב לה אז כו"בש

. כ שלח הגט בדואר למקום האשה"אח, לה הוצאות
כ יחזירו "אח, ומסיק שיסדרו לה הגט שהגיע בדואר

ק "או שיתן לש, שיתן בידה' לשליח שימנה שליח ב
). ל"כנ(תמג -תמ). ז"נוסח אדה(א , רפד). שהיא תמנה

נוסח (ג , נו: הוספות). ה"י ש"ק וע"בש' י זכי"ע(תמד 
, עח). ה"י ש"ק וע"בש' י זכי"ע(א , ס). ז וטעמו"אדה

ה כדי שלא ידע שיש "לא לומר הביטולים במינוי ש(ד 
  ).אופן לבטל הגט

. מינוי שלא בפניו. ראה לקמן אצל מזכה גט לאשתו
  ).וכל שום דאית לי(ע שמות גטין "עיי

  עושהגט מ
אם הוא , ד כופין אותו להוציא"כשב(ח ,  כב:א"ז ח"אהע

ראשון נאסרה . שאחר שנתן ג, כהן יש עצה לכופו
תלוהו (ו -ג, לו). שני. עליו ואז מהדין יש לכופו ליתן ג

י "מ ע"ג. לגרש ונתנו לו מעות אם הוי כתלוהו וזבין
כשאמרו לו . ת"ישראל שלא כדין אם פסול מה

ד למוציא "כ נתברר שטעו ל"שאסורה לו וגירשה ואח
חילוק בין כפוהו בשוטים לכפוהו . ר"משום ש
אם טעות גרע מאונס . מ"נידוהו אם הוי ג. בדברים

בטוענת מאיס עלי וכופין אותו (קלה ). ומגילוי דעת
מדינא דמתיבתא אם מהני כי אומר רוצה אני או 

  ).דאפקעינהו לקידושין

כ "ו רו"נתפשרו שתחזיר תקט( רסב :ב"ז ח"אהע
בידי שליש ומסר מודעא וביטל ' והי' והחזירה רק ת
, רסב). 'כ נתן גט וביטל המודעות כו"הביטולים ואח

אם ביטל המודעה . מ כדין"אם מהני מודעה בג(א 
. חילוקים בין ג. אם ביטל הביטולים. מתוך אונס

מ "אף דאתי דבור ומבטל דבור מ(ב , רסב). למכירה
ל דאינו מבטל "דבור האחרון שהוא מתוך אונס י

אם אונס ממון חשוב (ג , רסב). דבור טוב של מודעה
חילוק בין אשה מעכבת ממונו (ד , רסב). אונס בגט

' א, אונסים' כשיש ב(ה , רסב). לאחר שאנסו בממונו
כדין מה שהוא מעוגן ' שלא כדין אונס ממון והב

אם הוא אונס אם מהני ' כשיש ס(ז -ו, רסב). ג"מחדר
מ "ג(ט , רסב). ה ואי הוי דברים שבלבביטול מודע

עתה שיש עליו . ת"בישראל שלא כדין אם הוי גט מה
כשהאשה (יג , רסב). ג אם הוי כתלוהו וזבין"חדר

ד מטעם עביד דינא "מ בב"מעכבת ממונו אם הוי כג
אונס ממון תלוי אם בתלוהו וזבין (רסד ). 'לנפשי

חילוק בין ממון שלו לממון . דוקא בנתן כל שוויו
אם מהני ביטול המודעה בלא ידעי שבטל . שלה

העלים שם שנשתקע אם הוי גילוי דעת (רסה ). האונס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

כ

אנסוהו ונתנו לו דמים אם (ט , ער). כמודעה על הגט
קיבל דמים ומסר מודעה ולא . הוי כתלוהו וזבין

גילוי דעת במסירת מודעה (טו -יג, רצ). הכירו באנסו
בלא ' אפי. מהני מאו שבגט , בגט נאמן באונסו. בגט
טז , רצ.). בלי מ' שאנוס הוא אפי' ומהני כשאו, אונס

מ שלא כדין "ג(יז , רצ). ביטול מודעה מתוך אונס(
נתפשרו שתחזיר מקצת המעות ומסר (תלד ). בישראל

', נתן גט ונפסל מחמת הס(תנה ). מודעה ונתן הגט
  ).אם אפשר לכופו על גט שני, א"ואין לו ג

כהן שכפוהו שלא כדין ואיפסלא לו (א ,  פו:חידושים
כשהוא עצמו מגרש כדי (א , צה). כ עשאוהו כדין"ואח

חילוק אם האונס . מ"להנצל מאותו אונס אין זה ג
אמנם כשתפסה מעותיו , ל"כנ(ב , קכ). הוא כדין

, ואינה מזכירה הגט ונתן מעצמו כדי לפדות מעותיו
 ד כופין אם"מה שב(ג , רי). מ מכמה טעמים"מקרי ג
חילוק בין כופין לחלוץ . צ קרא"סברא וא. ת"הוא מה

מתי מהני ביטול (ד ,  רמא-ג , רמ). לכופין לגרש
ע "כשהאונס מצ(ב -א, רמא). 'שיטות הפוס. מודעה

אונס ממון . אינו אונס גמור אם מועילה המודעה
  ).בגט

  גט שוטה
פ אם חיישין שמא ינהגו "בחלתה ונתרפאה ג(ג ,  ח:ד"יו

  ).בה מנהג הפקר

. פ אם אפשר לגרשה"ג' עתים חולה כו( ג :א"ז ח"אהע
  ).א"שמבחנת בינו לד' יכולה לשמור גיטה פי

אם חוששין . ש' גם בשעת קידושין הי( קנב :ב"ז ח"אהע
, ואם חוששין שבעל לשם קידושין, שנשתפה בינתיים

מ "שכ(קנז ). ואם חוששים שהיו עדי יחוד בעת שבעל
לחרש וסגי להפקיע רק . שנטרפה דעתו לא דמי לש

שפוי בשעת ציווי ונשטתה (ד , קנט). קידושי חרשת
פ בנשתתק מתוך "אם צריך בדיקה ג. נ"בשעת כתו

). ל"בגט חרשת יש להקל בכל הנ. חליו ובאמר הן
אם הגט . מ שנטרפה דעתו בשעת הג"שכ(ה , קנט
. דמי לג. ש. אם ג(ו , קנט). או לישן. דמי לש. בטל
  ).חרש

ש "חרש שנשא ונשתטה אם מהני ג(ד -א,  פז:חידושים
נטרפה דעתו (ד ,  קכג-ד , קכב). לקידושי חרש דרבנן

רק שאין דעתו מיושבת ודינו . ז ש"מחמת חולי א
מ אף עשה שליח "הטעם דל(ב ,  קכד-ד , קכג). כחרש
חל ' שיהי. כ נשתטה המשלח או השליח או נתן ג"ואח

ק נשתת(ב , קכד). ת"אם הפסול מה. למחר ונשתטה
צ "פ אבל בשמיעת הקול שאמר הן א"צריך בדיקה ג

אמר כתבו ונשתטה או נשתתק מתי (ג , רלג). בדיקה
  .).מועיל הג

  מ"גט שכ
גט שיותן לה ' מ רוצה לכ"שכ(ד , נו: ב הוספות"ז ח"אהע

. שתישן אשה עמה. והיא משרתת אותו, לפני מותו
ויותר טוב לתת . הזמן יכתבו רק החודש ולא היום

  ).ת"ע

  .ראה לקמן אצל תנאי

  דואר
אם חוששין . י הד"ע. כשנשלח הג(ז ,  קמה:ב"ז ח"אהע

ק "ל בש"צ. י הד"כששולחין ע(ג , קעח). להחלפה
  ).ק"חשש דטלי גיטך מעג. ל"כנ(ט -תלו). ה"ובש

  היכר האיש והאשה
, עדר). הטעם שצריך להכירם בשמם( קצא :ב"ז ח"אהע
י "כשהבעל במקום רחוק ואין מכירים כת(ה -ד

כיון שידוע . ושולח הרשאה לכתיבת או למסירת הגט
שבעלה במקום זה אולי הוי רק גילוי מילתא וסגי 

בפרט אם . ד שאינו מקויים"או במעב' בקרוב וכו
אם הוי כשעת . ד שאינן מענין הגט"שא' כותב במכ

). ח לצרה או שד"סכנה שכותבין אף שאין מכירין ול
. סומא פסול. ק צריך להכיר האשה"הש(ב -יא, עדר

' במושלך לבור כו. אם מהני מה שאחרים יאמרו לו
חילוק בין מקום עיגון למושלך . אם צריך להכירו

הביא גט (רפו ). ל"כנ(ב , רעז). ל"כנ(יח , ערה). לבור
פ דבריו שהוא בעלה של "ואינו מכיר האיש רק ע

לרוב הפוסקים סגי (א , רפו). 'במקום פ' אשה פ
, רפו). 'וא בעלה אבל לא בעד אעדים שה' י ב"שידעו ע

טעמי החילוק בין היכר איש בגט שאין אשתו עמו (ב 
ה שצריך "י ש"קרוב להיכר האיש ע' א ואפי"שסגי בע

ה צריך להכיר שזו אשתו "הטעם דהש. עדים דוקא' ב
כשהאיש כותב גט . ח סגי בהיכר שמו"וסופר וע

ח להכיר "א אם צריכים הסופר וע"לאשתו שבמק
פ שאין "הטעם דבשעת הסכנה כותבין אע. שזו אשתו
אם גם במקום . א משטה בשעת מיתה"מכירין דא

שפא ). ה"י הש"היכר האשה ע(שפ ). עיגון גמור מהני
שפב ). כ נתברר סגי"א ואח"פ ע"בשעת נתינה נודע ע(
' פ ב"ע(תלה ). א"פ ע"ד ע"עדים ובשעה' פ ב"ע(

  ).י האשה"ק בסיביר ע"במינוי ש(ז -תלו). עדים

  ).הכוונה להיכר השם או שהיא אשתו(א ,  קנג:ידושיםח

שטרות ). מילתא דעבידא לגלויא(ע נאמנות "עיי
  ).קיום; ד"מעשה ב(

  זמן
לא סמכינן על , ריז'יז במקום ה'שנכתב ה( רח :ד"יו

  ).ל"כנ(שנ ). טעות דמוכח

א "חל בכ' שבט ויום ד' כ' יום ד' כ(יב ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).שבט

כתיבה , ציווי הבעל. אם לכתוב ז(ה ,  קמה:ב"ז ח"אהע
דילג הפרט (שצא ). או לכתוב רק השנה, או חתימה

ל דהוי כלא נכתב הזמן "אפ. ג"במקום תקע' ג' וכ
' כ(תכט ). כ בשטרות כשר ובגטין לא תינשא"וא

, איזה ירח' ולא כ, בשלשה בשבת בארבע עשר לירח
  ).כשר

ר שקודם או שאח, משום פירות(ד -ג,  קז:חידושים
ז יש "בזה, נכתב ביום ונחתם בלילה(ד , קז). נתינה

  ).ד עשרה"ואולי ל. ימים' ד עד י"סעד לסמוך על שעה

  חצרה
  ).אם משום ידה אתרבאי] (ד-ג, מד[ רפ :ב"ז ח"אהע

  ).של שלוחה. ח(ב ,  לג:מ"חו

י הדואר ויש כמה "ע. כששולח הג(ב -א,  קח:חידושים
בחצר . חששות יכולה להקנות לו חדר ויניחו הג

פ "היא עושה הקנין ע' ואפי. ויקנה לה החדר עם הג
משתמרת (ג -ב, קכה). ציוויו הוי כנותן ולא כטלי

  ).ספיקא דדינא, לדעתה ואינה עומדת בצד חצרה

  ).הבאה לאחר מכאן. ח. ק"של ש. ח(ג ,  שיג:ד"פס

  ).חצר(ע קנינים "עיי



  )גטין( ענינים מפתח  

  

כא

  ג קרקע"טלי גיטך מע
ולכה אם צריך הבעל בשליח ה] (ד, יא[ רסז :ב"ז ח"אהע

נתן בתור (ג , רעא). ל"כנ(ג -א, רעא). לתת בידיו
ז "ה. 'ח כו"כנסי שט. כ אמר תתגרשי בו"פקדון ואח

ט , עדר). יום' גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל
י "י א"חילוק בין ע. ל"כנ(יז , ערה). בשליח הולכה(

תמט ). ה"י הדואר לש"בשולח הגט ע(תלו ). ק"למעג
  ).בשליח הולכה אם צריך הבעל לתת בידיו(

  כריתות
כ התיר "מ שלמחר תנשאי לי שא"ע(ח ,  כח:א"ז ח"אהע

מ שלא "ע. מ שתנשאי לפלוני"ע. לאחרים רק בזנות
  ).תנשאי לפלוני

  כתב היתר נישואין
חרש צריך לכתבו בנוסח . בג(א ,  קנא:ב"ז ח"אהע

  ).ו"שברי

  כתיבה
  ).ג כתב"כתב ע(ח , טו). ג הקלף"ארג ע] (ב, כ[ י :ח"או

כשמקנין הנייר והדיו אם צריך לטעמא ( קנ :ב"ז ח"אהע
ואם איכפת לנו , רבנן לפשיטי דספרא לבעל' דאקנוי

ל בשליחות "צ. אם הכ. מה שהאב נתן פשיטי דספרא
אם צריך למחוק ולתקן בלי ציווי (ג -ב, קסד). הבעל

חילוק בין הוספה . הבעל או עדיף לתתו בלי תיקון
י הסופר "ובין נגיעה שע, בדיו לבין מחיקת הדביקות

אם מהני תיקון אף . לבין נגיעה שנעשתה מעצמה
אם חק תוכות גרע . ל בשליחות הבעל"צ. ד שהכ"למ

כשנפלה טפת (ה , קסה). ל"כנ(ה , קסד). משלא לשמה
ח אף "ח בזה לחק תוכות א"ל דא"דס' לפוס, דיו

, כשנכתב חוץ ונפסל הגט(ז , קסה). לשליחות הבעל
ם נכתב אחרי התורף מהני מחיקה ואם נכתב לפני א

מקילין . בג(ז , קעה). מ מחיקה"התורף נפסל הגט ול
ד המזדייף ולא חתמו "בכתבו ע, יותר משטרות

ם לכתיבה תמה "אם גט שוה לסת(שפז ). עדים
כשנעשה נגיעה (א ,  ס:הוספות). וקריאת התינוק

פ ציווי "יתקנו קודם החתימה ע, ותרוכית' בתי
  ).הבעל

כתב המתקיים זמן נכון אבל לא (ב -א,  נ:חידושים
, קד). לענין גט ולענין שבת. חילוק בין כ(ד , נ). לעולם

נוהגין (א , קח.). ב שורות בג"הטעמים שכותבין י(ג 
היכן גזרו (ד -ב, קח). הוכחות דבדיעבד כשר. לערות

חק . טופסי ג' הכ. מחובר. ו"חש. טופס אטו תורף
 חסרון תיבות שאינו משנה טעות או. תוכות

נטשטש מיעוט הטופס (ב , קט). המשמעות לגריעותא
אחר שיצא מהבעל אם ומתי יכול (ד , קט). י מים"ע
  ).ד לתקן בטופס בלא ציווי"הב

ע "עיי. קלף; כתיבה, ראה לקמן אצל לשון הגט
  .שמות גטין. ם"סת. אותיות

  אמירה, לשון הגט
אם יש חילוק . ל ידים מוכיחות"צ. בג( צז :א"ז ח"אהע

מתי אומרים אדיבורא (א , קיג). לקידושין. בזה בין ג
  ).קסמך ומתי אדיבורא דידה' דידי

גם שהסופר . לשון הבעל המדבר(ב ,  קנא:ב"ז ח"אהע
אם מהני . 'כותב בשליחותו כותב אנא פלוני כו

אם מהני כשכותבו (ג , קנא). זכרון עדות' כשכתבו בל

קסט ). דרבנן. אל בגכדת משה וישר. בלשון נסתר
נתן (ד -א, רסו). היום אין אשתי ולמחר את אשתי(

עסוקין באותו . ולא אמר כלום אם בטל או רק פסול
אמר לעדים ראו גט וחזר . ח זה"ענין ואמר כנסי שט

נתן בשתיקה אם פסול (ערב ). ח זה"ואמר כנסי שט
לסופר ליתן הגט ' כשלא א] (ג, לב[רעג ). ת"מה

אבל , לשליח ליתן הגט מיד' או שלא א, לשליח
אמר הרי את (ד , רפח). תחלתו הוכיח על סופו

' א לאחר מ"כ.מגורשת מעכשיו והרי את מותרת ל
ד ומגורשת או שיכול "אם הוי ודאי חזרה תכ, שנה

שנה ' א עד מ"לפרש שמגורשת ממנו ואינה מותרת לכ
  ).דהוי רק ריח הגט

  ).לשון קידושין(ע קידושין "עיי

   כתיבה,לשון הגט
אחת בטופס ' כשיש טעות בתי(א ,  קסו:ב"ז ח"אהע

נכתב . ואין נפסל' שאין לה משמעות הוי כחסר תי
כתב (קסז ). חלק מתיבה מהטופס על המחק לא נפסל

ולא כתב והרי ' ודן די יהוי כו' למהך להתנסבא כו
אבל לא ' או כתב גם את מותרת כו' את מותרת כו
' פסול בתי(קסח ). אם כשר בדיעבד, כתב תיבת והרי
. אם פוסל הגט" יהוי ליכי מנאי"ליכי האחרון שב

קסט ). ודאי אינו פוסל" יתיכי ליכי"הראשון שב
' לכל הפי. 'ל כמה פי"אפ. תיבות' בידיכי שנחלק לב(

' בפרט שהגדולים קוראים לתי, יש להתיר בדיעבד
קע ). וכשנכתב כתיקונו אין משגיחים בתינוקות', א
' ולא כתב והרי את מותרת כו' ודן כו' כתב למהך כו(

חילוק אם (ג -ב, קעד). 'שיטת הפוס. אם כשר בדיעבד
' וכ' תיבה א' נסתר אפי' ל' כ. נסתר' נוכח או ל' ל' כ

). מעכב' אם הרי את כו(ב , ער). פסול מדרבנן. הש
ט -ח, רצא). י הוא מעיקר הגט"אם כדמו(ג , רפה

אם מועיל במהיום אם מתי ; מיומא דנן ולעלם(
חלק מתיבה של הטופס על ' כ(שפח ). שיחול מעכשיו

שצ ). א מותרת הוי טופס או תורף"וה(שפט ). המחק
העדים ' ההתחלה ל(תיב ). מחק בלהתנסבא וביומא(

י שליח כשמינוי העדים שלא "בגט ע. הבעל' והסיום ל
תלג ). בפניהם הורה רבינו הזקן לכתוב שמנין כאן

כל שינוי דלא (א ,  נו:תהוספו). חסרון תיבת ליכי(
' בתי(א , ס). משתמע סילוק גירושין ליכא למיחש

שאינו אלא , ו כשר"שאחר התי' דיתיהוייין השמיט י
  ).מנהג

 מדינא או -מיומא דנן ולעלם (ג -ב,  קו:חידושים
ושבקית ופטרית שטושטש (א ,  קט-ד , קח). חומרא

ושבקטת ופטרצת הוי כמאן דליתא וסגי ' ונק
כמו ' טשטוש בדהוית אנתתי ונר(א , קט). בותרוכית

' כ(ג , קט). טשטוש בותרוכית יתיכי. ההוית אנתתי
בהדיא ספר ' הטעם דפסול אף דכ, ודין במקום ודן

אם והרי את מותרת (א ,  קכח-ב , קכז). 'תרוכין כו
מנאי ' כשלא כ(א , קכח). א הוא מגופו של גט"לכ

  .ב, רלד). במקום עיגון יש לצדד

  .ל אצל כתיבהראה לעי

  לשמה
כראוי ' כ(רטז ). ח רק מדרבנן"בע(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

. ב ל"מ דל"לר(ד -ב, רטז). וכיוון לקריאה לא נכונה
ה , רטז). אם פוסל בשינה שמה ובאנתיק לשם אחר

, יב[רסז .). חוץ ומחק נפסל התורף מטעם שלא ל' כ(
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כב

כתיבה (ה , רסט). אם צריך להוציא בשפתיו] (ד-ג
, רפה). כ חתימה רק לשמו ולשמה"לשמו ולשמה ולש

אם . ל' פ ציווי הבעל ולא כיוון תי"ע' אם סגי שכ(ג 
  ).או צריך בדבור' סגי במח

אי סגי בשיטה (א , רל). ג"חרש וגדול עע(ג ,  פז:חידושים
  ).ל שם האיש והאשה והזמן"ראשונה או צ

  מזכה גט לאשתו
ובזמנינו , במקום יבם קטן(א ,  רכה-ד ,  רכד:חידושים

  ).במקום קטטה. שאין מייבמים

  .ראה לעיל אצל גט מומר

  מחובר
חילוק אם , חתך מנייר גדול] (ד, יב[ רסז :ב"ז ח"אהע

  ).חתך הרבה או קצת כדי ליפות

  מינוי בגילוי דעת
כ אמר "כשחזר בו מהמינוי ואח(יא ,  רסח:ב"ז ח"אהע

וואס האט איר געמיינט איך וואלט איר ניט געבן 
אמר כתבו . 'ארצויי ארצי כו. 'כל השומע כו. קיין גט

אם (ח , ער). ל"כנ(ו , ער). אמר תנו לבד. ולא אמר תנו
כשחוזר (י , ער). ד דמצוה לחתום"קבלת המעות הוי ג

כשאמר (ג , רעג). 'ומתרצה אם מהני המינוי הא
שיתן הגט שיכתוב פלוני , ח"לשליח בפני הסופר והע

  ).ח" מינוי הסופר והעאם חשיב, ויחתמו פלוני ופלוני

אמר כתבו ולא אמר תנו בחולה אחר (ג -ב,  קי:חידושים
כל הרוצה (ג -ב, רלג). במחזיק עצמו למסוכן. י"ג

  ).החילוקים ביניהם. לזון, לתרום, לכתוב

  מינוי בכתב
. ובין מ, חילוק בין נשתתק לפיקח(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

במקום שמועיל סגי בחתימתו על . ח"ע. סופר למ
ח יש לצרף "בע(קמו ). הרשאה אף שלא כתבה

  ).במקום עיגון

  מינוי ברמז
ל דוקא בהרכנת הראש או "אם צ(י ,  רסח:ב"ז ח"אהע

ואם היינו דוקא בקדמה , סגי בכל רמז בידו ובראשו
אם מהני הרכנה גם . שאלת נכתוב גט לאשתך

  ).ל"כנ(ו , ער). בפקח

  מינוי הסופר
אין לו . מינהוצריך עדים ש(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

אמר הבעל שיכתוב . הרשאה רק כתב מהבעל שמינהו
הרשאה שלא אמר הבעל לעדים . פון מיינט וועגין

). כשאין מכירים חתימות העדים שבהרשאה. כתובו
אחר וכתב . כ ס"כשמינה אח(ו , קסד). ל"כנ] (ד-ג, ה[

כשנעשה (ח -ו, קסה). 'הא. הס. ונפסל אם נתבטל מ
, כ יכולים להוריד הפסול בלי ציווי הבעל"פסול אח
ז הפסול והוי כאילו לא נכתבה המלה "ויורד עי
ל שלא בציווי "גרירת הדבוקות אפ(ח , קסה). הזאת
נכתב אבי המגורשת לוי והוא ] (א, לח[קעז ). הבעל

אחר נתינה ימחק סופר בלי ציווי הבעל ויתן , אינו לוי
אם צריך עדים שמינהו או ששליח (רס ). לה שוב
טוב להחמיר שלא יקח שכר יתר על . ז" עד ענעשה
כשביטל שליחותו באמצע הכתיבה (ה , רסח). טרחו
כ צווהו לגמור הכתיבה הוי שליח שלא ניתן "ואח

-א, לז[עדר .). אם בעינן שליחות בכ(ז , ער). לגירושין

  ).'מהם יכתוב כו' פ שא"פ ופב"ממנה פב] (ב

  מינוי עדי חתימה
, ה). [בכתב ובאומר אמרו. הע. מ(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
שלא בפניהם בגט . הע. תיקון רבינו הזקן למ] (ד-ג

). אם יכול למנותם אחר כתיבת הגט(ה , רסח). מומר
  ).בכתב ובאומר אמרו. מ(תלב 

  ד"י ב"מינוי ע
ד והם "שממנים את הב' אם הפי(ה -א,  ערה:ב"ז ח"אהע

ד שימנו "או שממנים את הב, ממנים שליח אחר
דוגמת אומר אמרו דמהני עם מסירת שליח אחר ב

שלא ' ד את הב"ממנה בב' או שהשליח הא, הגט
אם . 'לפני מינוי הב' אם מהני גם כשמת הא. בפניו

  ).י הדואר שלא בפניו"ד ימנו שליח ע"מהני שהב

  מינוי שלא בפניו
הסופר . באומר אמרו חילוק בין מ(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
ואף שלא , ח יש לצרף במקום עיגון"בע(קמו ). ח"לע
כמותו וממנה אותם ' רק שמינה הסופר שיהי' פי

. י כתב"מינוי עדים ע] (ג-א, יג[רסז ). בשליחותו
חילוק בין אומר אמרו למינוי שלא בפניו ובין זה 
למינוי בכתב ובין כותב בפניהם או לא ובין מינוי 

אומר אמרו בפני הסופר (ג , רעג). הסופר להעדים
ק אין "כי בש, ק"ה לש"לוק בין שחי(ט , עדר). ח"והע

י המינוי נתברר דזכות "וע, ק"חשש טלי גיטך מעג
סדר הרשאה לאיש שנמצא ] (ב-א, לז[עדר ). הוא לה

ה "ח וש"מינוי סופר וע) 1: במקום רחוק בסיביר
שיודיע זאת ) 3. ד"פ לפני ב"בע) 2. בכתבו וחתימתו

סדר ] (ד-ג, לז). [ד"שיקיימו זאת הב) 4. בכתב
פ "תמנה בע) 1: ק במקום רחוק בסיביר"הרשאה לש

ימים ' ד דעירה תוך ז"את מי שיראה את כתב הב
ד שמינתה "יכתבו הב) 2. ע להיות שליח"ויקבל ע

) 4. יכתבו במקום הבעל וימסור לשלוחה) 3. פ"בע
כעבור כמה דקות יתן השליח הגט לבעל ויתנו לו 

ד על "מעב) 5. הבעל שוב בתורת זכיה ליפוי כח
. הודעת הבעל וחתימתו על מעשה הגט) 6. רושיןהגי

ד למקום האשה וימנה "שישלח שוב הגט והמעב) 7
. ז"ד יכתבו הרשאה ע"הב) 8. ה"את אשתו בתורת ש

אומר אמרו (ב , ערה). הבעל יחתום על הרשאה זו) 9
פ "חילוק בין משלב(ג , ערה). מהני כשנותן לו הגט

אמרו לפלוני שאני ממנה אותו עדיף . לאומר אמרו
ה "אם יש חילוק בין מינוי ש(ז -ו, ערה). משניהם

וחילוק ביניהם למינוי , ק שלא בפניו מטעם זכין"לש
יז -י, ערה). ה לשמה"ח שלא בפניהם דל"סופר וע

ה "חילוק בין ש(טז -יג, ערה). בזה' שיטת הפוס(
אם יש לחשוש (ז -טו, ערה). ק דמהני מטעם זכין"לש
). ה זכות"ה בלבה ולק מטעם זכין דשמא חזר"בש
יח , ערה). פ לאומר אמרו"חילוק בין משלב(יז , ערה

י הדואר לאשתו "נשלח לסיביר ושלח גט ע(
והרבנים רצו , ה"בוויטבסק ומינה את אחיו לש

להתיר ואני מחיתי בידם והסכמתי להקל שישלחו 
ק דשם והבעל יאמר התקבל "הגט לבעל ותמנה ש

ה שהוא "כשהבעל בסיביר יש מעלה בש(רעו ). וזכה
, ה"ק והמעלות בש"המעלות בש(ב -א, רעז). מכירו

רעח ). ה"הטעם להקדים ש(ג , רעז). לכן יעשו שניהם
. ל"כנ] (ב, מד[רפ ). ק"וכאן הורה להקדים ש, ל"כנ(
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כג
אנו (ג , רפג). ה לבד"שאר הרבנים דעתם להתיר בש

ק עדיף בזה "בש. חוששין לדעת הפוסקים דלא מהני
הרחיק נדוד לסיביר ונמצא איש (לה שא, רפד). ה"מש

ימנהו הבעל לכתוב . י לכתוב אשורית"נוסע לשם שא
ח "ח וגם ימנה סופר וע"ש ויתן לה בלא ע"גימאשעכט

פ חל המינוי "במשלב(ג , רפד). פ"במקום האשה שלב
ל שרק אומר אמרו "י י"לרש(ז -ו, רפד). לו' אחר שאו

ל שצריך שיאמר דוקא "וי, פ"מהני ולא סתם משלב
' ואולי סגי באומר לא. עדים שבכחם לחתום' לב

כשבעל בסיביר יש מעלה (ט -תלו). י"בצירוף כת
דזכות הוא לה ' ק מטעם זכי"ה שהוא מכירו ובש"בש
התקבל ' ל. היא והוא יאמרו במ(תלז ). צ קיום"ושא
בגט מומר סמך על אגרת ואומר (תמג -תמ). וזכה

בעל ימנה ה(תמה ). ח ולא בסופר"אמרו רק בע
, בכתב רהוט[השליח שאצלו שיכתוב גט 

כ ימנה "ואח, ח"וימסור לה בפני ע] ש"גימאשעכט
נוסח מינוי (תמו ). ח באומר אמרו ובאגרת"סופר וע

הטעם שרבנו (ג ,  נו:הוספות). פ"ה שלב"ק וש"ש
ח באומר אמרו ובכתב ובמינוי "הזקן סמך במינוי ע

א "בגט מומר לא הסכים כ(א , ס). הסופר רק בפניו
כ יכתוב השליח בכתב "ושאח, ה"ק וש"י ש"ע

  ).ש"גימאשעכט

במקומו . למנות ש. כשנותן רשות לש(ב ,  קיא:חידושים
). אם דומה לאומר אמרו. במילי דלא מימסרן לש

הטעם (ג , קכב). שיטת רבי באומר אמרו(ב , קכב
  ).ד"בגט ובשא(א , קלו). ה עד מפי עד"דל

  מינוי שליח הולכה
שאלו ממנו ' עשרה וד' כשהי(ג -ב, נט ק:ב"ז ח"אהע

. אם הוי כגילוי דעת בלבד. ואמר הן אם כולם נעשו ש
מה שחכמים דנים . מ שאמר כתבו ולא אמר תנו"שכ

אם צריך הבעל ] (ד, יא[רסז ). בלשונו הוי כאילו פירש
ג , רסח). ג קרקע"לתת בידיו מחשש טלי גיטך מע

א , רעא). ה לפני תחלת הכתיבה"נוהגין שממנה ש(
חילוק בין . ל"כנ(ערב ). 'חסרון אמירת פיך כפי כו(

ומסיק . ובין נחית לפרש או לא, הרשאה לדברי הבעל
מיד שיגיע גט לידה תהא מגורשת יפה כחו ' דכשא

אמר את הולך מתי יכול למנות (רפ ). שיתן הגט כדין
ק "אמר תן לידה מתי יכולה למנות ש. שליח אחר
ל "אם צ' ל בפני נכתב כו"כשאצ(ב , רפה). לקבל ממנו

' שממנה שליח ב' שליח א(תמז ). המינוי בעדים
חסרון (תמט ). בתנאי שיקבל קודם המעות המגיע לו

  ).ופיך כפי

. מינה ש' א. ש, ד"ב. סוגי ש' ב(א ,  קי-ד ,  קט:חידושים
ד "מינה ב' א. והיינו ש', ב. ד מינה ש"ד או ב"בב' ב

לא ישלחנו ביד (א ,  קיא-ד , קי). 'ב. והם מינו ש
כתבו ' כשאו(ב -א, קיא). או מדרבנן' מדאו, אחר
. אם גם הנתינה הוי מילי דלא ממיסרא לש, ותנו

שלא ניתן . ש(ג , קיא). דבתר מעיקרא אזלינן
ד -ג, קכ). אחר. לגירושין באיזה אופן יכול למנות ש

ד , קכ). ב"זכי וכיו, הילך, הולך, אמר לו התקבל(
  ).שלה או שלו. ורשת מטעם שה מג"אשה שמינתה ש(

  ).שינוי(ע שליחות "עיי

  מינוי שליח קבלה
אם בעי עדים שיעידו ] (ב,  ב-ג , א[א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

שמינתה אותו או סגי בהרשאה שחתמו עליה 

, י אחר תחלה"מומר מזכה ע. בג(א , קסו). העדים
אמנם , א יום"לענין צ' ואין סומכים על זה אפי

] ג, לז[עדר ). יש סברא להקל' במחזרת אחר שלוחי
ק שיקבל "אם יכולה למנות ש(ג , רפג.). נוסח המ(

כשקדמה . ה"ק לקבל גט מש"מינוי ש(תנ ). ה"מש
ה אם יש הטעם "ק לפני שהבעל מינה ש"ומינתה ש

מינוי (תנב ). כ והטעם דבזיון"דחצרה הבאה לאח
ק וזיכה לה הבעל "עשתה ש(תנג ). 'ק מטעם זכי"ש
ל נתינה "אם צ(ב ,  עז:הוספות). 'ם זכיי אחר מטע"ע

  ).'י זכי"ק וע"י מינוי ש"מיוחדת ע

ד , קכ). י אחר"ק וזיכה לה ע"עשתה ש(ב ,  צ:חידושים
ק שלה אלא "ק שלה אי אפשי שתהא ש"אמר לש(

  .).הריני מזכה לה על ידך

  ).שינוי(ע שליחות "עיי

  נמצא
לבין העידו . שאבד ונ. חילוקים בין ג( פא :א"ז ח"אהע

  ).ד יחזיר"ובין זה לכל מעב, ע"א וש"שמת בשמו וש

). 'זרק לה גט ואישתכח מזוזתא כו(ב ,  שלז:ב"ז ח"אהע
  ).מ"צ סי"ח שיחליף א"הפקיד וא(תלג 

לא הוחזקו ושכיחי שיירות אמרינן (ד -ג,  רכ:חידושים
היינו כמו נהרדעא שהוא שם העיר ושם , ה"כנכ

תבים מקום כ בשאר מקומות שהיו כו"משא, המדינה
ע אם "בזמנינו שאין כותבים מקום דירה צ. דירה

חיישינן לשני שוירי רק (ד , רכ). ה"אומרים בזה כנכ
  ).כשנמצא בעיר אחרת

  .ע סימנים"עיי

  נתינה
אם בעינן דעת שמירה וידיעתה (ה ,  רסו:ב"ז ח"אהע

עומדת בצד חצרה שאינה (ו , רסו). שהוא גט
  ).משתמרת

  ).נשרף קודם שנח. משיחה בידו(ד ,  רלג:חידושים

  נתקרע הגט
). ל"כנ(רצב ). התורף. כשלא נ(יא ,  רצא:ב"ז ח"אהע

חילוק בין (ב , רצב). מ"ו ונמסר בפני ע"ש. נ(א , רצב
נתקרע מעצמו קרע של . א לנתקרע מעצמו"נקרע ביד

. מ"שלא מדעת הבעל ומסרו בע. נ(ג , רצב). ד"ב
, רצב). נ"נ ובפ"דיבוק הקרעים מועיל רק לאמירת בפ

נפסל (ה , רצב). ו"מקום התורף או ש, ד"קרע של ב(ד 
באופן . מטעם ביטול הגט או שהקריעה עצמה פוסלת

מטעם חסר בתורף או מטעם שנעשה בו מעשה ' ב
אם דוקא שהבעל ' באופן הא(ז -ו, רצב). המבטל
כשמהסדר קרע רק . או גם כשהמסדר קרעו, קרעו

). כשנקרע מעצמו עד שאין האותיות נקראים. הטופס
אם צריך , בנתקרע במעכשיו אם מתי(ח , רצב
חילוק אם נתקרע . מ יהיו שם בעת חלות הגט"שהע

ל נפסל מטעם "הנ' באופן ב(ט , רצב). הגט בפניהם
). בטופס' חסר בתורף או מטעם מעשה המבטל אפי

כשלא נתכוין לבטל וקרע רק הטופס יש (י , רצב
  ).ס ולא התורףהטופ. נ. ל"כנ(שפו ). מקום להכשיר

  ).היינו שגופי האותיות אין נקראים. נ( ט :מ"חו

  ).נתקרע(ע שטרות "עיי



  ות מפתח–צמח צדק   
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  סידור גטין
. עדים' מסדר וב. אם צריך שלושה( קסב :ב"ז ח"אהע

ץ קרוב הוא עומד על "כשמ. מסדר והעומדים שם
כשיש חשש שהמסדר אינו בקי ] (ב, צט[רנד ). המסדר

י לא יהא לו עסק "כל מי שא. אם יש להכשיר בדיעבד
מה הן ] (א,  יג-ג , יב[רסז ). היינו להורות בהן, עמהן

רוב המצויין . עיקר החשש רק לשמה. החששות בזה
, רצב). ד לנתינת הגט"אם צריך ב. אצל גט בקיאין הן

הטעם שהאשה (דש ). הטעמים שקורעים הגט(ו 
ולא קראוהו . נתן לה ג(ג , שלז). צריכה להגביה הגט
. ל"כנ(שפה ). ד"אם צריך ב(שעח ). ונשאת אם תצא

בגט אם ' כשיש ס(א ,  נז:הוספות). ץ קרוב"כשהמ
  ).כ לשאול"לסדר כשיש הכרח ואח

צ "כשבעל ואשה בפנינו וא. 'אם צריך ג(ד ,  קה:חידושים
ג , רל). מהדיינים קרוב מצטרפים העדים' כשא. קיום

לאשה להנשא בו עתה . היו נותנים הג' בזמן הגמ(
  ).נהגו לקרוע

  עדי חתימה
, ח"במקום שמינה ע' אפי, מדרבנן(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

א שמקפיד "אם יש בהם פסול הוא רק מדרבנן וא
ח לראות "אם צריכים הע(ג , קמה). שיהיו כשרים

הכתיבה או סגי שעדים אחרים יראו הכתיבה או 
ח היא על כשרות "הע. ע. שהבעל נאמן שנכתב כראוי
ח "או על שהבעל צוה לעהגט וציווי הבעל לסופר 

כתב (רנט ). עד מפי עד. דבר ולא חצי דבר. לחתום
ל בעת כתיבת "אם צ(ה , רסח). סופר מובהק ועד

). ת"חתמו שלא לשמה אם פסול מה(ו , רסח). הגט
ב , ער). מדרבנן ויש לסמוך על המכשירים(יא , רסח

אם צריכים לראות (תלב ). מ מעכב"תלוי אם ע(
ד ,  נד:הוספות). הכתיבה או סגי שעדים אחרים יראו

בקולמוס . ח(א , ס). ח"שינה בשם האב של הע(
  ).שלהם כשר

). ת"חתמו שלא לשמה אם פסול מה(ג ,  קה:חידושים
י "בא, מ בלבד"בע. אם יש להכשיר ג(א ,  קז-ד , קו

חק תוכות גזירה (ד , קח). כ בלבד"או באמירת בפנ
ד -ג, אקכ). חילוק בין שמו לשם אביו. אטו כתיבה

  ).חתם סופר ועד(

  עדי מסירה
, בגט על תנאי(ח , רצב). אם מעכב(ב ,  ער:ב"ז ח"אהע

חילוק אם . מ יהיו שם בעת חלות הגט"אם צריך שהע
  ).נתקרע הגט בפניהם

  ).ל"כנ(א , קח). אם מעכב(ד ,  קה:חידושים

  קטנה
י אביה אם יכולה לקבל "שנתקדשה ע(ב ,  קכא:חידושים
הבדיקה (ג , קכא). חילוק בין מאורסת לנשואה. גיטה

  ).דיודעת לשמור את גיטה

  קיום
אשה שבאה וגיטה בידה ואין הבעל ( רעט :ב"ז ח"אהע

  .).מערער אם צריכה ק

. ולקמן אצל שליח קבלה' ראה לעיל אצל בפני כו
  ).קיום; ד"מעשה ב(ע שטרות "ועיי

  קלף דיו וקולמוס
על ] (א, טז[). קלפים והדביקם' על ב. כ] (ד, טו[ ט :ח"או

  ).דפים והדביקם' על ב] (ד, יט-א, יח[י ). קרן של פרה

קונה , כשלקח דיו או נייר של אחר( קמז :ב"ז ח"אהע
כשבעל אינו כאן ומינה (קמח ). בשינוי שאינו חוזר

צ להקנות לו הנייר והדיו "את הסופר לכתוב א
כ המתגרשת תסלק לסופר עבור "והקולמוס ואח

הוציא לעז שנייר הגט השתחוה (קסג ). כתיבת הגט
כתבו על אשרה דמיכתת ] (ד-ג, כא[קסג ). לו מומר
ללחי דמועיל . חילוק בין ג. צ שיעור"א. ג. 'שיעורי
, צ להקנות לו"כשאין הבעל כאן א(ו , קסד). באשרה

קסט ). נ"רק שתתן האשה מעות לסופר לפני כתיו
). אחי האשה שנתן הנייר והסופר הקנה לבעל כנהוג(

ט -שעח). הבעל שעבד והקנה הנייר לאחר] (ב, י[רסד 
 : הוספות).ל"ח אצ"של הבעל אבל ע. ל בק"הגט צ(
אחי הבעל קנה הנייר והסופר הקנהו לבעל (ג , נד

ל "קיי. כ נזכר והקנהו לו האח אחר הכתיבה"ואח
ש האח שאין הגט חוזר "דאשה ידעה לאקנויי ומכ

כשסופר שליח זכיית הבעל בגט וגירושי האשה . אליו
  ).'באין כא

י שליח מתי נקנה הקלף "כשמגרש ע(ד ,  שיט:ד"פס
  ).'והגירושין באים כא' הזכי. לבעל

  ).קלף(ם "ע סת"עיי

  קפידה
  ).שינוי(ע שליחות "עיי

  שלא להוציא לעז על גטין הראשונים
שלא ' ומתי או. מתי מחמירין בג(ד -ב,  קו:חידושים

בין מה . חילוק בין חומרא לחשש מדינא. 'להוציא כו
בין לעז קטן . שהעם רואים לבין נוסח טופס הגט

  ).לגדול

  שליח הולכה
מ "י ידו של הבעל השכ"כשנתן ע(א ,  קנט:ב"ז ח"אהע

. בנתינה ש(ג -ב, קנט). ולא ידע שיכול ליתן בעצמו
לא (קעא ). בפרט אם גם הוא שמע מהבעל. עושה ש

. חזרה' מסר ורצה עוד מעות להוליכו שוב אם נק
. מסיק שימנהו שנית לרווחא דמילתא ולא יבטל ש

ג , רפג). ק"ליקח הגט מעג. יכול הש' מדינא דגמ. 'הא
י הדואר עדיין לא נתבטלה שליחותו "כששלח ע(

  ).ליתן לידה' ויכול למנות שליח ב

  ).מומר(ב ,  רנא:חידושים

  .ראה לעיל אצל טלי גטיך

  שליח קבלה
את ק כותבים והרי "גם לש(ב ,  קנא:ב"ז ח"אהע

ק המביא גט אם "ש(ו , עדר). שידו כידה' מגורשת כו
ק "ש(ח -ז, עדר). 'ל בפני נכתב כו"צריך קיום ואם צ

ד שאין "עם קיום ב, ששולח הגט לאשה בדואר
אם מהני ' במקום שיש ס(י , עדר). מכירים חתימתם

', י מינוי שלא בפניו או אם מהני מטעם זכי"ק ע"ש
' ובפעם הב' יאמר התקבל כו' בפעם הא, פ"יתן לה ב
א ויאמר התקבל וזכה "וזה עדיף משיתן פ', זכה כו

). 'יאמר התקבל וזכה כו(יג , ערה). מכמה טעמים
ד "ק ששולח הגט לאשה בדואר עם קיום ב"ש(ג , רעז

אם משום ידה ] (ג, מד[רפ ). שאין מכירים חתימתם
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כה
הרחיקה (שכד ). חילוק בין שליח לפועל. איתרבאי

יקה יזכה לה ושוב יקבלנו ויעשה נדוד והעידו שהנ
  ).שליח הולכה

חצר של (א , קכא). אם מצטרף לעדות(ג ,  נד:חידושים
ק "כשגט בידו מתי נאמן שהוא ש(ב -א, קכא). ק"ש

  ).צ עדים ומתי נאמן הבעל להכחישו"ושניתן לו וא

  ).ק"חצר של ש(ג ,  שיג:ד"פס

  תנאי
ח אם מעכב "ה לפני כתו"עם ש. ת(ד ,  רסט:ב"ז ח"אהע

, פ"בכתב ובע, מ"חוץ וע. דין ת(רפז ). ח לשמה"הכתו
חוץ לפני תורף פסול (א , רפז). לפני ואחרי התורף

חוץ . ה לשמה"ת מטעם דאינו כריתות או דל"מה
פ "חוץ בע(ב , רפז). אחר תורף ומחק פסול מגזירה
' או אמרינן דהסופר כ, לפני התורף אם פסול מדינא

פ לפני התורף " בעמ"ע. מ מה שיאמר בעל בסוף"ע
ג , רפז). ונתקיים התנאי אם יש להקל במקום עיגון

חוץ בכתב אחר תורף ומחק אם פסול מדינא שעוקר (
שהרי אינו רוצה לבטלו רק , או לאו, ומבטל הגט

פ לפני התורף אם "מ בע"ע(ד , רפז.). לקיימו עם הת
המסדר ואחי (רפט ). נפסל מדינא מטעם ברירה

שהשליח יטול המעות מאבי האשה לפני ' המגרש כ
.). ת' ד מהבעל שיהי"נתינת הגט אם חוששין דהוי ג

. ת"וגם לשליח לא יתן ע, ת"אין ליתן גט ע(ד , רפט
יא , רפט). ל בהרשאה"צ. אם עושה שליח בת

מ "שכ(רצ .). בלי ת' ובעת סידור הגט א. כשמפרש ת(
י שישגיח עליו "שהבטיחו המסדר שחותנו יתן חת

ובעת סידור . כשעשה ת(א , רצ). י"ושכח לקבל החת
ביטול (יז -טז, רצ.). פ הנוסח שמבטל הת"ע' הגט א

מ כהן שגירש במעכשיו "שכ(ד -רצא). בטעות. הת
ו ולקחו המסדר לביתו ונפטר "וקרעו המסדר ש

משעה ' מהיום אם מתי אם פי(ב -א, רצא). מ"השכ
חילוק בין . לפני מותו' שאני בעולם וחל שעה א

חילוק בין מעכשיו אם מתי לאם . מהיום למעכשיו
י דחל "ראיות לפרש(ו -ג, רצא). מתי יהא גט מעכשיו

רצג ). חילוק בין מהיום למעכשיו(ז , רצא). מעכשיו
אם סגי מה שבעת חלות הגט נמצא בפקדון אצל (

במהיום ונקרע אין מתירין מטעם (ו , שכג). המסדר
שיקבל . בת' שממנה שליח ב' שליח א(תמז ). ס"ס

ת "מ ע"גט שכ(תנד ). קודם המעות המגיע לו
אצלו בעת חלות ' שהפקידה הגט אצל הסופר והי

  ).הגט

ע "הטעם שלא הובא בשו, אם מתי(א ,  קכה:חידושים
דיני אם לא באתי תוך (ד , רלג). דעת רבא דמכשיר

מ שלא תנשאי או תבעלי "ע(ב , רלד). ח ומת"יב
מעכשיו אם לא באתי (א , רנ). שלא תשת יין. לפלוני
, רסח). ח מדוע לא תינשא מיד"ח ומת בתוך יב"עד יב

הטעם שאין צריך ברירה ולא , אם מתי(ד ,  רסט-ב 
אומר מעת שאני בעולם (ד -ג, רסט). הוי אסמכתא
  ).דהוי להבא. אינו תלוי בב

). אם צריך לברירה, מעת שאני בעולם(ג ,  רצה:ד"פס
לזמן אם לא אבוא ' לא, נשים' מגרש ב(ד -ג, רצה

מ "ע(א ,  ח-ד , רצה). אם אבוא לזמן פלוני' פלוני ולב
מ שלא "ע, מ שלא תשתי יין"ע, שלא תינשאי לפלוני

  ).תלכי לבית אביך לעולם

  .תנאי). שינוי(ע שליחות "עיי. ראה לעיל אצל נתקרע

  גיבול
  ).לש(ע שבת "עיי

  גיד הנשה
  .ב,  סו:חידושים

ת והחיצון "חלק הפנימי שאסור מה(א ,  קפו:ד"פס
נ שנתערב ונתבשל "גה(ב , קפו). בריה. ס"שאסור מד

ואם נתרסק בטל , אם אוסרים החתיכה מטעם דבוק
  ).ט"דאינו נ, ת ברוב"מה

  גידם
  .תפילין. סקילה. לולב. ע חליצה"עיי

  גידולי קרקע
לענין , כמהין ופטריות ובעלי חיים(ב -א,  יא:חידושים

, ס). לענין דש, ח"בע(ג , נג). סכך, נדרים, ברכת שהכל
  ).דבש דבורים(ב 

  גילוי דעת
גילוי (תנאי ). מינוי(שליחות ). ד"מינוי בג(ע גטין "עיי
  ).דעת

  גילוי הראש
  ).איסור או מדת חסידות( סט :ח"או

א לישיבה "חילוק בין ד. ל"כנ(ב ,  ב-א ,  א:ד"פס
הגיע . ג שנים"קטנים פחות מי. ח"לפני ת. ממושכת
  ).לחנוך

  ).גילוי שער באשה(ע שער "עיי

  גיסטרא
  .ב,  נה:ד"יו

  גלגולים
מי שלא קיים כל המצוות שבאו לידו ( תנט :ב"ז ח"אהע

  ).ולא די בעיבור, צריך להתגלגל שנית

  גניבה
נכרי . והשיב שלקח אצל הג. הכירו בידו ג(ז - מו:מ"חו

אם חייב לשלם ואם חייב להראותו כשיש . ושלחו לג
א , מו). בעד השניא חייב לפרוע "אם כ. שג' ב. סכנה

ובין זה יכול וזה . שג' חילוק בין מרבה בחבילות לב(
א "ל שכ"אם י(ב , מו). י"י וזה א"יכול לבין זה א

י "דגם בזה א' טעם לו(ד -ג, מו). נעשה ערב לחבירו
, מו.). א חייב על הכל שבלעדו לא היתה ג"י כ"וזה א

תלוי בשליח לדבר עבירה , שלח נכרי לגנוב(ה -ד
יאוש קודם שהגיע ליד ' ובשליחות לנכרי ואם הי

. הגיע לידו אחר יאוש' המנהג להחזיר אפי. הישראל
מפורסם אם עשו . בג(ה , מו). אם צריך להחזיר דמים

שלחו לגנוב והגיע לידו אם (ג , פו). תקנת השוק
אם עשו . מפורסם ובידע שהוא ג. בג(ח , פו). חייב

עתה . נתייאשו הבעלים קנה החפץ. תקנת השוק
  ).נהיגי להחזיר אף בנתייאשו

  'וה' תשלומי ד
  ).עשה שליח לשחוט בשבת(ד -ג,  שלז:ד"פס

  .עקירה צורך הנחה. ע גזילה"עיי

  גרב
  ).ווארץ, יבלת, גלדי, נתק, קליפות(ה ,  לא:ד"יו
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כו
  גרושה

כשלא נשאת אם מותרת לדור עמו ( קא :חידושים
  ).בחצר

  גרים
יותר ' קהל ה' בן עבד משוחרר נק(ב ,  יח:א"ז ח"אהע

  ).מבן גר

במדינותינו אין מגיירים ולא ( שכח :ב"ז ח"אהע
  ]).בחוק המדינה[מתגיירים כלל 

  .ע עמוני ומואבי"עיי

  בן גרים
שנשא ישראלית אם צאצאיהם . ג(ב ,  יח:א"ז ח"אהע

  ).מותרים בפסולי קהל

  ).ל"כנ( שכח :ב"ז ח"אהע

ת "דל, בן גר שנשא ישראלית למלוכה(א ,  ריז:חידושים
  ).ולחליצה

  .ע מלכים"עיי

  גר תושב
גם עליו נצטוינו וחי עמך וביומו תתן שכרו ( פג :ד"יו

  ).אבל רבית מותר, ואיסור אונאה

  קטן
  ).או שיש גם קצת חוב, אם הוי רק זכות(ד ,  ל:ח"או

  דאורייתא
  .ג, קיט. ג, עא. א, עא. ב,  סו:חידושים

שעבודא (שעבוד . ספק דאורייתא. ע דרבנן"עיי
  ).דאורייתא

  דבר הגורם לממון
  .ה,  מט:ח"או

ל לדינא דגרמי ולחמץ "חילוק בין דה(ד -ג,  א:מ"חו
ל רק "ג חייב בדה"מטעם דד. שבאחריותו שחייב עליו

ל חייב "ע הגוזל דה"לכו(ה , א). ה"על הקרן ולא דו
). ל וטובת הנאה"דה(ב , ע). דאף גרמא אסור, להחזיר

 יש טענה ליורש על ריוח אם] (ב, יז[ט , ע). ל"כנ(ו , ע
הריוח בא גם מהשקעת . שבא מהדפסת תורת אביו

  ).הוי רק מניעת הריוח. ג"המדפיס והוי זוז

ל ואם "בדהג' אם נשבעים שבועה דאו(ד -ג,  שה:ד"פס
  ).מ"בזה משואיל' או

  .טובת הנאה). גרמי; גרמא(ע מזיקח "עיי

  דבר שאין בו ממש
קונם מעשה . באוסר השחיטה ולא הבשר(ב -א,  קפ:ד"יו

. חילוק אם לאחר המעשה יש בו ממש או לא. ידי
בורר ' נדר שלא יהי. אתן תבן לפני בקר. עושה בצמר

חילוק אם הדבר בא . שלא אוכל בשר. א"בזבל
). בטרחת הידים או מעצמו כמו מה שתעלה מצודתי

חילוק בין שאני עושה דהוי כאומר ידי (ג , קפ
האומר שחיטתי  (ו, קפ). למעשיהם לאומר עשייתי
מ והסכין "השחיטה אב. כנבלה והבהמה אינה שלו

. שלא אוכל. בורר' שלא אהי] (ג, ד[קפא ). אינו אוסר
קונם ידי למעשיהן הוי (א , קפג). שאני מדבר

  ).מ"דשאב

חילוק בין אמר ידור פלוני בבית זה לבין (א ,  ח:מ"חו

אם יכול (ב , ח). נטילת אבן עלי וישיבת סוכה עלי
להקנות הזכות לשעבד הבית או דהוי שבח דאתי 

ד , ח). מ הוי קנין דברים"דשאב. מ"מעלמא ואב
מ לא מהני הקנין אבל "מורה רק על דשאב' כשהל(

משתמע לתרי אנפי מהני הקנין לומר שהקנה ' כשהל
כשמשייר לעצמו אמרינן (ה , ח). דבר שיש בו ממש

י מ הו"ע. בעין יפה משייר ואמרינן שייר הבית לדירה
באופן היותר מועיל מתקנינן ' באו(ו -ה, ח). שיור' ל

  ).'לישני

שייר דירה לעצמו ולאיש אחר אמרינן (ד ,  שכג:ד"פס
  ).שהכל הוא בעין יפה

  ).דברים(ע קנינים "עיי

  דבר שאינו ברשותו
אביו גוסס ואמר מה שאירש מאבא מכור (ד ,  שכג:ד"פס

כ מת האב אם בן הבן יכול "לך ומת הבן ואח
  ).להוציא

  דבר שאינו מתכוין
גבי אין מבטלין איסור , בשאר איסורים( סח :ד"יו

  ).א לנקות על ידו"מ לאכלו כ"לכתחלה כשא

לוגין ' ג(ד , רנח. א, רב). י אם חייב"לר(ד ,  מט:חידושים
  ).במקוה

  .ע פסיק רישא"עיי

  דבר שאינו שלו
  .ע אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"עיי

  דבר שלא בא לעולם
ז -ו, מט). בשמיט ואכיל. אם מקנה לכשילד(ג ,  לד:ח"או

ל "אם המוכר מסתלק מדשלב. כקנייתו כך מכירתו(
חוקר מס המוכר לאחר אם הוי . ונעשה הפקר

חילוק בין דקל (ה , קפג. צ). ל"כנ(פט ). ל"דשלב
לפירותיו וידים למעשיהן דמועיל לבין מצודה למה 

  ).שתעלה ועבד לקנס ופרה לכפילא דאינו מועיל

א , קפג). ע"ע דשלבל"אדם יכול לאסור ע(ג ,  קפ:ד"יו
באומר קונם ידי . אבל לא שלו על אחרים, ל"כנ(

  ).ל ויש בו ממש"למעשיהן הוי דשב

אמר פירות אלו תלושים תרומה (ג ,  קטז:א"ז ח"אהע
, ל לאחר שאתגייר"האמ. על מחוברות כשיתלשו

לאחר שיתרצה , לאחר שתגדלי, לאחר שאשחררך
' פרוטות התקדשי היום בא' ב, לאחר שאגרשך, האב
שדה שאני מוכר לקשאקחנה . לאחר שאגרשך' ובשני
אמר הרי נטיעות אלו קרבן עד (ד , קטז). תקדש

הנותן . 'שיקצצו רק בפדאן הוא חלה עליהן קדושה ב
הקדים הקידושין . דמי לפדאן אחרים' פרוטות כו' ב
קטן שקידש או (ו -ה, קטז). 'שדה שאני מוכר כו. 'הב

ז , קטז). קטנה שנתקדשה שיחולו לאחר שיגדלו
  ).כ נתרצה האב"קטנה שנתקדשה שלא לדעת ואח(

מה שתעלה מצודתי היום תקנו ( קמט :ב"ז ח"אהע
. דמועיל משום כבוד אביו וכדי חייו דוקא בהפקר

הקנין : שיטות' ד, לך מעכשיו' לכשאקחנה קנוי
הקנין , ורי לחז"כ וא"הקנין אח, עכשיו ויכול לחזור

בידו . כ ויכול לחזור"הקנין אח, י לחזור"עכשיו וא
חילוק בין שדה זו לשדה . לקנות דמי לבידו לתלוש

שדה זו , מה שאירש מאבא] (ד, לב[רעג ). סתם
  ).ל"שמיט ואכיל בדשלב. שאירש מאבא



  )דברים( ענינים מפתח  

  

כז
בההיא הנאה דצייתי להדדי , שהשתתפו' ב(ב ,  כז:מ"חו

ז , כז). במשכיר עצמו(ג , כז). ל"מהני אף לדשלב
ד "ל ומקיימים ע"כשנעשה דשב, ל"בתנאי על דשלב(

כשנשתעבד הגוף להלוואה (ג , לב). עושים' תנאי הא
  ).ל"ה דשלב"מהני אף על דאקנה ול

הטעם דכשהאדם משתעבד ואין לו (ג -א,  צז:חידושים
כשמתחייב להיות . ל"שוה פרוטה לא הוי דשלב

  .ד, קלט). כשואל

מכירת חוזה . מה שקנה מכר (ב,  יב-ד ,  יא:ד"פס
ד "ולד פרה ל(ב , רפה). ש לשבת ופסח"שריפת יי

ד , שנב). בחכירת מס הקהל(ב , שיד). לפירות דקל
  ).ל אם דומה לאת וחמור"ל ודשלב"דשב(

  דברים
  ).מחוסרי אמנה; דברים(ע קנינים "עיי

  דברים שבלב
  . מט:ח"או

כשאומרת בלבי , בקנין ובקידושין(א ,  צג:א"ז ח"אהע
חילוק . לקיים מהני ולא לבטל(ב , צג). להתקדש' הי

ובין נודר לעצמו לנשבע , בין קידושין לנזיר ותרומה
ט לא אמרינן אומדנא לסתור "מה(ב , צח). לחבירו

באומדנא דמוכח מהני גם (ג , צח). דבריו רק לקיים
  ).לבטל מעשה הקנין אבל לא שיופעל קנין על ידו

חילוק בין אונס .  הוי דבריםבאונס(ב ,  רסב:ב"ז ח"אהע
). ובין ידוע אנסו בעדים או לא, ממון לאונס יסורים

כשמחשבתו (ו , רסט). בלא ידעינן באונסיה(ז , רסב
הטעם דנתכוין לומר (ג , רצ). ניכרת מתוך מעשיו

יז , רצ). לא אמר כלום' תרומה ואמר מעשר כו
כשנודר . כשכופין ישראל שלא כדין ואומר רוצה אני(

חילוק (יח , רצ). ודיבורו סותר מה שבלבו' להרגין כו
י "ת וכינסה סתם לביטל מודעה ע"בין קידשה ע

ו , שה). באומדנא הוי בלבו ובלב כל אדם(ו , ש). עישוי
חילוק בין דברים שבינו לחבירו ובין דברים שבינו (

  ).לבין עצמו

גילוי דעת (תנאי . מחשבה. הרהור. ע אומדנא"עיי
  ).ואומדנא

  דבש
, כשמעורב עם השעוה, משקה' מתי לא נק( כה :ח"וא

  ).כשנימוחה לתוך האוכל, כשנקרש וחזר ונימוח

כשזב , אוכל' כשהוא עם השעוה נק(ב -א,  ס:חידושים
,  קסט-ג , קסח). אוכל' חישב לאכילה נק, משקה' נק
  ).גזין וצרעין. בד' שיטות הפוס(ב 

  דגים
שאטריא שיש לו . ד. טהורים. סימני ד( סא :ד"יו

סנפיר (ב , רב). קשקשים אבל הם בולטים וחדים
  ).וקשקשת

  דוב
  ).דרוסה(ע טריפות "עיי

  או הותרה' דחוי
כלאים (עא ). ל"כנ(לח ). נ בשבת"מלאכה בפקו( לו :ח"או

  ).כלאים בציצית. ושבת בעבודה

  דיבור
  .ע הרהור"עיי

  דיוקני
  .ב,  קלו:חידושים

  .ב-א,  שיג:ד"פס

  ).עהפרי(ע מלוה ולוה "עיי

  דיחוי
  ).טומאת נדה, קדשים, אצל מצות(א ,  קכט:ד"יו

  דייתיקי
  ).מ"מתנת שכ(ע מתנה "עיי

  דין תורה
  .ע בית דין"עיי

  דינא דמלכותא דינא
י אם דיינינן "י שבאו לדון בד"ישראל וא(ה ,  מה:ח"או

  ).מ"כדד

ה אין גוזרין בחרם "במלכות הקיר] (א, יז[ קצה :ד"יו
  ).דאין הגזלן קונה בשינוי(רכד ). מ"מצד דד

רק כשיפעול , כ"כשיכול לגרשה בע( ד :א"ז ח"אהע
נולד לבתולה מזנות מוסרים (מו ). מ"רשיון מדד

  ).לאחרים להניק

שרים שלנו שיש להם עיירות וכפרים והם (ו ,  ב:מ"חו
אם . ל"כנ(ג , לז). ד"א דדמ"תחת ממשלת המלך ל

כשעשה (לח ). יכול לגזור שלא ימכרו בעירו דבר פלוני
מז ). ת"מ קנה גם מד"צוואה המועילה רק מדד

  ).ל"כנ(ז , פו). מ"בחיובי הגנב אי אזלינן בתר דד(

  .ע מלכות"עיי

  דלדול
  ).במומי אדם. בריאה( לח :ד"יו

  דם
או , בביצים החילוק בין בחלבון לבחלמון. ד( עדר :ד"יו

, כב[רפג ). שיטות הפוסקים. בין בקשר לשלא בקשר
רפג ). שבישלו אם יש בו כל הקולות בדרבנן. ד] (א
  ).ושומן רחוקים במהותם. ד] (ד, כא[

שפירש ממקום למקום ולא יצא . ד(א ,  קסג:חידושים
  ).עבה וצלול, מי בשר צלי(ד -ג, קפח). לחוץ

שעל הקשר בביצים אסורה . אם ד(ג ,  קמט:ד"פס
ביצה (ד -ג, קמט). פחות מכשיעור. רק חשש. ת"מה

טעמים להקל מצד , ד בחדשנתערב ח. שיש בה ד
בקשר החלבון קורט פירור כעין דם (ב -א, קנ). ס"ס

שבשלו או מלחו . אם ד(ב ,  קנא-א , קנ). כהה
פירש (א , קנד). ת או גם חייב מלקות"מה, מדרבנן

  ).ממקום למקום בתוך החתיכה

  ).דם(נדה . מליחה). דם(ע ביצים "עיי

  דמאי
  ).מאכילין לעניים דוקא שניתן להם מצדקה( נו :ח"או

   תחתון-דעת עליון 
ט "מלמעלמ, ע מאין יש"מלמטלמ(ד ,  ערב:חידושים

  ).מיש אין



  ות מפתח–צמח צדק   

  

כח
  דרבנן

חילוק בין איסור סתם יינם (ג ,  פז:א"ז ח"אהע
ת ואיסור "ס ואיסור שבויה שעיקרו מה"למשלא

  ).א חמיר"א

חילוק בין סוכה על הבהמה דחזיא (ג ,  עא:חידושים
לבין פסול עדות ' לז' ויסוכה הרא' ט ונק"ביו' מדאו
  ).שלא נוהג בו דין שבועת העדות. מדר

קידושין . ספק דרבנן). דרבנן(ע מצוות "עיי
  ).דרבנן(קנינים ). כל המקדש; אפקעינהו(

  גזירה לגזירה
' כשהוא גם ס. בדוכתי טובא גזרינן] (ג, ה[ פז :ח"או

  ).'דאו

  ).ל"כנ(ד ,  ט:ד"פס

  כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון
אומרים זאת רק בעיקר התקנה ולא (ג ,  לה:א"ז ח"אהע

פסולי לולב . סוטה דרבנן ביבום. במסתעף דרך מקרה
  ).ת"רק בדבר שיש לו עיקר מה. ג"ט ש"ואתרוב ביו

  'עשו חיזוק לדבריהם כו
  ).פלוגתא דתנאי. מ"רק בד(ז ,  צג:ד"יו

  דרשות
המתרגם לא יגביה קולו מהקורא רק (א ,  שמג:ד"פס

  .).כ בד"כ משא"בתשב

  דת משה
גם בדרבנן וגם כשאין לו עיקר (ג ,  קנא:ב"ז ח"אהע

  ).מ לדת יהודית"חילוק בין ד. 'בדאו

  הבלעה
  ).באסורי הנאה ובשכר שבת(ג ,  מט:ח"או

  הגעלה
כשקדמה . ש לפסח"לצנורות עשיית יי(ב - נא:ח"או

לחביות . לבית חרוסת ובית שאור. הבליעה לטלאי
כשנשתמש . י בישול מים ואפר" ע-ש "הבלועות מיי

י האור מבליע בעומק "חקירה אם ע. ג האור"בו ע
ח "לכ(קה ). ל"כנ(ד -קא). יותר או דביק יותר

מילוי ועירוי . י כבישה"וזכוכית שנשתמש בהם ע
  ).י חריפות"לכלי שנבלע ע

עד ). לאפשר לסוחטו מותר. חילוק בין ה(ב ,  סו:ד"יו
  ).יםצריך להשהותו מעט בתוך הרותח(

ש קדירה "הטעם שאפשר להגעיל בכ(ב -א,  לג:ד"פס
בישל במקצת (א ,  קעו-א , קעד). שתשמישה על האש

ב , קעה). 'שיטות הפוס. אם מתפשט בכל הכלי. כ
). חילוק בין שאר איסורים לקדשים דהתירא בלע(

  ).צריך להשהות עד שירתיח יפה יפה(ד -א, קעח

  ).כלים(ע תערובות "עיי

  הדסים
מקובל ממשה (ב , סד). 'ההיתר תוספת על ג(ד ,  יא:ח"או

  ).עם שם לואי. ה, .שענף עץ עבות הוא ה

  ).אסא מצראה(ג ,  סב:ד"יו

  ).ל מין אחר"כשאינו עבות ה(ב ,  עב:חידושים

  הואיל
ויכול למיתשל אומרים רק . ה(ג ,  קי:א"ז ח"אהע

או בהפקר אמרינן מיגו , כשהוא שלו וכשחזי לאחריני
  ).'קיר נכסיה כודאי בעי מפ

  ).לקולא או לחומרא. חילוק בין ה(ג ,  ע:מ"חו

  ).מיגו דזכי(ע קנינים "עיי

  הודאת בעל דין
דגם , א"שיטת רב ושמואל בנסכא דר(ו ,  לג:א"ז ח"אהע

בלא מיגו אין להמשיך עליו חיוב בהודאתו כשאומר 
כמו שפיו אין מחייבו קנס אף בלא . דידי חטפתי

' מ גם ר"ובאיסורים שאין הטעם דמשואיל. מיגו
  ).אבא יודה

מ או בריא שהודו בפקדון או במלוה "שכ(ד ,  שנג:ד"פס
  ).מתי חיישינן שנתכוין שלא להשביע עצמו

  הודאה הבאה מחמת כפירה
ולא מהני בקנס או . יש לה דין ה(טז -יד,  צ:א"ז ח"אהע

במקום . מ אם יכולים לחזור"במקום דל. בקידושין
י "הוכחש ע. ין מודה במקצתלענ. דמהני אם הוי ה

  ).א"ע

  ).הוחזק כפרן(ע טוען ונטען "עיי

  שלא בפני עדים
הכמין לו עדים שראו שהלוה לו ואמר קבלתי ( נה :מ"חו

בפרעון ומפני שלא יכלתי להוציא הודיתי לו שהוא 
  ).דרך הלואה

  חב לאחרים
ולא ' מלוה שאמר שטר אמנה כו(ו -ה,  מ:א"ז ח"אהע

חילוק אם הוא דבר שאפשר . ל"בשעת הודאה שח
  ).וכיוון לחוב' אסיק אדעתי

  משטה הייתי בך
כשקם (ב , מ). מ בחולה במסוכן"בשכ( מ :א"ז ח"אהע

  ).מחליו

חילוק בין טענת השטאה בתביעה והודאה ( נו :מ"חו
  ).לטענת השבעה בלי תביעה ושלא בפניו

  שלא להשביע עצמו
יעקב אמר למה . מחשש עין הרע(ג ,  מ:א"ז ח"אהע

  ).תתראו

חילוק בין טענת השטאה בתביעה והודאה ( נו :מ"חו
  ).לטענת השבעה בלי תביעה ושלא בפניו

  הוחזק כפרן
). הודאה הבאה מחמת כפירה(ע הודאת בעל דין "עיי

  ).הוחזק כפרן(טוען ונטען 

  הוכחה
א וכבוד "לא לגלות החוטאים שבאו על א(ב ,  ה:ד"פס

בעיר ואם יוכיחוהו . כשיש ר(ד , ריד). הסתר דבר' כו
. חשש סכנה אין מחוייב למחות' יסע מהעיר ויהי

צ פטור "מצד ערבות וכשאינו עמיתך בתומ. מצות ה
  ).מהערבות

  ל"הוצאת ז
אשה שיש סכנה עם תתעבר אם ( פט :א"ז ח"אהע



  )הזמנה( ענינים מפתח  

  

כט
י דשימוש "ראיות לפרש(ב , פט). מותרת לשמש במוך

בשלא כדרכה לא . ת"במוך היינו שהמוך ברחמה בשע
  ).ל"וזהוי ה

  ).מתי מותר לאחוז באמה להשתין(א ,  קפד:חידושים

  הזמנה
). בעגלה ערופה ועוד, בעיבוד עור הבתים(א ,  יט:ח"או

  ).היא חיתוך הקלף. ת דה"שיטת ר(ד , יט

  ).בדיבור(ד ,  רמז:חידושים

  היתר מצטרף לאיסור
כשהאיסור רוב או כשנותן טעם ויש (ד -ג,  סז:חידושים

ב , ע). א"ל אין המל"קיי(א , סח). ממשות האיסור
שרה פתו ביין אם מצטרף . איסור מצטרף לאיסור(

  ).כשלא נתפח לשיעור ככותבת, פ"לאכילה ביוהכ

  .ע תערובות"עיי

  הלוית המת
דוקא פנים . סכנה לראות פני הנשים(ב ,  רמג:חידושים

  ).בפנים ולא מאחור

  הליכה
. ביאהביאה דרך אחוריו אינה (ב ,  סט-ד ,  סח:חידושים

  ).מתי יציאה דרך אחוריו שמה יציאה

  הלל
ח שהוא רק "בר. איך אומרים וצונו בה(י ,  ג:ח"או

  ).מנהג

  ).ח שהוא רק מנהג"בר. אין מברכין ה(ד ,  א:ד"פס

  הסכמות
השגת . אחר שנמכרו הספרים. תוקף הה( קצה :ד"יו

להסיע על קיצתן מהני . גבול אינו חל במלאכת שמים
באדם חשוב רק בהסכמת בעלי האומניות ולא שייך 

מטעם הפקר . שאחרים לא ידפיסו' למדפיס א. בה
או , ד הפקר בעינן שלושה ומהני דוקא לבני עירם"ב

בכל . ד המופלג שבכל מדינה"אמי או ב' ד דר"כגון ב
כ "א. כדין' ל שידעו דיני ההסכמות ושיהי"אופן צ

וסתמו . צריך להתנות שאחרי נמכר לא חלה הה
גם החרם . ם לא כיוון לזה לא חלה ההכפירושו וא

בעשרה . ח. לא חלה כשהיא בטעות ושלא כדין. שבה
גם . א חותם לעצמו"שכ. כ בה"משא' מהני רק בכנופי

אחרי נמכר מהני . שבו הוא בכתב ולא בהכרזה. הח
כשרוצה . הרבנים שבמדינת המדפיס השני. ה

המדפיס הראשון להדפיס עוד פעם בודאי אין טעם 
' י לאסור על רוסי"רבני וואלין א. לאסור על השני

  ).רק במדינתם, הצפונית

וראה [ד "אם מועיל מטעם הפקר ב(ד ,  קיז:חידושים
כ אף לאביי "ת וא"ל שוא"דהא ה: הנעתק בהערות

, קנא]). 'ד כו"ל הפקר ב"ג דלא ס"כ מצו מתקני אע"ג
צריך דעת טובי רוב , יש לעיין מאיזה כח הוא(א 

  ).העיירות

  ו חכמים דבריהם במקום תורההעמיד
נשבע . פ"אכילת כזית בשבת שחל ביוהכ( לו :ח"או

  ).לאכול חצי זית נבלה

  הערמה
וכדי להתיר מלאכה , בכור, במכירת חמץ(ג ,  לא:ח"או

. חילוק בין ה(ב , מה). ומרמה. ה. י נכרי בשבת"ע
  .קב. ק. צא). במכירת חמץ ובמעשר(מח .). לה

  ).במעשר וברבית', בדאו( קב :ד"יו

  הפסד מרובה
  ).מ"קולי בהפ' אין להקל ב(א ,  סז:ד הוספות"יו

  הפסק
  ).הליכה(ד ,  יז:חידושים

  ).בברכות כשהפסיק מענין הברכה(א ,  לו:ד"פס

  ).הפסק(תפלה ). הפסק(ע קריאת שמע "עיי

  הפקר
. ה. לעיר אחת. ה. דוקא לכל(ז ,  קיד:א"ז ח"אהע

ינו שייך לדיני האב זכותו בקידושי הבת א. ה. לעניים
בפה ולא . המושאל' ל. 'אפקרי' אדעתא דארי. ה

  ).בלב

י עולי בבל לכל ישראל "כשהופקר ע(ד ,  עח:חידושים
). יכול לאסור חלקו על חבירו' אין בו שותפות ואין א

דחמץ לשאר . חילוק בין ה. אם צריך שלושה(ג -ב, קב
  .).ה

. חילוק אם ה. פ"ד לזכות אחה"פ ע"קוה(ד -ג,  כ:ד"פס
  ).'בפני ג

  ד הפקר"הפקר ב
אם יכולים להפקיע מטעם זה ] (א, טז[ קצה :ד"יו

ד בעירם בצירוף "ד הגדול או ב"רק ב. קידושין
  ).הצבור

אם יש כח ביד חכמים ' מחלוקת הפוס( ד :א"ז ח"אהע
  .).לה

כ הפקיעו הגט "בגט שניתן בע(ז - שעו:ב"ז ח"אהע
  ).מרשות הבעל

ד "בעלי אומנויות הרי הם כבבני העיר או (א ,  כז:מ"חו
  ).ויכולים להפקיר ממון העובר על תקנתם

דוקא במקום סייג ותקנה או אף (ג -ב,  קיז:חידושים
  ).בדבר הרשות

כ הפקיעו הגט מרשות "בגט שניתן בע(א ,  רפט:ד"פס
מהני רק להחזיק או אף ' בדאו(ב , שכב). הבעל

ד חשוב אם הוא מטעם "אסמכתא דאקני בב. להוציא
  ).ה"הבד

  .ע יש כח ביד חכמים"עיי

  הקדש
עבדו . ה. עצמו רק את דמיו. אינו יכול לה(ח ,  קפג:ד"יו

ג , שמה). ב נאסר בהנאה"לבדה. ה, לא קדיש' גופי
  ).הוציא בשפתיו ולא גמר בלבו(

  ).לא בטיל' אפשר דמדאו(ג ,  סו:חידושים

  ).הקדש(תערובות . נדרים. ע דבר שלא בא לעולם"עיי

  הרהור
, בתרומה וקדשים, בלשמה, אם הוי כדיבור(ג ,  ב:ח"או

. בשומע כעונה', כשמעשיו מוכיחים על מח, בפגול
  ).הוציא בשפתיו ולא השמיע לאזניו

. הוציא בשפתיו ולא השמיע לאזניו(א ,  קנח:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ל

ב , קנח). ד"ש שנאמר בו ודברת לשא"חילוק בין ק
בתרומה וקדשים ונדרי הרי עלי וערכין מועיל גמר (

  ).ולכן מועיל גם רומז באלם, בלבו

  ).שומע כעונה כנגד הערוה(ב ,  קצה:חידושים

  .).שומע כעונה עדיף מה(ג ,  שמב:ד"פס

  .רמיזה. ע דברים שבלב"עיי

  השגת גבול
במלאכת שמים התירו מטעם ] (ד-א, טו[ קצה :ד"יו

כ לא שייך בהדפסת "וא', קנאת סופרים תרבה חכ
  ).ספרים

ואיש ' שנים וטפלי תלוי בי' זק במלאכה למוח( כג :מ"חו
י למחות אבל כופין "מדינא א. אחר רוצה לעשותה

שהשתכרו ' ב(ג , כד). ד בדברים"אותו לפמשוה
אם , גוד או אגוד' א' או' לחלוב אצל השר ובשנה הב

בר מבואה דאוקי ריחייא לא (לז ). ג"תלוי בדיני ה
, רק כשאינו מבטל לראשון לגמרי' מצי מעכב כו

ב ולא שרק "לו ריחייא וכיו' ודוקא שהראשון כבר הי
' לא יחלק חנוני קליות כו(ג , לז). התחיל להכין

  ).ומקפח פרנסתו' י לומר את פלוג כו"כשא

  עני המהפך בחררה
ז שלא פסק מותר "חוכר עסק מהשר כ(א ,  לז:מ"חו

מרחיקין מצודת הדג אם צריך שיהא . להקדימו
  ).אומנתו בכך

  השתחויה
כ ברצפות דידן "משא, על רצפת אבנים(א ,  שמב:ד"פס

  ).של נסרים

  ודאי ולא ספק
אם הוי , ערלה טומאה ודם נדה, בממזר(ג -ב,  קמב:ד"יו

  ).ס"ברוב ובס, שאינו שקול' בס' אפי

  וסת
  ).וסת(ע נדה "עיי

  זאב
  ).דרוסה(ע טריפות "עיי

  זבה; זב
  ).ש"בכ(א ,  קא:ד"יו

  זה וזה גורם
לכן אסורי מזבח שנרבעו ולבסוף עיברו הולד ( נז :ד"יו

אם אומרים גם בתערובות שנשתנה (ו , סז). מותר
דם שנתערב , למהות אחר כמו איסור שנפל לדבש

ד , קסב). דין בהמה שנתפטמה מאיסור. ב"במור וכיו
ג , קפג). אם יש באיסור לבד כדי להעמיד. במעמיד(
, החרישה והאגוז, החרישה והקרקע, בחורש בקרקע(

  ). שחרשושנים

תנור שנעשה מלבנים וטיט רק (ב ,  רט-ג ,  רח:חידושים
הערלה . ג"נ זוז"י היסק של ערלה מדוע א"שנגמר ע

אפה בו . ענינים נפרדים' אגוז וקרקע ב. גומר ומקיים
חילוק . ג"התנור ועצים זוז. בחדש ובישן. את הפת

צל (ב -א, רנ). בין ערלה דבטלה במאתים לחמץ
הסיק בו תנור חדש ואפה בו (ב , רנ). האשרה וקרקע

ג שרי "זוז. באשרה ובערלה, הפת בגחלים עוממות

מבריך ומרכיב דמי (ג -ב, רנ). ש בחמץ"א וכ"בע
  ).ולד טריפה. ביצה מתרנגולת. ג"לתערובות או לזוז

העמיד גבינה בעור קיבת שחוטה ובעור (ג ,  קסח:ד"פס
  ).קיבת נבילה

  זווגים
ר חיישינן שמא יקדימנו "בזוו' אפי(ג ,  עט:חידושים

  ).אחר ברחמים

  .ע שידוכים"עיי

  זיתים
אם רגילים לכתוב אותם לפני שנותנים (ב ,  לו:חידושים

  ).עליהם את הקורה

  זכיה
  ).זכיה(ע שליחות "עיי

  זמן
  ).זמן(שטרות ). זמן(ע גטין "עיי

  זמני היום
  .ע בית השמשות"עיי

  שעות זמניות
אם הוא , פ"איסור אכילת חמץ בער(ב -א,  רח:חידושים
אם טעות . ז הוא מהנץ או מעלות"אם ש. ז"לפי ש

  ).ז"העדים בהכחשה הוא לפי ש

  זנות
זונה היא דוקא שנבעלה לחייבי ] (ב, לב[ קע :ב"ז ח"אהע

  ).לחייבי לאוין השוין בכל' כריתות או אפי

  ).ל"כנ(ד ,  קכז:חידושים

. אישות. ע אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"עיי
  .ממזר

  זקן
גם (א , צג). כעין תער ושלא כעין תער. גילוח הז( צג :ד"יו

הוא חוץ ' לרב דמיקל אדם כל גופו בעין תער הפי
.). גם הנזיר אינו מגלח פאת ראש וז. מפאת וראש וז

-ח, צג). ע"ש ובה"יותר משער בה. אין להקל בז(ז , צג
י , צג). 'יש גם האיסור של לא ילבש גבר כו. בז(ט 

כמו (יז -יא, צג). לפיאות הראש. חילוק בין פיאות הז(
כשגלח (יא , צג). אסור אף שלא כעין תער, גבי נזיר

קדושת (טו , צג). כ בתער אם חייב"במספרים ואח
. ש ששערות ז"זקנה הוא ע' ל' מ שנא"כ. שערות הז

וכמו , ילפינן מאיסור גילוח דכהנים. ז(יז , צג). לבנות
ור אף במספרים שם הוא מטעם קדושת השערות ואס

שאסור אף ' כמו בכהנים ואבל וכו(יח , צג.) כ בז"כמו
. הניקף אסור אף אם אינו מסייע(כ , צג). בכעין תער

משום צער . כ"לא נהגו לגלח רק עתה בארצות עו
כשגלח (כא , צג). פיאות'  חוץ מה-ואבל מותר 
ת "ממ] (ד, פו[צג ). כ בתער אם חייב"במספרים ואח

א "ל שאינו רק מנהג כ"וי, נהגו שלא לגלח כלל
  ).איסורא

בין הצדעה ובין , מה שבלחי העליון(ג ,  קנח:חידושים
או שניהם . הוא פאת הראש או פאת הז, לחי התחתון

שבלחי היא בחיבור ' הפאה הב(א ,  קנט-ד , קנח). לא
, קנט). הלחי לסנטר או בקצה הלחי למעלה מהסנטר



  )ממרא זקן( ענינים מפתח  

  

לא
מכלל פאת אם השער שתחת הסנטר לצד הגרון (ד -ב
לאורך לחי העליון ' שתים מכאן היינו ב(ג , קנט.). הז

הם ' לרוחב לחי העליון או בלחי התחתון או הב' או ב
כמה הוכחות וטעמים (ב , קס). לחי העליון והתחתון

  ).פ"ס עכ"ל אסור מד"שגם במספרים צ

  ).במספרים(ד -א,  רכ:ד"פס

  .ע תער"עיי

  זקן ממרא
  .יא]. ד-ג, טז[ ט :ח"או

  חברות
כשעובר על , יש לו חזקת כשרות מיוחדת(ג -ב,  יב:ד"יו

נעשה . יש לו בהמה דקה. איסור קל אם מפסידה
  ).נ רק מדרבנן"ה א"ע. ל"יצא לחו. גבאי

  חדש
יישוב מנהג העולם . 'שיטות הפוס. ל"בח. ח( ריח :ד"יו

שמא הוא ' י כשיש קצת ס"של א. ל בח"להקל בח
). ש"הרא' הערות בד. אם נוהג בשל נכרי(ריט ). ישן
אם סגי , י אריסות"ל ע"ישראל ונכרי שותפים בח(רכ 

חילוק בין . אם מהני בזה ברירה. בחלוקה והחלפה
המחוור למכור לנכרי . חלוקה בתלוש או במחובר

מ "שמעתי מהה: השואל' בל. לפני שהביאה שליש
… ז "ר שיישב הט"דיאנוויץ ששמע מאחיו אדמו

של ישראל . ח' ל אפי"ז התיר רבינו הגדול הנ"ולפ
ש לא התיר "ואף ביי… במקום מצוה מצות שמורה 

' שיטות הפוס' ד(א , שנב). ל"כנ(שנב ). לערב שעורים
ג אסור "בש, ת גם בשל גוי"שאסור מה, ל"בחו. בח
ד "בשע, ג מותר"י מדרבנן ובש"בש, ל"י ולא בחו"בא

-ב, שנב). ג"המנהג להקל בש. י"סמכינן דמותר אף ש
אם , י אריסות"ל ע"ראל ונכרי שותפים בחיש(ד רכ 

חילוק . אם מהני בזה ברירה. סגי בחלוקה והחלפה
אם (ו -ה, שנב). בין חלוקה בתלוש או במחובר
לכתחלה (ו , שנב). חוששין שהנכרי ימכור לישראל
וימכור , כ יקנה ממנו"ראוי למכור לנכרי חלקו ואח

  ).לישראל אחר

ג , סו. ד, יח.). משקין היוצאין מן הח(ד ,  ז:חידושים
  .א, סז). זיעה(

  חוב
  .ע מלוה ולוה"עיי

  חודש
חכמים ובנדרים ' מלא בל. תורה ח' בל(ו ,  קפב:ד"יו

  ).ל"כנ(שלח ). עומדים. תלוי באיזה ח

  חוזר חלילה
מ שתנשאי לפלוני ונישאה "גט ע(ח ,  ק:א"ז ח"אהע

' אם קידושי הא, כ נישאה לפלוני"לאחר ואח
אינן קידושין והגט בטל ואז ' קידושין קידושי הב

  ).'אינן קידושין וכו

  חול המועד
' הטעם שכותבים קידושין אפי(ד -ג,  עט:חידושים
אינו יוצא בשיירא ואגרות של ' ר וגטין אפי"בזוו

כותבים מתנה היינו (א , פ). רשות וכל מיני שוברין
אות . ה"אם מניחים תפילין בח(ד -א, פ). שטר קנין

ה "כ בח"ט הוא איסור מלאכה משא"שפוטר בשויו
דבר האבד שרי ואינו לוקה ' ד שהוא מדאו"אף למ

  ).'וכו

  חולה
שנמשך זמן רב ואין הולכין על . ח( כה :א"ז ח"אהע

כ מת אם סמכינן אאומדנא שמת מחולי "משענת ואח
חולה ' ת לקטלנית שהי"חילוק בין גט ע. זה

. לחיים גם אם הכביד הח. רוב ח(ב , מ). כשנשאה
  ).בידי אדם. ח. מסוכן.  גוססמלבד

אם גם מסוכן . בחזקת שהוא בחיים(ב ,  קי:חידושים
  ).הטחורים. ח(ב , קצה). ז שאינו גוסס"כ. בכלל ח

  .מ"שכ). חולה(עגונות ). חולה(ע לשון "עיי

  חופה
ונישואין . ח. יחוד או מקום צנוע(ט ,  קיד:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(קטז ). קונה. אם ח. הוי תרי מילי

  חותם בתוך חותם
  .ע נתעלם מן העין"עיי

  חזקה
רובא עדיף ] (ד, ג[רמז ). עדיף מרוב. תרי ח(ו ,  נט:ד"יו

כשרות עדיף . ח. ממון עדיף מרובא. ח. איסור. מח
. אם ח. הרגיל' לס. חילוק בין ח(רעט ). ממון. מח

. דדינא וח. ח] (ב, סא[שנה ). מוציא מידי ודאי
  ).דגופא

רובא (א , שט.). אור סוגי ועניני חבי(ט ,  שז:ב"ז ח"אהע
. דאתי מכח רובא עדיף מהרוב עצמו. ח; .עדיף מח
). ס"עדיף מס. פ ח"לכ. ס"דאתי מכח ס. גם ח' אם או

פ מה שהוחזק בעיר "להעלות לכהונה ע(שכא -שכ
דכרוכין אחר . חילוק בין הוחזק לכהן לבין ח. לכהן
הטעם דבעלה לוקה כשהוחזקה נדה בין . האם

י שכנים לגדול מהני בצירוף "הוחזק ע. שכנותיה
חילוק בין . עדות האב או בצירוף אכילת תרומה

י מניעת דבר שלא "הוחזק לגדול להוחזק לקטן ע
שהוא נגד , לכהן. חילוק בין ח(שכא ). הניח תפילין

  ).לשנים. לח, הרוב

דאתי מכח סברא . חילוק בין ח(ג ,  קז:חידושים
ד , רכד). סוקלין עליהא שאין "דא. שסוקלין עליה לח

  ).א נגדה"דינא לנאמנות ע. סברא לח. חילוק בין ח(

מוציא . אם ח. הרגיל' לס. חילוק בין ח(ב -א,  קסז:ד"פס
חילוק . האם מהני לולד. אם ח(ב -א, רצז). מידי ודאי

טריפה בתרנגולת ' ס. בכור' בין אלמנת עיסה לס
  ).וביצה

). מיגו במקום חזקה(מיגו ). הוחזקה(ע אישות "עיי
קהל ). נגד חזקה(ספק ספיקא . משכיר ושוכר. מלכות

  ).רוב וחזקה(רוב ). חזקה(קנינים ). חזקה(

  אתחזק איסורא; איקבע איסורא
. ובין ח, איסורא והתירא. חילוק בין א(ב ,  כז:ד"יו

היינו דוקא כשמעיקרא (ד , קמח). היתר. איסור וח
חילוק  (ד, רטז). 'ודאי איסור ולא כשאסרנו מס' הי

  ).בין אתחזק איסור בגוף זה לאתחזק במקום זה

. איקבע איסורא קיל מח] (ג, סט[ו ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).איסור

כ לגבי אשם "משא, ל"כנ(ד -ג, רז). ל"כנ(ב ,  קצא:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

לב

  ).תלוי

  .ראה לקמן אצל חזקת מעיקרא

  פ"ב
  . י:ד"יו

אם הוי ספיקא , בנשואין הלכה כרבי(א ,  ט:א"ז ח"אהע
כשיש עוד צד פסקינן לגמרי כרבי או (ג , ט). לחומרא
  ).ג"כרשב

  ).פ"ל דסגי ב"מתי קיי(ד ,  קנז:חידושים

  פ"ג
י -ג, ח.). ל כרבי דתרי זימני הוי ח"קיי' בדאו(ז ,  ג:ד"יו

פ "מתי בדיקת ג(ד , מז). פ בזמנים שאינם שוים"ג(
  ).פ בזמנים שאינם שוים"ג(רמ ). מועילה על הכל

פ "פ וחזרה וילדה ב"הפילה ג(ב , נז: ב הוספות"ז ח"אהע
  ).וחזרה והפילה

  ).פ"פ ומתי ג"מתי ב(א ,  ריג:חידושים

). גורם המסתבר. לח' אם צריך שיהי(ב ,  רלט:ד"פס
  ).ג גבי קביעות וסת"שיטת רבי ורשב(ד -א, רמז

  .שוטה). ת"רמ; וסת(נדה ). ס"מ(ע מקוה "עיי

  שנים' ג
ש ונתברר "ג. הבא לדון בשטר וח(ג ,  מח:א"ז ח"אהע

  .).שהשטר מזויף בטלה גם הח

  ).פ ומיד"ג, יום' ל, ש"ג. ח( ד -ג,  קפא:ב"ז ח"אהע

כשהמערער מביא עדים שדר (א ,  רמ-ג ,  רלט:חידושים
מפלניא זבניתה (א , רמ). קודם זה השני' בה יום א

חילוק בין טענת קמי דידי לטענת . ל דזבנה מינך"דא
בלא ' מכירה אפי(ג - ב,רמ). 'שהמוכר דר בה יום א

  ).ש"צ למחות כל ג"שטר הוי מחאה גדולה שא

  ).ש"אם עיקר המחאה בסוף ג(ב ,  שיז:ד"פס

  הוחזק
אחין ' דלית לי. חילוק בין ה(ג -ב,  שז:ב"ז ח"אהע

באחין דמותרת . אין לו בנים לבין לא ה' דמותרת אפי
. חילוק בין לא ה. ס"בבנים מטעם ס. רק בלא ה

אם מועיל כשהחזיק (ג , שז). ש"תרי יב. באחין ללא ה
עצמו קודם נישואין שאין לו בנים או החזיק עצמו 

  ).ג"לבחור שאינו לובש ט

  ).א ושם עירו"שמו וש(ע סימנים "עיי

  חזקה דדינא
  ).אם הוי ספק(ב ,  כז:ד"יו

  להשתנות' חזקה העשוי
  .ו, רכו]. ג, סח[ עא :ד"יו

  .ה-ג,  ע:א"ז ח"אהע

חילוק אם הוא ] (ב, קב[ט , שז. ד, חקנ.  קנב:ב"ז ח"אהע
אם ידעינן שכבר נשתנית ומספקינן , ממון. נגד ח

אם הוא ודאי משתנה כמו קטן שגדל כל , אלמפרע
כי עומדת . ח ח"ל' פנוי. ח] (ד, קב). ['יום או ס

  ].לינשא

  ).ומתי מדרבנן' בטלה מדאו. מתי הח(ג ,  קלט:ד"פס

  חזקה שליח עשה שליחותו
בציר נאמן לשולחיו בודאי אמרינן (ה ,  נה:א"ז ח"אהע

  ).ש"מתי אומרים חשע(ו , קה). ש"חשע

). ש חלה השליחות"גם כשאין חשע(ח ,  ערה:ב"ז ח"אהע
  ).ש בגטין"אם סמכינן על חשע(ד , רפה

  בסברא ורוב' חזקה התלוי
הבאה מחמת טעם עדיפא משאר . ח(א ,  ט:א"ז ח"אהע
הבאה . ח] (א, אמ[לא ). ל"כנ] (א, לט. ד, לז[ל .). ח

. ח(יב , צ). 'נ סמכינן עלי"מכח רוב עדיפא וגם בד
  ).ממון. הבאה מחמת טעם עדיפא אף נגד ח

ט , שז.). הבאה מכח רובא הוי ח. ח(ו ,  רמד:ב"ז ח"אהע
. ממון ומח. בסברא עדיף מח' התלוי. ח] (ד, קא[

  ).דגופא

  כשעת מציאתן; מזמן לזמן; חזקת השתא
. כשיש ריעותא. מעיקרא. כשהיא נגד ח(ז - קו:ח"או

). בטענת ברי ושמא. ממון. הגוף וח. כשהיא נגד ח
  ).אם הוי ספק או ודאי(קטז 

). מתי מחזיקין טהרה מזמן לזמן למפרע(ג -ב,  קכב:ד"יו
מ רק לתרומה וקדשים "כל הטומאות כשע(א , קכו

  ).לענין ממון. או אף לחולין ובין לקולא בין לחומרא

מתי אומרים כל הטומאות ] (ד, טקי[ עה :א"ז ח"אהע
כשהוא גם מקום . לענין טומאה. מ נגד ח"כשע

. ה"אם ומתי אומרים להלכה כנכ(ג , פא). מציאתן
חילוק בין לענין ממון וכ לבין ביטול קידושין והיתר 

חילוק בין טומאות , מ"בענין כל הטמאות כשע. עגונה
  ).ה"כנכ(ג , פז). ל"כנ] (ג, קלג[פב ). לאיסורין

פיקח בקטנותו ועתה חרש ' בהי(ה -ד,  קנח:ב"ז ח"אהע
פיקח אם הולכים ' והשאלה אם בשעת הקידושין הי

  ).השתא. בתר ח

שלא נמצאה , כשלא מצא לה בתולים(ד -ג,  צא:חידושים
. מ"רק בטומאה הלמ(ג -ב, קפג). בעולה עד שנישאה

א דבכל התורה "י(ב ,  רסה-ג , רסד). בממון. באיסור
ע "ושאני מעל, מעיקרא. מ נגד ח"כשעכל הטומאות 

או ' דנדה דהוי רק לקדשים משום דאשה מרגשת כו
. א דאזלינן בתר ח"וי. 'דאם איתא דהוה דם כו

. ע דנדה דאיכא ריעותא מגופה"ושאני מעל, מעיקרא
מעיקרא כיון דאין . גניבות טריפה אזלינן בתר ח' בס

  ).לוקין עליהן

השקול אלא ' מזמן לזמן לא הוי ס(ג -א,  לה:ד"פס
ב שנטל קבלה ונמצא "בשו(ג -א, מ). ס"שמצטרף לס

ב ,  קמא-ג , קלו). ש אם נטרף הכל למפרע"י ה"שא
ג -ב, רל). קמייתא. השתא נגד ח. מתי הולכין בתר ח(
  ).מתי מועיל רק אלהבא ולא למפרע(

  חזקת כשרות
' כ בס"ח] (א,  ד-ד , ג[רמז ). ממון. כ וח"ח(ג ,  ב:ד"יו

. ממון ומרוב ומח. כ עדיף מח"ח.  ריעותאהשקול עם
  ).כ דעדים"כ סתם לח"חילוק בין ח. איסור

  ).לפסול. בריקים ופוחזים ח( קיט :א"ז ח"אהע

אזלינן בתרה אף אם (ב , ו). ממון. כ וח"ח( ו :מ"חו
יומשך מזה להוציא ממון אבל לא כשדנין על להוציא 

-ד, ו). נ"כן אף לגטין וקדושין ולד' אם או(ג , ו). ממון
כ של מקוה שדנין מתחלה על "חילוק בין זה לח(ה 

  ).חזקת טומאה של הטובל בו



  )חזקה( ענינים מפתח  

  

לג

  חזקת כל מה שתחת יד האדם שלו הוא
ולא בשטר , מהני רק לממון עצמו(ט ,  נח:א"ז ח"אהע

כדי לגבות בו ולא במצא אצל הרוג כדי להתיר 
  ).אשתו

  חזקת ממון
  .ראה לקמן אצל מוחזק

  סוראי, טהרה; חזקת מעיקרא
א , ב). ואימא לא נשחטה. העמד בהמה על ח(א ,  א:ד"יו

נשחטה (ג , ב). 'ואוקי גברא אחזקתי' אוקי תרי כו(
כשנמצאה סרכה . היתר עומדת לענין טריפות. בח

שמא מת (ה , ח). כ"ממון עדיף מח. ח. והוי ריעותא
. 'ח כו"שמא קידשה אביה ל; ח שמא ימות חיישינן"ל

אין (ג , כה). כ"ח לרוב נגד ח"ל(א , יב). טעם החילוק
. כ אתיליד ריעותא"אא. להדה ח. אומרים אוקמא ח

איסור בבהמה . מצד ח(ב , כו). שחיטה' איסור בס. ח
. ס בח"ס(ב , כז). חוששין גם למה שאינו שכיח

ה אבל "איסור אבמ. בהמה עומדת בח(ה , נט). איסור
 ,ע[עג ). בספק השקול] (ג, סח[עא ). חלב בחזקת היתר

.). רק בספק השקול דיש ריעותא לא אוקמינן אח] (א
חילוק בין חזקת איסור דבהמה שנסתלקה ] (ב, ע[עג 
. י טבילה לח"י השחיטה ודטמא שנסתלקה ע"ע

טהרה אינה כלום . ח(ב , קיז). וריעותא שלא נסתלקה
ט "מוקמינן אחז(ב , קלו). נגד חזקה מכח סברא

רק , כשהספק אינו שקול לא מהני(ג , קלו). בלהבא
' ט בס"אם מעמידין על חז(ט -קלח). בנגעים וכתם

, קלח). ס"שיטות הפוסקים וראיותיהם מהש. שקול
בטלה לגמרי או רק לגבי .  להלל הח-בלמפרע (ב -א

. ולשמאי בשאר לישני אם הח, תרומה וקדשים
. קידושין' בס(ה , קלח). בתרי ותרי(ד , קלח). בטלה

ו , קלח). מ"וטא לרבחשש מיע. בדרבנן. בכשרות הע
. כשאפשר לתקן. כרת ומיתה, באיסור לאו. בחלה(

). למיעוט. צירוף הח. איזה קדם' בשני מעשים שס
בדרך השיער להתלבן מחמת . בספק נגעים(ז , קלח
. טהרה. ודאי טמא ואין ח' שבאו לישאל שא' ב. הנגע

כתי ' בב(ח , קלח.). דגם בזה יש ח' שיטת התוס
כמו . מ דחייש למיעוטא לא סמכינן אח"לר. עדים

בעיר שכבשה כרכום (י -ט, קלח). דלא סמכינן ארוב
, ט"הכרעת מהרי(יא , קלח). וספינה שאבדה בים

בנגע (יב , קלח). השקול' בס. א ח"באיכא ריעותא ל
. מחמת מכה' בראתה דם ס. י אם הוא חי"וא' בא

בנדה שאני שאמרה תורה דם ולא . י"בשלח גט ממדה
באשה (ב , קלט). ר"ד במ"בראתה ט (א, קלט). כתם

לגמרי או רק לקדשים או . דמגופה קחזיא בטלה ח
). חילוק בין טומאה לאיסור(ג , קלט). רק למפרע

). בליכא ריעותא. בשליח גט. בוסתות דרבנן(ד , קלט
). בנדה שאני שאמרה תורה דם ולא כתם(ה , קלט
באשה מהני (ה , קנא). ל"כנ(ג , קמח). ל"כנ(ח , קמב
] בקיצור[ג , קעח.). שקול בלי הח' ט רק כשיש ס"ח
). איסור' היתר בס. ח(א , רכב). השקול' היתר בס. ח(

קטנות . להשתנות לח' העשוי. חילוק בין ח(ו , רכו
רנ ). הבהמה שלא ילדה. כ בח"ו הולך וגדל וכמו"שכי

' בס(רנד ). ם"איסור לענין סת. גוילין אם יש להן ח(
איסור לבין החלב . שר דבחטריפות חילוק בין הב

. היתר וריעותא. איסור נגד ח. ח] (ד, ח[רנו ). והבצים
' רק כשהס] (ג, י[רסא ). חילוק בין טומאה לאיסורין

, רפח). ל"כנ] (א, יא[רסב ). הוא במעשה ולא בהוראה
יט , שיד). חילוק בין האם לבתה, באלמנת עיסה(ב 

  ).השקול בנדה מקילין מטעם דם ולא כתם' בס. ח(

ו , מט). דאתי מכח רובא. ח. בעובר(ז ,  יג:א"ז ח"אהע
שנשארה להנהגת המים . ספינה שאבדה בים] (ב, סט[

, מט). נותנים חומרי חיים וחומרי מתים. או שנשברה
ז , נה). איסור. איקבע איסורא קיל מח] (ג, סט[ו 

, ע). בתיקו. בתרי ותרי, במחלוקת הפוסקים, ס"בס(
אשה דמגופה . חולי. מקוה. תנותלהש' העשוי. ח(ה -ג

' ציצית עשוי. שהוא קיים. הניחו זקן בח. חזיא
  ).ליפסק

, אם הורגין מחמת חזקת חיים(א ,  רצא:ב"ז ח"אהע
חילוק בין . ז גיטך מהיום אם מתי וזינתה"באומר ה

בתרי ותרי בגילוי ( ב, רצה). מסוכן וגוסס, חולה
בספק אם (ט -ח, רצה). 'מילתא מוקמינן אחזקתי

אם יש לבן חזקת חי , הבן מת אחרי או קודם האב
קידשה אביה בבוקר (יא , רצה). אף שבודאי מת כבר

וקידשה עצמה בערב בסוף ימי נערות אם אזלינן בתר 
וכן כל , נ"אף שעתה ודאי מקודשת ממ' חזקת פנוי

איש שבא ממרחקים ונשא אשה (יב -ד, שז). ב"כיו
דמעיקרא . חאם נשארה , י אם יש לו אחים"ומת וא

חילוק בין (ח -ז, שז). ח לאחים"דמותרת לשוק ול
. י אם יש לו בנים לגבי ח"י אם יש לו אחים לא"א
האיש שקיים וחזקת . בנטבע אם ח(ח , שז). ל"הנ

] א, קב[ט , שז). 'או ב. א הוי חד ח"האשה שהיא א
. היא עתה בח' ואפי, א לבדות השתנות"הטעם דא(

ב ולכן אין מחזיקין "טומאה מחמת שלא טבלה וכיו
אין . קודם לח' במין וס' ס] (ד, קב). [מאיסור לאיסור

במילתא ' חילוק בין ס] (א, קג). ['פנוי. שייך ח
אם נדה (ג , שט). במילתא דבמקרה' דקביעותא לס

ח "שמא מת ל(ד , שכב). חשיבא אתחזק איסורא
חילוק בין שמא מת לשמא תפיל . שמא ימות חיישינן

  ).שמא מת לזמן מרובה. ובר אין לו חע. ושמא הפילה

  ).דדינא. דגופא וח. ח(ו ,  ו:מ"חו

' נטמא אם או' עירב בתרומה וס(ג -ב,  סג:חידושים
רק ' שלא עירב או שודאי עירב והס. אוקמא גברא בח

השקול ' בס(ב -א, פג). בתרי ותרי(ד , פב). אם נטמא
חילוק בין אם אפשר . אף מדרבנן. מתי סמכינן אח

חי . ח(ג -ב, קי). בין אישות לטריפות. לתקן בקל
בזקן אמרינן (ד , קי). דמי לחולה או לגוסס, במסוכן

כשנוסף על . 'או מבן ק' כיון דאפליג אפליג מבן צ
כיון דמגופה חזיא (ב , קפד). הזקנה חולי או שבויה

נ "סופרת ז(ג , קצא). אף לחולין. אם מבטל הח' כו
טבל לירך שאינה חילוק בין (ב , רטו). שלא טבלה

  ).מנוקרת

' היתר בס. אם מעמידים על ח(ג ,  קלו-ג ,  קל:ד"פס
שמעמידין ' א בתוס"שיטת רמ. 'שיטות הפוס. השקול

כ כשנולד "משא, דוקא בריעותא שנולד אחר שחיטה
ושיטת . לפני שחיטה מחזיקין מאיסור לאיסור

כשיש ' אפי. דבכל ענין מעמידין על ח' ל בתוס"מהרמ
. ריעותא ודאית רק מסופקים אם נגמר הריעותא

, קלב.). יונה דבכל ענין אין מעמידין על הח' ושיטת ר
איסור לאו דיבמה לשוק , חילוק בין איסור אישות(ב 

חילוק בין טומאה (א , קלג). ואיסור לאו דטריפות
. חדשים הוי בח' אם בתוך ו(ב -א, קלה). לאיסור

' העשוי. קטנות הוי ח. ח(ב -א, קלו). 'נערות או ס
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חילוק (ג , קלו). ח"נערות בתוך ו. כ ח"להשתנות משא
ב ,  קמא-ג , קלו). א לשאר איסורים"בין איסור א

השתא . ממון וח. ח(ד , קלז). השתא. כשיש נגדה ח(
. השתא נגד ח. ממון וח. ח(ג -ב, קלח). מעיקרא. נגד ח

דרוסה ' הטעמים דבס(ד -א, קמה). ה"מעיקרא וכנכ
). השקול' היתר בס. ח( ג-ב, קסח.). לא מוקמינן אח

 -ד , רפט). איסור. איקבע איסורא קיל מח(ב , קצא
  ).ש"עירב ביה(א ,  שמז-ד , שמו). קידושין' בס(א , רצ

  .תרי ותרי). רוב וחזקה(ע רוב "עיי

  חזקת מרא קמא
  ).בקנס(ב ,  קמ:חידושים

  חצר שהחזיקו בו רבים
דהיינו ' נ. לודוקא החזיקו ברשות אסור לקלק( פז :מ"חו

ר ולא שיש להם רשות "דוקא שנעשה המקום רה
  ).לעבור בפתחו

  מאיסור לאיסור
, כו). לא נשחטה כראוי. אבר מן החי לא. מא(א ,  א:ד"יו

אין אוסרים . כשאוסרים הבהמה ועוף מספק וח(ג 
  ).החלב וביצים

הוכחת (יג , שט). בנדה שלא טבלה(ט ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).א"ז דאין מחזיקין מאל"אדה

א אבל לא ממעשה "מיגו דאתחזק מאל(ו ,  ו:מ"חו
  ).לאיסור

  מגברא לגברא
  ).בשניהם יחד' חילוק אם נולד הס(ד -ב,  פא:חידושים

  חזקת ממון; מוחזק
אם מוציאין (ז , פב). כשרות. מ עדיף מח"ח(ג ,  ב:ד"יו

. מ עדיף מח"ח] (ד, ג[רמז ). ס מיד המוחזק"בס
'  או מכר קרקע ויש סמשכן(רצד ). איסור ומרוב
חילוק בין ארעא לגוביינא קאי לבין . מיהו המוחזק

  ).שטר העומד לגבות לאו כגבי דמי

). משכיר לגבי השוכר. מלך. הקהל לגבי יחידים( א :מ"חו
בגורל אם ' בס(כה ). כשרות. מ עדיפא מח"אם ח(ו 

כשפיתקות ביד שליש . מ' זה שעלה הפיתקא שלו נק
מ "דרבנן ל' ס וס"ס] (ג, לט[לא .). אם נחשב ככולם מ

  ).לאפוקי ממונא

כשהלוקח משך ולא נתן הדמים מתי (ב ,  קלג:חידושים
  ).ידו על התחתונה

השתא . כשח. דגופא. מ נגד ח"ח(ב ,  קלח-ד ,  קלז:ד"פס
  ).מ"מצטרף לח

  .ע טוען ונטען"עיי

  'כאן נמצא כאן הי; ממקום למקום
  ).פ ספק"אם הוי עכ(קטז . א, קז. א,  קו:ח"או

  ).'ע וישבה כו"בבדקה ק(ד -ג,  צז:ד"יו

מכלי . 'אם מועיל להתיר אף בדאו(א ,  לה-ד ,  לד:ד"פס
  ).מאבר לאבר(ג , קל). באותו אבר(ג , סב). לכלי

  .ע רוב"עיי

  ספק השקול
  .ראה לעיל אצל חזקת מעיקרא

  ריעותא
. ודאית כסכין פגומה לספק ר. חילוק בין ר(ב ,  כו:ד"יו

ודאית . ז גם בר"עד(ד , כו). כישב לה קוץ בוושט
מטהרים . טהרה ור. בח(א , כז). דשמוטה לפניך

, ל ודאי איסור"טומאה הו. כשיש נגדה ח. לגמרי
ל בין "חילוק בהנ(ב , כז). ס"כ לא מועיל ס"וא

. הר, טריפה' ס(נט .). מיני ר' ד. טומאה לאיסור
ל הוי כודאי "אם תר(עג ). שבחלב. שבבהמה היא ר

או בין מקוה , חילוק בין איסור לטומאה. וראיס
דהוחל הטורף לבין . חילוק בין ר. ל חסר ואתאי"דאפ
א , )ק"מה(צט ). דחסר לפניך ונמצאה פגומה. ר
ג , קלו). שהרי דם לפניך. אח' בספק דם לא אוקמי(
חילוק (ו , קלח). בבדק' צ בדיקה תלינן אפי"שא. ר(

י , קלח). שבאה ממילא. לר. בין נתעסקו לבטל הח
חילוק בין . לגמרי או רק לכתחלה. בטלה הח. י ר"ע(
בין לקולא ' אם יש חילוק מדאו. גדולה. סתם לר. ר

י אם בא "בראתה דם וא(יא , קלח). ולחומרא
אם (רנה ). חסר ואתאי(רלט .). מהמקור אם הוי ר
והקיזו בורידין ' ממסמס קועי, ישב לה קוץ בושט

ק באותו המין אחר נתעס] (א, ט[רנו .). מקרי ר
חתך הושט אחר שחיטה ונמצא נקב . נ ר"טבילה א

. חילוק אם הר. שיבר בו עצמות ונמצא פגום. בושט
  ).הוא בגוף הדבר

' מדאו. מבטל הח. ר] (א,  ע-ד , סט[ו ,  מט:א"ז ח"אהע
חי דאתרעי נגד . ח] (ג,  קכ-ד , קיט[, עה). או מדרבנן

. א מדרבנן בנטבע לח"א. חילוק בין ח. איסור. ח
. חילוק אם הר. תלוי מה שכיח יותר. 'איסור מדאו

חילוקים בין זה לדין טבל . בסכין או בבהמה עצמה
  ).ונמצא עליו דבר חוצץ

י אם יש לו "נשא אשה ומת וא(יב -ח,  שז:ב"ז ח"אהע
דמעיקרא דאינה זקוקה ליבם . אם הורעה ח, אחים

הוי ' וקרוב לה כ' ס' זרק לה כו(ח , שז). י נישואיה"ע
כתי ' חילוק בין ב. ודאית או רק חומרא מדרבנן. ר

' או ב' א. חילוק אם יש ח. שמסופקים' עדים לכת א
ט , שז). 'או גם בהשני' הא. בח. וחילוק אם הר. ח
. ל ח"כיון שודאי נשתנה אא, ודאית. בר] (ב, קב[

סרכא כסדרן אם הוי ] (א, קג). [שאין לבדות השתנות
  ).שנתעסקו לבטלה. ח(י , שז.). ר

. אי מקרי ר' קרוב לה כו' זרק לה ס(א ,  פב:חידושים
בערוה אי . כשיש ר(ד -א, פב). ן"ורמב' מחלוקת תוס

אי מוקמינן . כשיש ר(ב , פב). גם לגבי צרתה. מקרי ר
  ).'מדאו. אח

נגד החזקת היתר בליכא . תרתי לר(א ,  מד-ד ,  מג:ד"פס
וחתך שחט בסכין בדוק . 'למימר חסר ואתאי כו

ד -א, מד). עצמות בהולכה והובאה ונמצא פגום
', וחסר ואתאי אם נאסר בודאי או מס. תרתי לר(

י "ב וא"נבדק השו. 'ואפשר להתירו כשיש עוד ס
' מדאו. אי מוקמינן אח. כשיש ר(ב , קל). ש"ה

  ).ומדרבנן

  חטה
, לחלה, עם מורסנן מצטרף לשבת(א ,  כה:חידושים

  ).א"לבטל תרומה בק

  חיה
  ).חיה(נאמנות . ע בהמה וחיה"עיי
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פירות או מעות שביד . אם אפשר לח(ב ,  רסז:חידושים
  ).מטעם זכין לאדם שלא בפניו, חבירו

  חכירה
  .משכיר ושוכר. ע אריס"עיי

  ָחלב
כשאוסרים הבהמה ועוף מספק וחזקה אין (ג ,  כו:ד"יו

דם (נד ). בן פקועה מותר. ח. ובצים. אוסרים הח
. ס"טריפה מותר מטעם ס' ס. ח(נח .). נעכר ונעשה ח

. ח(נט ). י קודם לשחיטה"ודאית כשנחלב ג. בט
טריפות חילוק בין הבשר ' בס(רנד ). בהמה צולעת

נסיובי (רעו ). והבצים. דבחזקת איסור לבין הח
  ).ח"ח ואי הוי אבמה"דחלבא אם אסור בב

  ).טריפה וטמאה. אין לוקין על ח(ב ,  רסה:חידושים

טיפת (תערובות ). חלב(טריפות . ע בשר בחלב"עיי
  ).חלב

  ם"חלב עכו
עו ). המנהג להחמיר בהכל. חמאה. סמעטעני( עה :ד"יו

גם במדינתינו שאין מצוי ] (א מהאמיל"הרי' בתשו[
י שחלבו "חמאה וגבינה ש. טמא יש להחמיר. ח

  ).ם בדיעבד בשוגג"עכו

  ).כשאין שום חשש שיערבו חלב טמא(א ,  רפד:ד"פס

  ֵחלב
ג דלבני "אע', דאייתרא אינהו מיכל כו. ח(ט ,  יח:ח"וא

  ).'בבל שניהם מדאו

דאצבע מנהגא . שומן חלחולת שתחת החוט וח( ז :ד"יו
העיקר , שעל הכרכשתא. ח(רמז ). ולא דינא

זה . א שרק משהו מח"וי. ש מחמירים"כהמתירים וי
על , ס"החלבים שחייבים עליהם ושמד(רעג ). אסור

  ).הקרב ועל הכליות ועל הכסלים

אם חייבין . הדקין והקיבה. ח(ב ,  קמט-ג ,  קמח:ד"פס
  ).שתחת הקרום. עליו כרת

  חלה
עיסה שלא הורמה שנתערבה (ב ,  רפו-ג ,  רפה:ד"פס

מטעם יש ' ובי' בעיסה שהורמה אפשר להפריש מיני
, אם אפשר להפריש מעיסה אחרת שלא הורמה. בילה

  ).או דהוי מהפטור על החיוב

  ).חלה(תערובות ע "עיי

  אפיה
חילוק בין מעשה אילפס דפטור למחבת (ב ,  רלו:ד"יו

  ).דחייב

  כוונה
שלא לפטור חלק הבא מאותה . אם מהני כ( רלה :ד"יו

). מחלקו. א לוקח ח"כשמחלקים המצות וכ, עיסה
כ נתכוין "עיסות בסתמא לא נפטרו אא' בב(א , רלה
אם יש חילוק (ו , רלה). לפטור שלא מן המוקף' בפי

. אם מהני כ(ב ,  כא:הוספות). 'לב' בזה בין עיסה א
  ).לפטור חלק הבא מאותה עיסה

  כלי מצרפן
  ).לטומאה. חילוק בין ח(א ,  סו:חידושים

  מוקף
אם הולך ואוכל . ה"ל אם בעינן מ"חו. ח(ו ,  רלה:ד"יו

ז אם צריך להשאיר "ולפ, ה"מ' כ מפריש נק"ואח
דמאי . ובין ח'  לב'אם יש חילוק בין עיסה א. שיעור ח

  ).ל"חו. לח

  עיסות החייבות
בששים אם הוי ' רבוכה שהשמן פחות מא(ד ,  נז:ח"או

  ).תחלה וסופה סופגנין

ומסיק דכשרובו דבש . אם לעקאח חייב בח( רלו :ד"יו
עיסה (ה -ג, רלו.). משקים חיבור לח' ז(א , רלו). פטור

ל רובו חטים ושיש "מן החטים ומין אחר אם צ
חילוק בין אורז דשייך . פ"בחטים שיעור או סגי בכא

ל דבדבש שמתיקותו מבטל טעם "אפ. בו גרירה לדבש
בא . אם בעינן לגבי ח. הדגן גם ברובו קמח פטור

  ).לחימוץ

. נתן שאור עיסת חטים שהורמה ח(ד -ג,  רא:חידושים
. טעם דגרירה לא מהני לחייבו בח, לתוך עיסת אורז

שנתן .  בו שיעור ח'ולא הי. חקירה בלא הורמה ח
  ).לעיסת אורז

  שיעור חלה
העושה עיסה (ה -ב, רלה). ליטרות שלנו' ג( רכג :ד"יו

ואם הוא גם לחלקה , לחלקה בבצק אם פטורה
לאפות ' לעצמו לאפות חלק היום וחלק למחר או אפי

ואם , החלקים' חילוק אם יש שיעור בא, כולן יחד
ח , רלה). מחלקים כדי לצרף לעיסה שיש בה שיעור

א יכולה "הטעם שכ, העושה עיסה לחלק בצק לנשים(
  ).מחלקה. להפריש ח

  ).מ לחלק בצק"נשים שלשו ביחד ע(ג -ב,  רא:חידושים

  חלון
  ).חלון(ע שכנים "עיי

  חלוקה
  .ע שותפים"עיי

  חליצה
). שמאל דמי ללילה. הטעם דשמאל פוסלת(ה ,  ג:ח"או

, טיםהפשו. ח' ל גמיר הל"אצ, הדיוטות' סגי בג(קפט 
  ).כ"ויכולים לישאל אח

פ אשה "הכרת אח המת ע] (ג, קלו[ פה :א"ז ח"אהע
  ).בשעת מעשה' וקרוב אם הוא אפי

' אומרים נמצא א. אם גם בדייני ח( קסב :ב"ז ח"אהע
. כשאפשר בח] (ב, צט[רנד ). 'מהם קרוב או פסול כו

שקול ' ס(י , רצא). ד להכשיר הגט"שעה' אם נק
פסולה . אם ח(ז , שה.). וחזקת היתר אם צריכה ח
אם יש חשש (ב , שו). צריכה לחזור על כל האחין

במדינותינו . מתייבמת. א ח"לחלוץ לחומרא שאא
ב , שז.). ל ח"דס' שאין מייבמים יש לסמוך אפוס

). א"במקום שמחמירין באיסור א. אם מחמירין בח(
אם ] (ד, קח[שח .). זינה והולידה אינו פוטר מח(ג , שז

). ל"כנ(ז -ה, שט). איסור ערוה' ה לשוק נקהיתר יבמ
מ "מ', שכי ישבו בודאי ולא בס' לשיטת הירו(יג , שט

' בסמוך מיעוטא דנקבות כו. 'יצאה מלאה אסורה מס
אם היתר ] (ב, קיג[שי ). פ"ח שילדה כ"הטעם דא

במקום בן (ה , שיח). איסור ערוה' יבמה לשוק נק
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לו

יפסלו . שחוששין שאינו שלו ואם אתה מצריכה ח
מצוה גדולה ולא לחשוש מפטפוטי (שיט ). הבן

זיקת יבם מומר (שכב ). קודמת. מצות ח. ההמון
קטן נפסל מטעם דלאו בני דיעה או (ו , שכג). ם"לעכו
אם החומרות בענין הגט (תב ). קטנה. ח. איש' שנא

כשעושים (תכא .). הוא גם כשהוא רק לענין לאו דח
' יבמה כול אם תרצה לי"בגט אצ' מחמת ס. ח

כשהאינה רוצה (תנח ). דאסורה להתייבם מחמת הגט
לבוא לחלוץ אין היבם צריך להתעגן ויכול לישא 

אם יפייס . לא לחשוש מפטפוטי ההמון(תנט ). אשה
  ).ע שמצוה בגדול"אחיו הקטן הוי ביטול מ

  ).קביעות מקום סגי באמירה(א ,  טו:מ"חו

זיקת (ג , פא). של שעם, בקב של עץ(א ,  מו:חידושים
כשודאי לא כוונו אם היא (ב -א, ריז). יבם מומר

. ד"לפני ב' חילוק אם הי. כשרק היא כיוונה. פוסלת
הקשר למטה ברגלו (ב , ריז). ז כונסה"כשחשבה שעי

-ב, ריז). כריכה העליוה והתחתונה. ולא על השינביין
אינה (ב , רמג). תפירה הנעל בגידין או ברצועות(ג 

  ).לאשתו. מלך אין ח. וה לחלוץחפיצה להנשא אם מצ

כשהאינה רוצה לבוא לחלוץ אין היבם (ב -א,  רצו:ד"פס
  ).צריך להתעגן ויכול לישא אשה

. מומר. יבום). חזקת מעיקרא; הוחזק(ע חזקה "עיי
  ).חליצה; בעל(נאמנות . מנעל

  איטר
ה -ג, ד). ג דחולץ בימין כל אדם"דעת הסמ(א ,  ד:ח"או

גדול . נקטע רגלו הימנית אין לך א(א , ה). ל"כנ(
). ן"חולץ בשתיהן דלא כרמב. ל דא"קיי(ה , ה). מזה
לא חשיב '  ולמע-נקטעה מן הארכובא ולמטה (ז , ה
' נ(י , ה). ממצורע. אם ילפינן ח(ח , ה.). ז א"עי

  ).ל"ג הנ"ת פליג על הסמ"דסה

  גידם
מן הארכובה (ד , ז). ז איטר"אם חשיב עי( ה :ח"או

  ).ולמטה

  עושהחליצה מ
כ "כפוהו שלא כדין ואיפסלא לו ואח(א ,  פו:חידושים

  ).עשאוהו כדין

  חרש
פסול חרש דלא בני דיעה או דליכא (ז ,  קנט:ב"ז ח"אהע

חרש ששומע כשמצווחים בקול רם (שכג ). 'ואמר כו
ולימדוהו לדבר התיבות השייכים לחליצה ודעתו 

ומטעם דאינו בני , מטעם ואמר אין לפסלו. קלישתא
אם חרש נפסל בחליצה מטעם זה ואם ', ס' דיעה יש ב
אם חליצת חרש (ה , שכג). אינו בני דיעה' הוא נק

  ).פסולה או אינה כלום

, מדברת ואינה שומעת מתולדתה(א ,  קפד:חידושים
  ).שומעת ואינה מדברת

  חלתית
  ).נוקב בני מעים. חריף ולא חד(ב ,  כה:ד"יו

  חמות
שם (שמות ). םחמש נשי(עדות . ע אסורי ביאה"עיי

  ).כלה כחמותה

  חמץ
  .תערובות. פסח. משכון. ע הגעלה"עיי

. נתינתו בשעה ששית לפני חולדה(א ,  סו:חידושים
  ).ל"כנ(ג , רח). פ"יום קוה' מכירת כותח ל

  אורז
. וחטים בא לידי ח. כשמערבין קמח א(ה ,  נז:ח"או

  ).מטעם גרירה או דהוי בנותן טעם

  אחריות
נכרי חייב מטעם . על ח. אם המקבל א(ד -ג,  א:מ"חו

  ).דבר הגורם לממון

אצל ישראל . דיני נכרי שהפקיד ח(ב ,  יח-ג ,  יז:ד"פס
מתי , אצל נכרי. או ישראל שהפקיד ח. וקיבל עליו א
  ).חייב לבערו

  איסורו בהנאה
. חילוק בין ח. נ"בעלות באסוה(ה ,  קי:א"ז ח"אהע

  ).לקונם לגבי ירושה

נכרי שטחן ואפה דגן של ישראל (ג ,  כו-א ,  כה:ד"פס
' יכול לקבל דמי הדגן שהזיקו או או, שלא מדעתו

  ).הוא לוקח. דמי ח

  בדיקת חמץ
. שיטות בפעולת מסירת מפתח' ג, בשוכר(א ,  מה:ח"או

צז ). בחדר הנמכר עם החמץ לנכרי(מז ). במוכר
  ).ש אם יבדוק לפני תפלה"כשקרא ק(קטז ). ל"כנ(

בתחלת הלילה כשיש עדיין קצת אור (ג ,  עח:א"ז ח"אהע
  ).היום

ל "אם צ. וביטול. הטעמים שצריך ב(א ,  רז:חידושים
במקום שאין מכניסין סומכין (ב , רז). בתחלת הלילה
). ט עצמו"אם בודק ביו, לא בדק(ג , רז). על החזקות

אם כך הוא קודם . מה שמשייר צריך להצניע(ד , רז
  ).לבדוקכשנטלתו חולדה בפנינו היכן צריך . ב

  ).'שיטות הפוס. וביטול ח. ב(ג -ב,  יז:ד"פס

  ביטול חמץ
). ידוע. לח. ב. 'שיטות הפוס. ובדיקת ח. ב(ג -ב,  יז:ד"פס

. ל"כנ(ד -ג, לב.). הנמכר הוא בכלל ב. אם ח(ב -א, כט
  ).אינו מועיל רק מטעם שדעתו לחזור ולזכות בו

  ביעור חמץ
בביתו אם צריך . ונזכר שיש ח' יצא תוך ל(ד -ג,  יז:ד"פס

  ).לחזור ולבער

  הגעלה
  .ד-קא). ש לפסח"ש לעשיית יי"כלי יי. ה(ג - נא:ח"או

  י"בל יראה וב
  ).שאינו ידוע. ח( צו :ח"או

  ).ל"כנ(א ,  סו:חידושים

  ).'שיטות הפוס. בתערובות חמץ(א ,  שמז:ד"פס

  זמן איסורו
. ת"דינו אחר שעה ששית מה(א ,  רח-ד ,  רז:חידושים

אם זמן איסור אכילה הוא (ב -א, רח). 'סשיטות הפו
  ).שעות זמניות



  )חמץ( ענינים מפתח  

  

לז

  חומרות
שהחמירו בפסח לא להקל מטעם הבו דלא . ח( רפד :ד"יו

  ).כשהיינו הך, לוסיף

  חטה בקועה
אם (נט ). פירורי לחם במצה. ב במצה"ח' ג( נח :ח"או

  ).איסור מכירתו דוקא באינו ניכר

  חליטה
  ).בחטים(נז ).בקטניות( נו :ח"או

  ש"יי
אם משקה היוצא משעורים כמותו (ב -א,  סז:חידושים

  ).והוי טעמו וממשו

  עשיית, ש לפסח"יי
  .ד-קא. ג- נא:ח"או

  לתיתה
. נתבקעו וקרובות להתבקע. וכיבוס. ל( נד :ח"או

  ).שיטות הפוסקים. בחטים ובשעורים. בתערובות

  .ע מצות"עיי

  מי פירות
 חוששין בקלוי אם. נוקשה. ז ח"אם הוי עי(ו ,  נז:ח"או

  ).'שיצאו מים מהשבלים בעת הקלי

  מכירת חמץ
). בלא מסירת מפתח(מד ). ק"ע, הערמה(ד ,  לא:ח"או

ב , מה). ק יש להקל"במוכר בע. ל"כנ(ג -א, מה
ב אם צריך להחמיר או להקל "ח ומ"מחלוקת הב(

כשלא פירש (ד , מה). מוכר מפני רעתה. בקנינו
כשאינו יכול לתבוע (ה , מה). המקום והחמץ

ז לא הוי "בתיקון אדה. האחריות מהנכרי רק מהערב
). מ"פירוט המינים בשט. א ערב שלוף דוץ"ק כ"רק ע
מח .). שבא לידו אחר שעשה הרשאה למ. ח(מו 

. הנמכר בכלל ביטול. אם ח. לכתוב רשימת המינים(
בדבר מועט (ב -א, מט). האטקופ. מ(מט ). הערמה

 ק). מ להחזיר"מתנה ע. כשדעתו להחזיר
,  יד:הוספות). כשהמשרתת שלחה יד בחמץ הנמכר(

  ).ק"מכירה ליהודי בע(א , טו). ש שמכרו לנכרי"יי(א 

ג , קמח). אם מהני קנין דרבנן(ד -ג,  קיט:חידושים
  ).מ זקף עליו במלוה"שיטת הראשונים דל(

, כט). ח"איזה קנינים עושים במ(א ,  כט-א ,  כח:ד"פס
אם סגי (ב -א, כט). אי מהני קנין דרבנן(א ,  לא-א 

בקנין שאינו גמור מטעם גילוי דעת שאינו רוצה 
אם סגי מטעם שהחמץ אינו (א , לא). שלו. הח' שיהי

פ "אע(ד -ב, לא). 'ברשותו והתורה אוקמא ברשותו כו
שהנכרי יודע שאין הקנין אמיתי רק להפקיע 

כשלא מדד אם הוי כמו האחריות (ד -ג, לא). האיסור
שכירות (א , לב). אבד לא ישלםשאם י, על הישראל

שלא ישתכר , פ ישאילם"בער, פ"החדר יום לפני ער
ק על "ז ע"הטעם שהצריך אדה(ב -א, לב).נ"באסוה

ריבוי הקנינים (ב , לב). החמץ ושכירות על הבתים
לעבד (ג -א, לב). מסירת המפתחות. לרווחא דמילתא
  ).רק לגר תושב, כנעני לא מועיל

  .ע זכיה"עיי. ראה לעיל אצל ביטול חמץ

  מרדה
חמץ יש ' בס. של חמץ אוסרת כל המצות. מ( סא :ח"או

  ).'לאסור רק מצה א

  משכון
. דיני ישראל שהלוה לנכרי על ח(ב ,  יט-ג ,  יח:ד"פס

). והגיע הזמן ולא פרעו. ונכרי שהלוה לישראל על ח
שעבד ולא משכן קנה הנכרי אבל האחריות על (ג , יח

  ).הישראל

   הפסחט לפני"ט בנ"נ
  ).חמץ יש להתיר' פ או בס"ט או בנטל"נ' ג( סא :ח"או

  משועבד לישראל, נכרי
חילוק בין נאפה בתנור ישראל לחוק ( צט :ח"או

. ש שכר עבודתו"שילם לישראל חביות יי. הכומרים
טעם האיסור גבי תנור של (ק ). פ"גזלן שהחזיר אחה

  ).'ישראל כו

  נפסד מאכילה
). א כלב אם מותר באכילה"נמ. חרכו(ב -א,  סו:חידושים
לנבלה . חילוק בין ח. א אדם קודם זמנו"נמ(ג , רח

א כלב לשריפה "חילוק בין נמ. ולטומאת משא
של . של ישראל לח. חילוק בין ח. שנעשה פחמים

  ).נכרי

  ערב פסח
  ).פ אחר חצות"ש בער"יי( צח :ח"או

  צוקער
  ).גם הסיראפ. חומרא שלא לאכלו בפסח( רפד :ד"יו

  קעסעל'קאצ
עיסה אוסרת מצה ' אם יש עלי, כשנתחמצה( סא :ח"או

  ).צונן בצונן אינו מפליט' ואם נקי', א

  קטניות
מדין . מקור לגזירת ק. ד"שמן שומשמין בשעה( נו :ח"או

. או מטעם דאתי לאחלופי. קמח אורז דוחן ועדשים
  ).לפני הלתיתה. להקל כשאופין הק

  קלוי
. כשמערבין ק(ה , נז). בחטים(נז ). בקטניות( נו :ח"או

אם חוששים שיצאו מים מהחטים (ו , נז.). בשאינו ק
  ).והוי מי פירות

  שמרי יין
  ).י שנתייבשו"י ש"עיסה שנתחמצה ע( קה :ח"או

  שעבר עליו הפסח
פ אם "נכרי שהפקיד אצל ישראל ועעה(ב -א,  יח:ד"פס

שישראל ונכרי . ח(ד ,  כד-א , כב). נאסר בהנאה
מופקד אצל ' של נכרי שהי. ח(ב -א, כז). שותפים בו

  ).פ אם נאסר בהנאה"ישראל באחריות ועעה

  שרויה
  ).לזקנים להתיר שישהו פחות משיעור מיל( נח :ח"או

  שריפת החמץ
אם מותר לשרוף הטהורה עם הטמאה (ד ,  סה:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

לח

  ).'בשעה ו

  תולין
ועכבר לדין . בתים וצבור ח' חילוק בין ב(ד ,  קנז:ד"יו

  ).אין תולין כתם בכתם

  ).ל"כנ(א ,  ריג-ג ,  ריב:ד"פס

  .ע תולין"עיי

  תערובות
קטז  ).קודם הפסח' טעם חמץ שנתבטל בס(ב - נא:ח"או

  ).י שישרנו וידיחנו לפני הפסח"ע, מלוחים סתם(

  ).'לסניף מצרפים הדיעה שחמץ בטל בס(ה ,  כ:ד"יו

  ).ל"כנ(ו ,  רלד:ב"ז ח"אהע

איסור (ג , סז).  טעמו וממשו-כותח (א ,  סז:חידושים
  ).ואכל כזית' פ וליכא ס"מחמצת בליכא כבכא

קיוהא (ב -א, יט). פ"קוה. ח. דיני ת(ב ,  כ-א ,  יט:ד"פס
. פ"בלא טעם חייב מלקות על אכילתו בכזית בכא

ג , יט). ט"כמו בנ' ת עד ס"ע אם יש איסור מה"צ
ס ולבער רק "אסור לאכול מד' מ פחות מס"מב(

). בתוך הפסח. ח. דיני ת(ב ,  כב-ג , כ). מחשש תקלה
ג , לג). טעמים לאסור סתם דגים מלוחים' ב(ד -ג, כא

דבש (ב , לד). דיני חטים שנפל עליהם מים(א ,  לד-
תבשיל שנמצא (ד ,  לה-ג , לד). י"ופירות יבשים של א

מ או "חטה לא בקועה בעיסה בה(ג , לה). לתוכה חטה
ד -ב, מזש). דמזמן לזמן מותר למכור' כשיש עוד ס

פ "ח כבכא"כותח ל(ד -ג, שמז). בכותח' שיטות הפוס(
). 'א לאכלו בלי שהי"כי הוא רק לקיוהא או כי א

קיוהא בלבד או ' ש נק"אם יי(א ,  שמח-ד , שמז
משקין היוצאין מהן כמותן ונתערבו במים שאין להם 

  ).טעם בעצמן

  .ע מצות"עיי

  חנוך
  ).האכלתו לצרכו בזמן האסור(ב ,  יד:ח הוספות"או

אם יש , ת"חיוב על האב ללמד בנו מה(ב -א,  שלט:ד"פס
אם חייב . הגיע לח(ג , שנ). חיוב גם על הבן משיכיר

  ).ש"בק

  .ע קטנים"עיי

  חנוכה
  ).ועל הנסים(ע תפלה "עיי

  נרות
). ימני או שמאלי. התחלת ההדלקה מנ(ד -א,  סז:ח"או

באופן שלא יצטרך לעבור על שאר ' שיהי(קיב 
  ).הנרות

יכבנה ' מכ' הטעם דהדליקה למע(א ,  ע:ידושיםח
  ).'וידליקנה למטה מכ

  ).כ"אחר השקיעה או אחר צה(ג ,  לח:ד"פס

  חצי שיעור
נשבע לאכול חצי . כ שחל בשבת"כזית ביוה( לו :ח"או

  ).זית נבלה

. י בפסח"באיסור ב. בפגימת הסכין(י ,  טז:ד"יו
). ש"תערובות דח. חזי לאצטרופי. במאכלות אסורות

אסור (יד , צג). איסור שנתפרר ונתערב במשקה(א , ע

בפגימת (ו , רנב). בגילוח שלא כעין תער. ת"מה
  ).הסכין

  חציצה
בצק שלא כנגד הבשר בטבילה (השואל ' בל,  כה:ח"או

  ).י"ובנט

כל ידות הכלים (ג -א, קנח). קאלטענש(ט - קנח:ד"יו
מחלוקת . שעתיד ליקצץ מטבילן על מקום המדה

ז חציצה ושהוי כאילו כולו "הטעמים שא. הפוסקים
. בית הסתרים באדם ובכלים(א , קנח). בתוך המים

אם צריך להטביל . דבר שאינו ח. מיעוטו המקפיד
חילוק בין אין ראוי לביאת מים לבין שערה צף . כולו

מיעוטו ומקפיד היינו שמקפיד על (ב , קנח). על המים
). 'כשאינו מקפיד בטל לגבי. כ"שעת טבילה או אח

ד -ג, קנח). חילוק בין בית הסתרים לבלוע(ג , קנח
ד , קנח). טעמים שנאמרו להכשיר בקאלטענש(
דהכי . ז ח"צ טבילה וא"מעוברת שנתגיירה בנה א(

. מצד הרפואה' מצטער וניחא לי(ה , קנח). רביתייהו
חילוק בין רוצה בקיומו . רטיה. בצק שבסדקי עריבה

' חוטי צמר כו. םקשרי. עתה לרוצה בקיומו לעולם
טעמי החילוק בין (ו , קנח). טבעת. שבראשי הבנות

מצטער או . יבש או לא. גלד שעל המכה ושחוץ למכה
. כ או שמשאירו עד שנופל מאליו"מסירו אח. לא

בקאלטענש (ז , קנח). חילוק בין גלד לטבעת וצפרנים
מצטערת אבל ניחה לה מצד המכה ומשאירה עד 

ב בבני אומנתם אינם "זפת וכיו. שנופלות מאליהן
חילוק . כיס הזב. מקפידים ואינו חוצץ אף דהוי צער

. בלוע(ח , קנח). חץ התחוב. בין קאלטענש לרטיה
חילוק בין קאלטענש שבאו מעצמן וסכנה לגלחן לבין 

עצה לשרות תחלה . פ ציווי הרופאים"קאלטענש שע
חילוק . כ לטבול מיד"הקאלטענש במים חמים ואח

דין בלוע (ט , קנח). רות ללבד וקלקיבין קשרי השע
מין במינו . בבלע טבעת ובידות הכלים ובקאלטענש

ת אף שאינו מקפיד היינו כל "כולו חוצץ מה. חוצץ
קנט ). קאלטענש דמי לרוב השער. הגוף או כל השער

' ומסיק להפריד קצת שערות ויהי, ל"קיצור מהנ(
סתימה בשן ושן תותבת (קס ). מיעוט שאינו קלוע

  ).לאין ראוי לביאת מים. חילוק בין ח. אינה ח

שערה תלושה קשורה סביב (ג , רסד. ג,  מד:חידושים
גליד שנגד המכה ושחוץ (ד , רסד). שערה מחוברת

פ כל המכה "המכוון נגד פי המכה והמתפשט ע, למכה
. ריר או קליפה. או מה שנגד המכה ומה שמחוצה לה

  ).כ נמצא צפורן"טבלה ואח

מקפדת באשה ובאיש תלוי בה או ברוב (ב -א,  רעו:ד"פס
שערה תלושה קשורה (ד , שנג). קאלטעניש. האנשים

גליד שנגד המכה (ב -א, שנד). סביב שערה מחוברת
פ כל "המכוון נגד פי המכה והמתפשט ע, ושחוץ למכה

ריר או . המכה או מה שנגד המכה ומה שמחוצה לה
  ).כ נמצא צפורן"טבלה ואח(ב , שנד). קליפה

  חצר
חצר (חזקה ). חצרה(גטין ). חצר(ע בית המקדש "עיי

קנינים ). חצר(עירובין . מזיק). שהחזיקו בו רבים
  ).אכילת ארעי(תרומה ומעשר ). חצר(

  חקותיהם
ז רק מטעם חשיבות אם יש "דבר שאינו חק לע( צא :ד"יו



  )חריכה( ענינים מפתח  

  

לט
ק דהיינו דוקא כשמלבוש "שיטת מהרי. בזה משום ח

אם צריך (ש ). תישראל מורה על יהדות או צניעו
  ).להיות מובדלים מהם בלבוש

אם (ד , ריד). ל צד יהודית בדבר"אם צ(ד -א,  ריד:ד"פס
  .).ח' נק] שטיוועל[שינוי מנעלים למגפיים 

  .קידוש השם). ערקתא דמסאנא(ע לשון "עיי

  חריכה
  ).נפסד(ע חמץ " עיי:חידושים

  חרש
). גמור ממעי אמו. נתחרש דינו כח(ד ,  לה:א"ז ח"אהע

, מעשה. חילוק בין רמיזה להרכנת הראש(ב , קיח
כשהוא שומע (ד , קיח). ניכרת מתוך מעשיו' מח', מח

  .)ב לא מקרי ח"כשמדברים בחצוצרות וכיו

שומע קצת כשמדברים ' בקטנותו הי( קנח :ב"ז ח"אהע
. ח' בקול וגם עתה מדבר קצת בלחש מאד אם נק

מדבר ואינו . פקח שנתחרש ומדבר מתוך הכתב
יש לו יותר דעת מהשוטה אלא שדעתו (ו , קנט). עשומ

אם (ז , קנט). לשוטה. כמה חילוקים בין ח. קלישתא
חילוק בין דבר שצריך רצון לדבר שצריך . ג"מהני עע

ששומע . ח(שכג ). לשמה ובין עושה מעשה לדיבור
כשמצווחים בקול רם ולימדוהו לדבר קצת ודעתו 

הוא מי שאינו שומע . ח(א , שכג). משובשת קצת
גם כשאינו שומע אבל . ואינו מדבר ודעתו משובשת

המדבר ואינו . ח(ג -ב, שכג). חרש' מדבר ופיקח נק
, ראיה, הקהל, תרומה, שומע לענין מקרא מגילה

כששומע כשמצווחין בקול (ד , שכג). עדות וחליצה
ה , שכג). תלוי אם דעתו קלישתא ולא צילתא

 מלאכה כששואלים אותו בשבת אם אפשר לעשות(
אומר הן וכששואלין על התפלה בשבת מראה על 

  ).נשמת

חילוק בין תרומה . פיקח ונתחרש(א ,  כד:חידושים
מדבר ואינו שומע להוציא הרבים (ג -ב, עד). לגטין
דעתו קלישתא ולא צלילא (ב -א, פז). ש ומגילה"בתק

חילוק , ג"בעע(ג , פז). אבל יש לו דעת יותר משוטה
  ).בין כתיבת גט לנתינת גט

קידושין ). חרש(יבום ). חרש(חליצה . ע אלם"עיי
  ).גט חרש(גטין ). חרש(

  חשוד
 עד -כשיש חימוד ממון , י"יצא מכשול מת( יג :ח"או

  ). העברה חודש-כשאין חימוד ממון , שילבש שחורים

נמצא אחריו סרכא אם יש לאסרו לשחוט ( א :ד"יו
). בילהעל הנ. על הטריפה אינו ח. ח(ב -א, א). עופות

. ח. על איסור אחר. אינו ח' על איסור א. ח(ג , א
על טריפה דרבנן . ח. אאיסור אחר דרבנן. ח' אדאו

ו בעיני הבריות "ק(ו -ה, א). ח על שחיטה דרבנן"א
בשגגה לא אבד . להחמיר בשוחט דמתא. ובעונש
ד , ב). על הנבילה. על הטריפה אינו ח. ח(ג , ב). חזקתו

ותקנה ' כשעשה תשובה חזר לכשרותו מדאו(
, י"יצאה טרפה מתח(ד ). דהחזרת אבידה רק מדרבנן

, ב"במוכר לאחרים דיינינן במזיד וצריך לתקנתא דפז
ש "וביר, ח"בשוחט לאחרים סגי בהעברה וקבלת ד

י "דין טבח שיצא טרפה מתח(א , ה). ח"סגי בקבלת ד
אלפני . ח. ולכן פסול לעדות, מיירי כשיש חימוד ממון

טבח שנמצא חלב (ב , ה). שאוכל איסור. עור אם ח
דכשהבשר שלו , מ"אף דליכא ח' אחריו מעבירין כו

א "וי(ג , ה). ח"ולכן מעבירין וסגי בקד, בהול למכור
מ מעבירין ובהכרזה או בדואג ומתאנח "דאף בלא ח

חילוק בין שוגג פושע ומזיד ובין טבח (ד , ה). מחזירין
דואג , ח"ממונה על הצבור או לו אם מהני קד

למעשה אין (ו , ה). ב"ומתאנח או צריך תשובה דפז
אם הכרזות (י ). ח"מ וסגי בקד"להחמיר בלא ח

יצא סכין פגום (יא ). ובזיונות מועיל כדואג ומתאנח
ב שהעידו שרצה לגנוב תשלום מכס "שו(יב ). י"מתח

מגדלי (ג , יב). ב המשיג גבול"שו(א , יב). בשר כשר
ולא ' ת רק בזמן הגמי נפסל לעדו"בהמה דקה בא
כשאמר שיעשה עבירה ולא (ד , יב). בזמן המשנה

ב "שו(יג ). ב שעבר על מראית העין"שו(ה , יב). עשה
אם ' אל איסור א. ח(א , יג). פ"שהעידו שלא התפלל כ
בזיונות והכרזות מהני (ד , יג). צריך בדיקת סכין

קסא ). ח על הנבילה"על הטריפה א. ח(ג , כג). בפושע
ב "שו(רמד ). להחליף כשאין לו הנאה. נכרי אינו ח(

העלים עין מנשבר (רמה ). שרצה להעלים מכס הבשר
אינו ] (ב, ג[רמז ). צ להעברה"ח וא"קד. הצלע ונקשר

, פ חלב בטעות יש תקנה שילמוד"בקי שהאכיל כ
דואג ומתאנח לפני שהעבירוהו הוי .ח"צ קד"וא

בין חילוק . פושע או דהוי תשובה' הוכחה שלא הי
ש שנכשל אם "י] (ד-ג, ג[רמז ). פושע לפושע דרך קלות

דואג ומתאנח במקום . ח או צריך העברה"סגי בקד
ז "בזה. ת"ב שהכה אדם בשמח"שו(רמח ). העברה

רמט ). אם סגי בתשובה. שאין מראין הסכין לחכם
על . הח. ב"להיות שו. ם אם ח"נכשל בכתיבת סת(

סוגי איסורים גם ' בב. על המעשר. השביעית אינו ח
על הטהרות אם . הח. על הקל. על החמור אינו ח. הח

חילוק בין (רנ ). עליו. נוהג בצנעה בדין שביעית אינו ח
ם לסופר "בין מעיד על סת, ב"ם לשו"סופר סת

פ "ג. ובין סתם למי שנכשל, שכותב ומוכר לאחרים
גם . אם סגי בסיגופים או חוששים לרמאות. מזיד' נק

רנא ). תשובה עד שבא מעשה לידולעצמו לא סגי ב
מכר טריפה לא (א ,  סו:הוספות). רמט' ל סי"כנ(

  ).ב"משיג גבול אם כשר להיות שו. ג"מועל עע

  ).ח על הנבילה"על הטריפה א. ח(א ,  קסד:חידושים

). י"יצא מכשול מת(ם "סת. מומר. ע אמתלא"עיי
  ).שוחט ובודק(שחיטה . פושע). פסול עדות(עדות 

  חשש שיצא לתרבות רעה
תלוי . ג"אם מתירים מטעם זה חדר( קלה :א"ז ח"אהע

  ).עם היושר עמו

  חתיכה דאיסורא
  ).חתיכה דאיסורא(ע נאמנות "עיי

  טבילה
קודם כניסת השבת ' כלה אם יכולה לטבול בז( קנג :ד"יו

ג נסרים "ג ספסל וע"ע. ט(ה , קסב). קודם החופה
, וקאצ בארץ ד"א. ט] (א, קא[קע ). במקוה ובמעיין

  ).דהא גל שנתלש מהני

  ).בזמנה(א ,  קצא:חידושים

  ).נ"לז' ביום ז(ג ,  ערה:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

מ

  טבילת כלים
כ ברביעית דמקוה ביטלו אבל "ט(ג -ב,  קעב:חידושים

חילוק (ד -ג, קעב). דסגי אף בכל שהוא, לא במעיין
ג , ר). ם"כ הניקחין מעכו"כ מטומאה לט"בין ט

  ).כלי העשוי לדלות בו. ט"בשבת וביו(

  .מקוה. ע חציצה"עיי

  טבל
  .ד, רא. ג,  ר:חידושים

  .ע תרומות ומעשרות"עיי

  טה
  ).בישול(שבת ). מי שלקות(ע ברכות "עיי

  טובת הנאה
ס ושיטות "ביאור סוגיות הש. אי הוי ממון( ע :מ"חו

. ה לדבר הגורם לממון"חילוק בין ט(ב , ע). הפוסקים
ול מ יכ"מ מ"ד טהא"למ. מ אם כולו שלו"ד טה"למ

, ע). אם יכול גם להקנותו. להקדישו ולאסור בהנאה
ק ואם חשיב "אם יכול להקנותו בחליפין ואג(ה -ד

חילוק . אם יכול להורישו(ח -ה, ע). דעת אחרת מקנה
מ גרע "ד טהא"למ(ו , ע). אם הוא בידו או ביד אחרים

). ל"מ אי עדיף מדהג"ד טה"למ. מדבר הגורם לממון
בתורה שמלמד הרב אם בנו יורש הזכות (ט , ע

ח מכין לדפוס אם יש ליורשים "מיו' כשא. להדפיס
  ).הקרובים יותר טענה עליו

ה למקדש בהנאת "חילוק בין ט(ב ,  קכט:חידושים
  ).מחילת מלוה

  .ע דבר הגורם לממון"עיי

  טומאה וטהרה
כותל המשמש את הבית נידון מחצה (ד ,  כ:ח"או

  ).למחצה

  ).להיכן הלכה. ט, שומן שנקרש ונמחה(ג ,  סו:ד"יו

  ).ת"ם מטמאה מה"אם שחיטת עכו(ב ,  רנא:חידושים

  ).כלים(מקוה . ע ענבים"עיי

  אוכל
אדם ולא נטמא עדיין אם . מיוחד לא(ג ,  קסט:חידושים

ב -א, קע). מקבל טומאה עד שיפסל מאכילת כלב
  .).לט. מתי משקה מחבר א(

  ).נפסד מאכילה(ע איסורים "עיי

  היסט
  .).חילוק בין עליונו של זב לבין ה(ג -ב,  קצא:חידושים

  זיבה
הכניס קיסם . ז מטמא במשהו"אם ש(ג ,  רסו:חידושים

  ).'והוציא כו

  טומאת מת
. טומאת ערב. מ ט"אדם שנגע בט(ד -ג,  רנז:חידושים

  ).שבעה. א דבחיבורין ט"וי

  כלים
. נסרים משופים אם מקבלים ט(א ,  קעט:חידושים

  ).ת מרחצאותגזיר. מסככין בהם. מדרבנן

  ).מדרבנן. ע אם מקבלים ט"פשוטי כ(א ,  רנג:ד"פס

  ).כלים(ע מקוה "עיי

  ספק
ר התירה "טומאה ברה' דוקא בס] (ד, סח[עא : ד"יו

  ).התורה

). י"ס טמא ברה"גם ס] (ד-ג, סט[ו ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).'י לשאר ס"טומאה ברה' חילוק בין ס(ח , מט

  ).י"טומאה ברה' ס(ד ,  סה:חידושים

  פסול גויה
  ).בכביצה או חצי פרס(ד ,  לה:חידושים

  שלושה לוגין
  ).טהור שטבל במים שאובין(ד ,  לה:חידושים

  ).שלושה לוגין(ע מקוה "עיי

  תולין
' טהור שהלכו בב' טמא וא' חילוק בין א(ד ,  קנז:ד"יו

ועשה טהרות והלך ' שבילין לבין הלך בשביל א
ילוק בין באו ח' טמא כו' ובא. ועשה טהרות' בשביל ב

  ).לשאול בבת אחת או לא

  .ע תולין"עיי

  טוען ונטען
טעמי החילוק בין זה אומר אני (ד ,  קמט:חידושים

ג -ב, רכד). 'לשנים שהפקידו כו' ארגתיה כו
הפקיד ', מה' לקח מא', מה' החילוקים בין גזל מא(

' מתי או(א ,  רלו-ג , רלה). 'מה' קידש א', מה' אצל א
ב , רלו). 'שיטת הפוס. יחלוקו ומתי כל דאלים גבר

  ). רכד-ל "כנ(

אם , א"בב' ומזה ר' שלוה מזה ק' א(ג -ב,  שט:ד"פס
מקור החילוק בין . א"לכ' ל למידק וחייב ר"הו

). ל דאין להוציא ממון"גם במלוה י. הלוואה לפקדון
. 'שהפקידו אצל א' ב. 'מה' גזל א(ב ,  שלח-ד , שלז

  ).'שיטות הפוס

. שכנים. שותפים. מכירה.  אונאה.ע אומנים"עיי
  .תפיסה

  אין טוען וחוזר וטוען; הוחזק כפרן
בפני ' ד דוקא או אפי"ל בפני ב"אם צ(ד ,  קלו:חידושים
  ).עדים

לויתי ופרעתי ' אמר לא לויתי וחזר וא(ד -א,  דש:ד"פס
מטעם מיגו או מטעם , ולא הכחישוהו עדים נאמן

א או בבאו "מ בהכחישו ע"נפ. דחוזר מפטור לפטור
לא לויתי והעידו ' א(ד -ג, שנ). שלוה' כ ואו"עדים אח

חילוק אם . עדים שלוה אם יכול הלוה להחרים
  ).העדים העידו שפרע

). הודאה הבאה מחמת כפירה(ע הודאת בעל דין "עיי
  ).כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד(עדות 

  מ להטפיח"טופח ע
  ).מ להטפיח"טופח ע(ע מקוה "עיי

  תורף, טופס
  ).כתיבה(ע גטין "יעי

  טעות
). גט מוטעה(גטין ). נשאת. נבעלה(ע אישות "עיי



  )טריפות( ענינים מפתח  

  

מא
). טעות(עדות ). נדרי שגגות(נדרים ). מקח(מכירה 

  ).טעות. ק(קנינים ). קידושי טעות(קידושין 

  טריפות
הכי (יט ). מצטרפין לכזית. תחלת נבלה. ט(ה ,  א:ד"יו

חילוק בנקב (א , כ). רביתייהו כשהוא מיעוט
אם הכי . מתולדתו בין ריאה וטחול ללב ודקין

, כד). הכי רביתייהו כשהוא מיעוט(ה , כ). רביתייהו
ב , כד). כשרה מעתה' אם בדרו לה סמא חי(א 

ח "אזלינן בתר רובא וא. גברא קטיל קטל: באדם(
אם אומרים גם . אין להוסיף על הט(ח , לא.). לט

ו , נט). חילוק בין עגלים לשוורים(מג ). בחשש נקב
). יולדת. אם ט. דמשבחת או מתנוונה והולכת' סי(

א "מ י"מ. זו דומה לזו. אין אומרים בט] (א, י[רסא 
כל יתר כנטול היינו ניקב או . ש ניטל"כ. דאם ניקב ט

מ במקום שניטל כשר וניקב "ונפ, כמו ניטל חבירו
כל יתר כנטול דוקא כשהאוסר והנאסר (ב , רסג.). ט

אינו משום שסופה להנטל (ג , רסג). הם אבר ממש
  ).אלא שהוא חולי הממית

למסוכנת ובין חסר . חילוק בין ט(ב ,  טז:א"ז ח"אהע
במקום . כ"דאח' מגויד אם מהני כוי(א , נט). לניטל

שנעשה טריפה אם מהני שנחתך בסכין מלובנת 
עה ). אם שוה בהן אדם לבהמה. ח ט"י(עד ). וסמתרי

  ).ל"כנ] (ג, קכ[עה ). ל"כנ] (ג, קיט[

אם הוא ' שהרי חותכה מכאן וחיה כו(ג ,  קסד:חידושים
  ).שבמשנה. טעם סדר הט(א ,  רנג-ד , רנב). ע"לכו

בחולי הידוע . מתי מוסיפין על הט(ב ,  סא-ג ,  ס:ד"פס
ח או גם "או י. מיני ט' מ רק ח"הלמ(ג -א, עא). לכל

ש חסר היינו "כ. כל היכא דניקב ט(ב -א, פ). הפרטים
אין להוסיף (ד -ג, צב). בחסר כל האבר או רובו דוקא

. כשיסוד הט' או אפי, חדשה.  דוקא ט-. על הט
עתה שהוחלשו . ריבוי הט(ג , ק). ס"מבואר בש

). ח או מטעם ריבוי החומרות ושאין אנו בקיאין"הבע
חילוק בין כל העומד לינקב כנקוב לדין (ד , קי

-א, קכא). ניטל לחי התחתון. הומרך המוח. מסוכנת
י קרום כשהוא סתימה "חוזרת לכשרותה ע. אם ט (ב

סרכות בשאר איברים שנקב (ד -ב, קכא). מעליא
החוזרת . ט(ב , קמד). בדיקה מיהא בעי. פוסל בהם
  ).רגל שנשבר ויצא לחוץ וחזר ונקשר. להכשרה

  .חלב. ע ביצים"עיי

  אגפים
החשש . דיני נשבר או נשמט(ב ,  קמב-ג ,  קמא:ד"פס

י תנועת השבירה ניקבה הריאה או שמא "הוא שע
  ).נכנס העוקץ ונקב הריאה

  אומן
המסרס . המקיז אינו נוגע בסימנים וא. א(א ,  כו:ד"יו

  ).ל"כנ(ה -רנד). אינו נוגע בבני מעיים

  בדיקה
מתי יש (י -ג, מז.). יכול להשליך הראש בלי ב( לט :ד"יו

מתי (ד , מח). הריאה. חוץ מב. חיוב לבדוק בשאר ט
אם מהני מה (נא ). חרי שנחלט בחמיןא. מועיל ב

מ "כ(נט ). שעשתה בזהירות שיראה משאלות וטרפות
  .).כשרה אם היינו בלא ב' שנ

, נז.). כשיש ריעותא והשליך הראש בלי ב(ב ,  נג:ד"פס

). ניקב הפנימי מחמת חולי ולא בדקו החיצון(ב -א
לצואר קרוע ומלוכלך (ד -א, סה). ל"כנ(ד ,  סד-ג , סג

ד -ג, קכא.). כשחזינן ריעותא צריך ב(ד -ג, ק). בדם
). כשיש סירכה בשאר איברים שנקב פוסל בהם(

במקום שאמר כשרה אם צריכה הריאה (ב -א, קמא
  .).ב

  .בדיקה, ראה לקמן אצל ריאה

  בית הכוסות
. פ מקילין"ד כ"כ וכנגדו ק"מחט מונח בביה(ב ,  לט:ד"יו

. ל"כנ(מ ). מחט תחוב וכנגדו נסרך כמה צדדים להקל
ד יש כמה "כ וכנגדו ק"ע בביה"נקב שאינו מעל

ש שיש להתיר טרפש הכבד דבוק "מכ. צדדים להקל
חילוק בין (א , מח). ע"כ וכנגדו נקב שאינו מעל"לביה

נ ). כ להמסס ולישב קוץ בוושט"מחט הנמצא בבה
נמצא נקב . נמצא נקב עגול אין תולין בידא דטבחא(

ב , נט). מפולש מחיים' מפולש מתי תולין שלא הי
  ).א אם צריך בדיקה"מחט תחוב מצ(

). כ"דיני נקב ומחט בהמסס ובה(ד ,  קכז-א ,  קכו:ד"פס
מחט תחוב ונמצא קורט דם מבפנים ולא (ד -א, קכט

  ).מבחוץ

  גולגולת
אווזות שבראשם נוצות זקופות וכנגדן נקב ( כ :ד"יו

הכי ) מתולדתו ב) יש להכשיר מטעם א. בעצם הג
לצרף הדיעה ) ד. עור ונוצות מגינים) רביתייהו ג

שיעור נקב (ב , כ). המתירה בלא נקיבת הקרום
. ג' פי(ד , כ). שליש סלע. דקה ועוף, בבהמה גסה

  .).נפחתה הג: באדם(כא ). אטומה

  ).ל"כנ] (ג, קיט[ עה :א"ז ח"אהע

נחבסה (ג -ב, מה). נחבסה ברובה(ב ,  מח-ג ,  מד:ד"פס
רוב (א ,  מו-ג , מה.). ט' רוב הקיפה הוי ודאי או ס

והיינו , גובהה משערין בפדחת או בכל היקף הראש
שהרוב הוא מכנגד המצח או מהעורף ועד יותר 

אם השלם שבין נקב לנקב מצטרף (ב , מו). מאמצע
נסדק רוב גובה (ב -א, מז). נסדק רובה(ד , מו). לכסלע

רוב גובהה ' פי(ג -ב, מז). ס"אם יש להתיר מטעם ס
). נחבסה ריעותא קרוב לשבירה' פה לפי הפיורוב הקי

נחבסה חצי גובה וחצי (א , מח). רוב גובהה' פי(ד , מז
אם חסר כסלע היינו רק (ג ,  מט-ב , מח). היקף

אם יש (ב ,  מט-ד , מח). ובדקה לפי ערך, בבהמה גסה
סלע שוחקת או (ד -ג, מט). חילוק בין עוף הגס לדק

נחבסה או נחסרה פחות מכשיעור אם (ג -ב, נ). עוצבת
ניקב בעוף (ד -ג, נ). צריך בדיקת הקרום שלא ניקב

כמה טעמים להתיר (א ,  נא-ב , נ). י"ונקשר שאשי
ד -ג, נד.). אווזות שמתולדתן נמצא נקב בעצם הג

  ).קיצור דיני נתרוצץ וניקב(

  גרגרת
ד , כו). ל"כנ(כג ). או נבלה. ט. פסוקת הג(א ,  א:ד"יו

פסוקת ' ס. על הסכין. ת מהגאחר שחיטה מצאו טבע(
מצאו טבעת ] (ד-ג, ח[רנו ). בשחיטה' לא הוי ס. הג
ס נגד "ס. י שחיטה"אם הוא ע' שנפסקה וס. מהג

אם הוי . חזקת איסור דבהמה וחזקת היתר דסימנים
  ).ריעותא ודאית

  ).או נבלה. הוי ט. פסוקת הג(ב ,  קסד-ג ,  קסג:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

מב

,  עא-ג , סח). וחוזרים ומתחברים. ג' ב(ד -ג,  סד:ד"פס
  ).שיעור הנקב בבהמה ובעוף. דיני מכה בג(א 

  דקין
רגילות (מז ). בעת שהוחזק למצוא פאקין(ג ,  לט:ד"יו

ב -א, מז). פאקין בדקים אם צריך לבדוק אחריהם
ג "מוגלה ע(ט , סו). ובריאה. חילוק בין בועות בד(

. אדמומית בד(ד ,  סו:הוספות). בועה ושומן סותמה
  ).חוץ נוטה לשחורמב

  דרוסה
, חתול בדקה. ד(ג , נב). זאב בגסה. ד(ד -א,  נב:ד"יו

חילוק בין (ה , נב). נץ וגס. ד. במצילין ובאין מצילין
דוב ונמר . ד(ו , נב). למכור לנכרי. לספק. ודאי ד
ולד (נז ). בתרנגולים בלול ודלת רחב' נמי(נג ). בגסה

האדים בשר כנגד בני . יש להקל מכמה טעמים. ד
' ס] (ג, סח[עא ). זאב בבהמה גסה. ד' ס. מעיים דוקא

ס נגד "שנתערבה אם הוי ס. ד' ס] (ד, ח[רנו .). ד
הוי כסופה לינקב או כסופה . אם ד. חזקת איסור

] ב, ט[רנו ). בושט הוי טריפה או נבלה. אם ד. למות
נאמרה בתורה . מ וד"הלמ. ם שכל הט"שיטת הרמב(

חוששין . ולד ד(רסח . )ולכן מחמירין בספיקה
עז . כשנדרסה נגד חלל הבטן, שנתפשט הארס בולד

אין . ס"פ הוי ס"עכ. שנדרסה תחת הלחי ולדה מותר
. דוב קטן בן תרבות שד(ע -רסט.). ס בד"מחמירין בס

דוב דומה . בהמות גסות תחת הלחי וסמוך לקרנים
כיון שהוא . ל דכשר"תחת הלחי ועל הגלגלת י. 'לארי

א יש "בדרסה במק. קטן בן תרבות יש להקל
מ יש לצדד להשהות אף "ובהפ, ח"להשהות יב

להקל דהוי ' בשריטות נ. זאב בגסה. ד(רעא ). בדקות
. חתול בן תרבות הכה תרנגולת וברחה(ערב .). ד' ס

. במקום מצילין' מה שברחה אחר שהכה אותה לא נק
  ).בהכאה לחוד פלוגתא ויש להקל למכור לנכרי

  .).ד' ס(ג -ב, רנג). זאב בגסה. ד( א , קסה:חידושים

הטעמים ומתי לא . ד' ס(ב ,  קמו-א ,  קמה:ד"פס
חוששין . ולד ד(ד -א, קמו). מוקמינן אחזקה

עז . כשנדרסה נגד חלל הבטן, שנתפשט הארס בולד
אין . ס"פ הוי ס"עכ. שנדרסה תחת הלחי ולדה מותר

  .).ס בד"מחמירין בס

  המסס
כ "חילוק בינו לבה. מחט שתחוב בה(א ,  מח:ד"יו

מהי (ג , מח). אם מהני בדיקה(ב , מח). ולוושט
ד , מח). שלא יצא לחוץ או שאין שם נקב, הבדיקה

קוץ מונח וכנגדו . נמצאה כנגדה סרכה או קורט דם(
  ).ד"מחט תחוב ולא נמצא ק(מט ). ד"ק

). כ"ובה. דיני נקב ומחט בה(ד ,  קכז-א ,  קכו:ד"פס
נמצא קורט דם מבפנים ולא מחט תחוב ו(ד -א, קכט

  ).מבחוץ

  וושט
עורות ' ניקבו ב(א , כד). או נבלה. ט. נקובת הו( כג :ד"יו

הלעיטו (כה ). ל"כנ(ז -ה, כד). 'ז ועלה קרום בא"זשלכ
מתי חייבים (א , כה). אווזים בעיסות ולא בדקו

' וב' בהלעיטו עיגולי עיסה קטנים וגדולים א, לבדוק
אם אסור בדיעבד בהלעיטו בעיסה (ב , כה). א"בב

בישב . הוי נבלה. נקובת הו(ג , כה). שיש בה קוצים

כו ). לה קוץ ובהלעטה אם הוי ספק בשחיטה
כשמקיזים בבהמות סמוך לסימנים אם חוששים (

). אומן המקיז אינו נוגע בסימנים(א , כו.). שנקב הו
' לא הוי ס. יש לצרף הדיעה שנקובת הו(ג , כו

). בשחיטה' הוי ס.  שנקובת הו'ראי(א , כז). בשחיטה
ה , מז). ולא בריאה. חשש דשמא הבריא רק בו(ד , לא

חילוק . ישב לה קוץ(א , מח). חיוב בדיקה בהלעיטו(
הטעם דלא ] (א, ע[עג ). כ"בינו למחט שנמצא בבה

י "נקרע העור ע(רנג ). פסקינן כעולא בישב לה קוץ
, אין הכרע אם אסור מדינא או גזירה, תלישת נוצות

כשמקיזים (ה -רנד). מ"ויש לסמוך אבדיקה בהפ
מקיל מכמה (רנד .). בבהמות אם חוששים שניקב הו

. מבפנים יש להקל. פ בבדיקת הו"עכ(רנה ). טעמים
רוב בהמות כשרות עדיף מחזקת איסור דבהמה 

נמצא . טריפה או נבלה. נקובת הו] (א, ט[רנו ). 'בחי
ה ל דודאי נעשת"אחר שחיטה אם אפ. נקב בו

חילוק בין . שנפסלה' השחיטה ועליך להביא ראי
חילוק בין ידע . לשמוטה וסכין פגומה. נקובת הו

הוספות ). לבין לא ידע. וש' שהיא שמוטה ואחז הסי
אם ' ג העורף כנגד הסי"עוף שנקרע העור שע(א , סו

  ).צריך בדיקה

). או נבלה. הוי ט. נקובת הו(ב ,  קסד-ג ,  קסג:חידושים
). ואין עליו קורט דם מבפנים. תחוב קוץ בו(ג -ב, רנג
א יותר אדום "כשמק. בדיקה מבחוץ(ג -ב, רנד

  ).מהשאר

ד , נו). נקב וקוץ בושט, דיני מכה(ד ,  סז-ג ,  נו:ד"פס
ניקב עור פנימי ועלה קרום שיש עליו הגנה בעור (

ניקב (ב -א, נז). ז"החיצון וניקב עור החיצון זשכ
ניקב (ד -ג, נז). ו החיצוןהפנימי מחמת חולי ולא בדק

). ל"כנ(ד -א, סב). החיצון אם מועיל בדיקה בפנימי
ניקב הפנימי מחמת חולי ולא בדקו (ד ,  סד-ג , סג

או גרגרת וחוזרים . ו' ב(ד -ג, סד). החיצון
ואם הלעיטו , יש לבטל הלעטה(א , סז). ומתחברים

  ).בקוצים צריך לבדוק

  .).אם היא נבלה או ט. לענין נקב בו(ע שחיטה "עיי

  ולד טריפה
  ).ולהדיוט מותר, לענין קרבן( נז :ד"יו

  זפק
. וצד השני נקוב בביילק. מחט בז(א ,  ע:ד הוספות"יו

ומהיכן מתחיל המעי שיוצא לצד . מהו גגו של ז
  ).קורקבן

  ).לקורקבן. ניקב גגו והמעי שבין ז(ב ,  סח-ג ,  סז:ד"פס

  חוזרת להכשרה
' ד. יכולה לחזור להכשירהאם טריפה (ד -א,  כד:ד"יו

  ).ל היתר"כיון שנטרפה א(לז ). שיטות

בנשבר , מתי יכולה לחזור להכשרה(א ,  קסח:חידושים
  ).סרכא בכסדרן, וחזר ונקשר

שומן . בידי שמים. מתי חוזרת להכשרה(ד -ג,  פה:ד"פס
  ).אווזא הבא מכח פיטום הסותמת הנקב

  .ראה לקמן אצל קרום

  חלב
שחט ויש לו חלב ממנה שנחלב (א ,  קב-ד ,  קא:ד"פס

. י אסור למכור הבשר לנכרים בלי בדיקה"תוך ג



  )טריפות( ענינים מפתח  

  

מג
  ).יש מכה בצלעות. נאבדה הריאה

  חוליות
. ט' כשנשבר בית קיבול הצלע בצד א(ב -א,  קמב:ד"פס

ל בצלעות הקטנות "כנ(ד -ג, קמב). צדדים נבלה' בב
  ).מה דינו

  טחול
נמצא כן נקוב מתולדתו בשפתו במקום העב ו( יט :ד"יו

נקב מתולדה בדק שבעב יש (ג -מב). ברוב העגלים
). העוף. נקב בט(א , מב). בשור גדול' להקל אפי
בעגלים להתיר בגסות , נקב בעב שבדק(ג ,  ע:הוספות
  ).מ"רק בהפ

,  קכג-ג , קכב.). דיני טריפות ט(ד ,  קכג-ג ,  קכב:ד"פס
-ג, קכג). נקב מתולדה(ב -א, קכג). נקב בדק שבעב(ב 
  ).מלא מים. ט. עם העור מציל. עב' עד היכן נק(ד 

  כבד
נקב בטרפש (מא ).כ"לבה. נסרך טרפש הכ(ב ,  לט:ד"יו

טעם . מ"בצד שמאל יש להקל בהפ. רחוק מהכ. הכ
האיסור בנקב כי חסר המבדיל בין אברי הנשימה 

שדרך , לאברי המאכל או מטעם שסוף הכבד לינטל
הוו . ובקנה הכנקב בטרפש (ד , מא). שם חיותו מהלב

חלב , הטחול, י הכבד"כשנסתם הנקב ע. טריפה' ס
. וכ. ניקב חצר הכ(ב ,  סו:הוספות). ב"טמא וכיו

  ).סותמו

, זיתים היינו רק בבהמה גסה' אם ב(ג -ב,  מח:ד"פס
, קיג). הכבד. דיני ט(א ,  קכ-ג , קיב). ובדקה לפי ערך

ד -ב, קיד). 'ודאי או ס. כשלא נשאר כזית ט(ד -ג
-ב, קטו). 'חי' השיטות בכזית במקום שהי' ביאור ב(

אם ניטל (ב -א, קטז). 'ביאור סוגית הגמ. מחט בכ(ד 
ל "מ למינים שא"נפ. ע או מצד המרה"מצ. ט. הכ
אם (ב , קיז). במרה' אם גם בעוף תלוי(ג , קטז). מרה

 -א , קיח). בעוף גדול, שיעור כזית גם בבהמה דקה
  .).דיני מחט בכ(ב , קכ

  תכליו
מד ). כ ניטלו"הקטינו מכפול וענבה ואח(ד ,  כד:ד"יו

א , מד). יש להקל אף במלוחים ומרים. ז בכ"מ(
.). נמצא דם בכ(ה , מד). צ כיס"א. ז בכ"הטעם שמ(

ז "שיעור הצלילות במ(מה .). שינוי מראה בכ(ו , מד
מים בשלחופית כמראה דבש ולא הגיע (מו .). בכ

. 'והקטינה א. כ' ג(ד , רסג). מ"יש להקל בהפ, לחריץ
יש להקל אף . ז בכ"מ(ו -רסה). בדרא ושלא בדרא

מ ראוי "מ, במלוחים ומרים ואף בלא שלחופית
ח -ז, רסו). לשאול גדולי דורינו אולי יסכימו להקל

שהשחירה ושאר . כ(י , רסו). אם הוא כשר. דם בכ(
התיר . י נקב"ז שנשפך מהם ע"מ(ערב ). מראות

ויש כמה ,  ואין מוגלהמשום שלא הגיע ללובן
  ).ספקות

או בטחול . יתרת בכ] (ב-א, נו[ קצד :ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ] (ד, נז[קצה ). מהן' שהקטינה א

ניקבה (א , קכד.). הכ. דיני ט(ד ,  קכה-א ,  קכד:ד"פס
אם עד (ג , קכד). נחסרה. נחתכה(ב , קכד). י חולי"ע

ד -ב, קכה). מים מלוחים(ד , קכד). הלובן ועד בכלל
  ).שינוי מראה(

  כרס
  ).נקב כסלע(ד -ג,  קכה:ד"פס

  לב
שומן (ב , קיב.). א מחללי הל"ניקב לכ(א ,  קיב:ד"פס

ניקב (ד , קיג.). עצם בל(ד -ג, קיב). שסותם הנקב. הל
  .).א מחללי הל"לכ

  לחי
ד -א, ס). ל"כנ(ד -א, נח.). דיני ניטל הל(ד -ג,  נו:ד"פס

  ).ל"כנ(

  לשון
  ).ל"כנ(ג , ס.). נימוק הל(ג ,  נח:ד"פס

  מוח
עצם היוצא מהגולגולת אם חוששים לנקיבת ( יט :ד"יו

לרוב . ניקב קרום התחתון בלבד(כא .). קרום המ
נמצא תולעת בתוכו .  עד שינקבו שניהם-הפוסקים 

נתמסמס . ניקבו זה שלא כנגד זה. או בין הקרומים
נתמרך (כב ). ניקב קרום המוח: באדם. במיעוטו

. מ. עם או בלי חסרון. ונתמסמס פסול נתמזמז כשר
בחדשי הקיץ דשכיחי (ט , מז). מקיף מים מכל צד

  ).ש יפתח ויבדוק"כל יר. מים במ

תלוי בקרום התחתון או . עיקר הט(ד -ג,  רנג:חידושים
  ).העליון, ניקב קרום התחתון(ד -ג, רנד). העליון

נתמרך ונשפך כמים (ד , נא). ל"כנ(ג ,  נב-ב ,  נא:ד"פס
א ,  נג-א , נב). מעצמו או שעתיד לינקב הקרוםפוסל 

). ל נתמסמס"כמה צ(ד -ג, נב). נתמעך ומוח מקיפו(
בין קרום לגולגולת או . נמצא תולעת במ(ב ,  נה-ב , נג

ניקב קרום (ד -ג, נג). מתי כשר, בין הקרומים
קיצור דיני ניקב (ב -א, נה). זה שלא כנגד זה. התחתון

  ).הקרום ונתמסמס ונמצאו מים במוח

  .ע שדרה"עיי

  מסוכנת
מחט שנמצא . למסוכנת וגוסס. חילוק בין ט( רנז :ד"יו

דבר . אם אמרינן סופה לינקב, או אכלה סם
  ).שהבהמות מתות

  ).למסוכנת. חילוק בין ט(ב ,  טז:א"ז ח"אהע

חילוק בין כל העומד לינקב כנקוב לדין (ד ,  קי:ד"פס
המהלכת בהמות המתות מחולי (ד -ב, קמח). מסוכנת

  ).ומוצאים במעיהם בהרות אדומות

  מעים
). נחמרו' פי(ג , קכו). מ"נפלה לאור ונחמרו ב(ג ,  לו:ד"יו

  ).סניא דיבי דשפכי להדדי' ב(ג , רסד

  מרה
. ניטלה המ(ב -רסא.). מין עופות שאין להן מ( יט :ד"יו

כ "בניטלה אח. כ"חילוק בין חסרה מתולדתה או אח
חילוק בין ניטל ביד . אם מהני טעם מרירות בכבד

טעם . או לא' ובין נשאר התלי, ב"י חולי וכיו"לניטל ע
חסרה (רסג ). ג"ל בתוך הכבד או סגי ע"המרירות צ

. ח"מ לא מהני יב"מ. אם הוי ספיקא דדינא. מ' או ב
אם מהני טעם מר . מ' ב. חילוק בין עוף לבהמה

' בב' דשפכי אהדדי אם מהני אפי. מ' ב(רסד ). בכבד
אם בעי שפכי (ד , רסד). רדות בראשן וסופןנפ. מ



  ות מפתח–צמח צדק   

  

מד

). לחבירו' להדדי כל הליחה או סגי בנשפך מים מא
. שנסרכה לצלעות וניקב שם ושלם מבחוץ. מ(ערב 
ויש תולין במכה . דיש מתירין סרכה במ, התיר

סתימת הכבד (ג ,  סו:הוספות). בריאה' שבדופן אפי
ואם כיס השתן , ה כנסמסמס"גדולה ל. מ(ג , סו.). במ

. מ(ד , סו). ר ומתות לא יאכלו מהם"נפוחה עם מ
  ).שבולטת מבין הצלעות אין חשש

. מ(ד -ב, קכ.). המ. דיני ט(ד ,  קכב-א ,  קכ:ד"פס
. ניקבה המ(ב -א, קכא). 'ודאי או ס. שניקבה ט

א , קכב). והכבד כנגדו ועלתה בו סתימא מעליא
 טעימת(ב , קכב). ודאית. חסרה מתולדה אם הוי ט(

הכבד מועיל רק בחסרה מתולדה ואין רושם מכיס 
  .)המ

  נפולה
  .).ט' ס( עד :א"ז ח"אהע

ג , קמז.). דיני נ(ב ,  קמח-ג , קמו). ל"כנ(ד -ג,  קמו:ד"פס
ב -א, קמח). ע ואחר הלכה"בדיקה דאחר שהתה מעל(
  ).עוף שנפל בכח אדם ואין כנפיו נדבקים(

  ספק טריפה
ח מטהרת עצמה "שהייה יב(ז ,  טז:א"ז ח"אהע

  ).וחברותיה

  צואר
נמצא נקב (ג , סז). קרוע ומלוכלך בדם(ד -א,  סה:ד"פס

  .).בצ

  צלעות
  ).מכה בדופן. וחזר ונקשר. נשבר הצ(ז ,  כד:ד"יו

  קיבה
ניקב (מט ). ע וכנגדה נפוח"ניקב מעל(ד ,  מח:ד"יו

  ).נמצא נפוח. ד"ע ולא נמצא ק"מעל

  קורקבן
יתד ברזל (נא ). ד"ע ולא נמצא ק"ניקב מעל( מט :ד"יו

אם השומן סותם . אם מהני בדיקה מבחוץ, תחוב
  ).עור הפנימי הוא הכיס שבו המאכל(רסז ). הנקב

ושומן סותמו אם . מחט תחוב בק(ד -א,  קכח:ד"פס
. אם התחיל הנקב בשומן. חוששים שמא הבריא

ד -א, קכט). חילוק בין סתימת סרכה לסתימת שומן
או , מחט תחוב ונמצא קורט דם מבפנים ולא מבחוץ(

נקב . תולעים בק(ד , קל). ד גם מבפנים"לא נמצא ק
  ).שעובר גם את כיס המאכל' בפנים פי

  קרום
כשאין הנקב פוסל . שעלה מחמת מכה. ק(ז -ד,  כד:ד"יו

. חילוק בין ק(לז ). סתימא' מחמת עצמו מהני לי
' א. גם בניקב ק. צ בדיקה"סתם שא. מחמת מכה לק

  ).מ"מ. ח ק"ל

. ניקב עור פנימי של וושט ועלה ק. ל"כנ(ד ,  נו:ד"פס
שיש עליו הגנה בעור החיצון וניקב עור החיצון 

מתי הוי סתימא (ד -ב, פה). ל"כנ(ג , סא). ז"זשכ
כשישנה הסתימה מיד כשניקב או כשאין , מעליא

  ).הסתימה מתהוה מחמת הנקב

  .מוח. ראה גם לעיל אצל חוזרת להכשרה

  רגל
' כ חתכה למע"ג ואח"שנחתך בצוה(א ,  כד:ד"יו

). בהמה צולעת אם מותר לאכול חלבה(נט ). ג"מצוה
' אם שמוטה צריכה בדיקה שלא איעכול ניבי(ד -ג, נט

אחר אכילת האווז נמצא (ד ,  סו:הוספות). לעכב
, ח שיצא לחוץ"י א"עצם הקולית נשבר ונקשר שעשי

ואף שנשבר סמוך , י"בלא שעשי' ויש מתירין אפי
  ).ח לשמוטה"בגוף אלחבורו 

ג "הארכובא היא הקניא וצוה, באדם( עד :א"ז ח"אהע
ג "נולד חסר מצוה. ל"כנ] (ג, קיט[עה ). סמוך לקרסול

  ).ד לנחתך"ל

  ). הקניא-באדם ( שנח :ב"ז ח"אהע

נחתך בפרק האמצעי רוב (ג ,  קסה-ג ,  קסד:חידושים
וגם להאוסרים אפשר שמתירין , הפוסקים מתירין

חילוק בין (ד -ג, קסה). בנשבר ואין בשר ועור חופין
בהמה לעוף לענין נשבר בפרק אמצעי ולענין שמוטת 

נחתך בארכובה עצמה או בין (ד , קסה). הירך
נשבר העצם ולא (א ,  קסז-א , קסו). הארכובה לשוק

חילוק בין (ג , קסו). יצא לחוץ ואין בשר ועור חופין
ן העור נגלה לאויר העולם לנגלה לאויר שבפנים שאי

חילוק בין יצא לחוץ לנגלה (ד , קסו). ובשר דבוק בו
אם מועיל חזר ונקשר באין (ד -א, קסז). לאויר העולם

ב חופין רוב עביו ורוב "עו' פי. ב חופין את רובו"עו
ב חופין רובו הוא מטעם "אם עו(ד , קסז). הקיפו

נשבר למטה (ד , קסז). שיכול להעלות ארוכה
). ה"מהארכובה וחזר ונקשר מתי מועיל לענין אבמ

ב "אם עו' מסיק להקל בלא יצא לחוץ וס(א , קסח
  ).חופין את רובו וחזר ונקשר

ס אך צריך "ך הוי ס"טשי(א ,  קמג-ג ,  קמב:ד"פס
נשמט ירך מהכף ולא ניטל (ד -א, קמג). ג"לבדוק צוה

ך מותר מטעם "טשי(ג , קמג). 'ולא איעכול ניבי
העצם ולא יצא לחוץ נשבר (ב ,  קמד-ד , קמג). ס"ס

יתרת (ב -א, קמד). חזר ונקשר. ואין בשר ועור חופין
. ג"בצוה. דיני ט(ב ,  קמה-ג , קמד.). שאין לה תואר ר

נחתך אלימא ורוב חד קטינא או חד קטינא ורוב 
  ).אלימא

  ריאה
חסרון . חסרון שאין בה נקב(ד -ג,  רנב:חידושים

נפוחה כמו שהיא (א , רנד). חסרן אוני. קמט. מבפנים
ד , רנד). שיעא כאופתא. קלה כעץ. או גישוואלן' בחיי

  ).י סתימה"הדרא בריא ע(

  אונות, ריאה
כשאין החודים ' לב' שנתפצלה בעובי. א(א ,  כח:ד"יו

ב , כח). פיצול מקמא דאונא ומקמא דאומא. שוים
כשאין לה ' פיצול מקמא כשיש לה גומא או אפי(

 :הוספות). רהורדא קטנה ששינתה תוא(כט ). גומא
  ).פיצול בעובי ונופל לגומא ומושרש היטב(ג , ע

  .).חסרון א(ד ,  רנב:חידושים

חילוק (ב -א, עב.). דיני טריפות הא(א ,  פד-א ,  עא:ד"פס
הטעמים להטריף (ג , עג). ורדות' בין יתרת מקמא לב

). חילוק בין פיצול ליותרת מקמא(ג , עד). יתרת מגבה
 -ב , עו). אם פיצול יכול להשלים חסר אונא(ב -א, עה
ז הורדא שלא במקומה "יותרת בדרי דאונא ועי(ב , עז

כשאין חתוכי דאוני (ב -א, עז). לאומא'  בין אונא הג-



  )טריפות( ענינים מפתח  

  

מה
אם (ב ,  עט-ג , עח). ויש סדק פחות מכעלה הדס

חסר אונא (ב ,  פ-ג , עט). יותרת מקמה משלמת
 -ד , פב). ל"מ לתר"נפ. מטעם נקב או מטעם חסרה

  ).הטעמים להטריף יתרת מגבה(ב , פג

  בדיקה, ריאה
שהוא מיעוט : טעמים שהצריכו בדיקה' ג(א ,  כה:ד"יו

שיכול , שקרוב ומזומן והוי כמעלים עין, המצוי
לא (ג , כה). כ סירכות"להביא למכשולות שימצאו אח

. במקום שצריך ב(ד , לא). בידים. בדק ואבד הר
כשרה ' מ שנ"כ(ה -א, לו).  איננו בקיאים-מדינא 

. ת"סר, מראות כשרים, גלדי. פושרים. היינו בלא ב
ל דצריך נפיחה "י. בגלדי אם צריך ב(ח -ו, לו). כסדרן

. ובכן בר, בנפיחה בלא מיעוך. ת ב"בסר. בלא קליפה
אחרי שנחלט . מתי מועיל ב(ד , מח). סמוכה לדופן

במקום (קנב ). א,  כה-ל "כנ(י , קכט). בחמין
א ,  סו:הוספות). וטב שלא לבדוקשסומכים להקל מ

  ).שמזיעה טיפי דם אם יש לסמוך על בדיקה. ר(

במקום שסומכים להקל מוטב שלא (ג ,  קפג:חידושים
  ).לבדוק

א , צ). ז צריך לנפוח"ניקבו העורות זשכ(א ,  פד:ד"פס
כ מצאו מחט בתוכה "ואח. במקום שנופחין כל הר(

אם מועילה הנפיחה או חוששין שמא לא דקדקו 
, פט). פושרים בריאה. אם אנו בקיאין בב(א , פו). יפה

ז "ניקבו העורות זשכ(ב -א, צא). בקיץ במים קרים(א 
,  קב-א , ק). כשנגלדה. ב(ג -ב, צא). אם מועיל נפיחה

חשש , משום קדושה וזריזות(ד -א, ק.). הר. דיני ב(ד 
. עיקר הב. כמעלימים עין' שלא נהי, למיעוט המצוי

. אחר שאר הט. אם צריך ב(ב -א, קא). על סרכות
נאבדה (ד -ג, קב). מתי צריך לנפחה(ג -ב, קב). בריאה

' דעת הסוברים שהוא חשש דאו. קודם ב. הר
בכסדרן אם ' מדינא דגמ(ד -ג, קט). למיעוטא דשכיח

. אם צריך ב(ד , קי). ליקוט דינים(ג -א, קי.). צריך ב
  ).בריאה. אחר שאר הט

  בועות, ריאה
ה , לא). ולא טינרא. צלקת ובתוכה מוגלה ב(א ,  לא:ד"יו

בועה (לג ). יותר מבשאר אברים. בועה הקילו בר(
ד צריך "הטעם שבתב(א , מד). קטנה בשפולי אונה

ז כשר "המקור לסוברים שמ(ב , מד). ז וגם כיס"מ
הטעם שאוסרים מים מלוחים (ג , מד). ד"בתב

ר ובשא. החילוק בין בועות בר(ב -א, מז). ומרים
הטעם שצריך (א , רסו). ע"בועה מעל(ב , מז). איברים
ל "הטעם ומקור שצ(ג -ב, רסו). ז וכיס"ד מ"בתב

  ).ל"כנ(ט , רסו). זכים ולא מלוחים ומרים

טינרי , יבש, קשה, אטום(ב ,  פט-ב ,  פח:ד"פס
, עם מים סרוחים. ב(א , צב). והחילוקים ביניהם

שלחופית (א ,  צג-ב , צב). מלאה דם, מלוחים ומרים
.). בשפולי ר. דסמיכי וב. ב' ב(ד ,  צח-ב , צו). שנקלפת

. ב(א , צח.). טנרי דסמיכי או בשפולי ר' ב(ד -ג, צו
, צח). ע ומוגלה מעט ונכסה רובה במראה בשר"מעל
). ומיעוטה בולט. רובה על שטח הר, בשפולי. ב(ד -א
ד "אם מחזיקים תב(ד , קח). טינרי, צמחים(ב , קח

  ).' או ס.לודאי ט

  מחט, ריאה
  ).אם ולמה צריך נפיחה, הנמצא בפנים. מ( נא :ד"יו

י מחט אם ומתי "ע' ניקב קרום א(א ,  פה-א ,  פד:ד"פס
. חוששין שמא הבריא ושמא ניקבה וחזרה לאחוריה

). ל"כנ(ב ,  צ-א , פט). טעמים לחלק בין ריאה לושט
אם יש חילוק בין קופה לבר לקופא לגו (ג -ב, קח

  ).ל"כנ(ב , קטו). כשלא יצאה לחוץ

  מראות, ריאה
טריפה . מ(לה ). מראה כחלבון אחר שנתבשלה( לד :ד"יו

צ "המותר א. שינוי מ(ד -ג, לו.). ובר' בקרום א
). י שליקה"אתגלי בהתייהו ע(ג , קכו). בדיקה
שמזיעה טיפי דם אם דמי . ר(א ,  סו:הוספות

  ).להאדימה

האדימה (ב ,  ק-ג ,  צט.).ר. דיני מ(ב ,  ק-ג ,  צח:ד"פס
  ).מחמת מכה שבדופן

  נקב, ריאה
ניקבו העורות (א , פד.). בר. דיני נ(ד ,  פז-א ,  פד:ד"פס

שיטות . מורנא בר(ב ,  פז-ב , פו). ז צריך לנפוח"זשכ
ע או מטעם דסוף "מצ. בסמפון ט. נ(ג -ב, פז). 'הפוס

ז אם "ניקבו העורות זשכ(ב -א, צא). הקרום לינקב
  ).מועיל נפיחה

  .פירשא. ע תולעים"עיי. מחט, ראה לעיל אצל ריאה

  סרכות, ריאה
ממוצע ' מיעוך ל] (א, כא[כב ). דבוקה בצלעות. ר( ו :ד"יו

שניקבה . ר(ג -א, כד). בין נימוח כליחה לניתק בכח
תרתי אוני דסריכן (ג , כד). כ סביך בבישרא"ואח

מ לסריך "חילוק בין קרום שעלה מ(ה , כד). להדדי
. איך אוסרים ס(ב , כח). שרא ולסרכה כסדרןבבי
ס "שלכ. ס(א , לב). ס מחמת שסופה להתפרק"שלכ

י מיעוך יש "בנימוחה ע, ולא נפחו לבדוק בפושרים
ת אם צריכה "סר(א , לו). להקל אבל לא בנקלפה

אם טעם . כסדרן אם צריכה נפיחה(ב , לו). נפיחה
ת "סר(ז , לו). שסופה להתפרק מה מהני הנפיחה. הס

). הסמוכה לדופן. וכן בר, בודקים בנפיחה בלא מיעוך
דלדול שנסרך (לח ). באונה מינה ובה כשרה. ס(ח , לו

י קליפה "מ יש להקל ע"י מו"לשומן הלב ולא נימוח ע
בלא נקב או שסופו . אין ס. ד"אם יוצא ט' אפי

. אוסרים רק מספק. אם כל הס(נח ). להתפרק
המנהג בקליפה (ט - ז,קד). מיעוך הנהוג. מחיתוך לגב

מ אף למקום "ובהפ, יש להקל רק בנסרכה לדופן
י גלגול "מנהג המיעוך באמצע ע. שאין הנקב פוסל

מ גם "אצבעות והנשאר קולפים בנחת יש להקל בהפ
והסומך , מחיתוך לגב או מגב לגב' לב' ס מא"בשלכ

י "מנהג המיעוך ע. ס ממש אין מזחיחין"אף בשלכ
. ס ממש"גלגול אצבעות בלבד יש להקל אף בשלכ

. שבוקעים הס. מנהג המיעוך בס(רנט ). מעשה דרינוס
המנהג בקליפה רק (דש ). וקולפים לכאן ולכאן

). י גלגול"ס להקל רק ע"בשלכ. בסרוכה לדופן
  .).מנהג קליפת הס(ד ,  כב:הוספות

האסורה . ס אף בס"אם מתירין ס(טז ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).קב כנקוב דמיכל העומד לני(א , רנד). מדינא

מגב ', לג' מא. ט' ס הוי ודאי או ס"שלכ(ג -א,  קג:ד"פס
ס "שלכ. טעמי איסור הס(ד -ג, קג). משפולי, לגב

כסדרן . שניקבה וס. ר(ד -א, קד). וההיתר כסדרן
ממקום . ס(ב -א, קה). סותמת את כולה או חלקה

א , קה). י מיעוך"למקום באונא ועושה קמט ואזלא ע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

מו

שיטות . סריך בבישרא או סביך בבישרא(א ,  קח-
). ל"כנ(ב , קח). היוצאת מהבועה. ס(ד , קה). 'הפוס
מחמת נקב אם . י שס"לשיטת רש(ג ,  קט-ג , קח

ג , קט). ס"ואם אפשר לצרף אותו לס' נאסר רק מס
ג ,  קי-ד , קט). לימוד זכות על המנהג לקלוף(
, ח"פר, ח"ליקוט דינים מב. רישומי דברים בקוצר(

). ו"פ ותויק"כו, י"בל, ש"חג, פ"לה, ת"פר, ג"כנה
אם תולין , הסיר הסירכה בסכין ובצבצה(ד -א, קיא

 -ד , קיא). צריך בדיקה' תלוי אם הי. הנקב בסכין
י מיעוך ומשך הדלדולים "סירכה שעברה ע(ב , קיב

בשאר איברים . ס(ד -ב, קכא). ובצבצץ במקום ההוא
  ).שנקב פוסל בהם

  קלקול בבשר, ריאה
אם הקרומים , בשר מעופש ובתוכה תולעים( ל :ד"יו

בשר בלוי או ווארצלען וגלדי (ה -ב, לא). חזקים כשר
חשש דשמא הבריא רק (ד , לא). אם הקילוף מעכב
כשקולפים יוצאים , שלופרוק(לו .). בוושט ולא בר

חילוק (ה , לו). אם יש להקל בלא בדיקה, טיפות דם
וק בין ווארטצלען חיל(ו , לו). בין בשר בלוי לגלדי

ח , לו). ל בגלדי בנפיחה בלא קליפה"י(ז , לו). לגלדי
מעופש . בשר הר(רנז ). חילוק בין גלדי לקרום(

חולי הדבר (רנח ). ובתוכו תולעת מצדד להקל
כשרואים שהתחילה , תמסמסו. שנמצאו ר

. להתמסמס אם דמי למסוכנת או הולכים אחר סופה
מסיק דמשורת הדין אולי אפשר להתיר אך יש גם 

אם הקרום דק . דלדול ושלופרוק(רס ). חשש סכנה
  ).ד אין בידי להכריע"ובמצוי שיוצא ט, לא לקלוף

). י שאר בריות"ע. 'י ארי"חרותה ע(ה ,  טו:א"ז ח"אהע
  ).י חולי"חרותה ע(ה , טז

ב -א, פט). דיני נשפכה כקיתון(א ,  פח-ד ,  פז:ד"פס
  ).חילוק בין חרותה לאופתא(

  תרתי לריעותא, ריאה
חילוק בין עוברת . ת היוצאת מבועה"סר(א ,  לא:ד"יו

ב , לא]). 'מפתח התשו' ע[י קילוף "י מיעוך או ע"ע
גלדי (ז , לא). ת"דלדול היוצא מבועה קיל מסר(

. ס"ל יש להם מקור בש"אם כל תר(ח -ז, לא). ומוגלה
, לה[לח ). ז"סרכא מבועה דמ. ל"כנ(ב , לב). דיעות' ב
). סרכא מקליפה לקליפה כשרה, .הדלדול אינו ר] (ד

). אם הוי כודאי איסור לענין נתערבה באחרות(עג 
כיסים אם מהני שפכי ' בועי דסמיעי בב' ב(ב , רסד

  ).להדדין

אם . כשאין מעידים על דבר אחד(ב ,  פ-ג ,  עט:ד"פס
ד , פה). ל"כנ(ג , פ). ל"חסר ונקב מצטרפים לתר

). מורנא מתוך בועא(ב , זפ). 'דאוושא וסירכא תלוי.ר(
 -א , צג). אצלה. נגלדה פורתא ועוד ר(ב ,  צג-ב , צא
ג -ב, צג). ל"מבועה ושאר תר' דיני סרכה תלוי(ב , צב

חילוק בין ריאה סמוכה לדופן ויש שם בועה לבין (
ת "להקל בבדיקה בס(ד , צג). מבועה' סרכה תלוי
ב ,  צה-א , צד). י מיעוך"ז או כשהלכה ע"מבועה במ

, צה). בועה מסרכה שבין אונה לאונה למטה מחציין(
. ל"חילוק בין ריאה הסמוכה לדופן לשאר תר(ד -ב

, צו). ש העתיד"שע. ובט' לכן יש להקל בבדיקה ובס
  ).ל דנדה"ל דריאה לתר"חילוק בין תר(ב -א

  ריעותא
  ).לא מחזקינן. אחזוקי ר(ג ,  לו:ד"יו

  שדרה
נתמרך (כב ). יתומתחלת ברי. חסרון בש(ג ,  כ:ד"יו

ברובו . פ בנתמזמז"ג. ונתמסמס פסול נתמזמז כשר
  ).ש"או במיעוטו או בכ

כשאין (ד -ג, נה). ש"דיני מכה בחוה(ד ,  נו-ג ,  נה:ד"פס
). בין נקב לנקב כמלא נקב אם השלם מצטרף לאסור

' הכה בהמה בקרדום ונחתך בשר הירך ב' א(א , נו
  ).שמא נפסקו הפיצולים' ש וס"אצבעות מחוה

  .ע שחיטה"עיי

  טשטוש
  ).כתיבה(ע גטין "עיי

  יאוש
גזילה ). יאוש שלא מדעת(ע אבידה ומציאה "עיי

  ).יאוש(

  יבום
הטעם . ר גדולה ממצות י"מצות פו(ז ,  ו:א"ז ח"אהע

ת וחייבי עשה אין עולים "אינה דוחה ל. דמצוות י
חוזר (ב , ח.). אשה טפי משומרת י' ארוסה נק(ח .). לי

אם אוכלת בתרומה (ג , ח). כי מלחמהעליה מעור
קידש אחיו את אחותה דוחין האירוסין את . ת"מה

אשה יותר ' נשואה מדרבנן נק(ג , לה). ת"הזיקה מה
  .).משומרת י

קידושין הראשונים מפילים או (ג -ב,  שכב:ב"ז ח"אהע
  ).מיתה מפלת

כי . ו נשים פטורות מחליצה וי"ט(א ,  פא:חידושים
אם צרת . ה ביניהם"כשאין איש ואשה כראוי אין י

אם אומרים כל (ג , רי. א, פז). איילונית מתייבמת
  .).שאינה עולה לחליצה אינה עולה לי

נאמנות ). יבם(ירושה . חליצה). ג"חדר(ע אישות "עיי
  ).בעל בענין יבום וחליצה(

  חרש
ואחיו אינו רוצה ליבמה . כשהיא ח( קנט א :ב"ז ח"אהע

  ).אין לה תקנה

  רה לא נבעלתיכנסה ואמ
מתי צרתה . מתי צריכה גט וחליצה(ד -ב,  פו:חידושים
  ).'ולאחר ל' תוך ל. נפטרת

  מאמר
אם , במעוברת שאין הולד של קיימא. מ(ד ,  פג:חידושים

  ).שני. צריכה מ

  ספק
  ).' ודאי ולא ס-דעת הירושלמי (ו ,  מז:ד"יו

  ).שיבמה אם צריך להוציא' ס(ד ,  פג:חידושים

  ).אחות חלוצה' ס(ב ,  רצו:ד"פס

  קטן
זנתה . אם הוי מדאורייתא(ב -א, מו,  לד:א"ז ח"אהע

  ).תחתיו



  )יד( ענינים מפתח  

  

מז
  יד

  ). שמאל-סתם . י(א ,  ד:ח"או

אם ידו כולל ידו של שליח ] (ד-ג, מד[ רפ :ב"ז ח"אהע
  ).פירושו ידו או רשותו. וחצרו

  ידים מוכיחות; ידות
  ).חילוק בין גטין לקידושין בזה( צז :א"ז ח"אהע

התחלת . גטין וקידושין, בנדרים(ב ,  רסח:ב"חז "אהע
חילוק בין יד בנתינת . מסופק' ל. דברים שאינו גומר

כשיש הוכחה מדבר אחר לא (ג , רסט). הגט לביטולו
  ).מ בביטול הגט"י. מ"מקרי י

אמר . בקידושין בנזירות ובנדרים(ב -א,  קכט:חידושים
  ).הרי את מקודשת ולא אמר לי

  ).ידות(ע נדרים "עיי

  יובל
  ).ה"בשנת תקס' ם הי"לרמב(ג ,  רמט:חידושים

  יוחסין
אם ] (א, קלז[פה .). מתי מהני רוב בי(ה ,  יג:א"ז ח"אהע

  .).מעלין משטרות לי

כי מעלין . אין מעלין מתרומה לי( שכ :ב"ז ח"אהע
הוחזק . 'אם מעלין מתרומה דאו. א"פ ע"לתרומה ע

  ).בעיר שהוא כהן

. אין מעלין משטרות לי(ב , צד. )רובי' ב(א ,  צב:חידושים
חילוק אם . עדים או לוה' חילוק בין שטר שנכתב בל

' אם אין מעלין לתרומה דאו. צריך לשלש' הי
.). א אזי מעלין מתרומה לי"פ ע"מתרומה דרבנן וע

  ).'ת לתרומה דאו"אם מעלין מקה(ג , צד

  .ע כהנים"עיי

  יום טוב
הטעם דאין . יתעסקו בו עממין' א. מת בי( רלו :ד"יו

אם . ל כמכוין מלאכתו לי"מלינין מפני כבודו דה
  ).הלינו יתעסקו בו ישראל

  .ע חול המועד"עיי

  יום הכיפורים
  .ע מנעל"עיי

  עינויים
  ).ת"הם מה. ע' אם ה(ג -ב,  סט:חידושים

  קרי
  ).לא לפחוד מזה( קיא :ח"או

  תענית
שלא ' ש ויום א"פחות מכשיעור לענין יב( סב :ח"או

ס "חולה שאב. רבינו הזקן האכיל. ש"הביאה ב
טעם . כשמסתפקים, א שיכבד חליו"שנראה לרוב בנ
ד מתעצלים "משום סכנה או שאין ב, י"שלא תיקנו ב

  ).ע"י אבל לא מעל"יולדת שעברו ג(סג ). מלהודיע

  יחוד
' אפי' הוא בכסותו כו. האב עם בתו( כ :א"ז ח"אהע

 תלוי בשנים או בגידול -בקטנה בקירוב בשר . בוגרת
ח סגי בשני אנשים ובדרך "בת] (ד, נא[לט ). גופה

  ).'ובלילה בעינן ג

  ).כשאשתו עמו, פרוץ(א ,  רנ:חידושים

  ).עם אשתו נדה(ג ,  רסח:ד"פס

  .ע גרושה"עיי

  הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה
עדי הקידושין הוו עדי ידיעה או עדי (ח ,  צ:א"ז ח"אהע

. ב אין כאן ע"העי ה"א ההע"ד ל"למ(יא , צ). ראיה
  ).ז"א עושה בב"וא' אם בא עלי' כלל אפי

. בנשואה אם הוי ודאי', בגרושה הוי ס( קנב :ב"ז ח"אהע
י "שמא לא היו ע, ז"כשאומרים אין אדם עושה בב

  ).בשעה שבעל

  יין
מזוג . י(א , כז). צמוקים שמערבים בו דבש. י( כז :ח"או

כשמערבים בו (ה -ב, כז). תמד שמרים. פ"פ או ו"ג
ז "אומרים בשם אדה(כח ). מבושל. י. קונדיטון. דבש

על , מששה' א. יין' צמוקים לשטאף א' ליט' שצריך ג
או רק , סחיטת המים שנבלעו בצמוקים, חד תרין

, לקידוש. השיעור לגבי י. היין שנסחט מהצמוקים
מסיק . מקוה. נ"יי, נזיר, ללוש בפסח, ג"בפה, נסכים

). ל"כנ(פב ). א מהצימוקיםפ נגד מיץ היוצ"להקל עד ו
  ).קונדיטון. צמוקים שמערבים בו דבש. י(פג 

 מדת -פאנטעק , פראנץ, השרוני הכרמלי( קכד :ד"יו
ג צמוקים עד "מים הניתנים ע(ב , קסז). אדמימותם

  .).שתוסס אם נתהפכו להיות י

שיעור הוצאה . מזוג(א , מז). צמוקים. י(ב ,  כד:חידושים
  ).שיעור ברכה אחרונה, בשבת

  ).שאינו מבושל עדיף. י(א ,  שנח:ד"פס

  ).יין(ע ברכת הנהנין "עיי

  יין נסך
גם (עז ). נ לא הלכו אחר נותן טעם"ביי(ב ,  סז:ד"יו

ם אסור אף "בעכו. ם אסור משום חתנות"באינו עכו
אם טפה החוזרת , י"יין שטעמו מוכס א(עח ). בהנאה

י חיבור ניצוק בר ניצוק לא הו(ב , קסט). מפיו אוסרת
  ).נ"לענין יי

אם צריך , נכרי עומד בצד הבור(ג ,  קסא:חידושים
י "מגע שלא בכוונת מגע שקול כמגע ע. מפתח וחותם
גם (ד , קסא). י רגל שלא בכוונה ניסוך"קנה או ע

מדדו ביד . ל"מטפח בידו שתנוח הרתיחה שקול כהנ
זרק חבית לבור ולא נגע או נגע (א , קסב). ומדדו בכלי

מכר לנכרי שמשיכה . י החבית אלא שזרק בחמתו"ע
). אם דמיו מותרין' נ באין כא"י מדידה ואיסור י"ע

כ נאסר היין קודם "נתן לו הנכרי מעות ואח(ב , קסב
  ).משיכה המעות מותרין אף שאין מעות קונות

נכרי שנסך יינו של ישראל מתי (ג ,  כו-א ,  כה:ד"פס
נ הוא "מי ייד' יכול לקבל דמי היין שהזיקו ומתי או

  ).לוקח

  ים של שלמה
  ).ים שעשה שלמה(ע מקוה "עיי

  ימין

  'כל פינות שאתה פונה כו
בהקפה דיד , ח"פ ומזה"בהזיות מזה(ד -א,  סז:ח"או

חילוק בין הקפה בעיגול . בכתיבה, בנר חנוכה, ודרגל



  ות מפתח–צמח צדק   

  

מח

  ).למונחים ביושר

. ק"ג לקה"בכניסת ויציאת כה(ב ,  סט-ג ,  סח:חידושים
ת מארון הקודש "בהוצאת ס. בירידת כהן מהכבש

  ).והקפת הבימה

  הקדמת ימין לשמאל
הקדמת רגל ימין , י"נט, בלבישת מנעלים(ו -ה,  סז:ח"או

נרות , נרות חנוכה, כתיבת כתב אשורי, בהליכה
  ).המקדש

  .ע איטר"עיי

  ירושה
ז , מט). ץ"ש, פרנס, מלך, בכהן, ב"במשרת שו( כא :ח"או

  ).סילוק מירושת האב והאשה(

כל . א"ב אם חתנו קודם לכ"במשרת שו( רמג :ד"יו
  ).חילוק בין בן אחותו לחתנו. הקודם בנחלה

שח ). יורש אינו מוציא מידי ודאי' ס(ד ,  שז:ב"ז ח"אהע
כ "קרוב יותר וא' כן אף שאפשר שהס' אם או. ל"כנ(

ל הוחזקה נחלה לאותו "כשי(ה -ג, שח). רק הוא יורש
בלי שום ' וכשהוא ס, השבט או לאותה משפחה

טוען ברי שהוא קרוב ' חילוק אם הס(ה , שח). סברא
  ).במומר(א , שכב). יותר

באיזה אופן יכול האב למעט חלק (ז -ו,  לב:מ"חו
אינה כחלוקת שותפין אלא דין ] (א, מט[מג ). הפשוט

וריבה . י' אמר בל(סט ). נעשו דיינים' וכשצוה בפני ג
חילוק . ה ובקנסבטובת הנא(ח -ה, ע). 'ומיעט לא' לא

ובקנס אם אמרו לו חייב אתה ואם , אם הוא בידו
אויר (ח , ע). הוא קנס שמחמת עצמו או מחמת בתו

  ).דירה ופירות בלא גוף

תנאי . דרבנן. בי. אם מהני סילוק(ג -א,  ק:חידושים
  ).שבממון

כל . א"ב אם חתנו קודם לכ"במשרת שו(ב -א,  מג:ד"פס
ד , שמט). חילוק בין בן אחותו לחתנו. הקודם בנחלה

מ "שכ(ד -ג, שנב). מתי יכול הבן למכור מחיים(
  ).שמינה אפוטרופוס לחלק נכסיו כי שירצה

מתנה . מומר. ע אין אדם מוריש שבועה לבניו"עיי
  .צוואה). מ"מתנת שכ(

  אחין שחלקו
. ברירה. כיורשים או כלקוחות(ג ,  רסז:חידושים
  ).אונאה

  בכור
בנכסים שבאו ' אפי.  בהבת נוטלת חלק( מא :מ"חו

  .).לזקנה אחר מיתת הב

במלוה שיש עליה משכון שבשעת (ב ,  שנא:ד"פס
אם יש לו קודם (א , שנב). בשבח(ד , שנא). הלוואתו

  ).חלוקה ויכול למכור חלקו או לעשות הרשאה

  בנות
. ד לבנות"בנים שמכרו אחר שהגבו ב(ד ,  שנב:ד"פס

  ).לכתחלה למכור לצורך מצוה

  בעל
פסק (ב , צו). במלוה, אם יורשה בראוי(א ,  צו:חידושים

, ב וכתב לה הבעל בכתובתה ומתה"לה האב נצ
, ק שלא זכה הבעל"י פסקינן כת"בארוסה לרש

אם (ג -א, ק). נ שזכה הבעל"ת פסקינן כר"בנשואה לר
' אם מועיל כשכותב והיא ארוסה כו. 'הבעל דאו. י

  ).בנשואה. בחייך ובמותך

מ שאין לבעלה "ן מתנה לאשה עהנות(א ,  שנ:ד"פס
ממלוה שהלוותה (ד -ב, שנא). רשות בה אם יורשה

. קודם שעבוד בעלה ומנכסי מלוג בעודה תחתיו
ב , שנג). משבח. מחפץ שנגנב ואחר מיתתה הוחזר

  ).טוען קידושי טעות הן. נתן עיניו לגרשה(

  יבם
, אם יורש מה שיורש האח אחר מיתה(ד -ג,  שנא:ד"פס

  ).שושבינות, חלק בכורתו

  עבורי אחסנתא
ד ,  לז:הוספות). א"ע' כשנותן מחייו אם נק( מב :מ"חו

מ שיספיק לו צרכיו לא מקרי "הנותן בחייו לחתנו ע(
  ).א"ע

  יריד
  ).ששוהה חודש ימים, בליובאוויטש( כד :ח"או

, בליובאוויטש(רמו ). ב"תקצ, בליובאוויטש( לד :ד"יו
  ).ד"תקצ

  ).ל"הנ(ו , ע). ד"תקפ, יטשבליובאוו(א ,  ע:א"ז ח"אהע

  ).בליובאוויטש] (ב, פח[ רמא :ב"ז ח"אהע

  ).בחרקוב( לד :מ"חו

   למסורת-יש אם למקרא 
  .ע כללי התורה"עיי

  ת"יש כח ביד חכמים לעקור דבר מה
, בקום ועשה ולדורות' אפי] (ג, קמב(יא ,  פו:א"ז ח"אהע

  ).כשיש קצת טעם

בתרומה מענבים על יין ומטמא על (ב -א,  כד:חידושים
). בשינה ממטבע שטבעו חכמים בגט(א , קכו). טהור
לא . אם יש כח אף בתקנה קבועה לדורות(ד -ב, רכט

להתירה לינשא . להאמינה באומרת טמאה אני לך
נ "א א"א או רק איסור דע"עקרו איסור א. א"פ ע"ע

שיטמא כהן . אנפשה חתיכה דאיסורא' ואיסור שוי
 מה שלא התירה דוקא(ב , רמג). לאשתו קטנה
 רק -ומה שאסרו לבעול על דם טוהר . התורה בפירוש

  ).הנהיגו דרך מנהג

  .ד הפקר"ע הפקר ב"עיי

  יתומים
  ).נאמן' כשאביהם לא הי. אין טוענים לי( נז :מ"חו

  ).לקוח במיגו דהחזרתי. אם טענינן לי(ב ,  שלה:ד"פס

רבית ). גביה(מלוה ולוה . מזיק. ע אפוטרופוס"עיי
  .שעבוד. שבח). יתומים(

  כבד
המבדיל בין אברי . חצר הכ. יותרת הכ(ד -ג,  מא:ד"יו

ולא צד שמאל . רק צד ימין הפרוש על הכ. הנשימה
  ).ם מפרש שהוא הכבד עצמו"רמב. הפרוש על הטחול

  ).כבד(ע טריפות "עיי

  כהנים
איסור גילוח הזקן מחמת קדושת השערות (יז ,  צג:ד"יו



  )כוונה( ענינים מפתח  

  

מט
גילוח שערות הראש איסור (יח , צג). כמו בנזיר

האיסור הוא אף בגילוח . הדיוט. ג או גם בכ"בכה
אם יכול ליטמא למת מצוה כשיקבר (רלח ). כעין תער

אם צריך כדי . ומסיק להקל, י עממין"ה ע"בלא
חילוק בין התחיל . 'נושאי המטה או עשרה או סגי בא

  ).שכבר נטמא או לא

  ).ה קודם לחכם ישראל"ע. מתי כ(ג -ב,  שמג:ד"פס

  .יוחסין. ע נשיאת כפים"עיי

  בת כהן לישראל
ו -ג, יא). ח קודם לכהן"אם ת(ב -א,  יא:א"ז ח"אהע
כ לישראל "והלימוד דב, ד"כ לומדים כ"מהפסוק וב(

גם . ח אין להחמיר"כ לת"ב(ח -ז, יא). אסמכתא
' כיון דדשו כו. הכהנים עתה אינן מיוחסים גמורים

קטטא יש כשלא ישא זו יש חשש ', שומר פתאים ה
' לימוד מס(ב ,  פג:הוספות). להתיר בפשיטות

  ).י"י מטבעות לצדקה בכ"משניות או ח

  כהן גדול
  .ע ירושה"עיי

  פסולי כהונה
י שינוי שם "כשכתבו גט שנפסל ע(ג -ב,  ה:א"ז ח"אהע

' אם ס(ב , יט). צריך תרי רובי( ה, יג). גרושה' אם נק
). ועוד צדדי היתר' רוב א(ג , יט). ת"חללה אסורה מה

דיימא מכשרים או ידוע שנבעלה לכשר ורוב (ה -ד, יט
). כשרים או רוב פסולים אם תצא ואם הולד כשר

ם ורוב המצויין אצל "עיר שרובה עכו(ה , כא
אשה שמת בעלה (כב ). הישראליות הם ישראלים

נגמרו חדשיו ומת תוך ' וילדה ולד שנגמרו סימניו וס
' מ דאמרי"כ(ג , כב). וחלצה ונישאה לכהן אם תצא' ל

ז לכהן או "אם נאסרה עי. אתה מצריכה כרוז לכ
כ נישאה "חילוק בין חלצה ואח(ד -ג, כב). שיכריזו

חילוק בין ספק נגמרו חדשיו להיכא . כ"לכהן או אח
ו , כב). ה נפל לגבי מילה בשבת"שמהסתם נגמרו ול

כג ). חללה' שנולדה מספק חלוצה אינה ס. בת כ(
ם לשם ממון ואמרה "כ שנתייחדה עם העכו"א(

ומסיק דאם אין . אם יחוד הוי כרגלים לדבר. שאנסה
עדים על היחוד יש להקל אם אין הבעל מאמין 

אם יש בזה (ב , כד). ת"מה' אם איסור שבוי. לדבריה
פ "כ בעדי סתירה וקלד"חילוק בין אשת ישראל לא
א "מעדיה ובקינוי בע' ובתרי ותרי ונשאת לא

. סתרה לשם זנות אם הוי כשבויהנ(ג , כד). וסתירה
' שיטת הפוס(ל .). רק פנויה נאסרת בזה להשיאה לכ

לא ). במעוברת ואומרת לכשר נבעלתי ברוב פסולים
בלא טעם דאשה מזנה בודקת אסור . ל"כנ] (ד-ג, מ[

ברוב . 'מטעם מעלה עשו ביוחסין או מדין שבוי
ד "ל] (ג, מא[לא ). י הוי מטעם מעלה עשו"כשרים לר

אין למדים לאו השוה בכל מלאו . לדבר שבערוה
רובי ' תצא ובב' ברוב א(יא , סח). שאינו שוה בכל
  ).טוענת ואינה טוענת. מותרת לכתחלה

ד אם אוכלת "פצו. גיורת שנישאה לכ( של :ב"ז ח"אהע
אם יש בזה חילוק בין אשת ישראל (שלג ). בתרומה

  ).פ"כ בעדי סתירה וקלד"לא

עם פסול ואמרה לא נבעלתי אי נסתרה (ד ,  צא:חידושים
מתי סגי בתרי רובי , נאנסה(ב -א, צב.). דמי לש

לכתחלה , טוענת ברי, דכשרים להכשירה לכהונה

. באלמנת עיסה' פי' ג(ב -א, קסא). ס"ס, ובדיעבד
' הטעם שבאלמנת עיסה מתירין בתרי רובי ולא בס

. ד לאכול בתרומה"חללה הנשואה לפ(ב , ריב). ורובא
אם האיסור (ב -א, רכט). כ"דיני פ(ג -ב, ריב). שפחה

נאנסתי ואינה נאמנת הוא לא מוזהר ' כשאו. גם עליה
  ).אם היא מוזהרת

  שבויה
או ' מדאו, איסורה מדרבנן] (ד, מ[ לא :א"ז ח"אהע

  ).'עיקרה מדאו

י ממון או "חילוק בין נחבשה ע(ד ,  צה-ד ,  צד:חידושים
ם "כויד ע. י נפשות מיירי בישראל או בכהן"ע

,  צו-ד , צה.). י ממון לש"חילוק בין נחבשה ע. תקיפה
נגמר . י נפשות שהיא נתחייבה הריגה או בעלה"ע( א

יד . דיניהם שמפקירין נשותיהן. או לא נגמר דינו
ד , רמט). ישראל תקיפה שיעשו כדיניהם ולא כדינינו

  ).ל"כנ(א ,  רנ-

  .ע אונס"עיי

  כוונה
, נתכוונו למעשה אבל לא למצוה(ב ,  ריז:חידושים
  ).ש"בתק, בחליצה, ש"בקר

  ).ש"בק. כ; .אם מצוות צריכות כ(ג ,  שמ:ד"פס

). כוונה(קנינים . לשמה. חליצה). כוונה(ע חלה "עיי
  .קריאת שמע

  כופין על מדת סדום
חילוק בין כבר דר בבית . ס"כעמ' מתי או( ב-א,  ל:ד"פס

' בחלוקת ב. דלא קיימא לאגרא לעדיין לא דר בה
  ).ת שוותשדו

  כותח
שבימי . כ(עה .). אם טעם החמץ נרגש בכ(ד ,  סז:ד"יו

  )ס ושבפוסקים"הש

  .ג, סז. א,  סז:חידושים

  כותים
היום . הטעם שגזרו נדה מעריסתן(ב -א,  קצא:חידושים

. אם עשאום כנכרים אף לקולא(ד , רסו). ד"כנכרי לכ
  ).להלוותם ברבית

  .ע נכרי"עיי

  כזית
  ).בסעודת שבת( לו :ח"או

  .ע מדות ומשקלות"עיי

  כח אחר מעורב בו
  .ג,  קכט:חידושים

  כיבוס
  ).בנעל של עור(ג ,  נז:חידושים

  כיסוי הראש
  ).גילוי שער באשה(שער . ע גילוי הראש"עיי

  כישוף
אבל גבי קטלנית . אין חוששין לכ( כה :א"ז ח"אהע

  ).חוששין גם לעניני מעיין ומזל



  ות מפתח–צמח צדק   

  

נ
  כל דאלים גבר

דוקא . וקת שדות ואיכא בר מצראבחל(ג -ב,  שיח:ד"פס
י עדים וכשאין דררא דממונא "כשיכול להתברר ע

  ).בספיקא דדינא. וכשאין שניהם מוחזקים

  'כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים כו
לרוב . בלשון הגט ובברכות(ג ,  קנא:ב"ז ח"אהע

חילוק בין שינוי גמור . ל הכי בגט"הפוסקים לא קיי
מ בגט דכל "אם הלכה כר(ב , קעב). לשינוי במלים
בגט דמתקרי ' בכ(קפז ). הולד ממזר' המשנה כו

  ).במקום המכונה

  ).מ בגט דהולד ממזר"אם הלכה כר(א ,  קו:חידושים

  ).אם המשנה יצא בדיעבד, בברכות(א ,  שמ:ד"פס

  'כל העומד כו
אומרים כך רק במקום ' ה לינקב כו"כ(ב ,  לו:ד"יו

בבגד ' ך כוה ליחת"כ(א , קנח). 'שברור שעומד כו
ז לא הוי טומאת בית הסתרים "ועי, בכלי ובאוכל

  ).צ להטביל כולו"וא

ה "ל דל"ה ליזרק קיי"גבי כ] (ד, כ[ קסג :ב"ז ח"אהע
). 'ל כשרוף ומיכתת שיעורי"ה לישרף קיי"כזרוק וכ

אף ' ל דכתותי מיכתת שיעורי"דקיי' אם הפי] (ד, כא[
מ בדברים "ונפ. ה"או דבזה אמרינן כ, ה"א כ"דא
  ).ה"א כ"ל' בס] (א, כב). [כמו גט ולחי, ל שיעור"שא

  ).'ה לינקב כו"א שכ"שיטת הרשב(א ,  רנד:חידושים

  'כל הראוי לבילה כו
לא אמרינן רק היכא דאיתמר (ב ,  שכג:ב"ז ח"אהע

  ).ס"בש

  'כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד כו
חילוק בין איסור עצמי דאי עביד לא מהני ( קצו :ד"יו

  ).בועה שהביא על עצמולאיסור ש

  כלאים
  ).כלאים(ע ציצית "עיי

  כלאי אילן
וכן שאר פרי גינה עם פרי , תפוח ותפוח היער( רכא :ד"יו

אלא תפוח בחזרד שהוא כעין . ה כ"מסיק דל. היער
או דלעת עם דלעת יוונית , תפוח שמאכילין לחזירים

או אילן פרי עם אילן סרק שאינו , שהיא גדולה כאילן
  ).עושה פירות

נשקע , אנס שזרע הכרם בכלאים(ב ,  רמז:ב"ז ח"אהע
  ).שם הבעלים עם או בלי יאוש

  איסורו בהנאה
א "מטמא טומאת אוכלין ול] (ד, כא[ קסג :ב"ז ח"אהע

  ).'כתותי מיכתת שיעורי

  כרם
  ).יוצא זנב' מקרי א' נגד ג' ב(ד -ג,  יט:חידושים

  מחיצות
  ).פרוץ מרובה על העומד(ד ,  ע:חידושים

  )דפנות(ע סוכה "ייע

  כלאי בגדים
). צמר רחלים שנתערב בצמר גמלים(ג -א,  כ:חידושים

  ).ת"פ מה"בגדים קשין מותרים לכ(ב , כא

  ).'אם מקילין בס' דאו. בכ(ד -ג,  רפד:ד"פס

  .ציצית. ע מעשה"עיי

  בגדי כהונה
ע דחי "מ. אם הותר אף שלא בשעת עבודה( עא :ח"או

  ).או הותרה' דחוי. ת"ל

  בדיקה
הבדיקה היא גם אם נתערב (א ,  כב-ג ,  כ:חידושים

כי לא , פשתן בעצם הבגד או רק אם תפורין בפשתן
  ).מצוי לערב פשתן בעצם הבגד

משום חשש . מ הצריכו ב"בכ(ב ,  רפד-ג ,  רפג:ד"פס
אם צריך , חלב, נפלים, תולעים, ריאה, מיעוטא

ומסיק שעכשיו שנתרבו . לבדוק צמר משום כ
ש "אוסר בכ. כ(ב , רפד). כות יש לחושהחכמות במלא

  ).מדינא ואין שייך לחלק בין אפשר ללא אפשר

  מכירתו
  ). כשאינו ניכר-לא ימכרנו . בגד שאבד בו כ( נט :ח"או

  שעטנז
ת "י ור"רש, שיטות הפוסקים בשוע טוי ונוז( שנג :ד"יו

תכיפות בלי ' ב. ואריגה' לבד בלי טוי. ם"ש ורמב"ר
  ).קשר

מהם או ' או ב, צריך שלשתם. ל"כנ(ב -א,  כב:חידושים
שוע וטוי , ת"שיטות באיסור מה' ג(ד -ב, כב). מהם' א

, וארוג ביחד או שוע וטוי ושזור לחוד ומחובר ביחד
נוז . כלאים בציצית. או שוע וטוי לחוד וארוג ביחד

  ).ל"כנ(ד , רי). הוא שזור או ארוג

ן שנארג חוט פשת. שוע טוי לבד ונוז ביחד(ב ,  רפד:ד"פס
  ).בבגד צמר

  כלאי בהמה
  .).ה כ"ב ל"שור הישוב עם שור הבר וכיו(ג ,  רכא:ד"יו

  כלים
פ וכמעה כסף לענין טענה "דינו כש] (ד, לד[ ל :מ"חו

  ).והודאה במקצת

  ).כיס של תפילין. ל טפח על טפח"צ(ב ,  ד:ד"פס

טומאה וטהרה ). טבילת כלים(טבילה . ע הגעלה"עיי
תערובות ). מי חטאת(קדשים ). כלים(מקוה ). כלים(
  ).כלים(

  כללי הפוסקים
' ל] (א, טו[ט ). י"של רבו הר' ת תרם כו"סה(א ,  ד:ח"או

). לכתחלה' ל דהיינו אפי"ושמא שבפוסקים אם אפ
ד חזר בו מפני שנסמך " בכ-ע "ז בשו"אדה(ד , יח

כשהאוסרים , הכרעה(לז ). א"יותר מדאי על המ
ה כדברי המכריע הלכ. והמתירים מזכירים שניהם

הירושלמי (ד , מ). או גם בפוסקים' רק במשנה כו
סא ). 'ז נגד התוס"מכריע כאביי נגד רבא וכריא

אין למדין הלכה מפי ' רבינו הגדול כו' שמעתי ב(
  ).השמועה

קשה לסתור ' מאי דאשכחן גאון לאיסור כו(ה ,  צט:ד"יו
היכא שהסברה (א , קכו). דברים המפורשים להדיא

פ שלא חילקו מסתמא "אינה מקובלת אמרינן ששא



  )התורה כללי( ענינים מפתח  

  

נא
ל "ועוד טעם להיתר י' כשכ(ד , קנא). ז"חולקים ע

ג "דברי הסמ(ג , קנה). שמותר גם כשלא שייך הועוד
אם סומכים (ז , קצז). ת שקדם לו"לקוחים מסה

, יחיד ורבים רק לשעה. ד"איחיד נגד רבים בשעה
דעת היחיד יוכל לפסוק ' ד אחר מסתבר לי"ואם ב
דאלו ואלו ' פלוגתא עדיף משאר ס' ס(ח , קצז). 'כותי
, רי). 'בדאו' ולכן עשה כדברי המיקל עשה אפי, ח"דא
פ המסורת ואגדות "ת ע"אין מוסיפין וגורעין בס(ג 

צריך ולא ' ל(ו , רי). בעיקר דין' רק מה שבא בגמ
אין (ריא ). בדיעבד' ם אם הוי אפי"סת' יכתוב שבהל

] ד, לז[ריח ). 'פ המסורת כו"ת ע"מוסיפין וגורעין בס
). ד סמכו על היחיד במקום הרבים"בדרבנן בשעה(

ע "בשו] (א, ג[רמז ). מנהג עוקר הלכה] (ד, לח[ריח 
י , רסו). א"י' בל' מביא דיעה העקרית תחלה והב

, שלו). ל"כנ(א , שלו). 'הגמ' ם דרכו לתפוס ל"הרמב(
ודייקינן ' מה דאשכח בפסקי גאונים לאסור בפי(כג 

מדברי פוסק אחר להתיר קשה לסתור דברים 
  ).המפורשים אף בדרבנן

ס "מחלוקת הראשונים בגירסא בש(ב ,  כא:א"ז ח"אהע
דתרי ' פלוגתא עדיף מס' ס(ה , מט). השקול' הוי כס
ז , צג). ל"כנ(ז , נה). ל"כנ] (א, ע[ו , מט). ותרי

). ן"א כותב רבינו בשם רבו הכוונה לרמב"הריטב(
אין לאמר קים לי כפלוני הגאון היכא דכל (א , קיב

קשה לסתור דברים (ב , קלט). ישראל חולקין עליו
י דיוק בפוסק "המפורשים לאיסור בפוסקים עפ

  ).אחר

אם הוא רק ' צריך שבפוס(ד ,  קסה:ב"ז ח"אהע
קשה לסתור דברים המפורשים (ד , קצ). לכתחלה

רס ). י דיוק בפוסק אחר"לאיסור בפוסקים עפ
לחוש למיעוט (ה , ער). עיקרית'  האע דיעה"בשו(

פלוגתא דרבבתא (ז , רצא). בגיטין וקידושין' הפוס
' מסופק וא' כשפוסק א(י , רצא). עדיף מתרי ותרי

חילוק אם . מוציא מידי ודאי' אין ס' פשיטא לי
. ס"דפלוגתא אם הוי ס' ס' ב. המסופק הוא בתרא
' ס(י , רצה). המתירין' על רוב פוס' אם סומכין בדאו

מוחזק יכול לומר (א , שה). פלוגתא עדיף מתרי ותרי
ל קים לי נגד פסק "קים כמיעוט פוסקים אבל א

בפלוגתא דרבוותא כשבטל (ב , שו). א"המחבר ורמ
אין להעמיד (ו , שז). הטעם סמכינן אמאן דמיקל

נגד פשט ' יסוד על דקדוקים חלושים בדברי פוסק א
' אי בתר התשויש לילך וד] (ב, לא[תה ). 'לשון הגמ

אין לסמוך על (תנה ). כי מעשה רב' יותר מהפסקי
אם לא לעיין בשרש ומקור ] א"הגהת רמ[הקיצורים 

  ).הדין

המשנה אם יש עדים אם יש לפרש ' ל] (ב, טז[ג ,  יב:מ"חו
] ג, נ[מג ). ע"ל קים לי נגד הש"א(ו , לא). א"ע' אפי

ד , מט). העיקר כדיעה הראשונה, א"ח ברמ"א וי"י(
אין למדים מל . ל"א נגד רש"אם יש לפסוק כרמ(

  ).הכללות

ה גם "דכ, אפילו' אם יש לדייק מל(ד ,  ד:חידושים
קשה לסתור דברים המפורשים (ד , ה). ה"בלא

אין (ד , נד). י דיוק בפוסק אחר"לאיסור בפוסקים עפ
פ כוונת איזה "מדברים העולים ע' להביא ראי

א , קלד).  מדרבנןל דחייב היינו"אם י(ב , נח). מקובל
אם יכול המוחזק לומר קים לי כמועטים נגד (

נגד אחרונים שראו את . ע"נגד בעלי השו. מרובים

אין לתפוס תרי חומרי דסתרי (ד -ג, רכב). הראשונים
  ).אהדדי

מ כשנהגו "מ' פלוגתא עדיף משאר ס' ס(ד -ג,  לה:ד"פס
צריך אינו ' ל(ד -ג, רפ). כדיעה האוסרת גרע יותר

  ).אלא לכתחלה

  כללי התורה
דון מינה ואוקי באתרא הוא דוקא (ח ,  ה:ח"או

  ).במפורש

בין לכתחלה ' אם יש חילוק בדאו(ג ,  סו:חידושים
ב -א, סז). ל לחומרא"ל שצ"י' אם גם מדאו. לדיעבד

מתי אמרינן דון מינה ואוקי באתרא רק להקל ולא (
). ומתי אמרינן אף להחמיר' להחמיר דאמרינן דיו כו

פלוגתא דיש אם למקרא או למסורת דוקא (ג , ע
ג -א, פא). כשאין מכחישין' ז או אפי"כשמכחישין זא

כשבת בתו מקורבא דבתו . אין עונשין מן הדין(
ואחי האב מקורבא דאב אתיא מחלוקת אביי , אתיא
ו "שאין בהם שום סימן טהרה ק' בהמה וחי. ורבא

אין (ב , רי). חילוק בין כרת מלקות וממון. 'מחזיר כו
מתי אומרים היינו . 'אין עונשין כו. מזהירין מן הדין

  ).הך אלא דעדיפא מינה

  ).הנלמד מריבוי אם חייבין עליו כרת(א ,  קמט:ד"פס

  .שינה עליו לעכב. ע מדות שהתורה נדרשת בהן"עיי

  כללי התלמוד
 לחומרא או גם -הלכה כרב באיסורי (א ,  ב:ח"או

  ).י"רי הלכה כ"רב ור(ד , צג). לקולא

ב בשם אמורא פסקינן "ק בסתם ול"ל(ד ,  מא:ד"יו
, צג). ת"מה' לפעמים אסור פי(יט , צג). 'כסתמא דגמ

). פטור חוץ משבת אם הוי פטור ומותר' מ שנא"כ(כ 
שדברים המפורשים ' אם גם באמוראים אמרי(ה , צט
דרך המשנה להקדים מי (קכד ). א לסתור מדיוקא"א

ס עליו "כל המחמיר בד(ד , קנד). שמעלתו יותר
אמוראי פליגי וסוגיא דעלמא (ג , קנה). 'להביא ראי

עד כמה (ב , קסג). 'כחד הפוסק להיפך הוי טועה כו
י קב "משנת ראב(ה , קסג). המשנה' מדייקים בל

מ האמורא יכול לפסוק כיחיד נגד רבים "מ. ונקי
ז , קצז, )י"מ הלכה דלא כראב"מצינו בכ. ש כרבנן"וכ

. נו דבדרבנן עושין כיחיד נגד רביםלפנעמים מצי(
). יחיד ורבים חמור טפי מסוגיא דעלמא אזלא כחד

. דוקא מאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי(א , רי
בבבלי ' ס(ג , רכב). יוחנן' נגד ר' ל אפי"הלכה כריב

דרבא שהוא בתרא ' ס. אם יש לפשוט מהירושלמי
ציינו ' מ בגמ"בכ(ג , רכו). אם יש לפשוט מרבה

ש "מהמשנה ודבריהם סובבים עמ' התחלת פיס
  ).כ"אח

). עדים' הכוונה לב' מ שנאמר ראי"כ(ח ,  יד:א"ז ח"אהע
בני . 'אבהו נגד חזקי' יוחנן וכר' אם הלכה כר(י , טו
ב , יט). ינאי' ו ונגד ר"נגד רי' חייא יהודה וחזקי' ר
ח , נה). א עיקר"ואבע. לישנא קמא או בתרא עיקר(
).  דקמא מקמי ספיקא דבתראאם שבקינן פשיטותא(
). 'כ מהזהר נגד לישנא דגמ"כ' אין להביא ראי(ט , נה
ף "א לרי"מ שיש איכא דאמרי או אבע"כ(ה , נח

הלך אחר ' בתו' א ולתוס"ד ואבע"ל כא"ם קי"ורמב
ד "א חילוק בין א"לריב. ל"כנ(א , סג). המחמיר
, סתם משנה ומחלוקת בברייתא(ב , עו). א"לאבע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

נב

). או מכריע, חילוק אם בברייתא יחיד ויחיד או רבים
הטעמי מועילין ' אומרת ועוד אם אין ב' כשהגמ(ב , פ

אם שבקינן פשיטותא דאביי מפני (ד , צ). זה בלא זה
או פשיטותא דרבא מפני ספיקותא , ספיקותא דרבא

). ע"ט נגד ר"מצינו דהלכה כר(ב , קכג). א דבתרא"דר
אי בשיטת ר הוא אגדה ירושלמית וק"המד(ד , קלח

  ).הירושלמי

סתם משנה דאמוראי איירי (א ,  קנח:ב"ז ח"אהע
אם זה ' או לאפוקי כו' כשאומרים זו דברי כו. באידך
דוחין הירושלמי מפני (ו , קצ.). שפסקי כאידך' ראי

שהובאה ' ש מבריי"ס וכ"אף שלא הובאה בש' התוס
אשכחן ועוד שהוא מוכרח ובלעדו אין (יב , שז). ס"בש

אמי והלכה כותיה ' יוחנן רבו דר' ר(ה , שיח). קולא
  ).אמי' נגד ר

אם מוכח מכך ' ע כו"אלא דכ' או' כשהגמ(א ,  ע:מ"חו
ע "חילוק אם הוה מצי למימר דכ. דכן ההלכה

ו , פו). י"י אם הלכה כר"א ור"ר(ג , ע). כאידך
  ).ג ולא בברייתא"במשנתינו הלכה כרשב(

שישב לפניו , רבא' נ לגבי"הלכה כר(א ,  ח:חידושים
). אחרת' כ מחלוקת במס"סתם ואח(ד , יח). כתלמיד

' אין סברא שא(ב , מ). יוסי' ק דר"הלכה כת(ד , כא
ד , סו). ל"כנ(א , מא). יתיר והשני יחייב חטאת

). שבמשנה' מצינו שהירושלמי חולק עם הבבלי בגי(
א "במחלוקת תנאים או אמוראים שיש לכ(ב -א, עד

קולא וחומרא הן בשל תורה והן בדרבנן אין להחמיר 
בשל תורה כשניהם ולהקל בדרבנן כשניהם אלא 

ג -ב, קב). מהן לקולא ולחומרא' צריך לתפוס כא
צריך משמע ' ל(ג , קז). י"ל נגד ר"מתי הלכה כריב(

ל "כשנאמר אינה מגורשת אפ(ב , קיד). לכתחלה
הלכה (א , קיח). ת"ל מה"פסול אפ' מדרבנן וכשנא

, קכד). י"כר' בד היכא שסתם מתנימל, י"ע נגד ר"כר
א , קנח). ס"לצרף מחלוקת הירושלמי לעשות ס(א 

, קסה). כאביי ורבא דבתראי, נ וכשמואל בדיני"כר(
מארי . הלכתא כעולא אף נגד רב ושמואל(א 

לא משגחינן ' כשנרמז בגמ(ד , קעד). דתלמודא
). פוטר על מה שאסור' ל(ב , רי). בתוספתא החולקת

היכא דאמוראי אליבא דרב פסקינן (ד -ג, ריד
א לגבי לישנא "איכא דאמרי ואיבע(ד , רכב). כשמואל

כשסתם לן תנא (ד , רמט). קמא מהו עיקר ומהו טפל
' יהודה ונגד ר' גם נגד ר' מ פסקינן כוותי"דר' כוותי
  ).יוחנן' נגד ר' אם פוסקים כחזקי(א , רנ). יוסי

רפים דלא איפשטא אם מצ' בגמ' בעי(א ,  מז:ד"פס
, נט). ס"פלוגתא דרבוותא הוי ס' ב(ב -א, מז). ס"לס
א קולא וחומרא אין להחמיר "במחלוקת שיש לכ(ג -ב

' ר(ב -א, קו). מהן לקולא ולחומרא' צריך לתפוס כא
' אם אזלינן בתר גדול בחכ, דתלמודא' נחמן מארי
אין למדין מן (ד ,  קיג-ג , קיב). 'בדאו' ובמנין אפי

ג "הכללות שהלכה כסתם משנה והלכה כרשב
אם הלכך (ב -א, קיד). דלפעמים ניידינן מכללות אלו

ג "י או כרשב"י בר"כשפסקינן כר(א , קכ). הוי ספק
אם יש לפרש אינו (ד , קנ). נגד רבנן זהו רק לחומרא

כשסתם (ד -ב, רו). עובר עליו בכרת אבל חייב מלקות
ו אם "ק וחלק עליו ריה"ת' מ בל"לן רבי דברי ר

). חילוק בין משנה לברייתא. מ"ק דהוא ר"כתל "קיי
הלכה (ד , שי). צריך אינו אלא לכתחלה' ל(ד -ג, רפ

  ).ג במשנה ולא בברייתא"כרשב

  .ח"ע אלו ואלו דא"עיי

  כנסת ישראל
  ).מפיה אנו חיים. פה' נק(ד ,  צא:חידושים

  כרות שפכה
  .ע פצוע דכא"עיי

  כתב
  ).מימין לשמאל( סז :ח"או

). אם הוי כדבור גבי נדר ושבועה וגבי עדות(ג ,  קעז:ד"יו
י "דניכר רק ע. חילוק בין רמיזא דניכר מיד לכ(קפד 

  ).קריאה

). כתב(נדרים . כתיבה). י כתב"שליחות ע(ע גטין "עיי
  ).כותב(שבת ). כתב(שבועה 

  תנאי כתובה; כתובה
סלעי ' להאומרים ששיעורו נ, ס"רו' שיעורו ל( רכג :ד"יו

' שלא יהי,  שהכל לפי המקוםא פסק"אך ברמ. צורי
כ ואין בידו "כשיש היתר לגרשה בע(ו ). קל לגרשה
היינו . הא דצריך להשליש גט וכ(ג , ו.). מעות לכ

  ).דוקא ביש לו עכשיו

אם יש לחלק בין היתר נישואין (א ,  קכג:א"ז ח"אהע
. אין לה כ' שני(א , קלז). ח ולענין כופין"לענין דו. לכ
לא הכיר בה ' יש לה אפי' תוס(ב , קלז). הכיר בה' אפי

אבל בחייבי , ז מקח טעות"מחמת חיבת ביאה א
המנהג להוסיף שליש (קמד ). 'ל תוס"כריתות א

על הנדן אם כוללים בזה גם הריוח שנעשה . כ' בתוס
תלוי במנהג ומסתבר שהריוח שייך . אצל השליש

ב ואם "נדן הוי כנצ. לחתן וגם האחריות עליו
תכשיטין . כלה גם הריוח שלההאחריות על אבי ה
  ).שלה אין נכללים בזה

מתנאי . קנין רק כתיבה' מ בי"הטעם דל(ז ,  לא:מ"חו
מ באירכס "ממשועבדי ומ. ח וכ"ד גובה מזונות מב"ב

  ).אסור לשהות עמה

ד , צו). אם יכול לטעון פרעתי. אבדה כ(ג ,  צב:חידושים
' דאו. ד כ"גם למ(ב , קיח). כשכותבת התקבלתי(

. ת כסף מדינה"וגובה מה, ת מעידית"אינה גובה מה
בקנו מידו על (ד , קיח). ב בזיבורית"אם גם נצ

, קכ). באינן קצובין' המזונות אם גובה ממשעבדי אפי
אם בטל . כשמכר הבעל שדה המיוחדת לכ(ג -ב

לקח מהאיש (ג , קכ). לאלתר או קיים עד שעת טירפא
קח כ לקח מהאשה ונתן לה קצת מעות אם המ"ואח
  ).קיים

, אם גובה ממלוה שהלוה קודם שעבודה(ב ,  שנא:ד"פס
  ).ומחפץ שנגנב ואחר מיתת בעל הוחזר

  ).בעל(ע ירושה "עיי

  ארוסה
אם גובה ממשועבדי . אם יש לה כ( קסב :ב"ז ח"אהע

  ).בכתב לה

, כסף צרוף אי גובה מהאירוסין' ר' כשכ(ד ,  צו:חידושים
  ).דמדינא אין לה רק כסף מדינה

  דירה
כשהוא רוצה . עולה עמו ואינה יורדת( קמא :א"ז ח"אהע

שיקבעו דירה בביתו והיא רוצה שיקבעו דירה 



  )שיעוריה מיכתת כתותי( ענינים מפתח  

  

נג
  ).בביתה

  הנקת הבן
בגרושה במכירה כופה אותה (ב -א,  מה:א"ז ח"אהע

אלמנה שאומרת איני ניזונית ואינו . להניק בשכר
בחיי בעלה ואומרת אינה . מכירה אם חייבת להניק

  ).להניקניזונית אם חייבת 

  ).מינקת(ע אישות "עיי

  חזרת הקידושין והסבלונות
בנתגרשו או מת מנשואין אם הטבעת ( קא :א"ז ח"אהע

  ).חוזרת

  יוצאת משום שם רע
ר דגריעה "בעדי כיעור הוי ימש(ו -ה,  כד:א"ז ח"אהע

  ).אף בלא התראה. אם יוצאת בלא כ. ד"מעוברת ע

  מומים
ואפשר . ארוסה שנמצאו בה מ] (ב-א, מ[ לא :א"ז ח"אהע

אם מהני ברי של האב עם , שנולדו אחר אירוסין
משודך (קל ). 'חזקת גופה נגד כאן נמצא כאן הי

נמצא בה . אם פטורה מקנס של תנאים. שנמצא בו מ
נמצא . קידשה וכינסה סתם' מפסדת כתובתה אפי. מ

. בו אין כופין אותו להוציא ואין מחייבין שתדור עמו
או ובין ידעה בהן ללא ידעה חילוק בין נולדו לנמצ
  ).ובין ארוסה לנשואה

  מזונות
  .ע מזונות"עיי

   מאתים-מנה 
. אלמנה מהאירוסין ביהודה אם כ(א ,  צא:חידושים

  ).מאתים

  מעשה ידיה
י ברשותו "בשעה שניזונית אם מע(ד -ג,  צז:חידושים

חילוק בין אשה שיכולה לאמר איני . ויכול להקדישם
). ניזונית ואיני עושה לפועל שיכול לחזור בחצי היום

הכניסה כמה ' מלאכות קטנות שמחוייבת אפי(ד , צז
אם מחוייבת לשרת הסמוכים על (ב -א, צח). שפחות
  ).פרטי המלאכות שמחוייבת. שלחנו

  מציאתה לבעלה
. איבה. הטעמים שנאמרו לזה(ד -ג,  צט:חידושים
י הדחק או עם "ע. חילוק בין מ. מברחת. מזונות

  ).מלאכתה

  נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל
בשניות בממאנת , בהוא אומר לעלות( קלא :א"ז ח"אהע

  ).ובאיילונית אם חוזרים בהוציאן לצרכן ובנגנבו

דינם הפוך , באיילונית וחייבי לאוין(ב ,  שיג:ב"ז ח"אהע
  ).משאר נשים

ב נערים נוטלתן זקנים ומשלם "בנצ(ד ,  כז:חידושים
חילוק בין הכניסה לו לבין נפלו לה (א , פד). הפחת
יורשי , י"לרבא לרש, מתה שומרת יבם(ב , פד). כ"אח

הלכה כרבא . מ שנפלו לה או חולקים"הבעל שקלי נ
  ).א ובר קפרא"ב לר"בנצ(ג -ב, פד). או כאביי

מ אם "ב או נ"כשהבעל מוכר נצ(ד -ב,  שמט:ד"פס
). ב"מי מוחזק בנצ(ג , שמט). האשה יכולה לבטל מיד

  ).ם לוובשניה(ד , שמט

  ספק
חילוק בין איני יודע אם פרעתיך (ה ,  כד:א"ז ח"אהע

  .).זנתה והפסידה כ' לס

  עוברת על דת
ד יהודית שצריך "חילוק בין עע(ו ,  כד:א"ז ח"אהע

צ התראה ומפסדת "א שא"ד משה שי"התראה לעע
  .).כ

  שניות
הוסיף שליש לנדוניתה כנהוג (א ,  רטו:חידושים

ריוח אם היא מקבלת ההוספה ' ומסרולשליש והי
  ).והריוח

  תוספת כתובה
שכותבים נדוניא בתוספת שליש ( ד בשאלה :א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ו בשאלה ). בלי שאלת הבעל

משום חיבת ביאה של אישות ולא (ה ,  שיב:ב"ז ח"אהע
  ).של זנות

ן ומרדכי אם כולל הכל "מחלוקת הר(ב ,  צא:חידושים
). 'י או שלא כדחזי ליכ' במשפחות המיוחסות וכ. יחד
  ).ל"כנ(ד -ג, צו

  כתותי מיכתת שיעוריה
  ).אם אומרים זאת גם בערלה(ד ,  עא:חידושים

  ).כתותי(ע עבודת כוכבים "עיי

  כתיבה
  ).אשורית בלי שרטוט. כ(ד ,  רפג:ד"פס

. כתב). כתיבה, לשון הגט; כתיבה(ע גטין "ע עיי"עיי
תפילין . ם"סת). כתיבה(ספר תורה ). כתיבה(מזוזה 

  ).כתיבה(

  לא ילבש
חילוק בין מלקט לבנות מתוך שחורות (א ,  צג:ד"יו

בין מקום דמינכר למקום דלא , למיקל כל גופו בתער
מעביר . או בין כדי ליפות לכדי להציל מהצער, מינכר

י "לר(ב , צג). ע בתער לוקה גם לרב"ש ובה"שער בה
לאיכא דאמרי אסור (ג , צג). אסור אף שלא כעין תער

ע כעין "ש ובה"בשער בה(ו -ד, צג).  בתערת רק"מד
ט -ח, צג). תער ושלא כעין תער מחלוקת הפוסקים

י כמו במלקט לבנות "בזקן יש גם האיסור של ל(
  ).מתוך שחורות וצובע שערו

מגלח שער כל גופו אם מותר גם שער (ד -א,  רכ:ד"פס
  ).במספרים. ע מדהוי ניוול"ש ובה"בה

  .ע תער"עיי

  לא מפיה אנו חיין
ואשה ', י שהוא דבר ה"פה קאי על כנס(ד ,  צא:חידושים

  ).'כ כו"משא, כשרה מרכבה אליה

  לא ראינו אינה ראיה
י , צ). 'אם הוי ראי' במעמד א] (ד, עו[ג ,  נ:א"ז ח"אהע
  ).אומר לא שמעתי' בשמיעה כשא. במעמד אחד(

ה -קנד). 'בדבר דשכיח אם הוי ראי(ז -ו,  קנג:ב"ז ח"אהע
אם הוי לא ראינו או לא ' במעמד א( י ,רעא). ל"כנ(
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נד

  ).ד"חילוק בין קידושין וגט לשא. 'שמענו ראי

  לא תתגודדו
א "הנוהגים שלא לאמר ברכת יראו עינינו א( פה :ח"או

. ת"ואין בזה משום ל, גם כשמתפללים בצבור שאומר
שבברדיצוב אמרו ושם כמה , דומה לאמירת ושמרו

  )ש שלא אמרו"מאנ

  ).ל"כנ(א ,  ט-ד ,  ח:ד"פס

  'לאו עכברא גנב כו
  . קפד:ד"יו

  לבוד
, בכלים, בטומאה. ד אמרינן ל"לאו בכ(ו ,  ח:ח"או

  ).בתפילין

  ).בכלים. רק במחיצות(ב ,  לד:חידושים

  לבוש
לכסות שער הראש . כמה מיני ל(א ,  קלט:א"ז ח"אהע

  ).באשה

קידוש . מנעל. לא ילבש. חקותיהם. ע גזירות"עיי
  .השם

   להחמיר-להקל 
  ).'בדאו(ג ,  סו:חידושים

  לול
  ).פרוזדור(ע נדה "עיי

  לולב

  אגד
ג -א, יא). יחד. הוסיף מין אחר וא] (ג, טז[ ט :ח"או

  .).א' המינין באגודה אם נק' כשתחב א(ג , יא). ל"כנ(

  איטר
ז "אדה(ח , ה). מי שחסרה פס ידו הימנית(ו ,  ה:ח"או

  ).א"חולק בזה על המ

  לחומרא
  ).ל לחומרא"ל שצ"י' אם גם מדאו(ג ,  סו:חידושים

  לחם הפנים
  .א,  לח:חידושים

  לידה
' בפניו צד א. המפלת גופו תייש ופניו אדם( כט :ד"יו

  ).י הראשונים של יולדת"ג(ה , קנז). 'תייש כו

מתי טמאה ', המפלת מין בהמה כו(ג -ב,  קפט:חידושים
המפלת שפיר ויש בו גנונים (ד -ג, קפט.). טומאת ל

א ,  קצ-ד , קפט). ' או מלא וגוון אאבל אינו מלא
, שפיר מרוקם(ב -א, קצ). צלול, מלא בשר עכור(

. הבדיקה. שנגמרה צורתו ואין ניכר בין זכר לנקבה
ג , קצ). ימי טוהר נותנין רק כשיש לו שערות בראשו

, קצ). חתיכת בשר בלי עצם. ת"אם סנדל מטמא מה(
, קצא). אם תולין השליה בנפל. שליה פחות מטפח(ד 
' מדוע אין חוששין שהוא יום מ, מפלת ליום מא(א 

אמרינן ' רק בחודש ט(ג , קצא). 'ונקלט הזרע ביום ב
  ).שיפורא גרים ולא בראשון

  .שינוי. ע עיבור"עיי

  לכתחלה
  ).לדיעבד. בין ל' אם יש חילוק בדאו(ג ,  סו:חידושים

  לעז
על . מתי חוששין להוציא ל(יג , א" קעו ח:ד"יו

  ).מתי לאהראשונים ו

על . ח לל"במקום חשש איסור א(ו ,  שיח:ב"ז ח"אהע
  ).הבנים

על הראשונים . מתי חוששין להוציא ל(ב ,  קו:חידושים
  ).ומתי לא

  לפני עור
תשלום כופר למי שרוצה . ע"לקוטים בענין ל( רצ :ד"יו

למכור עצמו לצבא במקום בנו בגזירת 
  ).כשאפשר למתלי בהתירא. הקנטוניסטים

  לשון
  ).הדיוט. דורשין ל(ב ,  קב:א"ז ח"אהע

לענין , א לחוד"בנ' תורה לחוד ול' ל(ב ,  קעח:ב"ז ח"אהע
' ירושלמי ל(רנג ). 'נקי. ל(א , רז). בני בנים כבנים

בא ' ר, לזר' ר, שבראש התיבה' משמיטים הא, קלילא
  ).אמי'  ר-רמי , אבא'  ר-דידן רבא ' ובגמ, ב"וכיו

). לשון נדרים(נדרים ). גטלשון ה(גטין . ע אותיות"עיי
  .תפוס לשון). לשון קידושין(קידושין 

  אגף
מקום שהדלת . סגור או נעול' פי(א ,  כד:א"ז ח"אהע

  ).נוקש כשסוגרו

  אוכם
  ).לשחור. חילוק בין א(ג -ב,  ריג:ד"פס

  אומן
  ).דוקא קבלנות או אף שכיר יום(א ,  קמח:חידושים

  אורז
  ).ודוחן. בא' עיקר הפי(א ,  יח:חידושים

  אזרח
  ).לתושב. חילוק בין א(א ,  שז:ב"ז ח"אהע

  אילן סרק
אילן שאינו עושה פירות או שעושה (ד -ג,  רכא:ד"יו

  ).פירות גרועים

   ֵאין-ַאין 
 -ֵאין . אפס' שלילה ול'  ל-ַאין (ב -א,  רסט:ב"ז ח"אהע
  ).שלילה' ל

  אלה
  ).שבט של עץ או של ברזל(ו ,  צ:א"ז ח"אהע

  אלמנה
ג , רכז). נאלמה' או מל, ש מנה"ע(א , צא :חידושים

  ).ל"כנ(

  אניצי פשתן
דדייק במכתשת ולא נפיץ במסרק או (ד ,  קלז:חידושים
  ).פשתן ואונין של פשתן. א. דנפיץ
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נה

  אנפילאות
  ).גרביים. ש של צמר"קלצונ(א ,  כא:חידושים

  אפס
' וכבר כלה או ל' דבר שהי(ב -א,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).שלילה

  אפסר
  ).רסן או חבל שקושרין על הפה( ד,  מא:חידושים

  ארכובה
מ הכוונה לבין שוק לקולית "בכ(ב ,  קסד:חידושים
והמחלוקת לגבי , הנמכרת עם הראש. מ לא"ובכ

העצם הקטן שבין פרק (א ,  קסו-ד , קסה). טריפות
  ).התחתון לשוק או הגליד שבין העצמות

  אשבורן
אספין שמשתבר הקרקע ונ, שבירה' מל(ו ,  קסה:ד"יו

  ).המים

  אשדת
  ).'או ב' תיבה א(ג ,  רי:ד"יו

  באשא
  ).ענבים רעות( רכב :ב"ז ח"אהע

  בורק
  ).יין לבן(א ,  שנח:ד"פס

  בי נשא
ג , פח). חי' מבית האב שמת או אפי(א ,  פח:חידושים

  ).כי נשני' מל. ממון אמה(

  ביטול
. ונחסר והנשאר כמאן דליתא' הי(א ,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).להעדר. הפרש בין ב

  בית
אף שעתה המנהג המוכר את , אינו כולל הגג( כב :מ"חו

  ).הבית מכר את הגג

  ברדסין; ברסין
  ).גרביים, נעלים(ג ,  כ:חידושים

  בתולים
  ).פשט הכתוב הוא הדם ולא הפתח(ב ,  כא:א"ז ח"אהע

  גווזא
  ).גזע הרואה פני החמה(ג ,  י:חידושים

  גוסס
על , על החזה' למגיסה או מ' מל(ה ,  נט:א"ז ח"אהע

  ).הצד

  גוף
  ).אינו כולל הראש(א ,  צג:ד"יו

  ).ל"כנ] (א, ז[ שלז :ב"ז ח"אהע

  גלד
, לו). בקרן במחתה במזבח ובריאה', כמה פי(ב ,  לא:ד"יו

' בקרן מל. הגליד המכה כמו גרב' מל, בריאה(ו -ה

  ).גם כשמהודקות ואינן מתקלפות. תוספת

  גלופקרי
  ).סמיכה או מעיל(ג ,  כ:חידושים

  גלע
  ).עירוב או חום' גילוי או חרחור שפי' פי(א ,  קיד:ד"יו

  גנונים
, חתיכות כעדשה וחרדל, גוונים(ג ,  קפט:חידושים

  ).כתולעים

  גר
שבא מארץ אחרת ' ארץ מגוריהם פי(א ,  שז:ב"ז ח"אהע

שהוא תושב כאן תקופה ' ולפעמים הפי, לגור כאן
  ).גר תושב ואזרח. ארוכה

   דיבא-דובא 
  ). דיבא-זאב .  דובא-. ד(ו ,  נב:ד"יו

  דלמטיקון
  ).גרביים, נעלים(א ,  כ:חידושים

  דעת
  ).רצון ואהבה' מל(א ,  קכ:חידושים

  דשא
  ).עשב קטן(ב ,  ט:חידושים

  הללויה
  ).'או ב' תיבה או(ב -א,  רי:ד"יו

  העדר
. הפרש בין ה. ונחסר לגמרי' הי(א ,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).לביטול

  השבתה
תרגומו פארשטערן ולא צו נישט (א ,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).מאכן

  זוית
  ).פירושה(א ,  יח:ח"או

  זחילה
  ).לקילוח. חילוק בין ז(ג ,  קפא:חידושים

  זך
  ).ל"כנ(ד , רסו). לצלול. הפרש בין ז( מה :ד"יו

  זמית
  ).או דומיא דמלח, מרק(א ,  יח:חידושים

  זרב
  ).חימום' ל, כמו צרב(א ,  כב:חידושים

  חב
' ובירושלמי ל, חייב' חוב ולא ל' חב ל( רנג :ב"חז "אהע

  ).חייב'  חב מל-קלילא 

  חבס
נסדק סדקים רבים . נתרוצץ. נחבסה(ב -א,  מה:ד"פס

  ).ל"כנ(ג , מו). נמעך. מרוסס. ולא נשבר
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נו

  חולה
  ).למסוכן. חילוק בין ח(ב ,  קי:חידושים

  חופה
  ).דבוק או מכסה(ד -ג,  נו:חידושים

  חזזית
. ח. מין שחין שיש בו ממש. אבעבועות(ד ,  עא:חידושים

 עננים המכסה שמים כמו -חזיז .  יבלת-מצרית 
 שתופס בקליפה אף שאינו מגיע -באתרוג . שחין
  ).ללבן

  חזרד
א כעין תפוחים "אינם תפוחי יער כ(ב ,  רכא:ד"יו

  ).ארוכים כעין ביצה ומאכילין לחזירים

  חמר
חומר ' או מלחמימות וכיווץ ' נחמרו מל(ג ,  קכו:ד"יו

  ).וטיט

  חיגר
: פגימתן כדי שתחגור הצפורן' בפי' פי' ג(ט -א,  טז:ד"יו

ה -א, רנב). שמעכבת או שמרגיש בה, שאוגרת בתוכה
  ).ל"כנ(

  חיפוי
  ).מודבק או רק מכסה' פי(א ,  רב:ד"יו

  חלחול
  ).חלל' מל( קעד :ד"יו

  ).ל"כנ(א ,  קעג:חידושים

  חסיד
  ).שמלבינים פניו ושותק, לשון חיוור( עט :ח"או

  חסר
. ונחסר ובין בח' שייך בין בהי(א ,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).להעדר. הפרש בין ח. מתולדתו

  חרום
עיניו ' אם חוטמו שקוע ואינו כוחל ב(ב ,  עו:א"ז ח"אהע

  .).נכלל בכלל ח' כא

  חרוזים
, צוראך בחרוזים, מחרוזת דגים(ג ,  קלז:חידושים

  ).הקשר או הנקבים, חרזיה סילוא

  רחורח
  ).עירוב או חום' פי(א ,  קיד:ד"יו

  חשול
  ).קלוף' מל] (א, יט[ רעח :ד"יו

  טח
  ).א הדבקה"קינוח כ' טחתו אינו ל(ג ,  קפו:חידושים

  טשטוש
י מים שעלה על הדיו "באותיות ע(ב ,  קט:חידושים

  ).י גשמים"ובעפר ע

  יבחושין
  ).יכולים לפרוח. כמין יתושים(א ,  קס:ד"פס

  ירוק ככרתי
  ).ל"כנ(ב , עג. ג, ג). ן"ה או גרי"בלא(א ,  ג:חידושים

  כבול
  ).עיטוף' מל. כובע שתחת השבכה(א ,  מד:חידושים

  כבינתא
כפתור לקשר פתחי החלוק או צעיף דק (ב ,  מד:חידושים

  ).על הלב או על הראש

  כבש
  ).דורס הקרקע עד שנדבק ונתקשה(ד ,  קעה:חידושים

  כובא
שהוא כלי גדול פתוח שדרך ' ס נ"מ בש"מכ(ו ,  עט:ד"יו

  ).כלי עץ(פ ). היין לעמוד בו

  כי
  ).רוב כי שבתורה דהא או אם( קסט :ב"ז ח"אהע

  כסיה
  ).'או ב' תיבה א(ריא - רי:ד"יו

  כפתור
  ).ל"שהוא חזרד הנ, כעין תפוח כרתים(ב ,  רכא:ד"יו

  כרך
  ).גדול. ולכ. חילוק בין עיר גדולה לכ(ד ,  עז:חידושים

  כרמלית
  ).בינוני' שפי. כ' יין כרמלי מל( קכד :ד"יו

  כרתי
ג , ג). ה"נראה יותר שהוא גרין ולא בלא(א ,  ג:חידושים

  ).ל"כנ(

  לאתויי
  ).לרבויי או למעוטי' פי(א ,  קב:חידושים

  להיות
  ).עתיד' אם הוא ל] (ג, לב[ רעג :ב"ז ח"אהע

  לחי
. התחתון הוא הסנטר או הל. ל(ג ,  קנח:חידושים

  ).י הסנטר"ז ע"שמתחברים זל

  לשונות של ארגמן
  ).סרוק וצבוע אבל לא טווי(ד ,  קלז:חידושים

  מדינה
מחוז הכולל ערים רבים . לענין קיום( רצט :ב"ז ח"אהע

  ).ושיירות מצויות

  מדינת הים
אם היינו דוקא מדינה רחוקה או (ד -ג,  קד:חידושים
  ).קרובה' אפי

  מוהרקייהו
  ).כתב שעבוד הגוף שאצל המלך( מט :מ"חו
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נז

  מורנא
  ).וקוקיאני אם הם מין אחד. מ] (א, יט[ רעח :ד"יו

  מורסן
  ).וסובין. מ(ג ,  כה:ד"יו

  מזמז
  ).נמס ומיעוך או נדנוד, ריקות' מל( כב :ד"יו

  מטלטלין
אם כולל גם חטי ושערי ופירות ] (א, נ[ מג :מ"חו

  ).וסחורה

  מילה
' גזירה וחיתוך או מל' מל(ב ,  נה-ד ,  נד:חידושים
  ).הסרה

  מים חיים
  ).נביעה' מל, מי מבוע(ב ,  קסז:ד"יו

  ממזר
  ).יש בסופו תיבת זר(ו ,  יא:א"ז ח"אהע

  מנכש
תולש עשבים רעים או חופר בעיקרי (ב ,  שמה:ד"פס

  ).אילנות

  מסוכן
  ).לחולה. חילוק בין מ(ב ,  קי:חידושים

  מסורבל
  ).מחובר או לא. לבוש' מל(ה ,  רב:ד"יו

  מסמס
מילוי חסרונו כתרגום די ' ל מל"אפ( מא :א"ז ח"אהע

  ).מחסורו כמסס חסרוניה

  מעים
ר או לסוף "נדה הכוונה לביה' שבמס. מ(ב ,  קטו:ד"יו

  ).הבטן

  מעפורת
  ).סודר לעטוף הראש(א ,  כא:חידושים

  מפתח
  ).ס של עץ ולא של מתכת"הנזכר בש. מ(ה ,  נה:ח"או

  מקרסם
קוצץ ענפים יבשים מהאילן או (ג -ב,  שמה:ד"פס

  ).יםעשב

  מרט
  ).משרש או הוסר צמרו, פירושו נתפרר(א ,  ע:ד"יו

  מתא
  ).ל"כנ(שצג ). עיר או מקום' פי( רנח :ב"ז ח"אהע

  מתקריא
 -אתקריא , הוה'  ל-מתקריא ] (ד, לב[ תה :ב"ז ח"אהע
עבר וגם ' ל(תכה ). עבר'  ל-אתקריאת (תכד ). עבר' ל

  ).הוה

  נאד
  .).נ' מ שנא"ביאור כ. של עור( עט :ד"יו

  נאקה
  ).גמלה נקבה בחורה(ד ,  מא:חידושים

  נובלות
  ).פירושן וברכתן( פא :ח"או

  ).ל"כנ(ב ,  יא:חידושים

  נחל איתן
  ).עמק או נחל של מים. א ונחל קדרון"נ(ב ,  סו:חידושים

  נימוק
  ).נרקב או נמוס, נתרוקן(ב ,  ריד:חידושים

  ניט דא; נישטא
  ).אןתרגומו אין או אין כ(א ,  רסח:ב"ז ח"אהע

  נקרא
  ).עבר וגם הוה' ל] (ד, לב[ תה :ב"ז ח"אהע

  סבך
סובך של (ג , קסד). אחיזה וקליעה(ב ,  קסג:חידושים
  ).רגל

  סגר
  ).אגף, טרק, תרגומו טרד(א ,  כד:א"ז ח"אהע

  סובין
  ).ומורסן. ס(ג ,  כה:ד"יו

  סודר
שפורסין לצניעות לבד מה שאינו בגילוי (א ,  א:ד"פס

  ).ראש

  סומכא
  ).או סמיכה, עובי' פי(א ,  מב:ד"יו

  סחוס
גדר האמצעי של האוזן או מקום הקשה ( רכט :ד"יו

  ).שבו

  סחף
  ).כליון' נפסד או מל, נשטף' מל(ב ,  צא:חידושים

  סמוך
  ).יותר מקרוב( קה :ד"יו

  סמפון
  ).מום שמבטל המקח(א ,  קלד:א"ז ח"אהע

  סע
להסיע מדין ולקנוס , להסיע על קיצתן(ג ,  קנ:חידושים

  ).ו לשנות או להסירו ממקומוא

  עבות
  ).קליעה' מל(ג ,  סא:ד"יו

  עבר הוה ועתיד
, איני נותן משמע לעבר ולעתיד(ח ,  רסח:ב"ז ח"אהע

  ).ב"כמו המוציא לחם וכיו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

נח

  עוקץ
זנב הפרי המחובר לעץ או חלק (ד -ג,  עב:חידושים

  ).הפיטמה הבולט מהפרי

  עיר
  ).בתים' חצרות של ב' כשיש בו ג( רנח :ב"ז ח"אהע

  על אתר
  ).לאלתר או במקומו(ו ,  עז:א"ז ח"אהע

  ערקתא דמסאנא
  ).ל"כנ] (ד, עח[צא ]. פירושו] (ד, עז[ צ :ד"יו

  ).ל"כנ(ד -א,  ריד:ד"פס

  פטמה
הדד שבראש הפרי או הפרח (ד -ג,  עב:חידושים

  ).שבראשו

  פיקא
  ).של גרגרת. פ(ד , רנו). דד שבראשו(א ,  עג:חידושים

  פסק
היינו שנפסק כולו ולא ' שבגמ. פ' סתם ל (א,  רו:ד"יו

  ).רובו

  פצע
  ).מוציא דם, מכת חרב(א ,  ריד:חידושים

  פרדשנא
  ).אם פירושו מתנה(ד ,  כז:ד"פס

  פרוע ראש
  ).אם הכוונה לגילוי ראש(ב ,  א:ד"פס

  צדעה
  ).'כמה פי(ב ,  קלט:א"ז ח"אהע

, קנח). מקום חיבור הראש והלחי. ל"כנ(א ,  ו:חידושים
  ).ף"שליי. רקתו. ל"כנ(ג -ב

  צומת
  ).קשור ומכוסה או מצמצם(ג -ב,  קסד:חידושים

  ציץ
המעכבים . צ. סנפירין בדג. כל דבר הבולט(ב ,  סא:ד"יו

  ).ל"כנ(ב -א, רב). המילה

  צלוב
  ).'י התלי"או המיתה שע' התלי(ד ,  רפט:ד"פס

  צלול
חילוק . ל מים צ"בכמה דינים שצ. שיעור הצ( מה :ד"יו

  ).ל"כנ(ה , רסו.). לצבין זך 

  קולר
  ).חבורה או סוגר(יא ,  סו:א"ז ח"אהע

  קוקיאני
  ).'ומורנא אם הם מין א. ק] (א, יט[ רעח :ד"יו

  קטלא
של זהב , שקושרת סביב צווארה(ד -ג,  מד:חידושים

סינר שלא , של עור שתיראה בעלת בשר, לתכשיט
  ).להתלכלך מהאוכל

  קילוח
  ).לזחילה. חילוק בין ק(ג ,  קפא:חידושים

  קלוט
  ).עגילן אף דסדיקן( ערה :ד"יו

  ).ל"כנ(ד ,  קנז:ד"פס

  קלוש
  ).דקה' ל(א ,  פז:חידושים

  קלילא
  ).מעט' ל( רנג :ב"ז ח"אהע

  קלצי
  ).גרבים(א ,  כא:חידושים

  קלש
  ).חרש ועוד, בעירוב, בטחול. דקות' פי(ב ,  מב:ד"יו

  קנה
. ולא ק, הלב והריאה. הוא ק' סתם בגמ. ק(ד ,  מא:ד"יו

  ).הכבד

  ).ל"כנ(ו ,  קנט:ב"ז ח"אהע

  קרומית של קנה
  ).שחותכין צלע דק כמו קרום(ד ,  רנא:חידושים

  קשקשת
  ).פירושו( סא :ד"יו

  רגש
  ).רעש וצער' מל(ז ,  צז:ד"יו

  רחם
  ).ח או החדר"בה(יב ,  צז:ד"יו

  רסק
אם הוא מקצת כתישה או יותר (ב -א,  לו:חידושים

  ).מכתישה

  רצץ
נסדק סדקים רבים . נתרוצץ נחבסה(ב -א,  מה:ד"פס

  ).ל"כנ(ג , מו). נמעך. מרוסס. ולא נשבר

  שגעון
ך לפעמים רק טפשות או "שבתנ. ש(ז ,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ).נביא ולא שטות ממש

  שליה
  ).חותלת. חמת. קרום שבתוכו העובר(ד ,  קצ:חידושים

  שם לואי
. ייניכופשני צוצ. אסא מצראה. אזוב יון(ד -ב,  סא:ד"יו

  ).דבש גזין ועוד

אסא . דבש גזין וצרעין(א ,  קסט-ד ,  קסח:חידושים
  ).מצראה

  שנצים
רצועות או החלל שבו מכניסים (ג ,  מד:חידושים



  )לשמה( ענינים מפתח  

  

נט
  ).הרצועה

  שעמום
  ).שגעון או בהלה ואוטם הלב(ה ,  קנט:ב"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ג ,  קכד:חידושים

  שפיר
  ).ושליה. ש. עור הולד או הבשר(א ,  קצ:חידושים

  שקמה
או אילן סרק שעושין , תאנה מדברית(ד ,  רכא:ד"יו

או עץ תאנה שגרמו שלא יעשה פרי ומגדלים , לקורות
  ).לקורות

  שתת
  ).ירד בלי כח וחיות(ד ,  רכז:ד"פס

  תונבא
שטות וטירוף או מיאוס וטרדת (ה ,  קנט:ב"ז ח"אהע

  ).הדעת

  ).ל"כנ(ג -ב,  קכד:חידושים

  תוקע
  ).תקיעת כף, תקיעה, ה באזנומכ(ד ,  קלד:חידושים

  תושב
  ).לגר ולאזרח. חילוק בין ת(א ,  שז:ב"ז ח"אהע

  תמרות
  ).הדס, צלף, של תלתן. ת(ב ,  כח:חידושים

  תנוך
אם הוא . תוך ונוך. גדר האמצעי של האוזן( רכט :ד"יו

  ).סחוס' הנק

  תרגימא
  ).מ"פירות או דברים שמברכין במ(ג ,  שנז:ד"פס

  תרך
  ).גרש' ל( קט :חידושים

  לשמה
עיבוד : בתפילין. 'שזירה ותלי', טוי: בציצית(א ,  ב:ח"או

. עיבוד הקלף: ת"בס. עור הבתים והרצועות, הקלף
ושאר , צ לשמה"ם פסקו כרב דא"י ורמב"רש

אם (ד -ב. ב). הפוסקים פסקו כשמואל שצריך לשמה
כשמעשיו . בקרבנות. בגט. בסוכה. 'מהני במח

עור הבתים (יט ). במצות. בקטנים(ה , ב). מוכיחין
אומר אמרו הוי (מו ). ציצית, ת"קלף ס, ורצועות

  .).שליחות רק לא הוי ל

] ד, יב[רסז ). אם סגי במחשבה(ח ,  רמד:ב"ז ח"אהע
אם סגי (ג , רפה). חילוק בין מילה לגטין. ל"כנ(

או . מיוחדת ל' שמכוין לקיום המצוה או צריך מח
  ).צריך בדיבור

 אם סגי שהבעל -בגט . 'אם סגי במח(ב ,  קה:חידושים
עיבוד (ג , רט.). אם סגי כשעשה העיבוד ל. מצוה

  .).וכתיבה ל

קרבנות ). לשמה(ציצית . כוונה). לשמה(ע גטין "עיי
  ).לשמה(

  מאכלות אסורות
  ).שלא כדרך הנאתן אם פטור ומותר(כ ,  צג:ד"יו

. תולעים). דרוסה(טריפות . חדש. ע בכור בהמה"עי
  .תערובות

  יח ארי מנכסי חבירומבר
תלוי (ב , יח). פורע חוב חברו שלא מרצונו(ט - יח:מ"חו

ואם יש גילויי דעת , אם הלוה יש לו טענה ליפטר
' סוחרים שנפל גייס וסלקו א(ג , יח). מהלוה שישלם

כשהריוח (ד , יח). טעם דניקף חייב. י ריצוי כסף"ע
יט ). ברי הזיקא' מה נק. יותר ממה שגילה דעתו

מציל מפי ארי חייב . ח פטור דלא ברי הזיקא"מאמ(
י "אין יכול להצילו ע. דברי הזיקא או מטעם תקנה

פורע חוב . הדחק הוי כמציל מזוטו של ים והן שלו
  ).חברו כשברי הזיקא אבל אין תקנה

  ).בברי הזיקא(ד ,  קלה:חידושים

אמר לו ערבני אם הוא כפורע חובו של (ב ,  שטו:ד"פס
כשמוציא (ג -ב, שטו). ח"מאמחבירו ואם שייך ל

חילוק בין . ם"הוצאות להציל ממון חבירו מיד העכו
חילוק (ד -ג, שטו). ם מחזיק בו כדין או לא"אם העכו

ח בדאיכא פסידא "לבין מאמ' שלוו וגבו מא' בין ב
  ).ושלא מדעתו

גבי (מלוה ולוה . ע מוציא הוצאות בנכסי חברו"עיי
מהאחים ' גבי א(שבח ). פורע חובו של חבירו

  ).'שלוו וגבו מא' גבי ב(שותפים ). שהשביח

  מגילה
ברכת . עיקר הקריאה ביום או בלילה( קיד :ח"או

  ).שהחיינו ביום

  ).י חרש"ע(א ,  שכג:ב"ז ח"אהע

חרש מדבר ואינו שומע להוציא (ג -ב,  עד:חידושים
  ).י"טעם שהקטן מוציא אחרים לר(ג -א, עז). אחרים

  מדות ומשקלות
  .שיעורי תורה. תע מטבעו"עיי

  ארשין
  ).גדול הרבה מאמה(ג ,  עח:א"ז ח"אהע

' ד ווייערשקש שהם קרוב לב"וחצי הם כ. א( סב :מ"חו
  ).אמות

  גריס
  ).פאלישקע. פיאטיצאק( קח :ח"או

צ ואמר "ז חזר ממה שהסכים למ"אדה. ל"כנ( קב :ד"יו
ז "כ העלה אדה"אח(שכ ). שתלוי בשיעור רביעית

  ).ש בשולחנו"פחות מעט ממ. שיעור הג

' ט, דרייערך, פיטאצאק, ו שערות"ל(ד -א,  רנא:ד"פס
  ).שעורות' על ה' ה, עדשים

  דינר
ז כשיעור עובי חצי "ז משם אדה"עובי ד(ד ,  קכג:ד"פס

  ).ס"רוכ

  דרהם
ו שעורות "או צ. שלישי דינר' ב. אדום זהוב( רכג :ד"יו

, שבזמנינו באפטייק. והוא פחות מד. מעין' שהן ו
  ). ועוד מט חלקי סג שעורות113שהוא 



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ס

  הין
לשיעור . ה' מ(א , קסו). מדה רוסית(א ,  קסה:ד"יו

  .רפו). ל"כנ(ד , קסו). מקוה

  וויארסט
  ).מאות קלאפטער' שם הם ז(ג ,  עח:א"ז ח"אהע

  זאלאטניק
  ).קכא ועוד יט חלקי כא שעורות( רכג :ד"יו

  טאפ
  . פב:ח"או

  . נג:ד"יו

  כביצה
או ' ב. שלפנינו שהם קטנים. לא סמכינן על ב( קעה :ד"יו

  ).זיתים' ג

  ).ל"כנ(ב , רט). בלא קליפתה(ג ,  סט:חידושים

  כדי גמיאה
  .ב,  מז:חידושים

  כגרוגרת
ב -א, רט). יותר מכזית. שליש ביצה(ד ,  סט:חידושים

  ).ל"כנ(

  כדור
  ).נפחו חצי ממעוקב( קעה :ד"יו

  כזית
  ).פחות משפופרת הנוד( קעה :ד"יו

חצי או פחות מכגרוגרת שהוא שליש (ד -ג,  סט:חידושים
). שליש ביצה או פחות(ג , קסט). פחות מכאגוז. ביצה
  ).ל"כנ(ב -א, רט

  ).חצי או שליש ביצה(ד ,  קטז:ד"פס

  כזית בכדי אכילת פרס
  ).בצים' או בד' בג. כ( רפב :ד"יו

כזית (תערובות ). אכילת פרס(ע שיעורי תורה "עיי
  ).בכדי אכילת פרס

  ככותבת
פחות . בית הבליעה מחזיק. זיתים' ב(ד -ג,  סט:חידושים

  ).שלישי ביצה' מכביצה בלא קליפתה או פחות מב

  )לחם(ככר 
  ).רובע הקב(ג ,  רלה:ד"יו

  )זהב(ככר 
  ).ואינו מטבע, אלפים שקל' משקל ג( רכג :ד"יו

  לוט
. ל' רביעית ד(א ,  יד:הוספות.). ל' רביעית ט( פד :ח"או

  ).וזאלאטניק

ף "שקלתי אל. ל' ורביע או ח. ל' סלעים ה' ה( רכג :ד"יו
וחצי . ל' רק ערך ד' ולא הי' תתקך שעורים בינוני

  ).שלנו

  ליטרא
  .פב. ה, כח. א,  כח:ח"או

ו לוט "כ. ה סלעים"משקל מנה שהוא כ( רכג :ד"יו
  .רפו). ב לוט"שלנו ל. ל. ורביע

  מלא לוגמיו
. ל"ויראה כמ' שיסלקנו לצד א(א ,  ע-ד ,  סט:חידושים

  ).רוב רביעית. באדם בינוני פחות מרביעית

  משא אדם בינוני
  .א,  יד:ח הוספות"או

  . רכג:ד"יו

  סאה
ס למקוה "שיעור מ(שס ). ה פוד"ל. ס' ס( שלג :ד"יו

  ).בטפחים

  סלע
  ).שליש טפח או מעט פחות(א ,  נ:ד"פס

  עדשה
  ).בסופו( קעג :ד"יו

   שוחקות-עוצבות 
או גם , ק בטפח ואצבעותאם הוא ר(ד -ג,  מט:ד"פס

  ).ב"גריס וכיו, ביצה, בסלע

  פוד
  . פט:ח"או

  ).סאה' ס. לה פ( שלג :ד"יו

  פונט
  .ה, כח. א, כח. ה,  כז:ח"או

  פרס
  ).ביצים' מסיק שהוא ד( מב :ח"או

  קאנטער
  ).משקל מאה סלעים( רכג :ד"יו

  קווארט
  .רפו.  נג:ד"יו

  קלאפטער
  ).ארשין' ג(ג ,  עח:א"ז ח"אהע

  קפיזא
  ).רבעי קב' פחות משיעור חלה או ג(ב ,  רג:חידושים

  רביעית
  .א,  יד:הוספות.  פד:ח"או

). ז"בסוף ימיו חזר בו אדה. תלוי בשיעור גריס( קב :ד"יו
  ).חטים ושעורים. ר(רכג 

  .ע שתיה"עיי

  רמון
ז שהוא קצת פחות "ביאור שיטת אדה( קעה :ד"יו

 -.  רכמוציא. גדול מתמרים. זיתים' גדול מב. ט"מטע
שלד ). ט"קצת פחות מטע(א , ג"קעו ח). 'או ג' א. ר
). ט"ז שהוא קצת פחות מטע"ביאור שיטת אדה(

ומחצה אצבעות בינונים ' קטן קטרו ב. ר(א , שלד
שיעורו בעיגול . 'או ג' א. ר(ב , שלד). אצבעות' וגדול ה

גדול מתפוח (ג , שלד). ותמונה אחרת לא מצטרפת



  )בהן נדרשת שהתורה מדות( ענינים מפתח  

  

סא
  ).בדן. ר. וקטן מאתרוג

  שטאף
  .ה, כח. א, כח. ה,  כז:ח"או

  שפופרת הנוד
  ).אצבעות בעיגול ולא בגודל' ב(א , ג" קעו ח:ד"יו

  תורמוס
כ "אח(שכ ). ו קטנים"ש שהוא ט"מטבע אג( קב :ד"יו

). ש בשולחנו"פחות מעט ממ. ז שיעור הת"העלה אדה
  ).שעורות' ט. רחבו יותר מסלע(ג , רנב

  מדות שהתורה נדרשת בהן
אם דרשינן . הקש עדיף מסמוכים(ב ,  ח:א"ז ח"אהע

ל "הקש ה. במופנה ובלא מופנה. סמוכים בכל התורה
ש "אם גז. ב"שהתנ. כמפורש בתורה ולכן לא מנה במ

  ).עדיף מהקש

  .ע כללי התורה"עיי

  מודעה
  ).גם מעושה(גטין ). תליוהו(ע מכירה "עיי

  מוכסין
  ).שבועת אונסין. שאין לו קצבה(ג ,  רלה:חידושים

  מומים

  אדם
שבגלוי אם הוא גם . ה מ"ש דבצים ל"מ(ב ,  רכו:ד"יו

שנאמרו בבכור עבד יוצא . אם כל המ. בניתק מהכיס
  ).בהן לחירות

עיניו ' חוטמו שקוע ואינו כוחל ב(ב ,  עו:א"ז ח"אהע
  ).דדין גדולים באיש(קל ). 'כא

  בהמה
ו , טז). צרימת אוזן כדי שתחגור צפורן(א ,  טז:ד"יו

רכה ). במראה ולא במדה. נגממו. בגלויש. מ. ל"כנ(
א הכריע "רמ(א , רכו). קטנה' גדולה וא' אזנו א(

י "מובהק שניתר ע. מ' נראה לעין נק. ש דכל מ"כרא
ש "אבל לא הכריע במחלוקת הרא, בני הכנסת' ג

' שאינו מובהק שהתירו ג. מ; .מ' ם מה נק"ורמב
חילוק (ג -ב, רכו). ת"נ או הלוקח אם אסור מה"בהכ

' קטנה לבין ביצה א' גדולה וא' בין אזנו ועינו א
מעוך וכרות . שבגלוי. ה מ"דבצים ל, קטנה' גדולה וא

צרימת אוזן בחלק הקשה (רכט .). ה מ"ל' כו
כמה היא , צרימת אוזן(ז -ו, רנב). בעליוניות האוזן

צרימת אוזן בחלק (א ,  כא:הוספות). חגירת צפורן
  ).הקשה בעליוניות האוזן

  מומר
טו .). לחלל שבת באיסורי דרבנן אם הוי מ. מ(ג ,  א:ד"יו

אם יש (ב , טו). ג"בסכין בדוק ואעע. שחיטת מ(
בין לענין עירובין לבין לענין , לחלל שבת. חילוק במ
 חילוק בין שחיטה ראשונה -השוחט בשבת . שחיטה
פ דאסורה באכילה ואינה "כ. שחיטת מ(ג , טו). 'לשני
  ).נבלה

אם , לחלל שבת באיסורי דרבנן. מ(ו ,  צ:א"ז ח"אהע
  ).כשר לשחיטה ולעדות

אחיך לחליצה ' ם אינו נק"לעכו. מ(א ,  שכב:ב"ז ח"אהע
פ "אע' ולדברים דלא כתיב בהו אחוה נא, ולרבית

אחיך ורק לרבית מותר ' או דנק, שחטא ישראל הוא
או דגם קידושין לא תפסי , דאינך מצווה להחיותו

או דחליצה תלוי . תשובהאלא דחיישינן שמא הרהר ב
לגבי איסורי ערות (ד , שכב). בן ולא אח' בירושה ונק

אם יש לצרף חשש . בזקוקה ליבם מ. כאילו מת. אח
  ).דמת וחשש דאינו אח מהאב

זיקת (א , פג). באכילת תרומה. אשר מ(ב ,  פא:חידושים
, רנא). בשעת נישואין. מ' חילוק אם הי. ם"לעכו. מ
לשליחות גט , אם דומה לגמרי לנכרי לשחיטה(ב -א

השוחט בשבת שחיטתו כשרה כי (ג -ב, רנא). ולמילה
או שנעשה מומר רק בסוף . א לא נעשה מ"בפ

  ).כותב גט בשבת. שחיטה

  ).מומר(רבית . חשוד. חליצה). גט מומר(ע גטין "עיי

  מוציא הוצאות בנכסי חבירו
אם נוטל הוצאה . שותף כיורד ברשות(ב -א,  שי:ד"פס

. מדבנן נשבע ונוטל(ב , שלב).  על השבחהיתירה
). ח"ת נוטל בלי שבועה או אינו נוטל אלא בתק"מה
שיטת . נוטע בשדה חבירו ורוצה לקיימם(ד -ג, שלח
ליטע ובגלי ' באינה עשוי, ליטע' ה בעשוי"הרמ
  ).'דעתי

  .ע מבריח ארי מנכסי חבירו"עיי

  מזוזה
טעם . יפה יותר. כדי לקבוע מ. נטילת מ(ג ,  ג:ד"פס

משום ביזוי מצוה או משום ביטול . איסור נטילת מ
  ).לנטילת ציצית. חילוק בין נטילת מ. הבית ממ

וחלקו בעמוד בינתיים ' שהיא כב' דלת א(ג ,  רפג:ד"פס
  ).דלת קטנה בתוך דלת גדולה(ד , רפג). ובו היכר ציר

  .ם"ע סת"עיי

  כתיבה
. דפין' בב. כ. עורות וחיברן' בב. כ] (ד-ג, טו[ ט :ח"או

צ ריוח כשיעור סתומה "א. ספר' שוה לגט שנק
  ).ל"כנ] (ד, יט[י ). ל"כנ] (ב-א, יח[י ). ת"שבס

  מזונות
י למיקם "כשיש היתר לישא על אשתו וא( ו :א"ז ח"אהע

. בין גט לפרעון כתובה. חיוב מ(א , ו). בסיפוקייהו
. ל"כנ(ד , ו). כ"חילוק בין גירשה מרצונה או בע

כשישא (ה , ו). חילוק אם מחוייבת לקבל גט או לא
בשנטתית (ו , ו). אחרת יזונו שניהם ממנו בדוחק

  ).י למיקם בסיפוקייהו"ורוצה לישא אחרת וא

במגרש מהיום . עד נתינת הכתובה(ז ,  רצא:ב"ז ח"אהע
', קרוב לה כו' ס', מדאו' כשנתן גט ס(תלא ). אם מתי
' בפרט כשמצריכין גט ב', אבל בשאר ס. חייב במ

  .).בנן אין לה ממדר

הגיע . 'כל זמן שנתחייב הבעל כו, ביבם(א ,  פד:חידושים
  ).זמן ולא נישאו ומת

  מזיק
; גניבה קרוב לאונס; אונס: מעלות' ה] (ג, ג[ רמז :ד"יו

  ).מזיק בידים; פשיעה; אבידה קרוב לפשיעה

] ג, נא[לט ). לפושע. חילוק בין מ(ה ,  טו:א"ז ח"אהע
ל כולו פשיעה "כשאפ. תחלתו בפשיעה וסופו באונס(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

סב

  ).ע חייב"היא לכו

. הניזקין שמין להן בעידית(א ,  קיח-ד ,  קיז:חידושים
גם (ג -ב, קיח). שיימינן. ת בדמ"ע דמה"ל כר"אם קי

הניזקין אין גובין ממשעבדי בעידית במקום שיש 
אף , ואין גובין מיתומים בעדית. ח"זיבורית ב
'  הגג ונפל כובראש' אבנו כו(ד -ג, קכט). בגדולים

אם הוי , ברוח שאינה מצויה. תולדה דאש או דבור
שן ורגל ברשות (ד -א, קל). 'תחלתו בפשיעה כו

שן ורגל בחצר שאינה של שניהם (ד , קל). השותפים
בחצר של אחד (ד ,  קלא-ד , קל). א של אחר"כ

לפירות ושל שניהם לשוורים או לא לשוורים 
קשר או נקשר דליל (א , ד קלב, קלא). לשניהם

פרטי . לתרנגול והזיק דרך הלוכו או בתר דנייח
המניח את הכד (ב , קלב). 'הלכות ושיטת הפוס

במקום פנוי שלפני בית . ר הוי תולדה דבור"ברה
הניח לפוש (ד -ג, קלב). באפילה וקרן זוית, הבד

נתקל שלא (ד -ג, קמט). נתקל ונשבר או הוזק, ולכתף
גם ניזקין אין (ד , גקנ). במקום מדרון אם הוא פושע

  ).אף בגדולים, גובין מיתומים מעדית

  .פושע. ע נזקי שור"עיי

  אונס
א , כו). כשלא עלתה על דעתו שהוא היזק(ד ,  כה:ד"פס

  ).בהיזק שאינו ניכר אינו חייב אלא במזיד(

  גרמא
, פטור אבל אסור. ג. לגרמי. חילוק בין ג(ה ,  א:מ"חו

ולכן המוכר . מ חייב להחזיר"ע הגוזל דהגל"ולכן לכו
ב , כח). שיקבל הזיקא' ם משמתינן לי"ביתו לעכו

משמתינן שיקבל ] (ד, יז[עא ). לגרמי. חילוק בין ג(
  ).הזיקא

  גרמי
מטעם . לדבר הגורם לממון. חילוק בין ג(ד ,  א:מ"חו

ג חייב "דד(ה , א). מ אקרן בלבד"ג חייב בדהגל"דד
. חילוק בין ג(ב , כח). וגרמא פטור אבל אסור

עט ). דוקא בהיזק ולא במניעת הריוח(מד ). לגרמא
  ).ל"כנ(

). ג להיזק שאינו ניכר"חילוק בין דד(ג -ב,  קיט:חידושים
  ).ג"פועלים שחזרו אינם חייבים משום דד(ג , קמח

  היזק שאינו ניכר
  ).נ לדינא דגרמי"חילוק בין הש(ג -ב,  קיט:חידושים

  ).נ"הש' נכרי שאפה קמח של ישראל אם נק(ב ,  כו:ד"פס

  .שכנים. ע דבר הגורם לממון"עיי

  מחאה
  ).שנים' ג(ע חזקה "עיי

  מחילה
. או צריך מ. אם סגי מה שנראה שמ(ד ,  ק:א"ז ח"אהע

  ).בדבר שהוא בעין. אם מהני מ(קכז ). בפירוש דוקא

  ).בטעות. מ(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

אחר שהוליך הסחורה למכירה ראה שיש בו ( לו :מ"חו
, נא[מג ). שנתפייס' ול אם יש מזה ראימום ומכר בז

חילוק בין מכר , באונאה, י שתיקה בכתובה"ע] (ב
השתמש . ד ואפוטרופוס"ונתאנה בעצמו למכרו ב

  ).ושתק' מכר קודם בן כ. אחר שידע המום

אני לך ואסמוך על . אמר מלוה ללוה מ(א ,  שיד:ד"פס
  ).'פלוני כו

תנאי ). מחילה(שבועות ). מחילה(ע נדרים "עיי
  ).מחילה(

  מחשבה
ו , רסט). ניכרת מתוך מעשיו. מ(ב ,  קיח:ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(ת ). ל"כנ(י , ער). ל"כנ(

בסחיטה . להחשיב. מתי מועלת מ(א ,  נט:חידושים
חילוק בין קטן לגדול לענין (ב , קה). ובהוצאה בשבת

  ).ניכרת מתוך מעשיו. מ

  .הרהור. ע דברים שבלב"עיי

  מטבעות
מ "מ. בזול ונתייקר אצלינו. המ' בימיהם הי( רכג :ד"יו

ואולי , בימיהם נחשב אצלם הפרוטה לקידושין
אזלינן בתר משקל כסף . כ שוב הוזל"נתייקר אז ואח

  ).אז' נקי ולא בתר השווי שהי

  .ע מדות ומשקלות"עיי

  איסר
). ומשמע שהוא של כסף, שיערו בו הגרגרת( רכג :ד"יו

  ).של כסף. מ(שכ 

  גדול
ו מרייכעש "חלק ל. מעות' ב. וחצי קטעה' א( רכג :ד"יו

  ).קאפקעס' ה. ומחצה גדולים שלנו' ב. טאלער

  גדול שלנו
. שהוא הסלע, מזהוב פוילעש' חלק ל. גראשען( רכג :ד"יו

  ).ומחצה מגדול' חלק ב

  גראשען
  ). קאפקעס2. גדול שלנו( רכג :ד"יו

  דינר
פי כסף ושויו . זהב משקלו פי שנים מד. ד( רכג :ד"יו

. להכריע' ב מהכסף וא"שוה פי י' כי הזהב הי, ה"כ
ה "וע' רובל סיג' ג. ז פעמים ככסף"בזמנינו שוה ט

  ).זהוב וחצי. גדולים' ג. כסף הוא הדרייער. ד. קטנים

  דנקא
  ).'שיהי. א שתות מאיזה מ"כ. אינו מ( רכג :ד"יו

  דענישקע
  ). פאלושקעס2( רכג :ד"יו

  דרייער
  ).דרהם וחצי. הוא דינר( רכג :ד"יו

  ווינער
חלקי ' ה, והוא איסר, גם פעניק ליטועש' נק( רכג :ד"יו

  ).דענישקע ושילינגער. ז מגדול שלנו"ט

  זהוב ריינעש
  ).רובל וחצי. זהובים פוילעש וחצי' ב( רכג :ד"יו

  זהוב פוילעש
משקלו . ' זהובים סיג6. דרייער' ד. הוא סלע( רכג :ד"יו



  )פירות מי( ענינים מפתח  

  

סג
  ).חמישית הלוט

  'זהוב סיג
  ). גראשין5. דרהם. אדום זהוב( רכג :ד"יו

  זוז
מסלע ' מד' א. פשיטי' הגמ' מדינה בל. ז( רכג :ד"יו

  ).שילינגער' קאפיקע וז. מדינה

  טאלער פרייס
  ). קאפקעס6( רכג :ד"יו

  טינפעק
  ).' רובל סיג6( רכג :ד"יו

  טרפעיק
ח "מ. חצי דינר צורי, סלע מדינה(ב ,  צט:חידושים

  ).שעורות

  כסף
  ).האמור בתורה הוא סלע. כ( רכג :ד"יו

  מנה
  ).'ו רובל סיג"ט( רכג :ד"יו

  מעה
. בזמן משה אלא שהגרה משקל מעה' לא הי( רכג :ד"יו

היא גדולה (שכ ). ומחצה קאפקעס' ב. חצי גדול
  ).כי שתיהן של כסף, מפונדיון

קטנים מעות נחושת ' כסף הם ל. מ' ב(ג ,  שיא:ד"פס
  ).לוט כסף נקי' סלעים ח' לחשבון ה

  סלע
). ט מרובע"ב מטע"שהוא חלק י, שליש טפח(ב ,  כ:ד"יו

. ס. הוא משקל אונקיא והוא זהוב פוילעש. ס(רכג 
אסתרי או ' כסף ונק' חלקי פסולת וא' מדינה ז
דגליל הוא . ס. שליש טפח' שליש טפח או ב. טרעפיק
  .).שיעור שטח הס(שס ). דיהודה. חצי ס

  ).מדינה. שיעור ס(ג ,  קלד:חידושים

  פאלושקע
  ). שילינגער2( רכג :ד"יו

  פונדיון
, כסף ולא נחושת. מ(שכ ). קאפיקע ופאלושקע( רכג :ד"יו

  ).כ היא קטנה ממעה"וא

  פרוטה
שוה ממון ' צריך שיהי. שילינגער' חלקי ח' ה( רכג :ד"יו

, בימיהם נחשב אצלם הפרוטה לקידושין. דבר מה
  ).כ שוב הוזל"ואולי נתייקר אז ואח

  צורי
  ).דינר או מעה או איסר. צ. סוף מ( שכ :ד"יו

  קאפיקע
  ). דענישקעס2( רכג :ד"יו

  קטעה
  ).שלישי גדול' ב( רכג :ד"יו

  רובל כסף
  ).'אסיג. ר' יותר מד(א ,  סז:ד הוספות"יו

  'רובל סיג
  ).' זהובים סיג10( רכג :ד"יו

  רייחעש טאלער
זהובים ' שהם ג, זהב ריינעש וחמישית( רכג :ד"יו

' רובל וח. ו גדולים פוילעש"ל. שהוא הסלע, פוילעש
  ).'זהובים סיג

  שילינגער
  ).ורבע היא שעורה. ש. חצי פאלושקע( רכג :ד"יו

  מי פירות
לענין , אם משקין היוצאין מהן כמותן(ד ,  ז:חידושים
אם דומה . ל"כנ(ב -א, סז). ערלה וחמץ, נ"ברה

לענין תרומה . לטעמו וממשו או טעמו ולא ממשו
  ). חילוקים ביניהם.חמץ וחדש

מי ; ש"יי(חמץ ). מי פירות(ע ברכות הנהנין "עיי
  ).פירות

  מי רגלים
  .פירשא). מי רגלים(ע נדה "עיי

  מיאון
חילוק בין זה . ל בפירוש"מהני גילוי דעת ואצ( קצב :ד"יו

  ).לתקנות הקהל שצריך התרה בפירוש

י "ח לדעת מהר"ז וא"אף בזה. מ(א ,  שה:ב"ז ח"אהע
, ל בדיעבד כשמיאנה תינשא לכתחלה"ואף לרש. מינץ

. מ(ב , שה.). גט מ' אף שלא כ, ש כשנישאה"כמו לב
לתנאי אם ' חילוק בין תנאי אם לא ילך כו. על תנאי

ה הוי חליצה פסולה וצריכה "דבלא, מהני המיאון
לא שייך כשיש . התרחק מן המ. לחזור על כל האחין

  ).חשש שתזדקק לחליצה

  ).בחמותו. ות מאפשר(א ,  רי:חידושים

  ).קטנה. קטן(ע קידושין "עיי

  מיגו
. מ. לו' ה שאין הטענה גלוי"לע. מ(ד ,  קז:א"ז ח"אהע

  ).מטענה גרועה. מ(קכב ). גרוע בצירוף חזקת הגוף

ברי . גרוע בצירוף טענה מהני. מ(ט ,  רפט:ב"ז ח"אהע
  ).להוציא' גרוע מהני אפי. ושמא בצירוף מ

. מ. לחייב את שכנגדו שבועה. מ' אם או( יא :מ"חו
מ "ל. א"עדיף מע. מ] (ב, טז[ג , יב). לאפטורי משבועה
' לא הי' כשבטענה הב] (ד, ו[נה ). לאפטורי משבועה

ל שלא הודה בפני עדים והעדים אינם "שי. מ. נאמן
  ).לפנינו

בברי . נאמן' כשבההיא טענה לא הי(ג ,  צא:חידושים
אם . ממ "טענות גרועות דל(ב , צג). ושמא מהני
לעשות עצמו , לבטל שטר שאינו מקוים. מועיל מ

לא מהני גבי (א , קלה). חילוק בין העדים ללוה. רשע
  ).נזקקין לתובע תחלה

. בהוחזק כפרן. כ"כשבאו עדים אח(ג ,  דש:ד"פס
  ).טוב. כשאין המ(ד , שלה). בשבויה

  ).מיגו דזכי(ע קנינים "עיי
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  בדדמי
אמת ' כשחושב שאו(עה ). במלחמה. בשכיר( נה :מ"חו

  .).א מ"א

  ).חילוק בין שכיר למלחמה(ב ,  ריט:חידושים

  ).בדדמי(ע עגונות "עיי

  הפה שאסר הפה שהתיר
אשה שהולכת בצעיף אם נאמנת (ד ,  מז:א"ז ח"אהע

  .).לומר מת בעלי במ

אשה שהולכת בצעיף אם נאמנת לומר ( שב :ב"ז ח"אהע
. מתלוי במחלוקת ד(ה , שב). גרושה או אלמנה אני
שהולכת בצעיף כיון שהיתה , למפרע שמפרשת דבריה

ומסיק להקל כשבאה ממקום קרוב . א ונתגרשה"א
  ).שאינו מקוים' דמירתתא או שהביאה כתב ראי

  מיגו במקום חזקה
תלוי (ג , קז). נגד מנהג. מ] (ב, מה[ו ,  לג:א"ז ח"אהע

  ).איזה חזקה

, רפט). לבידו. חילוק בין מ] (ב, א[א ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  ).במקום מנהג. מ(ד 

  ).תלוי איזה חזקה(ב -א,  שיא:ד"פס

  מיגו במקום מנהג
  ).חילוק אם כן נוהגים כולם או רובם(ד -ג,  יט:חידושים

  מיגו במקום עדים
א אומר לא "א אומר נתגרשה וע"בע(א ,  לג:א"ז ח"אהע

אומר ' נתגרשה אם בעי הוה שותק ולא הי
  ).ע"אם הוי מב, שנתקדשה

כשאפשר לתרץ דיבורו ] (ד, כט[יב ,  רעא:ב"ז ח"אהע
ל ואנן סהדי הוי כנגד "נגד רג. שאינו נגד העדים

  ).עדים

  .א,  קנ:חידושים

  מיגו דהעזה
  .ה,  קכא:א"ז ח"אהע

  מיגו להוציא
. ש אלא שאכלה בגזל ומ"כשמודה שאכלה ג( כא :מ"חו

, בצירוף ברי ושמא(נה ). ש"טוען שלא אכלה ג' שהי
  ).בצירוף חזקה

  ).בצירוף ברי ושמא(ד ,  צב:חידושים

  מיגו להכחיש העד
כשיצטרך לישבע נגדו וכשלא (ה ,  לג:א"ז ח"אהע

ז או שהיו "עדים המכחישים זע' במקום ב. מ. יצטרך
  ).ל"כנ] (ג, מד[ו , לג). מאמינים לו נגדם מטעם אחר

  ).כשלא יצטרך לישבע] (א, כב[ עה :מ"חו

  .ד,  צב:חידושים

  מיגו למפרע
א הייתי וגרושה אני "אמרה א(ד -א,  שב:ב" חז"אהע

חילוק אם . ל"אם נאמנת אחר כדי דיבור או דהוי מ
כגון שאמר מכרתי , מפרש או עוקר דבריו הראשונים

וחילוק אם הוי הודאה גמורה , וחזרתי ולקחתי ממך
  ).לאחר' או רק עשאה סי

ד טען פרוע "אחר שהוציא השטר בב(ב -א,  רמ:חידושים

כשמפרש דבריו (ג , רמ). אינו קיים עתה. והמ
  ).הראשונים

  מיגו מאיסור לאיסור
  ).א אבל לא ממעשה לאיסור"מאל(ו ,  ו:מ"חו

  מיגו מממון לממון
  . נד:מ"חו

  אבא' נסכא דר
  .ה,  לג:א"ז ח"אהע

  מיגו מענין לענין
משבת לסוכה מסוכה לשבת ] (ג, קב[ט ,  שז:ב"ז ח"אהע

  ).א לאיסור חליצה"מאיסור א

  מילה
  ).אם יש חיוב כרת על האב(ג ,  רעח:ד"ספ

  ).מילה(ע לשון "עיי

  ברכה
ע שאלמלא דם ברית לא "גו. במ. נוסח הב( ר :ד"יו

מ גם "מ, ואף דקאי על התורה. א"נתקיימו שו
גם נוסח חוק . מ"כמבואר בכ. במ' התורה תלוי

' היא ראשית החוקים שעלי. שהמ, בשארו שם הוא
  ).א לא שמתי"חקות שו' אם לא בריתי גו' נא

  הטפת דם ברית
נתגייר כשהוא ', תוך ח, מל בלילה(ב -א,  רעט:ד"פס

  ).נולד מהול, מהול

  חולה
אם נותנים לו , תינוק אדום שנבלע דמו(ג -א,  רעט:ד"פס
, רעט). ביציו נפוחים בלידתו והוסר הניפוח. ימים' ז

לדחות . לו חולי רזון ומת בילדותו' אבי האם הי(ד 
  ).לשבוע שבועיים

  משוך ערלתו
בחופה רוב , היינו שנדבק ואסור רק מדרבנן. מ( רא :ד"יו

מהול ' היינו שהי(ח , רב). העטרה אם צריך לתקן
  ).תחלה ונמשכה

העור שלמטה . אחר שנחתך ומ(ב ,  נה:חידושים
  ).אם מעכב אכילת תרומה. מהעטרה

  מתו אחיו מחמת מילה
מ מהיכן למדו שימתינו עד שיגדיל "מאמ( שמו :ד"יו

אם הוא גם בראו באחיו שנבלע דמן . וימולו אותו
  ).אם רשאי לימול עצמו בדאיכא סכנה. ומתו

ידעו באחיו שנבלע דמם אם מחזקין ( כה :א"ז ח"אהע
. מקטנים לגדולים שלא ימולו השלישי גם כשהגדיל
). תלוי במחלוקת מועד לקטנים אם מועד לגדולים

  ).ל"כנ(ו , כז

אם מחזיקים מקטנים ( א , קלה-ד ,  קלד:חידושים
  ).ל"כנ(ב , ריג). לגדולים

  נולד מהול
  ).רק כשמתקשה. אם סגי שנראה מ(ו ,  רב:ד"יו

כשהעור מחפה (ד , רפב). ל"כנ(ב ,  רפג-ג ,  רפ:ד"פס
י הידים כל "העטרה אלא שכשמעבירים העור ע



  )ימים עשרה ועד מכאן( ענינים מפתח  
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  ).העטרה מגולה

  נראה אינו מהול
. בדבוק הוא מדרבנן' כשחזר העור וכיסה אפי( רא :ד"יו

מחלוקת אם מיירי , דמשום מראית העין' מתני
בנראה מהול וצריך לדחוק או בלא נראה מהול וצריך 

בנראה מיעוט העטרה בעת שנתקשה אם . לחתוך
חילוק בין מסורבל שרק מכסה למשוך . צריך לתקן

נראה ואינו ' פי. נראה מיעוט העטרה(ה , רב). שנדבק
ך עד שתתגלה כל מסורבל צריך לחתו(ו , רב). נראה

אם סגי שתתגלה . תחלת מ. העטרה או סגי בשליש
חזר עור הפריעה וכיסה (שמז ). העטרה בעת קישוי

אם אין צער לתינוק צריך . ל"כנ(ט -שמח). הערלה
אם נדבק ויש צער ונכסה כל . לדחוק העור לאחוריו

  ).ל התיר גם בזה"ומהרי. ע"החוט צ

בעל בשר שלא תיקן אם מעכב אכילת (ג -ב,  נה:חידושים
נ מהול כשמתקשה מתקן "כשא(א ,  נז-ד , נו). תרומה
כשנראה מהול כשמתקשה אם צריך . באיזמל
  ).לדחוק

צ "כשנראה מהול כשמתקשה דוחק אבל א(ב ,  רפ:ד"פס
לא נימול כראוי ונראה (ב ,  רפג-ג , רפ). לתקן באיזמל

מסיק דאם כשמתקשה נראה . מהול רק כשמתקשה
 אף בלא נימול כראוי ואם מהול לגמרי סגי

, כשמתקשה נראה מהול קצת סגי רק בנימול כראוי
וגם יש לצרף שיטת , שמא נימול כדין' ובפרט כשיש ס

פ בעת הפריעה נפרע לגמרי לכן "האומרים דכיון דעכ
אם בעל (ד , רפב). סגי בנראה מהול קצת כשמתקשה

  ).בשר ומסורבל היינו הך

  .ראה לעיל אצל משוך ערלתו

  עטרה
). ל"כנ(ב , רב). היא הבשר או החוט. ע] (א, כג[ רא :ד"יו

  ).ל"כנ(ט -שמח). ל"כנ(ד , רב

גם אם חופה גובה החוט ' רוב גובה פי(ד -ג,  רפב:ד"פס
  ).ומקצת גובה הבשר

  פריעה
. זקוק לפ' לא ניתנה לאברהם או שלא הי(ז ,  רב:ד"יו

עור . כאילו לא מל. החידוש במל ולא פ. שנתמעכה
  .).מעור המ' תיים למעמס. הפ

, נה). ל גזירה וחיתוך או סגי בפריעה"צ(ד ,  נד:חידושים
אינו . עור הפ(ג , נה). י פריעה"חתך מעט ותיקן ע(א 

שנתמעך . עור הפ(ד , נה). מכסה אלא ראש הגיד
פרע ולא מל או (ב ,  נו-ד , נה). י דרך ארץ"באברהם ע

אם נצטוה אברהם על (א , נו). השאיר ציצין המעכבין
כ חוזרין "כשאח. אם ציצין שלו מעכבין(ב , נו.). הפ

  ).ל"כנ(ב -א, נז). ומכסין

  ציצין
המעכבין של עור הערלה או עור . צ] (א, כד[ רא :ד"יו

י הפריעה "מעור הערלה שנפרעו ע. נשארו צ. הפריעה
ט , רב). ל"כנ(ח -ז, רב). ל"כנ(ג -א, רב). אם מעכב

. ולכן יכול להיות צ. מעור המ' מסתיים למע. עור הפ(
דעור הערלה או דעור . צ(י , רב). מעכבין אחרי פריעה

י הפריעה אם "שנפרעו ע. ומסיק בנשארו צ. הפריעה
' בפרט בס, ל"כנ(רג ). כשמתקשה העטרה מגולה סגי

  ).אם נימול בתחלה כראוי

ג , נה). שאין מעכבין ופירש אם חוזר. צ(א ,  יח:חידושים
אי סגי בחתיכת העור המכסה העטרה בשעה (

). המעכבין. פרע והשאיר צ(ב ,  נז-ד , נה). שמתקשה
. המעכבין של עור הערלה או עור הפריעה. צ(ג , ריד

י הפריעה אם "מעור הערלה שנפרעו ע. נשארו צ
). ת"מעור הפריעה אם מעכבין מה. צ(ג -א, רפ). מעכב
כשהעור מחפה העטרה אלא שכשמעבירים (א , רפג

  ). כל העטרה מגולהי הידים"העור ע

  צרעת
  ).'מצטער כמו בכאיב עיני' לא נק. בצ. מ(ג ,  נד:חידושים

  שבת
או ' ל שהוא בן ט"אלא כשי. אין מלין בש( צד :ח"או

  ).וגמרו סימניו' ודאי בן ז

' בן ט' ס' הטעם דבנגמרו סי(ח -ה,  שטז:ב"ז ח"אהע
דיצאה . אין מוהלין בש' בן ח' ס' בן ז' מוהלין וס

לא סמכינן על ' בלא נגמרו סי. 'מרוב נשים יולדות לט
  ).ל"כנ(שיז ). דשינויא בעלמא הוא' נ שבגמ"ממ

מוהלין ' בן ט' ס' בן ח' נגמרו סימניו ס(ב -א,  יז:ד"פס
ולא נגמרו אין ' ודאי בן ט. אין מוהלין' בן ז' ס. בש

  ).מוהלין

  אכילת, תרומה
או קל . ת חמור מצורך תיקון המ"אם א(ד ,  רב:ד"יו

  ).ממנו

בעל בשר שלא תיקן ומשוך אם מעכב (ג -ב,  נה:חידושים
  ).ת"א

  מכאן ועד עשרה ימים
  ).אם היינו דוקא עשרה(ד ,  קז:חידושים

  מכירה
כ הנאה דלוקח שהוא שמח "בד(ב ,  צח:א"ז ח"אהע

  ).והמוכר עצב

. את הגג. את הבית מ. עכשיו המנהג המ( כב :מ"חו
  ).המוכר יכול לבנות תחת המזחילה

ד -א, קלג). ת למשכונא"ע. חילוק בין מ(ב ,  עט:חידושים
נתן מעות והתנה לתת לו חבית . היינו כד היינו חבית(

מתי . קיבל הכד ולא נתן המעות. מתי יכול ליתן כד
לא נתן המעות ולא קיבל הכד ועשו . הדמים מוכיחים

  ).קנין מיהו המוחזק

נן שייר דירה לעצמו ולאיש אחר אמרי(ד ,  שכג:ד"פס
, חילוק בין זה לנתן לבנו ולאחר. שהכל הוא בעין יפה

  ).דאמרינן לבנו אפוטרופוס ולאחר במתנה

. קנינים. מאכלות אסורות. חמץ. ע בית הכנסת"עיי
  .תערובות. שבת

  מקח טעות
לו כלי עץ ואמר לו שהוא של עץ או . מ( קו :א"ז ח"אהע

מתי יכול הלוקח לאמר סבור , פרדס ואין בו עצים
  ).הייתי שישלים לי

מכר פירות ונמצא מין אחר ומשך אי (ד ,  רלד:חידושים
  ).הוי מחילה

  .ע אונאה"עיי
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סו

  תליוהו וזבין זביניה זביני
. אם מהני מודעה אף בשדה סתם(א ,  רסב:ב"ז ח"אהע

. אם ביטל הביטולים. אם ביטל המודעה מתוך אונס
אם דוקא בנתן כל (ב , רסב). לגט. חילוקים בין מ

  ).ל"כנ(תלד ). י זבינישוויו הו

מ כשאנס "מ, ונתן לא הוי מתנה. ת(ד ,  צד:חידושים
). רוצה להרגו וזה נותן לו קרקעו שיניחנו גמר ומקני

והיינו דוקא באונס נפשות ובברי , ל"כנ(ב -א, קכ
 -ג , רמ). אם בעינן שיתן כל שויו(ג , קכ). הזיקא
  ).'שיטות הפוס. מתי מועיל ביטול המודעה(ד , רמא

  מכלל לאו אתה שומע הן
, ממונא' רק באיסורא דלית בי(ו ,  רצ:ב"ז ח"אהע

אבל לא בנדרים ובגטין , דהיינו נזירות ושבועות
  ).וקדושין

  מלוה ולוה
להקדים למי שלקח , ח"מת והשאיר כמה בע( יד :מ"חו

  ).ממנו שלא כפי היושר

הפורע חובו של חבירו והמלוה דוחקו (ד -ב,  שיד:ד"פס
  ).'ות הפוסשיט. לפרוע

  .שעבוד. ע שטרות"עיי

  גבייה
ח גובה מנכסי יתומים "הטעם שב(ב ,  רצג:ב"ז ח"אהע

  ).המופקדים

טעם החילוק בין מטלטלין דגובין מיד ] (א, ז[ נה :מ"חו
  ).למשכון דנותנין לו זמן

). ת בזיבורית או בבינונית"מה(ב -א,  קיח:חידושים
כשגובה (ג , קמ). ניזקין. גדולים, מיתומים(ג , קיח

. אם היא בחזקתו של מלוה. קרקע אם צריך קנין
ל "תנאים ואמוראים דס(ד , רמב). מתי מהדרינן

  ).פ גובה מלקוחות"שמלוה ע

. ח גובה משבח שהשביחו יתומים"אם בע(א ,  שיב:ד"פס
  ).'שיטות הפוס. אפותיקי. דממילא. ש

  הלוואה
כששלח וועקסל . אין משלחין מעות בדיוקני( נד :מ"חו

י שליח ונתן המלוה מעות לשליח לא התחייב "ע
  ).הלוה

שלח דיוקני ויש עדים או שהלוה (ב ,  קלו:חידושים
  ).מודה

  פריעה
אל תפרעני אלא . אמר שלא בשעת ה(ב ,  כד:א"ז ח"אהע

איני יודע אם פרעתיך חייב רק (ה , כד). בעדים
  ).כשהתובע טוען ברי

נ בתוך הבית "החזיר חובו לאשת המלוה הנו( יז :מ"חו
או למי שרגיל להפקיד אצלו או שזרק לו או שאמר 

חילוק בין . לו תא ושקול זוזך אם חייב באחריותו
מחילה מהני רק ] (ב, כא). [פקדון לשאלה והלואה
  ).נ בתוך הבית"בבעלים ולא בבן הנו

כשהמלוה אומר לשליח הבא לי (א ,  קלו:חידושים
ג -ב, קנג). דיוקני. מעותי מתי הוא מתחייב באחריות

. ח מצוה תלוי בשעבודא לא דאורייתא"אם פריעת ב(
  ).מ כופין אותו"מ

אמר פרעתיך תוך הזמן חייב רק (א ,  שיא:ד"פס
, שיב). 'או ביתומים שטענינן כו, כשהתובע טוען ברי

ד -ב, שיב). ח לשלוח לו חובו"כתב לב(ב -א
חילוק בין . ל לו שלח והפטר"ם אם צ"כשהשליח עכו(

, שיב). ובין נכרי לקטן, איסור רבית לפטור מאחריות
אמר לשליח הבא לי מעותי שביד פלוני (א ,  שיג-ד 

תלוי אם אמר לו אמור ללוה . ל בפני עדים"אם צ
ב , שיג). מתי מועיל דיוקני(ב -א, שיג). שישלח על ידך

תא (ב , שכ). אם הילך והולך כזכי בהחזרת חוב(
אמר לו (ב -א, שלג). כ מהני"בע. ושקיל זוזך לא מהני

  ).תוך זמנו(ב , שנא). י אחר"זיכה לו ע. טול את שלך

  ).החזרה(ע שומרים "עיי

  מליחה
  ).השובר מפרקתה] (א, נ[,  נו:ד"יו

. במ. מ(ב ,  קנג-ג , קנב.). דיני מ(ד ,  קנה-א ,  קנא:ד"פס
ויש . בישלו בלא מ(ב -א, קנד). שכבר מלחו בו

י או שלא "בשר ששהה ג(ד , קנד). כנגדו' בתבשיל ס
בשר שלא (ב , קנו). נמלח ונתבטל בחתיכות אחרות

ד -ב, קנו.). נמלח שנפל אצל בשר שלא נגמרה מ
. מ(א , קעד.). ביאור דין נפל לציר קודם שיעור מ(

  ).כחל או עור הקיבה עם שאר בשר

  ).מליחה(תערובות . ע דם"עיי

  ימים' ג
נו . )י"אם נחשב בתוך ג, ע"בשהתה למות מעל( נה :ד"יו

י "מ כשהדיחו תוך ג"ז הקיל בהפ"אדה. שרש הדין(
שניקרו מחוטי הדם תוך . לשרות בפושרים לפני המ

הדחה לפני פתיחת . י שלג שנתרסק"הדחה ע. י"ג
שומן . כשנתערב באחרים. י"אם עברו ג' בס. העופות

  ).רך ודמי לבשר שהודח

. וצליה אם אפשר לבשל. י ומ"אחר ג(ג ,  קנד:ד"פס
מנוקר מגידי ' י ולא הי"הדחה בעלמא קודם כלות הג

בפושרין והסרת הגידים ' שרי(ד -ג, קנד). הדם
  ).ומליחה וחליטה

  הדחה
מ "והנפ. לפני מ. טעמי ה(א ,  קנב-א ,  קנא:ד"פס

. שאחר מ. מ לה"כשנתנו בכשא(ג -א, קנב). ביניהם
  .).שאחר מ. נתבשל בלי ה(ב ,  קנד-ג , קנב). ויצא ציר

  ורידין
סגי בניקור . כשלא חתך הו(ב ,  קסג-ד ,  קסב:םחידושי

. בדיעבד. חוטי הדם או צריך לחתוך אבר אבר
  ).חתיכת הראש

  שומן
דמו מועט ] (ד, כא[רפג ). אם יש בו דם] (ד, נ[ נו :ד"יו

  ).ודם רחוקים במהותם. ש. מבבשר

  מליקה
  ).חלדה(ע שחיטה "עיי

  מלכות
מוחזק בנכסי העם מטעם שהמלך מצי (ג ,  ב:מ"חו

או מטעם דהקרקע שלו והקרקע ' למיזבן מנפשי
יכולה . במקום שאין המ(ה -ג, ב). משועבד לטסקא

חילוק בין קרקע המשועבד . פ משפט"למכור רק ע



  )מלכים( ענינים מפתח  

  

סז
השר הגובה מכס (ו , ב). לטסקא למשכיר ושוכר

ל שהשר "באורענדא אם י(ז , ב). נ מוחזק"בתים א
). זקש בבתים והוי מוח"שייר לעצמו זכות מכירת יי

חילוק בין מסים של הקרקע ובין טסקא (א , מט
חילוק בין לענין טענת קים , שהוא רק שעבוד על הגוף

ס "לי לבין לענין ירושת בכור וחילוק בין זמן הש
מוחזק מטעם שהקרקעות שלו או (ב , מט). לזמנינו

יכולה . כשאין המ. 'דהכל עבדיו ומצי למיזבן מנפשי
ג , מט). חילוק בין טסקא למשכיר. למכור בלא משפט

אם . חילוק בין מסים לאורענדא. נ מוחזק"השר א(
, י[סב ). קנין בגוף או רק שעבוד במעשה ידיו. יש למ

אחר שנשרף הבית יכול שר העיר לקחת המקום ] (א
  ).לעצמו

ולכן נזהרים , ובינה שמותיהן שוים. מ(ד ,  ריג:ד"פס
  ).משם כלה כחמותה

  ).חזקה(הל ק. ע דינא דמלכותא דינא"עיי

  מלכים
אביו גר ואמו ישראלית או אמו (ב ,  יח:א"ז ח"אהע

  .).גיורת ואביו ישראל אם כשר למ

  ).ל"כנ(א ,  ריז:חידושים

  .ע ירושה"עיי

  ממון
חילוק בין . מ' איסורא דאית בי(ו ,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ).ובין נזירות לסוטה גטין וקדושין, נדרים לשבועות

  ממזר
  ).חלק בארץ. לגבי ירושה(א ,  שכב:ב"ז ח"אהע

. נשאת בטעות או בגט פסול הולד מ(ב -א,  קכו:חידושים
. גירשה השני אם הולד מהראשון מ, מזה ומזה

  .).גירשה הראשון אם הולד מהשני מ

  .נאמנות). הבחנה(ע אישות "עיי

  אסופי
ולא . ב אינו לא א"כשנמצא מהול וכיו( מו :א"ז ח"אהע

  ).יכתושתוקי ותלינן שמפני עניות השל

  ספק ממזר
ברוב ' אם הוא אפי' ודאי ולא ס. מ(ג -ב,  קמב:ד"יו

  ).פסולין

רימה אשת חבירו ובא עליה אם (ד - יג:א"ז ח"אהע
. מ(א , יז). מ מדרבנן"ס(ד , יג). נאמנת לפסול הולד

ודאי . מ בקהל קיל ממ"אם ס(ג , יז). 'ויום א' בן ט' ס
דיימא מכשרים ורוב המצויים פסולים (ד , יט). בספק

  ).לא תלינן בכותי' מס(מו ). אם הולד כשר

מ רק מדרבנן ויש לסמוך על "ס(טו ,  רצה:ב"ז ח"אהע
באיקבע (יא , שט). פוסקים שלא הובאו להלכה

בפרוצה ביותר (ה , שיח). ת"איסורא אסור מה
ז , שיח). מ ממש"רק לכתחלה ולא ס, חוששין לבניה

ת להכשיר עקר ועידי כיעור ועד טומאה אם נאמנ' ס(
עידי כיעור . פרוצה ביותר' מתי נק(ט , שיח). הולד

שכו ). 'פ מאיש א"עידי טומאה כמ. מכמה אנשים
התורה לא הלכה בזה בתר (שכז ). לרב אסור מדרבנן(

הטעם . ידיעת האמת ולכן אף במאמינה אין להחמיר
  ).ערלה' מ לס"חילוק בין ס. פ הסוד"לזה ע

  ).ראה לעיל אצל כתמים

  רוב בעילות אחר הבעל
נבעלה לאחר בטעות אם חוששין (ד - יג:א"ז ח"אהע

א לבעלה אם שייך "כשנבעלה תחלה פ(ד , יג). לולד
פ קודם טבילה "כשנבעלה לבעל כ(ה , יג). ב"רבאה

' אם מהני רוב ביוחסין או בענין ב. א אחרי טבילה"ופ
ובין יושבת תחת , חילוק בין רוב חשוב או לא. רובי

כשנבעלה לבעל . בפרוצה ביותר(ו , יג). בעלה או לא
] ב-א, נא[לט ). ימים' אחר טבילתה ולאחר אחר ו

א שנים עם בעלה ולא ילדה וכעת שהתה "שהתה י(
כ "כמה חדשים בלי בעלה שבהם פירסה נדה ואח

  ).זנתה וילדה אם אפשר לתלות בבעלה

בפנויה שידוע . עקר' בס. בארוס(ב ,  שיח:ב"ז ח"אהע
אומרת מפלוני או מארוסי . שפלוני בא עליה

א "בע, בנידון דרבא תוספאה(ד -ג, שיח). נתעברתי
' בס(ו -ה, שיח). א דטומאה ובעידי כיעור"דכיעור ובע

רק לכתחלה ולא , בפרוצה ביותר חוששין לבניה. עקר
נבעלה לאחר בטעות אם (שכז ). ממזרות ממש' ס

בפרוצה , עקר' בס, בארוס(תס ). חוששין לולד
  ).ביותר

  ישתוק
נמצא בעיר שכולה ישראל ואין בו ( יב :א"ז ח"אהע

.). הטעם דעדיף מש. ח לממזר"משום אסופי כשר וא
ם ורוב המצויין אצל "עיר שרובה עכו(ה , כא

  ).הישראליות הם ישראלים

  מנהגים
כשהוא . לבנים. כשנמשך המ. אם מהני התרה( נו :ח"או

פה ). כשהוא חשש איסורא. כל המדינה. מ
ש שלא "ושם כמה מאנ, בברדיטשוב אמרו ושמרו(

  ).אמרו

כשהוא חומרא יתירה ומדת חסידות יכולים (ג ,  לט:ד"יו
בדבר שנחלקו הפוסקים אין לו . מ(עה ). להתיר
העיר .  כמ-בעיר חדשה . 'יבוא אליהו כו' אפי, התרה

עוקר . מ] (ד, לח[ריח ). שרוב האנשים באו משם
  ).הלכה

בדבר (קמד ). גהנםאותיות . מ(א ,  קלט:א"ז ח"אהע
  ).שבממון העיירות הקטנות נמשכות אחר הגדולות

  .).מיגו במקום מ. עדיף מחזקה. מ(ד ,  רפט:ב"ז ח"אהע

  ).אותיות גהנם. מ(ג ,  ה:חידושים

בברדיצוב אמרו ושמרו ושם כמה (א ,  ט-ד ,  ח:ד"פס
עיירות קטנות נגררות (ד -ג, עג). ש שלא אמרו"מאנ

  ).אחר עיר גדולה של חכמים שנתיישבה קודם

  ).מיגו במקום מנהג(ע מיגו "עיי

  מנין
תערובות ). מנין(סימנים ). מנין המצוות(ע מצוות "עיי

  ).מנין(תפלה ). דבר שבמנין(

  מניעת הריון
  .ל"ע הוצאת ז"עיי

  מנעל
של עץ ושל . הקיטע בקב שלו(א ,  מו-ד ,  מה:חידושים
  ).פ וחליצה"לענין שבת יוהכ. שעם

שחורים או . אם היו נוהגין ללבוש מ(ג -ב,  ריד:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

סח

  ).אוכמי או לבנים

  ).ערקתא דמסאנא(ע לשון "עיי

  מסור
אם מותר לגרום . פ שמ"הוחזק ב(ד ,  קנז:חידושים

  ).י דיניהם"לסילוקו מהעולם ע

  מסיח לפי תומו
  ).נכרי(ע נאמנות "עיי

  מסייע
. מ בגט סגי מ"ומ, אין בו ממש. מ(א ,  קנט:ב"ז ח"אהע

  ).להקרא ונתן

דאין בו . ל מ"זה יכול וזה יכול ה(ד ,  מז:חידושים
  ).מ ניקף חייב"אין בו ממש ומ. מ(א , מח). ממש

  מסירות נפש
טעם הסוברים שאסור להציל עצמו בממון (ה ,  מו:מ"חו

, פו). דברים שיהרג ואל יעבור' אף שאין זה מג, חברו
  ).ל"כנ(ח 

  .ע קידוש השם"עיי

  מעיין
  ).סולמא דפרת, נהרות, ורם מתהוםמק(א ,  קסז:ד"יו

  ).ל"כנ(ד ,  קעא:חידושים

  ).מי חטאת(קדשים ). מעיין(ע מקוה "עיי

  מעילה
  ).בגידולים. אם מ(ד ,  קפג:ד"יו

  ).כשהוא רק מדרבנן. אם חייבין במ(ב ,  סו:חידושים

מ "מ, קונה ומדרבנן אינו קונה' כשמדאו(ד -א,  ל:ד"פס
. המוכר קנה המעות ויכול להחזיר אחרים ולכן מ

  ).הלוקח

  מעמדות

  ק"ארה
  ).עד' ראה הערות לסי(פב - עד:מ"חו

  רבינו
  ).ראה הערות( עד :מ"חו

  מעשה
מה שאינו פושט כלאים ומה שנזיר (ה -ג,  צג:א"ז ח"אהע

חילוק בין זה למה שאינו . ק חשיב מ"אינו יוצא מבה
ל דתלוי אם "אפ. ח מ"פושט סדין בלי ציצית דל

. בהיתר' או אפי, באיסור. י מ"ע' תחלת הלבישה הי
שתיקה לאחר מתן מעות בקידושין מה שאינה 

אם . איסור שאין בו מ(ד , צג.). משליכה אם חשיב מ
חילוק בין גנאי קטן לגדול . נדחה מפני כבוד הבריות

דמי ללאו שאין בו . ובין איסור סתם לאיסור כרת
אם (ז -ו, קב). ניקף שאינו מסייע(ה , קב). מעשה

. מה שאינה משליכה. מ' שתיקה לאחר מתן מעות נק
' מה שאינו פושט כלאים וסדין בלא ציצית אם נק

ב , קיח.). מ' מה שאינו פושט כלאים נק(א , קז.). מ
  .).ניכרת מתוך מ' ומח', מח. מ(

  מעשר
  .תרומות ומעשרות. ע ענבים"עיי

  מעשר כספים
  ).ת"אי הוי מה(א ,  כח:חידושים

  מפתח
  .העיןע נתעלם מן "עיי

  מצות

  לישה
  ).י קטן"ע(ג ,  ר:חידושים

  מי פירות
שנילושה . חילוק בין מ. 'שיטות הפוס(ד -ב,  לג:ד"פס

  ).בשאר משקין שאינה באה לידי חימוץ לבין חלוט

  מצה עשירה
כמו ברבוכה , בששים' כשהשמן פחות מא(ד ,  נז:ח"או

  ).דתודה

  רחים של יד
  ).של מים. יש מעלה בר. צ לדקדק בזה"א(ב ,  נז:ח"או

  שימור
בעת טחינה , בעת לישה, בעת חליטה. ש(א ,  נז:ח"או

לבין קלוי ובמי . חילוק בין חלוט שצריך ש. וקצירה
ב , נז.). רק במינו צריך ש, צ שמירה"פירות שא

אמר רבא מצוה . מחלוקת הבבלי והירושלמי בחלוט(
). חילוק בין חלטו קמח לחלטו בצק(ג , נז). 'ללתות כו

  .).כשמערבין בו קמח בלתי קלוי צריך ש(ו , נז

  .תערובות. לשמה. יין. ע חמץ"עיי

  מצוות
מ אינו "מ' גדול מי שאינו מצווה ועושה כו(י ,  ג:ח"או

קלה . אין לדחות מ(קיג ). מצווה ואיך יאמר וצונו
  ).מפני חמורה העתידה

. ג מ"א מחוייב להשלים כל תרי"כ( תנט :ב"ז ח"אהע
  ).ל צריך להתגלגל שנית"וא, שבאו לידו

  אינו מצווה ועושה
ע לבין הפטור מהסוכה ואינו "חילוק בין אמו( שמו :ד"יו

וחילוק אם הוא דבר שמביא , הדיוט' יוצא נק
  ).בדאיכא יוהרא. להכנעת הלב

  דרבנן
. ת מלא תסור"ם שהם מה"שיטת הרמב( קיג :ח"או

  ).ת"והיינו רק בל

  מנין המצוות
אף ' מצוה א, ציצית, ברכת כהנים( ב-א,  שמה:ד"פס

  .).מ' תפילין ב. שנאמרו בהם כמה ציוויים

  ת"עשה דוחה ל
. כשאינו בעידנא. אף בדרבנן, ת ועשה"אין עדל( לו :ח"או

  ).דרבים. במ

  ).תפלה. דרבים. מ. בדרבנן(ד ,  שמ:ד"פס

  מצורע
שיטת . ז איטר"אין לו בהן אם חשיב עי(ח ,  ה:ח"או

  ).אזלינן בתר ימין דעלמא. ש שבמ"הבכ



  )מציאה( ענינים מפתח  

  

סט
  מציאה

  .ע אבידה ומציאה"עיי

  מצרנות
  ).דין בר מצרא בשותף שאינו בעיר(ג ,  לז:מ הוספות"חו

  מקוה
ו לכל "אלו באנו לחוש ח: אמונת שמואל(ו ,  קסה:ד"יו

נכון לתקן ] (ג, קג[קעב ). 'החומרות ולילך בחושך כו
ל "אם צ(ג , א"קעו ח). ע"שתהא כשרה אליבא דכ

קעו ). ס"אדם ישארו משכשיכנס ה, סאה' גודלה פ
לדעת יחידאה ' אפי. לכתחלה לתקן המ(יג , א"ח

לא ' הישנות כו. אבל לתקן המ. שנדחה מהלכה
  ).להוציא לעז על הראשונים

ולכן , אין שייך לדון עליו אלא לגבי טבילה(ה -ד,  ו:מ"חו
חילוק בין זה . דנין על חזקת טומאת הטובל' בס

  ).שדנים על האדם עצמו, לחזקת כשרות של עדים

  .שתי וערב. ע טבילה"עיי

  באר
  ).ולא מעיין. ל דיש לו דין מ"י(ד , ג" קעו ח:ד"יו

  ).מטהר בזוחלין(ג ,  קעט:חידושים

  גוד אסיק; גוד אחית
  ).לא מהני אף לגבי מים שאובין(א ,  קפב:חידושים

  גזירת מרחצות
. חומרת הלבוש בנסרים הקבועים במ] (ד. קב[ קעב :ד"יו

מ לכתחלה "מ] (ג, קג[קעב ). רוניםהשיגוהו האח
לעשות הרצפה מנסרים שאין רחבים ואין ראויים 

י שיחדם לעמוד עליהם "ע(ז , א"קעו ח). למדרס הרגל
בנסרים מועיל לענין זה חיבור . 'ט מדאו"בטבילה מק

  ).לקרקע אבל לא בכלי שניקב

ע שראוי למדרס או "מ דוקא בכ"ג(ד -ג,  קעח:חידושים
ל "לא ס' רוב הפוס. באדם או גם בכלים. ח"גם בכ

  ).בנסרים משופים(א , קעט). האי גזירה

  .טבילה בכלי, ראה לקמן אצל כלים

  י טהרה"הויתו ע
ט גרע "י כלי המק"כשמזחילין ע(ב , א" קעו ח:ד"יו

קעו ). למעיין. חילוק בין מ. 'משאובין ופסול מדאו
ט "שאמק, ח לזה בטבילה בכלי מנוקב"ל(ז , ב"ח

מתקיים גם ' הי' ובכלי קטן ועג עוגה כו, מחמת גדלו
י כלי או "ע. חילוק בין המים יורדים למ. בלי הכלי

  ).ט"שטובל בתוך כלי מנוקב המק

ח במניח קנקנים "הטעם דל(א ,  קעד-ד ,  קעג:חידושים
א , רסב). חילוק בין מעין למקוה(א , קעח). בראש הגג

י כלי המקבל "אם גם מניעת הזחילה אסורה ע(
  ).במעין(ב , רסג). טומאה

  .ראה לקמן אצל תפיסת ידי אדם

  המשכה
). בשאובה מדרבנן. ה. שאובה שהמשיכוה(ה ,  קסג:ד"יו

מי נהר וים (ב , קסז). לרבייה. קדמה ה(ו , קסג
קעד .). שעוברים דרך גידי הארץ דמי קצת לדין ה

ש להמשיך דרך גידי "עצת הרא, מעיין שנתייבש(
  ).סתם. הי תערובות ו"ע. ה. הארץ

אם צריך להתערב במי גשמים קודם (ג ,  קעד:חידושים
). 'או אחרי. חילוק בין נתערב קודם ה(א , רנט.). ה

נתערב מחצה על מחצה ונפל למקוה שיש בו (ג , רסב
  .).רבייה וה' קצת מי גשמים אם נק

ל "סאין שנמשכו אליה ג' פחות מכ(ג -ב,  רעו:ד"פס
חילוק אם . שלא בכוונה. ה(א ,  רעח-ד , רעז). ש"מ

  ).הם שאובין או מחשש תפיסת ידי אדם

  השקה
טעמי החילוק בין נפרץ כקליפת השום (ז ,  קסה:ד"יו

חומרת . נפסקה הה(קסח ). נ"לנסדק וניקב כשפוה
ד המחמירים לטבול "לנהר לפ. ה. ו רק בלכתחלה"רי

ש ולא "סילון בשיפוע מהני לטהר רק מ(קעא ). בנהר
שנסתם . ו דה"ל כרי"כ ס"בעד "הראב. ס"כשחסר מ
כשמי התיבה מחוברין למי (ד , ג"קעו ח). אינו כשר

. נ"מעיין שבין התיבה לרצפה שגובהן פחות משפוה
כשמי התיבה מקלחין למים שתחת התיבה אם הוי 

י זוחלין וקטפרס "חיבור ע(ו , ג"קעו ח). ז חיבור"עי
ס "למ, ש"לטהר בכ, אם הוי חיבור לטהר בזוחלין

, טבילה בתיבה נקובה בנהר(שלג ). אחת. ולהיות מ
  ).פתוח בעת הטבילה' הנקב יהי

נ "מתי צריך כשהפוה(ב ,  קפג-ד ,  קפא:חידושים
. מ להטפיח וכשערה"טופח ע, כקליפת השום, למקוה

' כשא, חסר' מלא וא' כשא, חסרים. מ' בהכשר ב
חילוק אם רואים . ל שאובין"ג' כשנשפך לא, שאוב

י נקב שבדופן בפחות "ו להקל ע" ח.סילון. פני האויר
ו "חומרת רי(ד , רסב). ל"כנ(ד , רנז). נ"משפוה

מים . 'ל במקום א"כשג(ב , רסג.). כשנפסקה הה
  ).לתרומה. חמים לקרים. מתוקים למלוחים

שאוב עם כשר לא סגי בנקב . לערב מ(ד ,  רעו:ד"פס
  ).נ"פחות משפוה

  .נקב המטהר, כלים. ראה לקמן אצל זריעה

  זחילה
' דאפי, ש וסיעתו"הרא.: שיטות בז' ג(ה -א,  קסד:ד"יו

ס "ל דכשלא ישאר מ"ש י"הר. ס כשר"לא ישאר מ
המרדכי . ס טובלים אף בעליונים"וכשישאר מ, פסול

). והיינו בטובל בעליונים, ס פסול"דאף בישארו מ
כותל (ד , קסד). ש מגל שנתלש"לרא' ראי(ג -ב, קסד

ו -ה, קסד). ניכרת.  זשנפרץ ונסדק או ניקב אם חשיב
ולכן אפשר לטבול גם , ניכרת מדרבנן. פ גם ז"לכ(

שאינה ניכרת . ולכן ז. בעליונים שעומדים לצאת בז
גם למטה . מ' כשיש סדק בין ב(ז , קסד). אינה פוסלת

כשרק המיעוט , מזו לזו וישתוו בגבהן כשר. ס וז"ממ
. ז. הניכרת. כותל שנסדק אם הוי ז(ט , קסד.). ז

ב , קסה). ס"לא ישארו מ' שאינה ניכרת כשר אפי
שטובלים , תרי קולי(ג , קסה). ל"הוכחות לפסק הנ(

טעמים . וגם כשעליונים רבו. גם בעליונים שז
לדין ' ברבי. שנאמרו לחלק בין נוטפין דפסלי ז

אם דין זה . ס"שיש בה מ. שאובים שאין פוסלין מ
כי , טעם הקולא(ד , קסה). הוא רק במעיין עומד
ואפשר . י סדק לא הוי ז"מעיקר הדין כשיוצא ע

א מחמיר "הרמ. דהיינו דוקא כשהתחתונים רבו
חילוק (ז -ו, קסה). א ליזהר לטבול רק בתחתונים"דא

, ש"לשיטת הר. ה ז"לנסדק דל. דהוי ז' בין נפרץ למע
אם מים שיעור גופו . נ"י נקב כשפוה"ע' א אפי"וי



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ע

. מ' כותל שבין ב(ח , קסה.). י טבילה הוי ז"יוצאים ע
ושהוי . מעכבת הז' הב. שהמ. ה ז"שנפרץ מזה לזה ל

י -ט, קסה). שאינה ניכרת שמתערב מים במים. ז
על הנוטפין שבטלים . דמי לרבו ז. כשרק המיעוט ז(

). לדין משוך כנדל' חילוקים בין רבו נוטפין כו. ברוב
בין (יד , קסה). בנסדק הכותל' שיטות הפוס(יב , קסה

בין התיבה . בז(ד , קסו). חוברות בהשקהשמ. מ' ב
לנהר לחוש לדעת הפוסלים ולחכות עד שישתוו 

כשנשאר ' שיטות הפוס(ג , ג"קעו ח). המים בגבהן
מחמת . כשמניעת ז. כשהולכין ושבין למ. ס במ"מ

ז תיקן לסתום נקב "אדה. המים שבחפירה שבה המ
התיבה שבבאר אף שישתוה גובה המים בתיבה 

נ "י נקב כשפוה"ע(ה , ג"קעו ח). ס"ובבאר וישארו מ
המעורבים . מ' ב(יא -ו, ג"קעו ח.). ר אם הוי ז"וכמו

חילוק אם חוזרין . ז"מזל. נ אם הוי ז"בשפוה
כשחוזרין למקומן ואינן (ט , ג"קעו ח). למקומן או לא

שלג ). כשחוזרין מי התערובת. נ"מעורבין בשפוה
תין למלאות מים חמים ולהמ, בתיבה נקובה בנהר(

הנקב . כ לטבול"עד שישתוו לגובה מי הנהר ואח
שאינו , מעין העומד(כב , שלו). פתוח בעת הטבילה

מקלחין ' שמימי. מ. זוחל חוץ מחפירה אינו מטהר בז
י "ע. ז( כד , שלו.). למעין ומחוברין אינן מטהרין בז

. מ' בין ב. ז(ז -כה, שלו). ר"ה או כמו"נקב כשפו
י "כשמים יוצאין ע(כז , שלו). ה"המחוברים בשפו

  ).טבילה ויחזרו אחרי הטבילה

ב -א, רסא.). אם גל שנתלש חשיב ז(ב ,  קעג:חידושים
י דבר "ע. כשעוצר הז. ס וכשישאר"כשלא ישאר מ(

ח "הטעם שגל שנתלש ל(ד -ב, רסא). המקבל טומאה
  .).ז

  ).מעין(ע מקוה "עי

  זריעה
סאין ס אינה נפסלת באלף "שיש בה מ. מ(ג ,  קסה:ד"יו

כמו חטים שנטמאו ונזרעו (קעד ). בה. שאובין שנז
ש שנבלעו בקרקע נטהרו מדין "ל שגם המ"אפ. נטהרו
  ).שאובין

  .ראה לעיל אצל השקה

  חלחול
לא ליפסל . מתי נכשרים מהנ. החופר בצד הנ( קסח :ד"יו

  ).מי תמצית שלא פסקו. ס"ש ובפחות ממ"במ

. החופר בצד נהר או בצד מעין וח(ב -א,  קעא:חידושים
שבארץ מחבר המקוה עם הנהר או המעין מתי הוי 

  ).חיבור

  .נהרות. ראה לקמן אצל מעין

  טבילה במקוה
  .ע טבילה"עיי

  מ להטפיח"טופח ע
  ).מתי הוי חיבור(ד ,  רנז:חידושים

  טיט הנרוק
מ מצטרפין "לטבול בהן ומ' אסור מדאו(ד ,  קסה:ד"יו

  ).ס"למ

, רסג). המעורב במיםנ וטיט סתם "טה(ג ,  רנח:חידושים
  ).ל"כנ(ד 

  ים
הטעם (קסח ). אם מטהר בזוחלין(ג -ב,  קסד:ד"יו

כל שעה הולכין , נהרות עוברים בו, דמטהר בזוחלין
דין ] (א, קא[קע .). שפת הי. חפירה בצד הי. ושבין
  ).מעיין

  ).אם חשיב כאשבורן(ב ,  סח:א"ז ח"אהע

ג , רס). לנהר. החילוקים בין י(ג -א,  קפא:חידושים
  ).ל"כנ(

  ים שעשה שלמה
י "ע. רגלי השוורים נקובים אם הוי זוחלין(ב ,  קסה:ד"יו

י נקב "ע(ה , א"קעו ח). יוצאים המים ממעיין לים
יא , א"קעו ח). שברגלי השוורים מחובר הים למעיין

ר הוא כדי "ומה שעשו כמו, נ סגי"נקב כשפוה(
ל דהוא כיון "א ס"ורמ. שיבואו המים בריוח

ר לחוד סגי לבטל תורת "ב לא נראה וכמושהעירו
נ למעין אף "ש מהני כשפוה"ביש(יג , א"קעו ח). כלי

או , מקיפו' צ שיהי"כי בכלי שניקב א, שאינו מקיפו
' או משום דהים לא הי, ג שרי"משום דבמקדש כה

הטעם שהוזקקו (א , ב"קעו ח). כ מעולם"עליו תו
. מ' הי(ג , ב"קעו ח). ר ברגלי השוורים"לנקב כמו

ר ביטלו "הנקב כמו, כשר מחמת החיבור למעיין
  ).או שניהם יחד, כ"מתו

  ).ל"כנ(ד ,  קעז:חידושים

  כלים
). צינור שיש בו כפיפה ואינו עשוי לקבלה( קסט א :ד"יו

. מ הוי כ"ט ומ"אבנים אינן מק. כ(ג -א, קג[קעב 
אם יש לחלק ביניהם גם . י ומי חטאת"ונט. לענין מ

מי . בודאי אין לחלק בין ממ "מ. לענין שבר כ
יד , א"קעו ח). נקוב. בכ. ניקוי המ(קעג ). חטאת

. ובנשברו עד שלא נהיו כ, ט"י יחוד מק"ע. שברי כ(
ע אם "פשוטי כ(יז -טו, א"קעו ח). לא מהני יחוד

כשר . אם טבילה בכ(יז , א"קעו ח, )ט מדרבנן"מק
. המחובר למ. טבילה בכ(ב -א, ב"קעו ח). 'מדאו

ל "אם צ. או רק מחובר לו. מוקף מהמ. חילוק בין הכ
ע גדולים "אפשר דכ(ח , ב"קעו ח.). נטבל בתוך המ

. ע גדולים"ע לכ"חילוק בין פשוטי כ. ט מדרבנן"מק
לנחת ומשמש ' עשוי. משמשי אדם ומשמשיו

מרזב עץ (א , קעו). עץ. פשוטי כ(ד , קעה). הקרקע
  ).שחקקו ונסתם בעפר ונכבש

מים (ד -ג, רעז). מכדי סיכת קטןפחות (א ,  רעו:ד"פס
  ).מעין שעבר דרך כלי בלא כוונה. בכסות

  ).כלים(ע טומאה "עיי

  טבילה בכלי שמעורב למקוה, כלים
נ בתוך הנהר "תיבה מנוקבת כשפוה(ב ,  קסו:ד"יו

  ).ל"כנ(שלג ). ושופכים לתוכו מים חמים

חילוקים בין מעין שהעבירו (ב ,  קעז-ב ,  קעו:חידושים
ולשידה תיבה . בתוך כ. ג השוקת למטבילין כ"ע

. אם הכ, קבוע או תלוש. חילוק אם הכ. שבים
אם , החיצון נטבל. אם גם הכ, החיצון צריך טבילה

). ת או מדרבנן"הפסול מה. החיצון מוקף מהים. הכ
. י נקב מהצד לבין כ"חילוק בין מעורב ע(ג , קעז
 הטעם שאין(א ,  קעט-ד , קעז). ועוד חילוקים, שלם

אם (ב , רסב). ג"ג ספסל שמעין עובר ע"מטבילין ע
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עא
אם המים צריכים , החיצון. צריך להטביל גם הכ

החיצון . שפת הכ(א ,  רסג-ד , רסב). להקיף אותו
. 'הנקב המחבר למע. הים מקיפו, מהים' למע

נ בתוך "תיבה מנוקבת כשפוה(ב , רסג). גיסטרא
  ).הנהר ושופכים לתוכו מים חמים

אם הטבילה בו פסולה . מעין שמקלח לכ(ג ,  רעו:ד"פס
  ).החיצון. אם צריך להטביל גם הכ(ב -א, רעז). ת"מה

  .ראה לעיל אצל גזירת מרחצאות

  כלי מתכות, כלים
ד "ול, נטהרים בנקב כמוציא רמון(ב -א,  קסב:ד"יו

כלי עץ נקוב (ד -ג, קסב.). מ דמקבל ט"לפשוטי כ
הם שמחובר במסמרים אם אזלינן בתר המסמרים ש

ה , קסב). חילוק בין משמש למעמיד. מ"פשוטי כ
מסמרים גדולים עשויים מתחלה לקובעם בבנין (

  .).וכשמחוברים אין מקבלים ט, המחובר לקרקע

  מחובר לקרקע, כלים
תורת כלי לפני ' ז שלא יהי"הטעם שדייק אדה( קב :ד"יו

, כ בסיד"ושצריך לסתום בנסר ורק אח, שקבעו
קבעו ובסוף חקקו . ושצריך לחבר התיבה גם לרצפה

. 'מועיל רק לשאיבה דרבנן ולא לטבילה בכלי דאו
קבעו ] (ד, ק[קע ). 'פה מילאו עפר כו. כשעשינו מ

ולבסוף חקקו אם מועיל רק לשאיבה דרבנן או אף 
קבעו מהני ] (א, קא[קע ). 'מדאו. טבילה בכ. 'בדאו
ד "ול, עץ. שניקב או פשוטי כ. כמו בכ, מדרבנן. בכ

ב , קא[קע ). מ באיסור דרבנן"ובסוף קבעו דללחקקו 
). ה כקרקע"חיברו לבנין המחובר לקרקע ה] (א,  קב-

חילוק בין . צ חיבור"טמון בקרקע א. כ] (ד, קא(קע 
לשמש הקרקע . נעשה לשמש הקרקע למחובר לקרקע

.). לענין מ. מועיל רק לטומאה ולא להוציאו מתורת כ
] ג, קב[קעב ). מחובר לקרקע רק מהצד סגי(קעא 

וסגי . תרתי בעינן נקב המטהרו ומחובר לקרקע(
] א, קג-ד, קב[קעב ). במחובר לדבר המחובר לקרקע

קבעו ולבסוף חקקו אם מועיל רק לשאיבה דרבנן (
, קג[קעב ). ולא לטבול בתוכו, היינו ביש רוב בהכשר

שאם יטלוהו , מחובר לקרקע שאינן ניטלות עמו] (ג-א
ז כשאין ניטלות עמו מותר "פול. ט"אינו מק, יתפרק

). אלא דמסתפינא להקל למעשה לכתחלה, לטבול בו
). ל הנקב קודם שחיברו לקרקע"אם צ] (ג, קג[קעב 
חילוק בין נעשו לשמש הקרקע לבין (ח , א"קעו ח

משמש מועיל רק לטומאה ולא . מחובר לקרקע
פשוטי (יז -טו, א"קעו ח.). להוציאו מתורת לענין מ

שניקב שקבעו . כ. ט"ע שקבעו בקרקע אם מק"כ
חילוק בין קבעו לקברו . בקרקע אם טובלין בו

מחובר לקרקע . טבילה בכ(יז , א"קעו ח). בארץ
וכן , ולכן בקבעו ולבסוף חקקו', אפשר דכשר מדאו

חילוק בין . מנוקב שקבעו בקרקע מותר לטבול בו. כ
מחובר לכותל לבין כותל עצמו דהוי בנין גמור 

כ חקקו אם "קבעו ובנו עליו ואח(יג , ג"קעו ח). ע"לכו
אם סגי (טז , ג"קעו ח). אצטרובלין. מהני לטבול בו

. ע"ח לכ"חילוק בין כ. בגררו וקבעו בארץ בלי חיבור
יז , ג"קעו ח). חילוק בין סתימת נקב לקביעה בארץ

חילוק בין מחובר לקרקע . מתכות. קבורה בארץ בכ(
. חילוק בין טמונים לקבוע בקרקע. למשמש הקרקע

חילוק . חילוק בין קבוע בקרקע לקבוע בבנין עצים
קבעו (כט , שלו). דפנות דבוקים לקרקע' או ד' בין ב

, שלו). לוגין שאובין דרבנן' ולבסוף חקקו מהני רק בג
חילוק . אם סגי בגררו וקבעו בארץ בלי חיבור(ד -לג

חילוק בין סתימת נקב לקביעה . ע"ח לכ"בין כ
חילוק . מתכות. קבורה בארץ בכ (ה-לד, שלו). בארץ

חילוק בין . בין מחובר לקרקע למשמש הקרקע
  ).טמונים לקבוע בקרקע

קבעו ולבסוף חקקו אם מותר (א ,  רס-ב ,  רנט:חידושים
. חילוק בין דף לתיבה קבועה בקרקע. לטבול בתוכו

  ).עליו תורת כלי מעולם' כשניקב ולא הי

  ).חקקו ולבסוף קבעו(ב -א,  רעו:ד"פס

  נקב המטהר, כלים
או , בלי כל סתימה] נ"כשפוה[חצי טפח (ג -ב,  קסו:ד"יו

כמו גענזענע ' א. נ' או ב. ט בלי סתימה קבועה"טע
). ט שיסתם בעת הטבילה"טע' פען שישאר פתוח והב

בחבית גדולה חלולה המחוברת . מ(ב , קסו
עשיית הנקב . גודל הנקב. בתחתיתה למכסה נקוב
ג , קסו). כשנסתמת בקרח. לפני החיבור לחבית

באיזה אופן מותר לסתום הנקב בעץ ולפתוח בעת (
לעשות הנקב במכסה לפני החיבור (ה , קסו). הטבילה
ה סתימא וברזא של עץ הוי "סיד ל(קעא ). לחבית

] ג, קג[קעב ). ט"פקק של עץ אינו מק. סתימה מעליא
. ניקוי המ(קעג ). אפשר לסתום בסיד אבל לא בעץ(

ב -א, א"קעו ח). נ בכונס משקה או בכעדשה"בכ
או בכדי , ם"מ ברמב"הכ'  לפי-. לענין טבילה בכ(

או ) ע כמוציא רמון"ח כמוציא זית ובכ"בכ(טהרתו 
ע "ובכ, ט"ט בכ"המק. בכ, ם"ברמב' עוד פי. נ"כשפוה

י "נ שע"ט כמוציא רמון או כשפוה"גדול שאמ
י מעורבים "נ שע"ד רק כשפוה"לראב. מעורבים למ

משהו או . ט בנ"שאמק. בכ(ד -ב, א"קעו ח.). למ
). הוא מלמטה או מהצד. חילוק אם הנ. נ"בכשפוה
ש כמו גבי מי "סגי בנקב כ. ש במ"להרא(ג , א"קעו ח
י יחוד הוי "מנוקב כיון דע. כ(ז -ו, א"קעו ח). חטאת

ושבת ושבירת כלי . לענין מ. לטומאה לכן הוי כ. כ
מחובר . ט"או דמה שיחדו לטבול מק. במקדש

י הנקב או "ע. אבל מחובר למ, לקרקע לא מועיל בזה
. ע שנ"כ(יב -ט, א"קעו ח). ח לזה"שהים מקיפו ל

היינו . עירוב מ. ר אם טובלין בו בלא עירוב מ"כמו
או דוקא , סגי. עירוב מ. שמחוברין או אף שרחוקים

קעו ). שניקב. שלם לכ. חילוק בין כ. כשהים מקיפו
ר ומעורב "כמו. בנ' י אפיא לא מהנ"לריטב(יג , א"ח
כ מעולם מהני "עליו תו' כשלא הי(יד , א"קעו ח.). למ
דאז לא שייך , ע"ומחובר לקרקע לטבול בו לכו. נ

י "וטעם שע. וטעם דשיורי כ. גזירה דאתי לטבול בכ
אם . שעשאן מתחלן נ. כ(יח , א"קעו ח). ט"יחוד מק

ע אין "להחזיק מים לכו' בתיבה העשוי. ט"מק
ר או "בכמו. ע נטהר למ"כ(א , ב"קעו ח). ט"מק

ז לעשות "הטעם שהצריך אדה(, ב"קעו ח). נ"כשפוה
). ר"נחושת בכמו. ע וכ"בכ(ג , ב"קעו ח). ר"כמו. נ

נ לענין "ע כשפוה"י דסגי בכ"שיטת הב(ז -ד, ב"קעו ח
ש כמו במי חטאת דפוסל "כ. ש דסגי בנ"והרא. מ

ל "ט צ"גדול שאמ. גם בכ(ח , ב"קעו ח). בכונס משקה
אדמה . אבל כ' ר משום גזירה או מדאו"כמו. נ

' גם בל(א , ג"קעו ח). נ או משהו"וגללים סגי בשפוה
ז "אדה' טעם שכ. ר"כמו. ל נ"ע יש להעמיס שצ"השו
). בזה' פי' ב. ז"רמונים אחוזים זב' שהוא כג, ט"טע
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ומשפך אם . שעשען מתחלה מנ. כ(יב , ג"קעו ח
סתם . בעץ ובמתכת, בזפת בחרס. סתימת הנ. ט"מק
). לסתימת משפך בזפת. חילוק בין סתימת נ. ע בעץ"כ

או שסומכו . חילוק אם תחב עץ בנ(יג , ג"קעו ח
כשאין . כשאין ניטלין יחד(יד , ג"קעו ח). ומדביקו

). ככונס משקה. כשנשאר בסתימה נ. עליו צורת כ
מחובר העץ הסותם ' טוב יותר שלא יהי(טו , ג"קעו ח

. סתימה בסיד וגפסיס(יח , ג"ו חקע). במסמרים
טוב יותר . סתימה בעפר ונכבש. א"ע לכ"חילוק בין כ

שלג ). ג"לסתום הנקב בתיבה בסמרטוטין ואבן ע
' ש וא"בשוליו כ' נקבים בתחתיה א' ב, תיבה בנהר(

אצבעות זרת קמיצה ואצבע ' בתחתית הדופן ג
חילוק בין . סתימה בסיד וגפסיס(שלד ). מתהפכות

, עץ, פרי, סיד, סתימה בזפת(כח , שלו). א"ע לכ"כ
סתימה אחר קביעותה (כט , שלו). ע"ח ובכ"בכ

י סמיכת עץ שאינה ניטלת "ע(ל -כט, שלו). בארץ
ע "חילוק בין כ. סתימה בסיד וגפסיס(לו , שלו). עמה
כשתימה אינה ניטלת . סתימה בעפר ונכבש. א"לכ

  ).עמה

ג , קעז). סתימה בסיד ובעפר שנכבש(א ,  קעו:חידושים
  .).ל עירוב מ"בנקב המטהר אם צ(

  סאה' מ
  ).שהוחזק להיות מימיו מתמעטים(ח ,  ח:ד"יו

, ס אף במעין"אם בעינן מ(ג ,  קעג-ב ,  קעב:חידושים
  ).לכלים ולאדם

  מי פירות
  .ע יין"עיי

  מי תמציות
לוגין ' ס שנפלו לתוכו ג"ת פחות ממ"מ(ג ,  קע:חידושים

  ).אם העלו אותן להכשירם במי גשמים, מים שאובין

  מעיין
רבו עליו שאובין . נפסל בשאיבה. אם המ( קסא :ד"יו

ד -א, קסג.). מטהר באשבורן כשנכנסו המים למ
צדדיו גבוה ' מעיין העובר על כלי נקוב מב(

חילוק . ש' נק' אם המים העוברים למע, מהשוליים
במעיין . ג השוקת"בין זה לדין מעיין שהעבירו ע

חילוק בין זה לדין . ת"ם פסול מהא' שהעבירו כו
שנפסק חיבורו . מ(ג -ב, קסד). מטבילין כלי בתוך כלי

ג "חילוק בין העבירו ע. אם מטהר בזוחלין ובמשהו
ס "אם אדם צריך מ. בריכה והפסיקה לדין גל שנתלש

נכנסים לתוך תיבה דרך . כשמי המ(א , קסה.). במ
חילוק עם הנסרים . דפנותיה אם יש לה דין מ

ה , קסה.). לצד נהר אם יש לה דין מ. מ. מהודקים
עומד . מ(יג , קסה). שנפסק אם מטהר בזוחלין. מ(

י "שלנו שע. מ. ע ולא מצד הכתלים"היינו שעומד מצ
ריבה עליו היינו שאובין או . ח"חפירה חשיבי מ

יד , קסה). או מחוצה לה. בתוך גומת המ. שהרחיבו
כותלים . י חפירה מתי נקרא מ"כשמוצאים מים ע(

כשיש מים . כשמושכים ואינן רדופים. מבצבצים
, קסז). כשחפרו לצד הנהר. רבים ואינן פוסקים בשרב

מי נהר וים שעוברים דרך גידי הארץ מקבלים דין (ב 
דמי קצת . אם הבאר רחוק מהנהר כמו מאה אמה. מ

ז אבל "בזוחלין גמורין אין לסמוך ע. לדין המשכה

שמימיו מועטין וריבה . דין מ. להקל' ב נ"בנסדק וכיו
החופר בצד (קסח ). עליהן והרחיבו מטהר באשבורן

). חילוק בין נוטפין טיפין לבין מתמצים וזוחלין. המ
מים שבגידי הארץ אם . ס לאדם"אם צריך מ(קעד 

אין ' אפי. כמ. חורי המ(ד , ג"קעו ח.). יש להן דין מ
ל "נ אבל כותל שביניהם שנסדק צ"החיבור כשפוה

בפחות . חורי המ(יא , ג"קעו ח). א"נ במק"הכשפו
נ וכותל שנסדק הוי חיבור רק לעצמן ולא "משפוה

ביותר ' הב. ע כשהחור מחובר למ"צ. 'הב. להכשיר מ
י בריכה או צנור "שהרחיבו ע. מ(כג , שלו). נ"משפוה

עומד . וכן במ, ש אבל לא בזוחלין"מטהר בכ
  ).לסדק בכותל. חילוק בין חורי מ(כז , שלו). במקומו

הטעם שהחופר בצד נהר (ג ,  קעא-ד ,  קע:חידושים
והחופר . שרבו זוחלין על הנוטפין אין למקוה זו דין מ

. החילוק בין נהר למ(א , קעא.). יש לו דין מ. בצד מ
מהלך . המ' שזהו במקום שהי' שריבה עליו כו

שרבו עליו שאובין . מ(ב , קעא). כ בנהר"בתחלה משא
).  שחזרו וניעורו השאובין ונפסלול"והלכו למקוה אפ

החופר בצד נהר מתי מקבלים (ב ,  קעב-ד , קעא
חילוק בין מבצבץ לנובע . המים הנובעים דין מ

. במ(ג -ב, קעב). וחילוק בין סמוך לנהר לרחוק ממנו
, קעב). ואף במשהו, לא ביטלו טבילת כלים ברביעית

א , קעג.). ס לאדם אף במ"אם בעינן מ(ג ,  קעג-ג 
' אם נפסל בג(ג , קעג). דוקא בנובע ולא בחלחולי(

חילוקים בין (א ,  קפא-א , קעט). ס"לוגין בפחות ממ
שהוא משוך כנדל ריבה עליו והמשיכו לנהר שרבו . מ

). ונהר. מקור מ. 'שיטות הפוס. נוטפין על הזוחלין
כשבאין טפין (ד , רס). ל"כנ(ג -א, רס). ל"כנ(ג -א, רנח

א , רסא). פין וכשר באשבורןנוט' בלי קילוח נק
ד , רסא). אינו מטהר בזוחלין. מקוה המחובר למ(
אם , א גם קטפרס"הוי לא זוחלין כ. חרדלית של מ(

  ).טובלין בו

, רעז). באשבורן. מ. באר שמימיו עומדים(ב ,  רעז:ד"פס
דיעות (ב -א, רעח). שעבר דרך כלי בלא כוונה. מ(ג 

  ).המשוך כנדל וריבה עליו והמשיכו. במ' הפוס

  .ע מעיין"עיי. ראה לעיל אצל זחילה

  מקוה שעל הפרווה
  ).א"ויוצאין מצ' המים נכנסים מצד א(ב ,  קסה:ד"יו

  נהרות
. מי נ(ב , קסז). אם מטהר בזוחלין(ג ,  קסד:ד"יו

, שלו). שעוברים דרך גידי הארץ מקבלים דין מעיין
ולא מי . החופר בצד הנהר מתי יש לו דין מ(לא 

תלוי , לצדדיו. חילוק בין אמצע הנ(לב ,  שלו).תמצית
  .)אם הוא מחובר למי נ

שרבו . הטעם שהחופר בצד נ(ג ,  קעא-ד ,  קע:חידושים
זוחלין על הנוטפין אין למקוה זו דין מעין והחופר 

שרבו זוחלין על . נ(א , קעא). בצד מעין יש לו דין מעין
למעין . החילוק בין נ. הנוטפין אם כשרים למי חטאת

המעין מהלך ' שזהו במקום שהי' שריבה עליו כו
שרבו זוחלין על . נ(ג , קעא.). כ בנ"בתחלה משא

י נוטפין אין לטבול "הנוטפין ועלה על גדותיו ע
אם הוי קטפרס או רק (א , קעה). במקום שעלה

שרבו . חילוק בין נ(ג -ב, קעז). ל"כנ(ב , קעז). זוחלין
ג "העבירו ענוטפין על הזוחלין דפסול למעיין ש



  )מקוה( ענינים מפתח  

  

עג
בשוקת הפסול . ג השפה דכשר חוצה לו"השוקת שע
. עומד בלי הנוטפין' בנהר פסול רק כשהי. רק מדרבנן

 -א , קעט). בשוקת המים היו כשרים רק שנפסלו
שרבו נוטפין על הזוחלין . חילוקים בין נ(א , קפא

שיטות . למעין שהוא משוך כנדל ריבה עליו והמשיכו
.). הטבילה בנ(ד , קפ.). מקור מעין ונ(א , קפ). 'הפוס
אם הפסול ברבו נוטפין על הזוחלין הוא (ב , קפא
' שרבו נוטפין כו. חילוקים בין נ(ג -א, רס). ת"מה

' הטעם שלא נק(ד , רס). 'למעין משוך כנדל כו
  .).טבילה בנ(ג , רסד). ל"כנ(ד , רסא). קטפרס

בו שר. חילוק בין נ. אינו קטפרס(א ,  רעז-ד ,  רעו:ד"פס
ג "נוטפין על הזוחלין דפסול למעיין שהעבירו ע

דעות (ג -א, רעח). ג השפה דכשר חוצה לו"השוקת שע
י "למקום שנתרחב ע. חילוק בין אמצע הנ. 'הפוס

  ).ל"כנ(ד , שנג). הגשמים

  .מעיין. ראה לעיל אצל חלחול

  ניצוק
חילוק . שבתוך עץ חלול המחובר לנהר. נ(א ,  קסט:ד"יו

. בין נ. א לגוד אחית דאמרינן"בין גוד אסיק דל
  ).חיבור. לענין שאובין הוי נ. לקטפרס. בין נ. לסגוס

בפלאמפף . אם הוא חיבור לגבי עצמו(ג ,  רנז:חידושים
  .ד, רס). בכלי]. ל"שהוא עץ חלול הנ[

  נתן סאה ונטל סאה בשאובין
ישוב . ד"לחוש לכתחילה לדעת הראב( קעא :ד"יו

כ "ד בע"הראב. לשיטתו' ס כו"המשנה היו בעליון מ
קעד ). ו דהשקה שנסתם אינו כשר"ל כרי"ס
  ).כשהמשיכו השאובין אין להחמיר(

  עוקת המערה
  ).ם"הרמב' פי(א ד " קעו ח:ד"יו

  פקק בדבר המקבל טומאה
ודוקא באביק . באמצע פוסל ולא מהצד( קעא :ד"יו

  ).כלי קודם קביעתו' המקבל והי

  קטפרס
מ "לניצוק ולטופח ע. חילוק בין ק(א ,  קסט:ד"יו

ו , ג"קעו ח). חיבור. לענין שאובין הוי ק. להטפיח
  ).בניצוק ובמחוברין. ס"מ, ש"כ, לענין זוחלין, ל"כנ(

ג , קע.). י ק"גומות שבנחל ע' חיבור ג(ג -ב,  קע:חידושים
חילוק בין (ג ,  קעה-ג , קעד.). ק' אם הנהר נק(

'  בובין, הכשרת מים שאובין לבין הכשרת מקוה חסר
). ס"מהם מ' סאה לבין יש בא' המקוואות פחות ממ

אם נהר . או משום זוחלין. חרדלית משום ק(א , קעה
אינו חיבור כי . ם דק"שיטת הרמב(ג -ב, קעה.). הוי ק

י סילון דמניח ידו "כ ע"משא, אין הזוחלין מערבין
אם נהר (ב , קעז). הוי חיבור. תחתיו אינן זוחלין וק

. פ"אם הוא חיבור לגבי עצמו עכ(ג , רנז.). הוי ק
הטעם (ד , רנז). אם אומרים גוד אחית. סילון. בכלי

, רס). ל"כנ(ד , רנח). 'שיטות הפוס. דסילון הוי חיבור
  ).ל"כנ(ד , רסא.). נ ק"הטעם דנהר ל(ד 

  ).נהר(ד ,  רעו:ד"פס

  שאובין
, קסג). כשר. ש' ס. ת"אם פסול מה. כולו ש( קסא :ד"יו

דרבנן אם . בש. שיטות הפוסקים. שהמשיכוה. ש(ה 

. ש לרבייה"קדמה המשכת מ(ו , קסג). מועיל המשכה
חילוק בין . י שלג וקרח שהביאו בכלים"ע. הכשר המ

לא . פ אין לעשות ממנו בתחלה"שלג לקרח שלכ
. אם כולו ש(קע ). י מים חמים"להפשיר הקרח ע

אם הכלי מחובר לקרקע . ל"כנ(יז , א"קעו ח). 'מדאו
  ).'אפשר דכשר מדאו

  ).ת"מתי פסול מה' שיטות הפוס' ה(ב ,  רנט:חידושים

  .ראה לעיל אצל מעיין

  שלג
ר "זכורני כד הוינא טליא התיר אאזמו(ו ,  קסג:ד"יו

י שהוציאו המים "ע לעשות מקוה בתחלה ע"הגאון נ
). חילוק בין שלג לקרח. 'מהמקוה והביאו שלג כו

לים בו ס ואם טוב"אם משלים למ(ב ,  רסד-ג , רסג
  ).לפני ולאחר שנמס

  שינוי מראה
י "מ ע"שכבר נפסלה בשאובין לא מועיל ש. מ( קעג :ד"יו

  ).יין

  שיעור מקוה
ה "סאה שהם ל' התיבה מחזקת ס' שתהי( שלג :ד"יו

או ארכו , ט"ד טפחים וגובה המים ז"ארכו י. פוד
  ).מהטבור' פחות וגובה המים חצי אמה למע

  שלושה לוגין
ונתערבו ובין ' נפלו לוג ומחצה בזה כו] (א, טז[ ט :ח"או

. ניקו המ(א ,  סח:הוספות). סאה' שניהם פחות ממ
דוקא . דרבנן' ס, ל"אם נפלו ממנו ג' מ וס"בכלי שא
  ).ל בלי הפסק"בנפלו ג

). ס"אם פוסלים גם במעין שאין מ(ג ,  קעג:חידושים
ונתערבו ובין ' נפלו לוג ומחצה בזה כו(ג -א, קעד

, ל ונפסל"נפלו ג(ב , קעד). סאה' משניהם פחות מ
עד (ג , קעד). ונחלק והקוו עליהם מי גשמים מרובים

). ועוד זה לכתחלה חצי לוג, שיצא ממנו מלואו ועוד
מדוע מה שנתערב אינו ' כו' בזה כ. מ' ג(ד -ג, קפא
נפלו לוג ומחצה (ג , רנח). אביק. ל מהצד"כשהג. פוסל

ד , רנח). סאה' ונתערבו ובין שניהם פחות ממ' בזה כו
אם . מתי סגי במלואו ועוד ומתי לפי החשבון(

א , רנט). נ ואפשר לסוחטו אסור"אומרים בזה חנ
. ר דלא ניחא"בכלים מנוקבין הוי פ. כשמנקין המ(

מדוע מה ' כו' בזה כ. מ' ג(ד -ב, רסב). כלים' רק מג
  ).אביק. ל מהצד"כשהג. שנתערב אינו פוסל

  ). לוגיןשלושה(ע טומאה וטהרה "עיי

  תולין
. שת. מ' מב' ש בא"לוגין מ' חילוק בין נפל ג(ד ,  קנז:ד"יו

  ).כתם בכתם. הקלקלה במקולקל לדין אין ת

  תיקון המקוה של רבינו הזקן
מזהיר ' מקפיד והי' מאד הי] (ג, קג[קעב .  קב:ד"יו

חמה הן מצד בריאות הגוף בדורות . שיעשו מ
חלושים והן מצד הדין שלעוצם הקור ממהרת לטבול 

טעם החומרא שלא (א "קעו ח). 'א להקפיד כו"וא
אף שהיא מנוקבת , תורת כלי מעולם' עלי' יהי

' טעם החומרא שיהי(ב "קעו ח). ומחוברת לקרקע
אופן סתימת הנקב כדי (ב , ג"קעו ח). ר"הנקב כמו

). דברים שהתקין בחייו' מהג' א. להטיל מים חמים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

עד

כלו לעשותה חמה ז יו"שעי… ל "כוונת רבינו ז(שלד 
… ' שזה תיקון גדול הוא לשמירת הנזק מצינים כו

קצת קפידא … כ בקור העצום דמדינתינו "וכש
תורת ' עלי' טעם החומרא שלא יהי(א , שלו). מדינא

אופן סתימת הנקב כדי (ל -כב, שלו). כלי מעולם
  ).להטיל מים חמים

  תפיסת ידי אדם
י עץ חלול ובחללו עץ "כששואב מהנהר ע(א ,  קסט:ד"יו

פוסלין רק בשנתלשו ולא . שהאדם מגביה
בניצוק ( ג -ב, קסט). בנצוק וקטפרס' אפי, במחוברים

זילוף בידי אדם (שלז ). בר ניצוק שלא במתכוין
. כופה קנקנים שבראש הגג(ג , רנח). ובהמה הוי ככלי

אם פוסלין גם בלי (ג -ב, רסג). בלא הגבהה. בהמשכה
  ).טיט. סגוס. כלי

). זורק בחפניו. סוחט מכסות. בלי כוונה(ד -ג, עז ר:ד"פס
  ).בענין זילוף' שיטות הפוס' ג(א , רעח

  .י טהרה"ראה לעיל אצל הוויתו ע

  מקומות
). מקומות(ע בית הכנסת "עיי. ראה מפתח מקומות

  ).שינוי השם; מקומות(שמות גטין 

  מקצת
. מ, כסף. מ, שה. מ, שמאל בתפילין. מ(ד ,  ד:ח"או

. מ, בתולים. מ, כסף. מ(ה -ד, ז). אתרוג. מ, בתולים
. מ(א , סד). אתרוג. מ, צורת. מ, צבי. מ, שה. מ, יד

שה גבי אותו ואת . מ(ג , סד). שופר. מ, שה. מ, אתרוג
  ).ה"תשלומי דו, פטר חמור, בנו

  ).כסף. מ. בתולים. מ(ג ,  כא:א"ז ח"אהע

  מקצת החודש ככולו
 עיבור לא אמרינן חדשי' לגבי ט(יא -ט,  שטז:ב"ז ח"אהע

  ).והוא נגד החוש

  ).ולא בראשון' רק בחודש ט(ג ,  קצא:חידושים

  מקצת היום ככולו
אף ששתה יין באותו יום , לענין נזירות(ג ,  קפב:ד"יו

וכן בנדר . וקיבל נזירות נחשב היום להתחלת נזירות
  ).ל"כנ(שלח ). שתי נזירות

  ).רק בסוף ספירה ולא בתחלה(ג ,  קצא:חידושים

  .ע שעות"עיי

  מראית העין
כשעושה ] (ג, ה[פז ). בקבלנות נכרי בשבת(א ,  כט:ח"או

] ד, ה). [באופן המותר וההמון חושבים שאסור
כשהרואים יחשבו שעושה באופן המותר והאמת (

  ).ל"כנ] (ב, יב[קטו ). אינו כן

  ).ה"ב שעבר על מ"שו(ה ,  יב:ד"יו

ושבים כשעושה באופן המותר וההמון ח(ג ,  ט:ד"פס
כשהרואים יחשבו שעושה באופן (ב , י). שאסור

  ).ל"כנ(ב , יב). המותר והאמת אינו כן

  מרגלים
  ).מתחלה להוציא דבה נתכוונו(א ,  קעט:ב"ז ח"אהע

  מרחץ
שעומדים לבושים וערומים , שלנו. מ(א ,  לה:חידושים

  ).אם יש לו דין בית פנימי, ורוחצין ואין מזיעין

  משחק בקוביא
ה "בההיא הנאה דצייתי אהדדי ל(ב ,  כז:מ"חו

  ).אם צריך קנין. רק במעות מונחים. אסמכתא

  ).אם הוא אסמכתא(ב ,  רמו:חידושים

  ).בההיא הנאה; אסמכתא(ע קנינים "עיי

  משכון
. ישראל מנכרי וממומר אם קונה מ] (ב-א, מז[ רלא :ד"יו

הוא רק לקידושין אבל לא למכור . כשקונה מ
שלא . מ.  הוי קנין למפרעכשלא פדה אם. ולהקדיש

רצד ). יום' בשעת הלוואה אם יכול למכרו אחר ל
ארעא . מיהו המוחזק. י מ"רבית קצוצה ע' בס(

  ).בחזקת מרא קמא קיימא

בלא הרהינו , אם קונה בעל חוב למפרע(ד ,  סו:חידושים
חילוק (ב , עט). אף שאין מטלטלין נקנין בכסף, אצלו
הוי . הלוהו על המ(ג -א, קמט). ת"למכר ע. בין מ

והוא מטעם שומר אבידה , ה ספיקא דדינא"ש ול"ש
המלוה (ג , קמט.). או דתפיס אמעותיו או דקונה מ

  ).ש"ע ש"לכו. פירות על המ

ישראל מנכרי אינו קונה ולכן אינו (ב -א,  רטז:ד"פס
  ).יכול למכרו לישראל ללוות עליהם ברבית

. )מקדש במשכון(קידושין ). משכון(ע חמץ "עיי
  ).משכון(ארבעה , שומרים

  משכיר ושוכר
משתלמת בסוף , מתחלה ועד סוף. אינה לש( צט :ח"או

  ).כשמחזיר לו

' במציאות ולא לגבי ס' מוחזק לגבי ס. המ(ג ,  ב:מ"חו
לבין מחויב טסקא . חילוק בין מ(ד -ג, ב). דפלוגתא

ה , ב). בית לחבירו והקדישו. מ( ד, ב). על הקרקע
כשיש . כ הודיעו חודש קודם"אינו יכול להוציא אא(

ז , ב). סכסוך בדמים אם יכול לומר תן מעות או צא
שמת בתוך . ש(מה ). מוחזק' במטלטלין השוכר נק(

אם . הזמן אם היורשים משלמים בעד כל הזמן
יכול לאסרו . אם המ. שכירות לזמן ממכר הוא

קנין אגב . או לש. החצר קונה למ. בקונם ובהקדש
חילוק בין משכיר בית לשוכר ] (א,  נד- ב, נג). [בשכור

] ג-א, נד). [פועל או קבלן ובין הפסיד המשכיר או לא
). אם יכולים לומר דלא שכר אלא אדעתא שידור בה(

  ).לבין מחויב טסקא על הקרקע. חילוק בין מ(ב , מט

ישראל ששכר פרה . קונה. אם ש(ד -ג,  כז:חידושים
אם יכול (ד , קב). 'מכהן מאכילה כרשיני תרומה כו

חילוק אם . להקדישו. המשכיר לאסור עליו בהנאה
חילוק בין קונם אל איש פרטי או לכל . הקדים שכרו

. אם ש(ב -א, רלז. א, קמח. ג, קמז. ד, קמ). העולם
קרקע נקנה . ס ואם אגב ש"קרקע נקנה בק

). 'הוי קנין ליומי. אם ש(ד ,  רלח-ב , רלז). מטלטלין
יכול לאסרו בהנאה על אם המשכיר (ד -ב, רלז

חילוק אם הקדים . חילוק בין הקדש לקונם. השוכר
חילוק בין קונה לזמן לשוכר . הוי כקנין פירות. שכרו
מתי יכול המשכיר להוציא (א ,  רלח-ד , רלז). לזמן

מת השוכר חייבים (ד -א, רלח). אונס גדול. השוכר
אם יש (ב , רלח). היורשים לשלם ואינו יכול להוציאם

ממכר הוא היינו לכל ' ליומי. ש. דינא דבר מצרא. בש



  )משקה( ענינים מפתח  

  

עה
מ "המשכיר רחיים ע(ד -ג, רלח). הזמן ששכרו

). שיטחון לביתו מתי יכול המשכיר או השוכר לחזור
משכיר בית או חצר מתי זבל שבחצר (ד -א, רלט
חילוק בין זה להשוכר פרה . ב ומתי לשוכר"לבעה

ד , רמט). מחבירו והשאילו לאחר ומתה כדרכה
ח אם יש לו קנין "השוכר קרקע או מטלטלין או בע(

  ).קנין גוף בשכיר. בגופו

נעשה (ד -ג, שלו.). או למ. חצר קונה לש(ג ,  שלו:ד"פס
תלוי אם הוא מכת מדינה או . מתי מנכה הש, אונס

  ).במה שעבר ולהבא

  .אריס. ע אומנים"עיי

  משקה
  ).קרוש שנמחה לתוך האוכל(השואל ' בל,  כה:ח"או

נ ולגבי "שומן שנקרש ונמחה לגבי חנ(ג ,  סו:ד"יו
  ).טומאה

לענין הכשר . ג הפירות"ציר שע(ב ,  סט:חידושים
פ "ולענין צירוף לאכילה ביוהכ. לטומאה הוי מ

, שרה פתו ביין אם מצטרף. וברכה אחרונה הוי אוכל
  ).כשלא נתפח לשיעור ככותבת

  .מי פירות. ע דבש"עיי

  מתנה
 לחבירו אם חוזר ומשתלם המהנה(יג ,  צג:א"ז ח"אהע

התחייב לתת חפץ מתי (ק ). יהיב. ממנו או שלשם מ
  ).סגי בנתינת דמיו

לנתן לבנו ולאחר אמרינן לבנו (ד ,  שכג:ד"פס
חילוק בין זה לשייר . אפוטרופוס ולאחר במתנה

דירה לעצמו ולאיש אחר דאמרינן שהכל הוא בעין 
חלוקת נכסיו לאחר מיתה אם צריך (ג , שנב). יפה

  ).קנין ותנאי אם לא יחזור בו

  מ להחזיר"מתנה ע
  ).ל"כנ(ז , מט). ת בחמץ"אם מועיל מה(ב -א,  מט:ח"או

ל כדי לקדש בה "הנותן טבעת מעמ(א ,  צח:א"ז ח"אהע
. אם חייב באחריות(ד , צח). אם יכול להחזיר דמיה

חילוקים בין . ל"עמ' אם יכול ליתנו לחבירו כו
ל כדי "ן טבעת מעמהנות(ו , צח). ל לשאלה"מעמ

. 'כשליתא בעיני. לקדש בה אם יכול להחזיר דמיה
אם מהני . 'איתא בעיני' כשנמצא ביד האשה אם נק

אם הגוף קנוי למקבל (ז , צח). מחילה עם חזרת דמים
). אם יכול לשעבדה. וצריך לחזור ולתת בקנין גמור

הטעם דלא אמרינן בה כל מתנה שאם (ח , צח
מתי יכול להחזיר (ק ). 'הקדישה אינה מקודשת כו

. איתא בעיניה. לצעוריה קמכוין. י"דמיה ומתי א
חילוק בין . אינו יכול להקדישה(ח , ק). מדעתו

ב , קיא). החזרת המעות להחזרת טלית קרוע קצת
  ).החזרת מעותיו תלוי אם מצוי במינו בשוק(

  ).ל"מקדש במעמ(ע קידושין "עיי

  מתנת בית חורון
ח , צח.). הטעם דאינה מ] (א, גכ[ז ,  צח:א"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(ח , ק). מ להחזיר"ע. החילוקים בינה למ(

מ שיגרש "נותנים נייר הגט לבעל ע( קמט :ב"ז ח"אהע
  ).ח"חילוק בין זה למב. ולא שיתנו לאחר

  מ"מתנת שכ
ח "לפני שאר בע' כשמצוה להקדים לסלק לא( יד :מ"חו

קנין ' מ בי"הטעם דל(ז , לא). ככתובים ומסורים דמו
ויש . באמתחתו ובו מ. נמצא שטר צ(סט ). רק כתיבה

חילוק בין מקצת נכסים לכל . בו קנין אם זכה
. כשחילק בו הנכסים חלק ירושה וחלק מ. הנכסים
סתם . אם יש חילוק בזה בין מ. במקצת. מ' אם נק
). אם יש בזה דין מצוה לקיים דברי המת. לצדקה
וב ראובן קודם מ שצווה לסלק ח"שכ(ד ,  לז:הוספות

  ).לכל החובות

דייתיקי היינו שמקנה בו או שמקנה (א ,  פ:חידושים
י שתוקי דאין לו "ע(א , קלו). בדיבור והוא שטר ראיה

  ).י גר"יורשים וע

אמר נכסי לבני ואחריו לבתי (ב ,  שכה-ד ,  שכד:ד"פס
אם הבת מקבלת בתורת ירושה או , לפלוני' ואחרי
באופן שעל , חילק כל נכסיו בלא קנין(ב , שכה). מתנה

, שנב). אם האחרון קנה, הראשונים יש שיור ולא קנו
  ).אם גובה ממנה כתובה(ג 

  .ע צוואה"עיי

  נכסי לך ואחריך לפלוני
אם . אם צריך קנין מראשון לשני(ז ,  צח:א"ז ח"אהע

  ).יכול הראשון לשעבדה

נכסי לסבתא ובתרה לירתאי (א ,  שנב-ד ,  שנא:ד"פס
ואם אמר , כ יורש"רושה וגם בן שנולד אחהוא מדין י

כ "ובן שנולד אח, ובתרה ליורשיה הוא מדין מתנה
  ).ל"הוי דשלב

  נאד
  ).כבוש(ע תערובות "עיי

  נאמנות
, פסול' רב שאומר שהגט שסידר הי(ג ,  ש:ב"ז ח"אהע

  ).לענין נדה התורה האמינתה(שכ ). א"יותר מע. אם נ

אין אדם משים עצמו . ע אין אדם חוטא ולא לו"עיי
  .עדות). נאמאות(נדרים . רשע

  אב על בנו
יותר להכשירו . נ. לפסול בנו. אם נ(ז ,  יג:א"ז ח"אהע

לאומר קדשתי בתי אבל אין . נ(ה , יד). מלפוסלו
חילוק בין . ולא לקטלא' לאיסורא הימני. ז"סוקלין ע

  ).א באיסורין"ע. זה לנ

 אחר שבתו, אב על שינוי בשמו(ג ,  ר:ב"ז ח"אהע
אף . אם נ(ז -ד, רו). ל"כנ(ט -ח, ר). הוחזקה מגורשת
ה , רו). כשהעיד קודם המעשה, לעונשים ולמכות

). א שלוקין עליו"חילוק בין זה להוחזק איסור בע(
זה בעלי ' זו אשתי וזו או' חילוק בין זה או(ז -ו, רו

, אם נאמן אף לעונשים ולמכות(ג , שז). שהוחזקו
אב על בתו אין לו דין (ז , שט). כשהעיד קודם מעשה

להאכיל בנו תרומה מטעם מיגו . ונ. א דהוי קרוב"ע
שכ ). ל"כנ] (ג, קיג[שי ). שהוא רחוק ממנו' שיכול לו

  ).לומר שהוא גדול לענין חליצה(שכא ). ל"כנ(

כשעדים . על בן הקטן שהוא בכור(ב ,  שנב:ד"פס
  ).מכחישים

  אומר קדשתיך
שיש ' או' אוסרה אפיאינו נאמן ל(א ,  קכט:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

עו

  ).עדים במדינה אחרת

  אומרת גרשתני
חזקה עצומה דאין אישה ] (ג, נג[ב ,  רפו:ב"ז ח"אהע

  ).א"ומועילה נגד חזקת א' מעיזה כו

מת ' טעמי החילוק בין או(א ,  ריח-ד ,  ריז:חידושים
אמרה (א , ריח). שלא בפני בעלה שנתגרשה' בעלי לאו

אם , גרשתני' כ בא ואו"ואח, שלא בפניו גרשני
  ).נאמנת

  אם על עוברה
א כי היא קרובה ואשה "כע' נ אפי"א(ז ,  יג:א"ז ח"אהע

. יותר להכשירו מלפוסלו. נ. כ דאתי מרובא"נגד ח
גם על . א לפני שזנתה אם נ"כשעשתה עצמה חד

אף (ה , יד). נ לפסול"היא ובועל א(ד , יד). עוברה
). רהנ על עוב"שאסרה עצמה לפני שנודע שנתעברה א

אמרה נאנסה אסורה לינשא לכהן אחר מיתת (ז -ו, יד
ברוב פסולין (א , יט). לפסול בניה. אם נ. בעלה

חזרה ואמרה . ואמרה לכשר נבעלתי כשר אף לכהונה
. חילוק בין רוב פסולים לרוכ כשרים, לפסול נבעלתי

. נ(ב , יט). ד"ד או חוץ לב"אין חילוק בין אמרה בב
. ממזר רק מדרבנן אבל לא לפסול' להכשיר כי ס

). וכן כשחזרה, כשאמרה כשר ערער דחד אינו פוסל
כששאלוה לפלוני נבעלת וענתה הן אם הוי (ג , יט

  ).טענת ברי

' נ מטעם דלא עבידא לבזויי כו"א(ה ,  ש:ב"ז ח"אהע
  ).אלא לגבי עצמה

  אשה באיסורים
בודאי . כשאין האיסור ברור' בדאו(א ,  רנא:חידושים

  ).'דאו' סאיסור דרבנן ו

  א אני"אשה לאמר א
א אם נאמנת "החזיקה עצמה לא(ז ,  רו:ב"ז ח"אהע

  ).לעונשים

  אשה לאמר מת בעלי
א ולא ידוע "אשה שידוע שהיא א(ב -א,  מז:א"ז ח"אהע

כשיבוא בעלה . ב"מי בעלה אם נאמנת לומר מ
ל לא פלוג וגם יש "אפ. תכחישו ואין חומר בסופה

  ).קצת חומר כשיוכיח שהוא בעלה

כשאומרת בחייו שהוא בעלה . ל"כנ( שנט :ב"ז ח"אהע
  ).כ מת"והוא מכחישה ואח

מת ' טעמי החילוק בין או(א ,  ריח-ד ,  ריז:חידושים
הוחזקה (א ,  רכב-ד , רכא). נתגרשה' בעלי לאו

קברתיו ' או' נ אפי"שקרנית או החזיקה קטטה א
החזיק הוא בקטטה חיישינן רק , א מעיד"ע' ואפי

כ מת בעלי "כשאמרה מת בני ואח(ד -ג, רכד). בדדמי
ולא , להתייבם וחוששין להצריכה חליצה. אינה נ

ולא חיישינן שיבואו עדים ויצריכו , מהני אמתלא
  ).כרוז לכהונה שהיא הפסידה על נפשה

  ).בדדמי(ע עגונות "עיי

  אשה לאסור עצמה לבעלה
ל "באיכא רג(ב , יד.). אם היא ובועל נ(ז ,  יג:א"ז ח"אהע
א ולא על הבעל או על "רק לעצמה מטעם חד. נ

א "ול. דהיא והבועל נ' ל נ"גם בלא רג(ד -ג, יד ).הולד
אם היא (ח , יד). אבל לא מטעם עדות גמורה, ב"ענ

סגי ] (ג, נא[לט .). א נ"אם היא וע(ד , לה.). ובועל נ
. י לחזור"ד וא"צ להיות הגדה בב"בהגדה לבעלה וא

ל והאמתלא "ן רגבנתנה אמתלא מהני רק כשאי
התייאשה מהחיים והתוודתה שזנתה (מ ). מקובלת

א משטה בשעת "א(א , מ). עם גוי וחזרה לבוריה
אם יש לחשוש שחושבת שתקום (ג -ב, מ). מיתה

א למשנה ראשונה נאמנת רק "י(ד , מ). ב"מחליה וענ
ב "ל ענ"ולכן למשנה אחרונה גם כשא, ח"מצד תק

ת או שבאה "שמסל' בירו(ז -ה, מ). אינה נאמנת
א "י. להתיר עצמה נאסרת אבל לא מובא בפוסקים

ר "דלמ' נ' בגמ(י -ח, מ). נ שחבה לאחרים"הטעם שא
במקום שלא . ר תלוי במחלוקת אם נ"מדינא ולמ. נ

י "ביוצא שובר מתח] (ג-ב, קמב[יא , פו). ב"שייך ענ
ל "דטא' אין ראי(קמ ). האשה מתי חיישינן לקנוניא

אין . ל"ק בין קינוי וסתירה לרגחילו. ל נאסרת"ורג
א "ל וע"טא. ל חזקים"ל ורג"להחמיר אלא בטא

  ).אינה נאסרת

ת חיישינן דאערומי קא "מסל' אפי(יז ,  שז:ב"ז ח"אהע
הודית לפני הרב שזינתה עם גוי ויש (שעד ). מערמא

). ל אמנם ידוע שחיפשה תחבולות להפטר מבעלה"רג
י בתולה חיישינן "ל ע"ל ורג"טא(א ,  נד:הוספות

ל "רג. הודית לפני איזה אנשים(ב , נד). שאיערומי
ג , נד). י עישוי"הודה גם הנחשד ע. היינו בלי אמירתה

אם עושה הבעל , ב וקמי שמיא גליא"ענ' כשאו(
  ).איסור

א "ל למ"א באומרת טא"הטעם דל(ד -א,  רכט:חידושים
נ הוא "כיון שא. דשויתה אנפשה חתיכה דאיסורא

ם היא אינה מוזהרת או דיש כח ביד אינו מוזהר וג
אם . ת משום מיגדר מילתא"חכמים לעקור דבר מה

  ).מותרת גם בתרומה

  אשה להתיר עצמה לבעלה
נ בדבר "א א"וגם ע, א"גרע מע] (ב, לט[ לא :א"ז ח"אהע

  ).שבערוה

  ).נ להתיר עצמה מזיקת יבם"א(ג ,  שיב:ב"ז ח"אהע

; טענת נאנסתי; טענת בתולים(ע אישות "עיי
  ).פסולי כהונה(כהנים ). נחשדת

  בידו
  .ראה לקמן אצל שליש). 'עד א(עדות . ע בידו"עיי

  בעל בענין הגירושין
שמסר לשליח , שגירש את אשתו(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

שיש לו בנים לפטור , שציוה לסופר לכתוב, קבלה
כשכותב בשעת מעשה שציוה , אשתו מחליצה

נ "ל הגט אאחר שנתן הבע] (א, כב[קסג ). לסופר
). ל"כשיש קצת רג' אפי, קודם שנישאת' לפסלו אפי

לפסול הגט בטענת שינוי (רכו ). א"על שמו וש(קצא 
' שאו(ח , רפט). 'אפקעינהו כו. 'לא כל הימנו כו. השם

ורק כשיש ריעותא דגירושין קלא . גרשתי אשתי נ
ט , רפט). מטעם מיגו במקום עדים', הוי ס' אית לי

כשאומר גרשתי לפני כמה , אף למפרע. אם נ(
אם , ואין לו מיגו' אומר גרשתי כו(י , רפט). חדשים
לא כל . לפסול הגט בטענת שינוי השם(תי ). א"הוי כע

  ).'אפקעינהו כו. 'הימנו כו



  )נאמנות( ענינים מפתח  

  

עז

  בעל בענין יבום וחליצה
עובר אורח שלא מוחזק באחין ונפרד ( שז :ב"ז ח"אהע

-א, שז). י היכן"שיש לו אח וא' בקטטה ולפני מותו א
דוקא . שיש לו אחין' נ לו"לא הוחזק באחין א(יג 

בא ממדינה ' שדר במדינה זו ולא נודע לו אח או אפי
אמר בשעת קידושין אין לי אחים אם (א , שז). אחרת

בא ממרחקים וידוע שיש לו (ח , שז). נאמן במיגו
). לומר שיש לו בנים. י אם יש לו בנים אם נ"אחים וא

ת יש לי "לומר לפני האירוסין במסל. אם נ(כ -יז, שז
שיש לו ' חילוק בין א(יח , שז). אחים ואין לי בנים

כ , שז). ). פלוני אחי' אחים לידוע שיש לו אחים וא
ידוע שיש (שיא ). ל"כנ(שי ). 'חילוק בין הבעל לעד א(

לו אחים ומוחזק שאין לו בנים ואמר יש לי בנים אם 
  .).נ

  הוחזק שקרן
ומרת גרשתני והוכחשה ואומרת א(ד ,  רכא:חידושים

  ).נ"מת וקברתיו א

  חיה
שאמרה . ח. אם. לנ. ח. חילוק בין נ(ב ,  יט:א"ז ח"אהע

לאלתר . טעם נאמנותה(ו , עז). כשר וערער חד
  .).עשו פונדקית כח. ובמקומו

  ).א מכחישה"כשע(ח ,  שיח:ב"ז ח"אהע

  חליצה
פ אשה "הכרת אח המת ע] (ג, קלו[ פה :א"ז ח"אהע

  ).בשעת מעשה' וקרוב אם הוא אפי

  חתיכה דאיסורא
גם בספק ' כו' אנפשי' אומרים שוי] (א, סט[ עא :ד"יו

  ).איסור

). על עצמו. אם הוא מדין נדר אם נ(ז ,  יג:א"ז ח"אהע
ולכן לא נמשך מזה איסור על האשה . לא מדין נ(ו , יד

  ).והבנים

אין זה חמור כעדות וגם לא (ה ,  קנח:ב"ז ח"אהע
  ).האב על בתו ומהני בו אמתלאכנאמנות 

  מילתא דעבידא לגלויי
  ).ב"בשו( יא :ד"יו

בנוגע ] (ג, סה[יא , מח). בקטנים(ג ,  מז:א"ז ח"אהע
  ).ת"במסל(ה , עז). בעדות מוכחשת(י , סה). בדבר

א אם נאמן "בע(ב , רו). בעד מפי עד(א ,  רו:ב"ז ח"אהע
). חילוק בין עבידא ובידינו לגלות מיד או לא. ת"מה
, רו). ג לגילויא מילתא בעלמא"חילוק בין מדעל(ג , רו
לאו אאיסורא , ג"מדעל: דברים' מהני רק כשיש ג(ח 

גילויא מילתא בעלמא דהיינו שיש לו אח , קמסהיד
קטנים . נ(ג , עדר). שזהו אחיו' י מיהו והוא או"וא

קודם מעשה או ' מטעם שא, לומר זה אחיו וזו יבמתו
. היכר איש בגט ובשטר(ה -ד, דרע). דהוי גילוי מלתא

חילוק בין קודם מעשה . ג בממון"אם סמכינן אמדעל
חילוק (ב , רפו). מילתא' ג לגלוי"ובין מדעל, מ"ובשע

חילוק בין היכר איש בגט שאין אשתו . ד"בין גט לשא
י השליח "קרוב להיכר האיש ע' א ואפי"עמו שסגי בע

ג בין היכר שהוא "חילוק התו. עדים דוקא' שצריך ב
ג "גם היכר שהוא בעלה הוי מדעל. בעלה להיכר שמו

חילוק אם ידענו בלי העד שיש לו אח רק לא . גמור

חילוק אם האיש כאן או במקומות . ידענו מיהו
' דוקא שידוע שיש לו אחים וא(יח , שז). הרחוקים

. אם נ(ב , שט). שיש לו אחים' פלוני אחי ולא בא
. א נ"אם ע(ד ,  שט).בגלויא מילתא אף באיסור ערוה

ט נאמנות נשים לומר "מה(י , שט). ג בממון"במדעל
חילוק אם עבידא (שנג ). שמצאו שערות להחמיר

  ).לגלויא מיד

  מסיח לפי תומו
. ת"הטעם שאין ישראל נאמן במסל(ב -א,  צ:חידושים

  ).ת"במסל. פסול לע

  ).ת בקטן ובנכרי"חילוקים בין מסל(ד -ג,  קנג:ד"פס

  .ראה לקמן אצל נכרי

  'מתוך שנאמן כו
נ להפסיד שכרך "מתי אומרים מש(ד ,  קכט:א"ז ח"אהע
לאסור עצמה על . אומרת שזינתה ברצון אם נ. 'כו

חילוק בין איסורים . בעלה מתוך שמפסדת כתובתה
  ).לדבר שבערוה

  נאמן עליו כבי תרי
  ).ז יש חיוב מדינא"רק כשעי(ט ,  שמה:ד"יו

ת אם "תו שזנתה כבכשמאמין לאש(ט ,  יד:א"ז ח"אהע
י לומר נאמן "ד א"ב. נאמן לעשות בזה בניו חללים

  ).א בתר אומדנא"ת דל"עלינו כב

אבל לב כל , שאינו מאמין' כשאו(ו ,  ש:ב"ז ח"אהע
אם נאסר (ה , שא). העולם מאמין שדבריהם אמת

ממזר לא הלכה התורה ' בס(שכז ). ת"מטעם זה מה
ולכן אף במאמינה אין ' אחר האמת והתירה ס

שמאמין לו בכל ( שעג). דנאסר' ערלה נ' בס. להחמיר
אם ', שברור אצלו או דמספקא לי, הדברים או בזה

או ' איסור דאו, מלמדין אותו לומר היפך מה שבלבו
  ).דרבנן

  נכרי
כלים בבית ישראל ] (א מהאמיל"הרי' בתשו[ עו :ד"יו

המפתח ביד ישראל . י מבשל או אינו מבשל שם"שהא
רק . קפילא נ(ה , קמח). ע על הכלים"או ט' סי. או לא

נ הוא "הא דא. ת מהני"מסל. בעבידא לגלויי מיד
ו , קמח). 'מטעם בדדמי או מטעם אשר פיהם כו

ת ורוב מהני אף במקום דלא סמכינן ארובא "מסל(
רכז ). ת"לא מרע נפשייהו עדיף ממסל(ז , קמח). לחוד

בבכור . איסור' בס. בעדות אשה. י שאלה"ת ע"מסל(
' בצירוף רוב שאז הוא לגלוי. בצירוף היתר חולבת

ת "הטעם דלא מהימן במסל(ו -שנה). מילתא בעלמא
אמר ביצי עוף . ת לחשוד"חילוק בין גוי מסל. 'בדאו

א "ת וע"מסל. 'אם הפסול הוא מדאו. פלוני וטהור
). ל"אם יש חילוק בין איתחזק איסורא א. מה עדיף

ת זה "מסל' ב)שנח ). כשמוכח דקושטא קאמר(שנז 
הטלת חמין למקוה (ד ,  עא:הוספות). שלא בפני זה

  .).י נ"ע

' כששאלו על א. י"ת בשם א"י מסל"א( ס :א"ז ח"אהע
סז ). ת"מסל' שניצל וסיפר גם על זה שנטבע נק

] ב-א, קיז[עא ). ע לאחר דאשתהי"ת עם טב"מסל(
חילוק בין נתכוין להתיר לנתכוין להעיד ושאלוהו (

כשלא שאלוהו אם מת . דאפשר הוי רק פסול דרבנן
אמר וואס איז נישטא פייוויש (עב ). רק מה שלומו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

עח

והשיבה ער איז שוין נישטא ואמר ער וועט שוין ניט 
התחלה ממנו אבל . ת"זיין שראהו הרוג אם הוי מסל

ת בצירוף אומדנות והוכחות "מסל' ס. דיבר לאשה
 כשנשבעו לפני בעלי] (ג, קכ[עה ). שמת ואבד זכרו

, עז). ת עדיף מעדות אשה"אם מסל(ד -א, עז). משפט
קצת (ה , עז). בשאר איסורים. ת נ"אם מסל(א 
ג באיסור "ת במדעל"מסל. ת בצירוף הוכחות"מסל
רישום השפיטאל שמת מתי ] (א, קכד[ו , עז). 'דאו

  ).ת"הוי מסל

, פ שאלה ורגלים לדבר"ת ע"מסל(ד ,  שמא:ב"ז ח"אהע
). הודאת הרוצח בבית המשפט. כ נמצא כדבריו"שאח
. 'הודאת הרוצח שאמר המקום ומצאו שם כו(ד -שנג

רישום השפיטאל שמת (שנה ). תלוי אם היו נגישות
אף שהוא , ל"כנ(ב ,  נב:הוספות). ת"מתי הוי מסל

ג , נב). גם חזקה דלא מרעי נפשייהו. י שאלה"ע
ח שערק "א. מקומות שמת' בפרט כשרשום בב(

בית הדואר . ע(ג , נג). ורשמו כדי לנקות עצמם
  ).ת"שהשיבו על המכתב שהנמען מת הוי מסל

. ת וחולבת יש להתיר"מסל(ד -ב,  רכז:חידושים
כששאלו אם טובה ואמר שכמה ולדות שלה מתו 

  ).ת"חשוב מסל

אם נאמן בהפה שאסר הפה (ב ,  קכח-ד ,  קכז:ד"פס
כגון שבעת הוצאת הדקין מהבהמה הראה , שהתיר

שאינו נטרף , תחוב במקום הזה' מסמר ואמר שהי
. 'בשבוי. בדרבנן. ת באיסורים"מסל(ד -א, קנג). בזה

  ).ת"לקטן במסל. חילוקים בין נ

  .נכנס ויוצא. ראה לעיל אצל מסיח לפי תומו

  ערכאות
, רק בשטרות. דלא מרעי נפשייהו(ד ,  ש:ב"ז ח"אהע

בענין עדות אשה . ל"כנ(ד , שמא). בדבר שבממון
  ).לשוחדח "שהאשה רחוקה א

  קטנים
  ).ת"במסל. נ(ד -ג,  קנג:ד"פס

  קפילא
ת אף אם טעם כעיקר "אם בעי דוקא מסל( שנה :ד"יו

  ).מדרבנן

  ).ל"כנ(ב ,  קסח:חידושים

  רופאים
. י ור"אומר א' א. ר. פ"לענין חולה ביוהכ(ב ,  קמח:ד"יו

לענין (ט -ח, קנח). צ מאכילין אותו"אומר א' א
א , הוספות סו). פ"נדה ויוהכ, חציצה בקאלטענש

כשדבריהם כמו ' אין לסמוך עליהם באיסור דאו(
  ).אומדנא

  ).ראה לעיל אצל רופאים

  שליח
). סופר שהבעל ציוה לו לכתוב. נ(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

לומר שטעה . גט נ. ש(תלג ). אם הוי שליש(יא , רעא
ולא אמר ' באשכחי(תמט ). בשם העיר שנכתב בו הגט

  ).ן לפסולמידי שוב אינו נאמ' לי

  שליש
. מ" נגד ע-בגט . ד"נגד עדים או ב(יא ,  רעא:ב"ז ח"אהע

יב , רעא). או מטעם מיגו' נאמנותו מטעם דהימני
). נ במקום עדים"א' גם אם מטעם דהימני] (ד, כט[
אם גרע בזה . נ"ולא אמר שוב א' כיון שאשכחי] (א, ל[

יט , רצ). פ שמשקר"אע', דהא הימני(יב , רפט). א"מע
  ).'מטעם מיגו או דהימני(א , שא). ל"כנ(

, נ בעסק צריך לישבע שלא הורה היתר"כשנו( י :מ"חו
שותף לא (נד .). צ לישבע נאמן כשאר ש"ובמה שא
אלא על מעות השותפות ולא בשאר . נעשה ש
  ).המעות

  ).מטעם מיגו. אם נ(ב ,  רמ:חידושים

  ).'עד א(ע עדות "עיי

  נבלה
  .ע שחיטה"עיי

  נגעים
ד , ז). 'ם והתוס"לשיטת הרמב, אין לו בהן( א , ז:ח"או

  ).ביש לו מקצת בהן(

חזקת טהרה . 'ספק בהרת קדמה כו(ז ,  קלח:ד"יו
. ספק בנזקק לטומאה ובלא נזקק(ט , קנז). כ"וגזה

). בנזקק ילפינן מקרא ואין ללמוד מכך לשאר דינים
. דמסברי להו וסבר. הכל כשרים לראות את הנ(קפט 

  ).'יכול הישראל לאמר לכהן נגע זה טהור כו

נ של כרכים ושל כפרים אם "בהכ(ד -ב,  עח:חידושים
  .).מטמא בנ

חזקת היתר . 'בהרת קדמה כו' ס(ג ,  קלד-ב ,  קלג:ד"פס
  ).וריעותא

  נדה
  .).חקירות בדיני נ( שב :ד"יו

להסתכל במקומות המכוסים (ב ,  ה:חידושים
  .)בכותים ובנכרים(ב -א, קצא). ובמקומות הגלוים

  ).ם"לרמב' חי(א ,  שמט-א ,  שמח:ד"פס

  בבשרה
והלימוד , ח"מבה' גם למע' נק. ל דב"אפ(ג - צו ב:ד"יו

ד לזב ובעל "ול, הוא דטמאה אף קודם שיצא לחוץ
' מ למע"מ. ב' ח נק"מבה' גם למע(יא , צז). קרי
  ).זובה' ש לא נק"מבה

  .שפופרת; ראה גם לקמן אצל חתיכה

  בדיקה
הפסק . מתי להקל בב. אם סגי בקינוח(ד ,  קיג:ד"יו

ביש (ג , קכג). ל"כנ(ה , קיד). 'וז' דיום א' א. טהרה וב
לה מכה להקל בהפסק טהרה שלא בחורין וסדקין 

מיד או אחר שיעור וסת . ב(ג -קלב). בקינוח' וביום א
). מהרגשה או מוסת ולא מצאה או מצאה ליחה לבנה

. בלא ' במצאה מראה טהור יש להקל אפי(ה , קמא
, בשלאיים וקרטין לבדוק בהפסק טהרה(קמט ). מיד

רגילות . ת"קודם ואח(קנב ). נ"מהז' ובא' ביום א
קרטין שנימוחו אם . קרטין שלא נימוחו תמעט בב

' וז' הפסק טהרה ויום א.  ב-נ "בז. סגי בקינוח
ביש לה מכה תבדוק רק ביום (שט ). והשאר בקינוח

י ראשונים הוא "הא דאין תולין במכה בג. 'וז' א
י הפסק "בפארפאל להקל ע(שטז ). חומרא בעלמא

בלא , אחר הרגשה. ב(שכה ). 'טהרה ועוד בדיקה א
ל תוך שיעור וסת ובמצאה ליחה "מצאה כלום צ



  )נדה( ענינים מפתח  

  

עט
כשרגילה (שכז ). מינוט' כ טהורה עד ב"לבנה גם אח

ואם . למצוא קרטין שאפשר לטהר תמעט בבדיקה
.  בקינוחהם נימוחים והיא מניקה אזי תבדוק רק

נ "ובז. ל תקנח ותשהה שם העד מעט"ובהרגישה זד
). בחורין ובסדקין' וז' תבדוק הפסק טהרה וימים א

ר באופן הטהור אזי "כשרגילה לראות עם מ(ט -שכח
בבדיקות שלא בשעת , ספורים לפנינו' נ נק"גם בז

נ הפסק "בפארפאל תבדוק בז(א ,  סז:הוספות). ר"מ
  ).'וז' טהרה ויום א

או צריך . אם סגי בקינוח בין השפיות(ג ,  קפג:חידושים
ד -ג, קפג). בחורין ובסדקים. או צריך ב. בפנים. ב
הכרח לטהרן מוטב שלא ' כשמוצאת קרטין ויהי(

הפסק .  ב-נ "בז. כשנימוח אם סגי בקינוח. תבדוק
נ "דז. ב(ג , רסה). והשאר בקינוח' וז' טהרה ויום א

 לחשש שמא .ב. מדרבנן, ל בחורים ובסדקים"צ
  ).ם סגי בקינוח"נטמאת לרמב

ר באופן הטהור "כשרגילה לראות עם מ(ד ,  רסד:ד"פס
בבדיקות שלא בשעת , ספורים לפנינו' נ נק"אזי גם בז

  ).ר"מ

  .נקיים' ראה גם לקמן אצל ז

  ת"בדיקה קודם ואח
' חלקי ס' או ג'  ב-שיעור אחר אחר (א ,  קלח:ד"יו

ת אם הוי "א בבוקר אח"במצאה פ(שי ). משעה
ה כתב "ובלא. ת"פ קודם ואח"ג. ריעותא להצריכה ב

  ).'פ כו"ז שבמקום שאין מנהג צריך לבדוק ג"אדה

ג -ב, קפד). 'שיטות הפוס. לפני תשמיש(ג ,  קפג:חידושים
אותיום (ד , קפה). ת"של קודם ואח. עד חדש בכל ב(

 -ד , קפה). חייבים בקרבן בקינוח או אף בבדיקה
קינוח אחר שתרד ועד בידה או , אחר אחר(א , קפו

. ל"כנ(ד -ג, קפו). בדיקה בלי ירידה ואין עד בידה
עד בידה וקינוח או עד בצד משקוף , אותיום
עסוקה ואינה . ת"קודם ואח(ג -ב, קפז). ובדיקה

פ "ג. וסת קבוע ואינו קבוע. עסוקה בטהרות
בא מן . ל"כנ(ד -ג, קפז). 'שיטות הפוס. הראשונות

  ).הגיע שעת וסתה. ערה וישנה. הדרך

בעברה עונתה שלא קבעתה ולא (ד -ג,  רלט:ד"פס
  .ב-א, שמח). בדקה

  בדיקת כיס בבעל
  ).ל"כנ(דש ). ל"כנ(ח , שג). בבעל. בדיקת כ(ו ,  קד:ד"יו

  בדיקת מוך דחוק וקנה ארוך
חילוק בין רואה עם . אם מועיל אף בלא מכה( קיא :ד"יו

אם . למוך בלבדבין קנה ומוך . ר או רואה בבדיקה"מ
בדקה מיד אחר (ז -ו, קמה). ז בקרטין"יש לסמוך ע

קנה . ואם מועיל ב. מ. ר ומצאה אם מועיל ב"מ
. ל דמהני ב"ר ועל העד י"מצאה במ(ד -ב, קמו). ומוך
ובמרגשת , אף שאינה מרגשת כאב ואין לה וסת. מ

ל דמהני אף במצאה רק על העד ואין לה "כאב י
). מוך דחוק. ג ב"ע' קנה ארוך כו. מעלת ב(שטו ). וסת
קנה . מעלת ב(ג -א, של). 'קנה ארוך כו. ב(ט -שכח

ת "לרמ(ד ,  ע:הוספות). מוך דחוק. ג ב"ע' ארוך כו
  .).מכחול בלא ש. פ ב"ב

בדיקת מוך דחוק שהמציא (ג ,  רסד-ג ,  רסג:ד"פס
קנה ארוך . ב(ד , רסד). ד"לקושיית החו' ב ותי"הנו

  ).'כו

  ת"שמשה ולא ראתה ברמבדיקת שפופרת או 
אם . פ רצופות"ת ג"אם מהני בלא רמ(ג -א,  קד:ד"יו

י מוך ועץ אבל "ע. ב(קו ). נ"מהני גם שלא להצריכה ז
קז ). י נר מתפוח אדמה"ע. ע ב"צ. י מוך בלבד"לא ע

, ת"שרמ' י ביאה א"דיעות אם נאסרה ע' ש ג"אחר ב(
כ גבי תשמיש שלא "כמו. או טהורה לעולם, פ"ג

ו , קיא). 'אם מועיל אף לבעל הא(ג , קי). ראתה בו
). ת"שלא ברמ, אם מהני באשה שאינה יכולה ליטהר(

ב , קיג). ת"רק ברמ. נ"אם מועיל אף לז(ד , קיא
אם מועיל (קכ ). טהור. אם הדם שבצדדי הש. ל"כנ(

ב , קכ). נ"צ ז"א' ל דרק לבעל ג"י(א , קכ). נ"אף לז
סתירת ( ד ,קכ). מועיל' ד וסתות מדאו"אף למ(

דמועיל רק לענין ממלאה ונופצת ולא , ד"חילוק החו
יש להקל כשיש עוד צד (ה , קכ). י חימוד"לענין בא ע

ת "היתה אחר רמ. היינו שלא הרגישה ושבדיקת הש
כשבדקה ולא מצאה דם אמרינן נתרפאה (ו , קכ). פ"ג

ת "רמ(ז , קכ). מ כשחזרה וראתה"נפ. או מהצדדין
ש אמרינן "י ב"ש הוי ספק שקול וע"גם בלי ב
ש לטהרה "פ מועיל ב"ת ג"רק אחרי רמ. מהצדדים

). ת"כ רמ"כשבדקה ולא מצאה ואח(ט , קכ). נ"מז
בלא . פ רצופות"ת ג"אם מהני בלא רמ(ו -א, שג

אם מהני . נ"מצאה כלום אם מהני שלא להצריכה ז
ת או ביש "מהני רק ברמ(שה ). ל"כנ(דש ). 'בבעל א

ש לידע אם היא "אם צריך ב(שז ). ח"לה מכה בביה
  ).מכה המוציאה דם

). שאחר טבילה' פ בביאה א"בראתה ג(ג ,  רלג:ד"פס
ד -ג, רלו). לשופעת מתוך זמן לאחר זמן(ג -ב, רלו

, המכה' ת עד שתחי"בוגרת לענין שלא להחזיקה רמ(
אין להקל בשופעת (א , רלז). נוחרת או הרגשת כאב

  ).לאחר זמן

  דם
אלא מתקבץ לעורקים . המקור אינו מלא ד(ד ,  צו:ד"יו

שמתנפחים ובהגיע וסתה נפתחים והדם לחלל האם 
חיותה שיוצא דרך המקור . ד(ו , קיב). ח"ומשם לבה

וסת מעורב בו . מכה שד. ד(ח -ז, קיב). אם הוא טמא
יכול לעבור ' מכה במעי. אם ד(ב , קטו). אם מטמא
חילוק בין נבלע . וכשעובר אם טהורה, דרך המקור

חיותה שעובר דרך . ד(ד , קטו). חלה באבריםת
מכה . חיותה וד. ד(ו -ג, קיט). המקור אם הוא טהור
. חילוק אם מתעכבים או לא. שעוברים דרך המקור

. כשעובר מגילדעני אדער דרך המקור אם הוא כד
לבוא מחמת . הרגל ד(ב , קכ). מכה. חיותה או כד

, קלב). ל"כנ(ט , קכט). ד,  צו-ל "כנ(א , קכח). תשמיש
מעיקרא הוה אתי מהני . טעם אם איתא דהוה ד(ג 

. ולא בזמן של רבע שעה או פחות ובד, רק בזמן רב
א חזקתו מהמקור במעורב "ל(ד , קלז). מועט דטופח
נמצא בפרוזדור (ד , קמב). א חזקת טהרה"בליחות כ
). חששא דאזדקרה(ג , קנא). השקול טמא' גם בס
). להתעכב. אין דרך הדמתי אומרים הטעם ד(ה , קנא
המקור אינו מלא דם אלא מתקבץ לעורקים (טז , שיד
  ).'כו

יבש שנימוח . חילוק בין ד(ב ,  קצב-ד,  קצא:חידושים
לבן . יצא הד(ג , רסו). לשרץ וזוב יבשים שנימוחו

  ).ונתאדם בחוץ
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פ

  דם בתולים
ראתה שלא מחמת תשמיש תולין יום (ד ,  קיז:ד"יו

ת לדין "ב ברמ"מה בין ד(ח , קכ). ת"ולילה אח
אם יש (קנד ). בדיקת שפופרת שתולין בצדדים

כשהרגישה כאב וכשמצאה על הסדין , ב"לטהרה בפ
חילוק בין קטנה נערה (ד , קנד). פחות מכגריס

החמירו מטעם חומרא דבוגרת ' בפעם הא. ובוגרת
כאב . תרי חומרי דסתרי. ודשאר נשים ומצד חימוד

ז באינה מרגשת "אדהשיטת (שי ). אינו תלוי בדם
  ).המכה' או עד שתחי' לילות לנערה כו' ד, א"פ. כאב

. א"טעם החילוק אם כבר ראתה פ(ג ,  כא:א"ז ח"אהע
כ אין "מ ופורש א"לפי רבותינו שחזרו ונמנו שבועל ב

בזמן הזה הוא מיעוט (ה , כא). ב"לבוגרת טענת ד
ב כאשר חקרתי ודרשתי פה "ל ד"המצוי שבוגרות א

  ).בעירנו מכמה וכמה צנועות

אף שאינה מתעברת מביאה (ט ,  שטז:ב"ז ח"אהע
  ).פ"מ חוששין שבעל ב"פ מ"ראשונה ואסור לבעול ב

א או ראתה יום שני לשמושה "פסקה פ(ד -ג,  רלה:ד"פס
). או נשתנו מראה הדם בעונה שניה לשמושה טמאה

דיני (ב -א, רלו). בלא תשמיש' עבר לילה א(א , רלו
שיעור לילה שנותנין (ב , רלו). אוקטנה ונערה שניש

  ).ב"דיני ד( ג -א , רסח). ב שעות"י

  ).טענת בתולים(ע אישות "עיי

  דם חימוד
נ "כשנידחו הנישואים אם צריכה לספור ז( קנג :ד"יו

נ וסגי "צ בדיקת ז"ביאור השיטה דא(י , קנה). מחדש
כשוסמכת (שלא ). והרגשה שהם נקיים' בישיבת ז
ח "מ א"י שדכן ולא ידעה בבירור הזמן מ"דעתה רק ע

  ).שני. לח

). דיני כלה הנכנסת לחופה(ב ,  רסח-א ,  רסה:ד"פס
י שדכן ולא ידעה "כשוסמכת דעתה רק ע(ב -א, רסח

  ).שני. ח לח"מ א"בבירור הזמן מ

  'הוא ישן בין האנשים כו
נ לדם חימוד או "כנסה לפני ספירת ז(ב ,  רסז:ד"פס

  ).קודם שבא עליה. פירסה נ

  גשההר
יציאה . מהו ה. עד. ה. ת ומדרבנן"מה. בלא ה( צה :ד"יו

, שנפתח מקורה. ה(צו ). בקרטין. ממקור או זיבת דם
או בהגיעו לפרוזדור או , או שזב בצאתו מהמקור

גם בלא הרגשה מטמאה (ח , צו). ר"לכתלי בה
אם בעינן (ד -א, צז). טומאת ערב משום דמקורו טמא

, צז). מבררת שממנה בא. אם הה(ב -א, צז). ת"מה. ה
זיבת דם ; פתיחת המקור; זעזוע הגוף. מהי ה(יב -ה

, צז). ח ולחוץ"ח או מבה"זיבת הדם בבה; מהמקור
חזקת הדם (י , צז.). ר אם הוי ה"ביצא עם מ(ח -ה

איך הוא . חזקת הדם שבא בה(צח .). שבא בה
, ר"בהטלת מ, בנמצא בפרוזדור, בישנה, בכתמים
. ה. עד. שמש ובה. בה, נקיים' בז, .בה' ברוב ימי

ומסיק דאין שורש . כ או בירור דאינו מהמקור"גזה
ואם . ם שחזקת הדם שבא בה"כ לשיטת הרמב"כ

. אם בעינן ה(ה -א, סט). הוי ספיקא דדינא. צריכים ה
ח -ו, צט). כ"גזה. ה(א , צט). ת הוי ספיקא דדינא"מה

והוי ספיקא ושמא , עד. בבדיקה אימא סבורה ה(

. ה' בקינחה אם אמרי(ט , צט.). צ ה"דא' מצטרף לס
באומרת . ח"זיבת דבר לח בבה. ל דתלוי באי ה"עד י

. בקינחה ולא ה(ק "מה, צט). עד. ז אלא ה"ברי שא
' ת אפי"טהורה מה. בלא ה(א , ק). עד. ה' אם אמרי

ח , קכ). דשחתה ונזדרקה' סוגי. בודאי מהמקור
). ל"כנ(ד , קכב). ת לא תולין בצדדין"בהרגישה ברמ(

טהורה . בלא ה(ו -ה, קכט). זיבת דבר לח. ה(א , קכט
. ה. כמו בחתיכה, מדלא הוי כדרך שהנשים רואות

ח , קכט). זעזוע הגוף ופתיחת המקור, זיבת דבר לח
ביצא דרך דופן ובמקור שנעקר ונפל . אם יש ה(

שייך יותר בבדיקת עד . היתר דלא ה(ט , קכט). לארץ
. בירור דאינו מהמקור. זיבת דבר לח(קל ). 'או בראי

' דאו. ה(ד -קלב). בפארפאל. קשה להקל מטעם ה
פתיחת מקור או . ה. 'ד דאו"ולא גרע מוסתות למ

זיבת דבר לח ובדקה מיד או אחר שיעור וסת ולא 
מצאה או מצאה ליחה לבנה או רגילה לראות ליחה 

ר "תולה במ. מעוברת שה(קלד ). לא בדקה' לבנה אפי
בעד שאינו בדוק ובמצאה . ה(ב , קלה). תוזשרגילין ל

ל "זד. חילוק בין ה. ל"כנ(ה , קלו). לחלוחית שלאיים
). ל"נזדעזע גופה או זד(א , קלז). פתיחת המקור. לה
הוא . ע עיקר ה"ר מוכח דלכו"מסוגיית מ(ג -ב, קלז

. ר לא מקרי ה"ל במ"זד. ב"פתיחת המקור וכיו
הוי . ה(ד , קלז.). ופתיחת המקור בחתיכה מקרי ה

טעם דחזקת . צ ה"נ א"בסתירת ז. ספיקא דדינא
ו "בשע. צ ה"נ א"בסתירת ז. הוי ספק. הדם שבא בה
בהניחה תחת . ה(קמ ). ת"נ מה"צ ז"הוי נדה וא

. תולין ה(ה -ד, קמא). ב"בעשא. ה(קמא ). הכר
הלימוד דשמואל דבעינן (א , קמב). במראות טהורות

תולין (קמט ). םכשראתה מגופה ואינו כת' אפי. ה
ל חזקת הדם "בקרטין ל(ד , קנא). בשלאיים. הה

בשמש . באחר אחר תלינן הה(ה , קנא.). שבא בה
, שיד). כ וכן ניחוש שמא דם מאכולת"והדם בא אח

ח ואם הלימוד מבבשרה "ל בביה"זד. אם סגי ה(ה -ג
ב "במה(כ , שיד). עם בבשרה ולא בשפופרת' הוא א

רוב (שיט ). ל"כנ(שיז .). ז מקולא דה"חזר בו אדה
). ר"ל בביה"לפחות זד. ל דבעינן ה"הראשונים ס

זיבת דבר לח . רגילה לראות ליחה לבנה שה(שכה 
,  סז:הוספות). יכולה לתלות בליחה לבנה כמו במכה

  ).ת או מדרבנן"טמאה מה. בלא ה(ב 

ז "ב אדה"א ומה"ביאור קו(ד ,  רלא-א ,  רכא:ד"פס
וכסבורה . זקה שבא בהבח' שיטות הפוס, קפג' לסי
י "רש, א"שיטת הרשב(ד -א, רכא). 'עד כו. ה

ג ,  רכב-ד , רכא). ט טמאה ודאי"ם דמה"והרמב
ד -ג, רכב). 'דאו' י דהוי ס"ת ומהרא"סה' שיטת תוס(
. עד לתלינן כסבורה ה. חילוק בין תלינן כסבורה ה(
ממש אם מטהרין . ה(א ,  רכד-א , רכג). ר"מ

חילוק בין משתנת לעד שנתון תחת . ב"במשתנת וכיו
נמצא בפרוזדור טמא (ב -א, רכה). הכר ונמצא על שלו
ולאו אדעתה . עד ולא מטעם ה. מטעם כסבורה ה

ד , רכה). גם הדם טהור. בלא ה(ג , רכה). בזמן מועט
א , רכו.). היינו כשה' נמצא בפרוזדור לשיטת התוס(
, רכו). או מהמכה' י אם מהמקור או מהעלי"וא. ה(
,  רכז-ג , רכו). ח"יציאה מהמקור או גם בבה. ה(ג -ב

. ה(ב ,  רלא-ג , רכז). ל"בהנ' י ותוס"שיטת רש(ב 
והיכא , כ רק בירור שהדם בא מהמקור"אינה גזה

ולאו . ג שבא מהמקור אמרינן ה"דיש רוב וכה
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פא
, רכח.). ראיה פירושה ה(ד -ג, רכז). 'אדעתא אך מדאו

מן הפרוזדור ולפנים דאיכא רוב ומצוי ודאי (ד -ב
גם מהלול (ד -ג, רכט). ולאו אדעתא. מהמקור וה

רק (ד ,  רל-ד , רכט). ולאו אדעתא. ולחוץ אמרינן ה
זעזוע הגוף . ה(ב , רלא.). אלמפרע מהני טעמא דלא ה

. בשעה מועטת ליכא למימר ה(ג , רלא). או יציאת דם
ולא מצאה כלום או מצאה . ה(א , רנ). ולאו אדעתא
בדקה ומצאה ולא הרגישה (א ,  שסט).מראה טהור

  ).'טמאה ודאי או מס

  הרחקות
  .).דברים האסורים בזמן נ(ג ,  ער-ג ,  רסח:ד"פס

  וסת
ואי חייב חטאת ' ו אם הוי דאו"פרישה בשע(ד ,  א:ד"יו

ד , ח). טהורים' דרוב ימי, דרבנן(ז , ג). כשנטמאה
או גם כשספק אם ,  רק לענין אורח בזמנו בא-דרבנן (

' קבוע שפסקה מלראות ג. ו(י , ח). ב"הוא ממכה וכיו
' דהוי ס' דאו(ח , מז). עונות אם נעקרה לגמרי

כל (קה ). או דרבנן דאשה בחזקת טהרה, השקול
חילוק בין פרישה . או דרבנן' דאו(ב , קיז). העונה

לא בדקה (א , קלב). ל"כנ(ב , קכ). לחיוב בדיקה
ד או ולא מצאה או איבדה הע, כ"רק אח. בשעת ו

גם (ג , רפח). ל"כנ(ה -ד, קלג.). הטילה מים בשעת ו
שה ). 'הוא דאו. ל דפרישה שלפני ו"דרבנן י. ד ו"למ

  ).ב"בו אם חוששת לעו' ניסן ובכ' ראתה בא(

. פרישת עונה שלפני ו. 'אם הוי דאו(ח ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).'אם הוי דאו

חילוק בין פרישת . או דרבנן' דאו(ג -ב,  סה:חידושים
א , קפח). 'היינו מס' דאו(ד , קפז). עונה ללא הרגישה

שאינו . ו. דרבנן ולקולא'  לגבי הבעל הוי ס-דרבנן (
  ).קבוע

. ל דפרישה שלפני ו"דרבנן י. ד ו"גם למ(א ,  קצד:ד"פס
צ "ובא עליה וא. בעלה מחשב ימי ו(ג , רי). 'הוא דאו

' דרבנן או מטעם דשמא טבלה הוי ס. לברר מטעם ו
ח אייר "בו ובר' בניסן ובי' ראה בא(ד -ג,  רלב).הרגיל

א ,  רלג-ד , רלב). אייר' שלא לחשוש בי' אם נעקר י
. שבימי זיבה נעשית זנב לראיית נדתה' אם ראי(

אם ראית זיבה (ב -א, רלג). ת ולא בקפיצות"ברמ
פשוטה מפסקת בין ' מפסקת בין ראיות נדה ואם ראי

אם קובעת לקפיצות (א , רמו). ת"ראיות רמ
). ת לקפיצות"חילוק בין רמ(ב -א, רמו). לחודייהו

, מעוברת(ד , רמז). חילוק בין קטנה לזקינה(ג -ב, רמז
אינה קובעת או עוקרת (א , רסג). מניקה ובימי זיבה

  ).ב ובלא הרגשה"עשא, בכתמים. ו

  וסת ההפלגה
' ה דנקבע בג"ביאור שיטת הרא(ב ,  רלט-א ,  רלז:ד"פס

ד ,  רמא-ד , רלט). הפלגות'  בגמודה שנעקר. ראיות
קבעה (ב -א, רמב). 'שיטות הפוס. הקדימה לראות(

. 'אם צריכה לחשוש לל' והקדימה וקבעה לכ' לל
' וחזרה וראתה בל' א לכ"והקדימה פ' פ לל"ראתה ב

ושינתה . יש לה ו(ב ,  רמד-ג , רמב). אם קבעה
עונות מתי ' פ או הפסיקה מלראות ג"ראיותיה ג

הקדימה (ב ,  רמה-ב , רמד). חוזרת לקביעותה
שינתה ראיותיה ולא (ג , רמה). 'שיטות הפוס. לראות
אם (ד , רמה). אם נעקר קביעותה לגמרי, השוותה

  ).פ היום הראוי לראות"חושבים וה

  וסת החודש
תלוי בחודש מלא או . שיפורא גרים(י ,  שטז:ב"ז ח"אהע

  ).חסר

  וסת המורכב
 אם חוששת לפני מ מימים וגופה"וה( קלא :ד"יו

קבוע . ו. ע יודו"ל דכו"שאינו קבוע י. בו. המקרים
  ).לשעות

ג , רלח). מ לקפיצות וימים"וה(ד -ג,  רסה:חידושים
  ).ראיות' אם סגי בג, מ מהפלגות וגופא"וה(

, ותשמיש, ליל טבילה וכניסה לעיל(ג -ב,  רלט:ד"פס
מימים וגופא אם חוששת . ו(ג -ב, רמו). ואכילת שום
ג , רמו). חילוק אם מורכב גם משעות. לפני המקרים

. מהם אם חוששת לו כו' מ ובא א"נקבע וה(א ,  רמז-
, שמח). מ אסורה לשמש באותה עונה"מ. שאינו קבוע

  ).אם חוששת לפני המקרים(ג 

  וסת השעות
  ).ה"ד והשגת הרז"שיטת הראב(ג -ב,  רלט:ד"פס

  נקיים' ז
). ל"כנ(ה -ד, צט). אם דם בלא הרגשה סותר(ד ,  צח:ד"יו

בלא הרגשה וכתמים , הקושי, לידה, אם דם טוהר(ק 
). אם יש שרש למנהג לא לילך למרחץ(קכה ). סותרים

-ב, קנה). כשאינה מכוונת לספירה אם עלו לה(ו -קנה
ראיות דלא בעינן ספורים לפנינו וסגי בתחלתן או (ה 

י " שיהיו מוחזקין בטהרה ע-ולכל היותר , בסופן
לא ' הטעם דבדיקת ח(ח -ו, קנה). בדיקת תחלה וסוף
וכיון , ימים בין בדיקה לבדיקה' מהני שלא יעברו ז

ח , קנה). שהיא בחזקת טומאה גם אחר הפסק טהרה
). אפשר דלא מהני תחלה וסוף' כשהתחילה ביום ח(

י -ט, קנה). י הפקחות"ע' בדיקת השוטה כו(ט , קנה
קנו ). נ"צ שתתן דעתה לספירת ז"ראיות דא(
י "ג(ה , קנז). כשבדקה מספק ודאי שעולין לה(

. חזקת טומאה דסופרת גרע מנ(ו , קנז). הראשונים
פ שאין "תחלתן אע. לגבי בדקה בתחלה ולא בסוף

סופן ולא . או לפני טבילה' סופן היינו בבדקה בח
כשאינה (שלב ). תחלת היינו אחרי הפסק טהרה

  ).מכוונת לספירה אם עלו לה

שוטה האיך פקחות מתקנות . ל"כנ(ב -א,  קפד:חידושים
אם דם טוהר וראיה בלי הרגשה (ב -א, רפח). אותה

נ שלא טבלה אם היא "סופרת ז(ג , קצא). סותרים
  ).בחזקת טהרה

כוונה (ד -ג, רעא). נ"דיני ספירת ז(ב ,  רעו-ג ,  ער:ד"פס
כשנתהוה שאלה ושוהה . ל"כנ(ג , שמח). נ"בספירת ז

  ).עד ששואלת המורה

  . לעיל אצל בדיקהראה גם

  זקנה
  ).ל"כנ(כ , שיד). ו"לא גרע משלא בשע(יא ,  קכט:ד"יו

  חולי
  ).בוריד הזהב שנסתם. כשיש לה ח(ב ,  קא:ד"יו

  חתיכה
מטעם (א , צח). אם ממעטינן מטעם הרגשה(ה ,  צו:ד"יו
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ג , קכה). הרגשה ושלא כדרכה או מטעם חציצה
קכט ). אינה חציצה. ד דרך לראות דם בח"למ(
. שיטות הפוסקים במחלוקת ראתה דם בח(

. ח(ז , קכט). ובשפופרת אם הוי דרכה ואי הוי חציצה
כמה . ש חלק מהמקור"דר. נתהווה במקור וח' שבגמ

מקור שנעקר ונפל ' הגמ' פי(ח , קכט). ש"בר' פי
חזקת . מיני דמים' של ד. רוב ח(ה , קלט). לארץ
 במחלוקת ראתה' שיטות הפוס(יד -ו, שיד). טהרה
  .).דם בח

). ולא נימוח. שנקרש ונעשה ח. דם נ(ד ,  קפח:חידושים
  ).בצורת בריה שנאבדה בלא בדיקה. ח(א , קפט

  .).ראתה דם בח(ב ,  שמח:ד"פס

  .שפופרת. ראה גם לקמן אצל מפלת חתיכה

  טומאה
גם בלא (ח , צו). מבין השיניים ולחוץ. מט(ג -ב,  צו:ד"יו

). הרגשה מטמאה טומאת ערב משום דמקורו טמא
  ).ל"כנ(ג , קלט.).  איסור ולא ט-לבעלה (א , קלח

  טיפה כחרדל
ב , קא). זירא' ת או חומרא דר"אם טמאה מה( קא :ד"יו

חילוק בין כחרדל (קב ). יש לתלות מהצדדים. בט(
חילוק בין . ז לא הביא סברא זו"אדה. ליותר מחרדל

  ).מראה מסופק לאדום

  יולדת
, קכה). הטוהר מטמא לבעלהבזוב אם דם . י(ג ,  ק:ד"יו

ח או "לבה, שירדה לטבול ונעקר דם בירידה(ב 
חוששת דלא ' המפלת כעין עוף כו(שנד ). לפנימי
שס ). חומרא מימי הטור או מזמן התלמוד. בקיאין

  ).יצא הראש לפרוזדור(

בזוב אם דם הטוהר מטמא . י(ד ,  רסו:חידושים
  ).לבעלה

  .נקיים' ראה גם לעיל אצל ז

  ימי טוהר
  ).ת"יש מקום להקל בספק רמ( קו :ד"יו

  ימי נדה וזיבה
  ).נ"עד שתספור ז. א שתיעשה נ"גדולה א. ז(ב ,  ק:ד"יו

  כפרה
מינקת שבדקה ומצאה טנורה ואחרי ששימשה ( קג :ד"יו

  .).מצאה דם אם צריכה כ

  כתמים
. כ דם ולא כ"או גזה, אם מטעם דלא הרגישה( צה :ד"יו

ו מטעם שמא א, וקשה מעשתה צרכיה וראתה
וקשה מעד שאינו , כ ספיקו טהור"מעלמא אתי וגזה

ע לעשתה צרכיה "חילוק בין בדקה ק(ג -ב, צז). בדוק
, צח). בעד שנתון תחת הכר(ד , צז). ועד שאינו בדוק

אם הוא מטעם דלא (ה , צט). מדלא ארגישה(א 
ה , ק). טעמים' הוי ב. וה. דם ולא כ(ז , צט). הרגישה

ו , קד). מטעם שמא מעלמא או מטעם דלא הרגישה(
או שמא מעלמא אתא אף בסברא , מטעם הרגשה(

אצל הבעל אחר תשמיש (קו ). ממזר' כמו בס, רחוקה
ביש מכה במקור (ג , קיד). ל"כנ(קט .). אם הוי כמו כ

מטעם הרגשה או שמא מעלמא ; .ל דין כ"אם הו

). כ דספיקה שריא"גזה(ד , קכו). ל"כנ(ו , קיז). אתא
' באינו ס' כ להתיר אפי"בספק מעלמא גזה (יא, קכט

ב "עשא( ג , קלו). השקול' מגופה רק בס' בס, השקול
שקול מהני רק בצירוף חזקת ' כשאין הס. הוי כ
יש להתיר גם בנמצא עם מראה טהור (ה , קלו). היתר

צריך לסתירת . טעם דם ולא כ(ד , קלז). שבא מגופה
, קמב.). הלימוד דם ולא כ(קמב ). צ הרגשה"נ שא"ז

כמו ממזר , כ"חזקת טהרה או גזה, מטעם הרגשה(ב 
, ל מעלמא אתא"כ רק כשי"גזה(ד , קמב). 'ודאי כו

החילוק (ז -ו, קמב). השקול טמא' ובפרוזדור גם בס
קינוי . רוב ואומדנא, כמו קבוע ופרוש. בין מגופה לכ

כ "משא' בדקה קרקע עולם כו. וסתירה ופתח פתוח
דם . 'כו' עשתה צרכי. ' כודין טחתו. י בדיקה"ע

' על אצבעות רגלי. שחטו עגל ונמצא כ(קמג ). בתולים
קוים דקים שנמשכים (קמד ). ועל פוזמקאות מבפנים

אין תולין (ב , קנא). מטפה לטפה אם מצרפים לכגריס
ח שמא "מבית התורפה א' למע(ג , קנא.). בכ. כ

, קנז). י הראשונים"נ בג"סופרת ז(ה , קנז). אזדקרה
בנזקק ' שאינו שקול אפי' להתיר ס. דם ולא כ(ט 

. כ. ט"ד שאמ"ת ע"שראתה אח. כ(שכא ). לטומאה
  ).אינו מטעם הרגשה

  ).מטמאה בועלה למפרע(א ,  קפז:חידושים

ע למעשה אם נמצא בגופה ובחלוקה "צ(א ,  רמח:ד"פס
נתעסקה בכגריס ונמצא כגריס (ג , רמח). הפנימי
ד , רמח). צא מאתיםתלוי בדין הניח מנה ומ. ועוד

בגופה במקום שאין דם המקור יכול ליפול שם אם (
 - ג, ערב.). דיני כ(א ,  רסג-א , רנ). תולים במאכולת

  ).נ"ימים ראשונים של ז' בג. כ(ג , עדר

  .לקמן אצל עד הבדוק. ראה גם לעיל אצל הרגשה

  מי רגלים
מצאה (ו , צז). ד לכתם"ר ל"הטעם דמצאה במ( צה :ד"יו

טעם דמדלא (ג -ב, קד). בתוך הספל או על שפת הספל
פ אחר עשיית צרכיה "כשרואה כ(ג , קיג). 'חזאי כו
ד באה "אם אמרינן שמסתמא הט(ז -ה, קלז). בקינוח

בין , חילוק בין עומדת ליושבת. ר"ממקום המ
. ד בתוך שלאיים"ר לט"הרגישה ללא הרגישה ובין מ

וזה מדמה , בעומדת מטהרינן מטעם חזקת טהרה
ז אינו מחלק בזה בין עומדת "אדה. ב"לעד שא' הגמ

חילוק בין רואה פעמים אחדות (י , קלז). ליושבת
במרגשת כאב מותר גם . ר"ד במ"לרגילה לראות ט
אין דרך הדם לצאת עם (א , קלט). במוצאה בקינוח

טעם (ו , קלט). רוב וחזקת טהרה דאשה. ר"מ
ל דהוי כמו כתם דאף "י(ד , קמב). י"מ ור"מחלוקת ר

אם מטהרינן אף (ה , קמב). שאינו שקול טהורה' בס
כ "ר ואח"מרגשת כאב בשעת מ(קמה ). בדארגישה

חילוק . מוצאת טפה או שתים עם מראה אדמימות
ר או עם סוף "בין מצאה בבדיקה אחר כלות מ

אם (ו , קמה). שיטות הפוסקים(ה -ב, קמה). ר"המ
ספל ל כנמצא על שפת "ל דבדקה תוך שיעור וסת ה"י

ל "בדיקת קנה ומוך י(ז , קמה). ומהני בדיקת מוך
ל "באיכא כאב או במצאה גם בספל י. ג"דמועיל בכה

). אין חילוק בין כגריס לפחות. דמהני גם בדיקת מוך
חילוק . עומדת' להקל אפי' דעת רוב הפוס(א , קמו

ר ועל העד לבין נמצא בתוך ועל "בין נמצא בתוך מ
דם או ' ר הי"ל אם בתוך המ"חילוק בהנ. שפת הספל
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ל "ר ועל העד י"נמצא בתוך מ(ד -ב, קמו). קרטין

אף שאינה מרגשת כאב ואין לה , דמהני בדיקת מוך
ל דמהני אף במצאה רק על "ובמרגשת כאב י, וסת

ל "ר ועל העד י"קרטין במ(ה , קמו). העד ואין לה וסת
ר ועל העד "נמצא בתוך מ. ע אף בנימוחו"דמותר לכו

טעם (ד -ב, שג). אחר שיעור וסת' ר אפיאם יש להתי
י "מרגשת כאב ותומ(ט -שכח). 'דמדלא חזאי כו

  ).מוצאה

חילוק בין , בנמצא על שפת הספל(ב ,  נו:א"ז ח"אהע
  ).לרוב וקרוב' טעמא דמלא חזאי כו

שותת על שפת הספל . יושבת ועומדת(ג -א,  רסג:ד"פס
ד -ג, רסז). 'שיטות הפוס. ומקלחת לתוך הספל

  ).י מוצאה"מרגשת כאב ותומ(

  .ראה גם לעיל אצל הרגשה

  מכה
. חילוק אם המ. י אם מוציאה דם"כשא(ד ,  קד:ד"יו

). א"מוצאת לעולם במק. אצל האשה או אצל הבעל
י אם "שא. אם מיירי במ, א"מוצאת לעולם במק(קיב 

א "דוקא כשהוא במק. ה"מוציאה דם או אף בלא
דם היוצא דרך תחת הלב הגורם ל. מ(ו -ג, קיב). ממש
קיג ). אם דם וסת מעורב בו. ו"בשע(ח -ז, קיב). ר"בה

, קיד). א ויש לה וסת יש להקל"כשמוצאה רק במק(
שיכולה . אם מ(ב , קיד). שיכולה להתגלע. מ' פי(א 

חילוק בין . י אם מוציאה דם"שא. להתגלע עדין ממ
דם שתולין רק בידוע שמוציאה דם לבין כתם שתולין 

במקור או . חילוק בין מ(ג , קיד). אף ביכולה להתגלע
י אם "ו אם יש לתלות בא"שלא בש(ד , קיד). בחוץ

. אם כאב הוא כמ(קטו ). ת תולין"ברמ. מוציאה דם
חילוק אם מיד אחר , חילוק בין כאב קטן לגדול

חילוק , י אם מוציאה דם"כשא(קטז ). הכאב זב דם
ת כשתולה במכה אם "ברמ. ת לבדיקת עד"בין רמ

שיטות . י אם מוציאה דם"כשא(קיז ). נ"כה זצרי
. ו"בידוע שמוציאה דם ובשע(ג -א, קיז). הפוסקים

חילוק (ז , קיז). או לא. חילוק בין מרגשת שבא מהמ
' טחורים הנק(קיח ). אצלה או אצל בעלה. בין מ

חילוק אם . ר"שמוציא דם דרך בה, גילדענע אדער
שאז יש , ר"י בליטה בבה"יוצא דרך המקור או ע

). ו ואינה מרגשת והמראה כמימי בשר"להקל שלבשע
חילוק בין כאב קטן . כאב אם הוי כמ(ב -א, קיט
). מאותו מקום או למטה' ובין אם הוא למע, לגדול
דברי הרופאים אם יכול . גילדענע אדער(ו -ה, קיט

). ו"בשע. דם מ(ו , קיט). לעבור דם זה דרך המקור
צאת כתמים מוטער קראמף שיש בהאם ומו(קכא 

א כמו רואה מחמת "בימי עיבורה אין לו דין מכה כ
צ בדיקת שפופרת לידע אם "א(א , קכב). אונס

בידעינן שמוציאה דם מתירין גם . מוציאה דם
ת "רמ(ג -ב, קכב). ו"במצאה בבדיקת עד שלא בשע

). אם מטהרין למפרע. כ ראו שיש לה מ"פ ואח"ג
א "כאב במק(א , קכג). ו"אם מטהרים בשע(ה , קכב

י אם "שא. ידועה או במ. בלא מ, ו"מועיל שלבש
י אם מוציאה דם יש להקל "בא(ג , קכג). מוציאה דם
גם . תולין במ(ז , קלג). ל"כנ(יא , קכט). ו"שלא בשע

שידוע . מ(ח , קלז). י ראשונים מחלוקת"ובג, נ"בז
ריבוי ליחה אם . במקור. י אם המ"שמוציאה דם וא

א ולא ידוע שיש "ה תמיד במקמוצא(י , קלז.). הוי מ

ט -ה, קנז). טהור. אם בא מהמ' ס(ג , קמח.). לה מ
ז , שג). י הראשונים"נ ובג"תוך ז. אם תולין במ(
אצל האשה . חילוק אם המ. י אם מוציאה דם"כשא(

). ל"כנ(דש ). א"מוצאת לעולם במק. או אצל הבעל
א ומוצאה שם דם "ת במק"מרגשת כאב בשע(שז 

צ בדיקת "המוציאה דם וא. בבדיקה אם הוי כמ
י בקיאה בשכיבה אפרקיד "מסיק שיבדקו ע. שפופרת

חילוק בין . אם בא דם בנגיעתה רק במקום הכואב
י "נ לבין לטהרה לבעלה ע"ת שלא להצריכה ז"רמ

. כ ראו שיש לה מ"פ ואח"ת ג"רמ(שח ). בדיקת עד
ח "א בביה"כשנוגעת במק(שיב ). אם מטהרין למפרע

המוציאה דם או צריך בדיקת . י ממוציאה דם הו
ואם הוא בולט , חילוק אם יש שם כאב. שפופרת
אם . ממקום המ' ח בבדקה למע"חומרת הב. קצת

עוברת . חילוק בין מ. צריך לידע שדם זה בא מהמ
. היתר פארפאל מטעם מ(כ -יח, שיד). לדם בתולים
אם (ב ,  סז:הוספות). המוציאה דם. אם הוי כמ
' שחין באצבעותי. מ(ג , סז). בחלל הגוף. תולין במ

אם תולין בבדיקת עד . ומצאה בבדיקה פחות מכגריס
. שם דוחק וחיכוך' תלוי אם הי. שיכולה להתגלע. במ

. מ(ב ,  עא:הוספות). חילוק אם עדיין נשאר הגלד
תלוי אם . בחלל הגוף. מ. י אם מוציאה דם"שא

  ).אפשר שילך הדם שלא דרך המקור

  ).א"מוצאת תמיד במק(ג ,  קפח:חידושים

ו כשיודעת שמוציאה דם ואינה "בשע(ב -א,  רלב:ד"פס
ו ואינה יודעם אם מוציאה "שלא בשע. מרגשת בדם

). ל ידוע שמוציאה דם"ת אם צ"ברמ(ד , רלג). דם
המוציאה . ל כמ"ה' אם כאב בצד א(ב ,  רלה-ד , רלג
י בקיאה בשכיבה אפרקיד אם "מסיק שיבדקו ע. דם

ת "חילוק בין רמ. בא דם בנגיעתה רק במקום הכואב
י בדיקת "נ לבין לטהרה לבעלה ע"שלא להצריכה ז

). מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה(ג , רנו). עד
  ).נ"ימים ראשונים של ז' בג. מ( ד-א, רעג

  .תולין. ראה לקמן אצל עקירת המקור

  מניקה
אם חייבת לבדוק . רואה קרטין שנימוחו( קנב :ד"יו

  ).נ"בדיקת ז. אם סגי בקינוח. ל" זדכשמרגשת

ש "י ור"י ור"שמת בנה הלכה כר. מ(ה ,  כא:א"ז ח"אהע
  ).מ"כדברי ר' יהי. ז ברוב המ"ובזה

  מעוברת
להוציא , דמה וכתמיה טמאים ככל אשה( קכא :ד"יו

שאז החדר סגור והדם הוא ' מדברי המלומד שכ
א שבא "הטעם דטמאים ול(יט , שיד). ר"מצוה
  ).ר"מצוה

  ע"מעל
  ).התירו בשנת בצורת( נו :ח"או

טעם אם איתא דהוה דם מעיקרא הוה (ג ,  קלב:ד"יו
ובזמן מועט ובדם מועט , אתי מהני רק בזמן רב

ג , קלח). ל"כנ(ג , קלג). מטהרין מטעם חזקת טהרה
ו אם טמאה "ביש לה וסת וראתה או כתם שלא בשע(

  ).למפרע

  מפלת חתיכה
כמין דגים , א נימוחהכמין קליפה ול(א ,  קיב:ד"יו
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ח שהדם שבו הוא דם "ל(ח , קיב). וחגבים ונימוח
  ).המקור

ועוף ושליא עמהן ' מין בהמה חי. מ(ג ,  נו:א"ז ח"אהע
  ).מתי חוששין לולד אחר

  .ראה גם לעיל אצל חתיכה

  מראות
  ).גרין בלא ברוין אינו דומה לדיהה דשחור(ה ,  טו:ח"או

קיח ). אם תולין בדם לבן שבא מהצדדים(ג -ב,  קא:ד"יו
. איזה מ(קכד ). מוהל עב וקלוש, כמימי בשר צלי(

' דיהה מיין מזוג א. 'דאו' מטמאין מדרבנן ואיזה מס
דיהה מחברו או מין אדום ' מראות כל א' ד. 'בג

, דם שחור כשנעקר משחיר וטמא(ב -א, קכה). אחר
לבן או שהלבין . ד(ד , קכה). לפנימי' ח או אפי"לבה

ירוק שנעשה אדום . מ(א , קכו). ורבעקירתו טה
ואם נעשה , לבן אם הוי לקותא. מ(ב , קכו). בקצותיו

אזלינן ' כשהוא לח טמא כו(ג , קכו). אדום בקצותיו
ל שינוי האויר והבגד גרמו "י(ד , קכו). בתר לח

למעשה אין להקל . ל"כנ(קכז ). להאדים בקצותיו
. מ(י -ח, קלז). צ להמתין עד שיתייבש"אבל א

חילוק בין דם צלול . טהורות אם באים מהמקור
  ).טהורות. תולין הרגשה במ(ד , קמא). לליחה

מי שריית . מי בשר צלי צלולים( ד-ג,  קפח:חידושים
  ).טהור אם תולין שבא מהמקור. מ(ד , קצא). בשר

  משמשת במוך
המוך מונח . ש דמטמאה למפרע"מודה ב(ג -א,  קיא:ד"יו

מיירי שנמצא . חריוכל שעה או בעת תשמיש או א
  ).הדם גם על המוך

  .ל"ע הוצאת ז"עיי

  עד הבדוק ושאינו בדוק
פחות (א , קלה). ב"אם חלוק חשוב כעה(ו - קלה:ד"יו

). ב בהרגשה"עשא(ב , קלה). ב"מכגריס ומשוך בעשא
ל שגם "כ בדקה י"בהניחה תחת הכר ואח(א , קלו

חילוק בין נולד הספק . ל"כנ(ג , קלו). משוך טהור
שהותר , ב מטעם כתם"עשא. כ"קודם בדיקה או אח

ביותר . שקול' באין הס' מצד חזקת היתר אפי
פחות מכגריס (ד , קלו). מכגריס אם יש לו דין כתם

קמ ). ר"ב דמי למ"עשא(ו , קלט). ב"ומשוך בעשא
ל "הניחתו תחת הכר עגול פחות מכגריס וארגישה י(

השקול ואין הוכחה דמגופה ' ואף בס, דטהורה
ל דבארגישה אין "וי, רה מטעם דם ולא כתםטהו
פחות . מצאה על העד או על הירך(ג , קמ). להקל

). ב פחות מכגריס והרגישה"עשא(קמא ). מכגריס
ב , קמא). ב דומה לדין עושה צרכיה"עשא(א , קמא

' ל דהוי כמו כתם דאף בס"י(ד , קמב).  קמ-ל "כנ(
אם מטהרינן בהניחה (ה , קמב). שאינו שקול טהורה

חילוק בין . ל"כנ(ז , קמב). תחת הכר אף בדארגישה
ב "ב ועה"עשא(ח , קמב). 'זה לבדקה קרקע עולם כו
. ת"השקול אם טמאה מה' או רואה ממש ויש ס

אם (א , קמו). נולד קודם בדיקה' חילוק אם הס
רצופה על . נמצא מ(ט -ה, קנא). ר"ב חמור ממ"עשא
על . כ"מעלמא אתא קודם או אח. שלה או שלו. העד

ללישנא . ת ובשאר בדיקות"ברמ. הדם או רחוק קצת
הרגישה (שכב ). דדחוק הוא וללישנא דבדוק הוא

שנפתח מקורה ובדקה בחלוקה ומצאה מראה טהור 

דומה להניחה . ולמחר ראתה שם מראות אדומות
). טחתו בירכה. דפחות מגריס טהורה' בקופסה כו

ב ומצאה עגול פחות מכגריס "בדקה בעשא(שכג 
ז "נמצא על בגדו אח(שכד ). י"י ולאחר ג"בתוך ג

בדקה ומצאה (שכו ). ב וטהורה"ת הוי כעשא"אח
, כ מצאה עליו משוך"טהורה והניחה תחת הכר ואח

  ).ח שנשתנה אחר שנתייבש"טהורה וא

ת ואשתכח "בדקה או בדק אח(ג -א,  קפה:חידושים
כשנמצאת (ג , קפה). מאכולת מעוכה על העד

או .  ממש אם טמאה משום נהמאכולת על הדם
כנגד . טחתו בירכה טמאה נ(א , קפו). משום כתם

מצאה על הירך (ג -ב, קפו). בית התורפה או שלא כנגד
נמצא על . ב"חילוק בין זה לעשא. בלבד והעד נאבד

טחתו מדוע . אם צריך כגריס, שניהם או רק על העד
ב וטחתו "דיני בדקה בעשא(א , קפז). נאסר במשוך

א , רסו). משוך. כגריס. ב"שיטות מהו עשא' ג. בירכה
חילוק בין . טמאה נדה' בדקה בעד הבדוק וטחתה כו(

בפחות . י בדיקה"זה לבדקה קרקע עולם דהכא ע
נמצא על העד או על הירך . מכגריס אם טמאה מספק

  ).או על שניהם

נמצאה . אותו מקום בדוק או דחוק(ג -א,  רמח:ד"פס
בדקה ומצאה (ג , חרמ). מאכולת רצופה על העד
ע "אפשר לצדד להקל וצ, מאכולת רצופה על הכתם

ב "חילוק בין עשא(ב ,  רמט-ד , רמח). למעשה
הרגישה שנפתח (ד -ב, רמט). בבדיקה ובכתם. לחלוק

מקורה ובדקה בחלוקה ומצאה מראה טהור ולמחר 
דומה להניחה בקופסה . ראתה שם מראות אדומות

  ).טחתו בירכה. דפחות מגריס טהורה' כו

  .ראה גם לעיל אצל כתמים

  עונה
  .ראה לעיל אצל וסת

  פארפאל, עקירת המקור
מסקנת (א , קטו). גירירט(ד , קיג). גירירט( קח :ד"יו

הרופאים . במניקה(ד , קטו). ו"י להקל שלא בשע"הז
ר ויוצא דם שלא דרך "אומרים שהוא עקירת צוה

ש הרבה "פ הר"ההיתר שהמציאו ע(קכא ). ר"בה
אף לדעת החולקים על היתר (ג -ב, קכג).  עליוחולקים

ואף באינה , מ הוי מכה שאם מוציאה דם"ש מ"הר
פ "פ. ו ובלא הרגשה"מוציאה דם יש להקל שלא בשע

מ או "להקל בכ: דעות' ג(א , קכט). ר"הוא נפילת צוה
הוי . אם פ(ג -א, קכט). בלא הרגשה או להחמיר

דומה . אם פ(ח , קכט). 'י ולתוס"חציצה לפרש
קשה להשען בזה (י -ט, קכט). ש מקוצי"לעובדא דר

, י אם מוציאה דם"רק מטעם מכה שא, ש"על הר
אם (יב , קכט). ו"ולהקל בלא הרגשה ושלא בשע
). י טבעת שעוה"להתיר גם כשהחזירו למקומו ע

כשפה הרחם יוצא לחוץ ממש והדם אינו (יג , קכט
ז קשה להקל "ב אדה"מהד' לפי(קל ). ח"נוגע בבה

רק בבדיקת עד מטעם דוחק הנגיעה , לא הרגישהב
אם (שיג ). ובבדיקות רק תקנח, ו"במכה ושלא בשע

ה -ד, שיד). יש להתיר גם דם שראתה בלי בדיקת עד
, ח"אם יש היתר מטעם שהמקור נפל עד אמצע ביה(

ח היא בחציצה ושלא "ותחלת יציאתו לאויר ביה
ש "הר' אם יש להקל מטעם פי(כ -טו, שיד). בהרגשה

ורק , ומסיק להקל מטעם מכה. בראתה דם בחתיכה
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נ תבדוק רק "ובז. ו"במעורב הדם במוגלה ושלא בשע

ח ולא "נפילת ביה(יח , שיד). 'וז' הפסק טהרה ויום א
לבדוק אם (שטו ). נפילה צדדית או סבבית. המקור

הוא שבר בני מעים או נפילת המקור או נפילת 
ופני הבדיקה א. הנרתק ולבדוק השבירה מוציאה דם

להקל רק . ש או מחמת מכה"פ ר"טעמי המקילים ע
, להקל מטעם מכה(שטז ). ו"ביש לה וסת ושלא בשע

י בדיקת "ו ודוקא מה שמוצאת ע"דוקא שלא בשע
י הפסק טהרה ועוד "נ אולי יש להקל ע"בדיקת ז. עד

א לצרף "ב א"ז במה"לדעת אדה(שיז ). 'בדיקה א
). ש"הר' אם יש לסמוך רק על פי, טעם דלא הרגישה

שיט ). ש"הר' לרוב השיטות קשה לסמוך על פי(שיח 
אם . י בדיקת עד"להקל מטעם מכה דוקא במוצאה ע(

ה בזקינה כשהבליטה יוצאה לחוץ "אפשר להקל בלא
הוי כמכה ויש להקל (ד ,  סז:הוספות). ואינה מרגשת

או . ו"רק במצאה בבדיקה באותו צד ושלא בשע
ד -ב, עא). כה בחוץ ממשאו בשעה שהחתי, בכתמים

ל להקל ולא לא "אך אני לא ס… יש על מי לסמוך (
  ).אקל בעצמי אך לא אמחה ביד המורים לקולא

  .ב, שמח.). נ למי שיש לה פ"בדיקת ז(א ,  ערב:ד"פס

  ז"פולטת ש
' ל בו"עונות בעינן אף דקיי' ל ו"קיי(ד ,  מז:חידושים

  ).בסיון ניתנה תורה

ג , ערה). 'הטעם שלא לספור עד יום ו(ג ,  עדר:ד"פס
א , רעו). נ"אותו יום אינו עולה אבל אינה סותרת ז(
  ).י אחר טבילה"ט לא תלך למרחץ ג"א דמה"י(

  פרוזדור
ת "רמ. ר הוי טומאה ודאית"נמצא בכותלי בה( קי :ד"יו

ז מחלק "אדה. אם הוי ספק שקול שמא מהצדדים
כשיש הוכחה דלאו (ד , קיג). אם הרגישה או לא

לול הוא (א , קכח). לול שנתקלקל(ה , קכב). דרמהח
). טהורים. דם הבא מגידי הפ(י , קכט). גיד או ביצים

גם . נמצא בפ(ד , קמב). ח"בה' נק. אם כל הפ(שס 
  ).השקול טמא' בס

, מן הלול ולחוץ, בגג, נמצא בקרקע(ג -ב,  קפח:חידושים
ב , רסו). ר"הוא ביה. אם פ(א , רסו). 'שיטות הפוס

. היכן הוא הלול ואם הגג משפע ועולה מהלול ולפנים(
ג , רכח). ר טמאה ודאי"הטעם שבדיקת כותלי ביה

מהלול ולחוץ (ג ,  רכט-ד , רכח). ר"מכותלי ביה' למע(
  ).ם"י ולהרמב"מ לפרש"רו. יש רק רוב או גם מצוי

  .ראה גם לעיל אצל הרגשה

  פתיחת הקבר
 ק בלא דם גבי"אם אפשר לפה(ב ,  קפט:חידושים
  ).נפלים

  קטנה שלא הגיע זמנה לראות
  ).פ שלא בזמנים שוים"כשראתה ג(ז ,  ח:ד"יו

  ).שמצאה כתם. ק(ב ,  רנא-א ,  רנ:ד"פס

  קרטין
דוקא , פ ולא נימוחו טהורה"כשבדקה ג(ד ,  מז:ד"יו

קטנים . ק(ב , קא). במקצת' כשבדקה הכל או אפי
שלא בדקו . ט הקיל בק"הס(קב ). מובלעים בבגד

ר "קרטין במ(ה , קמו. קנב-קמו). והוא טפה כחרדל

כמה (קמז ). ע אף בנימוחו"ל דמותר לכו"ועל העד י
קמח ). בנימוחו נוטה להקל. פרטי דינים

יש (ז , קמח). כשהרופאים אומרים שהוא ממכה(
. ק(קמט ). שלא בהרגשה. לצרף טעם שרואה הק
שנימוחו . רגילה לראות ק(קנ ). שנימוחו עם שלאיים

שלא . בפרט שהק. שלא נימוחו יש להתיר. וראתה ק
אם ודאי נגע העד (א , קנא). נימוחו הם קטנים

במקום הכנים יש להתיר אף שהרגישה זיבת 
ד -ב, קנא).  דוקא בלא הרגישה-ה "ובלא, שלאיים

כשאין כנים על השערות אם לתלות הקרטין שעל (
מבית התורפה ' למע(ג , קנא). שעל השערות. העד בק

גם כשנמצא באמצעית (ד , קנא). ח שמא אזדקרה"א
). ל חזקת הדם שבא בהרגשה"ל. בק. העד יש להתיר

ל שהעד הוליכם "כשנמצא באמצע העד י(י , קנא
. מניקה שרגילה לראות ק(קנב ). לפנים ולחוץ

שנימוחו בפושרים אם יש להקל לא להרבות 
בדיקת השערות אם (שיב ). אי סגי בקינוח. בבדיקה
. ט"ז בתשובה מבוארת בס"ר אדהשביא. יש שם ק

הקרטים . במים לראות אם נמוחו' בדיקת השרי
. כשק(שכז ). המובלעים בבגד אם דמי לנימוחו

. ק(א , של). שמצאה משונה מהכנים אין תולין בהם
שלא נימוחו אבל נבלעו . ק(ד , של). שלא נימוחו

  ).בבגד

שנימוחו . מניקה שרגילה לראות ק(ד -ג,  קפג:חידושים
אי סגי . בפושרים אם יש להקל לא להרבות בבדיקה

  ).בקינוח

  ת"רמ
ז , צח). פ רצופים הוי חזקה"דוקא בראתה ג(ח ,  ח:ד"יו

ג -ב, קד). ל"כנ(ט , צט). בהרגישה ובלא הרגישה(
). 'א אם אמרינן טעמא דמדלא חזאי כו"ת פ"ברמ(

 וסת לקלקול או -' ואם יש לה וסת תולה כו' פי(קה 
קז ). ו או בעונה הסמוכה" בשע,וסת ראיות נדה

ת אחר לידה ומרגשת כאב אם יש לתלות "רמ(
ת שמרגשת "רמ(קח ). י הלידה"בקלקול הצדדים ע

פ לא "פחות מג. כאב והבעל מרגיש שנגע בבליטה
ד "בנ. א לא ראתה כמה דיעות"כ פ"פ ואח"ג. נאסרה

ת אחר "רמ(קט ). הוי מכה או עקירת הפרוזדור
אם הוי ספק שמא (קי ). מקשה לילד ומרגשת כאב

). ש חייבין בקרבן מיירי בדארגישה"ומ, מהצדדים
י אם מוציאה דם אבל "תולין אף במכה שא(ד , קיד

ת הוי "רמ(ז , קכ). נ"כשתולין אם צריך ז. 'לא בעלי
ש חייבין "ומ, ספק השקול אם מהמקור או מהצדדים

ל "צ(ו , קלז). ל"כנ(ד , קכב). בקרבן מיירי בדארגישה
). ה אמרינן וסתא אזדמן"רצופים דוקא ובלאפ "ג

א , קמ). משעה' חלקי ס' או ג'  ב-אחר אחר (א , קלח
פ מותרת לבעלה "באחר אחר אין מטמאה בועלה ובג(

השקול מטעם דם ולא ' אף דהרגישה ואף דהוי ס
הטעם (ה , קמה). ל"כנ(ד , קמב). ל"כנ(ג , קמא). כתם

מדלא חזאי , פ שלא ברציפות"ת ג"דלא אמרינן ברמ
באחר (ה , קנא). מ מחמת תשמיש הוא"ש' קודם כו

כ וכן "אחר תלינן ההרגשה בשמש והדם בא אח
לילות ' בנערה ד(ב , קנד). ניחוש שמא דם מאכולת

ת "ברמ(ד -ב, שג). אינה נאסרת היינו עם או בלי כאב
). ל"כנ(דש ). 'א אם אמרינן טעמא דמדלא חזאי כו"פ

 מרגיש שנגע ת שמרגשת כאב והבעל"רמ(שו 
אם אמרינן טעמא . פ לא נאסרה"פחות מג. בבליטה



  ות מפתח–צמח צדק   

  

פו

). א לא ראתה"כ פ"פ ואח"ג. 'דמדלא חזאי כו
, פ אבל לא רצופות"ראתה יותר מג(ד ,  ע:הוספות

  ).וראה הבעל שיוצא דם מאמתו

' נ אפי"מותרת אחר ז' נמצא אחר כו( כז ה :א"ז ח"אהע
). ת הוא מיעוטא דמיעוטא"כי רמ, פ"ראתה כן כמ

, ח גט על תנאי"ת א"כשגירשה משום רמ(יג , כח
  ).מדלא בדקה וגירשה מספק

ת "כ רמ"כשהיו לה ביאות היתר ואח( שג :ב"ז ח"אהע
ת מראשון אם "הוחזקה רמ(א , שיח). פ רצופים"ג

  ).מותרת להנשא לשני

כיון ', אף דהוי ס, אחר זמן' אפי(א ,  קפז:חידושים
  ).ע מטמאה את בועלה"שלכו

בדקה ומצאה בראש המכחול אם נאסרת (ד ,  רי:ד"פס
). ת"ח רמ"מהו סמוך לוסתה דל(א , רלב). לכולם
  ).ת לקפיצות"חילוק בין רמ(ב -א, רמו

  .ראה גם לעיל אצל בדיקת שפופרת

  סמיכה עליהם, רופאים
. ב"מ או רק בדמוכחי מילתייהו וכיו"בכ(ב -א,  קיב:ד"יו

א , קיד). חילוק בין מעיד סתם למעיד על אשה זו
י כלי הבטה שלו ודאי יש "כשאומר מה שראה ע(

חילוק בין מעיד סתם למעיד (ו בקיצור , קיט). לסמוך
. באיזה אופן יש לסמוך אל הר(קמח ). על אשה זו

בנדה יש לסמוך (ג , קמח). בזה' ליקוט דברי הפוס
חילוק בין אם שפטו (ד , קמח). יותר משאר איסורים

ה , קמח.). או בכלי הרלבין אמרו מה שר. הר' פ חכ"ע
). תלוי אם עבידא לגלויי, חילוק בין ישראל לנכרי(

ת דהיינו שנשאלו על "מומחים כעין מסל. ר' ג(שט 
כשאומר שטיפות (א , הוספות סו). עיקר מחלתה

  ).הדם אינן מהמקור

  דם שמעורב בשלאיים, שלאיים
ובדקה בחלוקה ומצאה . הרגישה ש(ו -קלה. ד,  קיד:ד"יו

ז -ה, קלז.). ד בתוך הש"מצאה ט(ח -קלז). עליו דם
. ד ממקום שבא הש"אם אמרינן דמסתמא בא הט(

להקל (ט , קלז.). ד בש"ר לט"ד במ"חילוק בין ט
חילוק בין רואה (י , קלז). בבדיקת מוך ובמעוברת

ובמקום עיגון , כ פעמים"פעמים אחדות לבין רואה כו
. וקרטין. ש(קמט ). יש להקל שלא בהרגשת הגוף

בא . כשאומרת שמרגשת שהש. הרגשה תולין בשה
אם אומרין מדלא חזאי קודם . ל"כנ(קנ ). מהמקור

. טפת אודם על הש' מצאה ס(ד ,  סז:הוספות). 'כו
. חתיכות ד(ב , עא. Iנ אפשר להקל"דז' בבדיקת יום ז

  ).מעורב בליחה ומרגשת כאב

  שפופרת
בבשרה (ט , צז). אם ממעטינן מטעם הרגשה(ה ,  צו:ד"יו

מטעם הרגשה (א , צח). או מטעם הרגשה. ולא בש
אם צריך (ה , קכה). ושלא כדרכה או מטעם חציצה

, קכח). ל"כנ(א , קכח). עד המקור ממש. להכניס הש
מטעם שלא כדרכה או חציצה או . היתר ש(ב 

שיטות הפוסקים במחלוקת ראתה דם (קכט ). שניהם
-א, דשי). אם הוי דרכה ואי הוי חציצה. בחתיכה ובש

אם הוא דוקא כשיש . מיעוט דבבשרה ולא בש(ג 
. חציצה ואינו כדרכה ואם הוא דוקא כשחציצת הש

  .).טעמי היתר ש(ב , שמח). ר"היא עד סוף ביה

  .חתיכה; .ראה גם לעיל אצל בדיקת ש

  תולין
. בבעל. י אם מוציאה דם"במכה שא. אם ת(ד ,  קד:ד"יו

, קנז). בזבה שספרה מקצתה. אם ת(א , קנז). בכתם
בכתם . חילוק בין ת. כתם בכתם. הטעם שאין ת(ד -ב
). מקוואות' בתים וב' קופות וב' שבילין וב' בב. לת
טעם . ובמכה. בנ. אם סופרת מקצת ת(ח -ה, קנז

שבדקה והפרישה . בנ. חילוק בין ת. החילוק ביניהם
, קנז). י ראשונים"בג. אם ת. שלא בדקה. בטהרה לנ

י "במכה שידוע ושא. נ אם ת"ב בז"מצאה דם בעה(ט 
מטעם דם ' ל שבנדה יש להקל בס"י. אם מוציאה דם

י אם מוציאה "במכה שא. אם ת(ז , שג). ולא כתם
כשהדם שמצאה (שכז ). ל"כנ(דש ). בכתם. בבעל. דם

לבשה (א ,  סח:הוספות). בהם. משונה מהכנים אין ת
  ).נ אם יש לתלות בה"חלוק מימי נדתה בז

נשים שנמצא דם ובדקו ומצאו ' ג(ד ,  רסו:חידושים
כמו בטומאה ', דמעלמא אתי. טהורות הטעם שלא ת
  ).דאמרינן עורב נטלה

נשים טמאות אף בלא ' הטעם שג(א ,  ריג-ג ,  ריב:ד"פס
' שבילין וב' חילוקים בין זה לב. א"באו לשאול בב

ב ,  רסב-א , רנח). מקוואות' בתים וב' קופות וב
נשים שלבשו חלוק א ' ב, השאילה חלוקה לחברתה(

' בג(ג ,  עדר-א , רעג). 'נשים שישנו במטה א' או ג
  ).נ"ימים ראשונים של ז

  .ע תולין"עיי. ראה לעיל אצל מכה

  נדרים
, קפג.). ש בו אם הוי נ"כשחתם ולא קרא מ(ג ,  קעז:ד"יו

, באוסר הנאת מעשי ידיו עד כמה נאסר ממלאכתו(ב 
באוסר מעשי ידיו לא מהני מה . כדי שכרו או שבחו
כשעשה בסחורה שאינה שלו אם . שקיבל שכרו ויותר
' האומר יקדשו ידי כו(ח , קפג). נאסרה כל הסחורה

  ).אם איתא לחצאין היינו רק לפלוני. אם חל ההקדש

  ).אם מותר ויתור במודר הנאה(ב ,  ע:מ"חו

  .).מתפיס בנ(ג ,  קס:חידושים

 שלא בא דבר. דבר שאין בו ממש. ע גידולי קרקע"עיי
  .שבועות. הקדש. לעולם

  הולכת הנאה לים המלח
באוסר מעשי ידיו ועשה מלאכה בסחורה (ו -ג,  קפג:ד"יו

  ).שאינו שלו אם מהני הולכה

  הפרה
כ שאחר "ד בעלה נודרת וגזה"כ או שע"גזה( קצא :ד"יו

  .).י לה"שקיים א

. מיעקר עקר או מיגז גייז] (ד-ג, יד[ רסח :ב"ז ח"אהע
.). אין כאן נדר מועיל בהתרה ולא בה' הטעם של

ב , שה). מ רק מיגז גייז"ד בעלה נודרת ומ"ע(ה , רעא
  ).על תנאי(

. מיעקר עקר או מיגז גייז(א ,  קיג-א ,  קיב:חידושים
.). אין כאן נדר מועיל בהתרה ולא בה' הטעם של

  ).ח מפר לעצמו במה שהדירו חברו"אם ת(ג , רכח

  התרה
, ל רק בפניו או גם מדעתו"צד חברו "ע. הנ( קעט :ד"יו

הוא . חילוק אם הנ. מפני החשד או מפני הבושה



  )נדרים( ענינים מפתח  

  

פז
לסניף יש לצרף דעת . מחמת טובה שעשה לו

' סגי בג(קפט ). המתירים אף בעשה לו טובה
ויכולים , הפשוטים. נ' ל גמיר הל"אצ, הדיוטות

נשאל תחלה על . בלי ה. כשאמר נ(קצ ). כ"לישאל אח
ד חבירו "ע. נ(קצו .). כ מתירין הנ"דברים אלו ואח

. לדבר מצוה מתירין. אין מתירין אלא מדעת חבירו
). כ"אם יש להתיר בפניו ובע. כ"חילוק בין שבועה לת

מפני , ל רק בפניו או גם מדעתו"ד חברו צ"ע. הנ(שלט 
הוא מחמת . חילוק אם הנ. החשד או מפני הבושה

  ).לכחתילה ובדיעבד. טובה שעשה לו

.). ה' אין כאן נדר אם הוא ל(ב -א,  רסח:ב"ז ח"אהע
ולא . אין כאן נדר מועיל בה' הטעם של] (ד-ג, יד[רסח 

' עוקר הנדר למפרע פי] (א,  טו-ד , יד). [בהפרה
  ).ז עוקר למפרע"שמתיר מעכשיו ועי

ל בפניו או גם "לחבירו צ. הנ(ב ,  קג-ד ,  קב:חידושים
א ,  קיג-א , קיב). כ"בע' לסניף יש להקל אפי. מדעתו

. ז עוקר למפרע"שמתיר מעכשיו ועי' עוקר הנדר פי(
). ולא הפרה. אין כאן נדר הוי ה. לא הוי ה. אינו נ
מהמתירים והוא חובת ' לא. צריך לפרט הנ(ג , רלג

  ).הנודר ולא המתיר

  חרטה
קפא ). דמעתה. מתי מהני ח. דמעיקרא. ח(ה ,  קפ:ד"יו

ואז , תהדמע. דרך קנס מהני ח. בנ, ל"כנ] (ב, ה-ד, ד[
  ).על העבר. ל ח"צ(ב ,  סח:הוספות). מהני גם בנולד

  ידות נדרים
ח , קפג.). האומר אסור עלי אסור משום י(א ,  קפ:ד"יו

  ).שבועה' בל. ונ. נ' כשאומר שבועה בל(

ילפינן מהיקש ולא במה מצינו לכן (א ,  קא:חידושים
שאינן . י(ב , קא). דאין לוקין מן הדין, לוקין עליו
דאמר מודרני ממך ואיכא למימר דלא , מוכיחות

. א דהוי י"וי. משתעינא בהדך ואיכא למימר מהנאה
אמר (ג , קא). מוכיחות דלא משתעינא בהדך ואסור

. אי הוי י, ולא אמר לך, מודרני ממך שאני אוכל
ל "שאין מוכיחות אם קיי. י(ד -ג, קא). מוכיחות

לגטין . גרועות או חשובות ובין נ. חילוק בין י. ה י"דל
שאינן . שיטת אביי ורבא בי(ב ,  קב-ד , קא). וקדושין
אם גטין וקדושין . חילוק בין נזירות לנ. מוכיחות
  ).או לנזירות. דומין לנ

  .ע ידות"עיי

  כינוי נדרים
הנדר עצמו או ' הוי כאמר ל. י ה"ע(ז ,  רמד:ב"ז ח"אהע

  ).מועיל. שגם כ

  כל נדרי
לא מהני במה . אם מהני לנודר לצדקה(ח ,  שמה:ד"יו

  ).ד"שחבירו משביעו ע

  כתב
ג , קפ). ל"כנ(ג , קעח). י כתב אם מהני"ע. נ(ג ,  קעז:ד"יו

  ].א, ה[קפא ). ל"כנ(

  ).כתב(ע שבועות "עיי

  לשון נדרים
נדר או כמו ' כחתיכה דאיסורא אם הוי ל(א ,  קעז:ד"יו

). אמר הרי את עלי כאשת איש אחר. נבלה וטרפה

ד , קעז). דיעות' סו בדבר הנדור בכשלא התפי(ב , קעז
באמר עד הקציר אם (קעח ). פ מהני התרה"עכ(

ג , קעח).  קציר חטים או שעורים-אזלינן בתר רובא 
, קפ). נבלה וטריפה' כחתיכה דאיסורא מורה יותר ל(

' איסור הוא ל. האומרים שחיטתו אסורה עלינו(א 
והשאלה אם אוסר הבשר או השחיטה , נדר או יד

אם ' חודש א' האומר שבת א(קפב ). דאין בה ממש
אם הוא חדש ', האומר חדש א(ו , קפב). ע"ל מעל"צ

ז , קפב). ח יום וכמה שעות"חסר יכול להיות כ
ח , קפג). נתעברה אסור בה ובעיבורה, האומר שנה(
' שאוסר החפצא ולא שאוסר נפשי' ידי למעשיהן פי(

ל "אם צ' חודש א' האומר שבת א(שלח ). אחפצא
  ).ע"מעל

  ).לי ולד והפילה אשתו' אמר כשיהי(ב ,  כב:א"ז ח"אהע

אם אסור , מינים' מן המזון אסור בה. הנ(ב ,  ז:חידושים
  ).גם ביין תמרים אורז ודוחן

  מודר הנאה
. דריסת הרגל בבקעה. אם ויתור אסור(ג ,  קב:חידושים

, חילוק בין כל הרוצה לתרום(ב , רלג). כניסה לחצרו
שהבעל מחזיר , לכל הרוצה לזון, ב"שתורם משל בעה

  ).לחנוני

  מחילה
  ).מחילה(ע שבועות "עיי

  נאמנות
על נדרי עצמו ואין לו דין אתחזק איסורא . נ( קפט :ד"יו

  ).שבידו לישאל עליו

.  מה שאוכל לך-ח "בפת'  ל-לחולין (ו ,  רצ:ב"ז ח"אהע
  ).מחלוקת דמכלל לאו אתה שומע הן

  נדר ושבועה
' שלא אהי. נ. שבועה אינו נדר' בל. נ] (ד, ד[ קפא :ד"יו

  ).דיעות' ב. נ' שבועה בל. בורר

  נדרי אונסים
דאדעתא . דשבועה לשאר א. חילוק בין א( קצו :ד"יו

  ).'סבורה הייתי שיכולה לקבל כו. 'דהכי כו

  נדרי זרוזין
כל דיבור שאומר רק כדי לזרז (א ,  רפג:ב"ז ח"אהע

כ אמר "והיינו אם אח. אינו כלום' שיתנו לו כו
  ).שנתכוין רק לזרז

  נדרי טעות
  .ראה לקמן אצל נדרי שגגות

  נדרי מצוה
  ).יש להן התרה(ה ,  קפ:ד"יו

  נדרי צבור
  .ע קהל"עיי

  נדרי שגגות
כ לא חתמו רוב "כשחתם עם הקהל ואח(ב ,  קעז:ד"יו

כשחשב שיועיל להכריח את (קצ ). צ התרה"הקהל א
  ).אשתו להתגרש

או . כשיש טעות בעיקר הנ(ו -ד,  רצ:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

פח

. אומדנא דמוכח ולא פירש אם צריך התרה. כשפירש
  ).לבין מתנה או גט. חילוק בזה בין נ

  ספק נדרים
). אם אזלינן בתר רובא. סתם להחמיר(א ,  קעז:ד"יו

מתי אזלינן בתר רובא אומרינן לא מעייל (ב , קעח
חילוק . להחמיר. לספיקא ומתי אמרינן סתם נ' נפשי

י דלא מחית "חילוק אם ע. אם ספיקו חמור מודאי
מורה יותר ' כשהל(ג , קעח.). לספיקא מתבטל כל הנ
חילוק בין . אף שמתבטל הנ' להיתר אזלינן כוותי

כרישין וקפלוטות דאזלינן בתר רובא כי השמות 
  ).מחולקין לבין שמן ושמן שומשמין

  על דעת רבים
 לאשתו שלום בין איש. מתירין רק לדבר מצוה( קצ :ד"יו

  ).שלום דקטיעא' אפי, הוי מצוה

  פתח
. אין פ(קצד ). 'אילו הייתי יודע שיעבור כו(ה ,  קפ:ד"יו

  ).'מ אמרינן אומדנא דאדעתא דהכי כו"מ, בנולד

  נזיר
  ).דומה לנדרים או לשבועות. נ(ו ,  רצ:ב"ז ח"אהע

ח "ליב' עולם שמגלח א. חילוק בין נ(ד ,  רכט:חידושים
  ).לעולם שאינו מגלח רק כשנטמא. לבין נ

  .ע מעשה"עיי

  גילוח שערו
יג -יא, צג). אינו מגלח פאת ראש וזקן. גם הנ(א ,  צג:ד"יו

אף במספרים , ד אינו חייב שיטלנו בתער"גם למ(
יאשיה יש בזה ' לר(יב , צג). שלא כעין תער אסור

בו ' צ שבשעת תגלחת יהי"למסקנא א(יג , צג). ע"מ
' עולם מיקל בתער א. נ (יד, צג.). שער שבשעת קבלת נ

. לעולם אינו מגלח כלל. נ, לשלשים' י א"ולרש, ח"ליב
שלא כעין תער הוי כחצי . ג. במיקל בתער' כמה פי
  ).שיעור

  .ע יין"עיי

  לשון נזירות
אם מועיל מה שאמר תיבה שמורה על (ג ,  רכט:חידושים

ואינו מבין בלשון . מן הלשונות ומתכוין לנ' בא. נ
' א. כשער ראשי היינו נ. אמר הריני נ(א , רל). ההוא

  ).ימים כמנין שער ראשו

  נזקי גוף ונפש
  ).אם מותר לחבל עצמו(ב ,  צב:ד"יו

ח יכול לסמוך על כיון "אם גם ת(ח ,  יא:א"ז ח"אהע
  ).'רבים שומר פתאים ה' דדשו בי

  נזקי שור

  מועד
. לכל. פ אם נעשה מ"נגח שור ג(ג ,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ).גח שאינו מינוכשראינו שלא נ

ל דמחזיקין "אם קיי(א ,  קלה-ד ,  קלד:חידושים
  ).במתו מחמת מילה. מקטנים לגדולים

  שן ורגל
ר "מועד ברה. ר"ארי ודוב ברה(ב -א,  שמט:ד"פס

  ).שהזיק בשן

  נטילת ידים
. י"י שחרים מים הכשרים לנט"אם צריך לנט( א :ח"או

' שלא כד, א"ה דעת הרשב"וכ, שצריך' בסידור כ
א רק "לדעת הרשב, י"ברכת ענט. ן"י בשם הר"הב

ן אף כשסגי ברחיצה "ולדעת הר, כשצריך נטילה בכלי
). באיטר אם אזלינן בתר ימין דעלמא(ח , ה). ונקיון
לטיבולו במשקה ונמלך לאכול . נ(השואל ' בל, כה
מתוך חצי ' וה' נטלו ד(ב , כה). בלא כוונה. נ. לחם
מהאצבעות ונטמאו ' מים שהלכו למע(ג , כה). לוג
  ).שם

סתם . כלי נקוב מהצד אם הוא כשר לנ(ד -א,  קסג:ד"יו
). לשאר כלים' חילוק בין כלי שתי. הנקב בסמרטוט

הכלי נפסל בכונס משקה . לענין נ. ל"כנ(ה , ב"קעו ח
ה גם בכלי המיוחד לאוכלין "אם כ. כמו במי חטאת

  ).וכלי שטף

  ).י"ש ואוכל בלי נ"שהבחור אינו יר( כ :א"ז ח"אהע

או פרפרת ויין שלפני , אם קידוש(ב -א,  יג:חידושים
ד , רנט). י לסעודה"חשיבי הפסק בין נט, המזון

חילוק בין דף שקבעו . מתוך ברזות הקבועים בכותל(
כשבא טפין ולא (ד , רס). בכותל לכותל עצמו

  ).בקילוח

מכלי ניקב שמחזיק רביעית למטה (ב -א,  ו:ד"פס
בחזקת . לקולא' ס(ב -א, רו). 'שיטות הפוס. מהנקב
  ).ת"אין לה עיקר מה. איסור

  .ע חציצה"עיי

  נידוי
חכם שסרח אם מורידין אותו מגדולתו ואם ( רלז :ד"יו

ותלוי , ח או חכם מופלג"תלוי אם הוא ת. מנדין אותו
  ).אם יש חילול השם ואם יש אמתלא

  ).יש לו דין שבועה ולא נדר(ח ,  ו:א"ז ח"אהע

  ניזקין
  .ע מזיק"עיי

  ניסן
  ).נ אסרו חג לנשיאים"יג( קטז :ח"או

  ניפול
  ).נ"ח גם לגבי ב"אם הוי אמה. מיתה עושה נ(ו ,  סג:ד"יו

  ניצוק
; .בר נ. ומהו נ. מהו נ' שיטות הפוס(ג -ב,  קסט:ד"יו

  ).או קטפרס. המים שבצינור המקלח הוי נ

  ).ניצוק(מקוה . נ"ע יי"עיי

  ניקור
  ).י"תוך ג] (ד, מט[ נו :ד"יו

  נישואים
). אם בוגרת נישאת ביום הרביעי(א ,  צא-ג ,  צ:חידושים
ד "כשאין ב. 'ביום הרביעי דוקא או גם בליל ה(א , צא

עתה . אם בוגרת נישאת ביום הרביעי(ג , רכז). קבוע
  ).נוהגין אף ביום הששי

.). המנהג לעשות סעודה בשבת שלפני הנ(ב ,  רסה:ד"פס
במדינתינו אין מדקדקין באיזה יום לעשות (א , רסו



  )ויוצא נכנס( ענינים מפתח  

  

פט
  ).החופה אלא עושין בכל יום שמזדמן

  .שידוכים. קידושין. כתובה. ע זווגים"עיי

  נכנס ויוצא
  ).לא הודיעו שמפליג וליכא דרך עקלתון(ד ,  רנ:חידושים

  נכפה
י , ח). 'ם הוא קורדייקוס שבגמ"שברמב. נ(ב -א,  ח:ד"יו

אחת לכמה חדשים נאמן שלא נתעלף בשעת . נ(
  ).שחיטה

  נכרי
אינו קונה . קונה גזילה בשינוי וביאוש. אם הנ( רכד :ד"יו

  ).'קליש קניני. משכון

  ).ד"כזבים לכ' ש ובן ט"בת ג(ב ,  קצא:חידושים

קנינים ). נכרי(נאמנות . כותים). נכרי(ע חמץ "עיי
). נכרי(שבת ). נכרי(רבית ). נכרי(עירובין ). נכרי(

  ).נכרי(תרומה ומעשר ). נכרי(שליחות ). נכרי(שחיטה 

  'נעשה כאומר כו
' במקנה דבר שאין בו ממש בקנין ואו(ה -ד,  ח:מ"חו

באומנין שהשתתפו (ה , כז). 'באופן היותר מועיל וכו
  ).ז כפועלים"שנשכרים זל' נעשה כא' אם או

ה "דל' מתי אומרים נעשה כו(ד ,  קלט:חידושים
  ).ל"דשלב

קידושין ). שאולה(ציצית . ע ארבעה מינים"עיי
  ).מקדש בשאולה(

  נפל
ג "אע. נ' ימים בבהמה ס' כל שלא שהה ח(ה ,  מז:ד"יו

  ).דרובן ולד מעליא

לא כלו חדשיו ולא גמרו סימניו (ב -א,  כב:א"ז ח"אהע
נולד מת ולא נודע אם כלו חדשיו . נ' הוי ודאי או ס
סתם ולדות סמכינן לגבי (ד , כב.). נ' הוי ודאי או ס

  .).ה נ"מילה בשבת דנגמרו חדשיו ול

, שטז). דאורייתא' הוי ס' מת בתוך ל(ב ,  שו:ב"ז ח"אהע
יום או ' בל. אם יוצא מחזקת נ' שנגמרו סי' בן ח(ד -א
אם חוששין ' שלא נגמרו סי' בן ח(א , שטז). שנה' בכ

. ג הוו נ"סתם ולדות לרשב(ג , שטז). לחיי שעה שלו
ח -ה, שטז).  מיד-' יום ולרבנן בנגמרו סי' עד ל

בן ' ס' בן ז' מוהלין וס' בן ט' ס'  דבנגמרו סיהטעם(
. 'דיצאה מרוב נשים יולדות לט, אין מוהלין בשבת' ח

דשינויא ' נ שבגמ"לא סמכינן על ממ' בלא נגמרו סי
ומת ' לפטור מיבום בנגמרו סי(ט , שטז). בעלמא הוא

', כ בן ז"משא, ל דנשאת לא תצא"י' בן ט', תוך ל
יב , שטז). 'בבן ט' ובמקום יבם קטן לא מקילין אפי

  ).'ומת תוך ל' נגמרו סי(תנז ). ל"כנ(שיז ). ל"כנ(

דוקא , אינו של קיימה ויקיים' מתי נק(ד ,  פג:חידושים
בלא גמרו סימניו ונולד חי ומת בו ' בנולד מת או אפי

  ).ביום

  .שיפורא גרים. ע עיבור"עיי

  נקודות
. אצלם פתח' מה שאנו קורין קמץ נק( רנט :ב"ז ח"אהע
  ).י"במקום אהו. ר אותיות לתורה עם הנ"ס

  נשיאת כפים
פסול . כ"היקש דעבודה וב. מ"י כהן בע"ע( קטו :ח"או

  ).שיכור ילפינן מנזיר או מעבודה

ש לפני שנתמלא "י בן יג"י קטן וע"ע(ב ,  שדמ:ד"פס
כהן ששתה שאר משקים (ג -ב, שדמ). זקנו

ת אחר שתיית "בשמח. לענין נזיר ועבודה. המשכרים
א ,  שמה-ד , שדמ). המנהג בשחרית. ש"קצת יי

פדיון . חתנים. אבלים. הטעם דכהנים מן המנין(
  ).'ע אחת או ג"מ(ב -א, שמה). קרקע הקדש

  נשים
אם מותרות . סומכות רשות. ע"עם בפ(ב -א,  ג:ח"או

אם מותר להן לברך על . להכניס התפילין בשבת
רבן בציצית בק, ג"ע שהז"ברכה במ(י , ג). ציצית

סמיכה . אם סומכות רשות(יא , ג). במילה ובלולב
כשהקרבן שלהם או של . ממש או רק אקפי ידייכו

). כמו דסומכות רשות כך מברכים על הציצית. הבעל
, ת"ש ותפילין וקה"חייבות בתפלה ופטורות מק(ב , כ

סומכות . נ(ד , כ). נ"נ פחותה מבהכ"לכן קדושת עז
  ).ג"ע שהז"ברכה במ(ב , לה.). ר לנ"לעשות נח

דטורח , ב קבוע"בשו, הא דאין שוחטות( רנא :ד"יו
  ).וכמו בדיקת חמץ, ועמל

אם אומרים אטו כולהו נשי ] (א, נב[ לט :א"ז ח"אהע
  ).דינא גמירא

מסתכל (א , ה). לבו רואה הערוה באשה(ג ,  ד:חידושים
לעדות דמו (ג , טז). באשה אחרת, ש"באשתו בק

' לקיבוץ תפלה לא הוו אפי. א ולזימון דמו לשנים"לע
' א כו"מ שהאמינה תורה ע"אם כ(ג , רכב. ד, פז). 'כא

' א או"ע(ב ,  רכג-ד , רכב). מת' באשה או' היינו אפי
כל (א , רכט). לא מת' א ואשה או"נשים או ע' מת וב

אין (א , רנא). היכא שהא מוזהר היא מוזהרת
היינו שמקילות או , שוחטות שדעתן קלות

  ).שמתעלפות

). חמש נשים; עדות אשה(עדות ). אשה(ע נאמנות "עיי
  ).גילוי שער באשה(שער 

  נתעלם מן העין
פ בשקים קשורים בלא חותם אצל "קמח ש( נה :ח"או

מתי (ב , נה). י נהנה בחליפין"באין הא(א , נה). י"א
מתי (ד , נה). חותם' מה נק(ג , נה). 'מועיל חותם א

' יב כחותם במפתח חש(ה , נה). חשוב קשר כחותם
ח אינו "ג חב"ביינו ש(ו , נה). 'אבל לא כחותם א

 :הוספות). ג"ת לחמפ"הפרש בין חבי(ז , נה). מועיל
. חטים בחבית ושולים התחתונים לא נחתמו(ב , טו
  ).ש של פסח בכלי זפותה בלא חותם"יי

  סוטה
' ה' א ואפי"בסוף עדות האמינו ע(ג ,  קכג:א"ז ח"אהע

  ).נשים

איילונית וזקנה לא שותות אבל שהתה (ד ,  קג:חידושים
  ).ש שותה"ע

  ).נחשדת(ע אישות "עיי

  כתיבת האלות
] ג-א, יח[י ). דפים' בספר אחד ולא ב] (א, יז[ ט :ח"או

  ).ל"כנ(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

צ

  קינוי וסתירה
או ראו כדרך המנאפים . וס. חילוק בין ק( צה :ד"יו

, קמב). דאינה נאסרת ובין פתח פתוח דנאסרת
  ).ל"כנ(ז

. ס(ד , כד). כשסגרו הדלת ולא נעלו(א ,  כד:א"ז ח"אהע
  .).חילוק בין יחוד לס(ו , כד). גריעה מיחוד

קינוי בינו לבינה וראה הבעל ( שעה :ב"ז ח"אהע
  ).הסתירה

י עצמו לא "ונסתרה עפ' פ ב"קינא ע(ג -א,  קג:חידושים
כשהקינוי והסתירה . אם מותרת לו. אבדה כתובתה

פ "נסתרה ע. א דמצוה לגרשה"ל הרשב"פ עצמו ס"ע
אם (ד , קג). א שמאמינו כבי תרי לא נאסרה"ע

אם מועילה מחילת . ד"של ב. נאסרת לבעלה בק
כדין ועוף הפורח . ק(ד -א, קד). ד"הב. הבעל לק
כ נושאים בה "כשאח. תינוק. עד מפי עד. שנסתרה

ג , קד). י כל אלו לבעלה"אם נאסרה ע. מוזרות בלבנה
ם בה מוזרות בלבנה אם כדין ונושאי. וס. כשהק(

. ז לזמן שיש מי ס"חילוק בין זה. נוטלת כתובתה
דומה לדין מתו בעליהן עד שלא . שאז נוטלת כתובתה

  ).שתו

  סוכה
' במח. עשאה לשם חג. ישנה. ס. בעינן לשמה(א ,  ב:ח"או

  ).סגי

וכן בשאר . הדיוט' ואינו יוצא נק. הפטור מס( שמו :ד"יו
חילוק בין זה לאינו מצווה . המצוות שפטור בהן

  ).ועושה

. ושלחנו בבית בס. ראשו ורובו בס(א ,  ע:חידושים
כשעשאה דירת קבע אם יושנים תחת (א , עא). גדולה
עשאה בראש העגלה הספינה (ג -א, עא). המטה

או הסכך . רצפת הס(ב , עא). ג בהמה"והאילן וע
  ).שנסמכים על האילן

  דפנות
. ס. ט"וק מהכותל גרח' המפולשת ופס ד. ס(ו ,  מ:ח"או

  ).'כמין גם כו' העשוי

אם . הד' מב' פרוץ מרובה על העומד בא(ד ,  ע:חידושים
ל "כשסגי בטפח וכשי. דומה לדין מחיצה בכלאים

ג -א, רט). 'א אתי אוירא דהאי גיסא כו"לבוד ל
  .).כשעשה הסכך לפני הד(

  סכך
ג , ע). דוקא עראי ולא קבוע במסמרים(א ,  ע:חידושים

. ס(ב , עא). פסול. חשיב כס' מכ' שלמע. אם קצת ס(
קדושת הגוף וכשעבר זמן (ב , עט). שנסמך על האילן

כשעשה (ג -א, רט). מצוותו נפקעה קדושה ונזרקין
חילוק לענין מוקצה אם (ג , רט). לפני הדפנות. הס

פסול אינו מצטרף . ס(ג , רט). מ"דעתו לסותרה בחש
  ).להיות צילתה מרובה

  .גידולי קרקע. ע גזילה"עיי

  סומא
  ).אם מחויב במצוות מדרבנן(י ,  ג:ח"או

  סיכה
פ "ת לענין יוהכ"אם הוא מה' כשתי. ס(ג ,  סט:חידושים

  ).שביעית תרומה ומעשרות

  ועוף' סימני חי
  .דגים. עופות. ע בהמה טמאה"עיי

  סימנים
בעגונות מהני אף בעדים הפסולים ( לז :א"ז ח"אהע

העיד שזינה עם ' א. דלאו עלייהו סמיכנא', מדאו
בגבה והיא מכחשבת ואחיה נתן . א ונתן ס"א

לא מהני נגד טענת . ס; .אמתלא איך נודעו לו הס
חילוק בין להוציא ממון ממי שטוען (ב , מט). ברי

להוציא מנפקד שהחשש הוא שמא של , שהוא שלו
ה , מט). ל"כנ(ד , מט). להחזיר מציאה לבעליה, אחר

כשיש שינוי ] (ב, עג[יא , טמ). ע"לכו' מ דאו"אם סי(
' שידוע באיש הנטבע ובין הסי' בין הסי, דעבידי דטעו

כמה . 'דאו' אם סי(ט -ח, נה). שהעידו באיש שנמצא
' רק בכרת החמירו שיהי' דאו' ל דסי"ס' גדולי הפוס

א "אם עדיפי גם מע. א"עדיפי מע. ס(ט , פו). 'ס
שראו אלו שהכירוהו בחייו ' סי(ד , פח). בעדות אשה
מאלו העידו בהם אלו שלא הכירוהו ' עדיף מסי

  ).בחייו

בצירוף מה . מוציאין ממון בס(ג ,  שלד-ד ,  שלג:ד"פס
  ).שידוע שהפקיד או ידוע שאבד

  ).סימנים(שחיטה ). סימנים(קטנים . ע נפל"עיי

  אבידה ומציאה
תקינו רבנן ', לאו דאו' אם סימני] (ד, טו[ קצה :ד"יו

.  דניחא למוצא שיחזירו אכיון' שיחזירו בסימני
  ).'בסימני

' רמאי שאמר סי. סימנים בהכחשה( לז :א"ז ח"אהע
מ אין "א סי"ב ול"אמר סי(ב , מט). מובהקים
א , נו). ולא השני מחזירים' ב א"אמר סי. מחזירים

ג , נו). או שמשקר. כא. חיישינן דאתרמי א' בלא סי(
ז לבין פירות "מטבעות שלא זעג' חילוק בין ג(

  ).שמקצתן בכלי

חילוק בין מציאה לפקדון ושטרות (ג ,  קלח:חידושים
  ).חשוב. ל ס"שצ

  הכרזה
מתי צריך להכריז כדי להחזיר (ב -א,  קלח:חידושים
  ).ל"כנ(ב , קלט). ע"ח בטב"לת

  טביעות עין
' ס. 'חששא דאשתהי דרבנן או דאו(ה ,  מט:א"ז ח"אהע
. ע בגידול הגוף"טב(ט , מט). ונשאת אם תצא. א

דקטלינן , מ"ע עדיף מסי"טב(יב , מט). הכרה מרחוק
, ת"י אין מעידין מה"אחר ג(ב , נח). ע"גברא בטב

ע "אם מהני טב(א , סב). י מקילין"מ בספק תוך ג"ומ
' פ מב"אם בעינן כל הפ(ב , סב). פ כשחתוך מהגוף"פ

נשחת ' חילוק אם צד הב. הצדדים והחוטם והפדחת
גם בנחבל פניו (ג , סב). 'או שלא ראהו אלא מצד א

). י"ג' ס(ד , סב). ע"מעל' י הוי ג"אם ג. י"מעידים עד ג
ע הגוף בלא "טב. פ ופדחת בלא חוטם"ע פ"טב(א , סג

סז ). כליו' אשתהי והכירוהו בצירוף סי(סד ). הראש
. ע והכירוהו"נטבע שהוציאוהו מיד ונשתהה מעל(

). ב"ע גרוע הוי כסי"אם טב(י , סח). י נכרי"הכרה ע
ע דאשתהי ואינו "טב. ב"ע דאשתהי עם סי"טב(ט ע

). מ"ע עדיף מסי"טב] (ג, קמא[יא , פו). חבול בפניו
אם יש חילוק . ב"ע דאשתהי עם סי"צירוף טב(ה , פח



  )סימנים( ניםעני מפתח  

  

צא
  ).באשתהי בין ימי החום לימי הקור או הקרח

נתפח (ו , שלז). י"אשתהי בתוך ג(ה ,  שלז:ב"ז ח"אהע
] ד, ו). [ב"ע גרועה עם סי"טב(ז , שלז). י"בתוך ג

כשאמר סתם . כשתואר הגוף הועיל להכרת פנים(
אשתהי ולא ' ס(שמב ). שהכיר תלינן שהכיר בפניו

ידעו מטביעתו ונמצא (שמג ). נתפח ונקרש מעט
שהה (ח -שמז). פ אם יש לחשוש בדדמי"והכירוהו בפ

ו חודש במים וכשמצאוהו והוציאוהו ראו "ט
אם חוששין שנשתנה קצת והכירוהו רוב האנשים 

ע "צירוף ט. 'י מהני מדאו"ע אחר ג"אם ט. לבדדמי
. טמון בעפר' י שהי"אחר ג(שמט ). ב"גרועה עם סי

י "נטבע שהכירוהו אחר ג(שנ ). י בשעת הגליד"שהה ג
. במים ואחר כמה שעות שהוציאוהו מהמים' שהי

). ב"בפרט אם יש סי, ס דרבנן"מסיק להקל במשלא
שנט ). ע בחתימה אף שלא ראו חתימה זו"טב(שנא 

ג שנה שעיגנה והוא "כשאומרת שהוא בעלה אחר כ(
ע "הרוג שהכירו בטב(ב ,  נא:הוספות). מכחישה
  ).י"אשתהי ג' י ובס"תוך ג. ואתפח

שייך בכלים ובגדים ולא בפירות וגיזי (ב ,  קלח:חידושים
  ).בגט הוי ככלים ששבעתן העין(ב , קלט). צמר

  מנין
' ב(סא ). 'מ לעוד סי"ף סצירו(ט ,  מט:א"ז ח"אהע

, ב"פ סי"מטבעות והוי עכ' מב' הרוגים הוי יותר סי
.). הוי מ' אם ב. א דמועיל יחד עם מקום ההליכה"וי
אם . אנשים. מטבעות למ. חילוק בין מ(י -ח, סו

' אם צריך שיהי. מ"מועיל עם מקום הליכה כסי
אם . מהם' חשש דשמא נתחלף א. מוכח שנפלו יחד

מעשה דקולר אם מיירי (ד -יא, סו). למ' סגי בב
אם סגי . ע"א וש"ואם צריך ש, בהזכרת שמותיהם

] ד, קלג[פב ). מקום הליכה או צריך גם מקום יציאה
ביצאו בקולר מיירי (ה , פז). ל"העתק חלק מהנ(

' בצירוף מקום היציאה וההליכה או א. באמר מ
  ).דבברייתא לא נזכרו שניהם, מהם

). נכרים' לך לרחוץ בנהר עם בשה(א ,  שלז:ב"ז ח"אהע
  ).עם מקום ההליכה. צירוף מ(א , שמא

מ בצירוף עוד "אם הוי סי. ב"סי. מ(ג ,  קלז:חידושים
  ).שני הרוגים שנמצאו. מ(ב , קלט). ל"כנ(ג , קלח.). ס

רק אם אין דרכן . ב"הוי סי(ב ,  שלה-ג ,  שלד:ד"פס
  ).להצניע במספר זה

  מקום
בנמצא באותו מקום בנהר קטן אם (ג ,  נה:א"ז ח"אהע

מת (ח -יז, סו). אמרינן זהו שנטבע זהו שנמצא
, פא.). מ' שנמצא בנהר בעקולי ופשורי אם חשיב סי

חילוקים בזה בין . כשידעו שעבר שם ולא גר שם(ד -ב
תלוי בדין כאן נמצא . אדם שמת לגט שנאבד ונמצא

היינו ' סי. ד מ"למ' אפי(ה , פז). ל"כנ(פב ). 'כאן הי
' ולכן במדדה נ, קא מקום מסוים ולא עיר או רחובדו

  ).'סי. אמה לא הוי מ

הלך לרחוץ ונמצא בנהר דאיכא (ד -ב,  שלז:ב"ז ח"אהע
זרק לה . קבר שאבד זהו קבר שנמצא. עקולי ופשורי

ההליכה עם . צירוף מ(א , שמא). גט ונמצאת מזוזה
ח "לגביית חוב א. כשידוע שבאו למ(ג , שמא). מנין

-יא, שנה). שאתרמו עוד שנים שבאו לכאן לגבות חוב
חילוקים בין אדם . ידוע שעבר שם ולא גר שם(ב 

  ).שמת לגט שנאבד ונמצא

דרך . ג"סי' הוי צירוף ב. חפץ ומ(א ,  קלז:חידושים
  ).ר"י וברה"ברה. הינוח ודרך נפילה

  .ע קבר"עיי

  סימן העשוי להשתנות לאחר מיתה
, פח). ל" אם הוו סהגומות. רושם צלקת( עג :א"ז ח"אהע
  ).מ"ל גם בסי"אם חוששין לסה(ג , פח). ל"כנ(ד -א

  סימן העשוי לידרס
אבל בודאי , משום יאוש. לא הוי ס(ד ,  פח:א"ז ח"אהע

  ).א"אם יש חילוק בזה בין ממון לאיסור א. 'הוי סי

  ).משום יאוש או חוששין שנשתנה(ב ,  קלז:חידושים

  סימן הבא מאליו
שנעשה ' אם או. ל דהוי ס"אם קיי(א ,  קלח:חידושים

  ).כ זוכר אותו"בכוונה או שאעפי

  סימני כליו
שאלה . בב' בגופו וא' א. צירוף ס(ב ,  מט:א"ז ח"אהע

כ עם "צירוף סי(נא ). ל"כנ] (ג"רע, סח[ד , מט). דיחיד
בהכרת כל (ב , נה). ב בגופו"אומדנות או עם סי

. )ח לשאלה וגם ציצית לא מושלי אינשי"הבגדים ל
אם חיישי (ד , נה). ח לשאלה"בזמן מועט ל(ג , נה

ה , נה). ח"ע ל"בכל בגדיו לכו. למכירה וחליפין
צירוף (ז , נה). ח לשאלה"בשליח למסור אגרת ל(

' ד סי"לשאלה רק למ. ח. בבגדיו' ב בגוף וסי"סי
אם חיישינן לשאלה הוי (ח , נה). שאלה דיחיד. 'דאו
' סי. ב"ע בבגדיו לא גרע מסי"טב(ט , נה). פלוגתא' ס

חשש שאלה תלוי . ב בגוף"סי' ב עדיף מב"בכלי וסי
כשהבגדים נמצאו (ב -א, נו). 'דאו' בפלוגתא דסי
כשקצתן סמוכים לו וקצתן (ד -ג, נו). סמוכים להרוג
או , דמי לחשש השאלת כל בגדיו, מלובש בהם

כיס (ו -ד, נו). להשאלת מקצתן ולאבידת מקצתן
צ "הוכחת הצ. יאה ואבידהח לאבידה ומצ"וארנקי ל
חילוק בין אבידה . 'ח גם לאבידה א"מכאן דל

וחילוק בין שאלה דיחיד , ומציאה דרבים לדיחיד
' אם יש הוכחה מהגמ(נז ). לכלים דלא מושלי

ד "הוכחות דלמ(יא -א, נח). דחיישינן לשאלה דיחיד
בחשש שאלה לא (ג , נח). 'חיישינן לשאלה הוא מדאו

חשש שאלה (ט -ה, נח). החמירו בעיגונא אדאורייתא
ולכן חשש , ב"ב כסי"קטן יותר מחשש אתרמי סי

ח לשאלה ובעגונה "דבאבידה ל, ב"שאלה תלוי בסי
דדוקא , ש כמה אחרונים"דלא כמ(ח , נח). 'חיישי
שאלה (יב , נח). חיישינן לשאלה' דאו' ד סי"למ

). שאלת כל בגדיו וכלים דלא מושלי(יג , נח). דיחיד
). ת"פ מה"ע דמהני עכ" בבגדיו בצירוף טב'סי(ג , סג

. מקצתן תוך הכ(ט , סו). שאלת כל כליו דיחיד(סד 
ע "טב] (ב, קיח[עב .). ומקצתן חוץ הוי ככולן תוך הכ

כל . ס(ה , עו). בכל בגדיו שנמצאו סמוכים להרוג
). חשש השאלת כל בגדיו. ב בגופו"בגדיו בצירוף סי

ח "שט. קמיע. ציצית. דברים דלא מושלי אינשי(פד 
  ).העשוי לשמירה

שאלה . חשש שאלה בכל בגדיו( שלט :ב"ז ח"אהע
. כלי דלא מושלי שנמצאו סמוכים להרוג(שמ ). דיחיד

חילוק אם חלק מבגדיו . חילוק בין ממון לעדות אשה
ואם , ואם הם מלוכלכים בדם, עדיין מלובש בהם



  ות מפתח–צמח צדק   

  

צב

שמז ). עבר עליו השבת שרגילים להחליף הבגדים
בילעט (שמט ). ע"איש שדומה לו בטב, דשאלה דיחי(

ב בגוף "בגדיו עם סי' סי(ד , נא: הוספות). דלא מושלי
  ).הוי שאלה דיחיד

  סימנים בינונים
. מ"ב הוי כסי"אם צירוף כמה סי(ה -ב,  מט:א"ז ח"אהע

ב אם תצא "נשאת בסי. מ בפקדון ובעגונות"נ בד"בד
ב "סי' ז אמר שג"אדה. 'דאו. תלוי במחלוקת אם ס

ח , מט). 'דאו' ב הוי ס"סי) (ב, סט[ו , מט). מ"הוי כסי
ב "בסי(י , מט). ב"צירוף סי. נשאת אם תצא. בעגונה(

ח שנשתנו גם "מ א"שאין עשויין להשתנות אח
, ס"ב במשאל"הוכחות דמהני סי(נא ). באשתהי

ט , נה). ב"צירוף סי(ז -ו, נה). דאיסור דרבנן הוא
כחות דלא החמירו הו(ג , נח). ל"כנ(ג , נו). ל"כנ(

. ב"צירוף סי(ב , סג). 'בעיגונא אדאורייתא בסי
פ בלא חוטם מצטרף "ע פ"טב. ב"סי' ז הצריך ג"אדה
נקב בגט בלי צמצום מקום אם הוי (ז -ו, סו). ב"כסי
צמצום מקום התפירה בקאלנער בלי מקום . ב"סי

שומא . נקב בצד תיבה בצד שטה. פרטי בקאלנער
ע "ב עם טב"סי. ב"צירוף כמה סי(עט ). באבר פלוני
אם (ה -ב, פז). ס מהני"באיסור משלא. דאשתהי
ב "אם מהני סי(ג , פז). מ"ב הוי סי"צירוף סי
ב היא , ז מגיטין כז"ראיית אדה(ה -ד, פז). בדרבנן

, ב"סי' אבל היא רק לצירוף ג' י ובין לתוס"בין לפרש
' וכן ראייתו מברייתא דקולר היא רק לצירוף ג

  ).ע דאשתהי"ב וטב"צירוף סי(ה , פח). ב"סי

, כ מצמר עבה"א. ג"צירוף כמה סי( שלח :ב"ז ח"אהע
אבנט , קאפטען מריפש עם אונטערשלאק עבה

ס וכאן נמצא "אם יש להקל בצירוף משלא. מקרייקא
). ב"צירוף סי(שלט ). ב"ג בכלי הוי סי"סי. 'כאן הי
). מהני רק בשאלה ולא בפקדון ובעגונות(ב , שמא

ג "ב בכלים וסי"צירוף סי(שמג ). ב"צירוף סי(שמב 
  ).גומות בפנים הבאים מפאקין(ג , נא: הוספות). בגוף

חילוק בין איסורא . ב"צירוף סי(ד -ג,  קלט:חידושים
  ).בפקדון(א , רכ). לממונא

פ "ב או עכ"בפקדון סגי בסי(א ,  שלה-ד ,  שלד:ד"פס
). מ"לפעמים סי' ב נק"סי(ג -ב, שלה). ב"בצירוף סי

  ).ב"צירוף סי(א , לוש

  סימנים מובהקים
ד , מט). נ"מ בד"אם סמכינן אסי(ג ,  מט:א"ז ח"אהע
מהני בגט ' לאו דאו. אף אם ס(ה , מט). מ"מ בד"סי(

אבד גט בלא כלי (יב , מט). ובעגונה מצד הסברא
מהני דוקא (יג , מט). מ"ומצאו בכלי ומכירו בסי

עם אותן ' ח שנאבד עוד א"דל, בסיוע דאבידה
). מ"ב אם הוי סי"צמצום המקום בסי(ה , נ). מ"הסי
אם (ו , נח). מ"באיזה אופן הוי רושם במצח סי(א , נה

אצבע כפוף וצמצום המקום אצבע (עו ). מהני בעגונה
חוטמו (ב , עו). אמצעית בפרק אמצעי ביד שמאלית

בצפורן . ס(ג , עו). 'עיניו כא' שקוע ואינו כוחל ב
). ב"צבע הזקן לסי. צירוף ס(ה , עו). באצבע מסויימת

אם ידיעת דברים נעלמים חשיב ] (ד, קמא[יא , פו
מסר שבעת שפירש עסקו . ס, וירא את העגלות. מ"סי
מ "אם מהני סי] (א, קמב[יא , פו). עגלה ערופה' בהל

צפורן עבה באצבע ידוע אם הוי (א , פז). ברמאי
  ).מ"סי

אם סגי להיכר האיש שצריך ] (ב, נד[ב ,  רפו:ב"ז ח"אהע
  ).רושם במקום פלוני(ג ,  נא:הוספות). בגט

מ היינו שאפשר שימצא באמר אבל לא "סי( עב :מ"חו
מ בצירוף "סי. א להמצא באחר"ולא שא, שכיח

  ).פקדון הוי כעדים

, מאלפים' מ היינו שנמצא רק בא"סי(ד ,  שלה:ד"פס
  ).ואין הכוונה שאין נמצא כלל

  קשר
  ).ע"לכו. י סמשונה הו. ק(ב ,  קלז:חידושים

  שמו ושם אביו ושם עירו
ע "א וש"באיזה אופן סגי בשמו וש( פא :א"ז ח"אהע
שיטות במחלוקת רבא ' ג(ד -א, פא). צ בדיקה"וא

, כשגר בה, כשעבר בעיר זו ואינו גר בה: ואביי
בעיר זו בשם זה אבל לא העידו ' כשידוע שאין עוד א

חילוקים בזה בין אדם שמת . שגר שם רק שבא משם
). 'תלוי בדין כאן נמצא כאן הי. לגט שנאבד ונמצא

ל תלוי אם סגי באמרו מת "במחלוקת הנ(ה , פא
ח -ו, פא). ע או צריך בדיקה"א וש"בשמו וש

כשהאשה עומדת בריחוק אם יש לחוש דבמקום (
פ בלא הוחזקו ואין "עכ. ש"יב' שהבעל משם יש ב

ל "שיטות הנ' בג(פב ). השיירות מצויות אפשר להקל
. ע כשאינו גר שם"א וש"וי אם מהני שמו ושתל

ע ומלאכתו "שמו וש(פג ). החילוק בין מת לגט שאבד
יצא מעיר ' כשאמרו א(פד ). א"חייט הוי כש' שהי

לשאול כל איש ואשה אם זוכרים ' פלוני מפשפשין כו
  ).'כו

ש "חילוק בין לא הוחזקו תרי יב(ב ,  שז:ב"ז ח"אהע
שאמר שהוא (א , שלז). ללא הוחזק באחין

ב , שמא). מהראדישץ ושנפרד מאשתו ששה שנים
בעגונות סגי בזה ורק בגט משום לעז חיישינן לשני (
ע כהוחזקו "א בלא ש"אם שמו וש(ד -יא, שנו). ש"יב
לפני מותו (ב ,  נ:הוספות). חילוק בין גט למיתה. דמי

  ).בפניו' ע ושם אשתו ושם אחיו וסי"אמר שמו וש

). ע הוחזקו או שיירות מצויותמה גר(ב ,  קי:חידושים
 שגר -שיטות בעירו ' ג, ע סגי"א וש"שמו וש(ג -א, רכ

בה או שידוע שיצא משם או שידוע שהלך לעיר שבה 
). ולא הוחזק שם אחר בשם זה, נמצא הרוג בשם זה

חשש . בהוחזקו' דעת המתירים אפי(ג -א, רכא
  ).דדילמא גמלא פרחא

  ).הוחזק(ע חזקה "עיי

  סכנה
  ).מאיסורא. חמירא ס(ד ,  סו:ד הוספות"יו

  )קאלדרע(סמיכה 
  .ג,  כ:חידושים

  סמיכת קרבן
. רשות. אם נשים ס(יא , ג). רשות. נשים ס(ב -א,  ג:ח"או

כשהקרבן שלהם או של . ממש או רק אקפי ידייכו. ס
  ).הבעל

  סנדל
  .עיבור. ע לידה"עיי



  )סנטר( ענינים מפתח  

  

צג
  סנטר

  .ע זקן"עיי

  סעודה
שבת .  ידיםנטילת). סעודה(ע ברכת הנהנין "עיי

  ).סעודה(

  ספירת העומר
  ).בשכח לספור בלילה אם סופר ביום בברכה(ט ,  ג:ח"או

  ספק
). הרגיל וחזקה. ס, השקול. חילוק בין ס( רעט :ד"יו

  ).השקול' כס' הרגיל התלוי במעשה הוי' ס(ג , רפח

). דתרי ותרי. דפלוגתא עדיף מס. ס(ה ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).א בו חזקת איסור"וא, ל"כנ] (א, ע[ו , מט

' א אוקמי"דדינא א. בס(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
' בגטין ועתה הס' כשתחלת הס(יא -י, רצא). 'אחזקתי

  ).רק לענין יבום

קמאי גרע ' כשפליגי מה אמר בי(א ,  קיד-ד ,  קיג:ד"פס
א , קיז). 'אם דנין תיקו כס(א , קטו). 'טפי משאר ס

חילוק בין (ב -א, קסז). רק בדרבנן' מצרפין תיקו לס(
חסרון ידיעה (ב , ריב). הרגיל וחזקה. ס, השקול. ס

  ).שאפשר לברר' גרע מס

). ספק(חזקה . ודאי ולא ספק). ספק(ע ברכות "עיי
כתובה ). ספק(יבום ). ספק(טריפה ). ספק(טומאה 

). כתמים(נדה ). ספק(נדרים ). ספק(ממזר ). ספק(
). ספק(עירובין ). ספק(עגונות ). ספק(ספירת העומר 
קידושין ). ספק(פצוע דכא ). ספק(עמוני ומואבי 

  .תפיסה לאחר שנולד הספק). ספק(

  אין ספק מוציא מידי ודאי
. מוציא מידי ודאי של שני' של א' אם ס] (א, נא[ נו :ד"יו

  ).בדרבנן. נ"בד

. הרגיל אם מוציא מידי ודאי' ס(מ ,  כד:א"ז ח"אהע
י יודע אם חילוק בין אינ. חילוק בין איסורא לממונא

  ).זנתה והפסידה כתובתה' פרעתיך לס

' פשיטא לי' מסופק וא' כשפוסק א(י ,  רצא:ב"ז ח"אהע
יורש אינו מוציא ' ס(ד , שז). מוציא מידי ודאי' אין ס

' כן אף שאפשר שהס' אם או. ל"כנ(שח ). מידי ודאי
ל "כשי(ה -ג, שח). כ רק הוא יורש"קרוב יותר וא

, הוחזקה נחלה לאותו השבט או לאותה משפחה
' חילוק אם הס(ה , שח). בלי שום סברא' וכשהוא ס

ל לא "כהנ] (ד-ג, קח). [טוען ברי שהוא קרוב יותר
' ארוס בא עלי(ג , שיח). לחומרא' שייך באיסורא דס

  ).ודומה מעלמא שדינן בתר ארוס

כשמעכב , מטעם זה נזקקין לתובע תחלה( עה :מ"חו
  ).הלואה מחמת תביעה מסופקת

, ריא). 'אם ודאי בחצי מועיל לחצי הב(ד ,  כא:ושיםחיד
חולקין או שהן , ספק בן עם ודאי בנות(א ,  ריב-ד 

חילוק אם הספק . ודאי כיון שיודעות מכח מי באו
  ).מאותה משפחה

  ).איקבע איסורא קיל מחזקת איסור(ב ,  קצא:ד"פס

  ספק דאורייתא
' דאו' א שס"הוכחות רבות לשיטת הרשב( עא :ד"יו

ת "גם כשהוא אסור מה] (ב, סח[עא ). ת"לחומרא מה

דוקא בדם ולא ] (ג, סח[עא ). ל דלא הוי כודאי"אפ
א קל "ד סד"בכ] (א, ג[רמז ). ת"לקולא מה' כתב ס

  ).ל"כנ(ד , רפח). מודאי דרבנן

ת "א לקולא מה"ם למד סד"הרמב(ג ,  יז:א"ז ח"אהע
ת "לחומרא מה' דאו' אם ס(ח , מט). ממזר' מס

י לשאר "טומאה ברה' חילוק בין ס. ד"הראבלשיטת 
  ).'ס

איסור כרת לחומרא ' ם בס"לרמב(ד ,  רצה:ב"ז ח"אהע
ל "לא קיי. איסור לחומרא מדרבנן' ת ובס"מה

. חמור מודאי דרבנן' דאו' אם ס(יג , רצה). ם"כרמב
ד , שיב). שנתגלגל מצד אחר להיות דרבנן' דאו' ס
). ת לא חמיר מעשה"א לחומרא מה"אם סד' אפי(

  ).הטעם דחלוצה גרע מעשה(ה , שיב

' ס. ת"א לחומרא מה"אם סד(ד -ג,  סה:חידושים
  ).י"טומאה ברה

א "ד סד"בכ(ב , קצה). לחומרא מדרבנן(ד ,  קמט:ד"פס
דבר הנאסר מדרבנן מחשש (ד , רג). קל מודאי דרבנן

, קז). לגבינות' חילוק בין שבוי. אם נחשב כודאי' דאו
  ).'לחומרא מדאו(ד 

  ספק דרבנן
). המקור. י גלגול לא אמרינן לקולא"ד ע"ס( עב :ד"יו

ש "אתחזק איסורא וכ' יש מתירין אפי(ה , שנב
  ).איקבע איסורא

חילוק בין ודאי דבריהם לבין (ג ,  לה:א"ז ח"אהע
  .).דבריהם מס

  ).א דרבנן"בחזקת א(ה ,  קנט:ב"ז ח"אהע

  ).מ לאפוקי ממונא"ל] (ב, לט[ לא :מ"חו

אם (ד -ג, קעג). א דרבנן"בחזקת א(ג ,  קכד:חידושים
חילוק . טבל בטומאה דרבנן לקולא' ומתי אמרינן בס

ג , רנח). אם טבל' שם איכא דררא דטבילה או ס
  ).במקוה' בטבילה לס' חילוק בין ס. ל"כנ(

ר לקולא אף נגד חזקת "סד' אם או(ג ,  רז-ג ,  רג:ד"פס
  ).ל"כנ(א , שמז). 'שיטות הפוס. איסור

  .ע ספק ברכות להקל"עיי

  ספק ספיקא
א "א' א' כשס(ז , מז). ס עדיף מרובא"ס(ד ,  כו:ד"יו

צ "ס ורוב א"דס' ראי(ח , מז). אם צריך לבדוק, לברר
א "כשכ(י , קלז). בדרבנן' א' וס' ס באו"ס(עד ). לברר
שאינו שקול ' איזה ס(ב , קמב). השקול. אינו ס. מהס

. קמט). ס לא עדיף כרוב"ס(ג , קמב). ס"מצטרף לס
ולא סמכינן אם ' עז חולבת שהוא ס(ה -ד, רכו

סמוך (ה , רכו). מום או לקנין כסף' מצטרף לס
, רכו). מיעוטא לפלגא אמרינן רק כשהם מחד טעמא

שמא כבר ' ס. 'שמא הוא בן ח' כלו חדשיו וס' ס(ז 
). חילוק ביניהם. שמא הנקבה נולדה קודם' ילדה וס

).  מתיר יותר מהשניכשהאחד. ס משם אחד"ס(רסח 
חלל שנתערב ' ס(ב , רפח). ס בקדשים"ס(א , רפח

חילוק בין . חילוק בין חלל לשאר פסולים. במשפחה
  ).האם לבתה

). כשספיקות לא מחד טעמא] (א, מא[ לא :א"ז ח"אהע
', סי' נטבע וס' ס] (ב, ע[ו , מט). ד לרוב"ס ל"ס(ו , מט
). ס"אינו מוסיף וגורם היתר אם הוי ס' הב' שהס
ב אם יש להתיר מטעם "ס וסי"משלא] (ג, ע[ז , מט
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. בעגונות(ט , נה). בקידושין. א"ס באיסור א"ס. ס"ס
ס להחמיר יש להחמיר אף "בס(ב , ע). אם צריך לברר

  ).ס בקידושין"ס(ב -יא, צ). בדרבנן

ס משם "ס(א , עדר). ס בקידושין"ס( קנב :ב"ז ח"אהע
' א לס"א' בין סחילוק . ס בקידושין"ס(י , רצא). 'א

לא (ב , שז). ס"דפלוגתא הוי ס' ס' אם ב. חליצה
). מוחזק אם יש לו אחין ולא מוחזק אם יש לו בנים

' ב. ס"ע לא הובא הטעם דס"בטוש. ל"כנ(טז -יד, שז
אם מיעוטא (ז -טו, שז). השקול' לא הוי ס' הס

. 'הם בענין א' הס' תלוי אם ב. השקול' מצטרף לס
' ס. ת או מדרבנן"חילוק אם המיעוטא אינו שקול מה

ס "אם מתירין ס(טז , שז). דרובא אם הוי מיעוטא
). אם הוי כרובא(א , שט). אף בסרכא האסורה מדינא

] א, יח[שסו ). ס"מ אזלינן לחומרא בס"בכ(ו , שכג
  ).יש להקל' ס' בג. ס בקידושין"ס(

הטעם . ורובא עדיף מתרי רובי' ס(ב -א,  קסא:חידושים
). ורובא' ה מתירין בתרי רובי ולא בסשבאלמנת עיס

שהוא מיעוט אינו מצטרף ' שקול ועוד ס' ס(ד , רכו
  ).אם צריך לברר(ג , רכז). ס"להיות ס

ס במשהו אבל לא "בחמץ מתירין בס(ב ,  לה:ד"פס
ד -א, סג). ס דדינא נגד חזקת איסור"ס(ב , נא). 'בדאו

נקב בעור החיצון . נגד חזקת איסור. שקול. המתהפך(
אם הוא מחמת חולי או ' או הפנימי של הוושט וס

' בכבד כא' בנשאר כזית א(א ,  קטו-ד , קיד). קוץ
יאכל פעם כשנשאר כזית ' יש חשש שאדם א. 'מהפי

, קל). 'במקום מרה ופעם כשנשאר במקום שהיא חי
ב , קל). ויש גם חזקת היתר, לא שקול' א' כשס(א 

).  בידיםס"אין עושין ס(ג , קס). כשאינו מתהפך(
ב ,  קצה-א , קצד). ז"מהני אף בקדשים וע(ד , קצב

' בגופו וא' א' לס' ומוציא מידי ס' חילוק בין אתי ס(
ס לבין "חילוק בין הלשון ס(ב , קצה). י תערובות"ע

' ביצת ס(ג ,  קצט-ג , קצו). 'ומוציא מידי ס' אתי ס
' אם נגמרה קודם שנעשתה טריפה לא נק' טריפה שס

א "דלא כי. מחשיבין לאיסור תורה' הב' כי הס, ס"ס
הטעם שכשנסתפקנו בתרנגולת עדיין לא נולדה 

א , קצז). גופים' או מדהוו בב, הביצה שנסתפק עליה
ג , קצז). נבלה' ל לביצת ס"חילוק בין הנ(ד ,  קצח-
ל "חילוק בין הנ(א , קצט). בדרבנן' וס' ס בדאו"ס(

' גם בב(ב ,  ר-א , קצט). 'ומוציא מידי ס' לדין אתי ס
' שמא לא הי, ס"מיני ס' ב(א , רג). ס"ס' גופים או

' שמא לא הי' הס' או שב, איסור ושמא חזר והותר
ה "שמא אונס ושמא קטנה ל(ג -ב, רג). כאן איסור

אם (ג , רג). או מטעם דלא שכיח' ס מטעם שם א"ס
נגד חזקת (ב ,  רט-א , רח). ס המתהפכת"צריך ס
' מהס' כשא(ג -ב, רט). ל להכריע דלא מהני"נ. איסור

שיטות . אם צריך בדיקה(ד ,  ריב-ג , רט). אינו שקול
  ).'הפוס

  ).מהם' נאכל א(ע תערובות "עיי

  נגד חזקה
ס "ס. איסור. ס בח"ס(ד , כו.). נגד ח' ס' ג(ט ,  ח:ד"יו

היתר . איסור נגד ח. בח(א , כז). עדיף מרובא
וק בזה חיל(ב , כז). ס להתיר"לא מועיל ס, וריעותא

). איסור לבד בלי ריעותא. בח. בין איסור לטהרה
. ס נגד ח"ס(רמ ). 'ס' ג. איסור. ס נגד ח"ס(רלט 

. ס נגד ח"אם מהני ס] (ד, ח[רנו ). איסור בדרבנן

ומצא , דרוסה שנתערבה' הטעם דמתירין ס. איסור
נגד ' ס' ס או ג"ס(רעח ). י שחיטה"גרגרת שנפסקה ע

  .).ח

ס "ס. י"ובטומאה ברה. ס נגד ח"ס(ו ,  מט:א"ז ח"אהע
הוא תערובות ' הא' כשס] (ב, עא[ז , מט). ד לרוב"ל

' ס' ס או ג"ס(ז , נה). חד בחד וחייבין עליו אשם תלוי
', ס' א דמהני ג"איסור י. נגד ח(ט , נח.). נגד ח
אם (א , שט). כ כדי להוציא ממון מחזקתו"משא

  .).מהני נגד ח

  ).י ממונאמ לאפוק"ל] (ג, לט[ לא :מ"חו

  תחלה' הא' נודע ס
' פ שנודע הס"אע' מוציא מידי ס' ס(ד -ג,  רפח:ד"יו

  ).הרגיל' ונודע יש להקל בס' ס בגוף א"ס. בינתיים

  ).ל"כנ(ח -ז,  מט:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ד ,  סה-ג ,  סד:חידושים

  ).ל"כנ(ב ,  קצה-א , קצד). ל"כנ(ד -ב,  קצב:ד"פס

  .'בגופו כו' א' ראה לקמן אצל ס

  י תערובות"ע' בגופו וא' ספק א
). בתערובות ולא נודע בינתיים' בגופו וא' א' ס( נא :ד"יו

חילוק . ל"כנ(עב ). טרפה שנתערבה' ס] (ב, סח[עא 
). א"רק בב. הס' א במציאות ב"או שא' בין נודע הס

בלא (רפח ). י תערובות"ע' בגופו וא' א' ס] (א, ג[רמז 
מ להקל "ובהפ', ב' נודע האיסור יש להקל לאכול ב

להקל בלא נודע האיסור כי יש (א , רפח). בכל אופן
איסור שנתערב ' חילוק בין ס. בנודע' מתירין אפי

חלל שנתערב ' ס(ב , רפח). לים' לתערובות שנפל א
ומוציא ' החילוק בין זה לאתי ס(ד -ג, רפח). במשפחה
דהוי . הטעם דמחמירין בת. 'נודע הס' אפי' מידי ס

  ).שבילין' כב

תערובות אם ' וג' ב. ל"כנ] (א, עא[ז ,  מט:א"ז ח"אהע
  ).ס"הוי ס

  ).ל"כנ(ד ,  סה-ג ,  סד:חידושים

ניקב קרום ' בא, בהמות שנתערבו' ג(ב -א,  נה:ד"פס
חילוק (ג ,  קצא-ג , קצ). קרום העליון' התחתון ובא

' קופות כו' להאוסרים לבין ב' בגופו כו' א' בין ס
' בגופו כו' א' חילוק בין ס(ב -א, קצב). 'שתולין כו

בלא (ג , קצב). להמתירים לבין איסור דרבנן שנתערב
ביאור (ג ,  קצד-ב , קצב). מ"נודע יש להקל בהפ

חילוק בין (א , קצג). ת"י ור"ס לשיטת ר"סוגיות הש
ב , קצג). לים' איסור שנתערב לתערובות שנפל א' ס
הוא חד בחד ' חילוק אם התערובות הא, תערובות' ב(

חלל שנתערב ' ס(ד -ג, קצג). הוא חד בחד' או הב
' החילוק בין זה לאתי ס(ב ,  קצה-א , קצד). במשפחה

. הטעם דמחמירין בת. 'נודע הס' אפי' ומוציא מידי ס
' חילוק בין זה לב(א , קצה). שבילין' דהוי כב
מ "בלא נודע יש להקל בהפ(ג , קצה). תערובות
, קצה). 'א'  באוכלן א'ובהפסד גדול אפי' ב' באוכלן ב

, קצו). בלח בלח' יש לצדד להקל בהפסד גדול אפי(ד 
ל "י תערובות חד בחד י"ע' בגופו וא' א' ס(ב -א

' טריפה שס' ביצת ס(ג -ב, ר). דהאיסור רק מדרבנן
, אם נגמרה קודם שנעשתה טריפה ונתערבה באחרות

מהן ' תרנגולות שא' ב(ד ,  רא-ג , ר). מ"יש להקל בהפ
מהן הטילה ביצה גרע מלא ' טריפה ונתערבו וא' ס

ב -א, רב). מיהו יש לחלק, שבילין' דדמי לב, נתערבו
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תרנגולים ' ב(ג -ב, רב). ת"אם נאסר בזה מה(

' דמי לב, טריפה ושניהם הטילו' ס' שנתערבו וא
נמצאה חתיכה לפני החנויות (ד -ג, רב). ע"שבילין לכו

  ).גרעכשנתערבו החנויות . טריפה' מהן ס' שבא

  ספר תורה
כשיש מחלוקת בכשרותה אם מותר למחוק (ד ,  רט:ד"יו

או , ע"כמה שורות ולכתוב עליהן באופן הכשר לכו
תיבה (ד , רי). לגנוז יריעה ולכתוב אחרת במקומה

אבל תיבות , כריוח שבין התיבות פסול' המחולקת לב
' אף שהן תיבה א, מורכבות כמו כסיה וכדרלעומר

מ מותר לחלקן בריוח "שטין מ' ופסול כשחלקן בב
החסיר תיבה בראש העמוד יגרור (ריב ). 'בשטה א

ליזהר לא לכתוב (רטז ). כמה תיבות ויכתבו ולא יתלו
 :הוספות). א יתלה התיבה בין השטין"כ, על המטלית

כ יכתוב "ואח' יגרר הא' במקום ע' נכתב א(ב , סח
  ).ת"ויאמר הרי אני כותב לשם קדושת ס' הע

החליף (ד -א, רפג). ת"מתי מותר למכור ס( ד , ה:ד"פס
שיטין חלק בתחלת ' ט ונראה ב"יריעה מלמעלמ

. שיטין חלק בסופה' היריעה וביריעה הקודמת ב
ויש , קצרה' קצר לבין יריעה א' חילוק בין דף א

  ).להכשיר אם לא נשארה שיטה משורטטת חלקה

  .ם"סת. ע לשמה"עיי

  ווי העמודים
ב שטין לעמוד וכל "הסופרים שנהגו לכתוב מ( רח :ד"יו

  ).ו"עמוד מתחיל בוי

  חסר
יריעה אין קורין בו מדינא וגרע מקריאה . ח( עה :ח"או

מ בדיעבד "ומ, וכן בנפסקו התפירות ביריעה, בחומש
  ).יש על מי לסמוך

  ).ל"כנ( ריז :ד"יו

  חוץ לשטה
אבל , ובדיעבד כשר, רק תיבה שלימה אסור(ד ,  רי:ד"יו

כמו כסיה '  גם תיבה שמתחלקת לב.חצי תיבה מותר
ש עדיף "אם חל(ז -ה, רי.). מותר לכתוב כס חוץ לש

בכסיה . בין השטין ומכתיבה על הגרר והמחק' מתלי
' ב(ו , רי). ש מכמה טעמים"ודאי עדיף לכתוב חל

. מותר גם לכתחלה. בתוך הש' ש וג"אותיות חל
בכסיה (ריא ). ש פסול"חל' ובכתיבת השם אף אות א

  ).בין השטין' ש עדיף מתלי"חל

  כתיבה
י ). 'יריעה שנקרעה טולין במטלית כו] (ב, יז[ ט :ח"או

  ).ל"כנ] (ב, יח[

  מסורת
אין . אשדת. הללויה. 'או ב' כסיה תיבה א(ג -א,  רי:ד"יו

רנה ). ל"כנ(ריא .). פ המ"ת ע"מוסיפין וגורעין בס
  ).'ביאור הסוגי. ל"כנ(

  על הגרר והמחק
בין ' ג עדיף מחוץ לשטה ומתלי"אם עה(ו ,  רי:ד"יו

  ).השטין

  פרשה
. הניח שטה בסוף הדף ויש הוכחה דלא לשם פ( רח :ד"יו

שורה ' ביריעה א(רט ). ל מוכח לתינוק"צ. הניח
גבוהה או נמוכה מיריעה הסמוכה ונראה כהניח שטה 

בדף קצר בין ' יש מקילין אפי(ג -א, רט.). להפסק פ
' דפים ארוכין כשאין בו שרטוט ויש אוסרין אפי
. כשדפי יריעה אחת קצרים ואין בהן שרטוט

ויש , כשמספר השורות שוה בשניהם פשוט להקל
השלים בין השטין (ד , רט). לסמוך אף במשורטט

). הניח. ונשאר פנוי בסוף השורה ומוכח דלא לשם פ
. הניח שטה בסוף הדף ויש הוכחה דלא לשם פ(שנ 
  ).ל מוכח לתינוק"צ. הניח

  שירה
. הים. ת באופן כתיבת ש"י ור"שיטת פרש(ב -א,  רז:ד"יו

ג , רז). ח לכל השיטות"מ יוצאים י"בצורה שברמב
ה , רט). 'ולג' שיעור האוירים שבשיטות החלוקות לב(
שטין בין שטה ' בפיזור ונשאר ריוח ב. כתב הש(

  ).ל דלא נפסל"לשטה י

  שמות
ד , רטו). ס"אין מעכב שלכ. באותיות הש(ד - ריג:ד"יו

כשנכתב בטעות ותוקן עליו תיבת האמורי עבר על (
אם מותר לקדור (ז -רטו). 'ת לא תעשון גו"ל

כשהטעות הוא בהשם עצמו בודאי עדיף . האזכרות
  ).לקדור האזכרות מגניזת היריעה

  .ע שמות"עיי

  בין השטין' תלי
ז -ה, רי). ח שיקרא למפרע"שטין א' כשתלה ג( רח :ד"יו

ץ לשטה ומכתיבה על ש עדיף מלכתוב חו"אם תבה(
כותבין קצת לימין התיבה . בת(ה , רי). הגרר והמחק
  ).שבאה אחריה

  ם"סת
. ספר תורה. מזוזה). כתיבה(גטין . ע אותיות"עיי

  .תפילין

  איטר
ידיו ושאר מעשיו בשמאל ' כשכותב בב(ו -ג,  יב:ח"או

  ).באיזה יד יכתוב

  דיו
 שמבשלין עם -. מהו ד' שיטות הפוס(ד -א,  טו:ח"או

שמעורב עם גומא , שמבשלין עם העפצים, קליפות עץ
. קומוס וקנקנתום, סיקרא, מהו סם. או קנקנתום

שלנו מי עפצים . ד. דבר של קימא ואינו יכול לימחק
ויש מוסיפין עשן , קופער וואש' עם קנקנתום הנק

מחמת מיעוט קופער וואש נוטה (ט -ה, טו). שמנים
ברת אם מועיל הע, לאדמימות ושאר מראות

  ).ומסיק דמועיל. קולמוס

  חק תוכות
טז ). ג שאר צבעים"בהעברת קולמוס ע(ט ,  טו:ח"או

; ד שעשאה ר(ח , יח). 'ז' ועשאו ב' בנטלו לגגו של ח(
  ).רגל ק שנגע בגגה(ט , יח). 'ך פשוטה שמרובעת למע

ז "אדה, נפלה טפת דיו על האות(ג ,  קסד:ב"ז ח"אהע
אינה ' א ולכן אסר אפי"ע נמשך הכל אחר המג"בשו

בנטל גגו של ד ועשאו (א , קסה). מחסרת אלא קוצה
מחלוקת , ר או נפלה טיפת דיו לד ונעשית ה ומחקה
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לשיטת המכשירים (ה , קסה). דדינא' והוי ס' הפוס
לגרד בנפלה טיפת דיו היינו דוקא כשלא נתבטלה 

  ).ז צורת האות"עי

 נפלה טיפת דיו ונוטלה אם הוי חק(ג ,  קח:חידושים
  ).תוכות 

  י"יצא מכשול מת
יגיהו . ח"קד. דואג ומתאנח. העברה לחודש( יג :ח"או

  ).מ"ת לתו"חילוק בין ס. ויבדקו אחריו

  ג כתב"כתב ע
לשמה על שלא (ח , טו). ג סיקרא"דיו ע(ה ,  טו:ח"או

  ).ג אינו שחור"שחור ע, לשמה

  מנומר
ו , רו.). מתי יש בתיקון האותיות משום מ(ו ,  רה:ד"יו

  ).דלכתחלה. מ(

  קלף
גם כשנשאר קצת מחלק הדוכסוסטוס יש לו ( יד :ח"או

לכן (ו -ה, יד). דין קלף לכתוב עליו תפילין לצד בשר
עב ). כשר גם לפוסקים שקלף הוא החלק שלצד בשר

  ).עור של עוף(א ,  טו:הוספות). ל"כנ(

דוכסוסטוס במקום בשר חילוק בין (ד -ג,  מז:חידושים
  ).מזוזה לתפילין

הצדדים ' שלנו שגוררים קצת מב. ק(א ,  ד-ג ,  ג:ד"פס
דבוק למקצת מהדוכסוסטוס . ונשאר מקצת מהק
  ).וכותבים לצד הבשר

  ).קלף(ע גטין "עיי

  2ספרים
י "כת. לקחת עמו. רשימת ס(ג ,  פג:א הוספות"ז ח"אהע

ובאותו קיץ שהה כמה , ג" הוא משנת תר1050
כ מסתבר שהיא רשימת "וא, חדשים בפטרבורג

  ").ד"כדי לכתוב בס"הספרים לקחת עמו לפטרבורג 

גם על חומש ותלמוד אמרו (א ,  קסה:ב"ז ח"אהע
  ).שאינו מוגה' שאסור להשהות ס

  ).?ת"קניית נייר להדפסת הלקו( כט :מ"חו

  .ע הסכמות"עיי

  אור זרוע
  ).מ"י בכ"עומד בשיטת רש(ב ,  טו:מ"חו

  בית אפרים
  ).א"ב' הגהות לס(ב ,  עט-א ,  עז:ד"פס

  בית יוסף
  ).ב"י אבן מיגאש לב"מהר' לא ראה חי(ב ,  שיח:ד"פס

  בית מאיר
). כבר הורה זקן הגאון המפורסם(יא ,  רצא:ב"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(רצד 

ק על "כשחיבר ספרו לא ראה שטמ(ג ,  צה:חידושים

                                                           
, ולא כאשר דן בדבריהם, ת"לא נזכרים כאן הספרים שמובאים בשו) 2

  .כי רבים הם ואי אפשר לפורטם

  .נזכרים רק אלו הספרים שמעיר איזושהי הערה אודותם

  ).כתובות

  בית שמואל
ג , שט). עבודת הגרשוני' לא ראה ס(ד ,  רכד:ב"ז ח"אהע
  ).מ קידושין"א ע"הרשב' לא ראה חי(

  בשמים ראש
  ).ש"זו מהרא' ניכר שאין תשו(ב ,  ה:ח"או

ש "רבים מגמגמים שאינה מהרא(ג ,  נה:א"ז ח"אהע
אלא שמלבו הוציא מילין הלכך אין לסמוך כלל עליו 

  ).אם לא כי חיך יטעם אוכל

אלו לאו דסמכא נינהו ' תשו(ד ,  שכב:ב"ז ח"אהע
  ).והמחבר בדה דברים מלבו

  מקושרגט 
  ).אינו בעירנו' הס] (ג, מה[ רפ :ב"ז ח"אהע

  דבר שמואל
  ).צ בגודל חסידותו"ת ח"מפורסם בשו(ו ,  יח:ח"או

  זוהר
כ מהזוהר נגד "כ' אין להביא ראי(ט ,  נה:א"ז ח"אהע

  ).'לישנא דגמ

  חוות דעת
  ).מגאוני זמנינו המפורסמים(ג , נה: ב הוספות"ז ח"אהע

  ן"חידושי הר
מה . ה"חולין חיבר רק ספכ' למס' החי(ג ,  קנ:ד"פס

  ).ן"כ אינם להר"שאח

  חתם סופר
כי כתבו שנת , וניכר שכתב זה בימי חורפו(ו ,  סז:ח"או

  ).ח"ויש בספרו תשובות משנת תקצ, ס"תק

  טורים
  ).מ"המ' לא ראה ס(ב ,  שכד:ד"פס

  טורי זהב
  ).ז"ג הט"ע להבין דברי מאוה"וצ(א ,  רמט:ד"פס

  ים של שלמה
  ).ש דיני ברירה"הערות ליש(ד ,  רסט-ד ,  רסו:חידושים

  כנסת הגדולה
  ).ד אינו אצלי"ג על יו"כנה' ס(ד ,  רפא:ד"פס

  המאור לשבועות
  ).ד"שיחסוהו לראב(ג -ב,  רמז:חידושים

  מדרש רבה
  ).אגדת ירושלמי(א ,  נו:חידושים

  מכתב מאליהו
א הוא בעל "מ שבמכמ"מורו הר(ג ,  קצ:ב"ז ח"אהע

  ).הפני משה

  המקנה
). במחילה מכבוד תורתו וחסידותו(ד ,  רו:ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(ז , רו



  )סקילה( ענינים מפתח  

  

צז

  מראות הצובאות
  ).'סדר אלי' מתי הגיע לידיו ס(א ,  קג:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ד ,  קנה:חידושים

  מרדכי
  ).על המרדכי' חי(ד ,  שנג-ג ,  שנ:ד"פס

  ם"משנה תורה להרמב
נינו מהגדולים בדור שלפ' ראיתי שפסק א( תיג :ד"יו

ג דפוס בארדיטשוב "ם ח"כנדפס משמו בהרמב
  ).ש בדף האחרון"ח ע"משנת תקס

על ' חי(ב ,  שמט-א , שלט). ל"כנ(ד ,  רצ:ד"פס
  ).ם"הרמב

  משנת חסידים
ח לא העתיק "והמ… משם רבינו הגאון (ג -ב,  ריג:ד"פס

  ).ל"כ מסתמא ראה זה בכהאריז"ל א"האריז' רק ד

  נודע ביהודה
ואילו , ד בפולין ואשכנז זמן רב"אב' הוא הי( ג :מ"חו

  ).כותב כן' נהיגי עלמא בהיפך לא הי

  ז"סדור אדה
  ).ע"זמן רב אחר השו' כ(ד ,  מו:חידושים

  ג"סמ
  ).ת שקדם לו"לקח מסה(ג ,  קנה:ד"יו

  י"פירוש רש
  ).י או מתלמידו"מרש, ג"למכות פ(ג ,  קנח:חידושים

  פרי תואר
ג , נח). ת"הפוראיתי להגאון הקדוש (ד , מט: ד"פס

ת "שוב ראיתי בפר(ג , קל). קדוש מדבר' ראיתי לא(
, קסב). והנאני שכוונתי לדעת קדוש עליון מכובד… 

  ).ת וצדקותו"ובמחכ(א 

  )הגהות(ש "קיצור פסקי הרא
ב ,  רלד-ג , רלג). ברכות(ב ,  קצט-א ,  קצד:חידושים

  ).מקוואות(ד -ג, רסד). גיטין(

  ).ל"כנ(ב ,  שנד-ג ,  שנג:ד"פס

  רבינו ירוחם
  ).ו"על רי' חי(ב ,  שסב-ג ,  שנד:ד"פס

  ף"רי
  ).ף"ן מחבב תמיד דברי הרי"הרמב(י ,  ערה:ב"ז ח"אהע

  ן"רמב
לא בא בדפוס בימי 0נדה עדיין ' הל' חי(א ,  רמא:ד"פס

  ).ך"הש

  'שאגת ארי
ס "וכל הש' דילי' מרתתי כל גופאי מפלפולי( עא :ח"או

  ).כשולחן ערוך לפניו

  א"ת רמ"שו
  ).ד"שלפני דפוס אמ(ז ,  רו:ב"ז ח"אהע

  שיטה מקובצת
לא (א , צו). 'מ לא ראהו כשחיבר ס"הב(ג ,  צה:חידושים

  ).יצא לאור עדיין בימיהם

  שלחן ערוך
  ).ג"י עליו אנו סומכים והוא רשכבה"הב] (ג, ו[ פז :ח"או

ר "פ הג"ע, פ"שנדפס בסלאוויטא תק(א ,  סט:ד"יו
נוססה ' ע רוח ה"בעלי השו(א , ג"קעו ח). עוזר

בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת 
  ).הכותב

  ).ע"קים לי נגד השו' אין לו(א ,  שה:ב"ז ח"אהע

א נגד "אם יש לפסוק כרמ(ד , מט). ל"כנ(ו ,  לא:מ"חו
  ).ל"רש

  ).ג"י עליו אנו סומכים והוא רשכבה"הב(ד ,  יא:ד"פס

  ז"שלחן ערוך אדה
מנו בעצמו שיש כמה דברים ששמעתי מ(ד ,  יח :ח"או

ש מפני שנסמך אז יותר מדאי על "שחוזר בו ממש
  ).ג"הגהות עה(קטז ). א"המ

). ל הוסיף לפעמים איזו הגהות"אחיו מהרי(ו ,  קיב:ד"יו
  ).ע"ל בשו"הגהות מהרי. ג"הגהות עה(שס 

ידוע שאז נמשך הכל אחר הגאון (ג ,  קסד:ב"ז ח"אהע
  ).א"המג

  ).ל"הרי' אפשר הוא הגה(ג ,  מ:חידושים

נדה לא הגיע ' הנראה כי בחיבורו על ה(ג ,  רכו:ד"פס
  ).ט כלל"ס' לידו ס

  שמלה חדשה
ב ,  צב-א , צא). ח"הגהות לשמ(ב ,  עז-ג ,  עה:ד"פס

  ).ל"כנ(

  ך"תנ
א "עם ת, ט"סלאוויטא תקע(א ,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ).הנהוג בינינו

  תקפו כהן
  ).כ"ת' הערות לס(ד ,  שג-ג ,  שב:ב"ד ח"פס

  התרומות
  ).י"של רבו הר' תרם כו(א ,  ד:ח"או

ל שנודע שתרם "שכתב עליו רבינו ז( תלה :ב"ז ח"אהע
  ).'י בעל התוס"תרומת ר

, שמט). רק באיזה מקומן חלק עליו, ל"כנ(ב ,  רכב:ד"פס
  ).ת"על בעה' חי(ד ,  שנ-א 

  תרומת הדשן
א "י ורמ"הב. גדול האחרונים(ג ,  רכא:ב"ז ח"אהע

  ).א עליו בנויין"מחבבין דבריו תמיד ורוב דברי הרמ

  סקילה
גם ,  בגידם מעיקרא-בו ' יד העדים תהי(א ,  ז:ח"או

  ).י"דלא כחו, בחסר הזרוע כשר

  עבדים
חילוק בין . כמקרקעי או כמטלטלי(ב ,  רלה:חידושים

  ).ד"שעבוד לשא

  .ע שליחות"עיי

  שחרור
נו יכול אי, י שליחות"ולא ע' י זכי"כשהוא ע(ד ,  ל:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

צח

  ).לחזור ואינו משוחרר

 עשיתי פלוני -עבר ' בשטר בל' כ(ב ,  רסט:ב"ז ח"אהע
עבדי בן חורין מהני מטעם הודאה או מטעם שטר 

  ).שחרור

  שן ועין
יוצא . אם כל המומים שנאמרו בבכור ע(ב ,  רכו:ד"יו

  ).כריתת בצים, ריס של עין, נפגמה אזנו. בהן לחירות

  עבודה
  ).שצריך כוליה ימין, באיטר פסול(ד ,  ה:ח"או

יכול להיות אחוריו . אם בדרך ע(א ,  סט:חידושים
  ).להיכל

  הדלקת הנרות
  ).למסקנא אם מתחיל בנר הימני(ו ,  סז:ח"או

  .קרבנות. ע כלאים"עיי

  עבודת כוכבים
נשוכי זאב שוטה וכומר אומר שיש לו רפואה ( פא :ד"יו

. למ לרפאות לא מקרי ביטו"שריפה ע. מ"מאפר עכו
תופס (ג , קפג). ז שעושין לזכרון ולא לעבדה"צורות ע

ד להקדש שיוצא "ול, ז"ז לא ניתק עי"דמיו אבל הע
, י שינוי"נעבד אינו מותר ע(רכד ). ז לחולין"עי

ש ). קמה שעשאו סולת, גיזת הצמר וטויתו, בלידה
  ).ם"ולא יבנה כבנין היכלות של עכו' פי(

משתחוה לצורה החקוקה ] (ב, כב[ קסג :ב"ז ח"אהע
  ).בכלי גם הכלי נאסר

  אשרה
נטע גרעין ונעשה אילן ועבדו מותר (י -ח,  טו:א"ז ח"אהע

אם השרשה מבטלת . נטע אילן ונשתרש ועבדו אסור
אם צריך . בידי שמים' צמיחת הגרעין נק. א"תפיסת י

  ).אילן שנתלש. אבני הר שנדלדלו. גם טעם דהשרשה

  ביטול
עובדיה אף שלא כיוונו הניחוה (ח ,  רסח:ב"ז ח"אהע

י "ע. ב. כיוונו לבטלה אף שלא ביטלו משמשיה. לבטל
  ).מחשבה

   גניזה-טעון שריפה 
ש ויש לה "י ט"ז של א"ע] (ג-א, כא[ קסג :ב"ז ח"אהע

י "ז של א"ע, ג ויש לה ביטול"ביטול ושל ישראל ט
אם סגי . ש"אם ט, שזכה בה ישראל אין לה ביטול

  ).אם אפרה אסור. בשוחק וזורה לרוח

  כתותי מיכתת שיעוריה
' מטעם כל העומד לישרף או אפי( קסג :ב"ז ח"אהע

חילוק בין שופר ללולב . 'ל כל העומד כו"ש דלא ס"לר
ז "א דוקא בע"וי, י"ז של א"ז של ישראל לע"ובין ע
י שזכה בה ישראל שאז טעונה שריפה ואין לה "של א
מ "כ' ל דאף שסגי בשוחק וזורה נק"וי. ביטול
. צ שיעור כגון כיסוי דם גט ולחי"מידי דא. 'רישיעו

  ).חילוקים ביניהם

  .ע כתותי מיכתת שיעוריה"עיי

  עגונות
אומדנות ' ס ולא שהו והי"נפל למשאל(י ,  קצז:ד"יו

  ).ו"ז סשמ"אהע. והוכחות ומצאו מכתביו בלבושיו

א שנמצא "ע, ב שנים"נאבד זכרו כ( מח :א"ז ח"אהע
נב -מט). כמה שמועות שהחליף דתו שהוכחשו, הרוג

' ב ובסי"ראוהו נטבע ונמצא בכמה סי. דחומץ. ע(
. ע(נג ). מהם יש הכחשה בדיוק המקום' בא. בגדיו

ץ "שנה אחר שהלך מביתו בא מכתב מהמ. מקאליסק
לו ' שהי' רק ששיקר וא, הראוים' פ וסי"ח פב"ששחל
כמה שנים אחר שהלך . דהאראדאק. ע(נד ). בן ומת

אצל השמש בשקלאוו שקודם מביתו נמצא רשום 
' רק בשם הבת הי' מותו אמר שמו ושם אשתו וכו

הלך בשליחות לסענע . דביעשינקאוויץ. ע(נה ). שינוי
נמצא הרוג (נו ). בגדיו ומעות' ונטבע והכירוהו בסי

ע בתמונת גופו "ואכלוהו חיות אבל הכירוהו בטב
ע "ומלבושים שעליו ושאצלו וכלים דלא מושלי בטב

ל וגם מצאו אצלו האיגרת והמעות "כנ(נח ). 'ובסי
ש נסעו בספינה שנתהפכה "צ ור"ר(נט ). שהוליך

י סיפר "נטבע שא(ס ). צ נפל למים"ונתפסו בחבל ור
וויארסט ' ת ששט אחריו עם ספינה ג"א במסל"לע

הלכו ' ב(סא ). ת וסידור שלו"ונתן לו הטו, ולא מצאו
גודל ביחד ונמצאו הרוגים והוכרו בצבע השערות וב

ע בגדיהם שעליהם ושסמוכים "וטב' האצבעות ובסי
נמצא הרוג ראשו חתוך מהגוף ' ביום א(סב ). להם
פ מוכה אבל הכירו יפה ואת מלבושיו שראוהו בו "ופ
הביאוהו לעיר והכירוהו יפה ואשתו ' ק וביום ג"בש

הלך . דקרעמענטשוג. ע(סג ). בכל בגדיו' נתנה סי
לשאוב מים ואחר כמה שבועות נמצא בלי חוטם 

סד ). ב בבגדיו"ב וסי"ע וסי"פ והכירוהו בטב"וחצי פ
נ ואשתהי והכירוהו "נטבע ושהו עשת. שרה' חי. ע(

ש הכהן מכפר קאחאנייקי "יעקב בר(סה ). בגדיו' וסי
' ע וקצת סי"הלך לשוט בנהר ונטבע והכירוהו בטב

הכחשה או טעות אם שיניים ' הי' א' בגופו ובסי
. מליוואווא. ע(סו ). ו התחתוניםהעליונים חסרים א

י יהודי אחר "וע, ת"י הרבה גמסל"נטבע והוכר ע
נטבע עם הסוס תחת הקרח וחיפשו (ע -סח). דאשתהי

כל היום במהלך ווייארסט ולא מצאו רק הסוס 
שנטבע ומצאוהו , דטשערנאביל. ע(ז , ע). הוציאו מת

). ח-ז"לקמן סשמ. ע"ו חודש והכירוהו בטב"אחר ט
משם שהרבה אנשים ' י והעיד א"הלך למדה(עא 

י אמר שמת וראיתי "אמרו לו שמת ומשרת א
ש "פייוויש הלך למרחק ואבד זכרו ג(עב ). קבורתו

. ע"ונמצא הרוג והוכרו המלבושים הסמוכים לו בטב
חם והכירו ' י אמר שראה אותו אחר שנהרג והי"גם א
. מנארוליייע. ע(עג ). דפונדקית' אם הוי כבכי' וס
האשה . ה הלך לחטוף סוס שנלקח מאתו ונטבעבעל

כעבור חצי שנה נמצא . מ בבגדי בעלה"אמרה סי
נטבע שנחבט (עד ). מ"והבגדים בסי' והכירוהו בסי

). בכח בדף ועמד קצת על האבן ונפל לנהר ואבד זכרו
וכעבור שנה , גוים העידו שנטבע. מטאבאלסק. ע(עה 

ע ונפסק הרגל "נמצא רגלו במגפיים שהוכרו בטב
מסענע שהלך בעלה למוהילוב ונאבד . ע(עו ). ג"בצוה

). אצבע כפוף ובבגדיו' ונמצא הרוג בדרך שהוכר בסי
רע ומסרוהו -צ חלה בחולי"נחום מאיר בר' ר(עז 

פ ציווי האדון העתיקו מניירותיהם "וע, לשפיטאל
צבי הערש נטבע בנהר דניעסטור ' ר(עח ). שמת ונקבר

גם הנכרים , שעות'  מבעל שפת הנהר יותר' והלך א
ז מצאו הנכרים נטבע "ואח, פרשו מצודות ולא מצאו

ג "אהרן בע' ר(פ ). ב"ואמרו שהכירו הבגדים בסי



  )ותעגונ( ענינים מפתח  

  

צט
הלך להציל . בבאהסלוב והאכסניא נשרף' מאומן הי

ת שראה שנפל הגג וזקנו "הסוסים והגוי מסל
ופיאותיו התחילו לשרוף ונפל ולמחר בוקר נמצא 

ר מן "יעקב ב(פא ). גולגולת אדם ואוזן השמאלי
משקלאב התגורר לבוקארערשט ואמרו לאשתו שמת 

ר מן משקלאב המתגורר "יעקב ב' אם חוששין לב
י אבוהב מזערעץ נסע "זאב בר' ר(פב ). בבוקארעסט

מהם שהרגוהו ' כ הודה א"י ואח"א' ממארפול עם ד
בעלה . ר יצחק בדחן מהארקי"טעמא ב. ע(פג ). בדרך
'  המיר וגר באופיא והעידו שמת אליב' ר ארי"משה ב
ר יקותיאל "ישראל דוד ב' ר(פד ). כן ביהדותו' שנק

ח "בכרך הלך מקלימאוויץ לבארדיטשוב עם שט
ע "ובא גב, ר דוב בריסקין"שנכתב בו ישראל ב

ר דוב בריסקין "מבארדיטשוב שישראל ב
ר מאיר זאב "יצחק ב(פה ). ח"מקלימאוויץ שחל
' בצבא בסאוויסטאפל ונשא את חי' מטשערקאס הי
ב דסאוויסטאפל שבעלה "וכתב השו, בת שלמה ומת

כ כתב שטעה בשם "ואח, ר אברהם מת"יצחק ב
בנים מאשה אחרת והם ' ל הי"לאביו הנ. אביו

  ).מכחישים שאינו אחיהם

' הכחשה בחקירות ובגוף המיתה לא הי' שהי. ע(פו 
כ בא אחד ואמר שהוא בעלה "אח. ונשאת, הכחשות

נמצא הרוג בדרך שהלך בה (פח ). ישתווהיא מכח
בעלה ונקבר ואחר עשרה ימים נפתח קברו והוכר 

, צ). ע בגדיו"ובטב' בלחי השמאלי ובסי' ע ובסי"בטב
  ).ד הארכתי"א בר"דאשת ר. בדיני ע' בתשו(י 

נכרים ' מהארדישץ הלך עם ב' א( שלז :ב"ז ח"אהע
לרחוץ ליד מיר וראוהו נטבע במקום דאיכא עכולי 

י פניו "י הבגדים וקצת ע"כ הוכר ע"ופשורי ואח
נטבע שהוכר בארבע כנפות מצמר (שלח ). שנתפח
אבנט , קאפטען מריפש עם אונטערשלאק עבה, עבה

נמצא הרוג ואכלוהו חיות אבל (מ -שלט). מקרייקא
ע בתמונת גופו ומלבושים שעליו "הכירוהו בטב

ואשתו ', ע ובסי"ושאצלו וכלים דלא מושלי בטב
' ב(שמא ). בבגדיו לפני שראתה' מה סיאמרה כ

יהודים מנעויל הלכו לגבות חוב בחצר בקלימאווע 
נאבד בדרך מדובראוונא לארשא והלך (שמב ). ונהרגו

אחיו עם ערלים לחפשו ומצאוהו מת ביער והכירו 
ידעו מטביעתו (שמג ). י"אשתהי ג' פ ובגדים וס"בפ

שמה ). פ אם יש לחשוש בדדמי"ונמצא והכירוהו בפ
י "ע בבגדיו וע"הגוף בטב' נטבע שהכירוהו בסי(

ס ולא "שמואל משקלאוו נפל למשאל' ר(שמו ). אגרת
שהו ושמעו מערלים שמצאוהו עם מעות ואגרות 
' השייכים לו ואבד זכרו והכירוהו בכמה סי

יונה (ח -שמז). ואומדנות שהיו בהם גמגומים
ו חודש "מטשערנאביל נטבע ומצאוהו צף אחר ט

' ע אחר שהי"טב(שמט ). בגדיו' פ ובסי"ו בפוהכירוה
בלחי ובחוטם ובגדים ' י בצירוף סי"טמון בעפר ג

מקמאיי הלך ' א(שנ ). ובילעט דלא מושלי אינשי
י והכירוהו אחר "לדענעבורג ונטבע ומצאוהו אחר ג

כמה שעות שהוציאוהו מהמים וגם ראו שאצבע 
הקטן עקום ונכווץ וגם הכירו הבגדים שאמרה 

' ב ובסי"ראוהו נטבע ונמצא בכמה סי(שנב ). חמותו
ד -שנג). מהם יש הכחשה בדיוק המקום' בא. בגדיו

הרוצח יוזיפאט הודה שהרב את משה עפ הגדת (
וגם סיפר טעם ואופן ההריגה , הנפח הבא להנצל

. והרה המקום ביער ומצאו שם לחי העליון ותחתון
ת מפי "י מסל"פונדקית מצאה ההרוג וסיפרה ע

רע -צ חלה בחולי"נחום מאיר בר' ר(שנה ). ת"מסל
פ ציווי האדון העתיקו "וע, ומסרוהו לשפיטאל

מ אמר לפני "שכ(שנז ). מניירותיהם שמת ונקבר
ס "ששמו אליעזר ברד, עדים' לפני ב, מותו באוסוועט
אמר ' שמע וא' א. בנות' ושיש לו ב, מדובראוונא

. ע(שנח ). ולא הבין דבריו' שאשתקיל מילולי
וכעבור שנה נמצא , גוים העידו שנטבע. מטאבאלסק

). ג"ע ונפסק הרגל בצוה"רגלו במגפיים שהוכרו בטב
בגופו והוא מכחיש ' הכירה בעלה ונתנה סי(שנט 
לפני מותו אמר שמו יעקב (ב ,  נ:הוספות). כ"ואח
ע זיטאמיר ושם אשתו בבאהסלאוו ושם אחיו "וש

שנים '  בוכעבור, העדים דבריו' בפניו וכ' יוסף וסי
ליב נסע ' ר(ב , נא). העידו ויש איזה שינויים בעדות

מבאבער לשקלאוו ונאבד ונמצא הרוג ביער ואתפח 
ע "קאפיל בטב' י והכירו חותנו ר"אשתהי ג' וס

ישראל יודל סאחאראוו (א , נב). ובגומות בפניו ובגדיו
משפאלע נאסר ונחלה ומת ונמצא רשום שמת 

שומרת יבם שיבמה (ד , נב). באסטראג ובפאליצע
נלקח לעבודת הצבא והשיבו מהדואר שמת 

' יהודים שמת בז' ח והשיבו ד"לאנ' בלאזארעט וכ
  ).ח"מ

הלכו ביחד ונמצאו הרוגים והוכרו ' ב(ב ,  קלט:חידושים
ע "וטב' בצבע השערות ובגודל האצבעות ובסי

  ).בגדיהם

קבר ). עדות אשה(עדות . סימנים. ע נאמנות"עיי
  .שאבד

  ואבד זכר
בזמנינו הוי אומדנא כמו צורבא (ד ,  עח:א"ז ח"אהע

  ).חילוק עם הנהר הולך במקום ישוב. מרבנן

  ).ב"ע גרועה וסי"בצירוף טב(ז ,  שלז:ב"ז ח"אהע

  בדדמי
  ).באומרת ברי שאינו בבדמי(ט ,  צט:ד"יו

, סה). בהכרת הבגדים, בהכרת המת(ב ,  נה:א"ז ח"אהע
  ).ח לבבדמי ומאמינים לה"בהכרת המת ל(יא 

  ).בין אשה לשכיר. חילוק בחשש בד( נה :מ"חו

צ "י אם מלחמה בעולם א"כשא(א ,  ריח:חידושים
היינו שמוספת . ב' פי(ג -א, ריח). לשאול אותה

הטעם שמועיל . בסיפור או שרק מסיקה שמת
חילוק בין מלחמה לרעבון . כשאומרת קברתיו

אמרה ששב (ד -ג, ריח). באומרת מת על מטתו
אמרה שראתה שחתכו ראשו . ומת מפצעיוממלחמה 
מת במלחמה או נטבע (א ,  ריט-ד , ריח). במלחמה

ל "ומצאתיו וקברתיו אם חיישינן שההכרה בדדמי וצ
החזיקה (ג -א, ריט). דוקא בסימנים או הכרתיו יפה

נשאת אם . חילוק בין שכיר למלחמה. במלחמה
עישינו (ג , ריט). נחתך ראשו או קברתיו' או. מוציאין

נפלו . עלינו בית והמתינה וראתה שנשרף לגמרי
ד , ריט). ם הוא נהרג ואני נצלתי נאמנת בלי מיגו"עכו

' חיישינן שאו. ע"א במלחמה ובהכרה בטב"ע(א ,  רכ-
  ).'שיטות הפוס. או שמשקר. ב

  ).אשה לאמר מת בעלי(נאמנות ). בדדמי(ע מיגו "עיי



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ק

  מסוכן ומגויד, גוסס, חולה
.). למס. חילוק בין ג. אם מעידין על ג (ה,  כז:א"ז ח"אהע
במקום שנעשה . כ"דאח' כוי. אם מהני במג(א , נט

, נט). טריפה אם מהני שנחתך בסכין מלובנת וסמתרי
בידי אדם איכא מיעוטא . גם ג. לא חיי. וג. מג(ב 

רוב (ו , עז). ס אם מתירין"במשלא. ג(ה -ג, נט). דחיי
. מס. רובן למיתה. ג. השקול' ס. מס. לחיים. ח

ז לא נמצא יש "רע שנמסר לשפיטאל ואח-בחולי
ת "ובצירוף קצת מסל, בחזקת שמת' אומדנות ומדאו

  ).יש להתיר

  מים שאין להם סוף
נ אבל היו אומדנות והוכחות "לא שהו עשת(י ,  קצז:ד"יו

  ).ע בבגדים התרתי"טובא ובצירוף טב

חיישינן למיעוטא בחשש שמא לא (יג ,  מט:א"ז ח"אהע
ב "וכיו' אבל כשהספק הוא בהכרת המת בסי, מת
כי טביעת האיש , ח למיעוטא ותולים במצוי"א

ס ורוב דאי "חילוק בין משלא(ו , נו). 'מסייע לסי
, ס ורוב המסבב מיתתו"למשלא' סליק קלא אית לי

). ס"גוסס שנטבע במשלא(נט ). כגון שהמים נקרשים
ס שנשאת לא תצא לספינה "חילוק בין משלא(ג , נט

גוסס שנטבע (ה -ג, נט). שאבדה שנותנין חומרי חיים
ראוהו (ע -סח). רובי' ס אם מתירין מטעם ב"במשלא

א , סח). צף תחת הקרח וחיפשו כמה שעות ולא מצאו
אם חוששין (ב , סח). תלוי אם המים מגיעים לקרח(

חילוק בין אגם לנהר . ששט למקום רחוק ויצא
נ חצי שעה או "שיעור שת(ז -ג, סח). שמימיו נמשכים

ס "ס להתירה למשאל"חילוק בין משיל. שעות' ב
מילין צריך יותר ' לשוט ב. לאם נשאת לא תצא

' ס(ז , סח). תחת הקרח שטין מהר יותר. נ"משת
יא -ח, סח). ס"ב וחשש שאלה במשאל"סי. ס"משאל

חילוק אם הרוב הוא טעם . ס"רוב המסייע למשאל(
אם (י , סח). הגורם לטביעה ואם הוא רוב שבטבע

). ס"ספק משאל. ס יש בו חזקת איסור דרבנן"משאל
מיל אם ' נטבע בספינה הרחוקה מהיבשה ל(יב , סח

סט ). הקודם' תוכן האמור בסי(ע -סט). ס"הוי משאל
ח מספק "א(ה -ג, ע). ס"אומדנא במשלא] (ד, קיד[

שנחסרו המים ואינם מגיעים לקרח אף דהוי חזקה 
ת הקרח המים הולכין תח(ו , ע). להשתנות' העשוי

ג -א, עח). ס"טריפה ומשאל' ס(עד ). במרוצה יותר
רוחות וראה שאין בריה ' כשהים מגולה והביט לד(

החשש . שעות' נ חצי שעה או ב"שיעור כשת. יוצא
  ).בנהר(ג , עח). הוא ששט תחת המים או מעל למים

). אין בזה חילוק בין בעל ליבם] (ד, קח[ שח :ב"ז ח"אהע
  ).ס"כשלא שהו עליו כשיעור אם דינו כמשלא(ה , שלז

  ).מקום(ע סימנים "עיי

  נפל לאש
כ נמצאו שם "ל ויכול לצאת משם ואח"נ( פ :א"ז ח"אהע

אם צריך . עצמות אדם אם חוששים שהוא של אחר
  ).שתאמר חזו גבראי

  ).ל"כנ(ד ,  ריט:חידושים

  ספק
ז , נה). ס"בס. אם יש להקל בע(ז -ו,  מט:א"ז ח"אהע
בתרי . וקת הפוסקים אם הולכין בתר המיקלבמחל(

בפלוגתא במידי דרבנן (א , נח). ס"בס(ט , נה). ותרי
  ).להקל' ודאי נ

  עגלה ערופה
  .ע הזמנה"עיי

  עד ולא עד בכלל
  ).כשאמר עד היום, א"בנ' בל(ג ,  שכד:ד"פס

  עדות
כשהוזמנו לראות דייקי טפי מאלו שראו (א ,  ב:ד"יו

  ).דין ממון יש לו. כשרות הע(ה , קלח). בעלמא' ראי

. שהוזמנו נאמנים יותר מע. ע(ב ,  מח:א"ז ח"אהע
מתי רמיזה חשובה (ג , עז). ל"כנ] (ג, סג(ט , מח). סתם

ז בשעת ראיה והעידו אחר "כשראו זא(ג -ב, פה.). ע
' נמצא א, לענין הזמה', או ב' כדי דיבור אם הוי כת א

ד "כשכל כת העידה בב. ז"מכחישין זא, פ"מהן קו
הכמין (ד , קה). ל"לכל הנ' אחר בודאי לא הוי כת א

  ).קידושין. לשיקרא לע. חילוק בין ע. ע

שהוגבה . ע' ב(תנו ). י חרש ואלם"ע(ג ,  שכג:ב"ז ח"אהע
  ).ד אם מצטרפים"עדותן בשני ב

קבלת (בית דין . ע אין אדם משים עצמו רשע"עיי
מיגו במקום (מיגו ). עדי; מינוי עדי(גטין ). עדות
עדי (שטרות ). שבועת העדות(שבועות ). עדים

  ).עדים החתומים; מסירה

  אוהב
ושונא נחשדו להטות הדין אבל לא . א(ז ,  קמח:ד"יו

  ).להעיד שקר

ושונא כשרים להעיד . א] (ג, סה[יא ,  מח:א"ז ח"אהע
הוראה בשם רבו אחר מעשה . ובע, ופסולים לדון

  ).חיישינן דאמר בדדמי

. ראה גם לקמן אצל נוגע בדבר). באוה(ע בית דין "עיי
  .שונא

  אין עד נעשה דיין
ד המעשה "כשראו הב] (ב, ב[א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

ד את "קיום שטרות שהכירו הב. ד"וכתבו מעשה ב
  ).החתימות

  אמנה שבשטר מעידין
. נכתב שמה שרה חנה והע' בכתב ראי( רצו :ב"ז ח"אהע

חילוק . מעידים שבגט נכתב חנה שרה אם נאמנים
אם רוצים להוכיח מתוך חתימתן שנכתב כראוי או 

ו -ה, רצז). 'ראי. ידיעה וע. ע. שמעידים בפירוש
  ).ל"כנ(תיא ). העניא-מעניא, ל"כנ(

  דבר ולא חצי דבר
. ע, ח"כתיבה וע. ע] (א,  ד-ב , ג[ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע

כשמהני לדבר שלם מהני מטעם . מסירה. שליחות וע
  ).ד"א חמיגו גם לדבר אחר שבו הו

  חקירות ובדיקות, דרישה וחקירה
ח "החודש צריכה דו. ע] (ג, סב[ט ,  מח:א"ז ח"אהע

). נ הקילו משום נעילת דלת"רק בד, מ"ת כמו ד"מה
סתם . ב, גדולות. חילוק בין ב] (ג,  סד-ד , סג[י , מח
מ ולענין "ז בד"יתירות לענין שמכחישים בו זא. וב

חילוק בין נתכוונו להעיד או . נ"י בד"שאומרים א



  )עדות( ענינים מפתח  

  

קא
ד כדי שלא תנעול "צ חו"מ א"בד] (ד, עג[יא , מט). לא
י לא "או כשאמרו א. א דכשהוכחשו בח"מ י"מ, דלת

ח מטעם דייקא "צ דו"בעדות אשה א(נא ). הקילו
, נד). ח במלחמה וטביעה"צ דו"הטעם שא. ומינסבא

לבעל שמת הוא ' אבל שם שהוא סי. שם העד הוי ב(ח 
ושין גטין וזנות מחלוקת אם דמי בקיד(ד -ב, צ.). ח
ח "ע צריך דו"בדין מרומה לכו. ח"צ דו"מ שא"לד
אם יש בדין מרומה כל . ע יודו"ל דאף במכחשת כו"וי

ח ולא עשו אם העדות בטלה "כשצריך דו. ח"דיני דו
כשאמרו אמש או בעת החתונה של פלוני . לגמרי
. חילוק בין גוף הע. ד"ב אם סגי להיות כחו"וכיו
בדין מרומה (ג , קד). ל"כנ(קג ). ל"כנ(א , צא). ח"לדו

אם צריך . מ צריך שבע חקירות וגם בדיקות"גם בד
ח "אם צריך דו(קכג ). מ חקירות בגוף המעשה"בד

. ח"צ דו"ע דא"בעדות אשה כו(א , קכג). בקידושין
). א לבין הכתובה"אם יש לחלק בין להתיר איסור א

ג , קכג). לאוסרה על בעלה באמרו זנתה(ב , קכג
  ).ח"צ דו"ל א"ראיות דבכל הנ(

, בעדות נשים(ד , קנה). ת"מ מה"בד(ג -ב,  קנה:חידושים
 -ד , קנה). ח"כשצריך ולא עשו דו. בגטין וקדושין

הטעם ששואלים היום בשבוע אחר שאמרו (ב , קנו
' בג' או' וא' בב' או' מה בין א(ג , רמו). היום בחודש
  ).י בחקירות"לבין אמר א

  .ראה לקמן אצל עדות מוכחשת

  הזמה
. כ הוזמו ע"גניבה ואח. הוכחשו ע(ד ,  קלה:חידושים

' ב(ב , קנח.). אם הכחשה תחלת ה. טביחה ומכירה
ז "חילוק בין לא ראו זא. כתי עדים שהוזמה אחת

  ).ד"לבין ראו ביחד ולא העידו תכ

  חמש נשים
לא עשו . טעם שנאת חמותה(א ,  פח-ד ,  פז:חידושים

). חמותה הנשואה לאחר. אשת חמיה. קבותזכרים כנ
לא הובאה . אם הבעיא נפשטה, בת חמיה(ג -א, פח

א , פט). 'שנאה דכמים הפנים כו(ד , פח). בפוסקים
מת ' או' א(ב , פט). כשמת בעלה אם מעידה לחמותה(

ודאי ' כשא, נהרג איך מתירין שתיהן' או' וא
יבמה שנפלה דומה לצרה וגרעה (ג , פט). משקרת

צרתה שגירשה (ד , פט). מיבמה שעדיין לא נפלה
ב , רכב). ת"מסל' נ אפי"א(א , רכב). ונשואה לאחר

מת בעלה של הכלה אם . נ"זכרים הדומים לח(
צרתה (ב ,  רכד-ד , רכג). חוששין משום שנאה קדומה

' א ואוכלת תרומה דאו"מת נשארת בחזקת א' או
ואם קידשה אחר אין בקידושין כלום אף שצרתה 

  ).אתנש

  טעות
או , כשיש הכחשה. תולין בט(ב -יא,  מט:א"ז ח"אהע

או . ע(ב , נד). חילוק בסימן או שינוי בתאריך השטר
מתי מתרצינן (א , קג.). שטר שמוכח שיש בו ט

] ג, פד[א , רצז). מ"נ לד"חילוק בין ד. 'למילתי
ג -ב, רצז). שכיח יותר. אם תלינן בט. ט' נ הי"כשממ(
ובין דבר , בשם האשה. בזמן לט. חילוק בין ט(

  ).בו. בו לדבר שהרוב ט. שמצויין לט

ראה גם לקמן אצל כיון ). מוכחשת. ע(ע עדות "עיי
  .שהגיד

  כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד
בעד . ד דוקא"היינו כשהגיד בב] (ג, נא[ לט :א"ז ח"אהע

מ "שכ(נג ]. ד בענין זה"אם האשה כב, מיתת הבעל
כ שאלו "ע ואח"א וש"וששהעיד לפני מותו על שמו 

). אותו אודות בנו ושיקר בזה אם נפסלה בזה העדות
כ "שיניו התחתונות חסרות ואח' העידו שב(א , סה

א , צא). שיניו העליונות חסרות' אמרו שטעות וב
כשמתרץ (ח , צא). כשלא נגמר הדין יכולים לחזור(

ד -ג, קג). דבריו הראשונים שאמרם לפי האומדנא
מ "בד' והיינו אפי, כשלא נגמר הדין יכולים לחזור(

בלי דין ' א אפי"ח בדין מרומה וי"דו' כשלא הי
ז שצריכים עוד "ח כ"דו' הי' א אפי"מרומה וי

כשמוסיף ביאור לדבריו הראשונים (ה , קג). לדבריו
  ).באופן שאינו סותר

כשאמר השליש לפני עדים חוץ (יב ,  רעא:ב"ז ח"אהע
. ר ואם צריך אמתלאד דרך סיפור אם יכול לחזו"לב

, רעא). ד לשליש"חילוק בין איסורא לממונא ובין בע
). כ באו להעיד"י לך עדות ואח"א' כשא] (ב, ל[יב 
, על הגט נכתב השם בשינוי' בשטר ראי(ח -רצו
כ אמרו המסדר והסופר שבגט נכתב השם "ואח

אם נאמן לומר (ד -א, רצז). טעו' כראוי ובשטר ראי
חזרו מחמת . חילוק אם הע. נ טעו"כשממ. טעיתי

בדבר . כשיש לו מיגו. שטעו' אחרים או. שטעו או שע
חילוק בין לענין . שמצויין לטעות בו ושהרוב טועין בו

לפסול העדים שחתמו על שטר מוקדם לבין להכשיר 
היתה ' שטעה במקום שהעדות הא' או(רצט ). השטר

בשטר מתי נאמן מטעם דמסתברא דלא מייתי אינש 
אם נאמנים העדים לומר (ח -ו, שא). 'יחובה לנפש
' מהעדים נאמן לו' מוקדם וטעו ואם א' שהשטר הי

קמייתא ואם ' תנאי היו דברינו לעקור סהדותי
חילוק . המסדר נאמן לומר שטעה בכתיבת השם בגט

כשיכול לזכות גם בטענה (שלג ). בין נשאת ללא נשאת
הגדה לפני הבעל הוי הגדה חוץ . יכול לחזור' הא
אם . במכתב יכולים לחזור' הי' הא. כשע(תא ). ד"לב

אשה . כמו בע, שבכתב. כך הוא גם במקום דסגי בע
תמט ). אם נאמן לומר טעיתי(תיא ). או בהכרת שמו

על ' בשטר ראי(תנו ). אי הוי חוזר ומגיד. י לך ע"א' א(
כ אמרו המסדר "ואח, הגט נכתב השם בשינוי

). טעו'  ראיוהסופר שבגט נכתב השם כראוי ובשטר
ורשמו ' לפני מותו אמר שמו וכו(א ,  נ:הוספות
, שנים העידו ויש איזה שינויים' ואחרי ב, העדים

ובמשך הזמן נשכחו איזה , שכתבו מיד. סמכינן אע
  ).פרטים

. א כשחוזר וטוען לא חטפתי"בנסכא דר(ג ,  יב:מ"חו
. מחיוב שבועה לפטור. א"מפטור לפטור נגד ע

  ).ל לשבועה"ממשואי

בחודש אם נאמנים ' בב' או. ע' כשב(ד -ב,  קנו:חידושים
לומר שטעו בעיבורא דירחא או בשאר טעות שמצויין 

בין . כשיש ה(ד -א, קנז). וכן כשהעידו בשטר, לטעות
א , קנז). מתי מתרצים דבריהם שלא יסתרו. הע

ב , קנז.). בגופה של ע. ד לבין ה"בחקו. חילוק בין ה(
על המנה . אם מקבלים ע, מאתים' או' מנה וא' או' א(

רובא טעו בעיבורא דירחא (ג , קנז). ששניהם מודים
שאצל הרוב יוכל ליפול אצלם טעות כזה ולא ' פי

לפסול ' חילוק בין הס(ד , קנז). שהרוב טועים בזה
מתי (ב ,  ר-א , קצט). לפסול עדותן' העדים לבין הס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קב

טעות . א"י יוצא ממק"כת. נאמנים לומר טעינו
בשטר . פ לע"בע. חילוק בין ע. לטעות. שמצויים הע

). שיכולים לומר שלא דקדקו אלא בעיקר השטר
  ).לא מהני אמתלא. בע(ג -א, רכח

אין טוען , הוחזק כפרן(טוען ונטען . ע אמתלא"עיי
  ).וחוזר וטוען

  מפיהם ולא מפי כתבם
ט שמת "החתומים עהש. ע] (ד-ג, קלו[ פה :א"ז ח"אהע

. ומתירים לינשא מדמהני ע, םפלוני נחשב מפי כתב
ט כמי "החתומים עהש. כ אין לזה דין ע"וא. מפי ע

חילוק אם . ד ויכולים לומר טעינו"בב. שנחקרה ע
  ).בהרשאה. בשטר קידושין. ד"י בע"יוצא מתח

. בשטר שלא צוה המתחייב לכתבו(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע
בקיום . ד"ד שראו המעשה וכתבו מעשה ב"בב

תא ). ד עצמם את החתימות"שטרות שהכירו הב
כמו , במקום דמהני קרוב או אשה מהני מפי כתבם(

לפני מותו (א ,  נ:הוספות). אשה או בהכרת שמו. בע
אשה מתירין . בע. ורשמו העדים' אמר שמו וכו

  ).ל"כנ(א , נג). כ"מפ

  נוגע בדבר
לא רק בהנאת ] (א,  סו-א , סה[יא ,  מח:א"ז ח"אהע

דיין שבא להעמיד דבריו או , ממון אלא אף בגנאי
. ח שמשקר אלא שהוא נפסל לע"ל דא"מ י"מ. ב"וכיו
. ובע, ובדיין לא ידון רק לכתחלה, כ כמו קרוב"מגזה

, הוראה בשם רבו אחר מעשה חיישינן דאמר בדדמי
. בע(ד , סו). ג"אשה ובמדעל. ל דנאמן בע"כ י"וא

. אומר קדשתיך ורוצה ליתן לה ג(ג , קכט). אשה
  ).ב מכמה טעמים"נ' נק, והיא מכחשת

אם נתבטלה ' מעדי' בנשאת לע(ז ,  רצה:ב"ז ח"אהע
  ).בלעדיו. ע' עדותו ומיירי שהיו ב

  ).כ"חיישינן שמשקר או גזה(ב ,  ו:מ"חו

  .).ק מצטרף לע"אם ש(ג ,  נד:חידושים

  נוטל שכר
  ).וכשמקבל יותר גם בגט פסול, אינו רשאי( יא :ד"יו

ת או "מה. פסול לע] (ד-ג, סה[יא ,  מח:א"ז ח"אהע
כשהוא בלא תנאי דאם יועיל מהני (יא , סה). מדרבנן

גם אפשר . ש כשיש רק הבטחה"ומכ, חזרת המעות
  ).לבטל הפסיקה ולהעיד מחדש

פסול מטעם נוגע או מטעם מה (א ,  קסא:ב"ז ח"אהע
מ בנוטל משניהם או בנוטל גם "נפ. 'אתם בחנם כו
' מורשה בשכר בין יועיל כו(ב , קסא). אם לא יועיל

לפני שראה ואינו . הנוטל ש(ג , קסא). אם כשר להעיד
  .).המעיד אחר שכבר קיבל הש. מחויב להעיד

  מהם קרוב או פסול' נמצא א
פ אם הוי מטעם "מהם קו' נמצא א(ה ,  נד:א"ז ח"אהע
אם תלוי בנתכוין (ז , צ). 'שבטלה מקצתה כו. ע

דושין קי. פ לע"ביחד קו. ד"להעיד או אף בהעיד בב
מ "אם בטלה אף בד] (ד, סא[קכ ). והיו שם כשרים

בקידושין נפסלין בנתכוונו להעיד ] (א, סב). [לשבועה
כ "לא מועיל מה שאח. ד"או דוקא שגם העידו בב

אם . א"גרע מע] (ב, סב). [יעידו הכשרים לבד
  ).מכניסים אותו לכיפה

  ).ס"בפסול מד, בעדות גט( רנט :ב"ז ח"אהע

, בדיני איסור, בחליצה, מ"בד(א ,  פו-ב ,  פה:חידושים
). כמה תנאים חולקים על דין זה(א , קנח). בדיינים

חילוק בין לא . מהם' כתי עדים שנפסלה א' ב(ב , קנח
וחילוק , ד"ז לבין ראו ביחד ולא העידו תכ"ראו זא
בדיני , בחליצה, מ"בד(ד -ג, ריז). מ"נ לד"בין ד
  ).בדיינים, איסור

  ).מהם' מצא אנ(ע בית דין "עיי

  עד אחד
שיטת . אינו נאמר לאסור אחר שמכר( סא :ח"או

רבינו הגדול לא .  רק במצוי אצלו-עלי . ק שנ"מהרי
  ).רצה להכריע

ב "ולכן בהעדאה על שו, בשחיטה נאמן כי בידו( יא :ד"יו
וטירחה , בשחיטה שעתה אינו בידו(ב , יב). נ"א

ש זהירין "מ נאמן שממנים י"מ, גדולה וחזקת איסור
אוסרים . ע' נאמן כבי תרי אוסר רק כשב(ד , יב). 'כו

). א באתחזק איסורא"נאמנות ע(ד , קמח). מדינא
נאמן (רמד ). א נאמן באיסורין כשבידו לתקן"ע(קסא 

בלא (רנ ). אוסרים מדינא. ע' כבי תרי אוסר רק כשב
ת מה "א ומסל"ע(שנה ). כ נאמן רק אם בידו עתה"ח

  ).עדיף

להתיר , ג"א נאמן במקום חדר"אם ע( י :א"ז ח"אהע
אם נאמן . להתיר לישא אחות אשתו, יבמה לשוק

לא נאמן לאסור . באיסורין במלתא דאתחזק איסורא
נ על המלקות אבל אמר "א(ז -ה, יד). אשה על בעלה

חילוק בין זה . כ נבעלה בעדים לוקה"ואח' גרושה כו
א וזנתה דאינה נסקלת ולדין "פ ע"לדין נשאת ע

נגד רוב כשאינו ] [ב, לט; ד, לז[ל ). נאמנות אב על בתו
בדבר שבערוה בלא אתחזק ] (ב, לט[לא ). בידו

הבעל והשליח לאמר (ה , נו). נגד רוב(ד , לג). איסורא
א "ע(ב , קז). ג"במדעל(ה , עז). שנאבד אצלם הגט

). ל"כנ(ט , קיד). בקידושין בלא אתחזק איסורא
  ).גרע מקול(ח , קכא

ה , רו). ת"ג אם נאמן מה"במדעל(ב , רו :ב"ז ח"אהע
חילוק בין זה . א לוקה עליו"כשהוחזק איסור בע(

נ לעונשים "ג שא"לאב שהעיד על בנו שהוא בן י
נ אין חילוק "א א"מ שע"כ] (ג, נב[ז , רפה). ולמכות

בדבר ' בידו נאמן אפי(ג -א, שא). ח"בין סתם אדם לת
אחר שיצא מידו ואמר לו . מכחישו' שבערוה ואפי

שראהו אחר שנודע ' או בפעם הא, שראהו' בפעם הא
מה שהקרעים של (ב , שא). רק בשאר איסורים, לו

א "חילוק בין ע(ג , שא). בידו' הגט ביד המסדר אם נק
טעמא דשותק דשתיקה כהודאה או דרגלים . לפועל
אלא ' נ מטעם דלא עבידא לבזויי כו"א(ה , ש). לדבר

' אפי(יג , שז). ס"ה ונגד סנגד חזק(ג , שז). לגבי עצמה
, שז). אינו נאמן' כשהוא בידו אם להשביח מקחו כו

להחזיק האיסור עצמו קודם מעשה אם מהני (יט 
חילוק אם (כ , שז). א למלקות ולדבר שבערוה"ע

ואם מוציא האשה מידי , מוציא הדבר מחזקתו
חילוק . אסורה לכהן' שהיא גרושה ותהי' כשא. בעלה

שט ). חילוק בין מלקות למיתה. 'בין הבעל לעד א
ס "כשלא הוחזק באחין ובבנים ומותרת מטעם ס(

יש לו אחים או אין לו בנים נגד חזקה ' אם נאמן לו
א בלי אתחזק "אם נאמן באיסור א. ס"דאתי מכח ס

כשאינו בידו אם נאמן בשאר (ב , שט). איסורא
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כשהוא בידו אם (ג , שט). איסורים באתחזק איסורא

אם נאמן בממון בלי (ד , שט). א"סור אנאמן אף באי
ה , שט). חזקת ממון ובמילתא דעבידא לגלויא

א "נאמנות לאסור בחזקת היתר אם יש חילוק בין ע(
אם נאמן באיסור לאו שבמילי (ח -ה, שט). לפועל

להחזיק (ז , שט). דאישות ובאיסור יבמה לשוק
א למלקות "האיסור עצמו קודם מעשה אם מהני ע

קרוב ולהאכיל ' באיסורים נאמן אפי. ולדבר שבערוה
א נאמן "אין ע(ט -ח, שט). בנו תרומה רק מטעם מיגו

לפסול אדם אף שאינו איסור ערוה אבל נאמן לומר 
הטעם (י , שט). מ"שהיא גרושה או שהוא בע

, שט). דנאמנות נשים לומר שמצאו שערות להחמיר
נאמן מטעם אין אדם חוטא ולא לו ומשום (יא 

נגד (יב , שט). א"דם נאמן לעצמו יותר מעא. דמירתת
א נאמן "אם ע(שי ). ממזר' ס בדבר שבערוה או בס"ס
יש לי ' א לבעל האו"חילוק בין ע. יש אחים לבעלה' לו

א נאמן "דע' שיטת הפוס. אחים והאומר אני אחיו
באיסורים . נ"באיסורים גם נגד חזקה ורק פועל א

קרוב ולהאכיל בנו תרומה רק מטעם ' נאמן אפי
). בדבר שבערוה אם חוששין לדבריו(ח , שיח). מיגו
א מחזיק האיסור קודם מעשה מהני אף "כשע(שכ 

כשמחזיק האיסור (שכז ). ביבמה( ד, שכב). למלקות
  ).ל"א ויש רג"אמר שזינה עם א(שעג ). קודם מעשה

בחשוד . אם פוטר את הנשבע ונוטל משבועה( יב :מ"חו
 אם פוטר משבועה .ובשניהם חשודים אם קם לממון

מיגו ] (ב, טז[ג , יב). א ובמודה במקצת"בשבועת ע
אם עד (כא ). מ לאפטורי משבועה"א ול"עדיף מע

  ).ל"כנ] (ב, כח[פ ). המסייע פוטר משבועת היסת

ג , קה). א נאמן בשחיטה"הטעמים שע(ב ,  קה:חידושים
הטעם דנאמנת נדה . כשלא אתחזק איסורא(

חילוק בין בא להתיר באתחזק (ב , רטו). שנטהרה
ג -ב, רטו). איסורא לבא לאסור באתחזק התירא

א מכחיש "א לבין ע"חילוק בין בעל דבר מכחיש הע(
ובין עד , א בדבר שאין הבעל דבר יודע"את הע

' ס' שמעולם לא הי' קרוב לו לבין או' המכחיש או
א "כל מקום שהאמינה תורה ע(ד -ג, רטו). קידושין

' ת או אפי"מה'  שצריך בהיינו דוקא במקום' כו
, רטו). בעדות אשה. בסוטה. בעגלה ערופה. באיסורין

בשותק ויש לו . א נגד חזקה"נאמנות ע(ד ,  רטז-ד 
א או "במכחישו ע, י"באומר א, לידע או אין לו לידע

בידו חשיב . בנאמן עליו כבי תרי, בפועל, בעלים
חילוק (ד , רטז). 'שיטות הפוס. בעלים או מטעם מיגו

). בין אתחזק איסור בגוף זה לאתחזק במקום זה
ג , רכב). א לחייב קרבן"נאמנות ע(א ,  ריז-ד , רטז

באשה ' היינו אפי' א כו"מ שהאמינה תורה ע"אם כ(
א נגד חזקת סברא ונגד חזקת "ע(ד , רכד). מת' או

חילוק בין . אם נאמן לפטור משבועה(א , רלו). דינא
א , רלו). א"ת עשבועת מודה במקצת ושומרים לשבוע

היינו דוקא ' א כו"כל מקום שהאמינה תורה ע(
אם (א ,  רמג-ד , רמב). ת"מה' במקום שצריך ב

האומר פלוני רבעני לרצונו להאמינו על . מצטרף עם ע
' עצמו ועם אשה שהודית שזינתה וחוששין שעיני

  ).נתנה באחר

השקול ' כשיש ס, בידו, באתחזק איסורא(ד ,  רח:ד"פס
, אם מחייב שבועה בטענת שמא(ד , שח.). זולת הע

ב -א, שנ). ג"במדעל(ד , שלח). ואם פוטר משבועה

פ "א בע"כשיש ע, א בשטר אם הוא מפי כתבו"ע(
  ).להצטרף

א בשטר אם "ע(ב -א, שנ). שליש(נאמנות . ע בידו"עיי
  ).הוא מפי כתבו

  עד אחד בקידושין
אנן . ח"לרוב הפוסקים א] (ב, סב[ קכ :א"ז ח"אהע
קכב .). כשאינה מודה בק. ל"כנ(ה , קכא). ישינןחי

שאינה , א יכולה לאמר שלא הבינה או לשחוק"בע(
  ).מודה לעד

, שיח). שנתקדשה לפני עדים' א א"ע(כ ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).אם חוששין לכתחלה(ח 

  עד מפי עד
שמע מפי ' ע ואפי"חילוק בין עמ( עא :א"ז ח"אהע

וחילוק בין קול הברה , הנשים לבין שמע קול הברה
בידוע שיצא קול . א"לקלא דלא פסיק דעדיף מע

פ גוי שאינו "כשיש לחוש שהקול יצא ע. הברה תחלה
כשאמר ששמע מיהודים לא ] (א, קלה[פג ). ת"מסל

  ).הוי קול הברה

ח לא שמעו שהבעל "כשע] (ג-ב, ג[ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע
. שיחתמו. באומר אמרו לע. צוה לסופר לכתוב

ד ולא "מפי ב. ד הוי ע"שנחקרה בב. עהמעידים על 
ע בשמות "נאמנות עמ(ג -א, רו). ל"כנ] (ד-ג, ד). [ע"עמ
, רעא). מ שאשה וקרוב נאמנים"בכ. ג"במדעל. גטין

ד "ב(ה , רחצ ).ד"עדים מפי שליש הוי כשמעו מבע(יב 
א "קיבל עדותו של ע' ד ב"א וב"קיבל עדותו של ע' א

  ).ע"או הוי עמ, אם מצטרפין

. באומר אמרו לכתוב גט או שטר(ג ,  קכב:חידושים
  ).חילוק בין שטר ראיה לשטר קנין

  עדות אשה
א נאמן מטעם דייקא ומינסבא או "ע( י :א"ז ח"אהע

. אמר מת בעלה וחזר בו(א , יט). דעבידא לגלויא
במקרה (א , מז). ד"ד או חוץ לב"חילוק בין אמר בב

 ד, מז). ג אם אמרינן לא פלוג להאמינו"דלעדל
צירוף עד ] (ד, סג[ט , מח). להעיר מיהו בעל האשה(

כשר ואשה או עד מפי עד שאומרים מת נגד עד כשר 
, סה[יא , מח). ת"מומר נאמן רק במסל. אומר לא מת

א גנאי "נוגע בדבר שהוא לא הנאה ממון כ] (א,  סו-א 
. א"נוטל שכר אם נאמן בע. א"אם נאמן בע, ב"וכיו

א "ע(י , מט). נשים שאני' א וה"אוהב ושונא כשר לע
אם יש שם הטעם דעבידא , ס"בסימנים במשאל

. ב"מ לסי"חילוק בין סי. לגלויא ודייקא ומינסבא
אמר (ב , נד). 'ב ב"על סי' והב' ב א"מעיד על סי' כשא

ת או משום "בשעת מיתתו שהוא בעלה נאמן מה
). א חוטא בשעת מיתה ולא לו"א. דאקילו בעיגונא

ד , סו). ממון. רת המת קיל מעא בהכ"אם ע(א , נח
כשיש לה בנים אם (עג ). א"אם נוגע בדבר נאמן בע(

. אם הקילו אף בתחלת ע(א , פז). היבם יכול להעיד
  ).או רק בסופה

לא ' וא' מת ונשאת ובא א' א' א(ז ,  רצה:ב"ז ח"אהע
שח ). מת' לא מיירי שנשאת לעד שא, לא תצא, מת

 -ד , ריט). הקילו במעידין והחמירו בעדות] (ד, קח[
חיישינן . ע"א במלחמה ובהכרה בטב"ע(א , רכ

. חילוק אם ראה הטביעה. לבדדמי או שמשקר
  ).'שיטות הפוס
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א ואמר לא "א מת והתירוה ובא ע"ע(ב ,  רכב:חידושים
, רכב). מת אם יש איסור להנשא משום לזות שפתים

באשה ' היינו אפי' א כו"מ שהאמינה תורה ע"אם כ(ג 
נשים או ' מת וב' א או"ע(ב ,  רכג-ד ,  רכב).מת' או
מת ' אשה או(ד -ג, רכג). לא מת' א ואשה או"ע

' כ באה אשה ואו"לא מת ואח' א ואו"והתירוה ובא ע
ג או "ת במדעל"א נאמן מה"אם ע(ד , רכד). מת

  ).משום עגונא

  עדות מוכחשת
א נאנסה דמי "נבעלה ועא' א או"ע(ד -א,  לג:א"ז ח"אהע

א קמסהדי או "דתרווייהו בא' א נתגרשה כו"לדין עא
א אומר נתגרשה "ע(א , לג). 'כו' א תנאי הי"לדין עא

' חילוק בין אם א. א רק על פיהם"והיא בחזקת א' כו
אומר מנה ' א. ל דטעה"מהם ודאי שקרן או כשאפ

ג -ב, לג). על המנה. אומר מאתים מקבלים ע' וא
ין א פרוע וא"עא. א"י יוצא ממק"א תנאי וכת"עא(

העד המעיד ] (ד, מה[ו , לג). א"י יוצא ממק"כת
כיון דלהכשירה בה אין להמשיך מזה , שנאנסה

ז והוכחש "דברים שתלאן זב' ב(ג , מח). איסור עליה
חילוק אם הוכחש בו או . אם הוי כהוכחש בכולה' בא

ז בחקירות הוי "זא. המ. ע(ד , מח). שאין מאמינים לו
והיינו , ם בטלה כולה"לרמב. כהכחשה בכולה

ולחכמי , כששניהם מעידים על ההלוואה או המיתה
ואם שניהם . ז בכל ע"לוניל הוי כאילו מכחישים זא

א "מודים שהיתה הלוואה או מיתה דנין על פיהם כע
מעיד שבעלה חי במקום פלוני ' כשא(ה , מח). נ"ממ
הוי הכחשה בכל , מעיד שאינו חי במקום ההוא' והב
אינו ' זו שהוא חי העד הב. עם אמרינן דב"ולרמב. הע

כשההכחשה היא בזמן ומקום (ו , מח). מעיד כלל
' ובא, ע"ל דהוי הכחשה בגוף המעשה לכו"המעשה י

. מילי נינהו' המנות ב' ל דב"מאתים י' אומר מנה וא
. ז בחקירות אם מצטרפים לע"המכחישות זא. ע

מ פסול "י דהכחשה בחקירות בד"לשיטת רש. אחרת
ת "בו מצטרפים ולשיטת סה' רק בדבר שהזמה תלוי

ז "המכחישות זא. ע(י -ז, מח). ל דאין מצטרפים"י
א לתלות בטעות אם נפסלים "בבדיקות בדבר שא

חילוק . אחרת כשבאים להעיד ביחד. זו ולע. ז לע"עי
מרדעות וזה ' בין זה אומר שהלבנה היתה גבוהה ג

לבין זה אומר מנה הלווהו וזה אומר ' אומר ה
. זה אומר מנה שחור וזה אומר מנה לבןמאתים או 

יא , מח). חילוק בין מונה לכולל' בזה אומר מנה כו
אומרים שפחה הכניסו ' אומרים נשבית וב' ב] (ד, סד[

נאמנים כי אין הראשונים יודעים להכחישם , תחתיה
חילוק בין הוזמו על הטביחה ] (ג, סו[יא , מח). ז"ע

ד מכאן ולהבא נאמנים על "ולא על הגניבה למ
וזה ' זו לבין זה אומר ג. הגניבה אף שודאי שקר בע

אומרת נהרג ' אומרת מת וא' צרות א' ב. 'אומר ה
. ע] (א, עג[יא , מט). ודאי משקרת' מותרות אף שא
. ז בחקירות בדבר שאפשר לטעות בו"המכחישות זא

מאתיים בהכחשה ממש אם ' או' מנה וא' או' א
המכחישות . ע] (ג, גע[יא , מט). מחייבין אותו במנה

ז בחקירות במילתא דרובא אינשי טעו נאמנים "זא
במילתא דרובא דאינשי לא טעו . נ"אף בהכחשה בד

, במילתא שצד הטעות כמו צד דלא טעו. נ"נ אף בד"א
' או' א] (ד, עג[יא , מט). מ מחלוקת"נ ובד"נ א"בד

א הטעם "י, קיימת למנה. מאתים ע' או' מנה וא

' א דנק"א דמיירי שאין הכחשה וי"וי, דעבידי דטעו
הוכחות דמיירי . ל"כנ(נ ). הכחשה בבדיקות

א "וגם ברשב, א דהיינו בהכחשת לא כי"וי, בהכחשה
ולא במנה ' ז במנה הב"ל דמיירי שמכחישים זא"י

מ "חילוק בזה בין ד(ב , נ). ומיירי במונה', הא
הוי ' בהכחשה בצמצום מקום הסי(ה , נ). לנזירות

דמי ' בא או(ו , נ). 'או במנה הא'  הבכהכחשה במנה
דמי חבית שמן בודאי יש הכחשה גם ' או' חבית יין וא
בלא עבידי ' הוכחות דמיירי אפי(ז , נ). 'במנה הא

הכחשה בגוף הענין אם הוי כהכחשה (נא ). דטעו
כזית ' או' א(נב ). נהרג' או' מת וא' או' א. בחקירות
ד "ול, כזיתים הוי הכחשה בחקירות' ב' או' אכל וא

הוי ' לגבי הא' מאתים דהמנה הב' מנה וא' או' לא
הכחשה בגוף הענין הוי הכחשה בחקירות . בדיקות

או כמה ' י כמה הי"מ כשאמר א"ונפ. או דאין כאן ע
מ "שכ(נג ). בגוף' י צמצום מקום הסי"או שא, אחר

א אלא ששאלו "ע וש"שהעיד לפני מותו על שמו וש
אחר גמר ' שקר זה הי. זהאותו אודות בנו ושיקר ב

נמצא רשום אצל השמש (נד .). ואינו מענין הע. הע
רק בשם הבת ' שקודם מותו אמר שמו ושם אשתו וכו

ז , נד). שטר חליצה שנכתב בו זמן מוקדם. שינוי' הי
. הטעם שמקיימין ע, מאתים' או' מנה וא' או' א(

' ע והעידו שב"נטבע שהכירוהו בטב(ב , סה). אמנה
שיניו ' משיניו העליונות חסרים והאשה אומרת שב

ג , סה). נפסלה לדידה. התחתונות חסרו אם כל ע
). ע"עבידי דטעו בשינים חסרות ולא עבידו דטעי בטב(

חילוק בין . א דלא תלינן בטעות"שיטת מהרש(ד , סה
אם העד המכחיש מסייעו בגוף העדות שאז נאמן 

ף אינה מסייעת בגו' לבין מה שהאשה מכחישה בסי
אשה . מ וע"ד לד"חילוק בין דבר שצריך חקו. העדות
. חילוק בין ריעותא בתחלת ע). ד"צ חקו"שא

חילוק בין טעות בשעות (ו , סה.). לריעותא בסוף ע
או דנהי דלא מפסלו בהכי , לטעות בקביעא דירחא

חילוק בין הוכחשו מאחרים או . אין עדותן עדות
שינוי בתאריך השטר לא (ח , סה). שנזכרו מעצמם

חילוק בין הכחשה . תלינן בטעות והשטר בטל
פ "כמ(ט , סה).. מ"נ לד"בחקירות לבדיקות ובין ד

אשה יש לסמוך . ובע, ג בטעו"ל דתלינן בכה"ס
. ע"ג יש להקל ולסמוך על טב"במדעל(י , סה). עליהם
יא , סה). וטעו' ל דלא דייקו בסי"ע י"טב' כשהי

ע יש "בכשיש גם עדים שלא הוכחשו והכירו בט(
בין פאוולאוויטש לפעטראוויטש עבידי (פג ). להקל
אם צריך ששניהם . כשרה. בבדיקות ע. ה. למטעי

כשאמר ] (ב-א, קלז[פה ). מעידין על גוף המעשה
. כתי ע' ב. בבדיקות. ה. שטעה ומוכח שטעה

-א, פו). שטעו' כ אמרה כת א"ז ואח"המכחישים זא
' ז בחקירות בטל אבל מה שכת ב"המכחשת זא. ע(ח 

). כמה הוכחות לזה. אינה מבטלת הע' מכחשת כת א
א "מ אם הוי כע"ז בד"המכחישים זא. ע' ב(ג , פו

נ "בד' כת א(ד , פו). בהכחשה ואי זוקק לשבועה
כתות ' ז בבדיקות בטלה וב"שמכחישות זא
כ בהכחשה בחקירות "כמו. ז קיימת"שמכחישות זא

לכן , א"אשה שכל כת יכול להיות ע. וכן בע, מ"בד
י "ור, ל לרב"כהנ(ח -ו, פו). א נהרג מותרת"א מת וז"ז

אשה . ולכן בע, כתות המכחישים בטלה' סובר דגם ב
ל "הוכחות דקיי. ז בחקירות בטלה"שמכחישים זא



  )עדות( ענינים מפתח  

  

קה
כתי ' א נהרג כשהם כב"א מת וז"ז(ט , פו). בזה כרב

כשהיו (י , צ.). ע' ומותרת אם מצטרפין להיות כב. ע
אמר לא שמעתי אם ' שמעתי והב' ואמר א' במעמד א

ב אינו "תנאי וכיו' שאחד מהם או. ע' ג(ג , קב.). הוי ה
  ).ע"א נגד ב"רק ע' מ נק"מוכחש מהאחרים מ

לא טענינן בדלא שכיחא ] (ג, כט[יב ,  רעא:ב"ז ח"אהע
. בשם אשת המת הוי ה. ה(ב , רצז .).להסיר הה

מ בגטין "ע(ט -ח, רצז). בחקירות או בבדיקות
. מ"נ או לד"אם דמי לד, כולם מקודשת'  ולדוקדושין

' הריני נזיר ב' שא' או' כת א. נהרג' או' מת וא' או' א
שנב ). במונה ובכולל', הריני נזיר ה' שא' או' וכת א

עדים ' ב(שנז ). שכולם ראוהו' בדיוק מקום סי. ה(
ולא הבין ' אומר דאשתקל מילולי' א, מ"שמעו משכ

' כשמשקר בפרט א(ד ,  נ:הוספות.). ה' אם הוי, דבריו
  ).שקר. חוששים שכל הע

ז כדי "שלא יכחישו זא. אם מיישבין דברי הע( ו :מ"חו
. עדותן ואולי מ' חילוק בין לא פי(א , ו). להוציא ממון

, עצמן בדבר אחד. עצמן לגמרי לבין כיוונו עדותן ומ
  ).בכשרות העדים' או שנעשה ס

בחודש ושניהם ' גא "בחודש וז' א ב"ז(א ,  קנו:חידושים
פירש שטעה בעיבורא ' או שא, אותו יום בשבוע' או

בחודש אם ' ב' כששניהם או(ג -ב, קנו). דירחא
' או' א(ב , רח). נאמנים לומר שטעו בעיבורא דירחא

ביום . אם הוא שעות זמניות. בשבע' או' בחמש וא
, רכב). לא מת' מת ואשה או' א או"ע(ג , רכב). המעונן

' א ואשה או"נשים או ע' מת וב' א או"ע(ב ,  רכג-ד 
ד -ג, רכג). נהרג' או' מת וא' או' א(ג -ב, רכג). לא מת

כ "לא מת ואח' א ואו"מת והתירוה ובא ע' אשה או(
פלוני רבעני (א ,  רמג-ד , רמב). מת' באה אשה ואו

אף , ומצטרף עם עד אחר להרגו' לרצוני פלגינן דיבורי
ע לאחר והעד השני שאנו מפרשים דבריו שפלוני רב

א מטעם זה דהוי הכחשה "ל, מעיד שרבע אותו
  ).ביניהם

א שמשקר אם יכולים "נ יש ע"כשממ(ג ,  רצ:ד"פס
  ).אחרת. להצטרף לע

  עדות מיוחדת
  ).בעדי כיעור(א ,  כד:א"ז ח"אהע

ד "א וב"קיבל עדותו של ע' ד א"ב(ה ,  רחצ:ב"ז ח"אהע
או הוי עד מפי , א אם מצטרפין"קיבל עדותו של ע' ב
  ).עד

  עדות קידושין
ידיעה ואומדנא או צריך . אם סגי בע(ח ,  צ:א"ז ח"אהע
יחוד הן . ביאה אמרינן הן הן ע. בק. ראיה דוקא. ע

-ח, צ). קרוב לו' קרוב לה ס' ס. ק' ביאה והוי ס. הן ע
אם ' לבין ס. חילוק בין זרק לה מרצונה דיש כאן ע(ט 
. ה ולא ראו העראו שקידש. ברצונה דאין כאן ע' הי

ד "למ(יא , צ). שולח סבלונות בפני עדים. במה קידשה
אם בא ' כלל אפי. אין כאן ע' יחוד כו. א הן הן ע"ל

הודאה הבאה (טז -יד, צ). ז"א עושה בב"וא' עלי
, צ). ק"מחמת כפירה יש לה דין הודאת האשה בלא ע

. כשהע(צב ). שהיא לא ראתה אותם. הטמין ע(טז 
אם הוי כמקדש . ק' מסופקים אם קרוב לה או בכל ס

לעדים אם רצתה להתקדש אין ' כשס(א , צג.). בלא ע
. כשהע(ה , קה). ואינה מקודשת מספק. כאן ע

, סא[קכ .). ק. ע' מסתפקים אם כיוונה לשחוק אם נק
ל "ידיעה או צ. אם סגי בע(קכח ). בפני אב ובנו. ק] (ד
  ).תלוי אם אתרעי חזקת פנויה. דוקא' ראי. ע

  .אה לקמן אצל תרי ותריר

  עדות קנס
הודאה הבאה מחמת כפירה אין (טז -יד,  צ:א"ז ח"אהע

  ).ק רק כמודה בקנס"לה דין ע

  א יכול להזימה"עדות שא
י "כשאמר א. מ"בד] (ד, עד[יא ,  מט:א"ז ח"אהע

  ).בחקירות

בגט או שטר שאין בו זמן או (ו ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  ).מקום

  עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
' דלא רק בנפסל א' נ' מהירו(ב ,  מח:א"ז ח"אהע

מהעדים בטלה כולה אלא אף בבטלה מקצת 
הוזמו על . שגם הבבלי מודה בזה' נ' מהפוס. מהעדות

. עדויות' כ על הגניבה שאני דהוי ב"הטביחה ואח
). ל דבהכחשה לא בטל גם המקצת בבירור"מ י"מ
לה ם בט"לרמב. ז בחקירות"המכחישים זא. ע(ד , מח

ג , נד). אם שניהם מעידים על המעשה, כולה
א "הטעם דל(ו -ה, נד). כשהוכחש במקצת עדותו(

בפלוני בא על , ד"בפ' עדות שבטלה מקצתה כו
בטלה . מהם קרוב או פסול ע' נמצא א(ה , נד). אחותי

  ).'שבטלה מקצתה כו. אם הוי מטעם ע

  ).בהכחשה(ד ,  רחצ:ב"ז ח"אהע

  'פלגינן דיבורי
. א ע"הטעם דל. פלוני בא על אשתי(ב ,  מח:א"ז ח"אהע

א או מדאשתו "בנ' מדהוו ב', שבטלה מקצתה כו
דוקא כשאין ] (ג, סג[ט , מח.). ז בגדר ע"כגופו וא

נב ). ד"א פ"מאמינים לו בזה אבל אם הוכחש בזה א
כשהוכחש (ג , נד). מאתים' או' מנה וא' או' בא(

  ).במקצת עדותו

' כשאו. יבור או המשמעותהד. פ(ט ,  רפט:ב"ז ח"אהע
  ).זניתי עם אשתך

על , פלוני בא על אשתי, פלוני רבעני(ב -א,  רמג:חידושים
כשנוגע (ב , רמו). אבל לא בפלוני רבע שורי, אחותי
  ).כשמעיד שהלוה לו ברבית, בעדות

  ).ולא בקנינים. דוקא בנ(ד ,  שכג:ד"פס

  פסולי עדות
מדרבנן ואם . מגביה ידו ולא הכה פ] (א, ד[ רמח :ד"יו

  ).'מדאו. הכה פ

כשאפשר שאינו בדרך . עם הארץ(ה ,  צ:א"ז ח"אהע
. ע דרבנן אם הק"המקדש לפני פ. מדבריהם. פ. ארץ
חשוד על (ז , צא). ריקים ופוחזים(יט , צ). בטלה

או שאין חייבין עליה , השבועה שאינו שבועת ממון
ע דרבנן לגבי קידושין "פ(קכד ). משום שבועת ביטוי

ה שאינו בתורה וישנו "ע(קכה .). ושין ושבועת העגיר
ח שמסברא לא עמדו בנסיון ואכלו "אנ. א"בד

אם בעינן . יצרו תקפו. ב אם נפסלו לע"טריפות וכיו
  ).שמא עשו תשובה. רשע דחמס

ש בשבת ומתנצל שאינו "מוכר יי( רנט :ב"ז ח"אהע
אם (ב , רפה). ולא הכריזו, מטלטל המעות ואינו מודד



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קו

נ לומר שיש אחים "א(יג , שט.). שליח הגט מצטרף לע
הגט שניתן . ע(ז -שעו). ח"אנ(ג , שיח). להצריך חליצה

  ).כ"בע

  ).חשוד אשבועה שאינה שבועת ממון( ז :מ"חו

. ת"ק אם הוא פסול מה"המלוה בר(ב ,  רמו:חידושים
, י"טבח שהוציא טריפה מתח. הלוה והעדים והערב

  ). מאומנתובמזיד או ממונה לרבים ושעבירוהו

ע "פ(ב -א, רצ). כ"הגט שניתן בע. ע(א ,  רפט:ד"פס
חילוק בין זה . מדרבנן לענין קידושין וגירושין

  ).לשבועת העדות

  .ע משחק בקוביא"עיי

  קטנים
  ).להעיד מיהו בעל האשה. ג"במלדעל(ג ,  מז:א"ז ח"אהע

. נאמנים לומר זה אחיו וזו יבמתו(ג ,  עדר:ב"ז ח"אהע
  ).קודם מעשה או דהוי גילוי מלתא' מטעם שא

  קרובים
ה "ב נאמן כי רמאשמ"בנתינת קבלה לשו( יא :ד"יו

  ).נ הקרוב"ב א"אחרי שנפסל השו, ג"ומלדעל

  ).אשת חורגו(ח ,  קיד:א"ז ח"אהע

מהעדים ' כשנמסר הגט לשליח וא(ב ,  רפה:ב"ז ח"אהע
  ).לשליח. ק

,  קנה-ג , קנד). ח"אב ובנו לעדות קדוה(א ,  עד:חידושים
בן וחתן . קרובי האם. חתן בן אחיו. חקירות שונות(ב 

  ).חתן בנו. גיסו לו והוא להם ושניהם לעלמא

  .סקילה. נאמנות). קרובים(ע בית דין "עיי

  שונא
  .).גמור פסול לע. אפשר דש(יט ,  צ:א"ז ח"אהע

  .ראה לעיל אצל אוהב

  תרי ותרי
. 'אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא אחזקתי( ב :ד"יו

  ).שיטת הפוסקים

). 'ת אם הולכין בתר חזקה מדאו"תו(ז ,  נה:א"ז ח"אהע
. ע' כ באו ב"העידו שמת ונשאת ואח. ע' ב(יא -י, פו

אם . 'לא תצא או תצא מדרבנן או תצא מדאו, שחי
כ "א העיד שמת ונשאת ואח"יש חילוק בין זה לע

כ "נתגרשה ונשאת ואח' או' ב(רצה ). א שחי"העיד ע
נתגרשה ' או' ב(ג -א, רצה). לא נתגרשהואמרו ' באו ב

ד או תרי "לא נתגרשה אם מאמינים לב' ד או"וב
כ באו "מת היבם ונשאת ואח' או' ב(א , רצה). כמאה

לא מת לחי ' או' חילוק בין ב. ואמרו לא מת' ב
בלא נחקרה עדותן אזלנין בתר רוב (ב , רצה). לפנינו
כ באו עדים "פ שנים ואח"נשאת ע(ד , רצה). דיעות

חיוב חטאת או ' חילוק אם יש ס. ואמרו לא נתגרשה
או שמת , איסור לבועל' כ ונשאר ס"שנתגרשה אח

פ "לכ(ז -ה, רצה). איסור יבמה לשוק' כ ונשאר ס"אח
נשאת אחר שבאו ' לא תצא אפי' מעדי' בנשאת לא

ובאתא , ובנשאת קודם לא תצא בכל אופן, עדים
שאת קודם בנ' גברא ועדים מעידין שהוא בעלה אפי

ו , רצה). 'וזוהי שיטת הירוש. דוקא' מעדי' ל לא"צ
כ "ואח' י עדות אבהתי"ראובן הוציא שדה משמעון ע(

שכדין ירד והשדה ' אם או' הביא שמעון עדות אהבתי
נשאת (יא -ח, רצה). ד"בחזקתו או מצד זילותא דב

חילוק אם יש חזקת , כ באו עדים"פ שנים ואח"ע
ת אם אזלינן בתר "בתו(ח , רצה). איסור ואשם תלוי

). ל חזקת איסור"פ באשם תלוי צ"עכ. ת"חזקה מה
ת בדרבנן בחזקת איסור ובחזקת "תו(יב , רצה
ר "מעידים שהשם נכתב בשט. כשע(ה , רצז). היתר

ת "ב לא הוי תו"ח בו וכיו"בטעות או אנוסים היו עה
  ).ונאמנים

 אמרו לה מת בעלך' ב(א ,  פה-ד , פד. ד,  פב:חידושים
ואמרו לה חלוף ' כ באו ב"כ מת בנך ונשאת ואח"ואח

אם , שהרי לא אתחזק איסורא, אם תצא, הדברים
' חייבים אשם תלוי ואם יכולה להנשא רק לא

  ).מעדיה

' דאו' ס(ג -ב, שב). בדרבנן מוקמינן אחזקה(ד ,  פז:ד"פס
  ).חד וחד בעדות אשה דנאמן כתרי. או דרבנן

חזקת (ע חזקה "עיי. ראה לעיל אצל עדות מוכחשת
  .תפיסה לאחר שנולד הספק). מעיקרא

  תרי כמאה
' ד יותר מב"אם מאמינים לב(ג -א,  רצה:ב"ז ח"אהע

ו , רצז). בדבר המפורסם לרבים(ב , רצה). עדים
. 'כתות ודאי טעו מאמינים לכת ג' מהב' כשא(

  ).באומדנא הולכין אחר רוב דעות

  עונה
  ).וסת(נדה ). עונה(ע אישות "עיי

  ד"י בעונש
מלקיות או עבירות . לקה ושנה( שלא :ב"ז ח"אהע

  ).מחזקות

  מלקות
  ).עד אחד(ע עדות "עיי

  עופות
. טהורים. שיטות הפוסקים בסימני ע' בירור ד( ס :ד"יו

ד , ס). קיטאייסקע גענז. אווזות שחרטומיהן שחורים
). בגופו' סי' אם מהני חרטומו רחב וכף רגלו רחבה וג(
. פואון. טווס. אווז הבר(ו , ס). דורס ואוכל' פי(ה , ס
אווזות בני תרבות שחרטומיהן שחורין אין (ז , ס

  ).ל"כנ(רעז ). לסתור מנהג המתירים

  .שחיטה). מרה(ע טריפות "עיי

  עטיפה
יברך בעת עטיפת הראש וחלק . הגוף או הראש( ע :ח"או

  ).מהגוף ותיכף ילבישו על גופו כנהוג

  .ע ציצית"עיי

  עיבור
אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה (ו ,  יג:א"ז ח"אהע

אם אפשר שתתעבר לפני שראתה . או סמוך לטבילתה
ח וכמה ימים אחר נישואין אמרינן "נולד ו(מב ). דם

  ).מקוטעין' ילדה לז

. אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת(ג ,  קצ:חידושים
פ רוב "ע(א , קצא). תאומים. סנדל אינו בר קיימא

  ).קולטת הזרע ביום תשמישה

  .שיפורא גרים. נפל. לידה. ע אין אשה מתעברת"עיי



  )הרע עין( ענינים מפתח  

  

קז
  עין הרע

מטעם זה עשוי אדם שלא להשביע (ג ,  מ:א"ז ח"אהע
  ).יעקב אמר למה תתראו. עצמו

  עיר
עירובי ). שמו ושם עירו(סימנים ). עיר(ע לשון "עיי

  ).עיר(עירובין ). עיבורה של עיר(תחומין 

  עירובי תחומין
בתרומה . ביין לנזיר. נ"באסוה(ב ,  קי:א"ז ח"אהע

אם סגי בחזי לאחריני . פ"לגדול ביוהכ. לישראל
הטעם דאמרינן הואיל (ג , קי). וביכול לישאל עליו

  ).ויכול לישאל רק בנזיר ולא בהקדש

א , רה.). דיני היוצא חוץ לת(א ,  רה-ד ,  רד:חידושים
א והוא "יש לו ד. יצא חוץ לת. ישב בדרך וחשכה לו(

דיני (ב , רה). אמות' לכל רוח שירצה או ח, באמצען
. ביתו למזרח ונתן הע' הי(ג , רה). מערב ברגליו

שובת חוץ לעיר שאינה מוקפת (ד -ג, רה). במערב
  ).א"מחיצות אם היא נחשבת כד

). ש"עירב ביה. נטמא מבעוד יום' ס(ג ,  רז-ג ,  רג:ד"פס
א ,  שמז-ד , שמו ).ב מיל מדרבנן"י. אם ת(א , רד

  ).ש"ירב ביהע(

  עיבורה של עיר
). דומה לדין קשת' אם דין בית יוצא כו(ג ,  סג:חידושים

ב , רה). מודדין הקרפף מחוץ לבית הסמוך לעיר(ב , ע
הבלעה . מתי נותנים קרפף לעיר. מדידת הת(ב ,  רו-

  ).וקידור

  3עירובין
  .ע שתי וערב"עיי

  ביטול רשות
. אם יכול לחזור מביטולו בשבת(ג -ב,  סד:חידושים

  ).חילוק בין ישראל לצדוקי

  פי תקרה יורד וסותם, גוד אחית
  ).'כשיש תחתיו חלל יותר מכ] (ג, יב[ קטו :ח"או

בגזוזטרא . במחיצות שאינן ניכרות(ד ,  סד:חידושים
  ).מהמים' שהיא למע

אמרינן (ד , שסא). הקירוי משופע' אפי(ד ,  שמה:ד"פס
' בד, פולשמחיצות שאינו מ' בב', ו במחיצה א"פתי

  ).'שיטות הפוס. מחיצות בצירוף הפצימין

  גוד אסיק
  ).במחיצות שאינן ניכרות( לט :ח"או

  ).ל"כנ(ד ,  סד:חידושים

  גשר
אם הוי קרפף שלא (ג , לט). 'אם אוסר ברחב י( לט :ח"או

  ).הוקף לדירה

  דלתות
ר גמורה בלא "אם מועיל ברה(ב ,  סד-ד ,  סג:חידושים

  ).ננעלת' א. ד. ראויות לינעל. ננעלות בלילה. ד
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  חורים
  ).ר"י ולרה"ט פתוח לרה"למטה מי. ח(ב ,  שסא:ד"פס

  חצר
שנפרצה ורבים נכנסים בזו ויוצאין . ח(א ,  רד:חידושים
  ).של יחיד. של רבים לח. חילוק בין ח. בזו

  כוורת
  ).'שיטות הפוס. זרק כ(ב -א,  שסב:ד"פס

  כרמלית
  ).י" שהם רהיש מקומות בו. ים(ב -א,  מט:חידושים

  לחי
כשרחבו מרובה . ט"שהרחיקו מהכותל ג(ו -ב,  מ:ח"או

  ).העומד מאליו, מבחוץ' הנר. ל. מהאויר

אם הוא גם . אשרה. עושין ל] (ד, כא[ קסג :ב"ז ח"אהע
  ).לגט. חילוק בין ל. 'מדאו. במקום דמהני ל

שהוא . ל. ט"הגביהו מהארץ פחות מג(ב ,  סב:חידושים
  ).חילוק בין מבוי לחצר. משהויין' מהכותל אי סגי בב

  מבוי
). שנפרץ בראשו או בקרן זוית. פרטי דיני מ( מא :ח"או

  ).שלנו אם חשיב כחצר. מ(ח , מא). עקום. מ(ז , מא

א לעצמו "שעירבו כ' עקום כד. מ(ג , רג: חידושים
. קטנים פתוחים למ. מ(ד , רג). ז בשבת"ועוברים זא

ינה רגילה בו שנפרך לחצר שא. מ(ב , רד). מפולש
נפרץ חצר כנגדו . ונשארו גיפופי מותר לטלטל בהם

  ).בחצר מחלוקת, במבוי אסור לטלטל

שלא נשתתפו בו ולא עירבו חצרות עם . מ(ד ,  שמו:ד"פס
  ).הבתים

  י אחר"מזכה לו ע
נותן מעה לחנוני כדי שיזכה לו (ט -ח,  ערה:ב"ז ח"אהע

, י אחר לא זכה הנותן"וזיכה החנוני לבני החצר ע
' בדעת החנוני להקנות לו בזה או כי לא הי' שלא הי

  ).י המעה שנתן"א ע"ז כ"בדעת הנותן לקנות עי

  מחיצות
). ארעי וקבעות. מ. שאין מגיעות לתקרה. מ(ו ,  ח:ח"או

גשר (לט ). רוחות' עומד מרובה על הפרוץ מב(ז , ח
ג , לט). שאינן ניכרות. מ(ב , לט.). אם מבטל מ' רחב י

  .).שים אם מבטלין ממים הנקר(

  ).רשויות' חילוק בית לב(ג ,  כ:ד הוספות"יו

חילוק בין אם אין . גוד אחית במרפסת(ג ,  מח:חידושים
דיני בור (ד , מח). שום מחיצה או שיש מחיצת הבית

תל המתלקט . אם מים מבטלין מ(ב -א, מט). וחוליתו
עומד . חבלים' י ג"ע(ג , סב). ורבים בוקעים בו' כו

-ב, רד). 'אתי אוירא דהאי גיסא כו. מרובה על הפרוץ
דלתות שאין , מתי אתו רבים ומבטלי מחיצות(ג 

חצר שרבים , מעלות ומורדות, פסי ביראות, ננעלות
שאין עשויות בידי אדם ואינו רואה . מ. עוברים בה

קש או עפר בחריץ (ב ,  רז-ד , רו.). עצמו בתוך המ
. בית לחריץחילוק בין . 'שיטות הפוס. מתי מבטל

  ).ומדרבנן' מדאו. להיות כפתח שרצו מערבין אחד

' וחקק בתוכו ד' בית שאין בתוכו י(א ,  שסא:ד"פס
כשאין צד החיצון ' אם מצטרפין לי, רחוק מהכתלים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קח

  .)דרבנן שנעשו בש. מ(ד , שסא). 'גבוה י

  ).דפנות(ע סוכה "עיי

  נכרי
או ' הרבה ישראלים דרים בבית א(ב ,  סד:חידושים

הרבה . אוסר עליהם. אם הנ' אוכלים על שלחן א
  ).שבעיר אוסרים עליהם. אם הנ' בתים בחצר א

  ספינות
  .).לס. דיני טלטול מס(ב ,  מט:חידושים

  ספק
תחומין כשר אף דאדם בחזקת . ספק ע(ז ,  קנז:ד"יו

  ).תחום ביתו

  עיר
  ).של יחיד ושל רבים. דיני ע(ג -ב,  רו:חידושים

  עירובי חצרות
  ).שותף לזה ביין ולזה בשמן(ד -ג, מו ש:ד"פס

  פלטיא
אף ' מחיצות שהעומד מרובה כו' אם יש לה ד( צה :ח"או

  ).ת"ר מה"ל דאינו רה"ו י"שבכל צד מבוי י

  פס
ט אם נידון משום "המרוחק מהכותל ג(ו -ב,  מ:ח"או

ל סמוך "ביראות צ. בפ. 'בסוכה בדופן ג(ו , מ.). לחי
  ).לכותל

  ).ר גמורה"אם מועיל ברה(א ,  סג:חידושים

  צורת הפתח
כשהקנה (ד , מ). ט"כשהקנה מרוחק מהכותל ג( מ :ח"או

רוחות ' בפרוץ מרובה מד(ז , מ). פחות מעובי אצבע
ט "כשהקנה מרוחק מהכותל ד(ט -ז, מא). 'ביותר מי

כשהוא . ובקעי בה רבים יש להקל מכמה טעמים
י "י הוספת לחי או ע"משני צדדים יש להחמיר ע

  .)גידודי

אם (ב ,  סג-ד , סב). ט"פחותה מי(א ,  סב:חידושים
  ).ל"כנ(ב -א, סד). ת"ר גמורה מה"מועיל ברה

  קורה
' אם צריכה להיות בריאה לקבל כ(ב -א,  סב:חידושים

  ).אריחים לארכה

  קרפף
. סאתיים וארכו פעמיים כרחבו' פחות מב(ג ,  לט:ח"או

  ).גשר. הוקף לדירה' דיר וסהר אם נק

מבוי ושביל שנפרצו לרחבה (ד -ג,  רד:חידושים
  ).'שיטות הפוס. שביניהם

). מותר עד אמה יתר על בית סאתים(ד -ג,  שמה:ד"פס
וגדר בה לשם דירה מהני רק כשבנה ' פרץ כו(ד , שמה

  .).דיני ק(ב ,  שמו-ג , שמה). בה תחלה בית דירה

  רשות הרבים
ר אם יש לו "מבוי עקום המפולש לרה(ד -ג,  לג:חידושים

מבוי המפולש בצד (א ,  לד-ד , לג). ת"ר מה"ין רהד
לפלטיא שמתקבצין ' לדרך שמעיר לעיר ובצד ב' א
וכשמבואות , פלטיא בעיר שדלתותיה ננעלים. בה

דיני רקק (א , מט). מחברים אותה לדרך שמעיר לעיר
ר "אם מועיל ברה(ב ,  סג-ד , סב). ר"העובר ברה

. פסי ביראות. פ"צוה. גמורה דלתות שאין ננעלות
אם (ב ,  סד-ד , סג). 'עומד מרובה על הפרוץ ברוח ג

, סד). רבוא' כששייך ליחיד ויש בה ס. רבוא' צריך ס
איך . ת"פ מה"ר גמורה צוה"אם מועיל ברה(ב -א

 -ד , רג). רבוא בעיר' כשאין ס' פ אפי"סומכים על צוה
ר גמורה ניתרת בדלתות שאין ננעלות "אם רה(א , רד

מפולש משער לשער אלא שמתעקם (א , רד). פ"וצוה
אם היקף העיר מועיל . פתחיו מכוונות' אם נק
' אם צריך ס. י דלת"מהם ע' מחיצות שא' ג. לרחוב
עיר (ג , רד). ה"לאורך ר. ג ושליש"י. ז אמה"ט. רבוא

  ).ר"של יחיד אינה רה

  שכירת רשות
  ).ר משר העיר"מ ש"הטעם דל(ב ,  מט:מ"חו

  עם הארץ
אינו קורא . כל שאינו מעשר פירותיו(ב ,  טז:חידושים

  ).האידנא. אין מזמנים עליו. ש"ק

  עמוני ומואבי

  ספק
. ממזר' מ בס"עו. מ בקהל"עו' ס(א ,  יז:א"ז ח"אהע
  ).בקהל' ויום א' בן ט' מ ס"עו

  ענבים
משיגרעו ומשיהיו כפול , סמדר ובוסר(ג -א,  כו:ח"או

, ותמעשר, שביעית, נזקין, ע"בפה, הלבן לענין ערלה
  ). פירושן וברכתן-נובלות (פא ). אתרוג, טומאה

  ).ל"כנ(ב ,  יא:חידושים

  עציץ
אויר מפסיק בינו לקרקע מים אינו ] (ד, קב[ קעב :ד"יו

  ).מפסיק

  עקירה והנחה
בשבת בגניבה ובנדה ויולדת . צורך ה. ע(ב ,  קכה:ד"יו

  ).ז"וש

, גבי תולעים, אויר שאין סופו לנוח(ב -א,  קסא:ד"פס
  ).גט וקנין, טומאה, שבת

  ).הוצאה והכנסה(שבת . ע קלוטה כמי שהונחה"עיי

  עקר
  ).שהתה(ע אישות "עיי

  ערב
  ).שלוף דוץ. ק וע"ע(ה ,  מה:ח"או

. ע לחתן הוי ע"שט' כשקיבל שטר מחותנו וכ(א ,  כ:מ"חו
שישלם בלי שום ' בפרט אם כ, ק"שלוף דוץ ולא רק ע

היוצא . ע(ג , כ). וחייב אף שלא קיבל מחותנו, מ"טו
צ "ד לכותב חייב אני לך שא"לאחר חיתום שטרות ל

). צ קנין"הטעם שא(א , כז). דהוי כאסמכתא, קנין
. א ע"שגנבו אם נעשה כ' ב(ב , מו). ל"כנ(ה , כז

' ב. שלקחו מקח' ב. פ"שלוו בשטר או בע' ב. לחברו
ע לחתן "שט' כשקיבל שטר מחותנו וכ(נט ). שהזיקו

שתובע שיוציאנו (סא -ס). ק"הוי כלוה ולא רק ע
מערבויותיו או שהלוה נתן לערב לפרוע והמלוה עדיין 



  )ערוה( ענינים מפתח  

  

קט
חילוק אם יש . לא תבע והערב אינו רוצה להחזיר

חשש גדול שיתבעו ממנו ואם מתחלה האמינו הערב 
שגנבו או לוו או לקחו או ' ב(ו -א, פו). על הודאי

בגניבה אין לוקחים . לחברו. א ע"הזיקו אם נעשה כ
  .).שלם ולכן לא נעשה עמ ל"ע

, קסט). היוצא לאחר חיתום שטרות. ע(ב ,  קנג:חידושים
  ).תחלה. לא יתבע ע(ב 

להחזיר לו ' מהם חייב הב' שגבו מא. ע' ב(ג ,  שי:ד"פס
בשעה שנתערב אמר מלוה ללוה (ב -א, שיד). מחצה

ב -א, שטו). בשעת מתן מעות' אם נק, פוטר אני לך
, שטו). אמר לו ערבני אם הוי כפורע חובו של חבירו(

לאחר אמרינן . גם ע(א ,  שטז-ד , שטו). ל"כנ(ד 
מ צריך "ומ, ה אסמכתא"ולכן ל' דבההיא הנאה כו

ב -א, שטז). 'משועבד מדאו. ע(א , שטז). קנין
ע לחתן הוי כלוה ולא "שט' כשקיבל שטר מחותנו וכ(

שתובע שיוציאנו (ב ,  שיז-ג , שטז). ק"רק ע
הלוה נתן לערב לפרוע והמלוה עדיין מערבויותיו או ש

חילוק אם יש . לא תבע והערב אינו רוצה להחזיר
חשש גדול שיתבעו ממנו ואם מתחלה האמינו הערב 

  ).על הודאי

  .ע מלוה ולוה"עיי

  ערב קבלן
לא מצי תבע אם יכול לתבוע ' כשלדידי(ה ,  מה:ח"או

  ).שלוף דוץ. ק וע"ע. ק"מע

ק בלי "מת לוה אם יכול מלוה לגבות מע( טז :מ"חו
שבועה ואם יכול לגבות קודם שגדלו ואם יכול 

ק "אם יכול להיות ע(א , טז). להוריש החוב לבניו
לישראל שלוה מנכרי ברבית או לנכרי שלוה מישראל 

. ק חייב"כשהלוה טוען פרעתי אם הע(ג , טז). ברבית
כשהלוה (ד , טז). ק"ס אינו כולל ע"סתם ערב שבש

ק " אם יכול לגבות מהערצה לפרעו זיבורית
  ).ח"ק לכתובה או לבע"חילוק בין ע. מבינונית

משתעבד במה . אם הע(ד , קס). ל"כנ(ב ,  קנב:חידושים
כגון שמת והניח יתומים , שאין הלוה משתעבד

  ).או שהלוה טוען פרעתי, קטנים

  קנין
  .).היוצא אחר חיתום שטרות אם צריך ק. ע( נט :מ"חו

  ).ל"כנ(ב -א,  שטז:ד"פס

  ערוה
באשתו דוקא כשמסתכל אסור (ב , קלט: א"ז ח"אהע

כשאינו מסתכל בה גם בטפח . ש בטפח מגולה"בק
מ "ממש ל. דוקא בע. ש"וגם באשה אחרת מותר בק

  ).עוצם עיניו

. אסור. ל דלבו רואה הע"אם קיי(ג -ב,  ד:חידושים
עוצם עיניו מהני בצירוף . ד יש להקל"בדרבנן בשעה

מהני . איסור מצד גילוי ע. םהטעם דעיניו חוץ למי
באשה מהני רק ביושבת . כשהוא מכוסה במים

ג , ד). ומכוסה בקרקע ולא כשמכסה בירכותיה
רק , עגבות שהוא אחוריה אין בה משום ערוה(

ולכן מותר באשה לברכה ואפשר דאף לאחר , הרהור
אם האיסור להסתכל (ד -ג, ד). מהני עוצם עיניו
באשתו דוקא (א ,  ה-ד , ד). 'בפנוי' באשה הוא אפי

כשאינו . ש בטפח מגולה"כשמסתכל אסור בק

. ש"מסתכל בה גם בטפח וגם באשה אחרת מותר בק
הגהות (ד -א, קצה). מ עוצם עיניו"ממש ל. דוקא בע

  ).ש"לקיצור פסקי הרא

  ).גילוי שער באשה(ע שער "עיי

  ערלה
  ).אם נוהג באינו יהודי מהתורה] (ב, לח[ ריח :ד"יו

אם נאסר . ממזר' לס. ע' חילוק בין ס( שכז :ב"ז ח"אהע
  ).בנאמן עליו כבי תרי

  .ענבים. ודאי. ע אתרוג"עיי

  ת"עשה דוחה ל
א לקיים העשה באופן "רק בעידנא ורק כשא( עא :ח"או

  ).כלאים בעידן עבודה. אחר

  עתיק יומין
  ).מ כי אין זקנה לפניו"עד(טו ,  צג:ד"יו

  פאה
. כ השלים"ואח' הפריש פחות מס(ב -א,  יט:חידושים

כ השלים "הפריש כשיעור באמצע השדה ואח
  ).בסופה

  פגול
  .ע הרהור"עיי

  פגימה
  ).סכין(ע שחיטה "עיי

  פדיון הבן
  .ע בכורות"עי

  פדיון נפש
  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  פועל בטל
  ).היתר עיסקא(ע רבית "עיי

  פועלים
  .ע אומנים"עיי

  פורים
  ).ועל הנסים(תפלה . ע מגילה"עיי

  פושע
חילוק (ד , ה). ל"כנ(ב , ג). לא שוגג ולא מזיד(ד ,  א:ד"יו

' שתלא טבחא מלמדי תנוקות כו(ה , ה.). לפ. בין פ
, ג[רמז ). א"פ או בפ"מסלקין אותן בלא התראה בג

  ).דרך קלות. סתם לפ. חילוק בין פ] (ג-ב

  ).לא שוגג ולא מזיד(ב ,  יד:א"ז ח"אהע

נתקל שלא במקום מדרון אם הוא (ד -ג,  קמט:חידושים
  .)פ

  .שומרים. שוגג. מזיק. ע חשוד"עיי

  פיאות
. מלבד פ' רב דאמר מיקל כל גופו בתער פי(א ,  צג:ד"יו

הראש אף במספרים . פ לוקה בפ"לכ. הראש והזקן
. למקום שמגיעים לפ. חילוק בין הפ(י , צג). כעין תער

הזקן . הראש דליכא לא ילבש לפ. חילוק בין פ. הזקן
  .)דאיכא



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קי

בין הצדעה ובין , מה שבלחי העליון(ג ,  קנח:חידושים
הזקן או שניהם . הראש או פ. הוא פ, לחי התחתון

  ).לא

  ).אם גם מותר, אינו חייב אלא בתער(ד -א,  רכ:ד"פס

  .תער. ע זקן"עיי

  פיקוח נפש
כאב גדול בשיניים דומה למכה בשיניים (א ,  קיט:ד"יו

ספינה . ס"בס' אפי(ט , קלח). דהוי כמכה של חלל
  ).המטורפת

מ אמרו "מ. 'בכמה ס' ת אפי"דוחה ל(ד -ג,  רעח:ד"פס
יפיל עצמו לכבשן ואל ילבין פני חבירו ברבים ואמרו 

  ).תקנתא מקמי גזירה לא עקרינן

  ).פיקוח נפש(ע שבת "עיי

  פירשא
מי רגלים . תולעים שבבשר(ב , סג). ביצים(א ,  סג:ד"יו

חילוק בין . השלי. זרע. מי חלב. של בהמה טמאה
שליא (ג , סג). ח לאיסור בהמה טמאה"איסר אבמה

ז , סג). תערובות. ח ובהמה טמאה"ח אבמה"לענין בב
ר של "מ(ג , קטו). רימה. ביצים. תולעים שבריאה(

, מותרים, שניהם אסורים, חמור ושל סוסים וגמלים
רעו ). ל"כנ(ג , קיט). או רק של חמור אסור דעכירי

שליא שחמור . ביצי זכר שהיחמור משליך מרחמו(
שליא . חילוק בין חמור לשאר בהמה טמאה. נוצר בו

ר של בהמה "חלב ונסיובא דחלבא ומ. או כעין שליא
  ).טהורה

של סוסים , מי רגלים של חמור(ג ,  קסח:חידושים
ג , קסח). טעמי החילוקים ביניהם. של תינוק, וגמלים

  ).דבש גזין וצרעין(ב ,  קסט-

  .ע תולעים"עיי

  פסח
  ).פסח(קרבנות . ע חמץ"עיי

  סדר של פסח
  ).השפיכות מהיין(ב ,  טו:ח הוספות"או

ברכת המוציא ועל אכילת מצה על (ג ,  לו-ד ,  לה:ד"פס
העיקר . 'שיטות הפוס. השלימה או על הפרוסה

  ).ף"ש או הרי"כשיטת הרא

  ערב פסח
איסור אכילת מצה עשירה מתחלת (ב ,  סח:חידושים
  ).'שעה י

  פסיק רישא
  ).לענין הנאה שרי( סח :ד"יו

ל מים שאובין אם נחשב כמתכוין "בג(א ,  רנט:חידושים
. בהא דאין מבטלין איסור לכתחלה(ב , רא). לרבות

  ).בהטלת מום

  .ע דבר שאינו מתכוין"עיי

  'פסיק רישא דלא ניחא לי
  ).בשאר איסורים( סח :ד"יו

  ).גם להאוסרים הוא רק מדרבנן(ט ,  טו:א"ז ח"אהע

לענין מבטל איסור . בשאר איסורים(ג ,  כו:חידושים
). ל"ל קיל ממשאצ"הטעם דפרדלנ(א , מ). לכתחלה

אי הוי . ד החולקים על הערוך אם חייב"לפ(ד , מט
א שלא יעקרו "הטעם דסורק וא(א , נב). ל"משאצ

בסחיטת בגד (א ,  ס-ד , נט). 'ניחא לי' השערות נק
  ).באיסור דרבנן. מיין שבו

  פצוע דכא
  ).מעוך וכתות] (א, כא[ כב :ד"יו

ניטלה (ח -ז, טז). אם יש לו רפואה(ה ,  טז:א"ז ח"אהע
חילוק אם נכרתה . כ נכרתה"נפצעה ואח. ביצה אחת

ד כהן "פ. ממזר' ד בממזר ובס"פ(ב , יז). י רופא"ע
כשהנקב אינו מפולש (א , יח). ל"כנ(ד , יז). בגיורת
  ).ע"מעל

שיד ). לחלל ואינו מפולשנקב עד (ב ,  שיב:ב"ז ח"אהע
אם אביה גר ואמה ' מותר בגיורת אפי(שכח ). ל"כנ(

אם היתר דנחתך כקולמוס רק (שכט ) מישראל
' בחוץ למע, א לחלל"ניקב מצ(של ). 'כשנחתך מצד א

א "ניקב לחלל מצ. מעטרה ובפנים למטה מעטרה
א "מעטרה ובצ' א למע"ע בצ"ניקב מעל. מעטרה' למע

אם אביה ' מותר בגיורת אפי. נחתך כקולמוס. למטה
  ).גר ואמה מישראל

מפולש . מהו השיעור לניקבו הבצים(ד -ב,  ריג:חידושים
). אי מהני סתימה. 'ניקבה א. ז"או שיוכל לצאת ש

אי . ד או כרות שפכה"נקב בגיד נפסל מטעם פ(ד , ריג
אם צריך שיצא , ד"שיעור פ(ב -א, ריד). מהני סתימה

נימוקו היינו (ב , ריד). לולחל, י ברזל"ע, בכח, דם
  ).מסמוס. מיעוך מקצת. נרקבו או נמוסו, נתרוקנו

  בידי אדם
י חולי אם חשוב בידי "ד ע"פ(טז - טו:א"ז ח"אהע

או , י חולי"ע' המחלוקת בירו(ד -א, טו). שמים
י "ע(ו -ה, טו). י חולי וסופו בידי אדם"כשתחלתו ע

י "מ לע"ונפ, קוץ נפסל מטעם פשיעה או מטעם מעשה
חלה מחמת פשיעה יש . מסיק דשניהם פסולים. כלב

א אולי "נחלה עד שמוכרח לינטל בי(ו , טו). להסתפק
קשר חוט . ש"א וסופו בי"תחלתו בי(ז , טו). יש להקל

א "חילוק אם יש בי. שלא ישתין בלילה ונעשה נקב
חילוק אם תחלת (ט -ח, טו). שיומשך ממנו הנקב

י "שיטת רש(ה -א, זט). ד"כדי לעשותו פ' הכוונה הי
נער (יח ). תלוי אם החולי גרם חסרון, י חולי"בע

ז נעשה נקב והוכרח "שקשר חוט סביב הגיד ועי
  ).א"בי' אם נק, הרופא לחתוך

  ).החוט הוי ככח כחו(של ). ל"כנ(של - שכח:ב"ז ח"אהע

). כ נתהוה רקבון"אדם מעכה ואח(ב ,  ריד:חידושים
אחר שנעשה אבר . חיכוך ביד אחר חולי(ד , ערב

  ).מדולדל כרת

  כרות שפכה
לא איכפת לן (ז , כד). ניקב פסול נסתם כשר(ג ,  כד:ד"יו

  ).במה שסופו ליסתר

  ספק פצוע דכא
). אם מהני הוכחה הסימן שמוליד(ז ,  טז:א"ז ח"אהע

' חילוק בין ס. 'אם מותר לבוא בקהל מדאו(ח , טז
 אם מותר לבוא בקהל(יז ). 'מחמת פלוגתא או שאר ס

  ).ד בקהל"פ' ס(ד -ג, יז). 'מדאו

  ).ל"כנ( שכט :ב"ז ח"אהע



  )פקדון( ענינים מפתח  

  

קיא

  סריס
. ס. אין בו חסרון ויש לו רפואה(ו -ב,  טז:א"ז ח"אהע

חילוק . אדם מותר לבוא בקהל. אם ס. חמה מלידה
  ).י כוס של עקרים"י חולי לע"בין ע

אינו בר הולדה אבל הוא בר (ג ,  שיב:ב"ז ח"אהע
כשיש לו זקן מהני רק כשאין לו (שכט ). שכיבה

  ).קלקול בחיצוניות

  פקדון
  ).פקדון(שומרים ). מקדש בפקדון(ע קדושין "עיי

  פריעה
  ).פריעה(מילה ). פריעה(ע מלוה ולוה "עיי

  פרפרת
  ).פת(ע ברכת הנהנין "עיי

  פרת
  .ג,  קפ:חידושים

  פת בסלו
  .ג,  צח:חידושים

  ביטוים בלתי רגילים; פתגמים
ואשאל … ייתי משתומם כד הוינא טליא ה( קטו :ח"או

  ).את החכמים ואין מגיד לי

זה כתבתי בשנת (צה ). כתבתי זה בימי חרפי( כד :ד"יו
א , צו). ט העבר"בקיץ תר' כ כו"וכתבתי אח, ה"תקפ

ז , צז). ואענה חלקי גם אני' כבר דרכו בו רבים כו(
שאלתי פי (ג , קיב). כד ניים ושכיב אמר להדא מלתא(

כ "אח(ח , קיב). הרפואה' רופא יהודי שלמד חכ
ז "ה אח"הג(ב , קכ). שאלתי פי דאקטער גדול יותר

א "הפמ' כו' דעת התוס(ד , קלח). רב כמו עשרים שנה
זכורני כד הוינא (ו , קסג). מלאו לבו לחלוק עליהם

זכורני (קעה ). ע"ר הגאון נ"טליא התיר אאזמו
שבלאזני ראיתי ממה שהובא לו חצי עגול ככדור 

… כתבתי (רסה ). ק"רמונים מאה … מקליפת רמון
וחפשתי למצוא כעת ולא מצאתי ' והנחתי תוך ספרי

' אחר כמה שנים בעסקי במס(ה , רסו). בשום אופן
ראוי לשאול גדולי דורינו אולי יסכימו (י , רסו). ז"ע

עם כי ידעתי מיעוט ערכי לעמוד על (א , שלו). להקל
כ "ע אשר מאד גבהו דרכיו מדרכינו אעפ"ק נ"כוונת כ

' תורה היא ולהתלמד אני צריך ואין מעצור לה
ז , שמה). והכל מסייעין למלאכת שמים' להושיע כו

יש על מי (ג ,  עא:הוספות). אויף א טיפע טעליר(
ל להקל ולכן לא אקל "אך אני לא ס… לסמוך 

  ).בעצמי אך לא אמחה ביד המורים לקולא

, כא). 'שכראיתי ' לגדול א' א' ובתשו(ג ,  יט:א"ז ח"אהע
… ט "ז מצאתי בחידושי מהרי"אחר כותבי כ(א 

חקרתי ודרשתי (ה , כא). והנאני שכונתי לדעת הגדול
וכעת אחר (יח , סו). פה בעירנו מכמה וכמה צנועות

, ו"עשרים שנה מיום שכתבתי התשובה בשנת תקפ
ו עברתי על "ר וא"א אלול שנת ת"י' היינו יום ד

' ו שהי"בשנת תרט(פד ). 'אמרתי כו, תשובה זו בחפזי
לו שמירה ' הי] על שם בדוי[שכיח הזיקא והשטר 

  ).מעולה

). ס ופוסקים"ע וחקירה בש"וזה צ(ט ,  קנט:ב"ז ח"אהע

, קפט). ל" רבינו ז-מי כהחכם יודע פשר דבר (ג , קפח
, הוגד לי משני אנשים לומדים מורי הוראות(ה 

ל לא "אם הוא ז(ריח ). שנשאל מלפני רבינו הגדול
איך אנו יתמי דיתמי … ' רצה לסמוך על דעתו הק

ב , רפג). ב"ש הנו"הראו לי מ(א , עדר). נוכל להקל
' ראיתי באיזה פוסק כו(ב , שכג). כתב לי' וחכם א(

תטו ). כעת איני מוצא מקומו אבל ראיתי כן ברור
להקל ' ולא כדברי המסדר הלז אשר מקלו יגיד לו כו(

מזה יש ללמוד איך … מסברת עצמו בלי שום ראיה 
ר להקל בחשש שינוי שמו או שמה "לא להיות גסה

מחמת (תכה ). כ בראיה ברורה ומוכרחת"אא' כו
לא יכלתי ] ז"חורף תקפ[ע "שחושש אני קצת בעיני ל

ז כתבתי בנחיצה מחמת "וכ(תמט ). לכתוב באריכות
, ומעלתו שלח שליח מיוחד, שאין לי פנאי לעיין היטב

). שליח מיוחד במהירותי "א להשיב ברור ע"וא
נהוג במדינות אלו מכמה שנים יותר (ג ,  נא:הוספות

  ).משלשים וארבעים שנה להעמיד קופ פאקין לילדים

סוגיא זו הידוע גם ' אשתמיטתי(ד ,  ה:חידושים
ואני שמעתי ולא (ג , עח). לתינותות של בית רבן

בטלה סברתי לגמרי נגד כל הפוסקים (ג , פד). אבין
). ולא כתבתי זה רק לחדודי בעלמא, שלא כתבו כן

ע "וזה צ(ב , קכג). ואני שמעתי ולא אבין(ב , קיא
, קסו). שוב נזכרתי(ד , קכג). ס ופוסקים"וחקירה בש

של הפרי [אחרי המחילה מכבוד צדקתו וחסידותו (ב 
ת כד ניים "במחכ(ב , קסז). 'אשתמיטתיה כו] תואר

בתי ז כת"וכ(א , ריא). ושכיב אמרה להך מילתא
ב , רכה). ואני שמעתי ולא אבין(ג , רכב). בחפזי

כדי שיובן לי ' ראיתי להביא כאן עניני כו(
אבל שרי ליה מריה כי נראה (א , רלג). החילוקים

והעולם (ד , רלח). בעיני שלא דקדק בענין כראוי
). ואני מוסיף… כ שם פסק "והש(ד , רסד). אומרים
היא ' ד אחר בקשת המחילה ותו"הנראה לענ(ב , רסט
  ).כ לי השפל תירוצו"עדיין לא מובן כ(ג , רסט). 'כו

ד , כה). כד ניים ושכיב אמר להאי מילתא(ג ,  כב:ד"פס
ל אין "י ז"אחר המחילה מכבוד קדושתו של הרב(

ת לא ראה דברי "במחכ(ד , לח). דבריו מוכרחים
). ה אחר זמן רב כמו עשרים שנה"הג(ד , עד). ן"הר
ד , קמג). כ המה תמוהים" במחוכל דבריו(ג , עח

ב , קפב). שנים' כ בכמו ג"ה שכתבתי אח"הג(
א מי "סתמו כהרמ' אך מאחר שכל הפוסקי, ד"כנלע(

… כתבתי ' א' ועם היות שבתשו(ג , קצד). 'אני כו
טעמא ' ואמינא בי… מ עכשיו אומר אני "מ

ואם , ד הקלושה"י סוד נלע"ועפ(ד , ריג). י"בעזרה
  ).יכפר' שגיתי ה

  צבא
אם מותר לקנות עצמו ממי שילך במקומו (ב ,  צב:ד"יו

חשש דשמא יצא . ח ויבא לחילול שבת ועוד"לאנ
לילך והוא מרוצה ' ס מוכרח א"ל דסו"לתרבות רעה י
אם . אם לא יקנהו ימצא לו קונים. לילך במקומו

  ).יכול למכור עצמו לפני בן עשרים

  צדקה

  גבאי
דיף משליח ודמי ע. כיד עניים וזוכה להם( קצח :ד"יו

ודמי ליד , לאפוטרופוס ולכן קונה במעמד שלשתן
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. ב דזוכה אף במקום שחב לאחרים"פועל כיד בעה
  ).ע אם זוכה גם לעניי עיר אחרת"צ

  ק"מעות ארה
  .א,  כ:ד הוספות"יו

  נודר לצדקה
. ל"אמר ליתן מתנה מרובה לעני אם הוי כנצ( שמה :ד"יו

ג , שמה). בשכירות פועל עני. לדורון. חילוק בין צ
הוציא בשפתיו ולא . גמר בלבו ולא הוציא בשפתיו(

). מהני ביטול נדרים דכל נדרי(ח , שמה). גמר בלבו
  ).אם חזר בו אין לכופו(יא , שמה

. ל"אמר ליתן מתנה מרובה לעני אם הוי כנצל( לט :מ"חו
מ "מתנת שכ' בס(סט ). שכירות פועל עני. דורון
וחזקים ומתי חוששים שהיורשים מ' מתי או, לעניים

. צ"אם דורון לעני הוי כנל(ה , פב). איסורא' לס
. שכירות פועל עני. חילוק בין מתנה מרובה למועטת

אין (ו , פב). כשהעשיר מבטיח לטרוח בגופו עבור העני
  ).אבל כשנדר בפיו כופין לקיים נדרו. כופין לצ

  עני
ה כסף "שהם כ, זוז כסף מדינה' שאין ר(ז ,  שמה:ד"יו

  ).צורי

ז , פב.). כשהאב עשיר אם יש לבנים דין ע( לט :מ"חו
  ).ל"כנ(

' זוז בעיר א' נוסע מעיר לעיר ונתנו לו ר(ב ,  כח:חידושים
  ).אם יכול לקבל יותר

  שיעור
של כתיבת ' אל יבזבז על מצוה א(ב ,  סח:ד הוספות"יו

  ).ת לא שליש ולא חומש ולא מעשר"ס

  צואה
  .ד,  קצה-ד ,  קצד:חידושים

  ).נוגעת. דבוקה(ג ,  שמ:ד"פס

  צוואה
' ג אם ביטל הב"בעש' ק וב"בלה' א. כשעשה צ( לח :מ"חו

נעשו כאילו מינה אותם ' כשצוה בפני ג(מג ). 'את הא
' ד שיסתפקו בל"ה גם לכ"אם כ. לדיינים בקיום הצ

מ רק "כשאין כאן חיוב גמור ממתנת שכ(סט .). הצ
רוצים לקיים דברי אביהם יכולים לשנות לדבר 

  ).שהוא מצוה יותר

  ).מ"מתנת שכ(ע מתנה "עיי

  יהודה חסיד' צוואת ר
  ).שם כלה כחמותה(שמות . ע שידוכים"עיי

  ציצית
  ).בעידנא דריתחא יש ענשינן אעשה(א ,  צב:ד"יו

  .).המצוה היא העטיפה או הטלת הצ(ד ,  צג:א"ז ח"אהע

ד , לח.). משיכיר בין תכלת ללבן שבצ(ד ,  ב:חידושים
תשמישי קדושה (ג , עט.). הבגדים חייבים בצכל (

. אם יש היתר להשתמש בצ. וכשעבר זמנן נזרקין
  ).כדעתו להחזירן למצוותן

חצאי ' חיבור ב(א , ג). בטלית של פשתן. צ(ג ,  ב:ד"פס
, טלית שנחלק ובכל חלק יותר משיעור(ד -ג, ג). טלית

אם יש לחברם ביניהם או לטלית אחר עם הציצית 

  ).שעליהם

  .מעשה. ברכת המצות. ע בל תוסיף"עיי

  בדיקה
  .).כשאין לו טלית אחר אם יברך בלא ב(ז ,  מז:ד"יו

  זמן
טעם הקדמתו . משיכיר בין תכלת ללבן(א ,  ג:חידושים

  ).להנחת תפילין

  חוטין
  ).ל"כנ(ד , יא). הוסיף חוט חמישי וקשר] (ג, טז[ ט :ח"או

  .ע שיורי מצוה"עיי

  טלית
העטיפה , י נפשי בעת העטיפהאמירת ברכ( ע :ח"או

יברך . ל להתעטף"ק אפ"אם גם בט. והברכה מעומד
בעת עטיפת הראש וחלק מהגוף ותיכף ילבישו על 

  ).גופו כנהוג

ג רק אחר "המנהג ללבוש ט(ג ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).הנישואין

  כלאים
כסות יום . שלא במקום מצוה. כלאים בצ(א ,  ג:ח"או

' בפ. בנשים בלא כלאים(יא , ג). מ"בביהש. בלילה
אם מותר כלאים בטלית צמר . שלח לא נזכר כלאים

  )או הותרה' דחוי(עא ). מצוי תכלת' בזמן שהי

  לילה
יש . ק"אם יש מצוה לישון בלילה בט(ג -ב,  ג:ד"פס

  ).ק המיוחד ליום ולילה"ליזהר לישון בלילה בט

  לשמה
, וטוב שיוציא בשפתיו' ז כ"ע אדה"בש, .ל' טוי( ב :ח"או

. בפרט שמעשה השזירה מוכיח', דיעבד מהני במחוב
כ "ל להקל אם אח"ונ, ג"ובקטנות הטוות לא מהני עע

שהמעשה מוכיח על תחלתו ', או ח' שזרום כפול ד
  .).ל' טוי(ד -א, יט.). ל' שהטוי

  נקב
בדין להרחיק קשר אגודל משפת (א ,  ג-ג ,  ב:ד"פס

  ).מהו אורך ומהו רוחב. הטלית

  שאולה
כשהשאילו אם אומרים אדעתא (ה ,  צח:א"ז ח"אהע

  ).מ להחזיר נתן לו"דמתנה ע

  שיעור
א "מ. משמע אמה על אמה' הגמ' פשט ל(ג ,  ג:ד"פס

  ).ורבינו הזקן סוברים שהוא יותר מכך

  צמצום
. אפשר לצ(ד , מז). בידי אדם. אם אפשר לצ(א ,  כו:ד"יו

  ).בידי אדם ולא בידי שמים

  צניעות
  ).י שער באשהגילו(שער . ע ערוה"עיי

  צער
דאיבעי ' נפשי. דממילא לבין מצ. חילוק בין צ( קצו :ד"יו
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  ).לגבי סוכה והתרת שבועה', ליתובי דעתי' לי

  קבורה
מת ' י עממין אם נק"ה ע"כשיקבר בלא( רלח :ד"יו

הטעם . ט ראשון יתעסקו בו עממין"מת ביו. מצוה
  ).דאין מלינין מפני כבודו

  קבלה
פ "מדברים העולים ע' אין להביא ראי(ד ,  נד:חידושים

  ).כוונת איזה מקובל

  קבלנות
לענין נכרי בשבת , לשכירות. חילוק בין ק(ו ,  כט:ח"או

אינו קונה בשבח (צט ). ולענין אומן קונה בשבח כלי
  ).כלי

  קבר שאבד הוא קבר שנמצא
אם אומרים סברא זו אף ] (ג, י[ז ,  מט:א"ז ח"אהע

  ).באדם שנאבד בדרך ונמצא הרוג

  ).ל"כנ(ד -ב,  שלז:ב"ז ח"אהע

  ).מקום(ע סימנים "עיי

  קדשים
  .).ס בק"ס(א ,  רפח:ד"יו

. שריפת. קרבנות. מעילה. מומים. ע הקדש"עיי
  .תמורה

  חולין שנשחטו בעזרה
  ).'אם הוא דאו(ב ,  סו:חידושים

  כלי שרת
  ).הגוף. אם יש להם ק] (ד, מו[ רלא :ד"יו

  מי חטאת
המים שתחת ושעל . בכלי נקוב מהצד(א ,  קסג:ד"יו

לשאר ' חילוק בין כלי שתי. סתום בסמרטוט. הנקב
אם דין רבו זוחלין על הנוטפים הוא (ט , קסה). כלים
מי נהר וים שעוברים דרך . ל"כנ(ב , קסז). ח"אף למ

, ב"קעו ח). גידי הארץ מקבלים דין מעין ומים חיים
אם נפסל . ח נפסל הכלי בכונס משקה"לענין מ(ה 

  ).צדבנקב מה

  פדיון
עצי הקדש וכלי שרת שנטמאו אם יש ] (ד, מו[ רלא :ד"יו

  ).י מעילה"ואם יוצאים לחולין ע. להם פ

  שחוטי חוץ
ח "א בש"אלא לבסוף למה א. אם אינה לש( רלא :ד"יו

  ).אינו ראוי למזבח. שמיד בתחלת ש

  קהל

  חזקה
מוחזק נגד יחידים ויכולים לומר . הק' מתי נק( ב :מ"חו

, כרגא, טסקא, מסים. קים לנו כפלוני נגד יחידים
ע "אם הוא שייך לכרגא לכו' כשיש ס(א , ב). אורענדא
חילוק בין לענין מה שיכולים (ב , ב). מוחזק. אין הק

חילוק (ג , ב). לומר קים לנו לבין לענין ירושת הבכור
מח ). לבין חזקת משכיר לגבי שוכר. בין מלך וק

שלא יהא קדירה לענין להוציא משכון מטעם . ל"כנ(

דבי שותפי ולענין מסים לומר קים לי מטעם דהמלך 
חילוק בין מסים שגובים הקהל עבור . מוחזק' נק

לענין מסים ] (א, ג). [המלך לבין אורענדא שמכר להם
  ).אם פרע' על החיוב או הס' חילוק אם הס

  .ע מלכות"עיי

  נדרי צבור
הצבור יכולים לאסור אף בלא התפסה (א ,  קעז:ד"יו

כ לא חתמו רוב הקהל נתבטל "בדבר הנדור וכשאח
ב אם צריכים "כשנדרו לבקשת השו(ד , קעז.). הנ

). כשלא עשה שום טובה סגי בלהודיעו. שאלה והתרה
הצבור יכולים לאסור אף בלא התפסה בדבר (ג , קעח

.). כ לא חתמו רוב הקהל נתבטל הנ"הנדור וכשאח
 שאינן מבני 'ל ג"ז או צ"אם יכולין להתיר זל(ה , קפ

  ).העיר

  רוב הקהל
שמש שהולך . הוא דוקא במעמד כולם. ר( קצב :ד"יו

  .).מ ר"ע ל"א בפ"לכ

  חרמי צבור; תקנות הקהל
ד הקהל או מכח הצבור "צ הם כנדר ע"ח(ד ,  קפ:ד"יו

רוב נפשות . לבטלו. אם יכולים רוב הק(קפח ). לאסור
מנהגות . ב"או שבח ממון ורוב אוכלי בשר וכיו
ההתרה ' ל. שקבלו מחשש איסור אין לבנים להתיר

אם סגי מה שרוב (קצב .). ץ בהסכמת הק"יאמר הש
י קיבוץ "מבטלים או צריך לבטלו בפירוש ע. הק

אם רק גזרו בכח . והסכמה ואמירת הותר התיקון
בענו אמן אם מהני . איסור מהני גילוי דעת לבד

חילוק בין זה למיאון . י חרטה דוקא"ל ע"התרה או צ
אם מחייב אלו (ה נידון "קצב ד). מהני גילוי דעתד

ד הקהל עד "הוי כהתנו ע(קצג ). שאין משלמין מס
כשהיתה הסכמה בדבר שיש בו קצת איסור . שיתירו

רק . י להתיר"פ הבנים א"עכ. אם יכולים להתיר
בדבר שהוא לגדר וסייג ולא נתבטל הטעם אזי צריך 

אף אם הוא , כשאינו לגדר. ד גדול ממנו להתיר"ב
בתקנה שלא יקנו . יכולים הבנים להתיר, לפרישות

בפרט אם יש , משחיטת עיר אחרת יכולים להתיר
א , קצד). ההתרה' ל. ז בלי התרה"חשש שיעברו ע

הטעם שחמורה יותר על . אם הבנים יכולים להתיר(
ב , קצד). ד גדול הימנו להתיר"אם צריך ב. הבנים

אם .  זרעםחילוק אם אמרו שמקבלים עליהם ועל(
שאלה לחכם . ל גדול מהם"ד כמותם או צ"סגי ב
בחרם שלא להוציא הספרים לבתי (ד , קצד). מהני

, ד חדש יש כמה טעמים להתיר"יחידים ובנו ביהמ
להסיע (קצה ). חכמים מעיירות אחרים' י התרת ג"ע

י אדם חשוב רק בהסמת בעלי "על קיצתן מהני ע
כל צבור יכולים לגדור ] (א, טז[קצה ). האומניות

). בעי כולם או רובם. ולתקן בעירם ולהפקיר ממון
באדם . כשהוא שלא כדין לא חל הח] (ב-א, יז[קצה 

חילוק . להם שהוא כדין' גדול אבל חל בצבור אם נ
שבהסכמות . ח] (ג, יז[קצה ). בין טעות יחיד לצבור

] ד, יז[קצה ). פ"הוא רק בכתב דלא מהני לכ
רוב . ד קטן לבטל"בכשנתבטל הטעם אם יכול (

ב -רמא). העיירות אין יכולין להכריח עיר אחת לקבל
ב דמתא שחיטתו "שו' שכל מי שישחוט חוץ מהג(

אם הותנה לא לצרפם לדבר (שמ ). נסע' אסורה וא
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משום סייג לתורה . אם הח. שבקדושה אין לצרפם
). 'גדול הימנו כו' ד יכול לבטל עד שיהי"אין ב
אם מותר לצרפם . המועלים בח(ב ,  כ:הוספות
  ).למנין

' ץ וא"שלא יורה רק המ. בח. ת(ט - שעח:ב"ז ח"אהע
  ).י מקצת נגידי העיר וסידר גט"ץ שני ע"נתמנה למ

בני העיר או בעלי אומנויות יכולים (א ,  כז:מ"חו
 :הוספות). ק ולהפקירו"להפקיע ממון העובר על תה

ת קנה בית בעיר ואינו דר בה אם חייב בהוצאו(ג , לז
  ).העיר

מ דליכא אדם "להסיע על קיצתן ה(ג ,  קנ:חידושים
דוקא (ד , קנ). ח וממונה פרנס על הצבור"ת' פי, חשוב

אבל בתנאי שבין איש לרעהו , כששייך לעניני דמתא
קצת בני אומניות ואדם . מהני גם בלי אדם חשוב

ד "ק מטעם הפקר ב"תה(א , קנא). חשוב לא מהני
  ).י טובי העיר או דוקא שהתנו מדעת כל בני העיר"ע

ב "שו' שכל מי שישחוט חוץ מהג(ד -ב,  רמב:ד"פס
  ).נסע' דמתא שחיטתו אסורה וא

  .ע הסכמות"עיי

  קול
חילוק . א"פ עדיף מע"קדל] (ד-ג, קטז[ עא :א"ז ח"אהע

במקום . אם מבטלין ק(ט , צא). הברה. פ לק"בין קדל
. במקום אמתלא או רמאות. ד"בדאתחזק בב. עיגון
שהיא . ק(ט , קיד). דים מעידים שלא נתקדשהכשע

. ק] (ג, סב[קכ ). ארוסה אם יש להחזיקה במאורסת
. בק(ח , קכא). ושוברו. שקידשה בפני אב ובנו הוי ק
אם צריך לשלוח אחר . ד"מקבלין עדות שלא בפני בע

דוקא נרות דולקות (א , קכט). המקדש לברר דבריו
א אינה נאסרת "בע. א עד מפי עד"עדים שכ' או ב' כו
חילוק בין (ב , קכט). אמר שנתקדשה בפני עדים' אפי
קידושין או שהיא ' שיש עדים במדינה אחרת שהי. ק

שיש . ק(ה , קכט). פ"בו ש' הוא אם הי' מקודשת והס
  ).תלוי אם העדים באותה עיר דאז צריך לברר. עדים

אחר . שזינתה אם יצא הק. ק(ד ,  שיח:ב"ז ח"אהע
אמרינן דמחמת דאשתהי יצא , לדהח וי"דאשתהי יב

פ אשה החובה "ע. ק(א ,  ג:הוספות). ולא אסרינן. הק
  ).להשתיק

  ).יש ספק. כשגם לפי הק(ב ,  קכז:חידושים

  קורדייקוס
שוטה אלא שאין ' אין בו סי(ט -ח,  קנט:ב"ז ח"אהע

  ).אם דינו כשוטה או כחרש. דעתו מיושבת

  ).ל"כנ(ד ,  קכג-ד ,  קכב:חידושים

  .ע נכפה"עיי

  קטנים
כשמעשיהן . בלשמה' אם יש להם מח(ה ,  ב:ח"או

). אם הוי בהם מטעם שליחות' זכי(ד , כט). מוכיחין
קורא . ק(ז , לה). לגדלות שינוי גמור. מק(ג , לד

  ).בתורה אבל אינו פורס על שמע

לענין שינה עם האב בקירוב בשר תלוי ( כ :א"ז ח"אהע
  ).בשנים או בגידול הגוף

בדורות הראשונים . אינו מוליד. ק( שטו :ב"ז ח"אהע
). אם גם הגדלות התחיל אז קודם. שנים' הולידו לח

ו , שכג). י השכנים שהגיע לכלל שנים"הוחזק ע(שכ 

  ).חליצת קטנה. הטעם שנפסל בחליצה(

, ג"אחר י, כששערו פרח לענין זימון(ד ,  טז:חידושים
מופלא סמוך לאיש לענין (א , כד). ג וקודם"בשנת הי
י מוציא אחרים "לר(ב -א, עז). תרומה ומצות, נדרים

. במגלה אבל לא פורס על שמע ולא עובר לפני התיבה
כשאכלו ' ז אפי"גם לרבנן הבן מוציא האב בבהמ

ל לרבנן גם קורא בתורה "י. פחות מכדי שביעה
לצדד להקל כדי . טעם החילוקים. להיות מקריא
  ).להקל במופלא הסמוך לאיש. ת"שילמדו קה

). שהגיע לעונת נדרים. י ק"לישת מצה ע(ג ,  ר:חידושים
. חלב שחלבו נכרי. יודע לשמור ידיו. נאמנותן(ד , רט

  ).טהרה' איסור לס' חילוק בין ס

קידושין ). קטנים(עדות ). זכיה(שליחות . ע חנוך"עיי
  ).קטנה; קטן(

  סימנים
אם בנים . העליון בקטנותה. בא ס(א ,  שה:ב"ז ח"אהע

. בקטנה או גם בקטן. בנים כס(שטו ). תוך הזמן. כס
כ בידוע שלא "משא, החזקה בקטן רק מטעם רוב

  ).מלאו שנותיו

  בן עשרים' עד שיהי
עבד עברי . רק מדרבנן. למכור בנכסי אביו(ב ,  צב:ד"יו

  ).יכול למכור עצמו קודם

מ או עביד "שאינו יודע בטיב מו' בן כ( קס :ב"ז ח"אהע
  ).מ" דידע בטיב מוג"ובן י, מילי דשטות

  שערות
, ש אם חיישינן לנשרו"ש ולא הביאה ב"בת יב( סב :ח"או

אכילת , פ"תענית ושאר עינוים דיוהכ, לענין מיאון
בדיקה . בדיקה בגומות לא בקיאים. מ"חוה, ש"ח

  ).בקשרי אצבעות יד ורגל

  ).שיעורם(ב ,  צג:ד"יו

באה לכלל שנותיה מתי אומרים (ב ,  קיא:א"ז ח"אהע
  ).ש"חזקה הביאה ש

  קטפרס
  .).המים שבצינור המקלח הוי ניצוק או ק(ב ,  קסט:ד"יו

מתי מחבר חתיכות בצק (א ,  קע-ג ,  קסט:חידושים
  ).לטומאה

  ).קטפרס(ע מקוה "עיי

  קידוש
אם . על הפת במקום שהיין אינו חביב עליו( קטו :ח"או

יש להוציא אחרים כשאינו אוכל עמהם או כשאינו 
  ).שותה מהיין

  ).ת"על היין אם הוא מה(ד -ג,  שנ:ד"פס

  .ע יין"עיי

  קידוש החודש
  ).לא נראה בזמנו קדשוהו שמים(ב ,  רצא:ד"יו

  קידוש השם
מתי מועיל טעם דקרקע עולם ומתי מועיל טעם ( צ :ד"יו

] ד, עז[צ ). ד"ע ולהע"כשמורכב הנ. דלהנאת עצמו
חילוק בין . ד"אומרים שאינו להע. גזירת הלבושים(

ויש לצדד . הריגה למאסר באופן של נגדוהו בגוף ונפש



  )קידושין( ענינים מפתח  

  

קטו
. פרהסיא וצנעה(א , רצא). שכמה אלפים כבר הלבישו

כשגוזרים . מהו שעת השמד(ב , רצא). ד"ע ולהע"להנ
כשעושים . כשגוזרים רק על מנהג. 'רק על מצוה א

שעת (ג , רצא). ע"זאת כדי שלא ישנו עצמם מאוה
מו במתו אם רשאי למול עצ(שמו ). השמד בצנעה

ליהרג במקום , אחיו מחמת מילה ואיכא סכנה
  ).שאמרו יעבור ואל יהרג

כשאנסוהו . עבר ולא נהרג אם חייב( רסג :ב"ז ח"אהע
  ).לבוא על הערוה אם חייב מטעם אין אונס בעריות 

  .מסירות נפש. ע חקותיהם"עיי

  קידושין
עדים עמי הארץ וקלי הדעת העידו (צב - צ:א"ז ח"אהע

ח ואמרו שנתן "דו' כ הי"ואח, ח"דו' שקידשה ולא הי
והם , י"ל כדמו"לה מטבע בעת ריקוד ואמר לה האמ

לא ראו נתינת המטבע רק שיש להם הוכחות לזה 
והם לא שמעו כל המלים ומסתמא גם היא לא 

נתגרשה ונתפשרו (קא ). והיא מכחשת, שמעה
והטבעת נשארה אצלה והקנתה הטבעת לאחר 

ד גרושתו ונתן טבעת על אחז י(ד -קב). שקידשה בו
י ושחקו עליה והשליכה "ל כדמו"אצבעה ואמר האמ

ג "משרתת קנתה שמרים ודרשה או(ז -קה). הטבעת
ל "ג ואמר האמ"ונתן לה בעלה של המוכרת האו

י ושתקה והלכה ואומר שכיון "בטבעת זו כדמו
ד , קה). לשחוק והיא אומרת שלא הבינה דבריו

). הכמין לה עדים אם יכולה לאמר לשחוק כיוונתי(
נתן (קח ). אם יכול לאמר לשחוק כיונתי. ל"כנ(ד , קז

כ "קטני כסף אח' לה זהוב כסף עבור דבש שמקחו ו
אמר הראיני מה בידך אחז במטבע ובידה ואמר 

קיא ). ל ואתם עדים ולקח המבטבע והלך"האמ
אחרי כתיבת התנאים רצה האב להסכים לשידוך (

בפני עדים בטבעת אחר וקידש הבחור את הבתולה 
בא (קיב ). מוזהבת שקיבל מחברו וכעת נמחק הזהב

' בשליחות הנכרי לקבל הלואה ונתנה לו ועוד ב
אנשים ואחר שלקח החזיקה בצרור לאמר אני לבדי 
אוביל המעות ועזב ואמר הרי את מקודשת ואומר 

' לקח אשה בתקיפותו וחי עמה ב(קיז ). שחשב לצחוק
. ק(קכ ). י אם חי"שנים ונולדה בת ונמסר למשפט וא
ל השליכה מטבע "בפני אב ובנו ומיד שאמר האמ

למה אמרו בעדות . הכמין לה עדים(ז -ו, קכא). לפניו
קכב ). הוי' פ ס"עכ. מיוחדת הטעם דאין מצטרפין

קכט ). חילוק בין טענת לא הבינה לטענת השטאה(
רצה להשתדך ושידכה אביה לאחר וטוען שקידשה (

פ "שהלכו למאסקווא ורוצה ליתן גח "בדג בפני אנ
  ).והיא מכחשת

ד קניית אגוזים "נתן לה מטבע ע( שסה :ב"ז ח"אהע
ל ואמרו לה הרי קדשך וזרקה "האמ' ואחז ידה וא

אחז יד גרושתו ונתן טבעת על אצבעה (שסו ). המטבע
י ושחקו עליה והשליכה "ל כדמו"ואמר האמ

ג "משרתת קנתה שמרים ודרשה או(שסז ). הטבעת
ל "ג ואמר האמ"ונתן לה בעלה של המוכרת האו

י ושתקה והלכה ואומר שכיון "בטבעת זו כדמו
  ).לשחוק והיא אומרת שלא הבינה דבריו

ג "משרתת קנתה שמרים ודרשה או(ד -ג,  רלד:חידושים
ל "ג ואמר האמ"ונתן לה בעלה של המוכרת האו

  ).י ושתקה"בטבעת זו כדמו

. שלא בא לעולםדבר ). אין אדם עושה(ע זנות "עיי
. נישואים. מעשה. מומר). חזרת קידושין(כתובה 

תוך כדי . שליחות). פסולי עדות; עדות קידושין(עדות 
  .דיבור

  אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה
מטעם הפקר . אם יכולין להפקיע ק] (א, טז[ קצה :ד"יו

  ).ד הפקר"ב

א "אף במקום דל] (ב,  קמג-ד , קמב[יא ,  פו:א"ז ח"אהע
מ אמרינן "ת מ"יש כח ביד חכמים לעקור דבר מה

מ אמרינן "לא בכ. 'ד כו"דכל המקדש ע' אפקעינהו כו
ל "ל דירושלמי לא ס"י. כן אלא היכא דאמור אמור

מטעם דאמר כדת משה (קלה ). 'טעמא דאפקעינהו כו
  ).וישראל

שיד ). 'מתי אומרים אפקעינהו כו( רכו :ב"ז ח"אהע
בהמיר .  לפני אח מומרבנופלת ליבם(ב , שכב). ל"כנ(

כדי ] (ג, קכז[ד , שכב). קודם קידושין ובהמיר אחרי
). 'שלא תהא עגונה עולמית לא אמרו אפקעינהו כו

. 'ד אמרינן אפקעינהו כו"משום זילותא דב(שסב 
תי ). ממזר' מעדיה אין הבנים ס' ט בנשאת לא"מה

  ).'מתי אומרים אפקעינהו כו(

  .'ראה לקמן אצל כל המקדש כו

  ארוסה
  ).אשה טפי משומרת יבם' נק. א( ח :א"ז ח"אהע

  ).ג"אם יש בה חדר. אשתו' אם נק(ג ,  רמח:ב"ז ח"אהע

  דעתה
כשאינה רואה את העדים אם (ז -טו,  צ:א"ז ח"אהע

כשאינה טוענת כך אם . יכולה לומר לשחוק כיוונתי
מדעתה (צה .). טענינן לה ואמרינן דאין כאן עדי ק

או . יוה ונתקדשה לא הוו קתל' דאפי, כ לא"אין בע
ל שלא נתרצתה אוקמינה אחזקה ואינה "שכל שי
  ).מקודשת

  .שתיקה. ראה לקמן אצל שליחות

  חרש
זנתה תחתיו אם נאסרה . ח. ק] (א, מו[ לד :א"ז ח"אהע

לימדוהו לומר . שבעת הק(צז ). ל"כנ(לה ). עליו
ויש מסתפקים שבעת הגט נשתנה , י"ל כדמו"האמ

שצוה לאביו שיתן הטבעת . ח(קיח ). לגריעותא
ושהה עמה כחמשים יום . מ לבני"ולאמר הא

. שליחות בק(א , קיח). וזקוקה ליבם קטן, ח"ושחל
. ח. א ק"מ לא הוי כ"יש לו מעשה ומ. ח(ג , קיח.). ח

  ).דרבנן

). שוטה וקטנה. לק. ח. חילוק בין ק(ו ,  קנט:ב"ז ח"אהע
' סי[יא באהאפאל' לק. ח. וכבר כתבתי בענין ק(ד , ת

אינו שומע ואינו מדבר (ד ,  נג:הוספות]). קיח דלעיל
. בכתב שלא יטעו לומר שהק. לא לק, ומבין וקורא

  ).י קרוביו וברמיזה"רק ע, ת"מה

  .ע חרש"עיי

  חתן מאהל
, קיד). מ או ביום"בליל הח(ד , צ. ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  .שאלה



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קטז

  טבעת
. נהגו בט. שוה כסף' והחמירו שיהי, בפרוטה( רכג :ד"יו

נוהגים פה (ט , צח). ם סתומה"פ קבלה בסוד מ"ע
שהשמש יש לו טבעת קידושין של כסף ומוכרו 

ואחר הקידושין למחר חוזר השמש וקונה , להמקדש
  ).אותו מהאשה המתקדשת

  ג קרקע"טלי קידושיך מע
  ).לרוב הפוסקים מהני(ג ,  קיח:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ג ,  רעא:ב"ז ח"אהע

  דרבנן מקדשכל המקדש אדעתא 
אם הוא דוקא כשאמר כדת משה (ה ,  רעא:ב"ז ח"אהע

  ).וישראל

  .'ראה לעיל אצל אפקעינהו כו

  כסף
ה , קיב). דמי למכירה ולא למתנה( קא :א"ז ח"אהע
כשקידש במעות שאינן , בכולי מתקדשת ולא בחציו(

  ).שלו בתוך ארנק שלו

  לשון קידושין
ודיבר תחלה , א לי"מ ול"אמר הא( צז :א"ז ח"אהע

ל ידים מוכיחות "חילוק בין זה לגט שצ. בעסקי ק
א לי אם יש לחשוש "מ ול"הא(א , קיב). דוקא

חילוק אם המעות שלו או של (ה , קיב.). לכתחלה לק
מתי אומרים אדיבורא דידה קסמכת (א , קיג). אחר

  ).'ומתי אדיבורא דידי

ריב ). ל שמו ושמה"אם צ. שטר ק(א ,  קעד:ב"ז ח"אהע
חילוק . ק"במדבר עמה עע, פק גרע משתיקהמסו' ל(

  ).לגט. ק' בזה בין ל

  מקדש אחותו
חילוק בין זה לאין אדם מוציא (ב -א,  צט:א"ז ח"אהע

דבריו לבטלה ולמקדש בשאולה ולהכיר בקרקע 
  ).שהיא נגזלת ולקחה

  מקדש באסורי הנאה
א , קי). באסרה הנאת נכסיו עליה( קי :א"ז ח"אהע
חילוק (ב , קי). חילוק אם היא אסרה או הוא אסר(

אם אומרים הואיל ואי (ג , קי). אם רוצה לישאל עליו
  ).בחליפי ערלה. מ(ו , קי). בעי משאיל הוי שלו

  ).נ מדרבנן"אסה(א ,  כח:חידושים

  ).בחמץ דרבנן(א ,  רצ:ד"פס

  מקדש בגזל
אמרינן נתנה לו , באמרה הן(א ,  צח:א"ז ח"אהע

ב , צח). כנגדהאו במלוה והוא חייב לה , במתנה
אשה יודעת (ה , צט). הטעם דלא הוי דברים שבלב(

. בג. מ(קט ). א לקדשה בחפץ שלה ואחליתיה"שא
ק או אמרינן דידי "שלה לאחר יאוש אם הוי ס

ב , קט). במשכון. חילוק בין זה למ(א , קט). שקלי
יאוש מהני , דידה מהני אמירת הן גם לפני יאוש. בג(

באמרו לה לקבל ממנו סתם (ג , קט). בגזל דאחרים
. דידה דמי לג. עדיף משתקה וגרע מאמרה הן ובזה ג

ד , קט). ורב' דאחרים דתלוי ביאוש ובהא מיירי מתני
אמר לה התקדשי בהנאת החזרת גזל דידה קודם (

). נ"יאוש דמי לכנסי סלע זה שאני חייב ובזה מיירי ר

). כשהוא שליח למסור המעות וקידש בם(ה , קיב
, במעות עיסקא. מ. שואל או לוה שלא מדעת(ה , קיב

בגזל ואמרה הן . ק(קכז ). שאם הקדישם אינן קדוש
מ אחר שנתן "כ ל"הוי מחילה וקיבלה דבר שלו וא

אחר שנתן ' או שמתקדשת בהנאה ואפי, ד"תכ' אפי
  ).ד"תכ

  מקדש בהנאה
אמר במחילת מלוה או בהחזרת גזל (ד ,  קט:א"ז ח"אהע

או הילך מנה ואקדש אני לך באדם חשוב כשלא 
נ "בטוה. מ(ג , קי.). אם הוי כהזכירו ה. הזכירו ה

  ).ובדבר הגורם לממון

חילוק בין מקדש בהנאת מחילת מלוה ( קכט :חידושים
  ).למקדש בטובת הנאה

  מקדש בחליפין
חילוק בין זה למקדש במתנה ] (א, כג[ז ,  צח:א"ז ח"אהע
  ).מ להחזיר"ע

דלא הוי , מקדש בכסףהטעם דגרע מ] (ג, לה[ ל :מ"חו
  ).פ"אם מהני בכלי ש. קנין או מחמת קפידתה

  ).סודר(ע קנינים "עיי

  מקדש במחובר
  .ג,  רעא:ב"ז ח"אהע

  מקדש במלוה
  ).דמאן פלג לך. ל דאינה מק"בעסקא י. המק(י ,  פב:ד"יו

  מקדש במשכון
א , קט). אינו קנוי. מהני מטעם דמ(א ,  קז:א"ז ח"אהע
  ).בגזל. חילוק בין זה למ(

  .ע משכון"עיי

  מ להחזיר"מקדש במתנה ע
חילוק בין זה . 'אם מהני מדאו(ז -ו,  צח:א"ז ח"אהע

ל סתם "כשקיבל מעמ(ז , צח). למקדש בחליפין
כשקיבל . ביטול התנאי' ומקדש בה אם נכנס לס

מ לקדש אם חוששין שאין לו בו אלא קנין "ל ע"מעמ
ם א(ח , צח). שעה ואינו יכול לתת לה קנין עולם

, ק). חוששין שאין זו נתינה שאם תקדישה מקודשת
' ל סתם ומקדש בה אם נכנס לס"כשקיבל מעמ(ח 

  ).ביטול התנאי

  .מ להחזיר"ע מתנה ע"עיי

  מקדש בפקדון
וחזר ואמר . אמר כנסי סלע זה לפ(ו ,  צג:א"ז ח"אהע

תוך כדי דבור . בשעת ולאחר מתן מעות. התקדשי בו
  ).ולאחר

  .ג,  רעא:ב"ז ח"אהע

  מקדש בפחות משוה פרוטה
אבל אינו מתקיים עד , א"פ במק"ש(א ,  כח:חידושים

  ).שיגיע לשם

  מקדש בשאולה
מ לקדש "שאל הטבעת מנכרי ע(ק - צח:א"ז ח"אהע

מ "המשאיל ע(א , צח). והתנה שיחזיר הטבעת דוקא
לקדש אם אומרים אנן סהדי שגמר ליתנו במתנה 
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ג -ב, צח. )מ להחזיר את דמיו"מ להחזיר או ע"שלא ע

מ "כשאומרים אנן סהדי שגמר ליתנו במתנה ע(
אם (ה -ד, צח). להחזיר אמאי לא הוי דברים שבלב

מותר ליקח בעצמו . אומרים כיון שנתן אדעתא דק
גם ' אם אומרים אנן סהדי כו(ט , צח). ל"במתנה עמ

דמי יותר (צט ). מ לקדש"בנכרי שהשאיל הטבעת ע
). למקדש אחותו או לאין אדם מוציא דבריו לבטלה

שאלה או נתן ' חילוק בין אמר בפירוש ל(ב , קיא
  ).סתם

כיון שהשאיל ' ש שכ"תמיה על הרא( שסד :ב"ז ח"אהע
  ).'לקדש כו

  ).ל"להנ' דמות ראי(ד ,  כח:חידושים

  .ע דברים שבלב"עיי

  נתן הוא ואמרה היא
אם מיירי . וחוששין רק מדרבנן' הוי ס( צד :א"ז ח"אהע

שמא צריך אמירתו ' הנתינה והסאמרה קודם ' אפי
' או מיירי שאמרה אחר התחלת נתינתו והס, דוקא

. 'דאו' או ס. אם נתן אדעתה אבל אמרה קודם הוי ק
תלוי בדין תן מנה לפלוני ואקדש אני לך אם סגי בנתן 

אמרה ' א דמיירי אפי"שיטת הרשב(צו ). בשתיקה
ד "ול, שמא צריך אמירתו דוקא' קודם הנתינה והס

  ).צ אמירתו"למוכר דא

  סבלונות
אם צריך . דעתה קידש. חשש ס(ט ,  צ:א"ז ח"אהע

נגד הרוב מחומרא ' אפי. חשש ס(ה , קב). עדים
כשרוב מסבלי והדר מקדשי הוי (ח , קיד). א"דא

  ).חזקה או חשש

  ספק קידושין
אם . ס בק"ס(צד .). ס בק"ס(ב -יא,  צ:א"ז ח"אהע

קמינן שקול אם מו' בס. חיישינן למיעוטא בק
לגוסס . ק' חילוק בין ס. אחזקה וחוששין רק מדרבנן
חילוק (צה ). א וחזקת חי"דהתם יש חזקת איסור א

קרוב לה דכיון ' נתרצתה דאינה מקודשת לס' בין ס
ל אין שקלי ודידי "ולכן גם כשי. ק' שנתרצתה הוי ס

). שקלי וכן בשתיקה לאחר מתן מעות אינה מקודשת
תלוי בחוששין . ל"כנ(ה , קב.). ס בק"ס(ג , קב

יש לצדד ' ס' בג. אם אזלינן בתר רובא, לסבלונות
  ).להקל

שסו .). בק' ס' ג(י , רצא.). ס בק"ס(ה ,  קנח:ב"ז ח"אהע
. בחשש ק] (א, יט). [יש להקל' ס' בג. ס בק"ס] (ב, יח[

כמו ביצא , אם צריך לחקור כל האנשים שהיו שם
  ).ב"קול שיש עדים שיש לו אחים וכיו

אמרינן , מכן מקודשת לי' א' אמר לב(ד ,  פא:שיםחידו
. ק' או שיש על שתיהן ס, י מי"מהן מקודשת וא' א
ובאחיות , אם יכול האח לישא שתיהן, מ כשמת"נפ

חילוק בין אחיות . האחין לישא שתיהן' אם יכולים ב
  ).לנכריות

קידשה אביה בדרך וקידשה (ג ,  קלו-ג ,  קלד:ד"פס
כשרק . 'הוי חזקת נערה או ס, ח"עצמה בעיר בתוך ו

ג ,  קלז-ג , קלו). 'קידשה עצמה יש גם חזקת פנוי
ח אזלינן בתר חזקת השתא שבערב "ביום דמשלם ו(

  ).'אם הוא מדאו(ד , רפט). ראוה בוגרת

  .ע ספק ספיקא"עיי

  קטן
שקידש והגדיל אם יש . ק] (ד-ב, מה[ לד :א"ז ח"אהע

קידושי ] (א, מו[לד ). בהדיה למפרע. חשש שגדלו הק
). או יבמה שלו כשזנתה תחתיו אם נאסרה עליו. ק

). ל"כנ(ג , לה). קטן לקטנה. חילוק בין ק] (ב, מו[לד 
  ).שקידש לו אביו. ק(א , קיח

). שקידש שיחולו לאחר שיגדל. ק(ה ,  רעג:ב"ז ח"אהע
אם יש להוכיח ממה שלא התחיל להניח תפילין (שכ 
שקידש והגדיל אם יש . ק(שסח ). אינם חלים. שהק

חילוק בין הקטן או . בהדיה למפרע. חשש שגדלו הק
י "ע. ג"בשנת הי(א ,  נד:הוספות). האב נתן הטבעת

  ).גדולה אשת קטן שזינתה(א , נט). האב

  .ראה לקמן אצל שליחות

  קטנה
שנתקדשה והגדילה אם . ק] (ג-ב, מה[ לד :א"ז ח"אהע

. )למפרע. לא נתאכלו המעות. מדרבן, בהדה. גדלי ק
). ל"כנ(ג , לה). קטן לקטנה. חילוק בין ק] (ב, מו[לד 
הגדילה (ה , קלח). כשאמה קיבלה הקידושין(א , קיח

בהדה או שלא תקנו . אינה יכולה למאן דגדלי ק
  ).מיאון בגדולה

מדרבנן אבל הקנין . קידושי ק(ד -ג,  קיט:חידושים
  ).'ולכן אוכלת בתרומה דאו' דרבנן מהני לדאו

  .ע מיאון"עיי

  י אביה"קטנה ע
אמר איך וויל ניט גייט צום חזן (ז ,  קיד:א"ז ח"אהע

שרייבט די כתובה עס האט צו מיר ניט הפקיר 
' מחלוקת דנתקדשה שלא לדעת פי(ח , קיד). זכותו

כ "מיחה האב ואח(ט , קיד). שלא ידע או שידע ושתק
ואם שדיך . תלוי אם מיחה קודם או אחר הק. נתרצה
שלא ' קדשה וניסת שלא לדעת פינת(קטו .). קודם ק

ב -א, קטז). ת או מדרבנן"ידע והוה נשואין מה
אם מהני , כ נתרצה"נתקדשה שלא לדעת ואח(

נתאכלו או דוקא בלא ' למפרע או מעכשיו אפי
ואי מהני , בלא נתאכלו' נתאכלו או לא מהני אפי
ז , קטז). 'שיטות הפוס. בנתקדשה בפניו ולא מיחה

. אם הק. מי קונה המעות, אמר צאי וקבלי קידושיך(
קטנה שנשתדכה (קיז ). הפקיר רשותו. בשליחות האב

לדעת ונתתקדשה שלא לדעת ותמה איך עשו זאת 
והיתה חצי שנה ' ולבסוף נתרצה ואמר אין צועקין כו

' כ השיאה אביה לכהן וילדה ב"בבית החתן ואח
  ).בנים

. כ נתרצה"מיחה ואח. ל הריצוי"מתי צ( שע :ב"ז ח"אהע
  ).חילוק בין שדיך האב לארצויי הבן

  קידושי אונס
א הכי בתפס וורשכא "הטעם דל(ח ,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ).מינה

  קידושי טעות
  ).בדינר כסף ונמצא של זהב. המק(ז ,  צח:ד"יו

מ להחזיר "במקדש במתנה ע(ז ,  צח:א"ז ח"אהע
ט , צח). וכשנודע לה שצריכה להחזיר נתרצתה

התקדשי בכוס של יין ונמצא של (ג -א, קה). ל"כנ(
טעם . ט"וראתה שהוא דבש וקיבלה אם הוו ק, דבש
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מ הוא לא "כי אף שנתרצתה מ. האומרים שאינן ק
אם אמרה שנתרצתה לדבש והוא . ד יין"קידש אלא ע

י "חילוק בין מקדש בעצמו לע. שמע ונתן מקודשת
' חילוק בין התקדשי בכוס של יין כו(ד , קה). שליח

' במנה זו ונמצא חסר דאי ידעה בילבין התקדשי לי 
מטבע ' ל בטבעת זו והי"אמר האמ(ב , קז). מקודשת

' הי(א , קיא). והיא לא הבינה החילוק אם מקודשת
. נראה של זהב ונמצא של נחושת ולא אמר של זהב

נמצאו בה (קלד ). 'אמר קסבר הייתי שהיא כהנת כו
. 'ת מס"מומין גדולים אם צריכה גט מדרבנן או מה

חילוק בין מומים גדולים לקטנים ובין קידושין 
). ל"כנ(קלז ). ת וכינסה סתם"קידשה ע. לנישואין

אם צריך גט ' קידשה סתם ונמצאת שני(א , קלז
מדיש לה תוספת דצריכה גט ' ראי(ב , קלז). ת"מה
וגם , ז מקח טעות"מחמת חיבת ביאה א. ת"מה

  ).בחייבי לאוין

לו '  עד לחלל ולא הילו נקב בגיד' הי( שיב :ב"ז ח"אהע
א , שיב). כח לקישוי ולא הכירה בו קודם קידושין

חילוק בין איילונית לשאר מומין ונדרים ולחייבי (
ספק . ק(ב , שיב). שלא הכירו קודם קידושין, לאוין

חילוק . חילוק בין מומין לחייבי לאוין. או רק מדרבנן
שתקה בתחלה וצווחה (ג , שיב). בין איש לאשה

חילוק בין סריס אדם לסריס חמה ובין סריס . בסוף
חילוק בין חייבי לאוין (ד , שיב). חמה לאיילונית

, שיג). ת ויש לה כתובה"שצריכה גט מה, לחייבי עשה
שיד ). אם יש חילוק בין אלמנה לשאר חייבי לאוין(א 

לו נקב בגיד עד לחלל ולא הכירה בו ' הי(תס ). ל"כנ(
ונית לחייבי לאוין חילוק בין אייל. קודם קידושין

  ).ולסריס

, איילונית שלא הכיר בה עד לאחר מותו(א ,  צ:חידושים
. איילונית שלא הכיר בה(א , רי). לענין חליצת צרתו

א , רטו). 'שיטות הפוס. חילוק בין קידושין לנישואין
בדינר זה (ג , רלד). מוכר טריפה בחזקת כשרה. ל"כנ(

בטבעת , ביין ונמצא של דבש, של כסף ונמצא של זהב
  ).זה ונמצא פינפער

  קידושין לטיבועין ניתנו
נ אם זהו דוקא "ד לאו לט"אפילו למ( קא :א"ז ח"אהע

  ).כ מהנישואין"מהאירוסין משא

  שליחות
אביו שקידש בנו הקטן ] (ג,  מו-ד , מה[ לד :א"ז ח"אהע

והגדיל ולא מחה אם אגלאי מילתא למפרע שזכות 
האומר . כ נתרצה"אחאב שקידש בנו הגדול ו. הוא לו

חילוק . כ נתרצה"הא לך מנה והתקדשי לפלוני ואח
אם גילוי דעת (א , קטז). בין אב לאחר ובין גדול לקטן

החילוק בין מעשה (א , צג). כ מהני למפרע"דאח
דציפתא דאסא שגילוי דעתה בתחלה לא מועיל 

כ לבין גילה דעתו לשדכן שרוצה לקדשה והלך "לאח
בקטן (ז , קטז). וקידשה בלא מינוי שליחות דמועיל

א , קיח). או מדרבנן' מדאו, בדעת אחרת מקנה
קדושי . לחרש ושוטה. חילוק בין קטן דאתי לכלל ש(

  ).י אמה"י אביו וקטנה ע"חרש ע

גילה דעתו לשדכן שחפץ בפלונית אם ( שסט :ב"ז ח"אהע
. כ"אי מהני ריצוי הבן דאח(שע ). יכול לקדשה לו

 לבין שידך האב בקידושי חילוק בין ארצויי הבן
  ).קטנה

  .ראה לעיל אצל קטן

  שתיקה בשעת מתן מעות
היינו בשעה שנתנו קודם שסילק (א ,  קב:א"ז ח"אהע

כשלקח ידה לא (ה -ד, קב). ידו או דוקא קודם לכן
ידעה וכשאמר לא משכה ידה וגם לא עשתה מעשה 

אם מקרי , וכן בזרק לה ושתקה, המראה שמסכימה
אמר כנסי סלע זו שאני חייב (ז -ו, קה). מ"שבשמ

מ "ליכי וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת מ
או חוב , חילוק בין זה לאמר סלע שאני חייב. ושתקה

ובין זה לאמר לה הלויני מנה על , זה שאני חייב
אם . משכון ובשעת נתינת המשכון אמר התדקשי בו

חילוק בין . צריך שיאמר לא לפרעון אלא לקידושין
א , קז). 'עות שחייב לה לחטף סלע מידה כומקדש במ

מ אמרינן "ושתקה בשמ. כששאלה שלא לשם ק(
כשאומרת שלא הבינה (ג , קז). דאדבורא קמא סמכא

תבעה מעות והחזיקה (ג -א, קיב). ק אם נאמנת"לה
). אמרה הבא מיהבא לאו כלום הוא. מתחלה ועד סוף

). שאלה' או בל. ק' חילוק אם אמר לה בל(א , קיב
, קיג). כשיכולה לאמר אין שקלי ודידי שקלי(ד , קיב
שאלה וענתה הבה ' ואמר בל. שאלה שלא לק(א 

מטעם דאדיבורא קמא , מיהבה אינה מקודשת
כשאמר (ב , קיג). שאלה' קסמכת או מטעם דאמר בל

ג , קיג). החלט באמצע או בסוף אם מקודשת' בל
ד , קיג). כשהוא התחיל בשאלה ואמרה הבה מיהבא(
השליכה ] (ב, סא[קכ ). ס"שלא נאמר בלשונות שבשכ(

). במקום המשתמר לדעתה, לחצר אביה, מיד לחצרה
א , קכא). בדשדיך] (ד, סא). [ד"השליכה תכ] (ג, סא[
התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו לים אינה מקודשת (

  ).נטלתו אחר שאמר התקדשי' אם הוא אפי

היינו בשעה שנתנו קודם שסילק ידו ( שסו :ב"ז ח"אהע
כשהחזיק ידה ולא עשתה . או דוקא קודם לכן

נתן לה (שסז ). כשמשכה ידה אבל שתקה. מעשה
אמר .  זובטבעתל " לעודף וחזר ואמר האמפינפער

כנסי סלע זו שאני חייב ליכי וחזר ואמר לה התקדשי 
  ).מ ושתקה"לי בו בשעת מ

  שתיקה שלאחר מתן מעות
והחזירה לו כ "רו' בתולה חטפה מא( צג :א"ז ח"אהע

כ נתן לה ושוב ביקש ממנה ואמר שאם לא "ואח
י וכשאמרו לו "ל כמו"תחזיר יאמר ואמר האמ
ההוכחה לא (ז -ו, צג). כ"שמקודשת השליכה הרו

ובזה , רק ממה שלא זרקה, דלא איכפת לה. מהש
באמר לה תני . אומרים שיראה שתתחייב בזריקתה

-ט, צג). או אמר תני לי או אומר, לי או התקדשי בו
ד -יג, צג). ד"ד לאכ"אם יש בזה חילוק בין תכ(יד 

ל דמי לפקדון או "בנתן סתם וחזר ואמר האמ(
. ק(ז -ו, קב). ד"כשהשליכה לאכ(יד , צג). לציפתא

' אם מניעת ההשלכה נק. או מספק או דרבנן' דאו
ד ויש אמתלא למה "השליכה אכ(ט -ח, קב). ת"שוא

הוכחה רק ממה אין . מהש(א , קז). לא השליכה מיד
כשאינה יכולה לזרוק שיש לה (קח ). שלא זרקה

' אפי] (ב, סב[קכ ). שותפות במטבע ואחז את ידה
ד , קכא). בנתן לה סתם או במתנה(ג , קכא). ד"תכ

כשאומרת שלא (ה , קכא). ד לנתינה"כשאמר תכ(
  ).ל"כנ(קכב ). אם נאמנת במיגו, הבינה דבריו

ד קניית אגוזים "נתן לה מטבע ע( שסה :ב"ז ח"אהע



  )קיום( ענינים מפתח  

  

קיט
ל ואמרו לה הרי קדשך וזרקה "האמ' ואחז ידה וא

כשיש אמתלא . כשהחזיק ידה] (ב, יח[שסו ). המטבע
  ).מדוע לא השליכה מיד

  .ע תוך כדי דיבור"עיי

  תנאי
הוי , כשתכנסי לחופה הוי לי לאנתו(ב ,  רפט:ב"ז ח"אהע
חילוק בין . שהקדושין חלין רק אם תיכנס לחופה. ת
. ק(יח , רצ). ובה לאמר כן בשעת קידושיןכן בכת' כ
בנישואין אם . ת. ל"כנ(ג , שכב). ת וכינס סתם"ע

  ).'מהני כשהתנה בפי

נדרים והתירו נדרה ' מ שאין עלי"ע(ד ,  ק:חידושים
  ).למפרע

  קיום
מ "כ. בן קיימא. נ מכניסו לק"ע א"מעל(ג ,  עט:ד"יו

  .).מכניסו לק' ס שנ"בש

  ).קיום(שטרות ). קיום(ע גטין "עיי

  קל וחומר
ו להיינו הך ממש אלא שהוא "חילוק בין ק(ח ,  רסו:ד"יו

  ).חמור יותר

  קלוטה כמי שהונחה
  ).רק לענין שבת וגט ולא לענין טומאה(ד ,  מז:חידושים

  ).הוצאה והכנסה(שבת . ע עקירה והנחה"עיי

  קללה
 שפלים כמו היהודים -חרש . לא תק( רצ :ד"יו

  ).האומללים

  קנטוניסטים
  .ג, כב. ב,  יח:ד הוספות"יו

  קנינים
שאחד מהצדדים יכול לחזור ולא . ק(ד ,  מה:ח"או

  ).משחק בקוביא אם הוי אסמכתא(ה , מה). השני

כשאמרו רבנן לא ליזדבן מתי מהני ( רצג :א"ז ח"אהע
אף , ל מדעת המוכר דוקא"צ(י , שמה). ומתי לא. הק

  ).שנגמר המקח

א , רצג.). ל מבורר בשעת הק"צ(ג ,  רפד:ב"ז ח"אהע
  ).כשהנפקד מהמוכר קיבל עליו לזכות לקונה(

כשכותב באופן היותר מועיל מתקנינן (ו -ה,  ח:מ"חו
). 'כשרואים שגמר בכל לבו מהני לתקן לישני. 'ללישני

, כז). לחצי בית אם מתבטל לכולו. כשמתבטל הק(טו 
נח ). ל"כנ(מג .). באומנין התחלת המלאכה הוי ק(ח 

נט ). לחצי בית אם מתבטל לכולו. קכשמתבטל ה(
. ק"בע. לערב אחר חיתום שטרות. אם צריך ק(

כשההתחייבות בלי אם ואין בו . בשלוף דוץ
. י שליח"ע(ד , ע). כשהתחייב דרך עיסקא. אסמכתא

י הבעלים הנותנים לכהן שיש להם טובת הנאה "ע
פ ). י הגבאים שהם יד עניים"ע. והוו שלוחי דרחמנא

מתנה לקנות בקנין , תנאי שבממון קיים] (ג-ב, כז[
  ).ל"כנ(פא ). מ לא קנה"כסף קנה ובשאר קנין דל

אם (ב -א, שטז.). דברים שמתחייב בלי ק(א ,  שטז:ד"פס
בשלוף . ק"בע. לערב אחר חיתום שטרות. צריך ק

. כשההתחייבות בלי אם ואין בו אסמכתא. דוץ

י "מקנה הלוואתו ע(ב , שנג). כשהתחייב דרך עיסקא
  ).חוב שיש לו על נכרי ברבית. ק

דבר . דבר שאינו ברשותו. ע דבר שאין בו ממש"עיי
  .צוואה). קנין(ערב . מתנה. שלא בא לעולם

  אגב
  ).בקרקע שאינו מסוים(ד ,  מה:ח"או

  ).אי מהני בשכור] (ד, נב[ מה :מ"חו

  ).ל"כנ(ד , רלט). ל"כנ(ב -א,  רלז:חידושים

  ).'אם הוא מדאו(א ,  כט:ד"פס

  אודיתא
אם . שמתחייב עתה' לכותב בל. חילוק בין א(ב ,  כ:מ"חו

  .).חייב אני לך הוי א

  אסמכתא
באומר שאם ימכור לא ימכור , בדלא גזים(ד ,  ח:מ"חו

התנו (א , כז). כשהוא בדרך קנס. אם הוי א, אלא לו
. ישחוט ביומו של חברו יקרעו עורו' קצבים שאם א

בההיא (ב , כז.). ה א"כשעשה מעשה נגד התנאי ל
. חילוק בין א(ח , כז.). ה א"הנאה דצייתי אהדדי ל

  ).לתנאי

  ).מצד חומר הענין גמר ומגרש. ל"כנ(ד ,  רסח:חידושים

הגיע ' ואפי. א מעכשיו הוי א"משכון של(ד ,  יח:ד"פס
אם לא אעשה דבר פלוני ' וכן אם א. זמנו לא קנה

ל אם אין "הלוהו על שדהו וא(ב , שכא). שלך' יהי
ה שלי ואין השדה שוה יותר "ש ה"אתה נותן עד ג

אם . ד לא"השקול אם ינצח ל' בס(ג , שכא). ולא גזים
א ,  שכב-ד , שכא). כשאין בידו כלל. דמי לברירה

-ג, שכב). לא קנה' מדאו. א(ב , שכב). בידו ולא בידו(
מועיל רק . ם דגם בתנאי דלא הוי א"שיטת הרמב(ד 

ב , שכג). במחילה(א , גשכ). כשנתן בתור קנין מעכשיו
כ "משא. מעכשיו מבטל א(ג -ב, שכג). 'אם קני מדאו(

, הוא מעכשיו. מהני שהתחלת הק. כי ק, קנו מידו
, מעכשיו' יהי. צריך שגם סיום הק. א' וכדי שלא יהי

ג , שכג). י"ת שיעשה לאחר ל"והיינו באומר מעכשיו ע
מ בו "ול. דבר שאינו מסויים גרע מא. בלשעבר. א(

  ).ד חשוב"בב. מעכשיו וק

  .ע משחק בקוביא"עיי

  את וחמור
ס קרקעות "בק. ל"ל ודשלב"המקנה דשב(ד ,  שנב:ד"פס

  ).ומעות

  אתן
' ל' כשכ. ראיות מהראשונים דמהני(א ,  לב:מ"חו

ראיות דמהני (ה -ב, לב). ע"מתחייב ליתן מהני לכו
  ).מיד שלא יוכל לחזור וחל החיוב גם כשמת

  הדדיבההיא הנאה דצייתי א
ל "ואף בדשלב. ט מהני בלא ק"מה(ב -א,  כז:מ"חו

בערב בגורל בדברים הנקנים באמירה , ובאסמכתא
ם דבשותפים לא "שיטת הרמב(ה , כז). ובשותפים

רק בקידושין ובערב ואין למדין ] (א, כז[פ ). מהני
  ).ל"כנ(פא ). ד"לשא

  דבר שאינו מסויים
  .ה-ד,  מה:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קכ

. מ בו מעכשיו וק"ול, גרע מאסמכתא(ג ,  שכג:ד"פס
  ).ד חשוב"בב

  דברים
ד , ח). ד"המקנה דבר שאין בו ממש הוי ק(ב ,  ח:מ"חו

' אבל כשהל. לא מהני הק. מורה רק על ד' כשהל(
לומר שהקנה דבר שיש . משתמע לתרי אנפי מהני הק

  ).בו ממש

אם . פ לדון ולהעיד"קיבל עליו קו(ד -ב,  רמה:חידושים
  ).אתן לך.  בו ממשמפרשים דבריו באופן שיש

  ).יקח פירות. ידור פלוני בבית זה(ד -ג,  שנג:ד"פס

  .ע דבר שאין בו ממש"עיי

  דברים הנקנים באמירה
  ).בההיא הנאה דצייתי אהדדי(ב -א,  כז:מ"חו

  דרבנן
. קטן לק. חילוק בין ק. 'אם מהני לדאו(ד - רלג:ד"יו

' דאו, שדרבנן מחליש הק, מעות. ק(רלד ). סיטומתא
  ).אם מהני לחומרא

  ).'אם מהני לדאו(ג ,  קיט:חידושים

). בגיטין ובקדושין(ב , כט). ל"כנ(א ,  לא-א ,  כט:ד"פס
קונה ומדרבנן ' כשמדאו(ד -א, ל). קטן בלולב(ג , כט

מ המוכר קנה המעות ויכול להחזיר "מ. אינו קונה
  ).'מהני לדאו(א , שטז). אחרים ולכן מעל הלוקח

  .).מכירת ח(ע חמץ "יעי. ראה לעיל אצל כוונה

  הגבהה
שנים שהגביהו טלית אם היינו (ה ,  קיב:א"ז ח"אהע

מטעם , א מתכוין שיזכה גם חבירו"דוקא כשכ
א משתדל שישאר רק "כשכ. המגביה מציאה לחבירו

מה שתפוס . א הגביה חצי"שכ' בידו בודאי לא נק
  ).בידו קנה

טפח . אם סגי שאוחז בידו או בענין ה( דש :ב"ז ח"אהע
חילוק אם ידו סמוכה לארץ ואם מחזיקו . ט"או ג

או שהשאר , או שבולט מידו, בידו ממש או בחוט
' חילוק בין שבת לגטין דהעיקר שיהי. נגרר בארץ

  ).משתמר לדעתה

  זכיה
  ).זכיה(ע שליחות "עיי

  חזקה
שטר אי מהני בלא שטר ' במקום שנהגו לכ(א ,  לא:מ"חו

  ).ובלא מעות

  חליפין
ז הוא "ומטלטלין קונין זא, רק בכלי(ב ,  קמג:חידושים

). ז קנה המטלטלין שברשות חבירו"ועי, מדין משיכה
  .).אם הזהב הוי פירא מדוע אינו קונה בח(ג -ב, רלו

מקדש (ע קדושין "עיי. ראה לקמן אצל סודר
  ).בחליפין

  חצר
חילוק בין . כשהיתה מופקדת אצלו קודם( רל :ד"יו

  ).מקנה לנפקד או לאחר

כשמופקד אצל אחרים וקיבל רשותו (ב -א,  לג:מ"חו
ל כמשאיל לו המקום או "או דה' מועיל מטעם זכי

של שליח . ח(ב , לג). מ"א דל"מטעם מעמד שלשתן וי
אם חצר . כשמקנה לנפקד. האשה בקבלת גט

קונה ] (ד, נב[מה ). מושכרת ביד אחרים קונה
  ).למשכיר או לשוכר

גם באינו (ג -ב, קכה). ק"של ש. ח(א ,  קכא:חידושים
  ).ולכן קונה אף במציאה, משום ידו. עומד בצד ח

משתמרת לדעתו אם הוא . בנכרי. בקטן(ד -ג,  כח:ד"פס
. ח. ק"של ש. ח(ג , שיג). משום שליחות או משום יד

קונה לשוכר או (ג , שלו). הבאה לאחר מכאן
  ).למשכיר

  ).חצרה(ע גטין "עיי

  כוונה
חצרו של . עודר בנכסי הגר וקסבור שלו הן( רל :ד"יו

' בנפילה ניחא דליקני בד. אדם קונה לו שלא מדעתו
. בין ק. חילוק בין חצר לשאר ק. 'אמות לא ניחא לי

אחר ללא כיוון . בין כיוון לקנות בק. 'דאו. דרבנן לק
  ).לקנות

' דאו. חילוק בין ק: שיטות' ג. ל"כנ( קנט :ב"ז ח"אהע
חילוק (ג , רפה). בשניהם קנה, ק"בשניהם ל, לדרבנן

ג -ב, לא). אחר ללא כיוון לקנות. בין כיוון לקנות בק
דרבנן ובין חושב שהוא שלו . לק' דאו. חילוק בין ק(

  ).לקנות' ללא ניחא לי

  כסף
. כ"אם דומה לעבד שמועיל ק, כ בפועל"ק(י ,  שמה:ד"יו

בישראל (שנח ). ב תזכה בכסף שלי"ל בעה"בפקדון צ
בנכרי . י לספק"ל דאינו קנין ולא נחשב דעת רש"קיי

לענין שעבוד ומשכון ושכירות מעות (ז , קה). הוי ספק
  ).קונות

אי מהני (לט ). בחוב הבא מחמת מכר] (א, לה[ ל :מ"חו
אי מהני כשיש מעות פקדון אצל . בשכירת פועל

  ).הפועל

בחוב הבא מחמת מכר ולא זקף עליו (ב ,  קמג:חידושים
כשנשרף החפץ ו, ת מעות קונות"ד(ד -ג, קמג). במלוה

אם המוכר יכול להשתמש . באונס אם ההיזק ללוקח
בחוב הבא (ג , קמד). קידש המוכר במעות. במעות

  ).ל"כנ(ג , רלו). מחמת מכר ולא זקף עליו במלוה

). פ בשטר"ועכ, ע מעות קונות"שעבוד לכו(ג ,  יח:ד"פס
י דהיינו "שיטת רש. בחוב הבא מחמת מכר(ג , שכ

ה "מ ל"ומ, שפסק על הפרה לפני שנתחייב דמי השור
לענין שעבוד אם מעות (ד -ג, שכ.). א כ"חליפין כ
בחוב הבא (ד , שכ). ל"י מהני ולא לר"רק לר. קונות

 -ד , שכ). מחמת מכר וזקף עליו במלוה אם מהני
ש "הטעם שהנותן מעות על יין לקידוש בע(א , שכא
מדהוי מצוה או מדרגילים העולם לקנות יין , קנה

יתומים יכולים לחזור (א , שכא). ש"עלקידוש ב
  ).צ לקבל מי שפרע"בנתייקר וא

  .ראה לקמן אצל מעות

  מחוסרי אמנה
אף שאיסור גמור לחזור כשחזר אם (יא ,  שמה:ד"יו

אם מותר לחזור מחמת (יב , שמה). תפס מפקינן
בדברים בלבד . מ"במו, במתנה מרובה, יוקרא וזולא

  ).בלי מקצת מעות ובלי ערבון

במתנה . כשחוזר לא מהני תפיסה] (ב, כט[ פא :מ"חו



  )קנינים( ענינים מפתח  

  

קכא
ה -א, פב). כשיש אונאה, בעסוקין באותו ענין, מרובה

מ דוקא כשנתן "במו. במתנה מועטת. בדברים(
  ).כשיש אונאה(ט , פב). נשתנה השער. עירבון

  ).ל"כנ(ב ,  כד-א ,  כג:חידושים

  מי שפרע
  ).כשחזר אם תפס מפקינן(יא ,  שמה:ד"יו

לחו לקנות ושינה מדעת המשלח אם השליח ש( כט :מ"חו
  ).כשנתן נסכא(ב , פב). ש"חייב לקבל מ

  ).ל"כנ(ב ,  כג:חידושים

  'זכי נמי לחברי' מיגו דזכי לנפשי
אם . א ולכן מעשיר לעני לא מהני"ל. תרי מ( קצח :ד"יו

ה יכול "אף במקום שחב לאחרים ובלא. מהני מ
. חב לאחרים' אם מציאה ופאה נק. לזכות אף בלי מ

. ואינו חב לאחרים. צ מ"בדעת אחרת מקנה א
קצט ). ב"פועל אם קונה לבעה. בעשאו שליח אם קנה

מסתבר . ע אם המקנה צריך מ"בדעת אחרת מקנה צ(
י עשיר לעני "כ זיכה ע"שבהפריש מעות לצדקה ואח

חב לאחרים שאין העני ' בצדקה אינו נק. דלא זכה
  ).יכול ליקח בעצמו

דמי ' דבידו לקדשה עכשיו כו. מ(ד -ג,  קטז:א"ז ח"אהע
מדרבנן . מ. 'דאי בעי כו. ועדיף ממ' דזכי כו. למ

  ).א"ל' לדאו

  .ע הואיל"עיי

  מסירה
  .).אם אותיות נקנות במ(ב ,  קכב:חידושים

  ).בהמה גסה(ד ,  שיט:ד"פס

  מסירת מפתח
  ).בשכירות. י הוי ק"לרש(א ,  מה:ח"או

  מעות
כשלא זקפן במלוה ולא שילם אם המקח ( נח :מ"חו

  ).מתבטל

מ זקף עליו "שיטת הראשונים דל(ג ,  קמח:חידושים
  ).במלוה

  .לקמן אצל עייל ונפיק אזוזי. ראה לעיל אצל כסף

  יום' מעכשיו ולאחר ל
  ).אם קונה בעומדת באגם(ד ,  קלט:חידושים

אם קונה במשיכה בעומדת באגם (ב -א,  שכ:ד"פס
לאחר  (ב-א, שכא). ספיקא דדינא. ובשטר בנתקרע

ואם מתחייב שכשיביא המעות יקנה , י לא מהני"ל
ם דגם בתנאי דלא "שיטת הרמב(ד -ג, שכב.). חל הק

. הוי אסמכתא מועיל רק כשנתן בתור קנין מעכשיו
וגם . כשאין הענין מראה שקונה עתה צריך מעכשיו

חילוק בין (ג -ב, שכג). מ בלא מעכשיו"בכסף ושטר ל
הוא . י דהיינו שהתחלת הק"מעכשיו ולאחר ל

י דהיינו "ת שיעשה לאחר ל"לבין מעכשיו ע, מעכשיו
קנו מידו מהני רק . הוא מעכשיו. שגם סיום הק

ולכן לא מהני לגבי אסמכתא ולגבי נקרע ', באופן הא
  ).'השטר כו

  מעמד שלשתן
  ).ש"יד גבאי כיד עניים וזוכה להם במע( קצח :ד"יו

  ).אצלודוקא כשיש לו מלוה או פקדון (ג ,  כ:מ"חו

. ק"כשהמקבל עושה את הלוה ש(א ,  קכא:חידושים
  ).בפקדון

אם יכול הנותן למחול (ד , שיג). ל"כנ(ג ,  שיג:ד"פס
חילוק בין מס לחוב שלא (א , שיד). לחזור ולמחול

  ).כ של הלוה"אם מועיל בע(ב , שיד). הגיע זמנם

  משיכה
, ר"ברה, יום ועומדת באגם' שתקנה לאחר ל( ל :מ"חו

  ).מעכשיו

  ).בשומרים(ד -ג,  כט:ד"פס

  מתנתא טמירתא
  ).בקנין גמור ובדברים(יג ,  שמה:ד"יו

  נכרי
רל ). בעומד ליד חצרו, חצר מטעם שליחות(ד ,  לד:ח"או

רלב ). אם חצירו קונה לו, בכסף. מכר בכור לנפקד נ(
  ).מעות אם מהני לחומרא מטעם סיטומתא. ק(

). ודה במתנהאם מהני משיכה לח(א ,  כח-ב ,  כז:ד"פס
אם קונה הטלה , ל בטלה זה"י שא"זונה א(ג , כז

ד כסף קונה "למ(א , כח). בשכר פעולתה כמו במעות
ד -ג, כח). ס"ק(ג -א, כח). אם מועיל אף מדרבנן

א , רפה). מעמד שלשתן(א , כט). אגב(ד , כח). חצר(
ישראל (ג -ב, שיט). א למשוך"מדא, ולד בהמה בכסף(

. אסתלק והוי הפקר' מכי מטי זוזי לידי. בכסף. מנ
  ).חילוק בין קרקע למטלטלין

  סודר
  ).שאול. בס(ד ,  צח:א"ז ח"אהע

ם "ביאור שיטת הרמב. ז"ס שיקנה לאח"ק( ל :מ"חו
ס מעכשיו "ק. ג"אף דבמשיכה לא מהני בכה, דמהני

אי קני בלא שטר במקום שנהגו (לא ). יום' ולאחר ל
בלא מעות ס קונה "דק' להאו(ג , לא). לכתוב שטר

ס מהני בלא "דחזקה מהני בלא שטר אף ק' ולהאו
, ל דאין שטר מעכב"כיון דסתם קנין לכתיבה י. שטר

ה , לא). אף להסוברים שאם מוחה אין כותבין
חילוק בין יודעים . חילוק בין מכר למתנה והלואה(

רוב (ו , לא). כ בשטר"ס רק מה שכ"י שעשו ק"או א
ס בעדים או שלא "חילוק בין ק. ל דמהני"ס' הפוס
ס על מכירת קרקע "חילוק בין ק(ז , לא). בעדים

ס על מכירת שטרות ועל כתובה ועל מתנת "לק
, בפועל שמשכיר עצמו, ע"בע] (ד, נג[מה ). מ"שכ

  ).בשכירות קרקע ומטלטלין

אם ומתי , מ שיקנה לאחר"ע. נותן ס(ד -ג,  שיט:ד"פס
  ).'אזכיית הקונה והמקנה באים כ. להקונה. נקנה הס

  .ראה לעיל אצל חליפין

  סיטומתא
ישראל קנה בהמה מבכרת מנכרי באויף גאב ( רלג :ד"יו

אף . ובשטר על נייר פשוט אם מהני השטר בתור ס
  ).דרבנן. הוא ק. אם ס. שלא נתן כל המעות

. במטלטלין. אם חתימת חוזה הוי ס( כט :מ"חו
  ).בקרקע. ל"בדשלב

  עייל ונפיק אזוזי
  ).'מוכר מפני רעתה קנה אף דעייל כו( רסג :ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קכב

אין הלוקח אוכל פירות ' מכר בית ועייל כו( טו :מ"חו
  ).ל"כנ(נח ). מטעם רבית

ולא ' מכר שדה בשטר בלא עייל כו(ב -א,  שיט:ד"פס
חזקה . חילוק בין ק. 'שיטות הפוס. מכרה מפני רעתה

  ).ס"שטר וק. ומשיכה לק

  ).חמץמכירת (ע חמץ "עיי. ראה לעיל אצל מעות

  עסוקין באותו ענין
בכל הדברים שדבור מהני יכול לחזור (טו ,  שמה:ד"יו

  ).ע"ע בא"מעל. ס"בק' ואפי, ע"כשעב

  פסיקה
הקדים לו דינר ' אפי, משך ולא פסק] (ג, כו[ עח :מ"חו

  ).לא קנה

  קנין בטעות
. שומא בט. מחילה בט, .בט. ק(ז ,  רצ:ב"ז ח"אהע

הוא בעיקר . תלוי אם הט. זבינא בט. חלוקה בט
  ).הדבר

  שטר
אתננו לו וכתוב בו זמן הוי . כתב בש] (א, כז[ רצד :ד"יו

  ).צ קנין אחר"וא. סגי בש. ככתב מעכשיו דקני

). ס ובחזקה"אי סגי בק, במקום שנהגו לכתוב( לא :מ"חו
ג , לא). ס אם יכול המוכר לעכב הכתיבה"בק(ב , לא

בין חילוק . ל כתובו"כשקנו אם צריך לימלך ואם צ(
ס במכירת "אם מהני ק(ז , לא). ס לחזקה ומעות"ק
  .).ש

). הטעם שאין אותיות נקנות במסירה(ב ,  קכב:חידושים
  ).שמשתעבד לכל מי שמוציאו' כ(ג , קכב

. ע ש"במתנה ובמקנה לו בחוב מהני לכו(א ,  כז:ד"פס
  ).לחוד

  .ע שטרות"עיי

  קנס
. להבועט או מכה בחבירו. פרטי הק(ג -א,  קלד:חידושים

בזמנינו אם . דברים' הוא רק בושת או כל ה. אם הק
  ).גובים או רק מנדים עד שיפייס

  ).קנס(תנאים ). עדות קנס(עדות . ע ירושה"עיי

  קציר
כ "חטים משא. בגליל הוא ק. סתם ק(א ,  קעח:ד"יו

  ).ואיך הוא בדרום, שעורים קודם. בגליל ק. בדרום

  קרבנות
ל קודם "אבל אפ, מידדבר קודם הת' שלא יהי( עא :ח"או

  ).חביתין ונסכים

  .קדשים. עבודה. סמיכה. ע לשמה"עיי

  אסורי מזבח
. ג"נרבעו ולבסוף עיברו הולד מותר מטעם זוז( נז :ד"יו

  ).ולד נרבעת אסור שהולד נהנה מרביעה

  אשם תלוי
). חתיכות' ל חתיכה מב"טעמים שצ' ג] (א, סט[ עא :ד"יו

  ).עד שיכנס לבית הספק' ת כו"מתנדב אדם א(ו , צח

  ).דוקא בחזקת איסור, בתרי ותרי(ח ,  רצה:ב"ז ח"אהע

אכל ' א או"ע. חתיכות' חתיכה מב(ג ,  רטו:חידושים

  ).ס"בס. לא אכל' א או"וע

  בעלות
. מחיים ולאחר שחיטה. המקדש בק(א ,  קלה:חידושים

  ).בכור ושאר קדשים. חלק בעלים וחלק כהנים

  הזיות
  .)כ"פ ביוה"מזה( סז :ח"או

  לשמה
  ).'במח. סתמן(ב -א,  רנא:חידושים

  נסכים
  .ע יין"עיי

  פדיון
  ).טריפה' ס. אם פ(ג ,  נט:ד"יו

  פסח
  ).הטעם דמפשיט בשבת כולו(ג ,  יח:חידושים

  ראיה
  ).אין לה שיעור(ב ,  יט:חידושים

  רבוכה
ג "דתודה חלוטה קמח וחבית כה. ר(ג -ב,  נז:ח"או

  ).בששים' דתודה פחות מא. ר(ד , נז). חלוטה בצק

  תמיד
  ).של שחר אחר או קודם הנץ. ת(ג ,  שמא:ד"פס

  קרי
  ).לא לפחוד מזה. פ"ביוהכ( קיא :ח"או

שיצאו בלא . שיורי ק(ג , קלז). ש"טמא בכ(א ,  קא:ד"יו
  ).הרגשה נגרר אחר הרוב

  קריאת שמע
פסוק ' ח ופי"לצאת י, כוונות' ב(ה ,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ).ראשון

י קורא "שהתפלל ערבית מבעוכ(ב -א,  א:חידושים
ת "מה. לפני או לאחר סעודה. 'או ב' א' מ פר"בקשעה

ש "הקדים והא. בפסוק ראשון, ראשונה' אי סגי בפר
החמיר והטה לקרות אי (ד , ג). לשמע אי הוי למפרע

ג -א, קצד). לא השמיע לאזניו(ג -ב, עד). ת"יצא מה
  ).ש"הגהות לקיצור פסקי הרא(

ד -ג, שלט). ש"ק' ם הל"לרמב' חי(ג ,  שמ-ג ,  שלט:ד"פס
ד , שלט). ויאמר ואמת ואמונה בלילה' אמירת פ(
הפסק בין . ו תיקן יעקב או משה"אמירת בשכמל(

כוונת מצוה וכוונת (ב -א, שמ). ו"שמע לבשכמל
ש "תפלה חמורה מק(ד , שמ). קורא להגיה. קריאה

  ).לכמה דינים

  ש"ברכות ק
  .)ש בספק קרא"ברכת ק(ה ,  ג:ח"או

הטעם (ד , ח). קדושה שביוצר ביחיד(ד ,  ד:ד"פס
 -ד , ח). ולא ההיפך' ש ובערבית ד"ק. ב' שבשחרית ג

א גם "יראו עינינו א. הנוהגים שלא לאמר ב(א , ט
. ת"ואין בזה משום ל, כשמתפללים בצבור שאומר

שבברדיצוב אמרו ושם כמה , דומה לאמירת ושמרו
טעמים (א ,  שמ-ד , שלט). ש שלא אמרו"מאנ



  )התורה קריאת( ענינים מפתח  

  

קכג
אם . מעכב. אם סדר ב(א , שמ). בלילה' א. להוספת ב
  .)ש בלא ב"קרא ק. ז"מעכבות זא

  הפסק
אם יש . ש ובת"הפסיק ושהה בק(ב ,  קצה:חידושים

  )חילוק בין אונס ללא אונס

  זמן
. מנחה. ש של ערבית משיכלה ז"ק. ז(ב ,  א:חידושים

א "משעה שבנ. ש" תחלת בה-משעה שקידש היום 
' להלכה מג. י או מאוחר מכולם" מבעו-סב נכנסין לה

כוכבים ' וכיון שאין בקיאין לכן מג, כוכבים בינונים
משיכיר בין תכלת ללבן אי קאי (א , ג). קטנים

שיעור שיכיר חבירו רחוק . אתכלת ולבן שבציצית
יכיר בין תכלת . א קודם ליכיר בין תכלת ללבן"ד

 קודם או -ותיקין (ב , ג). לכרתי קרוב לשיעור ותיקין
ג , ג). שעות' ש בתחלת או בסוף ג"סזק. בהתחלת הנץ

יכול לקרוא . שעות מהנץ או מעלות השחר' ג(
. עד חצות או כל היום', בברכותיה עד סוף שעה ד
. דעיקר ז' ראי(א , ד). ה"קרא בדיעבד מיד אחר ע

  ).ח כותיקין"קודם נה

  קריאת התורה
, לה).  בשבת'קרואים אפי' שלא להוסיף על ז( לה :ח"או

ג -ב, לה). כ מוסיפין"כ ויו"ק אף ביוה"לרע(א 
גם . אין להוסיף' ולאחרי' בזמנינו שמברכין לפני(

ד , לה).  האמצעים לברךרשאיםבזמן המשנה היו 
ץ מקרא בנחת והעולה מוציא "ס הש"בזמן הש(

אם (ו -ה, לה). ץ מוציא הצבור"ועתה הש, הצבור
). 'ץ אזי אין להוסיף על ז"ברכת העולה להוציא הש

ואז רשאים , ל שברכתו על שמיעת עצמו"אפ(ז , לה
קטן הקורא מברך על . אבל זה אינו ברור, להוסיף

ח "מפטיר בשבת חנוכה ורביעי בר(סח ). קריאת עצמו
' ד והערות בהל"פס(עו ). 'חנוכה קורין רק נשיא א

גם כשאין חיוב . התענו' קריאת ויחל כשג(קי ). ת"קה
קריאת (ד -ג,  טו:הוספות). ה לבטלהח ברכ"לקרוא ל

  ).ויחל בשעת הסכנה מהחולי

. אם הקטן מקריא להוציא אחרים(ג -א,  עז:חידושים
לצדד להקל כדי . ת למקרא מגילה"חילוק בין קה
הברכה . להקל במופלא הסמוך לאיש. ת"שילמדו קה

אין שם כהן (ב , רלג). על קריאת העולה או המקריא
  ).אם יכול לוי לקרוא שלישי או רביעי

ויחל בבוקר , צ"בת(ד -ג, לח). י"הערות לב(ג ,  ה:ד"פס
ח ובמנחה "ח בשחרית של ר"בתענית בר. ובערב
או ' וה' משה תיקן בשבת ובב(ב , שמב). ויחל

ת "חילוק בין קה. 'טעה באות א(ג , שמב). במועדים
אין מדלגין בתרי עניינות מפני (ד -ג, שמב). ש"לק

.  שצריך שיכנס בלב השומעיןכבוד הצבור או מפני
בתרי אינשי שפיר . 'ת א"ח כשיש ס"במפטיר שבת ר

ת "תורתו אומנתו רשאי לעסוק בת(ד , שמב). דמי
ב ,  שדמ-ד , שמג). בימי הפסח(ג , שמג). ת"בעת קה

. ס"פ לקריאת חוהמ"טעם החילוק בין קריאת חוהמ(
אין (א , שדמ). ל"י ובחו"ס בא"ת בחוהמ"מנהגי קה
פ שפיר "פסוקים ד' כשקורים ג. פסוקים' פוחתין מי

המקור למה שהמפטיר קורא בקרבן (ב , שדמ). דמי
  ).היום

  .ע ספר תורה"עיי

  מפטיר
אם עולה למנין (ב -א, שמג). בתעניות(ג -ב,  שמב:ד"פס
  ).'ז

  תרגום
  ).'מימות עזרא כו(א ,  עז:חידושים

המתרגם לא יגביה קולו מהקורא רק (א ,  שמג:ד"פס
  ).כ בדרשות" משאכ"בתשב

  קרקע
גידולי ). קרקע(גזילה ). קרקע עולם(ע אישות "עיי

שמיטה . רבית). מחובר לקרקע(מקוה . קרקע
  ).שמירת קרקע(

  קשקשת
  .ע דגים"עיי

  ראש השנה
  ).ה"תפלת ר(ע תפלה "עיי

  רב ותלמיד
ד שלא ברשות אבל "לא יקבע בהמ(ב ,  קצו:חידושים

  ).יכול לחלוק עליו

  רבית
הלוואה . במעות. הלוואה בקרקע ור(א ,  קמה:חידושים

כשמוזיל (ב ,  קמו-ב , קמה). פ"פחות מש. פ ור"ש
קבע ' עבור הקדמת מעות ויש לו הסחורה מותר אפי

-ג, קמז). בשכירות. אם כך הוא מעות במעות. לו זמן
' פי. קיבל עליו כחשא. מותר' השם פרה לחבירו כו(ד 

אם (א ,  קמח-ד , קמז). לא עשאה דמים מחיים
  ).מ כרתי"ח או ע"הסופר עובר תלוי בע

  אבק רבית
  ).ש"אם חייב להחזיק בבא לצאת יד(ב ,  קמה:חידושים

  .ראה לקמן אצל רבית קצוצה ואבק רבית

  היתר עיסקא
אם מקבל העיסקא יכול לקנות הריוח בסכום ( פו :ד"יו

כ עשו קנין "נעשה קרוב להפסד ואעפ(פז ). קצוב
אם (פח ). מוכיח דאסור, שיתן סכום במקום הריוח

' כ פסק שיהי"לו חוב ואח' הי(פט ). הכתיבה מעכבת
חילוק בין יש ללוה סחורה או שקונה . עיסקא
רצז ). שכתוב שיקח ריוח מהריוח. ע. ה(קב ). מאחר

י לתת שטר למלוה על כל הסכום ורק על "ק א"ע(
כשהלוה מוציא המעות לצרכו (רחצ ). הקרן לבדו
אם יומשך יתחשב ' ע שכ"שט (רצט). אסור ליתן

  ).ז אסר ובדיעבד יש לגבות"ע אדה"ע ה"לפ

כשאין המלוה יודע ענין ההיתר (ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  ).אינו מועיל חתימתו

א , עח). כ"ושכר עמלו רבע רו, שנתן רבנו(א ,  עד:מ"חו
ד , עח). ובגברא רבא אף שלא נכתב הוי כנכתב, ל"כנ(
בנכתב (ו , עח). ביש לו עסק אחר סגי בטבל עמו בציר(

כ "בשטר פלגא באגר ובהפסד אם יכול ליתן אח
  ).חילוק בין שטר לצעטיל של המקבל. כפועל בטל

אם סגי . הטעם דסגי בכפועל בטל(ד -ג,  קמו:חידושים
כהן (ד , קמו). פסק עמו בדינר. במחצה מכפועל בטל

מתי היא של ', ששם פרה מישראל למחצית שכר כו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קכד

  ). להאכילה כרשיני תרומהמותר' כהן שיהי

כ "ס ק"ח ע"י שראובן יתן ללוי שט"ע(ד -ג,  רטז:ד"פס
ח "ואז ימכור ראובן השט, וכך יתן גם לוי לראובן

ד , שכז). מצריך קנין' ר הי"אאזמו. לשמעון בסך ק
ואם , והתנה שלא יקנה אלא סחורה פלונית. נותן בע(

  ).ישנה כל ההפסד שלו והריוח למשלח

  יוצאה בדיינים
כשמכר הלוה למלוה בפחות מהשער אם (י -ח,  פב:ד"יו

כשיש (י , פב). צריך הלוה לשלם את היתר למלוה
ר הקנין אינו "בא(ה -ד, פז). כשתפס. פקדון ביד הלוה

רצג ). ר לא עשו כלום"ד הא"גם אם הגבו ב. כלום
כשקנה בפחות . מ"ס ל"ק מהני תפיסה בס"ר' בס(

). ר הוי מקח בטל"אף דהוי א, פ"כדי להאריך לו זמ
' י משכנתא בלא נכייתא אם נק"ק ע"ר' ס(רצד 

' חילוק אם נכנס ברשות וחילוק בין ס. המלוה מוחזק
  .).איסורא דר' ממונא לס

  יתומים
דרבנן מותר במעות . אם כל ר(ב ,  רטז-א ,  רטו:ד"פס

ב -א, רטז). 'שיטות הפוס. או רק ברחוק להפסד. של י
ל שלא התירו אלו "כי ס, הטעם שלא נהגו בזה(

  ).כ רחוק להפסד"ודרכי היתר שלנו ג, ברחוק להפסד

  מומר
  ).אחיך' אם נק(א ,  שכב:ב"ז ח"אהע

  נכרי
ופליגנא . שאמר לישראל הלוה מעותי בר. נ( רצה :ד"יו

ואם לא יזכה הישראל בריוח עד , לך בריוח אסור
הלוה . ישראל ערב לנ(רצו ). ל דשרי"אחר שיגבה י

ויכול לתבוע הערב או . ראל הלוה מנמישראל או ליש
חילוק בין המלוה ישראל שעיקר סימכתו על . הלוה

שעיקר סמיכתו על הערב . הלוה כדינינו לבין המלוה נ
הלוה . למעשה חלילה להקל אף בנ. כדיניהם
  ).בשלוף דוץ' ואפי, אבל אם פרע לא מפקינן. מישראל

על המשכון אם יכול . ישראל הלוה לנ(ב -א,  רטז:ד"פס
ד -ג, שיא). למכור ההלוואה והמשכון לישראל אחר

הלוה לישראל ורצה ישראל אחר . נ(ג -ב, שיב). ל"כנ(
תנם לישראל ' לישראל הא. ואמר הנ, לקבל ההלוואה

חילוק בין . ק ולא אמר והפטר"או אמר תנם עג' הב
  ).לפטור מאחריות. איסור ר

  .ע גר תושב"עיי

  סאה בסאה
ס לא אזלינן בתר " דבסבהטעם(ב ,  קמד:חידושים
ד , קמז.). בר' ס לצד א"חילוק בין סב(ד , קמד). בסוף

  ).חילוק בין הלוואה לשאלה(

  פוסקין על שער שבשוק
  .).הטעם דאין זה כמו ר, פוסק כשער הגבוה( כט :מ"חו

  ).מתי יכול לפסוק מפירות לפירות(ד -ג,  קמד:חידושים

  .ראה לקמן אצל קרוב לשכר

  פירות
' והיינו אפי', באוכל מדאו. מרבינן ר(ג ,  רלו:חידושים
  ).דמעיקרא אזלינן, הוזל

  צד אחד ברבית
ר לבתר "חילוק בין צאב(א ,  קמה-ד ,  קמד:חידושים

דרך מכר (ב , קמה). מעיקרא אזלינן ולסאה בסאה
  ).ק"לרבנן אי הוי ר. ל"כנ(ב , קמו). ר"מ צאב"ל

  קרוב לשכר ורחוק להפסד
). ין יש לו דאסור לאין לו דמותרחילוק ב(א ,  פד:ד"יו

חילוק בין פסק בתשרי ובחר בטבת דמותר (ב , פד
חילוק בין : שיטה ב(ג , פד). לבחר אחר טבת דאסור

יכול לתת לו אחרים שמותר לצריך לתת היין שבידו 
חילוק בין נותן מעות על : שיטה ג(ד , פד). שאסור

חבית ידועה או לא ואין חילוק בין טבת לניסן ויש 
: שיטה ד(ה , פד). חילוק בין עשה מיד קנין או לא

חילוק בין יש לו קביעות זמן לטובת הלוקח או 
  ).לטובת המוכר

ר ומותר "ק ומתי א"מתי הוא ר(ד -ב,  רטו:ד"פס
  ).ביתומים

  רבית מאוחרת
בשעת פרעון כשנותן לו סחורה בפחות (ז -ו,  פב:ד"יו

  ).מעותיומ רק כשנותן אחר שהחזיר "ר(ג , פז). 'משוי

  רבית קצוצה ואבק רבית
מכר סחורה למלוה בפחות כדי להאריך זמן ( פב :ד"יו

ולא ישכור ממנו בפחות אם הוי (ה -א, פב). הפרעון
ע מודו דהוי "במוכר בפחות אפשר דכו(ז , פב). ק"ר
, פב). ק"כשקוצץ שלא בשעת הלוואה אם הוי ר. ק"ר
). כשמוזיל כדי שיתן לו עיסקא או כדי שילוה לו(י 
הלוהו ודר בחצרו , ק"הלויני ודור בחצרי ר(א , פה
הלויני ודור בחצרי בפחות אם הוי (ג -ב, פה). ר"א
ג , פז). חילוק בין קצב הסך שפחת ללא קצב. ק"ר
ז שמעותיו "א כ"וי, ק רק כשקצץ בשעת הפסיקה"ר(

מכר סחורה למלוה בפחות כדי להאריך (ג -רצב). בידו
. רה זו אפשר דמותראם פורע בסחו. זמן הפרעון

ק "הוי ר. ה דמי לדין ולא ישכור ממנו בפחות"בלא
חילוק אם . בשכרו בפחות בסתם ולא פירש. ר"או א

, רצב). ק"אם הוי ר. בר' צד א(ג , רצב). שומתו ידועה
ואי זקפן במלוה הוי , ר"עבור המתנת מעות הוי א(ד 
ק "חילוק בין בתי ערי חומה דהוי ר(רצג ). ק"ר

). בשדה שמא תילקה, ר"למשכנתא דמסלקי דהוי א
מכר בית ואחר המכירה עשה שטר שכיהיו לו (רצד 

חילוק בין . ק"ל דהוי ר"וי. מעות יחזירם לו הוי ר
ס "המלוה רו(א ,  טז:הוספות.). בר' צד א. בית לשדה

אם השער קצוב , כ ביותר משער השוק"מ לשלם רו"ע
יש ללמוד היתר ' ק ואם רק מצד א"הוי ר
  ).ם"מהרמב

על ' כשמשאיר אצלו מעות לפיוסי דעתי(ד ,  עז:מ"חו
  ).ל"כנ] (ד, כו[עח ). תביעתו

. ק"סאתים בשלש והוזל אם הוי ר(ב -א,  קמד:חידושים
חילוק בין תבואה למעות שבזה . סאה בסאה ואייקור

הלויני (ב , קמה). מחלוקת אי בתר מעיקרא אזלינן
לי ' אמר לכשיהי(ג , קמו). ק"ודור בחצרי אם הוי ר

כשמפריז על (ג , קמז). ק"מעות תחזירם לי אם הוי ר
  ).ק"החנות מתי הוי ר

השכיר דינרים שיחזיר דינרים (א ,  ריז-ג ,  רטז:ד"פס
צד (ג , ריח). ר"אם לא קיבל אחריות הוי א, אחרים



  )רבנות( ענינים מפתח  

  

קכה
ואי , ר"עבור המתנת מעות הוי א(ד , ריח.). בר' א

  ).ק"זקפן במלוה הוי ר

  שכירות
עבור הקדמת . כשמוזיל בש(ב ,  קמו-ד , מה ק:חידושים
  ).מעות

קיבל (א , ריז). השוכר דבר שאין לו פחת(א ,  רטו:ד"פס
מ שיחזיר אותם דינרים "בדינרים ע, השוכר אחריות

, ריז). בספינה מותר. בכלי כסף וזהב מחלוקת. אסור
  ).כשהשוכר מקבל אחריות וגם הפחת(ב 

  רבנות
חכם שסרח אם מורידין אותו מגדולתו ואם ( רלז :ד"יו

ותלוי , ח או חכם מופלג"תלוי אם הוא ת. מנדין אותו
כשממנים (שמג ). אם יש חילול השם ואם יש אמתלא

גם . כ ממנים לזמן"אא, ד שישאר לעולם"ץ הוא ע"מ
כשממנים מי שאינו חכם בתורה אף . בהוחזק מעצמו

' בים א"שו' ב(שדמ ). ת"שכולו מחמדים עוברים בל
קיבל שליש וחלק במכירת ' ליש הכנסה ואש' קיבל ב
ל שיש לשניהם זכות במכירת "א י"אם באו בב, חמץ
  ).חמץ

ץ "תקנה בחרם שלא יורה רק המ(ט - שעח:ב"ז ח"אהע
י מקצת נגידי העיר וסידר "ץ שני ע"נתמנה למ' וא
בגוף הקטגוריא ראוי להניח סידור גטין ] (ג, כב). [גט

. 'טוב עמו ויקויים מאיר עיני שניהם ה' לרב ורבו יהי
כ מעיין בדיני "מומחה אא' אף החריף ובקי אינו נק

הנוטל שכר לדון דיניו בטלים אבל (שעט ). כמה שני
נהגו ] (ד, לב[תה ). שכר להורות אין הוראתו בטלה

רק במי שיש בו לחלוחית , לחלוק כבוד ולכתוב הרב
  ).של תורה

  רואים
  ).א"ל. תרי ר(ב ,  סו:ד הוספות"יו

  רוב
ונסתעף . י הר"כשדנין על הדבר עצמו ע] (א, ד[ רמז :ד"יו

אבל לא . מזה גם לדיני ממונות הולכין אחר הר
דבר הנופל במקרה לא שייך ליזל בתר (ערה ). נ"בד
  .).ר

י טעם עדיף "הבא ע. ר] (א, לט; ד, לז[ ל :א"ז ח"אהע
י "ס ברה"עדיף מס. ר] (ג, סט[ו , מט.). משאר ר

  ).ובחזקת איסור

). השקול' דאיתרע עדיף מס. ר(ב ,  קפח:ב"ז ח"אהע
, כותבי גטין יודעין בטיב גטין. ה ור"רמאשמ(ג , רפה

היתה לה חמות אינה (יב , שז). 'מדלא חציפי כו
אם , חוששת דסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות
. פ"כן הוא אף ששהתה זמן רב או חיישינן שילדה כ

. ר(ה , שטז). ל"כנ(יד , שז). והבבלי' מחלוקת הירו
דחולבות . חילוק בין ר(ד , שכב). 'נשים יולדות לט

  ).בשמות גטין' בס(תד ). דיצאה מלאה. לר

אם ילפינן (א ,  קלד-ד , קלג ).באישות(א ,  פג:חידושים
קים לי כמיעוט . מיעוט דיינים כמי שאינו. נ"מ מד"ד

השוכר את הפועלים ואמר שכרכם (ג , קמח). 'הפוס
  ).אומנים שבעיר. ב אם הולכין אחר ר"על בעה

דבר (ד , קנז). מכחיש המיעוט. כשאין הר(ב ,  קיב:ד"פס
  .).הנופל במקרה לא שייך ליזל בתר ר

רוב (ממזר ). בסברא ורוב' חזקה התלוי(ע חזקה "עיי

). רוב הקהל(קהל ). ספק(נדרים ). בעילות אחר הבעל
  .תערובות

  מ דחייש למיעוטא"לר
מצאה . ח למ"ל.  מסייעת לרכשחזקה(א ,  קלט:ד"יו

ש "י ור"אם ר(ו , קלט). בנות כותים. ר"ד במ"ט
  ).חיישי למיעוטא

בצירוף . השקול' מ הוי כס"אם לר(יד ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).החזקה

  מיעוט המצוי
. צ"מתי חוששין למהמ. צ"כמה הוא מהמ(ו -ג,  מז:ד"יו

אם יש חיוב לבדוק כשרק (ו , מז). חיוב הבדיקה
חילוק בין איכא לברורי או . צ"הריעותא הוא מהמ

  ).צ לברר"א. ס ור"דבס' ראי(ח , מז). לא

  רוב התלוי במעשה
  ).שבמקרה. ר. מ"רהתב(ה ,  רכו:ד"יו

מ כשגם המיעוט תלי "רהתב(ג , לט; א,  לח:א"ז ח"אהע
  ).במעשה

נשים מתעברות ויולדות אם הוי . ר(ז ,  שז:ב"ז ח"אהע
' מ הוי ס"אם רהתב. ל"כנ(יד , שז). מ"רהתב
  ).השקול

  רוב ואומדנא
נ "בד. א לחזקה"ד לרוב כ"אומדנא ל(ו ,  קמב:ד"יו

  ).ולא בתר אומדנא. מ אזלינן בתר ר"ובד

  רוב וחזקה
ב , כד.). מתי אמרינן סמוך מיעוטא לח(ה ,  ג:ד"יו

, כה). ח שהוא טריפה"ול. בקטל גברא אזלינן בתר ר(
ו , נט). 'סמוך מיעוטה לחזקה מדרבנן או מדאו(ג 

סמוך מיעוטא ] (ב, סח[עא .).תרי חזקה עדיף מר(
ה , קלח). והוי כפלגא ופלגא. לחזקה לא חשיב כר

ו , קלח). בממון חזקה עדיפא ובאיסור רוב עדיף(
נגד . ח' ב(י , קלח). להחמיר ולהקל. למיעוט. צירוף ח(

חילוק בין ספינה שנאבדה לבין נטבע ששהו כדי . הר
. וי במעשה לא מהני לבטל החהתל. ר(ה , רכו). נ"שת

בהמות . ר(רנה ). השקול' י ס"אבל מהני להיות ע
  ).'איסור דבהמה בחי. כשרות עדיף מח

גרוע . ר] (א, לט[ל .). דאתי מכח ר. ח(ז ,  יג:א"ז ח"אהע
. עדיף מח. ר] (ג-ב, לט[ל ). והוי פלגא ופלגא. מרע לח

, מט). כשאינו בידו. ולא נגד ח. א נאמן נגד ר"מ ע"ומ
  .).ח' נגד ב. ר] (א, ע[ו 

רוב נשים מתעברות ויולדות באשה (יד ,  שז:ב"ז ח"אהע
  ).שידוע שלא היו לה בנים

מתי אומרים סמוך מיעוטא (ד ,  רכז-א ,  רכה:חידושים
רוב שאינו . שנתעסקו לבטלה. ח. מיעוט המצוי. לח

בנפלים . מיעוטא דמיעוטא. רובא דליתא קמן. גמור
  ).'ס ושיטות הפוס"סוגיות הש. כ"א שהוא גזה"י

  רוב ומצוי
רק מן הלול ולפנים או גם בכתלי (ב -א,  רכט:ד"פס

  ).ם"י ולהרמב"מ לפרש"רו. ר מן הלול ולחוץ"ביה

  ס"רוב וס
  ).ס"עדיף מס. ר(ג ,  קמב:ד"יו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קכו

  רוב וקרוב
). בקרוב בתוך השכונה הולכין אחר השכונה(י ,  מז:ד"יו

לא אזלינן בתר . כשנמצא בתוך מקום הק(י , קכט
כשיש עוד הוכחה מלבד הקורבא (ה , קלז). הרוב
כמו בנמצאו רברבי בהדייהו ונמצא נגד עיר , דמוכח

כ בנמצא בקרקע פרוזדור הוי "משא. שרובה ישראל
ומצוי נגד קרוב שאינו מוכח ולא מהני עוד . ר

כאן נמצא , ומצוי. לק. חילוק בין ק(ז , קלז). הוכחה
  ).'כאן הי

  ).ל"כנ(ב , נו :א"ז ח"אהע

כשהקרוב במקום זה עצמו אזלינן בתר (ד ,  שכה:ד"פס
  ).קרוב

  רוח חכמים נוחה הימנו
  ).ה אין בו איסור"מ שנאמר אין רחנ"כ(א ,  פב:מ"חו

  ).ל"כנ(ב -א,  כג:חידושים

  .ע מחוסרי אמנה"עיי

  רופאים
ם "הרמב. אין בזה פגם(א , נד: ב הוספות"ז ח"אהע

  .).ן התפרנסו מר"ורמב

בעיר ואם יוכיחוהו יסע מהעיר . כשיש ר(ד ,  ריד:ד"פס
  ).חשש סכנה' ויהי

  ).רופאים(נדה ). רופאים(ע נאמנות "עיי

  רוצח
  ).עשאו גוסס ובא אחר והרגו(ג -ב,  כז:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ( שלא :ב"ז ח"אהע

  ריסוק
  ).סחיטה(ע שבת "עיי

  רמיזה
  ).לכתב. חילוק בין ר( קפד :ד"יו

ב , קיח). ת"גט ומסל, לענין עדות(ג ,  עז:א"ז ח"אהע
' מח', מח, מעשה. חילוק בין רמיזה להרכנת הראש(

בתרומה וקדשים ונדרי (ב , קנח). ניכרת מתוך מעשיו
ולכן מועיל גם רומז , הרי עלי וערכין מועיל גמר בלבו

  ).באלם

ב "מועיל באלם בתרומה וכיו. ר(ב ,  קנח:ב"ז ח"אהע
  ).כמו שמועיל גמר בלבו

  .ע הרהור"עיי

  רפואה
  .רופא). חוזרת להכשרה(ע טריפות "עיי

  פאקין
  ).באדם ובבהמה(ב ,  מז:ד"יו

נהוג במדינות אלו מכמה (ג , נא: ב הוספות"ז ח"אהע
שנים יותר משלשים וארבעים שנה להעמיד קופ 

  ).פאקין לילדים

  רצון
אונסא . אני. כופין אותו עד שיאמר ר(ז ,  קנח:ד"יו

  ).'דנפשי

כשמקבל , כ"לבע. ממוצע בין ר(ה ,  ק:א"ז ח"אהע
באמר איך (ה , קיד). המעות מחמת הכרח האבדה

וויל ניט טוט אייך וואס איר ווילט אם הוי 
  ).כהסכמה

מ מודעה "בחפץ ל. לחפץ. חילוק בין ר( רסג :ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(תלד ). ואונס

ג רק כשצריך כוונה לשמה "לא מהני עע(ג ,  פז:חידושים
  ).לחפץ. חילוק בין ר(א , קכ.). ולא כשצריך ר

  .ע אונס"עיי

  רשות
  ).ערבית(ע תפלה "עיי

  שב ואל תעשה
  .ע מעשה"עיי

  שבועות
בכולל דברים . אינה חלה על המצוה(ח ,  ו:א"ז ח"אהע

  ).מזמן לזמן. א"בנ' לב' חילוק בין אדם א. המותרים

שלא אוכל אם כולל גם נבילות . אמר ש(ג ,  רס:חידושים
  ).א ושומרים על פרוטה"ע. ש(ג , רלה). וטריפות

  ).ת"מה. ש' רק ג(ב ,  שיא:ד"פס

  .נדרים. ע אין אדם מוריש שבועה לבניו"עיי

  גלגול שבועה
  ).'כשהתובע והנתבע טוענים ס] (א, ז[ נה :מ"חו

שיטות , ש"י על הג"כשטוען א(ב ,  שט-ב ,  שו:ד"פס
מגלגלין , אין מגלגלין: שיטות' ג(ג -ב, שו). 'הפוס

 -ד , שו). י או היסת"מגלגלין ונשבע א, מ"ומשואיל
ש לדין זוקקין נכסים שיש "חילוק בין דין ג(ב , שז

ל על "כשמשואי(ב ,  כא-א , כ). 'להם אחריות כו
רק כשהוא , ש"עיקר השבועה אין דנים בזה דין ג

' ידענא ונ' כגון שטענו מנה וקרקע והשיבו נ', טענה א
ם המנה ונשבע שאז משל, ם"לא ידענא וקרקע להד

ואם . מ"י על הקרקע משואיל"א' ואם או, על הקרקע
וכשתבעו . מ"א משואיל"טענו שמא על הקרקע א

על ' אם מגלגלין אפי(א , כא). דדינא' כ הוי ס"אח
  ).ל"טענת שמא כשאין רג

  כתב
משמע ' מרוב הפוס. שיטות הפוסקים(ה - קפד:ד"יו

. בכ, בגזירת חרם, אם מהני בקבלת חרם. מ"דל
חילוק בין . וחתם. בקראו לפניו הש. קבלתי עלי בש

  .).חרם שבהסכמות הוא רק בכ] (ג, יז[קצה .). גט לש

  ).כתב(ע נדר "עיי

  להפוך
  ).בנשבעים ונוטלים. בשכיר( יג :מ"חו

  ).אמר השבע וטול אם יכול לחזור(ב ,  שנב:ד"פס

  מודה במקצת
או . במוצא מציאה בטענת ברי אם חייב ש( מ :מ"חו

ברי כיון ' ז נק"מפני תיקון העולם או שאיפטור 
ראיתי שמסר לך אבי אם (ב , מ). י הודאה"שבאה ע

בא (ד -ג, מ). חילוק בין בן קטן לגדול. טענת ברי' נק
בטענת אביו הוי כמשיב אבדה ופטור מטעם מגו או 

  ).מטעם תיקון העולם

בכתובה שהיא טוענת מאתים והוא (ג -ב,  צב:חידושים
. כשיש בה שעבוד קרקעות ומטלטלין. מודה במנה



  )שבועות( ענינים מפתח  

  

קכז
כשאבדה . חילוק בין זה לטענו כלים וקרקעות
ד , קס). ב"כתובתה ויכול לומר פרעתי דמי לשאר מ

). חסר' אמר בית זה מסרתי לך והנתבע משיבו שהי(
פרעתי מחצית השטר ועדים ' לוה או(ב -א, רמב

הטעם שהעדות מועילה לבטל , מעידים שפרע כולו
  ). משבועההשטר ולא לפטרו

. 'י שאני חייב לך כלום כי אם נ"אמר א(ב -א,  שה:ד"פס
' לוה מזה ק(ג , שט). איני חייב' הב' י ונ"א' אמר נ
לא ' ידענא ונ' ח נ"הטעמים של, י ממי"וא' ומזה ר
  ).ל"ב ומשואי"מ' ויהי, א"ידענא לכ

  מושבע מפי אחרים ומפי עצמו
א "וממ. ע"ב הוי ממ"בעונה אמן וכיו( קפד :ד"יו

העדות ועונה איני יודע עדות . משכחת רק בש
מ "על לעבר ל, ביטוי שמע ושתק. בש(ז -קפו). ב"וכיו
על להבא ואמר אעשה או שתק , אמר לא עשיתי' אפי
עדות ופקדון והשיב איני יודע . בש(א , קפז). ע"צ

). א"ממ' נק, ואפשר אף בעונה אמן, ב"עדות וכיו
ל "י או לא אוכל יביטוי והשיב לא אכלת. בש(ב , קפז

. ביטוי לש. ובשותק יש לחלק בין ש, דהוי איסור
א אלא "נ ממ"ל דא"לירושלמי י(שמב ). עדות ופקדון
  ).כ"ג ביוה"כה. הש. בעונה אמן

. ע וחייב אף בש"בעונה אמן הוי ממ(ו ,  צא:א"ז ח"אהע
. א וחייב רק בש"י עדות הוי ממ"ביטוי ובאומר א

  ).ד"י אף חוץ לב"ד ולרש"ם רק בב"לרמב, העדות

  י לישבע משלם"מחוייב שבועה וא
א אין "הטעם שבנסכא דר. אם שכנגדו נשבע( יב :מ"חו

א כשעד מעיד דלאו "בנסכא דר(ב , יב). שכנגדו נשבע
י אם נסכא דכסף או "כשהעד א( יג). חטף' דידי

י כמה "כשהמזיק או השומר א] (ג, יח[עא ). דנחושת
, ריך לישבעל ואין התובע צ"מתי הוי משואי

ל למידע ואפשר "כשהו, כשהתובע טוען מידע ידעת
אם החיוב הוא ] (ד, יח). [י"ל למידע וא"הו, יודע

  ).מדינא או מתקנה

' דידי' א או"כשע(א , דש). כשיש לו מיגו(ד ,  שג:ד"פס
לא ' דידי חטפתי ויש לו מיגו לו' חטפת והוא או

א "א בע"א(ד -ב, שה.). אם נאמן בש, חטפתי
. י ש"ת רק ע"מחייבין ממון מה' מ כשב"משואיל
ת אין מחייבין ממון ורק "והיינו כשמה, התובע

ת "כשמה' מדרבנן התובע נשבע ונוטל או אפי
ב -א, שו). ממון ומדרבנן התובע נשבע' מחייבין ב

ם "י מטעם דהוי מיגו דהעזה ולריב"מ לר"משואיל(
מ "נפק. מטעם דאף שיש מיגו הדין שישבע או ישלם

ע נפסק "בטוש. רך לישבע היסת נגד העדכשיצט
ב ,  שט-ב , שו). ם"מ כריב"א בזה משואיל"שא

. מ"משואיל' י על גלגול שבועה אם או"כשטוען א(
, אין מגלגלין: שיטות' ג(ג -ב, שו). 'שיטות הפוס

). י או היסת"מגלגלין ונשבע א, מ"מגלגלין ומשואיל
מ "משואיל' חילוק בין דין זוקקין שאו(ג ,  שז-ד , שו

ב ,  כא-א , כ). י"לדין גלגול שנשבע על הגלגול א
ל על עיקר השבועה אין דנים בזה דין "כשמשואי(
כגון שטענו מנה וקרקע ', רק כשהוא טענה א, ש"ג

שאז , ם"לא ידענא וקרקע להד' ידענא ונ' והשיבו נ
י על "א' ואם או, משלם המנה ונשבע על הקרקע

א "על הקרקע אואם טענו שמא . מ"הקרקע משואיל
 -א , שלא). דדינא' כ הוי ס"וכשתבעו אח. מ"משואיל

. הופקד אצלו ועירבן עם שלו ולא מדדן(ד , שלב
י "גזל כיס וזרק לים וא. 'י כמה הי"שומר שפשע וא

ם בכולם "לרמב. טעמי החילוקים ביניהם. 'כמה הי
, ל למדוד"ש רק בראשון דה"לרא, מ"משואיל
. ש(ג -ב, שלו). מ"ה משואיל"ד בכולם ל"ולראב

  ).י כמה חייבים"ומזיק שא

  מחילה
ולבטל בלי . ד חבירו אם יכול חבירו למ"ע. נ( קצא :ד"יו

על של , ד עצמו"ד יתרו וע"ע' משה הי. התרה בש
חילוק בין . לו ועל של עצמו התירו לו בפתח. יתרו מ

' משה לב. חילוק בין ש. קיום מעשה לביטול מעשה
ד "הנאת תרווייהו רק עשלא מקרי , ז"שנשבעו זל

ז אם מקרי גם "שנשבעו זל' ב(שמא .). חברו ומועיל מ
נשבע לפרוע (א ,  סח:הוספות.). מ מ"ד עצמו ול"ע

. מ(ב , סח). לזמן פלוני אם יכול המלוה להאריך הזמן
. ל גם של הנזכרים בכתב"וצ, של השליש אינו מועיל

  .).מ מ"ש ל"כשיש כוונה לש

  נשבע ונוטל
] א, טז[ג , יב.). אם עד המסייע פוטרו מש( יב :מ"חו

  ).כשכנגדו חשוד אין עד המסייע פוטר(

בביאור ' שיטות הפוס(ד ,  רמט-ד ,  רמו:חידושים
ישובים . א, ב בשבועות מה"המשנה דחנווני ובעה

  ).מ ביניהם להלכה"ך עליהן והנפ"לקושיות הש

ל "אם צ(ג , שיא). בהזכרת השם או כינוי(ב ,  שיא:ד"פס
מוציא הוצאות על נכסי (ב , שלב). כסף' ירה בהכפ

או אינו נוטל אלא . ת נוטל בלי ש"מה. חבירו ברשות
  ).ח"בתק

  קרקע
ועכשיו . כשהתביעה היא מחמת ק(ב -א,  שא:ד"פס

  ).חזרה תביעתו על המטלטלין

  שבועה ונדר
  ).ושבועה. נ(ע נדרים "עיי

  שבועת אונסים
  ).במוכס שאין לו קצבה(ג ,  רלה:חידושים

  שבועת ביטוי
ד אם "נשבע שבועת העדות חוץ לב(ז ,  צא:א"ז ח"אהע

  ).ביטוי. חיים משום ש

  .ראה לעיל אצל מושבע מפי אחרים ומפי עצמו

  שבועת היסת
] ג-א, כח[פ ). ה"אם עד המסייע פוטר מש( כא :מ"חו

  ).ה"אם שטר ועד המסייע פווטר מש(

ובחנוני בשנים אוחזין בטלית . כעין ה(א ,  רמז:חידושים
  ).ב"ובעה

  שבועת העדות
ד -ג, קס). בפסולים מדרבנן ובקרובים(ג ,  עא:חידושים

ג , רמו). ביטוי. בפסולי עדות אם חייב משום ש(
  ).באשה, א"בע(

  שבועת השומרים
  ).בטוען החזרתי(ד ,  רמו:חידושים

  ).ל"כנ(ג -ב,  שלג:ד"פס
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  שכנגדו
כשהנטבע הוחזק כפרן אין התובע צריך ( נה :מ"חו

  ).לישבע

  חג, שבועות
בסיון ניתנה תורה אף ' ל בו"קיי(ד ,  מז:חידושים
  ).עונות בעינן' ל ו"דקיי

  שבח
אם יש שבח בדבר שמביא . עצים בפת. ש(ב ,  קפ:ד"יו

. ש(ד , קפג). כלי. אומן קונה בש. ממקום למקום
  ).עצים בפת אם הוי איסור בעין

ת או אם יכול להקנות הזכות לשעבד הבי(ב ,  ח:מ"חו
אחים (סה ). דאתי מעלמא ואין בו ממש. דהוי ש

  ).לאמצע. גדולים שלא חלקו והשביח אחד מתי הש

). שהשביחו יתומים. ח גובה מש"אם בע(א ,  שיב:ד"פס
מת (א , שנג.). אם בעל ובכור נוטלים בש(ד , שנא

אמרה ראו . בעלה והניח נכסים מועטים והשביחה
  .).אם גובה כתובה מהש. 'מה שהניח לי בעלי כו

  .קבלנות). שינוי(גזילה . ע אומנים"עיי

  שבת
  .ע עירובין" עיי-רשויות לשבת ' כל הלכות ד

לדבר . אם מותר להכניס עצמו לפני הש(ג -א,  צב:ד"יו
גם להאוסרים הוא רק . מותר לחלל ש' שיהי

  ).מדרבנן

נ יותר "מקדימין לבוא לבהכ. בש(א ,  שמג:ד"פס
ב ,  שסב-ד , שנד). ם"רמבל' חי(ג -א, שמו). מבחול

  ).ש"תקיעות שתוקעין בע(ד , שנו). ו"לרי' חי(

). שבת(מילה . בין השמשות. ע אינו מתכוין"עיי
רשויות ' כולל גם כל ההלכות הקשורות לד(עירובין 
  ).אכילת ארעי(תרומה ומעשר . פסיק רישא). לשבת

  אורג
  ).ושיעורו. דיני א(ד ,  נ:חידושים

  אמירה לנכרי
  ).'דאו' מדרבנן או ס( פז :ח"או

חילוק בין יש מעשה . במקום מצוה(ג ,  כד:חידושים
אומר לו ברמז לעשות (א , סא). בגופו של דבר לאין בו

  ).בחול

קיל . ל"כנ(ב -א, שמו). 'דאו' מדרבנן או ס(ד ,  ט:ד"פס
  ).מעשה' יותר משבות דאית בי

  .ראה לקמן אצל נכרי

  'אפי
  ).ו פניהשיעור שיקרמ(א ,  לח:חידושים

  ).מתי התירו לרדות(ג -ב,  שנח:ד"פס

  בונה
צנון טמון בקרקע ותוחב סכין להוציא (ג ,  יט:חידושים

, רג). שיעורו במשהו(ג , מט). אם נראה כעושה גומא
  ).לוגין שאין מקיימין כן' חוקק בעץ רק ב(ב 

  .ראה לקמן אצל סותר

  בורר
מהו , יין או מים צלולים מותר לסננן במשמר( מה :ד"יו

  ).שיעור הצלילות

פסולת מתוך אוכל לאלתר ואוכל . ב(א ,  יד-א ,  יג:ד"פס
אם חייב בשבת , ביד ובכלי, מתוך פסולת לבו ביום

). 'שיטות הפוס. ט"ואם יש בזה חילוק בין שבת ליו
נפל זבוב (ב , יג). סינון יין עכור שיש בו שמרים(א , יג

ע "ז בשו"שיטת אדה. ומוציאו בכף עם קצת מים
הסרת עצמות דקים מדגים (ד -ב, יד). ובסידור

מלוחים בעת האכילה והסרת הקליפה שהפרי מונח 
  ).מיני אוכלים' ב(ג , יד). עדיין בתוכו וקליפת שומין

  בישול
  ).ליתן מים צוננים ליד התנור( לז :ח"או

). צ ועודה על האש"מגיס בנתבשל כ(ב ,  לט:חידושים
ר לתוך טיי צוננים "עירוי חמים מרובים מכ(ד , לט

אם מותר לתת כלי מים צוננים (א , מ). מועטים
ב , מא). ר עם מים מועטים להפשירן"מרובים בתוך כ

ב , מא). אם מותר להפשיר במקום שיכול להתבשל(
  ).ר על עלי טיי"עירוי מכ(

  .שהיה וחזרה. ראה לקמן אצל הטמנה. ע בישול"עיי

  גוזז
. בלת הוא משום גציצין שפרשו וחתיכת י(ב ,  רב:ד"יו

  ).וציצין המעכבין במילה הוא משום חבורה

  דש
מנפט צמר גפן תולדה דדש או דמנפץ (ב -א,  מו:חידושים

. אם מפרק חייב משום דש(ד -ג, מו). את הצמר
כשניתקו . שבירת קליפת אגוזים. 'שיטות הפוס

מלילה ביד (ד -ג, עג). הפולין מהשרביט לפני השבת
. או אסור מדרבנן או חייב, בשבת הוי שינוי ומותר

ובין דש , חילוק בין תבואה לבין פולין דדרכו ביד
השבולת שהדגן נופל לבין מקלף שמוציא הקטנית 

. אם מותר למלול בשינוי בשבת(ד , עג). מהשרביטין
מפרק ארבעס (א , עד). אם כבר ניתקו מהשרביטין
  ).שגם השרביטין ראוין לאכילה

  .סחיטה. ראה לקמן אצל חולב

  הוצאה והכנסה
  ).ש עם חשכה"למשמש בבגדו בע(ב ,  יד:ח הוספות"או

  ).'י אדם א"פ ע"קמיע שהוחזק ג(ד ,  מז:ד"יו

חגר יכול לצאת במקל אבל לא הזקן (ו ,  צ:א"ז ח"אהע
מקל . פ"מקל חשובים אסור מדברנן עכ. והסומא

  ).להכות הבהמות חייב

ח בבירית דלמא שלפה "הטעם דא(א ,  קלט:א"ז ח"אהע
  ).ומחויא

מהיכן ילפינן שעקירה (ב -א, לב). ל"כנ(ד -ב,  ה:חידושים
י "אם גם ברה(ג -ב, לב). 'ג מקום ד"ל מע"והנחה צ

חילוק בין אדם לקנה ובין עקירה . 'ל מקום ד"צ
). מקום' מחשבתו משוי לי. טח בכותל(ג , לב). להנחה

 -ד , לב). 'מי' ר וידו למע"אדם העומד ברה(ד -ג, לב
לקרקע אם ' פשט העני ידו לפנים וידו תוך ג(א , לג

' הוא כמונח בארץ ואם ידו בתר גופו גרירא אפי
ר "י לרה"רה(ב , לג). כשמונח על השלחן או על הארץ

חילוק בין מהלך לעומד במקום . דרך מקום פטור
, לה). ובין נתעכב בידו מעט או לא, פטור ומעביר בידו

כיסוי . אשה ואומן היוצאים במחט התחובה בבגד(ב 
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ג , לה). תפילין שעל הראש. על הכובע מפני הגשמים

אף שעדיין לא הגיעו , הטעם שבליעתו זוהי הנחתו(
). הטעם שהסוס יוצא בפרומביא(ד , מא). לבני מעיו

הטעם שמותר לצאת במחט שאינה (ד ,  מג-א , מב
ח למישלפא "שאוגרת בה שערה ול) סיכה(נקובה 
כי מחט ' לתוס, ה שערהז יתגל"י שעי"לפרש, ומחויא

שאינה נקובה אינה תכשיט או כי אינה משמשת 
. טס של זהב בראשה' בתור תכשיט ומותרת אפי

כשמעמדת בה מפתחי (ד -א, מג). שיטת הפוסקים
מחט נקובה להעמיד (ד , מג). חלוקה וצעיפה

ואף , תכשיט ותפילין וקמיע משום מלבוש. קישוריה
טעם (א , מד). שאין מלביש אלא מיעוט הראש

חילוק בין כלילא (ג , מד). החילוק בין טוטפת לכלילא
טעם החילוק בין נזמי (א ,  מה-ד , מד). לעיר של זהב

תכשיט שנושא (ב , מה). האזן לחוטין שבאזניהן
אם חייבת על מחט נקובה התחובה (ד -ב, מה). בידו

בבגדה להעמיד קישוריה ועל מחט התחובה בבגדה 
אומן היוצא במחט חילוק בין אשה ל. סתם

קיטע בקב שלו ומנעל של (א ,  מו-ד , מה). התחובה
י "י לרה"זורק מרה(ג , מח). עץ אם הוי משוי וחייב

הכנסה והעברה (ד , מח). מג' ולמע' תוך ג, ר"דרך רה
מחט נקובה (ג , נד). וזורק ומושיט תולדות דהוצאה

הכנסת (ד , סד). התחובה בבגדה להעמיד קישוריה
  ).אשה הלובשת תפילין. תפילין ממקום שאין נשמרין

, עני עומד בחוץ וידו על השלחן בפנים(א ,  רב:חידושים
חילוק בין (ב , רב). הנחה ואם חייב כשהוציא' אם נק

ג -ב, רב). מחט שחולקת בה שערה למפתחי חלוקה
מחט שאינה נקובה להעמיד מפתחי חלוקה אם (

,  רג).'שיטות הפוס. נאסר מטעם שמא משלפי ומחוי
חילוק בין מחט נקובה להעמיד מפתחי החלוק (א 

  ).דחייב לבין תפילין בשבת דפטור

ג "ל הנחה ע"י צ"אם גם ברה(א ,  שסא-ד ,  שס:ד"פס
  ).'ד

  .קלוטה. ע עירובין"עיי

  שיעור, הוצאה
ם או "ובנגע בו עכו, יין חי רובע רביעית(א ,  מז:חידושים

חלב בהמה (ב , מז). מזוג או יינות שלנו ברביעית
  ).טהורה וטמאה ואשה

  הטמנה
ומהני גרוף אבל . בסאמאוואר מקרי ה(ג ,  לט:חידושים

צ ומצטמק "מבושל כ' אסור אפי(ג , מא). לא קטום
הטמין בדבר שאינו . לצורך הלילה' ורע לו ואפי

  ).ג דבר שמוסיף הבל"מוסיף הבל והושיבה ע

  ר"א ברה"העברה ד
  ).ר"הא בר"דיני זורק ד(א ,  מט:חידושים

  זורע
מנכש משום (ד -ג, מט). אם צריך שיעור(ד ,  מו:חידושים

  ).בכל שהוא. ז. או חורש. ז

  חבורה
וציצין . ציצין המעכבין במילה הוא משום ח(ב ,  רב:ד"יו

  ).שפרשו הוא משום גוזז

  חובל
ב , נג). דש או צובע, משום נטילת נשמה(א ,  נא:חידושים

. ח. באדם ונצרר הדם ולא יצא. ח(ג , נג). ל"כנ(
  ).בשקצים ורמשים ויצא הדם

  חולב
, עד). שיעורו כדי גמיעה או כגרוגרת(ג -ב,  מז:חידושים

  ).לתוך האוכל(א 

  .ראה לעיל אצל דש

  חולה
.). שיניים שכואבות מאד אם מחללין הש(ד ,  טז:ד"פס

י "מסוכן אם עושין לו רפואה ע. ח(א ,  יז-ד , טז
  ).ישראל גם בדבר שאינו מסוכן

  חורש
דברים האסורים משום גזירה שישווה (ג ,  שמו:ד"פס

. כיבוד. קינוח רגלו בקרקע. ר"אם הוא פ, גומות
  ).הדחת הרצפה

  טחינה
תלוי אם נאכל כמו שהוא . באוכל. ט(א ,  מז:חידושים
  ).בגבינה. הנוסר עצים להנות בנסורת(א , רג). חי

  כבוד ועונג שבת
הוא משום כבוד או . מרחץ ובגד של ש(א ,  שנו:ד"פס

  ).עונג

  כותב
  ).איטר הכותב בשמאל(ב ,  ד:ח"או

  ).ת"פטור אבל אסור מה' אות א. כ(י ,  צג:ד"יו

. ע"אותיות שאינן תיבה בפ' ב. כ(א ,  נ:חידושים
המתקיים זמן נכון אבל . כ. רושם לסימן. מספרים
פתיחת וסגירת ספר שכתוב על חודי (ב , נ). לא לעולם
ת בידו באויר ואינו מתקיים רישום אותיו. הדפים
הגיה . החזיק הקולמוס באצבעות אחרים(ג , נ). כלל

אותיות שאינן תיבה ' ב. כ(ד , נ.). ג כ"ע. כ. 'אות א
  ).רהוטה שלנו. כ. ע"בפ

  כיבוס
חילוק . נתינת מים על נעל מטונף(א ,  נח-ג ,  נז:חידושים

אם . בין לשכשכו לבין לשפשפו ובין עור רך לקשה
ואם הוא דרך לכלוך שרי . שריית בגד נקי זוהי כ

  ).י מפה"שתיית מים ע. ע"לכו

  לש
חייב משעת נתינת המים לקמח או (ב ,  מו:חידושים

. מידי דלאו גיבול הוא כמו דיו ואפר. משעת גיבול
ג , נז). חילוק בין בלילה עבה לרכה. שתיתה. מורסן

ג , סא). באיזה אופן מותר לגבל בשינוי ובבלילה רכה(
בנתינת המים בלי ' שיטות הפוס. ל"כנ(ב , ב ס-

  ).גיבול

או חייב , מידי דלאו בר גיבול פטור(ד -א,  טו:ד"פס
אם מהני . משעת גיבול או חייב משעת נתינת המים

ש מותר להוסיף "כשנילוש בע(א , טז). שינוי ואיזה
או , חומץ בחריין(ב -א, טז). בלילה רכה. משקין בש

להפוסקים כרבי , או בדג מלוח ובצל, בצנון ומלפפון
ל "שיטת הרש(ג , טז). א בלילה רכה ושינוי"מ כ"ל
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בקמח ומים ; .שכשאין מדבקין כמו עיסה אין שייך ל
  ).אם חייבים משעת נתינת המים

  מוקצה
  ).גיזי צמר ואבנים שטמנו בהם, מוכין(א ,  רב:חידושים

חררה שטמנה בגחלים מתי מותר (ג ,  שנח:ד"פס
  ). וכרכרי כוש"להוציאה ע

  מכבה
ג הנר "מסתפק משפופרת של ביצה שע(א ,  לט:חידושים

  ).'אם חייב מדאו

  מכה בפטיש
נתינת מים קרים בכלי חם אם חייב (א ,  מ:חידושים
העושה . שיעורו במשהו(ג , מט). ת משום מצרף"מה

מכה בפטיש על (ב , רג). ב"ע משום מ"נקב בלול לכו
  ).הסדן אם הוי מלאכה

  מכירה לנכרי לימי השבת
מחזיקי הפאצט (לד ). רחיים שבתוך חצרו(ג ,  לא:ח"או

מחזיקי (צ ). ש"חוזה שריפת יי(פט ]). חברת הובלה[
מחזיקי (צב ). רחיים שבתוך חצרו(צא ). הפאצט
  ).הפאצט

  ).ש"חוזה שריפת יי(ב ,  יב-ד ,  יא:ד"פס

  צ לגופה"מלאכה שא
  ).זבכיס ה. צ לתכליתו"שיש רצון רק שא(ז ,  קנח:ד"יו

ג "ל משאצל"מניעת ההיזק ה(א ,  מח:חידושים
ג -ב, נא). ג"ל משצל"וכשמרחיק ההיזק שכבר חל ה

חילוק בין (ד , נא). ג"משצל' אם חובל בחבירו נק(
פציעת חלזון (ב -א, נב). נטילת קוץ לחתיכת ערלה

חובל (ד -ג, נב). בורר. חתיכת יבלת ונטילת צפרנים
מתי סגי . במקלקל(ב -א, רג). לנקמה ולרפואה

' ומתי צריך שיהי,  לצורך העושה המלאכה-בלגופה 
סותר . ח לגופה"מניעת ההיזק ל. גם לגופו של החפץ

  ).בורר פסולת. נטילת צפרנים. מ לבנות"ע

  ממצוא חפצך
דיני מחשיך על התחום ובתוך (ג -א,  סא:חידושים
  ).העיר

אין דומין למלאכה ואין מביאין למלאכה (ג ,  יב:ד"פס
כשהולך להכין עצמו למלאכה (ד , יב).  נאסרמ"ומ

  ).המותרת בשבת

  מנפץ
. מנפט צמר גפן תולדה דדש או דמ(ב -א,  מו:חידושים

  ).את הצמר

  מקלקל
. מ' מ לבנות שלא במקומו אם נק"סותר ע(ג -ב,  כ:ח"או

  ).חילוק בין סותר למכבה

חילוק . צ אלא לעפרה"חופר גומא וא(ג ,  מו:חידושים
א , רג). בחובל ומבעיר(א ,  נג-א , נא). בין בית לשדה

  ).ל"מלשאצ(

  נכרי לצורך ישראל
באומר (ל ). מטעם שליחות' אם הוי כזכי(ה -ד,  כט:ח"או

כשעושה בציווי (ב , לא). כל המכבה אינו מפסיד
הוספת נרות ומדורה (צג ). 'ישראל אם הוי דאוריי

  ).וחשש דשמא ירבה

גילוי (ליחות ע ש"עיי. ראה לעיל אצל אמירה לנכרי
  ).דעת

  י אריסות"נכרי ע
או . כשמקבל מעות מכל פוד אם הוי א( לג :ח"או

  ).ל"כנ(פח ). קבלנות

  י קבלנות"נכרי ע
לרוב הפוסקים רק , כשיש לישראל ריוח(א ,  כט:ח"או

לג ). א דאוסר מדינא"דלא כמ, מטעם מראית העין
משיב על . במקום שנהגו לבנות בק(פז ). ואריסות. ק(

אולי מחשש . נהגו לאסור. האוסרים מדינא
ל ואולי מחשש שבונים משל ישראל "האוסרים הנ

. ק(פח ). בשדה. ק. כשהשר בונה יש להקל. ומסייע
  ).בשדה ובבית

הטנם שנהגו לאסור במקום שנהגו (ד ,  יא-א ,  ט:ד"פס
  ).בשדה. ק. כשבונים משל ישראל ומסייע. לבנות בק

  י שותפות והתנו"נכרי ע
ב -א, לד). ש התיר כשהתנו בתחלה"הריב(א , א ל:ח"או

  ).מועיל אף כשיודע שבסוף ימחול לו הנכרי(

  י שכירות"נכרי ע
לב ). למספר ימים אם דומה לקבלנות. כשש( כט :ח"או

  ).לימים קצובים דומה לקבלנות. בש(פו ). שנה. בש(

  נרות שבת
בנר של (ג -ב, לח). אם מדליקין במשי(ב ,  לח:חידושים
אם חלב (ג , לח). בפתילה אסורה או מותרת, שעוה

  ).מבושל דומה לחלב מהותך

  סותר
, מד). מ לבנות שלא במקומו"סותר ע(א ,  לט:חידושים

ולכן ', דוקא כשמתקן הבנין יותר ממה שהי(א 
  ).בסתירת קליעת שערה אין איסור

  סחיטה
ושוין שטוענין בקורות בית הבד ועגולי (א ,  לו:חידושים
א ,  לז-ב , לו). דוקא כשרסקו תחלהאם הוא , הגת

ש בלא "ו דגזרינן בטעינת קורות בע"י ורי"שיטת רש(
ג , לו). נתרסקו שמא יסחוט בידים כמו במשקין שזבו

חילוק בין זיתים וענבים לבין שום . מחוסרין דיכה(
מחוסרין שחיקה מותר (ב ,  לז-ד , לו). בוסר ומלילות
י "אם טעינת הקורה מבע(ב -א, לז). לגמור בידים
בחלות דבש אם הוא (ג -ב, מח). חשוב כריסוק

. בתותים ורמונים אם חייב(ג ,  נט-ב , נח). ת"מה
. אם מותר או אסור או חייב. פירות שאין דרכם בס
כבשים . אם חייב על ס(ד -ג, נח). אי מהני אחשבינהו

יין . ס(ב , נט). שנכבש ביין וחומץ ובשאר משקים
דיני משקין (ג , נט). ע חייב"ל דלכו"ושמן מבגדים אפ

בגדים מיין ושמן אם הוא . ס(א ,  ס-ג , נט). שזבו
א דחמיר מזיתים "וי, משום מלבן או משום דש

דבש (ב , ס). הולך לאיבוד אסור' דאפי, וענבים
ר "או דהוי פ, נ מפרק"כבשין לגופן א. ס. מהחלות

חילוק בין (ג , ס). לתוך הקערה. ס. 'דלא ניחא לי
מוצץ . כבשין לבגד ולשאר פירות שסחט למימיהן

לימון לקערה כדי לטבל המאכל . ס(ד -ג, ס). בפיו
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ד -ג, רג). ריסוק שלג וריסוק חלות דבש(ג , רסג). בהן

. יין ושמן שנבלעו בבגד. תותים. חולב. משום מפרק(
  ).'אחשבי. שום בוסר ומלילות

' מתי או, שם. א שס"פרי שיש מק(ב ,  טו-ד ,  יד:ד"פס
שבכל מקום ' לה דעתם וגם שם אינו חייב ומתי אובט

חילוק אם בשאר המקומות יש הרבה מאותו . אסור
ושוין (ד -ג, שנה). אחשבינהו. מ אין ס"פרי ומ

אם הוא דוקא , שטוענין בקורות בית הבד ועגולי הגת
  ).אם היוצא מהם מותר. כשרסקו תחלה

  .ראה לעיל אצל דש

  סעודה
פ למה לא מחויבים לאכול "שחל ביוהכ. בש( לו :ח"או

  ).כזית

. שלישית צריך פת או סגי בפירות. ס(ד -ב,  שנז:ד"פס
כשאוכל . ב צריך פת סגי במיני מזונות-בסעודה א

מ קודם חצות כנהוג וסעודת שחרית אחר חצות "במ
  ).אם יוצא אף שאינן כסדרן

  עירובין
  .ע עירובין"עיי

  פיקוח נפש
גולה בדוקה במלאכה ס(לח ). או הותרה' דחוי( לו :ח"או

  ).או הותרה' דחוי. 'דאוריי

  ).או הותרה' דחוי(ד ,  לה:חידושים

  .ע פיקוח נפש"עיי

  צידה
. 'ומלאהו כו' ישב הא. לבית ולביבר(ב -א,  נג:חידושים

' חי. צ(ד , נג). כשמתכוין לנעול הדלת וניצוד ממילא
  ).ועוף שברשותו

  קבלת שבת
  ).ביחיד ובצבור. בטעות. ק] (ב, יז[ קצה :ד"יו

  ).ש"הפסק טהרה אחרי ק(א ,  רעא:ד"פס

  קוצר
טעם החילוק אם . תולש חלות דבש(ב -א,  מח:חידושים

  ).הכוורת מחוברת לקרקע

  קושר
. ק' שלפעמים מתירין מתי נק. ק(א ,  נד-ד ,  נג:חידושים

שאסור מדרבנן אסור . כל ק(ב , נד). של קיימא
 ויכול של קיימא שלא הידקו. ק. להתירו מדרבנן

' או ג' העשוי להתקיים ב. ק. מידיו' להתירו בא
  ).ימים

  רחיצה
  ).ש"והאידנא בע, בליל שבת(ד ,  לח:חידושים

  רשויות לשבת
  .ע עירובין"עיי

  שבות
  ).טבילת כלים(ג ,  ר:חידושים

מעשה גרע מאמירה ' דאית בי. ש(ב -א,  שמו:ד"פס
אוושא מילתא . השמעת קול(ג -ב, שנה). לנכרי

-א, שנו.). ש שיטחנו בש"וזילותא חטים בריחיים בע

  ).ש"התירו ביה. איזה ש(ב 

  שביתת בהמה
  .ב,  לא:ח"או

  שהיה וחזרה
. מתי מהני הטעם דקשי לה זיקא(ד -ב,  לז:חידושים

, לז). ברחא ולא שריק. בבישול בשר. באונין של פשתן
חילוק בין . מצטמק ויפה לו. מאכל בן דרוסאי(ד 

חזרה (א , לט). לי לבשרא אגומריובין צ, בישול לצלי
  ).מותרת רק כשכבר נתבשל ואין בו משום בישול

  שכר שבת
  ).בהבלעה(ג ,  מט:ח"או

  תחומין
  .ע עירובי תחומין"עיי

  תענית
  ).באכל כזית. חלום או משום עונג. ת. פ"יוהכ( לו :ח"או

  תפירה
  ).תכיפות בלי קשר' ב( שנג :ד"יו

  ).'וקשר א' או ג' ב' תכיפה א(ד ,  נ:חידושים

  שבת הגדול
  ).ש שמאריכים בדרשות"ע( קטז :ח"או

  שוגג
  ).לא אונס ולא פושע(ד ,  א:ד"יו

  ).לאונס. חילוק בין ש(א ,  יג:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ד ,  כו:חידושים

  .ע פושע"עיי

  שוטה
פ אם יכול "שנתרפא וחלה ונתרפה ג. ש( ח :ד"יו

א ועתים חלים שחוששים שמ. עתים ש(א , ח). לשחוט
בחלתה (ג , ח). שנתרפא. הוא בסוף שפיותו גרע מש

פ אם חיישינן שמא ינהגו בה מנהג הפקר "ונתרפאה כ
ב אם "פ בשו"כשאירע כן ג(י -ג, ח). ואי אסור לגרשה

גם כשחלים ' כו. בעתים ש(ו , ח). הוי חזקה וחיישינן
חשש שינהגו מנהג הפקר בעתים (ט , ח). טמון החולי

' עתים חלים כו. לשיטת הבבלי והירושלמי' חלים כו
  ).ל"קיצורים להנ(רמ .). ש' בסוף שפיותו אם נק

. ל דוקא בדברים המנויים"אם צ(ג ,  יט:א"ז ח"אהע
אם (ה , יט). ד"חילוק בין עדות לשא. פתאים ביותר

  ).מהני הודאתה שנבעלה לפסול

קנג ). בדבר אחד. י ש"ע. אם נחשב לש( קנב :ב"ז ח"אהע
' מד' ובין א, ד או לא"נבדק בשאחילוק בין . ל"כנ(

חילוק בין מאבד מה (ד , קנג). ד"המנויים או בשא' סי
, קנג.). עתים חלים ועתים ש. 'שנותנים לו לשאר הסי

אחזו קורדייקוס . י דיבור ש"ע. אם מחזיקין בש(ה 
ו , קנג). ג"אם מהני עע. אבל אין דיבורו נחשב. אינו ש

אם דוקא (ז , קנג). אם מועיל בדיקה לאמר שהחלים(
כשרוב דיבוריו כפיקח . א"בפ' שדרכו בכך או אפי

י "ע. אם מחזיקין בש(קנד .). ולפעמים מדבר דברי ש
אם (קנה ). אם מועיל בדיקה לאמר שהחלים. דיבור

כשרוב דיבוריו . א"בפ' דוקא שדרכו בכך או אפי



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קלב

לרווחא . אם נכפה דומה לישן או לש(קנה ). כפיקח
נטרפה דעתו (קנז ). י"פ בג"דמילתא יתנו השליח ג

רק שאין דעתו מיושבת ודינו . ז ש"מחמת חולי א
הוא רק . ש שפתאים דינם כש"מ(ב , קנח). כחרש

). לענין עדות או רק בפתאים לגמרי ולא בטפשים
חילוק בין דבר שצריך רצון . ג"אם מהני עע(ז , קנט

קס ). לדבר שצריך לשמה ובין עושה מעשה לדיבור
חילוק בין לענין . ל דוקא בדברים המנויים"אם צ(

' ד. נ ש"פתי א(ו , שכג). ד"למכור בנכסי אביו לשא
אם מחזיקים (שפג ). מאבד מה שנותנים לו. דברים

  ).י דיבור"ע. אותו לש

ד "אם יוצא יחידי בלילה ופיקח בשא(ד -ג,  פ:חידושים
חילוק בין סתם לבין בדקו ונמצא פיקח . ש' נק

,  קכג-ד , קכב). ל רגיל בכך"א או צ"סגי בפ. ד"בשא
רק שאין דעתו . ז ש"נטרפה דעתו מחמת חולי א(ד 

  ).מיושבת ודינו כחרש

  .קורדייקוס). גט שוטה(ע גטין "עיי

  חתיכא דאיסורא' אנפשי' שוי
  ).עדים מכחישים אסור לו לאכול' אפי(ה ,  יב:ד"יו

  שומע כעונה
  .ע הרהור"עיי

  'שומר פתאים ה
ה ומתי אין "מתי אומרים שפ(א ,  פט:א"ז ח"אהע

  ).סומכין על הנס

  ארבעה, שומרים
' אאגרי' ש דתפיס לי"כל האומנים ש(ג ,  מה:ח"או

  ).כ המלוה על המשכון"משא, וכן במוכר, ונהנה

כשלא קיבל אדעתה דפקדון פטור (ו ,  צג:א"ז ח"אהע
הניח (ח , צג). מפשיעה ורק במזיק בידים חייב' אפי

ך ולא נטל ונאבד אם חייב לפניו ואמר הרי שלך לפני
הניח בבית או ביד הנפקד ולא (יג , צג). באחריותו

  ).קיבל שמירתו אם חייב באחריותו

האומר הא ביתא קמך אינו חייב (ג ,  א:מ"חו
  ).באחריותו

א , קמ). ש"ע ש"לכו' תפיס אאגרי(ד ,  קלד:חידושים
, קמג ).אמר הריני משלם ואיני נשבע אם יכול לחזור(

ואינו חייב , יש קפידא שלא יקחנו, יחד לו בית(ב 
שכיר יום ואומן העובד בבית (ד , קמח). באחריותו

). 'גמר מלאכתו ותפיס אאגרי. ש"ב אם הוי ש"בעה
. אמר טול את שלך איני רוצה להיות ש(א , קמט

הלוהו על המשכון הוי (ג -א, קמט). 'ותפיס אאגרי
והוא מטעם שומר אבידה , ה ספיקא דדינא"ש ול"ש

ג , קמט). או דתפיס אמעותיו או דקונה משכון
  ).ש"ע ש"המלוה פירות על המשכון לכו(

, אמר לו הנח(ב -א, שכו). קנין משיכה(ד -ג,  כט:ד"פס
  ).שוק ועל החמור, חצר, חילוקים בין בית

  ).שבועת השומרים(שבועות . ע אומנים"עיי

  החזרה
נ בתוך הבית או "החזירו לאשת המלוה הנו( יז :מ"חו

למי שרגיל להפקיד אצלו או שזרק לו או שאמר לו 
חילוק בין פקדון . תא ושקול זוזך אם חייב באחריותו

שאל מפקדון והחזיר ] (א, כא). [לשאלה והלואה

נפטר מחיוב פשיעה וחייב בגניבה . מונח' למקום שהי
  ).'כו

אמר לו טול את שלך מתי פטור (ב -א,  שלג:ד"פס
  ).במעות. מאחריות

  ).פריעה(ע מלוה ולוה "עיי. צל שליחראה לקמן א

  משכון
כשעבר זמן פרעון ולא פרע אם בטל ממנו חיוב ( נג :מ"חו

. 'אאגרי' חילוק בין זה לאומן דתפיס לי. שומר שכר
חילוק בין . י"הפסד מעותיו שקול יותר מפרוטה דר

  ).לשומר אבידה. מ

  .ע משכון"עיי

  נתערב בשלו
ל דלמא שלך נאבד "כשנאבדו מקצתן מתי י( עא :מ"חו

  ).ומתי ההפסד לפי ערך

  פקדון
כשהגט מופקד אצל המסדר בשעת (א ,  רצג:ב"ז ח"אהע

כשהנפקד מהמוכר קיבל עליו לזכות . חלות הגירושין
' מה שהגט נשאר אצל המסדר אם נק(ב , רצג). לקונה

  .).פ

י שולחני אם מותר "שולח מעות ע(ג ,  שכו:ד"פס
ג ,  שכט-ג ,  שכז).ל"כנ(ב -א, שכז). להשתמש בהן

הפקיד אצלו מעות במקום שאסור להשתמש והרויח (
הפקיד מעות ואמר (ג , שכט). אם הריוח לבעל המעות

בעל הפקדון תן לי פקדוני וארויח בו והוא מעכב 
). עד שיקבל עליו שיתן לו מה שירויח' משמתין לי

חביות יין או סכום מעות ' הפקיד י(א ,  שלא-ג , שכט
ועירב עם שלו והחמיץ או נאבד חלקם אם יכול לומר 

תלוי . חילוקים ביניהם. לו שלך החמיצו ושלך נאבדו
אם יכולים לומר שנעשו שותפים בהכל ואם הם 

' הפקידו אצל א' ב(ב -א, שלא). דברים הנבללים
ההפסד לפי החשבון או כל דפריש , ונאבד חלק
חמץ המופקד אצלו אם יכול (ד , שלב). מרובא פריש

מוציאין (ג ,  שלד-ד , שלג). 'ודם שעה הלמכרו ק
). ממון מהנפקד בסימנים בצירוף מה שידוע שהפקיד

מנין כשאין דרכן להצניע ' גם בסי(ב ,  שלה-ג , שלד
-ב, שלה). ב"סי' מ או ב"א דדוקא בסי"וי, במספר זה

ביתומים ולא אמיד ולא רגיל בביתו אם סגי (ג 
שווה . עם עדי פ' דין סי. ל"כנ(ב , שלו). ב"בסי
  ).ע"לטב

  פשיעה
  .ע פושע"עיי. ראה לקמן אצל תחלתו בפשיעה

  שואל
חיוב אונס לא משעת משיכה רק משעה ] (ב, לה[ ל :מ"חו

. ח להיות כש"מתנה ש. שנאנסה ולכן יורשים פטורים
. חילוק בין ש(פה ). ל"כנ(ב , לב). ממתי משתעבד

בטובו שהוא לעולם למשאיל יורה שיבנה בביתו 
בשותפות שיכול לחזור ולבקש להחזיר וישתמשו 

  ).היורה

חיוב על מתה כי צריך לשמור שלא (ג -ב,  צז:חידושים
. חיוב המקבל עליו להיות כש. 'תבוא לידי חולי כו

  ).החיוב משעת אונס או משעת תנאי

קידושין ). שאולה(ציצית . ע ארבעה מינים"עיי



  )שופר( ענינים מפתח  

  

קלג
  ).מקדש בשאולה(

  שואל שלא מדעת
מ דפלוגתא אם הוי "חילוק בין שש(ה ,  קיב:א"ז ח"אהע

  ).ע הוי גזלן"מ דלכו"גזלן ללוה ש

המפקיד ספרים אצל . אם קונה מעת הגבהה( עא :מ"חו
  ).ח מותר לקרות בו"ת

מ "שש. מעת הגבהה או מעת תשמיש(ג -ב,  שכו:ד"פס
, שכו). י הגבהה"קצת מהפקדון בודאי אינו מתחייב ע

 חילוק בין .נתן לו מעות לשמור והחליפן בשלו(ד -ג
הפקיד דברים העשויין (א , שכז). ב לשולחני"בעה

נתן לו (ג -ב, שכז). להשאיל והשתמש בהן והחזירם
  ).מעות לשמור והחליפן בשלו

  .ראה לקמן אצל שליחות יד

  שוכר
  .ע משכיר ושוכר"עיי

  שומר שמסר לשומר
ת שיש לו על "תפס עבור טו' הב. כשש(ב ,  א:מ"חו

  ).'הא. הבעלים מתחייב ש

טענת כיצד הלה עושה (א ,  קמא-ד ,  קמ:חידושים
ח "ש. לא ממכר הוא' כי שכירות ליומי' סחורה כו
דין אין רצוני שיהא פקדוני (ג -א, קמא). ש"שמסר לש

ביד אחד דהוי פשיעה אם הוא תלוי בדין שליחות 
ג -ב, קמא). הגט כשמסר לאחר דמבטל השליחות

אשתו , כשהמפקיד או הנפקד דרכו להפקיד אצלו(
' כשהא(ג , קמא). ובניו של הנפקד או של המפקיד

ד , קמא). 'חייב מתי נפטר הא' כשהב. ח"ש' ש והב"ש
החילוקים בין טעם דאין רצוני שיהא פקדוני ביד (

ובין טעם , אחר לטעם דלא מהימן לי בשבועה
דתחלתו בפשיעה לטעם דכיון דשינה נתחייב בכל 

ש שמסר "אם יש חילוק בין ש(א , קמב). האונסין
הוא איש ' כשהב(ג , קמב). ש"ח שמסר לש"ח לש"לש

  ).בבעלים' כשקיבל הא. כשר ונאמן

  ).ח ונגנבה או נאבדה"ש שמסר לש"ש(ב ,  שמט:ד"פס

  שליח
דוקא . 'אמר שלחה ביד בני כו(ב -יא,  ערה:ב"ז ח"אהע

מטעם ערב . בפני עדים או בכתב' בפניו או אפי' שא
  ).ולא מטעם שליח

  . אצל החזרהראה לעיל

  שליחות יד
  ).ל"כנ(ק ). י קונה"ש( נ :ח"או

  ).הגביה הכיס ליטול דינר אם נתחייב בכולו( עא :מ"חו

  ).י במקצת בדבר העשוי ליחלק"ש(א ,  שכז:ד"פס

  .ראה לעיל אצל שואל שלא מדעת

  תחלתו בפשיעה וסופו באונס
תחלתו בגניבה ואבידה וסופו (ב -א,  קמב:חידושים
כשלא (ד , קמב). חילוק בין גניבה לאבידה. באונס

חילוקים ושיטות . נמשך האונס מחמת הפשיעה
  ).תחלתו בגניבה ואבידה וסופו באונס(א , קמג). בזה

  שופר

  ניקב
  ).וסתמו לגמרי ונשתנה קולו. נ(ב ,  עד:חידושים

  עשייתו
-ג, יח[י ). קרן של פרה, .דיבק שברי ש] (א, טז[ ט :ח"או

  ).ל"כנ] (ד, יט[י ). ל"כנ] (ד

  תקיעת שופר
אין מעכבין התינוקות מלתקוע ונשים (ב ,  ג:ח"או

  ).מעכבין

חרש המדבר ואינו שומע אם חייב (ד -ב,  עד:חידושים
תוקע בתוך הבור ושמע . לתקוע ואם מוציא אחרים

ש "הסכמת הפוסקים דתק(ב -א, עה). קול הברה
המנהג (ב , עה). ת"שלש של שלש שלש הוא מה

ת למלכיות לזכרונות "ת תר"ת תש"לתקוע תשר
). שיטות הפוסקים בשיעור תקיעה(ג , עה). ולשופרות

ל ששיעור "טרומיטין י' ד ט"גם למ(א ,  עו-ג , עה
' כ יהי"טרומיטין וא' שבר ארוך מטרומיט ופחות מג

ת "יבבות קצר מתקיעה של תר' ת כג"תקיעה של תש
' ב טרומיטין ג"ת כי"טרומיטין ותקיעה של תשר' כט
' או ט' שיעור תרועה ג(ד , עה). טרומיטין' ת וטיבבו

ל מופסקים "שברים צ' אם הג(ב , עו). טרומיטין
, עו). ודיעבד אם הפסיק ביניהם בנשימה', בנשימה א

ת "ת תר"ת תש"המנהג לתקוע מעומד תשר(ג 
ל דכולם "אם קיי. למלכיות וכן לזכרונות ולשופרות

אם צריך להפסיק ' ת בנשימה א"כשעושים ש. ת"מה
אם . שיעור תקיעה ותרועה(ד , עו). מעט ביניהם

טעה . אם צריך לשמוע על הסדר. ת"ת לפני תר"תש
  ).ת מהיכן צריך לחזור"בתרועה של תשר

  שור הבר
  .'ע בהמה וחי"עיי

  שותפים
תלוי אם היא . לעצמו או לאמצע. מציאת ש(ג ,  כו:מ"חו

' כשאו(ד , כו). מציאה דעלמא או של אותו העסק
כשהמוכס מחל לשותף (ז , כו).  אני זוכה מהנילעצמי

אם מחל לו אחר . לא ידע שהם ש' הריוח לאמצע אפי
חילוק . ד"עדיין קיימת בשא. שנתפשרו תלוי אם הש

לעצמו ' כשאו(ח , כו). אם יש לו פסידא בהצלה זו
. ש(ב , כז). ז"לקח משוי עצמו רשיעה וצריך עדים ע

א "לאמצע י' ז שמה שירויחו במציאה יהי"שהתנו זע
דמהני בההיא הנאה דצייתי אהדדי אף בלא קנין ואף 

). ז"א דמהני בקנין דנעשו שכירים זל"ל וי"בדשלב
ן דמחלק בין אומנים "ביאור שיטת הרמב(ד -ג, כז

שעשה ' נ לו"שהשתתפו במלאכה דנעשו כשכירים וא
לעצמו לשותפים שהשתתפו בכל מקח שיבוא לידם 

ובקנה במעות יכול ,  זכיתילעצמי' דלא מהני ונאמן לו
ם "ביאור שיטת הרמב(ה , כז). לחזור אף אחר שקנה

וטעם דנעשו ' א הכא טעם דבההיא הנאה כו"דל
אומנים שקיבלו לעשות (ח -ו, כז). ז"שכירים זל
שליש בשכר אם יכול ' יקבל ב' והתנו שא. מלאכה בש

שמחל לו השר . ש(כח ). לחזור ולתבוע מחצה' הב
). המס אם הציל לעצמו אם צריך לחלוק עם הקהל

ואם , חילוק אם פטר קודם או אחר הפשרה(א , כח
חילוק בין מסים (ב , כח). פ בקשתו או מעצמו"ע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קלד

ראובן הכניס פי שנים משנים וכלה (נד ). לאורענדא
שמעון לוה . קרן אם חייב שמעון במחצית הפסד

אחר שהשר לא (סד ). לצורך אכסניא אם חייב ראובן
ששכר ' אמר הב'  הקרקע לשותף ארצה להשכיר

תלוי אם אמר בפני עדים ששוכר לעצמו ואם , לעצמו
אחים גדולים שלא (סה ). י הדחק"יכל להצילו ע' הב

הטילו (עא ). חלקו והשביח אחד מתי השבח לאמצע
מתי ההפסד לאמצע ומתי לפי , לכיס ונגנב חלקו

. נתן לו יורה לבנות בביתו וישתמשו בש(פה ). מעות
חילוק בין זה . כשחוזר יכול לבקש שיחזיר היורה

. ד לקנות בש"הלכו ע(ג ,  לז:הוספות). לשואל בטובו
  ).אם נאמן לאמר קניתי לעצמי

י עולי בבל לכל ישראל "כשהופקר ע(ד ,  עח:חידושים
נ "בהכ. יכול לאסור חלקו על חבירו' ואין א. אין בו ש

 בזמן(ב -א, קנ.). י למכרו יש בו ש"של כרכים שא
נפל הכותל ושהה זמן . מרובה אם קפדי אהדדי

ב , רלו). מרובה ברשותו אם נאמן לומר לקוח בידי
נתן קודם ' שמדנפשי' כשאריס נותן מהשדה אם או(

כשאין ברירה אמרינן שיש (א ,  רסח-ד , רסז). חלוקה
או שאפשר שכל מה , לשניהם חלק שוה בכל חטה
כיון שמתחלה השתתפו , שהגיע לישראל הוא של נכרי

  ).מ לחלק"ע

לוה לקנות סחורה ' כשא. ז"שלוחים זל(ד -ג,  שט:ד"פס
כשלא באה ההלוואה לתוך . משועבד' אם הב
אם נוטל . כיורד ברשות. ש(ב -א, שי). השותפות

א "כ, שלוו' ב(ב -א, שטו). הוצאה היתירה על השבח
אין לזה דין פורע חובו . לוה על החצי וערב על החצי

). שלוו. שלוו לש' חילוק בין ב( ג ,שטו). של חבירו
לבין מבריח ' שלוו וגבו מא' חילוק בין ב(ד -ג, שטו

). ארי מנכסי חבירו בדאיכא פסידא ושלא מדעתו
מתי חולקין בשוה ומתי ההפסד , כשנאבד(ב -א, שלא

  ).לפי החשבון

שליחות . שכנים). י שותפות"נכרי ע(ע שבת "עיי
  ).נושא ונותן בעסק(

  חלוקת שותפות
מח ). לחלק כל שדה. שדות עיקר הח' בב. ש(ג ,  כח:מ"חו

  ). חילוק בין מסים לאורענדא-ל "כנ(

. שדה כנגד שדה או ח. עיקר דין ח(ג -א,  קנא:חידושים
  ).ומתי נותנים לו על מצר שדהו, כל שדה

מתי . שדות. מ בח"מתי יש דינא דב(ד -ב,  שיז:ד"פס
עיקר ( א ,שיט). 'שיטות הפוס. העילוי מבטל הגורל

  ).כל שדה. שדה כנגד שדה או ח. דין ח

  שחיטה
נקובת . בסכין פגום הוי נבלה או טרפה. ש(ב -א,  א:ד"יו

בנעקרו . עיקור הסימנים. הושט ופסוקת הגרגרת
' וכן בסכין פגומה אפי, ע הוי נבלה"לכו. בשעת ש

מתחלה ועד . אם ישנה לש(ב , טו). במיעוט קמא
ג , כה). נקובת הושט טריפה או נבלה(כג ). סוף

יש לצרף הדיעה (ג , כו). נקובת הושט הוי נבלה(
שהתה למות (נה .). בש' שנקובת הוושט לא הוי ס

י בלי "ג. טריפה. ע לגבי מה נחשבת כמתה"מעל
. באדם לענין טומאה וגירושין. ח"אבמה. מליחה

, חילוק בין בהמה טהורה לטמאה. העמדה והערכה
). עיים לשאר חלקי הגוףבין ישראל לנכרי ובין בני מ

). לעובר שהוציא ידו ובן פקועה שבא על בהמה(ה , סג
חוץ . א בש"אלא לבסוף למה א. אם אינה לש(רלא 

אם נקובת (רנה ). אינו ראוי למזבח. שמיד בתחלת ש
  .).בש' הושט הוי ס

פסוקת (ב ,  קסד-ג , קסג). בשבת. ש(ד ,  קסב:חידושים
ג -ב, רנא) הגרגרת ונקובת הושט טריפה או נבלה

או . א לא נעשה מ"כשרה כי בפ. השוחט בשבת ש(
אם כשר . ג"אם צריך עע. שנעשה מומר רק בסוף ש

בקנה ובקרומית של (ד , רנא). גם כששחט בפרהסיה
פתח (ב , רנב). במגל. בשן. בתלוש ולבסוף חיברו. קנה

  .).ידו ונפל סכין וש

בלה נקובת הושט ותורבץ הושט אם היא נ(א ,  נט:ד"פס
מ לאותו ואת בנו ולענין חשוד "נפ. או טריפה לאחר ש

, סח). ל"כנ(ד ,  סא-ג , ס). מ לחלב ובצים"נפ. ולפני ש
נפסקה או ניקבה הגרגרת הוי נבלה או (א ,  ע-ג 

  ).טריפה

  .ע נשים"עיי

  דרסה
. נ לומר לא דרסתי"שידיו מרתתות א. ש( ט :ד"יו

ב קבוע "שו. ל שנאמן שלא רתתו"כשהוא באקראי י
  ).יש לפקפק

  הגרמה
  ).במיעוט בתרא(ב ,  רנב:חידושים

  חלדה
תחת . במליקה. ש כסה קצת מהסכין"כשחוה( יח :ד"יו

בו ושלא . במקום שש, מקצת הסכין מכוסה. העור
  ).במיעוט קמא. ח. בו. במקום שש

צמר שאינו , תחת צמר מסובך(ג -ב,  קסג:חידושים
  ).מסובך ותחת מטלית קשורה ואינה קשורה

  נכרי
נכרי גרע ממילה ועשיית . הטעם דש(ג ,  קסב:חידושים
ם או דאינו בר "לעכו. מחשש ש(ב -א, רנא). ציצית
  ).ז"מומר לע. ש. זביחה

  סימנים
  ).בעוף' א' ס בבהמה ורוב סי"ספק נשחט רוב ב( יד :ד"יו

  סכין
מרגיש והשאר אינם ' פגימה קטנה שא( יא :ד"יו

טז .).  סגי לפני ש-לחכם . להראות ס(ב , יג). מרגישים
' בפי' פי' ג(ט -א, טז). מהו יותר קפידה, חד וחלק. ס(

, שאוגרת בתוכה: פגימתן כדי שתחגור בה צפורן
. 'וג' ב' אופנים בפי' ב. שמעכבת או שמרגיש בה

בדיקה דאבשרא (ח , טז). ש"כשאוגרת חוה
ל דפחות מחגירת "י(י , טז). ודאטופרא מה עדיף

ל דלרוב הפוסקים "י(יב -יא,  טז).ש"צפורן הוי כמו ח
ש הוי "באוגרת חוה, אוסרת רק באוגרת הצפורן

. בהרגשה לבד רק לכתחילה אסור', ספיקא דאו
מלוטשים אבל לא . ז ביאר טעם ס"אדה' בתשו

נמצאת פגומה אין (ב , כו). שמעכב לדינא בהרגשה
). תולין שנפגמה במפרקת מצד חזקת איסור וריעותא

נו ). פגימה כשערה יש להקל כשנגע במפרקת(א , כז
פגימה (רנב ). פחות מחגירת צפורן(רלט ). מסוכסכת(

ש אם אסורה "הנרגשת בצפורן ואינה אוגרת חוה



  )שטרות( ענינים מפתח  

  

קלה
). בכדי שתחגור בה צפורן' פי' ג(ה -א, רנב). ת"מה
ש פחות או יותר מהרגשת "אוגרת חוה(ג -ב, רנב

החילוק בין . הרגשת כל אדם או הרגשת אומן. צפורן
דעת הרבה פוסקים (ו , רנב).  למסוכסכתהרגשה

ז "אדה. שנפסל רק כשהצפורן נכנסת בתוך הפגימה
. ביאר טעם ס' בתשו. פסק שהוא ספיקא דדינא

פחות . מלוטשים אבל לא שמעכב לדינא בהרגשה
' אינו מרגיש והב' כשא. ש יש להקל בדיעבד"מחוה

א ,  כ:הוספות). מרגיש בודאי אינה אוסרת מדינא
  ).ל"כנ(ג , כא). מלוטשים. ס(

דפגימה ' ראי(ד , רנא). שיעור פגימה(ד ,  קסב:חידושים
תלוש , מחובר מעיקרו(ב -א, רנב). יש לה שיעור
  ).לכתחלה ובדיעבד, ולבסוף חיברו

פגימה שאינה אוגרת מטריפין אבל לא (ג -ב,  מא:ד"פס
. דיני בדיקת הס(ד ,  מד-א , מג). משורש הדין

בדוק וחתך עצמות . שחט בס(ד -א, מד). ופגימותיו
  ).בהולכה והובאה ונמצא פגום

  עופות
  ).ת"מה. אם הוי ש(ו ,  א:ד"יו

  עיקור
  ).בניטל כל הלחי התחתון(א ,  ס:ד"פס

  קבלה
  ).קרוב(ע עדים "עיי

  קנה
  ).אוסר. אם מיעוט הק(ז ,  רצב:ב"ז ח"אהע

  שהיה
כשהקצב חתך בסכינו למהר , במיעוט בתרא. ש( יז :ד"יו

  ).ב"מ' מהוושט אם נק' בנשאר רק עור א. המיתה

  שוחט ובודק
. ומוכר לאחרים לבין ש. חילוק בין ש(ב -א,  ג:ד"יו

להאוסרים היינו בקרוב לפושע וקנסו ' אפי. לאחרים
פ "י ג"דוקא ביצאה טרפה מתח(ח -ד, ג). מדרבנן

ז "בזה(ג -א, יב). כ אסורה מדינא"שחיטתו שאח
, כ דכל ישראל"שאין מראים סכין לחכם לא סגי בח

כשעבר על איסור קל אם . ומוכר לאחרים. כמו בש
ב שיש לו קבלה "בדקו שו(יד ). ל"כנ(ב , יג). נאמן

רלט ). ש אם מטריפין למפרע"ונמצא שאינו יודע ה
התיר . שבחנוהו ולא הרגיש פגימות דקות. ש(

. העובר על שבועה אין ש(רמא ). ס"השחיטה מטעם ס
. ש(רמו ). כזה לכתחלה. אסורה אך לא להעמיד ש

ת אם מותר "פסול לעדות מה(רמח ). ח"בלי קד
ואי , ז שאין מראים הסכין לחכם"גם בזה. לאכול מש

הטעם שהצריכו להראות הסכין . סגי בתשובה לבד
. חילוק בין ש. כ מיוחדת"לאחרים צריך ח. ש. לחכם

שוחט אצל . לעצמו ומוכר לאחרים. לאחרים לבין ש
ות ומקבל שכר רק נכרים ומוכר רק הכשר

). כ מיוחדת"ב דמתא צריך ח"שו(רמט ). מהכשרות
לכן . לכן הנשים אין ש. מטעם דהוי טורח, ל"כנ(רנא 

. י להיות ש"ם שנכשל מחמת עצלות א"גם סופר סת
  ).גם המשיג גבול פסול. דמתא

ש אם "י ה"ב שנטל קבלה ונמצא שא"שו(ג -א,  מ:ד"פס
. לשער הזמן באומד. 'שיטות הפוס. נטרף הכל למפרע

להחמיר באבד חוש ההרגשה ולהקל . ס"להקל בס
בדק (ב ,  מב-א , מא). כשמרגיש כדי חגירת צפורן
, כ בדקו אחריו והרגישו"הסכין בטוב ולא הרגיש ואח

' ל שאילו היתה פגימה האוסרת גם הראשון הי"י
, ויש עוד טעמים להחמיר, ש מחמיר"אבל הת, מרגיש

וחזק חצי שנה או שנה וכשי, ג"לכן ילמד אצל עע
העובר על (ג -ב, מב). יוכלו לסמוך עליו' בהרגשה כו

כזה . אסורה אך לא להעמיד ש. שבועה אין ש
ג , מד). ש"י ה"ב וא"נבדק השו(ד -א, מד). לכתחלה

ב אחר "כ בדקה שו"והצניעה ואח. בדק אחר ש(
  ).ומצא פגימה יש להחמיר

  .שוטה. נכפה. ירושה. ע חשוד"עיי

  ו"ב חש"שו
רוב (ט , ח). אם רוב מעשיהן מתוקנים' ס(ה ,  ג:ד"יו

  ).מעשיהן מקולקלים

  .ע שוטה"עיי

  שטרות
  ).ליוחסין. אם מעלין מש] (א, קלז[ פה :א"ז ח"אהע

' שינה שם האב או העיר או כ(ד -ב,  קעה:ב"ז ח"אהע
חילוק אם הלוה מודה . כשר. הכהן ואינו כהן אם הש

וחילוק ,  מכחישלענין לגבות מנכסים משועבדים או
בין אחריות טעות סופר לטעות בשם ובזמן שאינו 

הכהן ' בכ. מוכח מתוכו ויתירה מזו שאין זה הלוה
ז , קעה). ס דמוכח"תלוי אם כתבו העיר שאז הוי ט

. ס יש לו דין ש"כשעדים אומרים שהכהן הוא ט(
). ז"לכהונה בזה. אם מעלין מש] (ב, לז[קעז ). כשר

הכהן ואינו כהן ' שינה שם האב או העיר או כ(שצד 
  ).כשר. אם הש

ש על "אופנים יד בעה' ביש לפרש בב(שאלה ,  ו:מ"חו
ש על "יד בעה. ז יתבטל הש"ואם עי, התחתונה
אמר (ג , ח). הודאה. גמור לש. חילוק בין ש. העליונה
פ "דהוא רק לצור ע' אם או, זה לפלוני. תנו ש

  ).צלוחיתו

, ם"י סגי בכתיבת עכומתנה א. בש(ב -א,  קז:חידושים
' אמר לג. אומר אמרו. וכן בשאר פסולי כתיבה בגט

מצא (ג , קלו). ראיה אי הוי בזה עד מפי עד. בש. תנו
ח מתי חוששין לפרעון וקנוניא ומתי חוששין "שט

מחאה ומודעה כותבין (ב , קנב). לכתב ללוות ולא לוה
ש "יב' ב(א , קנג). אף שהוא שלא מדעת המחזיק

אם חיישינן למסירה ואם אותיות . והוציא ש' בעיר א
  ).נקנות במסירה

ח "השבח או מה שאינו בעולם ל' פ שכ"אע(ד ,  שג:ד"פס
, אם הוא מפי כתבו. א בש"ע(ב -א, שנ). כתובים
  ).פ להצטרף"א בע"כשיש ע

  ).שטר(קנינים . ע גטין"עיי

  וועקסיל
  ).א לטעון פרעתי"א( נד :מ"חו

ע מלוה ולוה "יעי. ראה לקמן אצל טענת אמנה
  ).הלוואה(

  זמן
. אם עדות שבש. שאין בו זמן. ש(ג ,  צ:א"ז ח"אהע

י על "מאוחר דמי לאמרו א. ש(ג , קכג). ח"צריכים דו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קלו

  ).מהחקירות' א

. ומקום אם חוששין לע. כשחסר ז(ו ,  קמה:ב"ז ח"אהע
גט חליצה שנכתב מאה (ג , רצז). א יכול להזימה"שא

  ).וארבע במקום מאה ושלשים וארבע

  זמנו של שטר מוכיח
  ).במהיום אם מתי(ד -ג,  רצא:ב"ז ח"אהע

  טעות
מתי נאמנים העדים לומר (ב ,  ר-א ,  קצט:חידושים
. טעינו בשנת המלך הוי ט. א"י יוצא ממק"כת. טעינו

אבל יכולים לומר שלא . שאין העדים מצויים לט
  .).דקדקו אלא בעיקר הש

  טענת אמנה
אי מועיל מיגו . בשבועה. שאם מחויב בעל ה( יא :מ"חו

י "בעדים לכת. חילוק בין א. ל פרוע"של הנטבע שי
ובין סתם וועקסל לוועקסל על מה שכבר , וועקסל
  ).נתחייב

  ).א"אם הלוה נאמן במיגו בט(ג ,  צג:חידושים

  טענת פרוע
הלוה נשבע שאין לו , הלוה טוען פרוע ואין לי( ג :מ"חו

חילוק בין . מי נשבע תחלה. והמלוה נשבע שלא נפרע
מקוים לאינו מקוים ובין טענת פרוע לטענת . ש

  ).אמנה

  כתב ידו
י חלק שלא "כת. אי מהני בזה טענת אמנה( יא :מ"חו

ק "עליו עד סך ת' כ. נכתב סך החוב הוי מיגו להוציא
  ).תלוי אם מועיל מדינא דמלכותא

  ד"מעשה ב
אם יש חילוק בין . אם צריך קיום(א ,  עדר:ב"ז ח"אהע

ד "אם דמי מעב. ד לקיום הגט או לקיום השטר"במע
ד שאינו "אם דמי מעב(ה , עדר). א"שאינו מקויים לע

אשה שיש בידה (ז , עדר). מקויים לעדות קרוב ואשה
ד "מעב(ח , עדר). ד שנתגרשה אם צריך קיום"מעב

). שנתגרשה שבא בדואר או שנמצא אם צריך קיום
חילוק בין . ד"י הב"התרת האשה בלי הכרת חת(רצט 

י הדואר "כשכותבים ע. ד למביאה גיטה"מביאה מעב
  ).הוי קיום כשהחתימות שוין

  מוקדם
מתי נאמנים לומר שהוא (ב ,  ר-א ,  קצט:חידושים

  ).טעות בשנה. מוקדם ומדוע אינם נפסלים

  מפיהם ולא מפי כתבם
' אינו נק. הטעם שש] (ב,  ב-ג , א[א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

המתחייב לכתבו אם הוי שלא צוה . ש. כ"מולמ
ב דאמדינן "חילוק בין הלוואה להודאה וכיו. כ"מולמ
וכתבו בפנינו ' כשהיו ג. שיכתבו' דניחא לי' לדעתי

שלא כתוב בו שצווה המתחייב האידנא . ש. 'ד כו"ב
  ).ז שמסתמא צווה כדין"לא סמכינן ע

שלא נכתב מדעת שניהם אם הוי . ש(ג -ב,  פג:חידושים
ק ומודעה ומחאה "הרשאה לש. הטעם דש. כ"מולמ

או , כי אין הדבר תלוי אלא בו, צ דעת שניהם"א
הטעם דסומכין על עדות בשטר . דבמחאה הקילו
  ).שהאשה נתגרשה

  נוסח השטר
קנין . העדים וש' הוא ל' ראי. ש(ב ,  קנא:ב"ז ח"אהע

' זכרון עדות שכ' מ מהני גם בל"ומ, המלוה' הוא ל
  ).עבר' לשון שאמר המקנה ומהני גם בל

  נתקרע
פסולו משום שמא פרעו ולא משום . שנ. ש( ט :מ"חו

פ "אינו ע' ו פוסל אפי"קרע ש. דנתכוין לבטלו
  ).שלשתם העדים והזמן והתורף

  ).נתקרע(ע גטין "עיי

  עדי חתימה
מתי צריכים לקרוא בעצמן ומתי סגי (ד ,  קז:חידושים

  ).שקורין לפניהם וחותמים

אף שלא , ח"סגי בע, מ כרתי"ד ע"גם למ(ג -ב,  שנ:ד"פס
  ).ראו המסירה

  עדי מסירה
א , קז). מ אם גובה ממשעבדי"עם ע. ש(ג ,  קה:חידושים

י ושמות מובהקים אם יש להכשיר שטר "ח א"כשע(
  ).מ"מתנה בע

  ט"עדים החתומים עהש
ט שמת "ח עהש"עה] (א,  קלז-ג , קלו[ פה :א"ז ח"אהע

הני עד ומתירים לינשא מדמ, פלוני נחשב מפי כתבם
ט כמי "ח עהש"כ אין לזה דין עה"וא, מפי עד

חילוק אם . ד ויכולים לומר טעינו"שנחקרה עדותן בב
. בהרשאה. בשטר קידושין. ד"י בע"יוצא מתח

ד אם "במקום שאומרים כמי שנחקרה עדותן בב
כשמוכח . יכולים לומר טעינו בזמן ובשם אבי הבעל

אם כוונת כמי שנחקרה עדותן היינו (א , קד). שטעה
  ).ח"דו' כמו שהי

י "ז כת"כשהעדים אומרים שאי(א ,  צג-ד ,  צב:חידושים
חילוק בין . 'ב אם חוששין לו או קרעינן לי"וכיו

ב -א, צד). העדים עצמם אומרים או עדים אחרים
  ).ל"בענין הנ(

  קיום
אופני ( ב, עדר.). ד צריך ק"אם מעב(א ,  עדר:ב"ז ח"אהע
ג , עדר). שאינם ידועיםד במקום רחוק "חתימות ב. ק
מהשוואת החתימות לאגרת שהיא בחזקת שלהם . ק(

מ "חילוק בין קיום שט. שנכתבה לפני מעשה זה
ע בחתימה אף שלא "טב(שנא ). ד על הגט"לקיום מעב

ח שמת "מכתב מאנ(א ,  נג:הוספות). ראו חתימה זו
א לקיים החתימות אי סמכינן עליו בעדות "פלוני וא

ט כמי שנחקרה עדותן "ח עהש"בזה עה' אם או. אשה
  ).'מדאו

ד או "שהוחזק בב. י על ש"מכת. ק(ג ,  צג:חידושים
. מש(ד , צג). דוקא משטר שקרא עליו ערעור ונתקיים

א "כשכ. שביד אחר. בדימוי מש. ק; .ש' או מב' א
. ש(א , קה). מעיד על כתב ידו ואין זוכרים ההלוואה
ף ליתומים שאינו מקוים אם טוענין פרוע או מזוי

י או כתב סופר בלא עדים אם "כת(ד , קו). ולקוחות
  ).ת"צריך קיום מה

  שובר
  ).בלוה ובכתובה. אי כותבין ש(סא - ס:מ"חו



  )שידוכים( ענינים מפתח  

  

קלז
  ).ל"כנ(א ,  שיז:ד"פס

  תנאי היו דברינו
חילוק . ד"אם העדים נאמנים לומר תה] (ג, כח[ פ :מ"חו

  .).ש בש"בין הוספה או היפך מ

  שידוכים
אחת בת יב . ש' ו שיש לו ב"בן ט( קמב :א"ז ח"אהע

  ).ו את מי יעדיף"ואחת בת ט

לא לבטל משום פגם (א , נד: ב הוספות"ז ח"אהע
  ).משפחה

ואני . רק לזרעו, אחיות' אחים לב' ב(ב -א,  ריג:ד"פס
  ).'שידכתי את בני כו

  .ע זווגים"עיי

  שיורי מצוה
כתכלת ואזוב לגרדומי . חילוק בין גרדומי מ(ב ,  רה:ד"יו

  ).ת"אותיות ס. ש. דושה כרצועותק

  שיטה
  ).'ולית הלכתא כו' א. כולהו ש(ב ,  קמז:חידושים

  שיירות מצויות
  ).שמו ושם אביו ושם עירו(ע סימנים "עיי

  שיכור
בברכת כהנים ילפינן מנזיר או . פסול ש( קטו :ח"או

  ).מעבודה

כ "משא, שתוי שעשה עבירה הוא כפיקח(ד ,  יב:ד"יו
  ).כשרק אמר

  שינה עליו הכתוב לעכב
תנאי כמו הוא ' חילוק אם נאמר בל(ו ,  רעא:ב"ז ח"אהע

רק בקדשים . יתחטא או לא כמו ורחץ במים וטהר
הטעם דבחליצה לא מעכבין קריה . צריך שינה לעכב

  ).ורקיקה

  .ע כללי התורה"עיי

  שינוי
בנעבד . לגבי גזל נעבד ונרבע. אם לידה הוי ש( רכד :ד"יו

  .).רי קונה גזילה בשאם הנכ. לא מהני ש

שליחות ). שינוי מראה(מקוה ). שינוי(ע גזילה "עיי
  ).שינוי השם(שמות גטין ). שינוי(

  שיעורי תורה
  .מדות ומשקלות). שיעור חלה(ע חלה "עיי

  אותיום
  ).משעה' חלקי ס' או ג'  ב-אחר אחר (א ,  קלח:ד"יו

  אכילת פרס
  ).מינוט' ט' ז' ו( קח :ח"או

). כזית בכדי אכילת פרס(ע מדות ומשקלות "עיי
  ).כזית בכדי אכילת פרס(תערובות 

  כדי גמיעה
. יותר מכגרוגרת, פחות ממלא לוגמיו(ב ,  מז:חידושים

  ).כדי בליעה אחת

  כונס משקה
  ).או כעדשה' כשישימו על משקים כו( קעג :ד"יו

  מהלך מיל
או , ל"כנ(ג , עח). ד"י מינוט או כ"ח(ג ,  סח:א"ז ח"אהע
  ).ב ומחצה"כ

  סמוך
  ).עד יום( רצו :ב"ז ח"אהע

  שיפורא גרים
ה אם "ניסן ונולד בבדר' נשא ד( מד :א"ז ח"אהע

אומרים יולדת למקוטעים ושיפורא גרם בפחות 
  ).ח שלמים"מו

. 'או גם בחודש הא' רק בחדש ט(ט ,  שטז:ב"ז ח"אהע
י , שטז). 'ממש או רק מליצה על תחלת חודש ט

לענין הפלגות רק בחדש מלא וחסר אבל לא למקצת (
' בתולותי. 'בן ט' לגבי בן ג. שהוא נגד החוש, החודש
לגבי חדשי העיבור מנינן חדשים (יא , שטז). חוזרין
חדשי הבחנה . בנכריות שאין מונות ללבנה. יום' של ל

  ).יום והוא שליש ימי עיבור' צ

  .נפל). וסת(נדה . ע עיבור"עיי

  שכחה
  ).ל"כנ(צז .). חשש ש( מז :ח"או

שנים ' כשהעידו לאחר ב(ד , נ: ב הוספות"ז ח"עאה
  .)ובאיזה פרטים יש שינוי תלינן בש

  שכיב מרע
כל חולה מושכב על מטתו ] (קיצור[א ,  מ:א"ז ח"אהע
  ).כ"י או אח"תוך ג. מסוכן או אינו מסוכן. מ"שכ' נק

  .ע חולה"עיי

  שכירות
שבת ). שכירות(רבית . משכיר ושוכר. ע אומנים"עיי

  ).י שכירות"נכרי ע(

  שכנים
  .שותפים. ע היזק שאינו ניכר"עיי

  היזק ראיה
הטעם (א , קנ). היזק' ר שמי"ה(ד -ג,  קמט:חידושים

אם מחייבים לבנות רוחב (א , קנ). דאין לה חזקה
תבעו ולא נתן אם (ג -ב, קנ). הכותל כמנהג המדינה

  ).כ נתן"נאמן לומר שאח

  הרחקת נזיקין
סמך ברשות מתי על כש(ב ,  קנב-ג ,  קנא:חידושים

  ).בסוגיא דחרדל' פי' ג. המזיק להרחיק

  חלון
י ונשרף ונמכר ליהודי "לו חלון לחצר א' הי( סב :מ"חו

י שבא מחמתו "מתי לא עדיף מא. שמבקש שיסתמו
כשהכניס תחלה ארשין . ומתי חוזר לדיני ישראל

כשקנה הישראל משר . רבעי ארשין' ומחצה ועתה ג
  ).העיר

' מד' מצרי וצורית למטה ולמע. ח(ג ,  קנב:חידושים
. לגג של רעפים. ח(ד -ג, קנב). עשוי לאורה' פי. אמות

אם יכול למחות , אם יש חזקה, אם יכול למחות



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קלח

  ).כשהגביה גגו

  שכר
  ).שלנו. המדי. ש(א ,  סז:חידושים

  שלג
אם . אם נחשב אוכל או משקה(ד -ג,  רסג:חידושים

מי (א , סדר). כשמרסקו אם הוא נולד. ס"מצטרף למ
  .).ש

  ).שלג(ע מקוה "עיי

  שלום
  .פ.  עט:ח"או

  שליח צבור
  .ע ירושה"עיי

  שליחות
. מינה ש. במילתא דלא מצי עביד השתא( מו :ח"או

לגט לפני . וש, למכור החמץ לפני שבא לרשותו
  ).שקידשה

במידי (ה , רכב.). גבאי צדקה ופועל עדיף מש( קצח :ד"יו
  .).י ש"א ע"י לעשות בעצמו כ"שהמשלח א

דלא , אין לכתוב ולהשליש גט לשוטה( ג :א"ז ח"אהע
  ).מצי עביד השתא

א , רעג). אם הוי כידו ממש(א ,  קנט:ב"ז ח"אהע
מינה שליח הולכה . במילתא דלא מצי עביד השתא(

מינה שליח לגרש אשה . ח"בגט לפני שמינה הסופר וע
ואי ' אם אמרינן דלא אסיק אדעתי. לפני שקידשה
ה , רעג). ח לפני הסופר"מינה הע(ד ,  רעג).פריש פריש

גם (ח , ערה ).מינוי שליח לקדש קטנה כשתגדל(
  .).כשאין חזקה שעושה שליחותו חלה הש

אנן . דרחמנא לתת לכהן. ש; .י ש"קנינים ע(ד ,  ע:מ"חו
  ).יד עניים

' שאו, גבי מעמד שלשתן. והא לא חזרה ש(ג ,  שיג:ד"פס
. גבי פקדון. לו זכה לי' המלוה ללוה תן לו והמקבל או

  ).המפקיד זכה לו' כשאו

נכרי ). חזקה לשליח(חזקה ). שליח; מינוי(ע גטין "עיי
  ).שליח(שומרים ). שליחות(קידושין ). שליח(

  ביטול שליחות
). אם בטלה כולה. ביטל מקצת ש(יב ,  רסח:ב"ז ח"אהע

. ביטול ש. לא ביטל מה שכבר נעשה. ל"כנ(ד , רסט
). ל"כנ(ד , ער). הכתיבה. ם ביטל שח א"הנתינה או ע

אם (ב -רפא). ה"ק לא מבטל מינוי ש"מינוי ש(רעו 
חילוק . שלא יוכל לחזור בו. השליח יכול לבטל הש

' אם רק אמר שלא יעשה השליחות או אמר בפי
אם (ד , רפד). אם הבעל יכול למנותו מחדש. שמבטלה

ק לא מבטל מינוי "מינוי ש(תלו .). חוששין שיבטל הש
  ).ה"ש

  ).ביטול(ע גטין "עיי

  זכיה
ל ). בנכרי, בקטן. אם הוי מטעם ש(ה -ד,  כט:ח"או

ף באומר תן שטר שחרור זה "שיטת הרי(ד , ל). ל"כנ(
א ,  טו:הוספות. י לחזור ולא יצא לחירות"לעבדי שא

פ למי שעתיד למכור "אם אפשר לזכות חמץ בע(

  ).חמצו

.  צריך דעתוהתורם משלו על חבירו אם(ד -ב,  רכב:ד"יו
לבין הפודה פטר חמור ' טעמי החילוק בין התורם כו

הטעם שאין הבעלים יכולין לחלל (ה , רכב). של חבירו
כי אינו . פירות נטע רבעי שביד המלקטים מטעם ז

ד "ד ב"ושאני מטבילין קטן ע, מזכה להם ממון
  ).דזכות גדול הוא

יג , ערה). במינוי שלא בפניו. בקטן(ז ,  ערה:ב"ז ח"אהע
, ערה). מהני רק כשזוכה בדבר ולא כשצריך להקנות(

א שגילתה דעתה "כשאין זה זכות עצמי כ(טז 
שאינו ' כשאומר בפי(א , רפג). ב"שרצונה בגט וכיו

ל "אם י(ד -ג, רפד). תלוי אם יש קצת צד חוב. רוצה
  .).מטעם ז' ח יהי"דמינוי הסופר וע

תנה לי ' המגביה מציאה לחברו אם חברו א(ג ,  כז:מ"חו
  ).יכול לחזור בו

ק שלה "אמר לש(ד , קכ.). שנתכוין לז. ש(ב ,  צ:חידושים
ק שלה אלא הריני מזכה לה על "אי אפשי שתהא ש

א , קכד). 'מתי מועיל מדאו, בקטן(ג , קכא). ידך
  ).בשוטה, בקטן(

כשאין בו צד . כשהזכות רבה על החוב(ג -ב,  רצה:ד"פס
כשהחוב והזכות שוין וידעינן דניחא . מוחה' חוב אפי

אם (ב , שיג). בנכרי בדליקה בשבת. בשליחות גט. 'לי
  ).הילך והולך כזכי בהחזרת חוב

  ).שליחות(ע קידושין "עיי

  'לתקוני שדרתיך כו
אין השליח , שלחו לקנות ושינה וחזר המשלח( כט :מ"חו

מתי נשאר מקח . והמשלח חייבים לקבל מי שפרע
המקח מתבטל . י ש"באונאה ע. והשליח חייב בהפסד

  ).בקל יותר

  .ראה לקמן אצל שינה

  מילי לא מימסרא לשליח
באומר כתבו ותנו אם גם הנתינה (ב -א,  קיא:חידושים

אם . בשליח לקידושין ונותן לו חפץ קידושין. מקרי מ
אם דומה לאומר . מועיל נתינת רשות מהמשלח

  ).אמרו

  מינוי
כל הרוצה (ב -א, ל). 'כל הרוצה לתרום כו(ג ,  כט:ח"או

, המכבה אינו מפסיד, הזן אינו מפסיד, לתרום
כשהזכות (ה , ל). כלך אצל יפות, השומע קולי יכתוב

, בתרומה, בגטין, בקידושין. ד"רבה על החוב מהני ג
שלא בפניו מהני רק לא הוי . מ(מו ). במתנה, בזבינא
  ).'מטעם זכי. מ הוי ש"גמור מ. או דלא הוי ש, לשמה

' ד שיהי"מסר לשליש אם אומרים שהוא ע(ג ,  קעז:ד"יו
חילוק בין זה לרמיזה . י כתב"ע. מ(קפד ).לגירושין
  ).חילוק בין גט לשבועה. דניכר מיד

  ).אם סגי בגילוי דעת(ו ,  קיד:א"ז ח"אהע

מ "שכ. אם סגי בגילוי דעת(ג -ב,  קנט:ב"ז ח"אהע
מה שחכמים דנים . שאמר כתבו אף שלא אמר תנו

שני . אם מינוי ש(ו , קסד). בלשונו הוי כאילו פירש
חילוק בין דיבור למעשה . 'הא. מבטל מינויו של ש

ובין גמר מעשה לאינו גמר ותלוי אם הדברים 
). אם סגי בגילוי דעת] (ג, יג[רסז ). ז"סותרים זא

לבין כל הרוצה ' חילוק בין כל הזן כו(יא , רסח



  )שמאל( ענינים מפתח  

  

קלט
  ).'לתרום כו

. לזון, כתוב גטל, כל הרוצה לתרום(ג -ב,  רלג:חידושים
  ).החילוקים ביניהם

  ).אם הילך והולך כזכי בהחזרת חוב(ב ,  שיג:ד"פס

  ).מינוי(ע גט "עיי

  נושא ונותן בעסק
נ בעסק ראובן ולוה על העסק ומת וראובן "נו( י :מ"חו

). העסק נשתעבד להלוואה. טוען שמא נפרע מהעסק
קנה סחורה במזומן וקנה עוד סחורה בהקפה אם (כו 

יכול השליח לטעון שההקפה היא של עצמו או 
-א, כו). שמחמת מעותיו של בעל המעות נתן ההקפה

ע הקפה דומה יותר להוסיף על המקח באין "לכו(ב 
בעסק מחצה (ג , כו). לו קצבה דכולו לבעל המעות

הוי כמציאה של שותף דאם היא באה ' מלוה כו
כשהמוכר חושב (ד , כו). מאותו העסק הוי לאמצע

. בטעות שהוא בשבילו' וא בעל המעות ואושהשליח ה
א דגם כשהוסיף "י(ה , כו). ש השליח"כשעשה שטר ע

א שכשהוסיף מחמת מה שנלקח "בטעות חולקין וי
ו , כו). לשליח הכל לבעל המעות' נתן בפי' ממנו אפי

  ).כשטוען השליח שנתן כיון שההניתי לו כולו לשליח(

ג , שכז). שקנה לעצמו במעות המשלח. ש(א ,  שיט:ד"פס
הפקיד אצלו מעות במקום שאסור (ג ,  שכט-

  ).להשתמש והרויח אם הריוח לבעל המעות

  .ע שותפים"עיי

  נכרי
לחומרא (נ .). ש' בשכרו לימים אם נק(ה -ב,  כט:ח"או

  ).ל"כנ(ק ). לחומרא(צט ). בחמץ בפסח

  ).לחומרא. שלח נכרי לגנוב(ד ,  מו:מ"חו

שה שליח למומר ם נע"אם עכו(ד -ג,  רנ:חידושים
  ).ם"לעכו

  עבד
  . מו:ח"או

  שינוי מציווי המשלח
כשבעל מצווה כבקשת מסדר הגט (ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

. כשאמר הבעל שהסופר יתן לש(א , רעא). לא קפיד
כך רק מחמת ' כשא(ז -ד, רעא). והמסדר נתנו לו

). שהוא נוסח סדר הגט ולא הקפיד אם מעכב מדינא
ט -ז, רעא). צ בציווי תנאי כפול"הטעם שא(ו , רעא

ה את "אמר לש(רפ ). מ הוא לו"מתי אומרים שרק מ(
לא חלה ושלח ביד אחר אם מגורשת . הולך וחלה

ק "אמר תן לידה אם קפיד שלא תעשה ש. בדיעבד
כך מחמת נוסח סדר ' כשא] (ג-ב, מד). [לקבל מידו

אמר שקול חפץ (כא , רצ). הגט אם יש לחוש לקפידא
ט -שעח). כ נטל החפץ"ט ואחוהב גיטא ונתן הג

כשבעל נתן קולמוס שלו והעד חתם בקולמוס של (
כשהבעל מצווה כבקשת מסדר הגט . עצמו לא קפיד

] ג, כב). [פשוט למקושר הוי קפידא. בין ג. לא קפיד
אמר תן לידה אם קפיד (תמח ). מ"חילוק בין גט למו(

כשאמר הבעל (תמט ). ק לקבל מידו"שלא תעשה ש
אמרה קבל (תנ ). והמסדר נתנו לו. שהסופר יתן לש

  ).ה"גט מבעלי וקיבל מש

ג , קכה). י אחר"ק וזיכה לה ע"עשתה ש(ב ,  צ:חידושים

ששינה מציווי הבעל ' כשגט פסול מדרבנן אם או(
דין אין רצוני שיהא פקדוני (ב -א, קמא.). ונתבטל הש

הגט . ביד אחד דהוי פשיעה אם הוא תלוי בדין ש
כל . בש(ב -א, קסט.). ל השכשמסר לאחר דמבט

חילוק בין , תמרים וגרוגרות, בית ועליה, דהוא
  ).חילוק בין שלו לשל חבירו, תרומה למעילה

  .ראה לעיל אצל לתקוני שדרתיך

  שליח לדבר עבירה
  ).בדרבנן(ב ,  קט:א"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ז , פו). שלח נכרי לגנוב(ד ,  מו:מ"חו

  שמאל
  .ע איטר"עיי

  שמות
). שוים. אחין בש' אין קורין לב(ב ,  קפח:ב"ז ח"אהע

יודא אין זה שוים ' יהודה ליב וא' נק' כשא(ז , קפח
כשרוצה ליתן שם אחר אבי אשתו דוב (רז ). ממש

, רמד). בער ולאביו קוראים ישכר בער קורא דוב לבד
  ).כשאין מי שיקראנו. אם שייך ש(ח 

  שמות הקודש
ת או "צ מה"הזכרת השם בבברכה שא(ב ,  ג:ח"או

מ "ע' אסור אפי. טעם שמחיקת הש(א , כ). מדרבנן
  ).לתקן

. שלא במקומו אינו קדוש. ש ש"במ' פי' ב(ז - רטו:ד"יו
מ "מ. בזה תלוי אם הקלף או העץ שתחתיו קדוש

  ).'עצמו ודאי קדוש מדאו. הש. אסור לקולפו

  ).רחום וחנון וצדיק(א ,  קצו-ד ,  קצה:חידושים

  ).שמות(ע ספר תורה "עיי

  חתן כחמיו; שם כלה כשם חמותה
ר הורה שכשאין שמותיהן "אאזמו( קמג :א"ז ח"אהע

גם במשנת ' כלה כחמותה נז. ש. שוים ממש אין לחוש
שזה רק בצוואת , מחותנים שוים. חסידים וחמור מש

  ).א שהוא רק לזרעו"שי, ח"רי

. שם חתן כחמיו ושם כלה כחמותה(ד -ב,  ריג:ד"פס
ל "ל ז"ז ההגרי"דו. ידומצינו שהאמוראים לא הקפ

ע שהקפיד ביותר "ע זי"ל נ"לי משם רבינו הגאון ז' א
' מהם ב' כשיש לא. ל שהוא סכנה"ואמר הוא ז… 

ל "משום רבינו ז' וסיפר לי א. שמות אין לחוש
  ).'והשיב שיוסיפו להכלה עוד שם א… ששאלוהו 

  שם לואי
  .ד,  קסח:חידושים

  שם מחמת חולי
  ).אין המנהג לעקור שם הראשון( רמ :ב"ז ח"אהע

  ).נשתנה(ע שמות גטין "עיי

  שמות גטין
שמות .  ראה מפתח אנשים-שמות אנשים ונשים פרטיים 

  . ראה מפתח מקומות-מקומות פרטיים 

פסול מדרבנן או . ש' לא כ( קעד :ב"ז ח"אהע
] ב, מב[קפד ). ל מוכיח מתוכו"שצ, מדאורייתא

 וכמו וכל ,ובחרש סגי גם בידיעה, לקריאה. עיקר הש(
נאמן (קצא ). הוא שמו' אשר יקרא לו האדם נפש חי



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קמ

אין חשש בכפילת השם (קצח ). א"הבעל על שמו וש
כשנכתב בבלבול הוי כלא (ו , ר). כשיש טעם לזה

א , רג). 'על פיו ועל פי. הש' המנהג שכ(ח , ר). נכתב
אופנים אם יש לסמוך על ' כשאפשר לפרש השם בב(
נאמנות (רו ). א דהוי כלא נכתב"י(ב , רג). מ"ח וע"ע

' כשאפשר לפרש בב(ריב ). עד מפי עד על שם האב
השם אם בטל ' לא כ(רכו ). אופנים אם הוי כלא נכתב

אם דורשים וכותבים עיקר מקור (רמא ). מהתורה
' בס(תד ). ת"השם אם פסול מה' לא כ(ד , רמד). השם

אם סומכים על ] (ד, ל[תד ). אי אזלינן בתר רובא
חילוק אם . חילוק בין עיקר השם לדקדוקיו. ההכתוב

השם אם בטל ' לא כ(תי ). הוא לשון הלוה או העדים
  ).ל"כנ(ד ,  נט: הוספות).מהתורה

   המכונה-דמתקרי 
המכונה ונכתב ' נעשה פסול בתי(ד ,  קסד:ב"ז ח"אהע

יהודה המכונה . ס הוא"יש להקל כשיובן שט. הממנה
כותבים לשיטת . דמ(קעג ). ליב שנכתב יהודה ליב

ת "י כולם ולשיטת ר"כך ע' ן רק כשנק"ג ורמב"בה
. 'אבל לא כשנכתב ואינו נק, י פורתא"כך ע' אף כשנק

ע "לכו', רק בשם ב' ונק' ולכן כשנכתב רק בשם א
). המכונה אחר שם האב' כ(קפג ). 'ב. דמ' יכתוב א

בחרש שאין קוראים אותו בשמו אין ] (ג, מב[קפד 
כשצריך לכתוב סימן או כהן יכתבו (קפו .). לכתוב דמ

היינו צבי הארוך המכונה הירש ולא , לפני המכונה
כן ' שנק' פי. דמ(א , קצז). צבי המכונה הירש הארוך

ש שאין "גם ע. דמ' אלא שעכשיו נהגו לכ, תמיד
קאי על השם או על . המ(ה , קצז). כ"רגילין בו כ

השמות ' ב' כ(ה , ר). על שם לעז. דמ' כ(קצח ). המגרש
שם לעז (רב ). ביניהם. דמ' אם הוי כאילו כ. בלא דמ

ח לשם "אף אם נמ. ל עליו דמ"שהוא שם העצם צ
אינו ' אפי. ל עליו המ"ואם אינו שם עצם צ. אחר

כ דוב "בד' כגון דוב ליפמן שנק, כינוי לשם העצם שלו
קאי . המ(א , רג.). במקום דמ. המ' כ. ליפמן. ל המ"צ

בו יחד ' לבדו או שנק' פי. המ. על האדם או על השם
). משה בער' בער ונק. משה דוב המ. עם השם הראשון

ק "כ בעניא אינו לה"בניהו אינו נמצא אצלינו וא(רז 
שם העצם הוא אבלי ונוסף לו (ריג ). ל המכונה"וצ

' גם כששם הב. אבלי. אברהם המ' שם אברהם וכ
כינוי לשם ' נק' כמו ששם אד. ל המ"הוא שם העצם י

רנ ). חילוק בין כינוי השם לכינוי נדרים(ז , רמד). 'הוי
בו ' ונכתב בשם אחר שם העיקר שנק' בשם א' נק(

פירושו . דמ. 'שם שנק. מ יכתוב שם שנכתב דמ"ומ
). י פורתא אבל לא כשרק נכתב"י כולם או ע"ע' שנק
כשרובא קרו לה בחניכה אין , ג"גם לשיטת בה(ב , רנ

ליב . יהודה יעקב דמ(ט -שעח.). ש אלא דמ"לכתוב וכ
' משה יהודה ונק(שצח ). המכונה ליב יעקב' יעקב שכ
בדיעבד , נוהגים משה יהודה דמתקרי יהודה, יהודה

אי , אהרן הירש' אהרן צבי ונק. משה דמתקרי יהודה
' שיטות הפוס(שצט ). סגי באהרן צבי המכונה הירש

בשם לעז שהוא שם עצם . ומתי המכ. דמת' מתי כ
דוב ליפמן אם כשר בדיעבד ' דוב ונק. יכתבו המכ

ולא ' כינוי גנאי אין כ(ת ). דוב המכונה ליפמן' כשכ
' כ] (ד, לב[תה ). תליא' מטעם הקפדה דלאו בדידי

. אם יש לפרש דמ. בו' על עיקר השם שלא נק. דמ
). דמתקרית או דמתקריא(תל ). בו בשעת מילה' שנק

  ).קאי על השם או על האשה(ב ,  נו:הוספות

נוהגים , יהודה' משה יהודה ונק(א ,  ז-ג ,  רצד:ד"פס
בדיעבד משה דמתקרי , משה יהודה דמתקרי יהודה

אי סגי באהרן , אהרן הירש' אהרן צבי ונק. יהודה
  ).צבי המכונה הירש

. שמות מצורפים ואצל שם נערות ראה גם לקמן אצל
. מרייאשא. יודתיה. איטא(נשים , ע שמות גטין"עיי
  ).ליב(אנשים , שמות גטין). עטא

  החזיק
ח שהוא מיד לבין "חילוק בין נשמ(ב ,  קעט:ב"ז ח"אהע
א , קפא). יום לא מהני' י גם ל"יום ולרש' שצריך ל. ה
לא נודע שם ' אם במקום ב, א ושינה שמו"הלך למק(

יום ' ל. ה(ב , קפא). 'ע סגי בשם ב"ל שלכו"אפ' הא
). הלתור' סגי רק בשם שקוראין או גם בשם שבעלי

כששינה (קצא ). פ"א דסגי בעלה לתורה ג"י(ד , קפא
שמו מחמת הכרח ממשה ליחזקאל יכול לכתוב משה 

ש או אנא דמתקרי "דמתקרי יחזקאל או יחזקאל וכ
יום אם מועיל לענין ' פחות מל] (א, נז[קצד ). יחזקאל

] א, נח[קצה ). ש"וכן בשינה שם אביו לענין וכ. ש"וכ
קבע ] (ב, לב[תה ). בטעות. ה(תג ). ל"כנ] (ג, נח). ל"כנ(

חילוק בין . לעצמו שם חדש בבואו לעיר וגירש בו
' י נק"טפל ואחר ל' י נק"אחר ג. ח לבין ה"נשמ
חילוק אם בעת סידור הגט היו עשרה ] (ג, לב). [עיקר

  ).י כתיבת שמו שנשתקע"ונתפרסם ע

  .שם האב ראה גם לקמן אצל

  וכל שום דאית לי
ס "ש וחניכא דאית ליה הוא ט" וכ'כ( קפב :ב"ז ח"אהע
' ל ל"דגם על עצמו אפ, ודיעבד כשר, ל דאית לי"וצ

). בדיעבד כשר, ל אחר שם אביו"וכשד' כ(קפג ). נסתר
ז , קפח). שאינו מומר' ל בא"וכשד' כ] (ד, מב[קפד 

, אף בשינוי גמור' ואי מהני לירו, אם מהני בשינוי קל(
במקום הכרח (קצא ). 'פ בהחזיק קצת בשם שכ"עכ
ב , רנ). ז"ואין לחוש בזה לחשש הט, ל"ל וכשד"אפ

כשרובא קרו לה בחניכה אין , ג"גם לשיטת בה(
ל אחר "וכשד' כ(שצג ). ש אלא דמתקריא"לכתוב וכ
, ח"י שמ"מת אביו מתוך חליו וא(תח ). שם אביו

במקום (תט ). ל"יכתוב בגט שני שם אביו וכשד
 אינו ל ישאל אצל הבעל אם"וכשד' שלחומרא כ

). ל"ל וכשד"במקום הכרח אפ(תלז ). מקפיד
במקום ', ש דאית לי"אנא יעקב וכ' כ(א ,  נו:הוספות

' נק(ד -ב, נט). אנשים המגרשים' כב' הפי' אם נ, לי
: גטין' יכתוב ב, ליב' י אם יהודה ליב או ארי"ליב וא
  ).ל"ליב וכשד; ליב

, ש"להסוברים דכותבין וכ(א ,  קיז-ד ,  קטז:חידושים
חילוק בין . 'ל גם בשם עירו ושם אביו ואבי"אם צ

  ).מקום כתיבה למקום עמידה

  חתימתו
' שחותם ידל ונק, כשיש קרי וכתיב( קצו :ב"ז ח"אהע

' ומסיק דסגי בשם שנק, ב"אידל או חותם יאודה וכיו
ק ובלעז רגילים "שמות בלה' כשיש ב(ב , קצז). בו

ב זלמן לחתום שניאור זלמן דוב בער ולא שניאור דו
באגרות ' ומנהגו לכ. בגטין הולכים בתר ח. בער

כמו שהוא ' שאינו נק' משם ה' קצת ראי. ושטרות
לא . כשיש שינוי בין קריאה לח(א , קצט). נכתב

חותם , אורי' ונק' כגון שחותם אורי. משגיחין בח



  )גטין שמות( ענינים מפתח  

  

קמא
; ב"באלי וכיו' חותם בלי ונק, אלעזר' אליעזר ונק

מלבד היכא שהשם נמצא הכי והכי כגון חותם 
בכוונה . ואם משנה ח(ג -ב, קצט, )יונתן' יהונתן ונק

תלוי אם יש חילוק במבטא דביאושע הולכין בתר 
י "כשא(רכג ). קריאה ובגדליא ויהודא מחלוקת

מה שכל העולם חותם חשיב כמו שהוא , לחתום
אם הולכין בתר השם (ד -ב, רכד). חותם כך

 במבטא בשינוי קטן(א , רלו). שבכתובה ושבתנאים
). והכתיבה באגרות שטרות וכתובות. הולכין אחר הח

מ בשם לעז "מ. שם העצם ואין משגיחין בח' כ(שצח 
שהוא קמץ ' כדי לחלק בין ר, ראזה יכתבו ראזה. שח
ואם שמה הינדא ראזא יכתבו מטעם . שהוא סגול' לז

. יהודה וח' נק(ג ,  נה:הוספות). זה אף הינדה ראזה
  ).ל"כנ(א , ס). יהודא

מ "מ. שם העצם ואין משגיחין בח' כ(ב -א,  רצה:ד"פס
' כדי לחלק בין ר, ראזה יכתבו ראזה. בשם לעז שח
ואם שמה הינדא ראזא . שהוא סגול' שהוא קמץ לז

  ).יכתבו מטעם זה אף הינדה ראזה

  )משפחה; לוי; כהן(כינויים 
כתבו עליו כהן והוא אינו כהן אם (ג -ב,  ה:א"ז ח"אהע

צ "חילוק אם א. צ לכתוב"וי בדבר שאשינ. הגט בטל
חילוק אם השינוי בבעל . לכתוב או שרק בדיעבד כשר

  ).או באבי האשה

נכתב אבי המתגרשת כהן והוא (ח ,  קסה:ב"ז ח"אהע
ו , קסו). שינוי בכינוי שם האב(ג , קסו). אינו כהן

נכתב אבי המתגרשת לוי והוא . שינוי בשם אבי העד(
נכתב אבי המתגרשת (קעה ). ל"כנ(קסז ). אינו לוי

ששינוי ' ש התוס"מ(ד -א, קעה). כהן והוא אינו כהן
הכהן השטר כשר היינו ' צ לכתבו כגון שכ"בדבר שא

רק , רק שאין העדים נפסלים או שגם השטר כשר
ל מזה לעז או גם "רק כשאא, בשטר ממון או גם בגט

נכתב המגרש (ג , קעה). ז המגרש"כשאפשר לפרש שא
חילוק בין אבי המגרש לאבי . ןכהן ואינו כה

' סי' אבי המתגרשת כהן הי(ה , קעה). המתגרשת
ז , קעה). ל דאין השינוי פוסל"וי, כמו נהר דעיר', דסי

נכתב אבי (קעז ). מדין שטר שאינו נפסל בזה' ראי(
כהן או לוי על המגרש . המתגרשת לוי והוא אינו לוי

כהן ולוי . פ לכתחלה ולכן אם שינה פסול"ל עכ"צ
ד כי כינוי "ל דל"ל דדמי לכינוי באבות וי"באבות י

', לסי' כ כהן באבות דדמי לסי"לבד כשר באבות משא
חילוק בין שינוי ] (א, לז). [היינו נהר למקום דירה

הכהן שהוא ' במקום לידה שאין לו שייכות עתה לכ
דער שטומער ' חרש שנק] (ד, מב[קפד ). שלו עתה' סי

). בכור. משפחה ולכ.  לכאם דומה. אם צריך לכתבו
' כ(שצד ). כהן התחילו לכתוב בזמן האמוראים(קפו 

אם יש להקל . אבי המתגרשת כהן והוא אינו כהן
' צ לכתבו או מטעם שינוי בסי"מטעם שינוי בדבר שא

על אבי ' כ(תלט ). הקדים המכונה להכהן(שצה ). 'דסי
במקום עיגון שהגיע . המתגרשת כהן והוא אינו כהן

כ ימחקו "ואח, י הדואר גט זה מסיביר יתנוהו לה"ע
  ).ויתנו שוב

  מבטא האותיות והנקודות
' ו א"ן כי וי"ווי' הטעם שכותבין ב(א ,  קסו:ב"ז ח"אהע

). כ במדינתינו אינה דומה"משא', א רפוי"נוטה לפ
קפז ). 'ד א"דין במקום יו"יו' נכתב ב(ד -ג, קעב

או ף לפתח "ד לחיריק או לצירי ואל"כותבים יו(
). ב"ח שיקראו חיריק במקום צירי וכיו"וא, לקמץ
ש גם כשקוראים ש שמאלית ' אפשר לכ(ה -ד, קפט

ד צריך "אם ניכר במבטא היו. ויותר טוב לכתוב ס
אני מסתפק במבטא . 'כמו סאסיא עטיא וכד, לכתבו

ד ממש אחר השין או "שלנו אם הוא הרגשת היו
… כמו חסיא גנעסיא העניא ודומיהן … הסמך 

ד שיכתבו כפי שהיא מורגלת לכתוב באגרות "נלע
היינו , אות ש ממלאת קצת החסרון של סי. ושטרות

דרך הערבי לשום ה (קצג ). שאשא במקום שאסיא
). בסוף התיבה במקום חולם כמו אוסרי לגפן עירה

). ל"כנ(יא , ר). ל"כנ] (ב, נח[קצה ). ל"כנ] (ד, נה[קצד 
ץ א ולא על " קמהאחרונים המציאו לכתוב על(א , רג

ד "היו(רח ). על פתח אין בו פסול' הא(רה ). פתח
. גנעסיא. פעסיא. בעניא. הנרגש קצת במבטא

 -ע .  חירק-י .  שורוק-ו .  קמץ-א (רי ). ליובאוויטש
ריב ). ב מתחלפים-ג ו-ק.  שמאל-ס .  ימין-ש . סגול

אין שינוי זה . ן על צירי בשם לעז"יודי' ב' יש נהגו לכ(
ד הנרגש קצת במבטא "היו(ריד ). פוסל בשם האב

ואם נהגו , ל דלא פסל"אינו י גמור ואם חיסר י
והברתה קצת כמו , ל דכשר"באגרות ושטרות בלא י י

אין ללמוד מהמקרא שנכתב . ש כשר' ש ימנית ואם כ
א , רטז). ל א בפתח"לכתחלה אין צ(רטו ). ירושלם

). ב"ומ כותבים א בליובאוויטש לאדי וכי"ומ. ל"כנ(
' ד בליומא אם יש לסמוך על כ"כשנרגש היו(ריט 

המבטא . ד"אגרות ושטרות שכותבים בלומא בלי היו
ז אות "ברוסית יש ע. ד"ד לבלי יו"הוא ממוצע בין יו

ב דומה לאות ש ולכן "בתיה חסיא וכיו. מיוחד יּו
ל "צירי אם צ(רכ ). דמתקרי בשא' ז לכ"הורה אדה

חילוק אם האות בחיריק . אף כשנרגש היוד', ד א"ביו
 -כמו חיה , ז"ק או לע"ואם הוא לה, ב"או צירי וכיו

אם הולכין אחר צחות לשון אשכנז (רכב ). חייא
חילוק אם הגט נכתב . טויבא או טובא. כשמשבשין

א "באותיות המתחלפות שא(רכד ). במדינת אשכנז
להרגיש בשמיעה אם הולכין אחר חתימתו או אחר 

-מערקיל. זעליק-זעליג. פקאלי-ליבקא. מקור השם
חילוק . ד במקום חיריק"חסרון היו(רכה ). מרקיל

, ק כמו רבקה לשם לעז שמקפידין בו"בין שם לה
). וחילוק בין חיריק לצירי שאין להקפיד כולי האי

א , רל). הוא איטא. יטא ובמדינתינו המ' כ(רלב -רל
ל יוטא "במקום שאין חילוק בין חיריק למלאפום צ(

מ אם "ומ, על ִי אם ועל ג ה' רוסיא כ' בל. ולא יטא
במדינתינו (ג , רל). יכתוב על גימפל הימפל הגט פסול

ד בשיא "היו(ד , רלג). ו"אינו דומה לוי' רפוי' מבטא פ
המדינה ורוב העולם ' ביליא געליא הוא רק לרפיון ל

). נוהגין לכתוב בילא ולובאוויץ ולכן אין זה שינוי
, כמו סאייה, יודין' ל ב"אפל "ד בסגו"יו(א , רלד

כמו , לעז מוסיפין י' לפעמים בל(ב , רלד). סאסייה
' ויש כותבין ב' ד א"יו' צירי יש כ(ג , רלד). חייא
במקומות רבים מוצאים (ז , רלד). ן ולא מיפסל"יודי
חילוק בין שם (רלו ). ל"כנ(רלה ). ן להדגשה"יודי' ב

ביליא לשם פעסיא ' מודגשת אין כ' בילא שאף שהל
). חסיא או חשא' כ, ד מורגשת יותר"וחסיא שהיו

כמו לעמל , ד"ל יו"אם אין מדגישין החיריק אצ(רלט 
ק "מלה' אין מביאין ראי] (ד, פו[רלט ). ב"מירל וכיו
). ב"ד כמו יאר וכיו"לפעמים צירי בלי יו. לשם לעז
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קמב

ד בלובאוויטש גוטא בילא "כשמחסרים היו(רמא 
, בסוף' שמחסרים האכ(רמו ). ב אין נפסל"וכיו

אנו קוראים אמי אסי אשי .  חוואליא-חוואלי 
' מצד חסרון הא, אריחווא' אריחאו שכ(רמט ). בסגול

דגושה ' פ(רנא ). מסיק להקל' כשר מצד הוספת הא
מתי . בסוף תיבה לכתוב פ כפופה בסוף או בהוספת א

' ל ב"צ' היכא שמבטאים ו(רנד ). מוסיפים א בסוף
] ג, צט). ['במקום ה' או א' בסוף במקום א' ע. ווין

גם כשקורין (רנז ). ץ כמו מלאפום"כשמבטאים קמ(
). דובראוונא, ברודא, כמו ווינא', ל בא"בסגול אפ

אם יש , טרנטה-טרנטו, מאינקא-מינקא(ד , שא
על ' ה' על חיריק וכ' א' להוכיח משמות הכתובים שכ

ר ד הנרגש קצת במבטא אינו י גמו"היו(א , שו). חולם
ואם נהגו באגרות ושטרות , ל דלא פסל"ואם חיסר י

' והברתה קצת כמו ש ימנית ואם כ, ל דכשר"בלא י י
שעח ). אין ללמוד מהמקרא שנכתב ירושלם. ש כשר

כמו מלכה בפתח או , אופנים' כשיכולים לקרוא בב(
ן "ווי' הטעם שכותבין ב(שפח ). ם כשר"בחיריק המ

כ במדינתינו אינה "משא', א רפוי"נוטה לפ' ו א"כי וי
ד , תטז). לייזר במקום ליזר' כ(שפח ). דומה

כשחילוק (ו -ה, תטז).  י-דוגמאות מחילוק בין אי (
באותיות ,  סאפירה-זאפירה , בין מדינה למדינה. במ

ד בשמות יודתיה שאסיא "היו(תכא ). המתחלפות
ד ללא "כ והוא ממוצא בין יו"לא נרגש כ' חסיא וכד

כ "משא, ף על פתח"ל אל" לעז צבשם(תכב ). ד"יו
ן ימנית אין רחוק "הברת שי(תכג ). ק"בשם לה

' במקום ה' נכתב א. כ"ד שאח"ן שמאלית עם יו"משי
כמו בילייא , ן בסגול"יודי' ב(תכו ). אם יש להקל

לחיריק ושני בשביל ' ד א"יו, אייר(תכז ). פאמילייא
או ' ד אחר הס"ראסיא עם יו(תכט ). ד הנרגש"יו

גט שנשלח ממקום (א ,  נה:הוספות). ד"ראשא בלי יו
ימנית דומה ' ש. 'ו' על מלאפום למקום שכ' א' שכ
חאשע במקום חסיא יש להקל במקום ' כ. 'עם י' לס

, הושע הוי שינוי' הושיע וכ' יהושע ונק(ג , נה). עיגון
  ).'ומתי ב' ד א"ל יו"מתי צ(ג , נו). ע"כי הושע שם בפ

  ). י- מחילוק בין אי דוגמאות(ד -ג,  רצב:ד"פס

  מקומות
  .ראה מפתח מקומות

הכתיבה או . אם לכתוב מ(ו ,  קמה:ב"ז ח"אהע
י "עד זמן מהרא(ו , קעה.). החתימה או לא לכתוב המ

ש "בעיר אין לכתוב וכ(ב , רנ). דירה. היו כותבין מ
העיקר . א לברר מהו שם העיקר ומהו שם הטפל"דא

ה -רנב). בפי ההמון' ש בערכאות או מה שנק"הוא מ
י "שם שקורין ישראל עיקר בשינוי ממה שקורין א(

לכתחלה , בתחלת יסודה ובערכאות' או ממה שנק
כשיש (ג -א, רנב). יכתוב שם ישראל ובדיעבד כשר

כ ושם "במ' למקום עמידה או למקום דירה שם א
רנג ). ש"ג לכתוב וכ"אם גם בזה תיקן ר. נ"אחר במ

אילינא ',  האקלילא ומשמיטים' כמדברים בל(
כשהשם שבערכאות ידוע רק (רנד ). במקום אילאינא

העיר … ר "לא נעלם ממני שאאזמו. נ"כ ולא במ"במ
פ "עכ… יש להפליא על דבריו … אמטשיסלעוו כתב 

חילוק אם . מתא' לא כ] (ב, צט). ['כו' גם לדבריו הק
מתא בחצר האדון שאינו ' כ(רנח ). הוא כפר או עיר

י היו כותבין "עד זמן מהרא(שצד ). ל"כנ(שצג ). בעיר

  ).דירה. מ

לא יכתבו . בשם הנ' כשיש ס(ב , ס: ב הוספות"ז ח"אהע
  ).אותו כלל

  ).לידה, עמידה, דירה. מ(א ,  רלד:חידושים

  .ראה גם לקמן אצל שינוי השם והמקום

  נשתנה שמו מחמת חולי
ח הוא "ראיות דנשמ. מגרש מחליו( קעט :ב"ז ח"אהע

פ דרק "ודלא כג', ש הא"מתקרי עמיד שם העיקר וד
ל דעדיין "ל דהוי עיקר וי"י שנתפרסם שמו י"אחר ג

ח וכלל את שם העיקר בוכל שום "שמ' ובכ. הוי טפל
ח מיד "חילוק בין נשמ(ב , קעט). מחלוקת הפוסקים

יום לא ' י גם ל"יום ולרש' למשנה שמו סתם שצריך ל
ח דמי למחמת מילה דמיד הוא "נשמ(ד , קעט). מהני
ל "א צ"לדעת רמ(ד , קצז). ל"כנ(ג , קפא). שמו

ת ). בשניהם יחד' ח אף שנק"דמתקרי על שמ
מגרש מחליו . כשחולה הקפיד על ששינו שמו(

מגרש (תז ). ח אם שם הראשון נעקר מיד"ונשמ
י "מת אביו מתוך חליו וא(תח .). ג' מחליו צריך ב

). 'יכתוב בגט שני שם אביו וכל שום כו, ח"שמ
לעיקר ודמתקרי על שם ' ח כ"שמ(ד , נה :הוספות
טובא ' ואם נק, ל"כנ(ד , נט). אם לא נשתקע, הראשון
חילוק אם . טובא דמתקריא טובא' חי' כ' ח חי"ונשמ

  ).או מצרפין' עוקרין שם הא

  נשתקע
וכתבו עם השם הקבוע . ח שנ"שמ(ג ,  קעט:ב"ז ח"אהע

). וכתבו עם השם הקבוע. שם שנ(ג , קפא). אם כשר
בחרש שקורין דער . מקריאה ולא מידיעה. נ(קפד 

' שמות וא' חרש שהיו לו ב. שטומער גם ידיעה סגי
חשיב שם ולא ' השם הב, כמעט שנשתקע גם מידיעה

קפו .). ש שנ"אם אפשר לכתוב דאתקרי ע. חצי שם
בשם האב אינו . שם שנ' כ(יא , ר.). גם שם שנ' כ(

בו כשר ' קודמתקרי השם שנ. שם שנ' כ(ג , רג). נפסל
, רג). נ"כ ומ"א ודמתקרי שם דמ"שם שבמק' ש כ"וכ
ל "ואפ', ז פסול מדאו"לבד לדעת אדה. שם שנ' כ(ד 

דהוי כהחזיק וחזר וניעור שם העריסה ואינו פסול 
כשהשם (ה , רג). ש אינו פסול"ואם הוסיף וכ. 'מדאו
רז .). ח השם הראשון לשם שנ"הוא שם נערות ל' שנק

בשם הלעז או נשתקע רק שם ' שם העצם ונק. כשנ(
לו השם ' מוכיח שהי' חילוק אם השם שנק. הלעז
גרע . שם שנ. אם שם דעכשיו. שם שנ' כ(ריח .). שנ

מקריאה . שם שנ(ח , רמד). משם של מקום כתיבה
). ת"ש אם בטל מה"וכ. שם שנ' כ(רמה ). ולא מידיעה

בו ' לשם שלא נק. חילוק בין נ. ל"כנ(ב -א, רמז
). נ"לגמרי או רק במקום כתו. לוק אם נמעולם וחי

בטל ', אם שם שנק. שם שנ' דיעות בכ' ג(ב -א, רמח
' כשנק(תד ). או כשר במקום עיגון, מדרבנן, ת"מה

ממילתו ' נק(ו -תה.). נ' בחניכה אין שם העצם נק
). יוסף ומשפחתו יודעים מהשם יוסף. ישראל יוסף ונ

יש מכשירים ופסול רק . שם הנ' כ] (ב-א, לא[
. לשם שני. חילוק בין שם ראשון שנ] (ב, לא). [מדרבנן

חילוק בין לא יקרא עוד שמך יעקב לשם אברם 
חילוק בין שם גיות לשאר שם ] (ג, לא). [שנעקר לגמרי

. שמות מצורפים שנ' לגמרי לב. חילוק בין שם שנ. שנ
חילוק אם יש ] (ד, לא). [מהם דהוי כקיצור השם' א

' חילוק אם הי] (ב, לב.). [נאנשים היודעים משם ה
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קמג
] ג, לב.). [עשרה בעת סידור הגט ונתפרסם השם שנ

שם אביה ' כ(א ,  נה:הוספות). גטין' ל ב"צ. בשם שנ(
מבני משפחתה יש להקל ' אם ידוע השם לא. שנ

  .).חילוקים בנ(א , נו). במקום עיגון

  שינוי השם והמקום
  ).ף"חיסור אות אל( שסא :ד"יו

ש אם מהני מחיקה "נכתב בשה(ז ,  קסה:ב"ז ח"אהע
. עמידה כשאין כותבים מ. שינוי במ(א , קסו). ותיקון
ונכתבו באופן שיתפרש שהוא נהר . נ' כשיש ב. דירה
ש נפסל משום דאינו לשמו ולשמה "שה(ב , קסו). 'א

או משום דלא הוי ספירת דברי כריתות בינו לבינה 
). תבוצ לכ"שינוי בדבר שא(ג -ב, קסו). או משום לעז

. דירה לשינוי במ. חילוק בין שינוי במ(ה -ד, קסו
עמידת עדים וסופר לשינוי . ובין שינוי במ, עמידה

שינוי בדבר הידוע לכל (ה , קסו). עמידת המגרש. במ
. במדינתינו שיש הרבה נ(ז , קסו). צ לכתבו"אף שא

ש "א ע"כ. ש הנ"כ ע"קטנים העיירות לא ידועות כ
במקום קרוב . חילוק בין שינוי בשם נ. הגדולים. הנ

נ "נ לעסנאי וע"קאזלאוו דיתבא ע. או רחוק
). אם פסול בדיעבד. שינוי בשם נ(קסז ). ואראניז

מ "שינה שמו ושמה מודים חכמים לר(ב -א, קעב
). בשינוי ממש או בשם יהודה בגליל, דהולד ממזר

ה ספירת "ש נפסל מטעם לשמה או דל"שה(ב , קעב
שינוי באות אחת כשאין (ג , קעב). דברי כריתות

שינוי (ד , קעה). ת"השינוי לשם אחר אם בטל מה
אם הוא גם בזמנינו דאין , במקום לידה דמכשירים

ו -ה, קעה). ס דמוכח"ואין כאן ט, כותבים עיר דירתו
אם יש . ל דשינוי אינו פוסל"וי' דסי' נהר הוי סי(

). חילוק בין נהר דמקום דירה לנהר דמקום עמידה
שינוי במקום לידה דמכשירים רק כשאינו (ו , קעה
שינוי בדבר : טעמים' דיש ב, ש מקום לידתו"ע' נק
שינוי בעירו . ז המגרש"צ לכתבו ואין חשש שא"שא

צ "שינוי בדבר שא(קעז ). ע"או בשם אביו בטל לכו
ל "צ' מדינא דגמ] (ג, לו[קעז ). לכתבו בשטר ובגט

מקום (] א, לז). [מקום דירה ולכן אם שינה פסול
צ לכתוב ואין לו שייכות אליו עתה ולכן "לידה א

שם הקודש ' כ(קפו ). א שפוסל"שינוי אינו פוסל בו וי
חילוק בין שם , בו הוי שינוי' ולא שם הלעז שנק

לסימן בגופו כגון שקוראים לו דער ליינגער וכתב 
). צ לכתבו"באבות וא' ובפרט אם הוא סי, הארוך

אופנים אם הוי ' ל בב"משמעות ואפ' כשיש ב(קפז 
או באות אחרונה ' שינוי באות א(ד -ג, קפח). שינוי
-חזקיהו. גרשום-גרשון. ז סובר דפסול מדרבנן"אדה

שינוי בשם העיקר של (קצ ). אליה-אליהו. חזקיה
ל דכיון שכתב "אם י, האב וחניכה שלו נכתבה כראוי

. ומסיק לפסול. צ לכתבו"חניכה הוי שינוי בדבר שא
ה -קצד). אריה המכונה ליב' וכינוי ליב וכיהודה ' נק

שרגא המכונה ' משולם וכינוי פייווש וכ' נק. ל"כנ(
א שנים "ומסיק להקל כיון שהחזיק כן ש, פייווש
חילוק בין מקום . צ לכתבו"שינוי בדבר שא. רבות

צ לכתוב ולשם העצם של "לידה למקום דירה שא
ל "חילוק אם צ. אף גם שכתבו החניכה, האב

צ לכתבו בעצם או רק משום "חילוק אם א. לכתחלה
שאז נימא איפכא שהשינוי הוא , שכתבו את החניכה

פ "אע, חילוק אם השינוי הוא בשם העצם. העיקר
ש ששינוי במקום "מ] (ד, נד[קצד ). צ לכתבו"שא

ג , נו). [מקום דירה' לידה אינו פוסל היינו דוקא כשכ
חזיק בשם חילוק אם ה. ש"וכ' שינה שמו וכ] (א,  נז-

אופנים הוי ' כשיש לפרש בב(ו , קצז). 'זה אף קודם ל
מעריסה זאב דוב ושם זאב ' נק(יא -י, ר). כלא נכתב

שהוא , בער דמתקרי דוב זאב' נשתקע וכינוי בער וכ
ל דסגי "אם י. שם שנשתקע והיפוך סדר השמות

שינוי קטן בשם (רא ). צ"בחניכה והוי שינוי בדבר שא
נ "כ ומ"שם שאינו מ' כ(ג , רג). צ לכתוב"נערות שא

נ לחוד אם "כ או מ"מ' בזה ובכ. ש פסול מדרבנן"וכ
בו ודמתקרי שם ' שם שלא נק' כ. הולד ממזר מדרבנן

.  גרשון-גרשום . 'שינוי באות א(רח ). בו אינו גט' שנק
.  יהונתן-יונתן .  בענא-בעניא .  חזקיהו-חזקיה 

ריד . )שינוי בשם האב(ריא ). באמצע השם עדיף
כ "שמות ואינו נרגש כ' שינוי באות אחרונה ואינן ב(

, ח"ל פת"ץ וצ"ף וכיון לקמ"אל' כ(רטז ). אם פסול
טוב . אם הכוונה פוסלת, ראשיא' רשיא וכ' היינו שנק

טעם פסול שינוי (ד -ב, רטז). להעביר עליו הקולמוס
, רטז). השם דלא הוי לשמה או דאינתיק לאיש אחר

אם , אחר שגמר התורף בשינוי השם מחק ותיקן(ו -ה
ריח ). נפסל מחמת שהתורף נכתב שלא לשמה

החומר היותר גדול . יותר משינוי בזמן' מחמירין בי(
ואינו שם אחר אם ' שינוי באות א(רכו ). בדיני גטין
רל ). מינקא מאינקא. נפאתה תפאתה. ת"בטל מה

 -גרשון .  זויי-זוהי .  איטא-יטא . 'שינוי באות א(
 -פייבוש .  קושטאנטינא-קושטאנדינא . גרשום
חילוק בין שינוי בתחלת התיבה או באמצעה . ווייבוש
חילוק אם במדינה זו מרגישים חילוק בין . ובסופה

. שינוי באותיות המתחלפות(רלב ). 'רפוי' ו לפ"וי
ב -א, רלג). חילוק בין שינוי בכינוי לשינוי בשם העצם

כשלא אתחזק . ת"כ לחוד אם הגט בטל מה"שם מ' כ(
', שינוי באות א(ג , רלג). נ"כ שיש לו שם אחר במ"במ

חילוק בין שינוי אות . ת"נפאתה תפאתה אם בטל מה
ד , רלג). ב שהוא רק לשון קלילא"ד וכיו"לחסרון יו

כ מבטאים וכותבין כך יש מקום "כשמפורסם שבמ(
כ כמו "ד אינו פוסל כ"הוספת יו(א , רלד). להקל

. שינוי באותיות המתחלפות( ג ,רלד). דיתיהוייין
ד , רלד). חילוק בין שינוי בכינוי לשינוי בשם העצם

ס "כשהוא ט(ה , רלד). ת"אם בטל מה' שינוי באות א(
' כ(רלז ). ש"וכ' אני כו' שינה השם וכ(ו , רלד). דמוכח
). ל"כנ(רמא ). 'שינוי באות א(רלח ). 'ק בא"שם לה
ש פסול מטעם לעז או מטעם "אם שה(י -ט, רמד

יא , רמד). ס דמוכח דאין לעז"מ בט"נפ. מזויף מתוכו
ב אם הולכין אחר "פלוני החכם וכיו' כשמנהג לכ(

, בסוף' חסרון הא(רמו ). שינוי' המנהג שלא נק
.  קושטאנטינא-קושטאנטין ,  חוואליא-חוואלי 

א , רמז). חילוק בין שינוי בכינוי לשינוי בשם העצם
שינוי (רמט ). ת"מהשם אחר עם שמו אם בטל ' כ(

קטן שמכירין הסגנון הוי כלא נכתב ובמקום עמידה 
שינוי במקום עמידה בזמנינו אם פסול (א , רנב). כשר

כשיש למקום עמידה או למקום (ג -א, רנב). בדיעבד
כ "שם של מ' נ וכ"כ ושם אחר במ"במ' דירה שם א

). שינוי בראש התיבה גרע(ד , רנב). אם פסול בדיעבד
שמות ואינו נרגש ' שינוי באות אחרונה ואינן ב(א , שו
נ לעסנאי וואראניז "ע' כ(שפח ). כ אם פסול"כ

אבי האשה ' ע. נ וואראניז"נ לעסנאי וע"במקום ע
הרב ' כ. 'צ לכ"בדבר שא. ש(שצג ). לייזר במקום ליזר
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אבי ' כ(שצד ). הנשיא על מי שאין בו ריח תורה
. הרשינה בשם נ. המתגרשת כהן והוא אינו כהן

במקום . ש. חילוק בין מקום דירה למקום עמידה
). לידה אם כשר גם כשלא כתבו מקום עירו ועירה

א שרגא פייבוש במקום יחזקאל "בשה. ש(ז -שצו
ואינו שם אחר אם בטל ' שינוי באות א(תי ). פייוול
שינוי באות . מינקא מאינקא. נפאתה תפאתה. ת"מה

יטא במקום ' כ. ל"כנ(ז -תטו). אחרונה שאינו נרגש
). חילוק בין שינוי בכנוי או בשם העצם(תטז ). איטא
, ראשיא' ש וכ"רשיא בפתח הרי' נק(תכז ). ל"כנ(תכו 

מעריסה יהושע (ג ,  נה:הוספות). ש"וכיון לקמץ הרי
יהודה נשתקע . הושיע ליב' בקטנותו נק. יהודה

הושע ' לגמרי וליב נשתקע מקריאה ולא מידיעה וכ
שינוי בשם (ד , נט).  המכונה ליביהושע יהודה. דמת
  ).ליב' יהודא ליב במקום ארי' שכ, האב

שיטות . ג הזקן"תקנת ר(ד ,  קטז-א ,  קיד:חידושים
' נ ולא כ"מקום כתיו' כ: י"רש' לשי(ד -ב, קיד). 'הפוס

' ע ולא כ"שה' כ. נשאת אם תצא, א שהוחזק"שם מק
ד -א, קטו). אם פסול בדיעבד, ט שבאותו מקום"שה

נ אם כשר "כ ולא ידעו שם של מקום מ"שם של מ' כ(
אהרן ' כ נק"במ, כשהכתב משתנה. ת ובדיעבד"מה
גיוייא ' כ נק"במ, כשהביטוי משתנה. נ אהרז"ובמ
ש אם פסול "וכ' כששינה וכ(ג -ב, קטז). נ גוייא"ובמ

ג , קכו). נ"ש על מ"כ לבד או וכ"מ' כ(ג , קטז). לגמרי
שמה או משום ש נפסל משום דאינו לשמו ול"שה(

ש "אם שה. דלא הוי ספירת דברי כריתות בינו לבינה
שינוי (א ,  קכז-ד , קכו). חמור משאר פסולי דרבנן

כשהשינוי הוא (א , קכז). ת"אם בטל מה' אות א
תקנת (א ,  רלג-ג , רל). בטעות דמוכח מתוך הכתב

' לשי(א ,  רלא-ד , רל). 'שיטות הפוס. ג הזקן"ר
, א שהוחזק"שם מק' נ ולא כ"מקום כתיו' כ: י"רש

מקום כתיבה לבד ' דין כ(ג -א, רלא). נשאת אם תצא
' כ(ד -ג, רלא). י"או מקום נתינה לבד לשיטת רש

שם חניכה ' או כ, ט שבאותו מקום"שה' ע ולא כ"שה
' כ(ב -א, רלג). י"אם פסול בדיעבד לשיטת רש, לבד

  ).א שלא הוחזק"שם מק' נ ולא כ"שם של מקום כתיו

חילוק . יטא במקום איטא' כ(ב ,  רצד-א ,  רצב:ד"פס
א "בשה. ש(ב , רצד). בין שינוי בכנוי או בשם העצם

  ).שרגא פייבוש במקום יחזקאל פייוול

  שם האבות
, קסה). א אם הגט בטל"שינוי בשה(ד ,  קסד:ב"ז ח"אהע

). 'הבעל רק בן פלוני אם פסול מדאו. כשלא נכתב ש(ו 
צ "א אף שא"הטעם דנפסל שינוי בשה(ה , קסו

שינוי (ב , קעה). שינוי בשם אבי העד(קסט ). לכתבו
. א פוסל מטעם לעז או מטעם מזויף מתוכו"בשה
א לאבי "שינה שה(קעח ). מ אם גם בשטרות פסול"נפ

דורות היינו שכתב בן פלוני ' חניכה עד ג' פי. אביה
קצא ). ב"או שכתב הזרחי וכיו, שהוא שם אבי אביו

כשהחזיק מחמת הכרח . א"שהאם מהני החזיק ב(
אם יסכים הבעל לזה , ש"יכתוב שמו האמתי וכ

] א, נד[קצד ). פ סגי בשם העיקר לחוד"לכ(קצג ). 'בפי
מקום דירה בודאי ' עשכיו שאין כ. 'אם מחוייבים לכ(
ע או חניכה של "אם מספיק שה] (א, נה). [א"ל שה"צ

אם ] (ב,  נז-ג , נו). [א"ל שה"אם בחתימה צ. א"שה
ו , קצז). ל"כנ] (א, נח[קצה ). א"מהני החזיק בשה

ב , ר). כתב אנא בן פלוני כשאין לאביו בנים אחרים(
כינוי ואי סגי בחניכה שהכל קוראים ' אם צריך לכ(

על המחק ' כ. א מן התורף"שה(ריב ). א"בו בשה
רמו ). שם אביה ואין לו בת אחרת' כ(רכו ). פסול

כ "וא, ולא מעכבא הוא רק מנהג "ש בשה"כתיבת וכ(
א "אם בהם בשה(ג -ב, רנב). כשר בשם הטפל לחוד

שם ' כ] (א, לד[תי ). ל"כנ(רנד ). ש"וכ' ג לכ"תיקן ר
אם מהני החזיק (תלז ). אביה ואין לו בת אחרת

כשהחזיק מחמת הכרח יכתוב שמו האמתי . א"בשה
  ).'אם יסכים הבעל לזה בפי, ש"וכ

ע סימנים "עיי. ראה גם לעיל בשינוי השם והמקום
  ).שמו ושם אביו ושם עירו(

  שם מקום כתיבה ונתינה
נ "בשם המוחזק במקום כתיו' כשכ( קפה :ב"ז ח"אהע

אם הוא ' ע ואפי"א כשר לכו"ולא הזכיר שם שבמק
כ ולא אתחזק שיש לו שם "שם מ' כ(רלג ). ח"שמ

נ "ל שם מ"צ(רמ ). ל"כנ(ד , רלו). נ"אחר במ
שם שבמקום (ב , ה נ:הוספות). כ"ודמתקרי על שם מ

  ).ל"נ אצ"כ ומ"י במ"לידה שא

  ).נ איזה מהם עיקר"כ ושם מ"שם מ(א ,  קטז:חידושים

  שם נערות קיצור וחניכה
צ לכתוב רק "נ וקיצור השם א"ש(א ,  קפח:ב"ז ח"אהע

א "י עיקר השם שמעריסה י"ואם א. עיקר השם
ה , קפח). עיקר השם כשר' ואם כ, נ"שיכתוב ש

, שם העיקר כשר' נ וכ"נשתקע שם העיקר וקורין בש(
נ הוא מעריסה והשמות "אם ש' ואפשר דכשר אפי

ל "שם חניכה את(ג , קצ). כמו שרה שארקא, קרובים
א "וי, דכשר היינו בשם לואי שרובא קוראים לה כך

קיצור השם ונערות (ז -ו, קצ). דהיינו דוקא בוכל שום
והיינו דוקא , ט"הוי כנכלל בתוך השם ולא כשה

' כשנק] (ד, נד[קצד ). כ"ן זה כינוי לשם אחר גכשאי
רק בשם חניכה סגי בו אף שעולה לתורה בשם 

אם עולה בשם העברי ובאשה אם ] (ג, נה). [העצם
' מעט קוראים לה בשם העברי הוי עיקר אף שנק

וקיצור לבד . בשם נ' כשנק(ב , קצז). כ בשם לעז"בפ
ל שרה דמתקריא "א שצ"א דסגי בשם העצם וי"י

כיון שידוע , ודיעבד סגי בשרה לבד, ב"שערליין וכיו
אם סגי (א , ר). ב"לכל ששערליין היינו שרה וכל כיו

שהכל . שהוא ח, שם בער' כ. ש"לבד בלא וכ. ח
.). פ בשם האב סגי ח"עכ(ב , ר). ולא דוב, קוראים בה

תלוי אם הנקודות . מתי צריך לכתוב גם שם נ(רא 
צ "א(ה -רד). רשוות ואם יש לכינוי שם קדש אח

' דמתקרי שם העצם ואינו נק' אבל אם כ, נ"לכתוב ש
גדליה או ' גדליהו שנק(רט ). בו רק בשם נערות פסול

א "וי. 'אין קריאת העולם ראי, אליה' אליהו שנק
צ "כשנשתקע שם העצם א(ריז ). ל דמתקרי"דצ

נ אם יש בו שתי הברות שוות ואין אות "לכתוב ש
שיטות ' ג(ריח ). ע"מפסיק ביניהם ואינו שם בפ

רק שם העצם . לכתוב רק שם נ, בנשתקע שם העצם
חילוק אם אותיות שם העצם נכללים . או דמתקרי

כשהוא רק (רכח ). לכתחלה יכתוב דמתקרי, .בשם נ
כגון חזקיה במקום חזקיהו או יטא במקום , קיצור

גם בשם לעז סגי בעיקר (רכט ). יוטא לא סגי בחניכה
איטא (א , רל.). ב המכונה שם נהשם ולכתחלה יכתו

ג , רלו). רחוק מיוטא ולא סגי ביוטא שהוא שם העצם
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א , רמד). אף כשנשתקע שם העצם. שם נ' אין כ(
). ל"צ לכתבו לכינוי שצ"חילוק בין קיצור השם שא(

' ע ולא יהי"הקיצור שם בפ' צריך שלא יהי(ב , רמד
רק בקיצור ' נק(ד -ג, רמד). כינוי לשם הקודש אחר

ח שם העצם שם שנשתקע "ל, שם העצם' השם וכ
). 'השם שנק' והפסול הוא רק מטעם דהוי כלא כ

שם העצם ' מעריסה בשם נערות וכ' נק(ח -ה, רמד
חניכה . החניכה' בשם העצם וכ' נק(ה , רמד). לבד

הטעם (ו , רלד). הוא דוקא באיש זה או בעצם השם
י שם העריסה יכתוב שם העיקר ודמתקרי על "דכשא
. אלחנן דמ' ממילתו בחניכה וכ' נק(תד ). הקיצור

. ב"חזקיה וכיו. חזקיהו דמ, שארקה. שרה דמ, חנן
ממילתו ' אם נק' כשיש ס. חילוק אם הנקודות שוין

זוסיא ולתורה יקותיאל וחותם ' נק(תז ). בחניכה
, סגי ביקותיאל המכונה זוסיא, יקותיאל זוסמן

איטא ' כשנק(ד -תיג). שהוא קיצור מזוסמן
אם לכתוב , יוטא' ומסופקים שמא שם העריסה הי

' ב, איטא' א. ג' או ב, אנת אנתתי דמתקריא איטא
). רק איטא' ומסיק לכ. יוטא דמתקריא איטא

ל ישעיהו דמתקרי "שעיה צ' נק(ב -א,  נה:הוספות
, נה). שמות' ואינו קיצור כי ישעיהו וישעיה ב, שעיה

  ).ל"קיצור נכלל בשם ואצ(ד 

חניכה בינוני בין עיקר ' ם פי"לרמב(ב ,  קטז:חידושים
ל שם "דאצ' ראי(א , קיז). 'וכשר עם כל שום כו, וטפל

  .).נ

איטא ומסופקים שמא ' כשנק(ד ,  רצא-ד ,  רצ:ד"פס
אם לכתוב אנת אנתתי , יוטא' שם העריסה הי
יוטא ' ב, איטא' א. ג' או ב, דמתקריא איטא
' נק(ג , רצד). רק איטא' ומסיק לכ. דמתקריא איטא

ואינו קיצור כי , ל ישעיהו דמתקרי שעיה"שעיה צ
  ).שמות' ישעיהו וישעיה ב

  שם העיקר והטפל
, כשר. ע לט"ט לעיקר ושה"שה' כ(א ,  קעט:ב"ז ח"אהע

' כ] (ב, מב[קפד ). ע בוכל שום פסול או ספק"כלל שה
ט לבד אין "שה' כ(קצ ). ט לבד"ע לבד או שה"שה

). הוא שמה הראשון' פיבמקום עיגון א' להקל אפי
ע בוכל "ם פוסל אף בכלל את שה"הרמב(ג -א, קצ
בגר ומומר שכתבו שם הראשון שהוא (ב , קצ). שום
' גם שם הנק(ה , קצ). עכשיו יש טעמים להכשיר. ט

שם ' אם יש להכשיר בכ. ט"שה' בבית אביה נק
חילוק בין זה לגר ומומר בשם . הראשון שהוא ט

, ע"בשה' פוסלים אפי' הרבה פוס(ז -ו, קצ). הראשון
, נז[קצה ). חילוקים בין זה לגר ומומר בשם הראשון

א "כי א, הטעם ששם שעולה לתורה נכתב ראשון] (ד
שם ' כ(רז ). בשם זה' לכתוב עליו דמתקרי שאינו נק

י "ט לא"שה' חילוק בין כ(א , רכד.). העצם וכינוי הט
אברהם זלמן ומיעוטא (רמו ). מהם' א' שמה וכ

. ט"שה' זלמן אם דמי לכ' עוטא קוראים זלמן וכדמי
בשם האב . ט"שה' אם יש לסמוך על המקילים בכ

' ע נק"מהו שה(ג , רמז). ט לחוד"אפשר דכשר בשה
ע אם "דמתקרי על שה' כ(א , רנ). לתורה' כ או נק"בפ

, הם בקריאה לתורה. והט. כשהע(תא ). כשר בדיעבד
רק ' כ(תב ). בלא עיגון' הטפל סגי אפי' כשלא כ

' א היינו שנק"שמות במק' הפוסלים גם בב. ע"שה
' והיינו שנק, ט ולא שרק אחדים יודעים ממנו"בשה

גירש (תז ). ע"בו עם שה' ט לעצמו ולא כשנק"בשה
' כ. ח"רק שם הראשון ולא שם שנשמ' בחליו וכ

במגרש . וכל שום אין להקל' כשלא כ. ע לבד"שה
כ "קותיאל ובפלתורה י' נק. ג' מתוך חליו צריך ב

ג ,  נה:הוספות). יקותיאל אף דיעבד פסול' זוסיא וכ
  ).פ בוכל שום"ל עכ"ט צ"שה(

אבל , ל גם שם הטפל"מעיקר הדין צ(א ,  קיד:חידושים
  ).ל"כנ(ד , רלא). ת"לא מה

  שמות מצורפים
  .).דמ' שמות שנכתב על שם הב' ב( מג :א"ז ח"אהע

בדורות שלפנים לא נמצא מי שיקרא ( קפ :ב"ז ח"אהע
ביניהם ' מעריסה שכ. ש' ב. מאלף' א א"כ. ש' בב

רוב קוראים שרה ומיעוט שרה רבקה . דמתקרי פסול
שרה ' שרה רבקה דמתקריא שרה ואם כ' לכ

עריסה (קפז ). דמתקריא רבקה אין לפסול בדיעבד
כ "בפ' לתורה מנחם ונק' נק, וחתימה מנחם מענדל

לתורה אם גם . מענדל יכתוב מנחם המכונה מענדל
מנחם מענדל יכתוב מנחם מענדל דמתקרי ' נק

לפעמים ראובן ולפעמים ' כשנק(א , קפט). מענדל
. שמעון וכתבו ראובן שמעון אם כשר בדיעבד

השמות ' כשקורין לתורה ראובן שמעון תלוי אם ב
לתורה שמואל ' נק(ג -ב, קפט). ח"במילתו או נשמ' נק

כ שמואל מענדל או מענדל לבד יכתוב "מנחם ובפ
' ב(ח -קצז). שמואל מנחם בלא דמתקרי ביניהם

לכתחלה יכתוב שניאור דוב המכונה . שמות עם כינוי
כתב שניאור המכונה זלמן דוב המכונה . זלמן בער

ל והוסיף "כנ' או כשעיקר שמו שניאור זלמן וכ. בער
הרגילות לקרוא לתורה (ב , קצז). בסוף דמתקרי זלמן
לחתום שניאור זלמן כ זלמן בער ו"שניאור דוב ובפ
' ב וכמדומה שכן נוהגים כולם ואם כ"דובער וכל כיו
לתורה ' נק(ד -ג, קצז). ודאי להכשיר' כחתימתו נ
כ אברהם משה יכתוב אברהם דמתקרי "אברהם ובפ

ז -ג, ר). ופירושו דמתקרי משה יחד עם אברהם, משה
במילתו יעקב מאיר והוחזק בשם מאיר ויעקב לא (

). ח לשינוי הסדר"נשתקע לגמרי יכתוב מאיר יעקב ול
' כ ישראל או נק"עולה לתורה יוסף ישראל ובפ(ד , ר

יוסף ישראל ועולה ישראל יכתוב יוסף דמתקרי 
ח יכתוב ישראל דמתקרי "ישראל ואם ישראל נשמ

ישראל יוסף בלא ' פ מהני גם אם כ"לכ(ו -ה, ר). יוסף
מתחלק לפעמים יכול . ש' מהב' כשא(רב ). דמתקרי

ולכתחלה יכתוב שניהם ועל , וב דמתקרי ביניהםלכת
. ל"כנ(ה , רג). ל"כנ(א , רג). זה שמתחלק דמתקרי

' מהב' כשא(ריג ). ודמתקרי' דמתקרי לכ' חילוק בין כ
' ב(רכז ). מתחלק יכול לכתוב המכונה ביניהם. ש

אם קצת . ת"אם פסול מה. ביניהם דמ' שכ. שמות מ
' ב' כ(רנד ). יש להקל דיעבד' א קוראים בשם א"בנ

אפרים (שפא ). 'בפי רוב רק בשם א' ונק, השמות
בפי ' העניא בריינא שנק(תיב ). משה פסק בשני שיטין

יכתבו העניא בריינא דמתקריא , רוב רק העניא
במקום מנחם זאב דמתקרי נחום וואלף (תיג ). העניא

  ).מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה וואלף' כ

  ).ל"כנ(ד ,  רצא:ד"פס

  ת שוויםשמו
בזמן התנאים , ישלש עדיף מסימן( קפו :ב"ז ח"אהע

אם שם הבעל שוה ואין שם האשה . סימן עדיף מכהן



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קמו

  ).שוה

  שמחת תורה
עת שמחה . ב שהכה חבירו בש"שו] (ב, ד[ רמח :ד"יו

  ).ושכרות

  שמיטה
  .ענבים. ע סיכה"עיי

  חשבון השנים
 תתכח -בשנת החורבן ' שיטות הפוס(ג ,  רמט:חידושים

 שנת חורבן או שנה -. לש' ושנה א, או תתכט
ב או "תקצ, א"כ שנת שמיטה תקצ"וא', שלאחרי

  ).ג"תקצ

  פרוזבול
' תקין או לדרי עלמא כו' הלל לדרי] (ב, טז[ קצה :ד"יו

  ).שיטת הפוסקים להלכה. ד"או בכל ב' ד דידי"כגון ב

ד אחר "תקין למה צריך ב' אם לדרי(ב ,  קיז:חידושים
ד "ד הגדול או כל ב"אם דוקא ב(ג , קיז). להתירו

  ).קבוע בעיר

  שמיטת קרקע
בזמן שאין מקדש אם מותר (א ,  כד-ג ,  כב:חידושים

  ).ה"לחרוש ולנטוע עד ר

  שמיטת מעות
חוב הבא מחמת מכר ולא זקף עליו (ב ,  קמג:חידושים
  ).במלוה

  שמיני עצרת
  ).הטעם דמיתב יתבי ומיברך לא מברכינן(ד ,  ג:ח"או

  שמירת גוף ונפש
גילוי במקום שאין ] (א מהאמיל"הרי' בתשו[ עו :ד"יו

  ).נחשים מצויים

  ).שומר מצוה לא ידע דבר רע( שיט :ב"ז ח"אהע

במים מרובים . גילוי בדבש קרוש ובציר(ג ,  כז:חידושים
  ).ובמועטים

  שנאה
  ).שונא; חמש נשים(עדות ). שונא(ע בית דין "עיי

  שעבוד
בקבלת המעות והשטר נעשה . הש(ב ,  קנא:ב"ז ח"אהע

  ).הוא רק לראיה

או דהוי שבח . אם יכול להקנות הזכות לש(ב ,  ח:מ"חו
ל "דשלב. במכר אדם מש. דאתי מעלמא ואין בו ממש

גופו . יכול לש. והשאלה היא במתנה. דאלים כח הש
אם (ג , ח). ע נוהג"י למכור גופו עתה שאין ע"אף שא

כותב (א , כ). דומה לדין אמר תנו שטר זה לפלוני
אם כך הוא באומר . חייב אני לך מתחייב בלי קנין

חילוק בין זה לקנין (ב , כ). אני חייב לך בשטר
חילוק בין זה לערב היוצא לאחר (ג , כ). אודיתא

כשנשתעבד (ג , לב). דהוי כאסמכתא, חיתום שטרות
. ל"ה דשלב"הגוף להלוואה מהני אף על דאקנה ול

חילוק . ה הנכסיםהטעם דיכול לחזור בו קודם שקנ
  ).חיוב' לל. בין לשון ש

  ).פ בשטר"ועכ, ע מעות קונות"לכו. ש(ג ,  יח:ד"פס

  .ע מלוה ולוה"עיי

  שעבוד הגוף
כשהאדם משתעבד ואין לו שוה (ג -א,  צז:חידושים

). כשמתחייב להיות כשואל. ל"פרוטה לא הוי דשלב
  ).ל"כנ(ב , רעג

  שעבודא דאורייתא
' שעבד בפי. ד"ל שע"אם קיי(ב ,  קנד-ב ,  קנג:חידושים
. להלוהו מעות' חילוק בין מלוה הכתובה בתו. בשטר

. ביורשין ובמטלטלי. ח מצוה"אם תלוי בפריעת בע
חילוק בין קרקע . 'דאו. אם ש(ב , רלה). מ"נפ

  ).למטלטלין ועבדים

  שעות
יום ' כשנדר ל. לחדשים ושנים. אין מונין ש( קפב :ד"יו

שדה , האמורה בקדשיםוכן שנה . ע"ל מעל"אם צ
או , ב"וכיו' ג שנה ויום א"י, ע"שש שנים בע, אחוזה

ל גבי "כנ. רק בבתי ערי חומה דגלי קרא דמנינן ש
  ).ל"כנ(שלח ). נדה. ערכין, ימים בבהמה' ח, ב"פדה

  ).זמניות(א ,  רח:חידושים

  .תענית. ע מקצת היום"עיי

  ֵשער
  ).ע"ש ובה"בה. נשים היו רגילות להסיר ש(ט ,  צג:ד"יו

בשער ארוך קשה להזהר בטבילה (ב ,  קלט:א"ז ח"אהע
  ).שלא יצא לחוץ

  ).שערות(קטנים . לא ילבש. כהנים. ע אבל"עיי

  גילוי שער באשה
] ד, פב[י , צג). בחצר אין איסור פרוע ראש(ט ,  צג:ד"יו

  ).א באשה מגלחת"נוי הוא לה וא. ולכן הש, ל"כנ(

. ש(ב , קלט.).  השאיסור גילוי מקצת( קלט :א"ז ח"אהע
וקמחית נהגה , שחוץ לצמתה בבית לבעלה מותר

  ).צניעות יתירה

א לבעלה הוא רק "היתר הרשב. ל"כנ( שסג :ב"ז ח"אהע
  ).מחוץ לצמתה' שצומח בלחי. בש

שערה שחוץ לצמתה מותר רק (ב ,  ו-א ,  ה:חידושים
ב , קצה). פיאה נכרית באשה(ב , ו). לבעלה בבית

  ).בזוהר החמיר(

  .ע ערוה"עיי

  שעת הדחק
בפת . ע דנדה"גבי מעל. גבי שמן קטניות בפסח( נו :ח"או

הפרש . ד דשני בצורת"ד ושעה"שעה. בדמאי. פלטר
  ).ד להפסד מרובה"בין שעה

  שפות

  אידיש
אשכנזי נתרחק ' פ שמקורו ל"אע(ד ,  רכא:ב"ז ח"אהע

  ).'הרבה מעצם הל

  ערבי
  ).חר ממשא' הראשונים הוא ל' שכ(ד ,  רכא:ב"ז ח"אהע

  שקיעת החמה
בספק יש לסמוך על אי ראיית , לגבי מילה( רד :ד"יו

  ).כוכבים שעדיין יום



  )שקצים( ענינים מפתח  

  

קמז
  ).ת"גדולי האחרונים השיגו על ר(א ,  שמב:ד"פס

  .ע בין השמשות"עיי

  שקצים
  .).השוחט את הבהמה ומצא בה ש(ה ,  סג:ד"יו

  .ע תולעים"עיי

  שריפת תרומה וקדשים
ורק כשטומאתן , אטומאה דרבנן' אפי. ש(ד ,  צח:ד"יו

  .).בספק אין ש

  שרצים
  ).שיעור אכילתו כשיעור טומאתו כעדשה(א ,  ע:ד"יו

  שתי הלחם
  ).זהב או ברזל. דפוסים' או ג' ב(ב ,  רלו:ד"יו

  שתי וערב
. לענין עירוב מקוואות ועירובין מהו ש(ט ,  קסד:ד"יו

  ).ל"כנ(ד , ג"קעו ח). ל"כנ(א , קסו.). ומהו ע

  'שתי
, ומתי סגי בכזית, מתי צריך רביעית(ב -א,  יז:םחידושי

בכלל אכילה . מתי ש(ג , קס). כביצה ומלא לוגמיו
  ).ומתי לא

  שתיקה כהודאה
  . שסא:ד"יו

בתוקף . ולבסוף צווח. ש] (ג, יח[ שסו :ב"ז ח"אהע
מתחלה ותקף ' ס' רק כשהי, א מהני"מחבירו ל

  ).ושתק

חוב ' כמחילה אבל בס. א ש"בחוב גמור א(א ,  עז:מ"חו
אמרינן מחל או בטל הפסיקה או שעשה בתחבולה כי 

  .).טובה הש

, רטז). ל"כנ(א , רטו). מהני אמתלא(ב -א,  פט:חידושים
או כיון , כהודאה ממש בדבר שיש לו לידע(ב -א

בדבר שאין לו לידע ' או אפי, ל"דיש רג' דשתיק נר
  ).כ"מטעם גזה

  ).שתיקה(ע קידושין "עיי

  שתק ולבסוף צווח
, י אחר"בזיכה לו ע, בקידושין(ט ,  קב:א"ז ח"אהע

. תלוי אם יש אמתלא טובה על השתיקה. בתפס
יא -י, קב). הוכחה מתחלה וסוף ושתיקה באמצע

היתה ' בתפס מהני רק מטעם שגם מתחלה בס(
  ).עומדת

  תאו
  .'ע בהמה וחי"עיי

  תוך כדי דבור
, צ). חילוק בין גטין וקידושין לממון(י ,  כח:א"ז ח"אהע

ו , צג). ד"הכל תכ' ד ושאלו והשיב נק"כשאמר בב(יג 
ד ואמר "נתן לה סלע ואמר כנסי לפקדון וחזר תכ(

התקדשי לי בו הוי כשעת מתן מעות או כלאחר מתן 
חילוק בין זה להא (ט , צג). ל"כנ(יד -ט, צג). מעות

דהתם מטעם , ד"תכ' י לחזור אפי"דבקידושין א
גבי . ח"מטעם תקדברים אלו בגמר דעתו עושה או 

ד "אמרה תן מנה לפלוני ואקדש אני לך ונתן ותכ

ל הוי "אם אמירתו האמ(י , צג). י"ל כדמו"אמר האמ
גבי אמר (יא , צג). הפסק בין מתן מעות לשתיקה

כנסי סלע שאני חייב לך וחזר ואמר התקדשי בו אם 
נותן מתנה ואמירתו לגבוה אם יכול . ד"מהני תכ
מחזיר חוב תוך זמנו אם יכול (יב , צג). ד"לחזור תכ
בנתן סתם וחזר ואמר (ד -יג, צג). ד"לחזור תכ

בגטין וקדושין לא (א , קיד). ד"ד ואכ"ל תכ"האמ
ואיך אומרים במעכשיו , ד"תכ' מועילה חזרה אפי

, דחזר קודם נתינה. אם הוי חזרה' יום דס' ולאחר ל
ד אם יכול "תכ] (ג, סא[קכ ). הוא' או כיון דדבור א

). תלוי אם הם דברים אחדים בלי הפסק, דבריולפרש 
מקודשת או מגמר ' ד מתי"מהיכן מונין התכ] (ג, סב[

אם יכול (ב , קכא). ז שעסוקין באותו ענין"כ. דבריו
קכו ). אם הקדש הוי כגטין וגירושין. לפרש דבריו

טעמי . ד הוי תיקון דרבנן"ת דתכ"ישוב לשיטת ר(
בעסוקין (קכז ). ד"החילוק בין קידושין וגירושין לשא

  ).באותו ענין

בגטין וקדושין בגמר דעתו עושה (ו ,  קנט:ב"ז ח"אהע
אם נאמן לומר (רפח ). ד"ד לאו כד"ולכן תכ

אף בגטין וקדושין כשהפסיק , שמתחלה נתכוין לכך
ד "תכ(ג , רפח). בהקדש ותמורה(א , רפח). ד"מעט תכ

מתי (ד , רפח). דשאילת רב לתלמיד ותלמיד לרב
דוקא , ד"אכ' אפי, ם מתחלה נתכוין במתנהאומרי
בקדושין (ו , רפח). ד או דוקא בלי הפסק כלל"תכ

יא , רפח). בהקדש ותמורה(ח , רפח). בלא הפסיק כלל
יב , רפח). ד אם הוי רק לחומרא"ד לאו כד"בגטין תכ(
יום מספקינן אם הוי ' הטעם שבמעכשיו ולאחר ל(

דמיירי שאמר קודם , ד"ד לכד"א תכ"ול, חזרה
  ).הנתינה

ד מדינא "ד כד"תכ(א ,  קנג-ד , קנב. ד,  קכד:חידושים
בהגדת עדות יכול לחזור (א , רכח). או תקנת חכמים

  ).כ בהפה שאסר הפה שהתיר"ד משא"רק תכ

  ).שתיקה(ע קידושין "עיי

  תולין
. שבילין' טהורים בב' טמא וטהור או ב(א ,  קנז:ד"יו

ד -ב, קנז). הטמא בראשון שלו ובהתחיל לספור קצת
' ב, בתים' ב, קופות' בב. בכתם לת. חילוק בין ת(

יט , שיד). במצוי. ת(ערה ). מקוואות' שבילין וב
בישראל שהחליף חדש שלו בנכרי (ה , שנב). ל"כנ(

הקלקלה . ל ת"וחוששין שימכרנו לישראל אם י
  ).במקולקל

בלא באו (ב ,  רכד-ד , רכג). במצוי. ת(ד ,  כא:חידושים
ואין לומדים זה , א שניהם מותרים"לישאל בב

ולכן כשבאה , ה בכל האיסורים"א כ"כ, מסוטה
א "מת ונשאת היא נשארת בחזקת א' צרתה ואו

ואם קידשה אחר אין ' ומותרת בתרומה דאו
  ).בקידושין כלום

, קנז). לאכול שניהם' אם מותר לאדם א(א ,  קטו:ד"פס
' ות כוקופ' חילוק בין ב(ג ,  קצא-ג , קצ). ל"כנ(ד 

 -ג , ריב). להאוסרים' בגופו כו' א' לבין ס' שתולין כו
חילוקים בין . א"בדרבנן כשלא באו לשאול בב(א , ריג
  ).בתים' קדרות וב' מקוואות לדין ב' נשים וב' דין ג

טומאה וטהרה ). תולין(מקוואות ). תולין(ע חמץ "עיי
  ).תולין(תערובות ). טעות(עדות ). תולין(נדה ). תולין(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קמח
  תולעים
צריך , רחש המצוי בעדשים פולין וזיתים(ד ,  מז:ד"יו

. רק ת(סב ). לבדוק ואין סומכים על בדיקת הקצת
וצריך לסנן דרך . כ בנהר"משא, מתירים' שבבורות כו

. ת ( ח-ז, סג). א לבררם"דרני שבכבד וא(סג ). בגד עב
ע לא למכור לנכרי "ז מחמיר ע"שבריאה אדה
 שלא פירשו אסור רק חיים. ת. ולאחרים מתיר

מורני בריאה אם הריאה (רעח . Iמטעם בל תשקצו
. שבאו מבחוץ אם הוי חזקה. ת' בג. מותרים. והת

איסור שרץ רק בשריחש מחוץ לריאה ואיסור 
ח בטל "מ איסור אבמה"מ. בלא ריחש' ח אפי"אבמה

, קרויט שנחתך ונימוח(רעט ). ה בריה"ברוב ול
התיר . שאינם ניכרים. ובחלק הנשאר נמצאו ת

  ).'מחמת כמה ס

. שבבורות וכלים מותרים. ת(ב ,  קנט-א ,  קנח:ד"פס
חילוק בין מכלי לכלי . אם שאב בכלי אחר מתי מותר

י "י צינור לשאב ע"חילוק בין שאב ע. לבין מבור לכלי
כלי שעליונו משופע ומחזיק מים (ג -ב, קנט). הכלי

ד -ג, קנט). מקום רביתן' שבו נק. ועלו לשם הת
ד -א, קס). ח שפרש שלא למקום רביתן"הטעם דל(
ד ,  קסז-ד , קס). מתי חוששין שיחזרו אחר שפרשו(
). פירש מקצתו לאויר(ג -א, קסא). שבפירות. דיני ת(

גם לדעת האוסרים . פירש לאחר מיתה(ד -ג, קסא
טעמי החילוק בין (ד ,  קסב-ד , קסא). הוי רק דרבנן

פירש (ב -א, קסב). פרי לקמח לחשוש שפירשו וחזרו
ן "חילוק בין מילב(ד -ג, קסב). בקמח ממקום למקום

הגדלים . ת(א ,  קסד-ד , קסב). קטנים לגדולים
' ס(ג -ב, קסד). 'שיטות הפוס. בפירות בעודם במחובר

ס וחזקת "אם התליע במחובר יש להקל מטעם ס
ב -א, קסה). בדיקה(ד -ג, קסד). השקול' היתר בס

תן תחלה במים ונתינה במים בא לבשלן צריך לשרו(
חילוק בין אכילתן חיים (ג ,  קסו-ד , קסה). רותחים

ד -א, קסז). 'לבישולן ובין ידוע שהם מתולעים או ס
. ובחלק הנשאר נמצאו ת, קרויט שנחתך ונימוח(

ירקות (ב , קפו). 'התיר מחמת כמה ס. שאינם ניכרים
  .).ת' מבושלות שנמצאו בהם ג

  ).קלקול, ריאה(טריפות . ע אבר מן החי"עיי

  תורה
  ).במילה' תלוי. הת( ר :ד"יו

בצירוף הנקודות . ר אותות לת"ס( רמט :ב"ז ח"אהע
  ).י"במקום אהו

פסוקים אחרונים שמפי ' חילוק בין ח(ד -ג,  שמג:ד"פס
  ).ק נאמרו"הגבורה אמרם לקללות שברוה

  תכלת
  .ג, ג. א,  ג:חידושים

  תכריכים
  ). למתהזמנה באורג בגד(א ,  ב:ח"או

  תלמוד תורה
עני שצרך לטרוח אחר מזונות אם (ו -ה,  שמה:ד"יו

  ).מחויב ללמד בנו

  ).ל"כנ( לט :מ"חו

. ולא למטה' אין לה שיעור לא למע(ב -א,  יח:חידושים
חילוק בין (א ,  יט-ד , יח). א ערבית"א שחרית ופ"פ

ובין מתפרנס מיגיע כפו או , למד כל התורה או לא
  ).לא

אם יש , ת"האב חייב ללמד בנו מה(ב -א,  שלט:ד"פס
' כופין אותו ונחתינן לנכסי(ב , שלט). חיוב גם על הבן

). החיוב ללמד בן בנו(ג , שלט). לשכור מלמד לבנו
קודם . בימי השבוע או ביום' לעולם ישלש כו(ה , שנד
  ).ז"פסוד

  תלמיד חכם
אם עדיף מכהן לנישואי . כהן' נק(ב -א,  יא:א"ז ח"אהע

כל שיודע . ח גדול מתלמיד"אם ת(ז ,  יא).בת כהן
  ).'א' מס

  תמורה
הפריש קרבן מצורע של חבירו המתכפר (ג ,  רכב:ד"יו

חילוק בין זה לתורם על של חבירו טובת . עושה ת
  ).הנאה שלו

  תנאי
שכשיחזיר המעות , בשטר וקנין. ת] (א, כז[ רצד :ד"יו

  ).באמירה לבד נתחייב להחזיר, יחזיר הבית

שהוא לטובת המקבל מבטל . גם ת(ב ,  קה:א"ז ח"אהע
  ).שיכול להתקיים או לא. חילוק בין ת. המתנה

ב "מעכשיו אם לא באתי עד י(ט ,  רעא:ב"ז ח"אהע
. במיאון(ב , שה). הטעם שצריכה לחכות, חודש ומת
. י שליח"י להתקיים ע"בדבר שהמעשה א. בהפרה

שבין אדם . שבינו לבין עצמו לת. חילוק בין ת
מ שירצה אבא אם צריך שיאמר "ע(ד , שה). ולחביר
או שלא ימחה לעולם או , שלא בשעת שמיעה' הן אפי

אם ירצה הרב ודאי הכוונה . שישתוק בשעת שמיעה
בדברים שבינו לבין (ו , שה). כ"אח' שיאמר הן אפי

  .).כ ושאר דקדוקי ת"צ ת"עצמו א

מ שיאמר אבא רוצה ובתחלה לא נתרצה "ע( ג :מ"חו
נאנס ולא (לד .). נאנס בקיום הת. כ נתרצה"ואח

ח עבור הבטחת "מחל שט(סז ). קיימו באותו זמן
בנים ולא נתקיים לא דמי למפליגו בדברים כי רואים 

מ "מ. אנו שמחשיבו לענין ועיקר הדבר תלוי בו
  ).'אמרינן שמתחלה ירד לס

קידושין . תנאי כתובה; כתובה). תנאי(ע גטין "עיי
  ).יו דברינותנאי ה(שטרות ). תנאי(

  ביטול תנאי
נדרים והתירו נדרה ' מ שאין עלי"ע(ד ,  ק:חידושים
  .).כשבשעת מעשה שינה או ביטל הת(ד , רלג). למפרע

  גילוי דעת ואומדנא
החשש ' ר וכו"המוציא משום ש(ג -א,  כח:א"ז ח"אהע

א דהוי רק "ז וי"א דהגט בטל עי"י. כפול. הוא רק בת
א "ל לא יהא גט וי"א דהכפילות הוא וא"י. לעז

ד , כח). ל לא הייתי מגרשך"ד וא"דהכפילות הוא בג
גם באדעתא למיסק . ד כי יש גם א"הטעם דמועיל ג(

). ד"מ ג"ולכן ל. ובמטלטלין אין א. ד וא"י הוי ג"לא
האומדנא היא שאם ימצאו דברים בדאים (ה , כח

א מחזירה לעולם אין "וכשאומרים לו א, יחזירנה
' במגרש משום שלא הי. ד לחוד"ולא מהני ג. כאן א

א לברר שהיא בת בנים אלא כשנשאת "לה בנים א
מ "ול. י להחזירה ולכן אין כאן א"לאחר ואז א



  )תנאי( ענינים מפתח  

  

קמט
א שהאומדנא שהוא גט מוטעה "וי(ז -ו, כח). ד"הג

א מחזירה לעולם אמרינן "וכשאומרים לו א, ובטל
' דכיון שאינו משהה מלגרש בודאי עילה מצא שהי

לה בנים ' במגרש משום שלא הי. ה"רוצה לגרשה בלא
גם במוציא (ח , כח). שאני דמדינא צריך לגרשה

' ל שהחשש הוא שיאמר הי"ל וסת י"משום שא
דבמוציא ' שיטת התוס(יב -ט, כח). בדעתי להחזירך

ד הוא רק "מ כי הג"י. ר לא הוי אלא לעז"משום ש
ה רוצה לבטל הגט "ר מוציא ולא שבלא"שמשום ש

דאדעתא למיסק , ט רק בממוןד בג"מ ג"מ דל"וי
מ "הטעם ששכ. ד"ד כד"כ ותכ"צ ת"כמו דא, י"לא

מ "מ דגם בממון ל"וי. שעמד חוזר במתנתו ולא בגט
ד "ג' מ אפי"מ דבגט ל"וי. ד רק בצירוף אומדנא"ג

מדלא , ת שמוציאה אין חשש"ברמ(יג , כח). ואומדנא
אם טעות דמי (ו , לו). בדק בשפופרת וגירשה מספק

חילוק בין מתנה למכירה אם אומרים (קא ). ד"לג
  ).אדעתא דהכי לא נתן

חילוק בין . ד לאו מילתא היא"ג(ב ,  רפג:ב"ז ח"אהע
ד בגט "ג. ל"כנ(ו -ה, רפט). ד קודם או אחר מעשה"ג

ד משך זמן קודם מעשה "ג(ז , רפט). מ מחלוקת"בשע
). בלי תנאי' בפי' בפרט בגט שאו, ע לאו מילתא"לכו
ר צריך רק בפירש או באומדנא לבטל נד(ד , רצ

ו -ה, רצ). לפרש בו הזמן סגי באומדנא סתם, דמוכח
ד "וג. א(י -ח, רצ). חילוקים בזה בין נדר מתנה וגט(

מגרשה הגט בטל או רק משום ' דאדעתא דהכי לא הי
, ד הם בגוף הגירושין או לא"וג. חילוק אם הא. לעז

או ' לבטל הגט שכבר כ, בדבר דלהבא או דלעבר
). אעיקרא דמילתא בעת הכתיבה שנותנו על דעת זה

דוקא מחמת צירוף , י"זבין נכסי למיסק לא(יא , רצ
ר הוי רק "כ מוציא משום ש"משא, דמוכח. ד וא"ג
). ד שאנוס בנתינת הגט"ג(טו -יג, רצ). ד דלא מהני"ג

ד שהגט ניתן בזה "ד לבטלו לג"חילוק בין ג(טו , רצ
בשעת ' ד הי" הגחילוק אם(טז , רצ). האופן דוקא

ד "כשאמר הג(יט , רצ). נתינת הגט או קודם לזה
כשהוכיח סופו על תחלתו שאינו . 'לאחר והימני

ד לומר "מ אבל לא כפל הג"ד בשע"ג(כ , רצ). מקפיד
דמוכח . לא מצינו א(ה , רצא). ואם לאו לא יתן

נפלה לפני יבם (ד -ג, שכב). שיסתור דבריו לגמרי
חילוק . על קידושין הראשונים. מומר אם אמרינן א
  ).ל אח"שאלו ממנו ואמר שא. בין קידושין לנישואין

אם יש חילוק בין מתנה . ד"דמוכח בלא ג. א( לה :מ"חו
ל אדעתא דהכי "אם גם לוקח י] (ג-א, נד[מה ). למכר

מ למיסק "מכר ביתו ע(סו ). לא קניתי או רק מוכר
אף שעדיין , י מיראת מושל העיר ומת המושל"לא
. 'י בטל המקח כיון דלא אצטריך לי"ל למיסק לאיכו

הוי , רק דיברו מעסק הנסיעה' כשלא התנה בפי
  ).מהני. ד בצירוף הא"ג. דברים שבלב

אם ומתי הוי , ד בשעת מעשה הגט"ג(ד -ב,  קיג:חידושים
  ).מילתא

שליחות . דברים שבלב). ד"מינוי בג(ע גטין "עיי
  ).מינוי(

  ז גט"כל עכבה שאינה הימנה ה
חילוק אם תולה בדעת אחרים או (ב ,  ק:א"ז ח"אהע

  ).כ"נתינה בע. ע"בד

  מחילה
. מהני גם למפרע או רק להבא. מ(כב ,  רצ:ב"ז ח"אהע

  .).הת' או שלא הי' דאפוכי מטרתא כו. הטעם דמ

  ).דבר שבידו לקיים יכול למחול(ב ,  ק:חידושים

  'מעכשיו כו
', אחר למהיום ולאחר מיתה או ל(א ,  קיד:א"ז ח"אהע

, בכותב נכסיו לבנו ובנותן מתנה, בקידושין, בגטין
מתי אומרים חזרה או תנאה ומתי אומרים גופא 
מהיום פירי לאחר מיתה או דההתחלה מעכשיו 

הטעם שבמעכשיו ולאחר (יב , רפח). 'והגמר לאחר ל
, ד"ד לכד"א תכ"ול, יום מספקינן אם הוי חזרה' ל

הטעם (ג , רפט). דמיירי שאמר קודם הנתינה
ל "הול. כי אם הוי ת, דמספקינן חזרה או תנאה

אם אמרינן ' בלאו הוכחה מהל. מהיום אם מתי
חילוק בין מתנה מהיום . כ ודאי ת"ש חזרה וא"דל

מ למהיום "מ דאמרינן גופא מהיום ופירי לאח"ולאח
ד , רפט). א הכי"בקנין וקדושין דל' ולאחר ל

' ת בל(ו -ה, שה). בדיבורים מחולקים אמרינן חזרה(
. חילוק בין גירושין לקידושין. ה מעכשיו"אם ל

במיאון . בינו לבין עצמו. עם חבירו לת. חילוק בין ת
מ אם "ע. ועירובין ותרומה ונדרים אם הוי כמעכשיו

  ).הוי כמעכשיו

י "מקנה מעכשיו ולאחר ל(ל .). ס אי הוי כמע"ק( ג :מ"חו
. י"אי הוי שיור או גופא מעכשיו ופירות לאחר ל

י לבין מעכשיו ולאחר "חילוק בין מעכשיו ולאחר ל
  ).כשחוזר בו או מת(ב , לב). מיתה

  מתנה על מה שכתוב בתורה
בדבר שבממון שיש בו גם (ד , קמג. א,  ק:חידושים

  ).איסורא

  על מנת שתנשאי לפלוני
מ שתינשאי לפלוני ונשאת לאחר "ע(ז ,  צח:א"ז ח"אהע

ח , ק.). התירדה למעשה שיש בו ביטול . תחלה
  ).ל"כנ(

  'על מנת שתתני לי כו
זוז ' מ שתתני לי ר"ע. מ שתתני לי אצטליתי ואבדה"ע(ק 

לצעורי . מ שתחזירי לי את הנייר"ע. ואמר מחולין
נתינה . שיטות בסוגיה' ד. איתא בעיניה. קמכוין

אינו ברצונו . נראה שמוחל ואינו אומר בפירוש. כ"בע
  .).חילוק בין גט לשאר ת. כ"ולא בע

אם סגי במה . כ"נתינה בע(ב -א,  קכה:חידושים
שהסכים לתת או במה שיצא מרשות הנותן או 

י שתתני לי אצטליתי "ע. כ"כשבאו לרשות המקבל בע
חילוק בין מחל לבין מתכוין . ואבדה וקיבל המעות

  ).לקיים התנאי

  .מ להחזיר"ע מתנה ע"עיי

  תנאי כפול
  ).ידושין לממוןחילוק בין גטין וק(י ,  כח:א"ז ח"אהע

צ בציווי ומינוי שליח "הטעם שא(ו ,  רעא:ב"ז ח"אהע
כ "צ ת"אחר שירדו גשמים א' הרי כו(ו , רפט). כ"ת

  ).וכן באומר לשליח תנהו במקום פלוני

כשלא (לד ). כ"ר הוי כת"ג וב"ב. כת' כשאו(ו ,  ח:מ"חו
  ).ל קים לי"כ מחלוקת והמוחזק י"ת' הי
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באיסור , בממון. אם צריך דקדוקי ת(ד -ג,  רלג:חידושים
  ).ובנדרים

  תנאי קודם למעשה
מ צריך "כ מ"צ ת"ד בממון א"למ' אפי( לד :מ"חו

  ).מ"תקל

  תנאי שאינו יכול להתקיים
לבין ' מ שאני כהן כו"חילוק בין ע(ב ,  קה:א"ז ח"אהע

מ "ובין ע, התקדשי בכוס זה של יין ונמצא של דבש
  ).לרקיעשתעלי לרקיע לבין תתגרשי אחר שתעלי 

  תנאים
ראשונים הוא רק קנין . אם ההתחייבות בת( לב :מ"חו

א דלא מהני וכשמת אם חל החיוב על "אתן די
ה "כ ל"נתחייב ליתן וא' בל' עכשיו כ(א , לב). הירושה
ד , לב). אם חל החיוב גם כשמת(ה -ב, לב). קנין אתן

הפוסק לבתו ומת הארוס או שפסק לחתנו ומתה (
  ).הבת או האב

  קנס
נמצא בו מום ואין רצונה לינשא לו אם ( קל :א"ז ח"אהע

  .).פטורה מהק

  תענית
חילוק בין . כ"עד השקיעה או עד צה(ג -ב,  לח:ד"פס

ללוות (ד , לח). ש לשאר הימים"יחיד ובין ע. צ לת"ת
  ).על בנו החולה ומת קודם אור היום. כשקיבל ת. הת

  ).תענית(שבת ). תענית(פ "ע יוהכ"עיי

  תענית צבור
תענית וקריאת ויחל בשעת (ד -ג,  טו:ח הוספות"או

  ).הסכנה מהחולי

  ).הורגלו להתענות ולא קבעו חובה(ג ,  ב:חידושים

  ).התענו' ע כשג"עננו ברכה בפ(ד ,  לח:ד"פס

  תענית שעות
ולא , אף שאכל אותו יום צריך לקיים נדרו(ג ,  קפב:ד"יו

  ).ל"כנ(שלח .). יתפלל תפלת ת

  תשעה באב
אכילת פחות . בשעת הסכנה מהחולי(י - קח:ח"או

מכתב [א "ח מנ"ב ומר"הנהגת עט. פ"מככותבת בכא
]. ב"ה סצ"חנ. י.רבנו בזה נדפס בקובץ יגדיל תורה נ

. התענו' קריאת ויחל כשג. אכילת בשר עוף ויין
  ).אכלו פחות מכשיעור' אמירת עננו כשעוד ז

רק ת שבאבל או "ב נוהגין במל"בת(ד ,  לז-ג ,  לו:ד"פס
כפיית המטה והאיסור לישב . בהני שנפרטו בברייתא

). שינה על המטה. ת"ע או ממל"על ספסל הוא ממ
הנחת . אבלות ישנה ודרבים קיל טפי(ב -א, לח

  ).י"ר ותש"תש. תפילין

  תער
שלא נשאר כדי לכוף ראשן לעיקרן . כעין ת(ב ,  צג:ד"יו

  ).ל"כנ(יב , צג). או סמוך לבשר ממש

  .פיאות. לא ילבש. ע זקן"עיי

  תערובות
). צמוקים ודבש שנותנים הטעם במשקה. ת(ה ,  כז:ח"או

). ע והיתר מצטרף לאיסור מנזיר"לימוד טכ(ד , כח
פחות מכזית ' חטים ואורז אפי. מצות מת(ה , כח
כשהמוכר יודע . אנשים לא מצטרף' מב(ס ). פ"בכא

צמוקים ודבש שנותנים הטעם . ת(פג ). חשיב קבוע
  ).במשקה

אם איסור נהפך (ז , סו.). בת' בגופו וא' א' ס(י ,  מז:ד"יו
עשיית (סז .). בת' בגופו וא' א' ס(ט , סו). להיתר

ב , סז). צוקער ומלח שמערבים בהם דם להצלילם
ו , סז). באלף' כשהוא דרך עשייתו אינו בטל אפי(
וכן דם , איסור שנפל לדבש אם הוא נהפך להיתר(

אפרוח מביצת , דם שנעקר ונעשה חלב, שנתערב במור
מאכלות . אם יש חילוק בין ת(ה , ע). ב"טריפה וכיו
כשתחלת ביאתו לעולם מעורב (יא , קסה.). לשאר ת

גיזת צמר (רלב ). ולא ניכר תחלה אם שייך ביטול
ארג . 'שנתערב אסור משום קנס או משום גזירת שהי

מסיק דימכור . חילוק בין ארג לת. מלא הסיט ידלק
י "יש להקל ע' ואם הוא ס, י איסורי חוץ מדמ"לא
י שגבי חתיכה שמקצתה ברוטב הכל "טעם ר(רפ .). ת

י דם "צוקר שנעשה ע(ו -רפד). כ בכלי"מצטרף משא
הדם אפשר להתיר והסיראפ שבו נשאר , להצלילם
איסור בלוע אין יוצא (רפז ). דודי אסרו, גוף הדם

  ).מחתיכה לחתיכה בלא רוטב

צמר בכור שנארג בבגד פחות ממלא (א ,  כ:חידושים
א , כה). פירור יבש בלח(ג , כד). הסיט ואינו צפרתא

אם המורסן של החולין ושל התרומה מצטרף לבטל (
ז אם בטל "סתם יינם בזה(ב , כו). א"התרומה בק

חילוק אם . ז"אם איסורים מבטלים זא(ב -א, ל). 'בס
' דהוי כב' גרע מס. ת(ב -א, סה). יש בהם נותן טעם

  ).ל"כנ(ג , ריד). א" שבאו לישאל בבשבילין

. ת' ומטעם זה הצריכו ג, ל"כנ(א ,  קצד-ג ,  קצא:ד"פס
  .).ת' ובאיסור דרבנן ב

זה . היתר מצטרף לאיסור. הגעלה. ע בשר בחלב"עיי
ספק ספיקא . מליחה). תערובות(חמץ . וזה גורם

  .רוב). י תערובות"ע' בגופו וא' ספק א(

  אין הנאסר יכול לאסור במקום שהאיסור אינו יכול לילך
. בבשר' בלב שנתבשל ואין ס(ב ,  קנז-ג ,  קנו:ד"פס

חילוק אם האיסור . בהיתר שמן ואיסור כחוש. בכבד
  ).מחמת עצמו

  אין מבטלין איסור לכתחלה
  ).ל"כנ(קג ). בהגעלה שקדמה בליעה לטלאי( נא :ח"או

. במקום שיש מקום להתיר גם בלי ת] (ג, נ[ נו :ד"יו
שומן שלא ] (ד, נו). [פ הוראת חכם"כשהוא עובפרט 

כ לשפוך "ואח' י אם יש לבשל במים בס"נמלח בתוך ג
כשכבר נתערב וצריך (ד , סו). המים שבלע האיסור

). ט"בעצים שנשרו לתנור ביו(סח ). לערב יפה יפה
י ביטול "במקום שכל עשיית הצוקער הוא ע(ו -רפה

א "וגם כשנאסור לישראל לעשות יקנו מהע, איסור
  ).שעושים כן

תרומה חטין רעות שנתערבה בפחות (ב -א,  כה:חידושים
הטעמים דמותר , א חולין חולין חטין יפות"מק

ג , כה). ז ירבה הקמח חולין על התרומה"לטחון ועי
הטעמים דמתירין ' חטים שצמחו ונתערבו בס(

ולטחון ' אם מותר להוסיף עד ס. פ"לטוחנן קוה
. וטוחנן' תליעו ונתערבו בסחטים שה(ד , כה). פ"קוה
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כשיש (ג -א, כו). נמלים שנפלו לדבש ומחממו לסנן

א להכשירו ואינו "וא' משהו ממשות בכלי ובטל בס
חילוק בין תרומה . פ"מתכוין לבטל רק לבשל בו קוה

). חילוק בין נמלים שנפלו לדבש לנפלו למים. ד"לשא
. א"והוסיף לבטל תרומה בק' כשכבר נתבטל בס(ד , ר

במידי . ל"בתרומת ח. ת"בעיקרן מה. באיסורי דרבנן
. בסכך פסול דאינו איסור. בדמיקלא קלי. דלאו אוכל

כשאינו . כשאומר מותר(ב -א, רא). בכלאי בגדים
בישול . טחינת חטים. מתכוין לבטל והוי פסיק רישא

). הגעלת כלי שיש בו טלאי. בכלי שנבלע בו איסור
  .ג-ב, ערב

מ כדי "מבשא, פ"ת חמץ קוהתערובו(ד -ג,  יט:ד"פס
כלי (ב ,  לג-ג , לב). מ כדי לאכלו"להשהותו ומב

, קפה). שנבלע בו איסור משהו ודרכו להשתמש בשפע
נבלע איסור מועט בכלי . ת או מדרבנן"מה(ד -א

חילוק בין (א ,  שנא-ד , שנ). שדרכו להשתמש בשפע
  ).צמר רחלים בצמר גמלים לשאר איסורים

  איסור הנאה שנתערב
ז וארג "נטל כרכור מע. 'אם אסור מדאו(ו -ד,  קפג:ד"יו

המקדיש ידי אשתו . מעילה בגידולין. בו הבגד
י הידים שהם "לעושיהן ועשתה בצמר שאני שע

  ).בעולם מקדיש את מעשה ידיה ולכן כולו אסור

  אפשר לסוחטו אסור
כשנפלט , א גם גבי דם"אם אומרים אל(ב -א,  קנו:ד"פס

  ).לגמרי

  יםביטול בשש
  ).קודם הפסח' טעם חמץ שנתבטל בס( נא :ח"או

  ביטול במאתים
י בן המשולם "י ולר"אם סגי לר(ד ,  כט:חידושים
  ).אם הלכה כמותם. קבין' ח וב"בקצ

  בישול
אם יש חילוק . מפעפע בכל הכלי. י ב"אם ע(א ,  סט:ד"יו

  ).בין תנור לכלי מתכת

  בן יומו
  ).י הוי דרבנן"לפעמים יש לצרף קולא דאב( עד :ד"יו

  ).ע"כשעבר לילה או מעל. י"דיני אב(ב ,  קפח:ד"פס

  .ראה לקמן אצל נותן טעם לפגם

  ח"בע
  ).'אם בטל מדאו( ס :ח"או

  בריה
כל (א , ע). חילוק בין נמלים לתולעים שבכבד(ג ,  סג:ד"יו

שרץ ששיעורו בכעדשה . דבר שאיסורו פחות מכזית
'  ג.מ מחמירים בנתפרר למשקה"מ. לא הוי ממש ב

יחלק ואין , נוצר באיסור, בריית נשמה.: תנאים לב
מילבין (ד , ע). אם נחתך מקצתו בטל(ב , ע). שמו עליו
תולעים (רעח ). שאינן אסורין מתחלת ברייתן. אינן ב

חילוק . ח אם הוי ב"שבבהמה שאסורין מטעם אבמה
נשבע על . לענין חיוב מלקות לענין ביטול ברוב. בין ב

). לענין ביטול ברוב. החטה שלא יאכלנה אם הוי ב
תולעת בפירות שלא נאסרו מתחלת ברייתן רק (רעט 

אם יש לצרף . 'בטל מדאו. אם ב. כשפירשו אם הוי ב

  ).ס"בטל בתתק. א דב"שיטת הרשב

א ,  קפז-ג , קפה). ל"כנ(ד , קסז). ל"כנ(ד ,  קסב:ד"פס
. כעדשה מהשרץ(ב , קפט). לא בטל באלף. דיני ב(

  ).אבר מהשרץ

  דבוק
החתיכה נשארה באיסורה אבל סגי (ב ,  רנה:חידושים
  ).נגד האיסור' בס

). 'נ ובטיפת חלב שנפלה כו"בכחל ובגה(א ,  קסט:ד"פס
בחתיכה שבה גיד הנשה שנתבשלה עם (ב , קפו

  ).אחרות

  .'ראה לקמן אצל טיפת כו

  דבר שבמנין
  ).אם רק אסורי הנאה אינם בטלים(ב ,  קסב:חידושים

  דבר שיש לו מתירין
] א, כב[רפג ). בעין מעולם מותר' כשלא הי(ח ,  קסה:ד"יו

רפג ). בשר שלא נמלח וצריך הוצאה מועטה למלוח(
חתיכה שלא . י ת"כשתחלת ביאתו לעולם ע] (ב, כב[

  ).י בישול"נמלחה ונתערבה שכל האיסור רק ע

והיינו , ז לתקן"מ או שנותנין זב"מב(ד ,  רא:חידושים
  ).ב" בלא מים ומלח וכיוא לעיסה"דוקא כשא

  הולכת הנאה לים המלח
', ז וארג בו הבגד יוליך כו"נטל כרכור מע(ג ,  קפג:ד"יו

בשאר . בסתם יינם. אם דוקא בנתערב באחרים
אם , חילוק אם יש ממשות האיסור בעין. איסורים

ו , קפג.). האיסור הוא דרבנן או שנתבטל בת
בודאי לא מועיל , בהקדיש ידיו לעושיהן וארג טלית(

  ).הולכה או מכירה חוץ מדמי איסור שבו

  היתר בהיתר
. צמר רחלים בצמר גמלים בטל ברוב(ג -א,  כ:חידושים

חלב שנתערב . מ לזרוע"כלאי זרעים שנתערבו שלא ע
  ).כ נתבשלו בבשר"במים ואח

  הקדש
מ "באלף לא בטיל מטעם דשיל' אפי] (ד, מו[ רלא :ד"יו

  .).או מחומרא דה

  ).ת"אם אינו בטל באלף מה( ג , סו:חידושים

  זיעה
. כממשו. אם ז. חלב במחבת' אוסר רק כשהי( מג :ח"או

  ).משקה. אוכל וז. ז

נגד החלב שבמחבת או סגי ' אם צריך ס(ב ,  קפב:ד"פס
ס בקדרה מחמת "נאסר רק כשהי; .באומד נגד הז

  .).הז

  חד בחד בדרבנן
' שבילין וב' חילוק בין זה לב(ד ,  כד-ד ,  כב:ד"פס

. של נכרי' כשא. א"בנ' של ב. מהם' נאבד א. קדרות
' ולכן אף דס' גרע מס(ב -א, רא). חילוקים ביניהם
נעשה ' מ בשתי כוסות לפניו בא"ידים טהור מ
חילוק . מהן ועשה טהרות תלויות' מלאכה נטל מא

  ).מקוואות' בין זה לב



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קנב

  חוזר וניעור
תרומה טמאה שנתבטלה בטהורה (ד -ג,  כד:חידושים
א "כ הוכשרו א"ואף שאח, א הוכשרו בטלשל

). נ"וכשנתרבה הטמא אמרינן חו. נ"שנטמאו שאין חו
א חולין "תרומה חטין יפות שנתערבה בק(א , כה

). א"מק' חטין רעות ונטחנו ורבה קמח התרומה על א
אם ' או בר' או בק' מין במינו שבטל בס(ד ,  לא-ג , כח
, כט). נ"ע חו"תרומה שצריך להרים לכו(ד , כח). נ"חו
כשאין (ב , כט). נ"ע אין חו"תרומה שהורמה לכו(א 

, ל). 'כשאין בהיתר ס(ג -ב, ל). נ"ע חו"בהיתר רוב לכו
 צמר -היתר בהיתר . פ"בחמץ שנתערב קוה(ד 

  ).שנתערב בצמר גמלים

חילוק בין צמר רחלים בצמר (א ,  שנא-ד ,  שנ:ד"פס
  ).גמלים לשאר איסורים

  חלה
, ש"אוסר במינו בכ. הטעם דטבל של ח(ד ,  רא:חידושים

  ).מ או כהיתרו כך איסורו"דהוי דשיל

. ש"ל בטלה ברוב להרא"חו. אם ח(ג -א,  רפה:ד"פס
  ).שלנו. חילוק בין מן אמנה והנהר ולפנים לבין ח

  חריף
אם . אם סילקא שוה לצנון או סגי גרידא( רעא :ד"יו

  ).להקל בגרידא. בוריקעש הם סילקא

  חשוב
  ).עור עגל. דברים או את שדרכו' ז(,  רלא:ד"יו

  ).אם הוא רק מדרבנן, ולא בטיל. מטבע ח(א ,  כה:ד"פס

  להתכבד' חתיכה הראוי
אם אמרינן דכיון שהם , נחתכו. כשכמה ח(ז ,  סו:ד"יו

קורקבן אם הוי (ט , סו). מגוף אחד כולם נאסרו
ה "הדם שבו ל, בשר שלא נמלח] (כ, כא[רפג ). ל"חה
  ).ל"חה

   נעשית נבלהחתיכה
שומן שנקרש ונימוח ונתערב . בלח בלח(ו -א,  סו:ד"יו

חילוק אם דרך בישול או . יבש בלח. בשומן אחר לח
). אפשר לסוחטו בשאר איסורים אסור(ב , סו). לא
ה , סז). נ"א חנ"כמה טעמים שבלח בלח ל(ה , סו

רפא ). בשאר איסורים בלח בלח כשהאיסור התמעט(
' בצל בלוע מבשר שבשל בקדרה של חלב שיש בה ס(

בהיתר . מקצתן חוץ לרוטב' ואפי, נגדם יש להתירם
מיד , נ והטעם מתבטל לח בלח"א חנ"הנבלע ל

בכחל שנתבשל בבשר אוסרים . כשמגיע החלב אליו
וכן בכף חולבת שתחבו בקדרה של . ע"משום מה

מ מהני "דם האברים שפירש אוסר הבשר ומ. בשר
ואם נח , סרה תורהשכל דרך הילוכו לא א, מליחה
משערינן ' בשר שלא נמלח בכולי] (ד, כא[רפג ). אוסר

י "בעשיית הצוקער ע(רפו ). 'או במאי דנפיק מיני
' א בכולי"שמסננים הדם ואינו נרגש א, הדם

  ).משערינן

נ תלוי בדין חיוב על "אם דין חנ(ב -א,  סח:חידושים
  .א, רנה). כזית בטעם כעיקר

). כשנפלט לגמרי(ב , קנו). בבלוע בכלי(א ,  לג:ד"פס
כ בשוה "שאם מתפשט אח' שיטת התוס(ד -ג, קסט

 -א , קפג). בכלים(ב , קעז). נ"א חנ"בכל החתיכות א

בצל בלוע מבשר שבשל בקדרה של חלב שיש (ב , קפה
כף חולבת . כחל. נ"א חנ"בהיתר הנבלע ל. נגדם' בה ס

דם האברים שפירש אוסר . שתחבו בקדרה של בשר
. נ בת"חנ' אם או(ב , קפח). מ מהני מליחה"הבשר ומ

בלח בשאר (ב , קצ). ח לאסור המים שנתבשל עמו"בו
  ).איסורים

  'טיפת חלב כו
נ "א חנ"ח שנפלה לחתיכה שבקדרה א"ט( רפא :ד"יו

כ "משא. שסוף טיפה זו להתפשט בכל החתיכות
  ).'בכזית בשר שנפל כו

ח שנפלה בקדירה של "דיני ט(א ,  רנו-ב ,  רנה:חידושים
. כשכל החתיכה בתוך הרוטב. בשר ולא ניער וכיסה
). לא נודע לאיזו חתיכה נפל. ניער בתחלה ולא בסוף

בשאר . דיני כזית בשר שנפל ליורה של חלב(ב -א, רנו
אם טעם החלב שנבלע בחתיכה ונפלט . איסורים
  ).מ"מ לאסור במשהו בדשלי"מב' לחלב נק

 לטיפה שנפלה על חילוק בין זה(א ,  קעז-ד ,  קעו:ד"פס
דיני (א ,  קעט-ג , קעח). הקדירה מבחוץ נגד התבשיל

ב ,  קפ-א , קעט). כזית בשר שנפל ליורה של חלב
חילוק (א , קפא). ח שנפלה בקדירה של בשר"דיני ט(

בין זה לטיפה שנפלה על הקדירה מבחוץ נגד 
ח שנפלה לחתיכה "ט(ד ,  קפד-ג , קפג). התבשיל

נ שסוף טיפה זו להתפשט בכל "א חנ"שבקדרה א
  ).'כ בכזית בשר שנפל כו"משא. החתיכות

  טעם כעיקר
רק , אבל אין לוקין עליו' ע דאו"ל דטכ"קיי(ו ,  קפג:ד"יו

. שיטות הפוסקים בט' ה(רפב ). ח דגלי קרא"בבב
פ לא נימוח " כזית בכא-י "רש: וממשו שחייבין עליו

 -ד וסיעתו "ראב. ט"פ ונ" כזית בכא-ם "רמב. ט"ונ
פ " כזית בכא-כ "רח. ת ואין לוקין"אסור מה. גם ט
חייבין על .  גם ט-ת וסיעתו "ר. ט חייבין על כזית"ונ

  ).ד"ח כראב"פסק הפר. כזית

אם דין . בנזיר חייב על כזית(ב -א, סח. א,  סז:חידושים
  ).חיוב על כזית תלוי בדין חתיכה נעשית נבילה

ע היתר "עיי. ראה לקמן אצל כזית בכדי אכילת פרס
  .מצטרף לאיסור

  יבש ביבש
] א, כא[רפג ). קודם שנתבשל. נודע הת] (ג, נ[ נו :ד"יו

' י שנתבטל ברוב ונתבשל בב"ח שמתיר יב"טעם הב(
י אפשר לאכול "טעם דיב. קדירות לפני שנודע איסורו

או שנהפך להיתר , שזהו של היתר' שאו, ע"א בפ"כ
שה לפני י שהותך ונתק"חלב יב] (ד-ג, כא[רפג ). גמור

כ חטים "כמו. י"והוי תחלה וסוף יב, שנודע איסורו
אסורים שנתערבו ונטחנו ונאפו קודם שנודע 

י "גם ע, ד הוי לח בלח"קמח בקמח לא לכ. איסורם
כ "היתר בהיתר בטל לענין שאח] (ד, כא[רפג ). 'האפי

. ע"א נשאר בפ"כשכ' אפי, לא יפול עליו שם איסור
. כ נתבשלו"אווז שלא נמלח בין אווזות מלוחות ואח

כ מערב "צמר רחלים עם רוב צמר גמלים ואח
. 'מ צריך ס"י מבשא"הטעם דיב] (א, כב[רפג ). בפשתן

  ).'אם גם בבשר שלא נמלח צריך ס

  יבש בלח
פירורי איסור שנתערבו במאכל רוטב (ב ,  קפט:ד"פס



  )תערובות( ענינים מפתח  

  

קנג
קמח שנתלחלח (א , קצ). א לסננו אינו בטל"עבה שא

  ).ל פסחונתייבש שמעורב בקמח ש

  כבוש
במכניסו לקיום נאסר . נ"בנאד של יי. יין כ( עט :ד"יו

בלא הודח . ע"באין מכניסו לקיום נאסר במעל. מיד
. ביש בו עכבת יין אסור אף בהנאה, אם נאסר מיד

, ל"בענין הנ(פ ). חילוק בין משפך לנאד ולכוס
צריך עירוי ) בסירוגין' אפי(ימים ' ע או בג"במעל

חילוק בין כלי עץ לכלי . ובפחות סגי במשכשכן במים
  .).חילוק בין אוכל לכלי בשיעור כ. עור

ד -ג, קנה.). ע הוי ככ"בצונן מעל' אם שרי(א ,  קנה:ד"פס
אם אומרים בו איידי (א , קנו). כרותח. אם מוהל כ(

בצונן ' אם שרי(ד -ג, קצ). דטריד למיפלט לא בלע
  ).ע מפליט מהכלי"מעל

  כדי קליפה
, ק אוסר השאר"הטעם שאין כ(א ,  רנה:חידושים

  ).במליחה או צליה או בישול אחר המליחה

  כזית בכדי אכילת פרס
דממשו ולא טעמו בטל , פ מותר"בנטל(ד ,  סז:ד"יו

כ כשאיסור "משא, דוקא בטעמו וממשו(ז , ע). ברוב
ואם חייבין עליו ' אם הוי דאו] (ב, סט[עא ). נימוח
  ).כרת

ע מדות ומשקלות "עיי. ראה לעיל אצל טעם כעיקר
  ).פ"כבכא(

  כלי ראשון
ר ולא שהה כלל הכף בקדירה "הוציאו בכף מכ( עד :ד"יו

  ).ר"אם נחשב הכף כ

ת "אחר שהעבירו מהאש מבשל מה(ב -א,  מא:חידושים
ד ולקולייס "חילוק בין תבלין ושמן לשא. או מדרבנן
  ).אם הניחו לעמוד להפיג רתיחתו(ב , מא). האיספנין

. ר"ר אם יש לו דין כ"שאב בכלי מכ(ד -א,  קעח:ד"פס
שהה עד . שהה בו עד שהמים מעלים רתיחה

ר ששפכו ממנו המים "כ(א , קפב). שהרתיחו יפה יפה
, קפג). ר"ר אם יש להם דין כ"והריקו לתוכו מים מכ

  ).ר"ר אם יש לו דין כ"שאב בכלי מכ(א 

  כלי שני
  ).אם מבליע ופולט(ב -א,  מ:חידושים

אם יש חילוק בין יש בו חומץ וציר או (ג ,  קנב:ד"פס
  ).לא

  כלים
סכין של בשר שחתכו בו מולייתא של גבינה ( סה :ד"יו

אסור כי אתי לידי איסור , ב ונתערב הסכין"שהיס
, סט). וחשיב כניכר האיסור' ואיכא למיקם עלי' דאו

אם יש חילוק בין . י בישול מפעפע בכל הכלי"אם ע(א 
איסור שנתבשל ' ס] (א, ג[רמז ). תנור לכלי מתכת

] ד, כ[רפא ). מ"י הכלים מותרים בהפ"ונודע אחר ב
אם ' כף חולבת שתחבו בקדרה של בשר שיש בה ס(

  ).הכף אסורה

עור דומה . ישנים אם כ. לענין בליעה וכ(א ,  רנ:חידושים
  ).לחרס או לעץ

נגד ' אם בסתמא יש במה שבתוך הכלי ס(ד ,  כ:ד"פס

אם . בישל במקצת כ(א ,  קעו-א , קעד). הפליטה
הכניס (א , קעה). 'שיטות הפוס. מתפשט בכל הכלי

). כף חולבת לקדרה של בשר עם משערין נגד כל הכף
חם . שכל הכ. חילוק בין בישל במקצת הכ(ד -ג, קעה

א , קעו). לבין הכניס הכף ששאר הכף נשאר צונן
נפלה (ב ,  קעז-א , קעו). חילוק בין בליעה לפליטה(

 -ב , קפ). 'שיטות הפוס. ב על הקדרה מבחוץטיפת חל
כף חולבת שתחבו (ב ,  קפה-ד , קפד). ל"כנ(א , קפב

  ).אם הכף אסורה' בקדרה של בשר שיש בה ס

  .ע הגעלה"עיי

  מין במינו
). 'מצטרף הכל לס' א ונעשה גוף א"מ וד"מב(ו ,  סו:ד"יו

מ "מב] (א, כב[רפג ). פ"מ לנטל"חילוק בין מב(ד , סז
  ).מ כאילו אינו"מ רואין שא"ושא

  מין בשאינו מינו
צמר . זוחלין באשבורן. נוטפין בזוחלין(י ,  קסה:ד"יו

  ).גמלים ברחלים

בשר שלא נמלח שנתבשל עם בשר שנמלח (ד ,  קנד:ד"פס
  ).מ"מבשא' אם נק

  מכירה לנכרי
באיסור שאינו ניכר שאסרו למכור לנכרי שמא ( ס :ח"או

י המכירה "ברוב עאם האיסור בטל , ימכור לישראל
לגבי המוכר היודע לא . אנשים לא מצטרף' מב. לנכרי
  ).קבוע. נתבטל

  מליחה
  ).בכלים. אין מ( פ :ד"יו

  מעמיד
כשנותנים דם במלח וצוקער להצלילם אם (א ,  סז:ד"יו

  ).מ אסור רק בנותן טעם"אם דה(ב , סז.). מ' נק

  מפעפע
  .).אם ָחלב מ(ב ,  סט:ד"יו

גם שומן הגיד , מ ירך שנצלה בגיד"מ(ב ,  רנה:חידושים
  ).כשקרום מפסיק. ק או נטילה"אינו אוסר רק כ

  נפל לים; מהם' נאכל א
כשצריך לדון על הכלי שנתבשל בו אין (ח ,  סו:ד"יו

כשפליטתו של זה שנאכל נשאר . להתיר האחרים
כשנאסר מצד . נאסר אם הוי כנאבד' כשא. באחרים
, סו). ד לנאבד"י בלי מליחה ואפשר בצלי ל"ששהה ג

  ).מתי מותר לבשל שנים ביחד, נאכל' כשא(ט 

.). אם היינו דוקא בנאכל קודם שנודע הת(ד ,  כג:ד"פס
  .).בנודע הת(ד , רב.). בנודע הת' אפי(א , קצג

  .ראה לעיל אצל חד בחד בדרבנן

  נותן טעם
אם מחשבים הנשפך בחוץ כאילו הגיע לפנים ( נג :ד"יו

אם , מעט דם שנמצא בעת החליבה(נד ). הקדירה
בשליא ודרני שבכבד (ג , סג). ואיך משערים' צריך ס

ג , סז). נ אין הולכים אחר הטעם"ביי(ב , סז). 'צ ס"א
ט כי נולד טעם "וברור שאינו נ' כשהוא פחות מס(

משערינן דמאי ' כחל בכולי(ה , סז). חדש לגמרי
כ בחתיכה שנפלה לרוטב "וכמו. דנפיק לא ידעינן



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קנד

  ).משערינן' וליוהוציאוה בכ

  ).אם מצטרף בלע שבדופני כלי(ד -ב,  קסח:חידושים

  ).קיוהא(ב ,  קפח:ד"פס

  ט"ט בנ"נ
  ).'בבישול וצלי. בחלב שזב ונבלע בתנור(א ,  סט:ד"יו

  ).לשמואל, באיסורא(ג ,  רנו:חידושים

  ).ט"ט בנ"נ(ע חמץ "עיי

  נותן טעם לפגם
י לבין "חילוק בין כלי שבלוע בו דבר חריף ואב( נג :ח"או

  ).י"ח שבישלו בכלי שאב"ד

י האפר "פ ע"רוטב הנשפך בתנור נעשה נטל( נג :ד"יו
חילוק בין תולעת . בזבוב ותולעת(ד , סג). שבתנור

אם דם הוא (א , סז). עכבר. שנתגדל בו לבא מבחוץ
פ "פ אמרינן שנטל"בכזית בכא' אפי(ד , סז). פ"נטל

דין נבלה פ מ"איך לומדים דין נטל. וממשו בטל ברוב
). פ"מ לנטל"חילוק בין מב. לאכילת גר' שאינה ראוי

  ).פוגם ולבסוף משביח(רפה 

  ).פ"דיני נטל(ב ,  קצ-א ,  קפז:ד"פס

  ).נפסד מאכילה(ע איסורים "עיי

  ניכר האיסור
אסור , שרץ שנתפרר ונתערב במשקה או במאכל( ע :ד"יו

אם אסור גם בשאר . ת"או דכעדשה מה' מטעם ברי
ג , ע). איסורים מטעם חצי שיעור או דאפשר לבררו

פירורי אוכל שנתערב במשקה או קום בחמאה (
חטים בשעורים . א לברר"ע וא"א עומד בפ"שכ

מילבין . יבש בלח(ד , ע). שיכולים להכיר ביניהם
בטל ' דמדאו, רובע הקב בסאה ימעט(ה , ע). בקרויט

סכך פסול . צמר רחלים בצמר גמלים. חד בתרי
שום של תרומה במקפה (ו , ע).  כשרהמעורב בסכך

. תאנות שחורות מעלות את הלבנות(ח , ע). של חולין
בשר שלא נמלח (רפג ). פירור חמץ בקמח כיבש בלח
  ).בבשר שנמלח טעמם שונה

כלאי זרעים שנתערבו כל סאה שיש בה (ב ,  כ:חידושים
חתיכת (ד , סז). סכך מחובר בתלוש. רובע ימעט

  ).איסור קטנה שנתערבה ברוטב עבה

  סכין
י צריך "חולבת שאב. בשר רותח שחתכו בס( סד :ד"יו

. כי השומן נסרך יותר במקומו, י נטילה"קליפה וב
, כנגד השמנונית' בענין ס. נטף מרוטבו צריך נטילה

  ).שסתם סכין נקי' י יש לסמוך על הפוס"בסכין אב

   תתאה גבר-עילאה 
דירה על ק. נ"צונן לתוך חם יבש כ(א ,  קפב:ד"פס

  ).רותחת מבחוץ

  עירוי מכלי ראשון
  ).מצלי. ר לע"מכ. חילוק בין ע. בנפסק הקילוח( עד :ד"יו

ר "דהוי ככ, שיטות הפוסקים(ב ,  מא-א ,  מ:חידושים
, ש ממש ומבליע ופולט"דהוי ככ, ק"דמבשל כ, ממש

  ).דמבשל מדרבנן

. ש"ק או ככ"נפסק הקילוח כ(א ,  קעח-ג ,  קעז:ד"פס
ר "מכ. חילוק בין ע. ק"ר או כ"לא נפסק הקילוח ככ

  ).ל"כנ(ב , קפב). לטפה שנטפה מנר חלב על כלי

  קבוע
אסור ] (ג, סח[עא .) ח חשיב ק"בע. באשה(ח ,  ע:ד"יו

). אם חשיב איקבא איסורא] (ד, סח[עא ). ת"מה
חילוק בין נולד הספק במקום ', חנויות כו' ט(ו , קמב
  ).תםלבין פריש כמו החילוק בין דם לכ. הק

פריש מרובא ' אלמנת עיסה אם נק(ב ,  קסא:חידושים
  ).י שמת בעלה ונשאת במקומו"ע

עד ' כי לא נודע הס, טעם ההיתר בנמצא(ד ,  קצה:ד"פס
באלמנת עיסה מטעם דאשה הדרא (ד , קצט). שפרש

  ).ל"כנ(ג -ב, רח). לניחותא

  ריח
  ).ובכלי אין להחמיר, בפסח אוסרין( מג :ח"או

  תולין
, קופות ונפל איסור' ב(ח , קנז). קופות' ב(ב -א,  קנז:ד"יו

  ).דרבנן' ובהב' דאו' יהי' בא

  ).פ"ביותר מכזית בכא(ב ,  קצו:ד"פס

  .ע תולין"עיי

  תרומה
א הוא דוקא במינו או "הא דצריך ק(ב ,  קסח:חידושים

  ).דוקא בממשו

  ).'מ אי סגי בס"ט בשא"נ. ת(ב -א,  קפה:ד"פס

  תעשה ולא מן העשוי
  ).לולב(ג , יא :ח"או

  תפוח
בעצי היער קאי . כת. סתם. ת' יער נק. ת(ג -ב,  רכא:ד"יו

יער . אפשר שת. גינה. אינם כלאים בת. על ישראל
  ).ע"טובים מברכין עליהן בפ

   אחרון-תפוס לשון ראשון 
ל פרושי קמפרש אין כאן "כשי(ד -א,  קיד:א"ז ח"אהע

', מהיום ולאחר מיתה או לאחר ל(א , קיד). חזרה
, בכותב נכסיו לבנו ובנותן מתנה, בקידושין, בגטין

מתי אומרים חזרה או תנאה ומתי אומרים גופא 
מהיום פירי לאחר מיתה או דההתחלה מעכשיו 

ז לחדש "ב זהב לשנה ד"י(ב , קיד). 'והגמר לאחר ל
ל שמפרש "א אף שי"ואסתירא מאה מעי לרב תל

אמר (ג , קיד). 'אזלינן בתרי' כשמסתבר הפי. דבריו
אבי הקטנה איך וויל ניט טוט אייך ווי איר ווילט 

א "סמוכים אמרינן תל' כשאין הל. חוששין לחזרה
מרווח ' רק כשהפי(ד , קיד). 'וכשהן סמוכים הוי ס

חילוק בין ממון לקדושין וגרושין . אמרינן שמפרש
  ).דאזלינן לחומרא

חילוק . אמר זכה גט לאשתי והולך( רסז :ב"ז ח"אהע
ואם מפרש שחוזר , ז"הדיבורים סותרים זא' אם ב

ל ליפות כחה "ואם אפ, ז"סמוכין זל' הל' ואם ב, בו
  ).נתכוין

  תפילין
ברכה (ח , ג). בנשים. דרך לבישה בשבת(א ,  ג:ח"או

למנהגינו שמברכין (יא , ה). קודם הלילה. במסיר הת
ר אין חשש גם כשיש ספק "י ותש"על תש' ברכה א

ר "ל שמברך על תש"י י"בתש' כשיש ס(ו ). י"בתש



  )תפיסה( ענינים מפתח  

  

קנה
  ).להניח

  ).חמירא מציצית( רנ :ד"יו

האות . מ"בחוה. אם מניחים ת(ד -א,  פ:חידושים
, סד). מ"כ בחוה"ט הוא איסור מלאכה משא"שבשויו

חילוק בין מחט נקובה (א , רג). הוצאתם בשבת(ד 
להעמיד מפתחי החלוק דחייב לבין תפילין בשבת 

  ).דפטור

אין (ב , יב). י"דרש. ת(א , ד). ר"ברכה על תש(ד ,  ג:ד"פס
  ).ב"בת(ב -א, לח). איסור להניחם בשבת

  .ם"סת. ע לשמה"עיי

  איטר
ק "ג בחליצה וגם לדעת הת"גם לדעת הסמ(א ,  ד:ח"או

עושה כל מלאכתו בשמאל (ב , ד). מניח בימין. א
א יניח "מ לחוש למ"ומ, וכותב בשתיהם יניח בימין

. כ בשניה"ואח' ד אבכותב בימין יניח בי. גם בשמאל
דלא , בכל מלאכתו בימין וכותב בשמאל יניח בשמאל

תלוי (ו , ד). מניח בימין. ע א"לכו(ד -ג, ד). א"כמ
בחסר פס ידו (ו -ה). בעיקר בכל מלאכתו ולא בכתיבה

א , ה.). הימנית ועושה מלאכתו בשמאל אם הוי א
אם לדעת (ג , ה). חילוק בין נקטע לחסר מתולדתו(

קצת ' ידיו נק' ב. בא(ד , ה). מניח בימין. נ א"י בר"רש
, ה). וכשאין לו ימין מניח בשמאל של כל אדם, שמאל

כותב . ת בכח תליא מילתא ולא בכתיבה"לסה(ה 
ל דמי לשולט בשתי "בימינו וכל מעשיו בשמאל אפ

. ה בת"ל שכ"ג בחליצה י"לדעת הסמ(ט , ה). ידיו
דעת (יא , ה). רק גבי גידם' ל כוותי"וקיי, ק"לדעת הת

א דאזלינן בתר כתיבה יודה כשאינו כותב בימין "המ
שיטות אם ' ד(ב -א, יב ).רק מחמת פגם באצבעות

  ).א"הכרעת המ(ג , יג). תלוי בכח או בכתיבה

  כ"בבה
  ).י"כשהוא מלובש בתש(ב -א,  מה:חידושים

  בתים
). כשאין החריץ והמחיצות מגיעות עד התפר( ח :ח"או

] ב, טז[ט ). 'אם דבק או תפירה חשוב כעור א(יא -ט
' ל עור א"אם התיתורה צ. אין חריצן ניכר מבחוץ' פי(

] ג, יז[ט ). הוסיף בית חמישי] (ג, טז[ט .). עם הב
שלנו . ת. ל מגוף בית החיצון ולא דבוק אליו"השין צ(

). ל"כנ] (ב, כ[י ). כל בית מובדל מחברו בפנים בדבק
  ).הוסיף בית חמישי ולא דבקו(א , יא

  גידם
בחסר פס ידו הימנית ועושה מלאכתו (ו - ה:ח"או

שלא ' מהפוסקים נ(א , ה). בשמאל אם הוי איטר
נפטר ' הי, ז איטר"עי' אם הי(ב , ה). ז איטר"נעשה עי

ה , ה). בשמאל.  להסוברים כן גבי ג-י "לגמרי מתש
או , ימין' ל דנק"ודאי י. כשיש לו יותר כח בידו הג(

רוב האחרונים (ו , ה). ידיו' לפחות הוי כשולט בב
. א"דלא כמ, בשמאל מניח בשמאל. פוסקים דג

ל "ג י"לדעת הסמ(ט , ה). חילוק בין לולב לתפילין
, ה). ק וזאזלינן בתר שמאל דעלמא"ל כת"קיי. דבג
, דיניח בשמאל ויברך, בימין. מסקנת דין ג(יא 

כ יניח על ימין "ואח, למנהגינו שמברכין ברכה אחת
כשהזרוע , ביד שמאל. ג(ז ). ל"כנ( ו ).ש"ויקרא ק

שיטת (ג , ז). קיימת אם יניח על יד שמאל ואם יברך

  ).ב, בסנהדרין מה' התוס

  הדר
  ].ג, כ[ י :ח"או

  זמן
אם . א"זמן שיכיר חבירו בריחוק ד(א ,  ג:חידושים

טעם קדימת לבישת . קודם ליכיר בין תכלת ללבן
  ).ציצית לתפילין

  כתיבה
ט ). כ"נפסל אח' אפי, מעכבן' קוץ א' אפי(ז ,  ח:ח"או

' פר' כ. קלפים ודיבקם' י על ב"תש' כ] (א, יז-ד, טו[
  ).ל"כנ] (ג, יט[י ). קלפים ודיבקם' על ב' א

  ).חוץ לשטה. על המחק. כ, בין השטין' תלי(ה ,  רי:ד"יו

  סופר
  ).איך בודקים שהוא מומחה(ד ,  מז:ד"יו

  רצועות
שלא . ר(יט ). למיתפרהמהו . נפסקה ר] (ד, יז[ י :ח"או

פ "כיון שלכ, ומסיק. עובדו לשמן אם יש להן תקנה
  ).צ עיבוד לשמה לכן יחזרו ויעבדו לשמן"א

  .).נפסקו הר(א ,  ד:ד"פס

  .ע שיורי מצוה"עיי

  שלא כסדרן
טז ). באות אחת' אם הפסול הוא אפי(ז -ו,  טו:ח"או

חילוק אם נפסל . באות אחת שקפץ ממנה הדיו קצת(
ובלא עשה ' בגג הא' בנגע הא(יז ). כ"מתחלה או אח
תיקון ך פשוטה שמרובעת (ז , יח). 'רגל ימנית של י

  ).ס"ל דפסולין שלכ"מנ(עד ). 'למע

  תיתורא
] א, יט[י ). עם הבתים' ל מעור א"אם צ] (א, טז[ ט :ח"או

  ).ל"כנ(

  בין השטין' תלי
  ).ל"כנ(ד -ריג). ס"אסורו לא מטעם שלכ(ה ,  רי:ד"יו

  תפיסה
ק מהני תפיסה "ר' בס(רצג ). באבק רבית. ת(י ,  פב:ד"וי

  ).מ"ס ל"בס

באינו טוען . פלוגתא' בס, בתרי ותרי(ז ,  נה:א"ז ח"אהע
ד סתם גזילה יאוש בעלים "למ' אפי(א , קט). ברי
  .).מ מהני ת"מ

י ראובן וראובן הפקידו "שמעון שלח ספרים ע( א :מ"חו
ת שיש לו על שמעון ויהודה "מחמת טו. אצל לוי שת

. אם מהני ת(א , א). ת שיש לו על לוי"מחמת טו. ת
אם מחויב להשליש לפני . ת על ממון זה"כשיש לו טו

יתחייב . י הת"וע, משומר. כשת(ג -ב, א). ת"הד
לבין . חילוק בין ת. אם מהני ת, השומר לבעלים
הוי כגוזל (ה -ד, א). 'לשומר הב' הפקיד שומר הא

לאחר . ת(ג , ב). ב להחזירע וחיי"מ דאסור לכו"דהגל
אם ] (ד, א[מח ). 'אם יכול לומר קים לי כו' שנולד הס

). חילוק בין יחיד לקהל. ת"מחויב להשליש לפני הד
] ב, כט[פא ). פקדון שאינו שלו. ת] (ב, כב[עה 

  ).כשחוזר לא מהני תפיסה(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קנו

ל מוציאין "רוב הפוסקים ס, תקפו כהן(ד -ג,  רצו:ד"פס
). ח"פדיון פט' בכור לס' ם מחלק בין ס"והרמב, מידו
זכה ' כגון ס, כשאין חזקת מרא קמא(ד -א, רצז

-א, רחצ). אם מוציאין מידו, מהההפקר ותקפו אחר
. ויבם שבאו לחלוק דלא מהני ת' חילוק בין זה לס(ד 

חילוק בין זה לנכסי בר (ג -ב, רחצ). היבם וחולקים
. ת(ד ,  רצט-ד , רחצ). 'שטיא דלא מהני חזקתו מס

א ,  ש-ב , רצט). ברשות. דרגות בת' ג. ברשות שאני
. חילוק בין ת(א ,  ש-ג , רצט). 'קודם שנולד הס. ת(

ביאור שיטת (ד -א, ש). 'בטענת ס. בטענת ברי לת
מ "המרחץ ברשות ל. דת, ש בסוגיא דמרחץ"הרא

דירת המרחץ שלא . ות, דקרקע בחזקת בעליה
בטענת ברי . ת(ג ,  שב-ג , שא). 'מ בטענת ס"ברשות ל

דמיון בין (ב -א, שב). עדים מסייעים' מהני רק כשב
בספיקא . ת(ב ,  שג-ג , שב). לדין נישאה לא תצא. ת

מנה לי (ב -א, שג). בכור' חילוק בין זה לס. דדינא
, שג). בתיקו. ת(ג -ב, שג.). מ ת"י ל"א' בידך והלא או

' מועיל מטעם שנולד הס' קודם שנולד הס. ת(ג 
. 'והיינו דוקא בתופס גוף הדבר שנפל בו הס. ברשותו

  ).בקנס, בנגזל. ת. ע במעות אחרים"צ

  ).נזקקין לתובע תחלה(ע בית דין "עיי

  תפלה
. ם מנין הת"גם לרמב. לרוב הפוסקים מדרבנן( יג :ד"יו

  ).ערבית רשות. ת. מדרבנן

ש או קודם "קודם ב. 'פי' ג. כובד ראש(ד ,  יז:חידושים
הגהות לקיצור פסקי (ב ,  קצז-ג , קצד). ע"שמ
  ).ש"הרא

א ,  שמא-ג , שמ). ם"לרמב' חי(ב ,  שמה-ג ,  שמ:ד"פס
ש לכמה "חמורה מק(ד , שמ). ת או מדרבנן"מה(

ר או אחר "שאלת צרכיו אחר ג(ב -א, שמא). דינים
ג -ב, שמא). ו"אם האבות התפללו בכי(ב , שמא). ח"י
,  שמא).י האבות או כנגד קרבנות"ע. עיקר תקנת הת(

עיקר זמן אחר הנץ שאז זמן זריקת הדם והקטרת (ג 
מוצאי שבת בשבת . ת(ד , שמא). אימורין של תמיד

א שאפשר "לא מטעם מפלג המנחה ולמעלה כ
בשבת (א , שמג). השחר קודם הזמן. וכן בת. להקדים

  ).נ יותר מבחול"מקדימין לבוא לבהכ

  .קריאת שמע. ע הלל"עיי

  אכילה קודם התפלה
  ).לצורך רפואה(א ,  ה:ד"פס

  אתה חוננתנו
  ).אם יאמר בהודאה, שכח(ד ,  יז:חידושים

  ברכו
  ).'כו' ץ חוזר לומר ברוך ה"אם הש(ב ,  יד:חידושים

כשלא שמע מפי החזן אם (ד -ג, ד). ל"כנ(ג -ב,  ד:ד"פס
  ).עונה עם הקהל או אומר אמן

  הושענות
 או', ק ושל יום א"ק לומר של ש"אחר ש(ד -א,  לט:ד"פס

  ).שהאחרון ידחה

  הפסק
אם יש . ש ובת"הפסיק ושהה בק(ב ,  קצה:חידושים

  )חילוק בין אונס ללא אונס

  ובא לציון
  ).טעמי אמירתו(ד -א,  ה:ד"פס

  ועל הנסים
  ).אם אפשר לדלג לצורך קדושה וברכו( קיג :ח"או

  זמן
י דמנחה הוא עד פלג מנחה אם תלוי "לר(א ,  א:חידושים

שעות ' י שחרית עד ד"לר. בזה דערבית מפלג מנחה
  ).ומנחה מחצי שעה אחר חצות

  ץ"חזרת הש
י "ומסיים כל ח, עיקרו עד האל הקדוש(א ,  עז:חידושים

ב -א, עז). ברכות כדי להוציא את מי שאינו בקי
הטעם שאין קטן פורס על שמע ואינו עובר לפני (

  ).התיבה

  מוסף
' י של ב"ל יאמר בכ"מ בחו"בחוה(ד -א,  לט:ד"פס

  ).יםהימ

  מזמור לתודה
טעם הנוהגין . פ"פ לעיוכ"חילוק בין ער(ב ,  רח:חידושים

  ).פ"לאמר אף בער

  מנחה
  .ב, לד. א,  א:חידושים

  מנין
. אבלים. כ כהנים מן המנין"בנ(א ,  שמה-ד ,  שדמ:ד"פס

  ).פדיון קרקע הקדש. חתנים

  נדבה
יוחנן דאמר ולואי שיתפלל ' לר(א ,  ד-ד ,  ג:חידושים

נזכר שהתפלל . אדם כל היום אם צריך לחדש דבר
  ).בצבור. 'כו

  נוסח
. ספרד ואשכנז אין בהם משום לא תתגודדו. נ( פה :ח"או

. נ(א ,  כ:הוספות). אמירת ושמרו. ברכת יראו עינינו
  ).ז"אדה

הנוהגים שלא לאמר ברכת יראו (א ,  ט-ד ,  ח:ד"פס
ואין בזה , א גם כשמתפללים בצבור שאומר"עינינו א

שבברדיצוב אמרו , דומה לאמירת ושמרו. ת"למשום 
  ).ש שלא אמרו"ושם כמה מאנ

  נעילה
  ).כ"ח או צה"סוף זמנה סמוך לשקה(א ,  שמב:ד"פס

  נפילת אפים
  ).הטעם שאין נוהגים ליפול לארץ(ב -א,  שמב:ד"פס

  סעודה בשעת תפלה
 התחיל במנחה קטנה -סעודה קטנה (ד -ב,  לד:חידושים

א , לה). אם מותר להתחיל במנחה גדולה. אם מפסיק
  ).ש"התחיל בהיתר אם מפסיק לק(

  ערבית
, ה"קודם צ. נ שמתפללין ע"נכנס לביהכ(ג ,  א:חידושים

אם דרכו להתפלל מנחה רק עד פלג מנחה יתפלל 



  )כף תקיעת( ענינים מפתח  

  

קנז
ובאין דרכו בכך עדיף , כ"ש אח"עמהם ויקרא ק

רשות . ל ע"קיי(א ,  ב-ד , א). כ ביחיד"להתפלל אח
. מ מסמיכין גאולה לת"ומ. קנוםאבות ת. ד ת"אף למ

מ מצוה "מ(ג -ב, ב). וטעה מתפלל שחרית שתים
' איכא ואין לבטלה רק מפני מצוה עוברת או אפי

. ע קבעה חובה"אם התפלל ת. ב"אינה עוברת וכיו
האידנא . אם גם בהתפלל בשאר לילות קבעה חובה

ץ "ה חובה ממש ולכן אין הש"מ ל"מ. קיבלוה חובה
קדיש . ל מסמך גאולה לתפלה"אם צ(ד , ב). חוזר

  ).ויראו עינינו

ד , שמא.). ע. הפסק טהרה אחרי ת(א ,  רעא:ד"פס
  ).אין לה קבע. רשות(

  צבור
ו , ח). כ"מתפלל ערבית קודם צה. כשהצ(ג ,  א:ח"או

ארעי . מחיצות שאין מגיעות לתקרה אם מחלקות(
  ).וקבועות

  קדושה
  ).ת"אם הוי מה( קיג :ח"או

  ע"שמו
ח אם חוזר לעבודה בברכה "ספק הזכיר של ר(ז ,  ג:ח"או

' אם שייך ולואי שיתפלל כל היום ואי מועיל בי' א
במסופק אם אמר איזו ברכה אם צריך (ט , ג). חידוש
  ).לחזור

  תפלת הדרך
  .ג,  קצו:חידושים

  ה"תפלת ר
  ).כתובים תחלה(ג ,  רט:חידושים

  תשלומים
כשטעה בשחרית , של ערבית עד חצות(ג ,  קצד:חידושים

ת "ע' כשמתפלל מס(ד , קצד). וצריך לחזור ולהתפלל
' עבר זמן ב(א , קצו). אם צריך לחדש, ונזכר באמצע

אשרי בין . תפלות אם יכול להתפלל נדבה ולחדש
  .).הת

  תקיעת כף
  ).כ לשבועה"חילוק בין ת( קצו :ד"יו

  חשש, תקלה
ת שאם לא יניחוה "כשיש ח] (ג, קכ[ עה :א"ז ח"אהע

  ).מתי יש להקל בזה' ולינשא כ

  תקנות
, שכב.). בטל הטעם אם בטלה הת(יג ,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ).על דבר שאינו שכיח לא שייך לתקן(ב 

  ).ללא פלוג. חילוק בין ת(ד ,  קנג:חידושים

  ).ת"משה שאינן מה. ת(ד ,  שלט:ד"פס

  ).תקנות(ע קהל "עיי

  תרומות ומעשרות
חמיטה לא הוי כבישול לענין . אש קובעת למ( סה :ד"יו

התורם משלו על חבירו אם צריך (ד -ב, רכב). זה
. כשלא כיון לפטור הכל רק חלק(ה , רלה). דעתו

התורם משלו על חבירו (ח , רלה.). למ. חילוק בין ת

  ).אם צריך דעתו

  ).י חרש שמדבר ואינו שומע"ע(ב ,  שכג:ב"ז ח"אהע

ב , כו). י מופלא הסמוך לאיש"ע(א ,  כד:חידושים
). ד לענין מבטל איסור לכתחלה"לשא. וק בין תחיל(
כהן ששכר פרה אינו יכול להאכילה כרשיני (ד -ג, כז

ואם שם אותה והוא חייב באחריותה יאכלו . תרומה
אם (א ,  כח-ג , כז). וכן בנכסי צאן ברזל, בתרומה

. מינים' ז. חרובין. ת"מה. קטניות ופירות חייבין במ
פירות קטנים שראוין (ב -א, כח). ענבים וזיתים

ומחלה . אם מעלין מת(ב , צד). לאכילה ולא לזריעה
ישראל ששם פרה (א , קמז). 'ולחלה דאו. דרבנן לת

הפריש פחות משיעור ( ד-ג, ר.). מכהן אם מאכילה ת
מומר (ב , רא). מתי מותר לאכול ממנו כפי החשבון

' מלוה מעות כו(א , רל). וערל חולקין לאשתו כשרה
, רל). אם כך הוא גם כשהלווהו כבר, ומפריש עליהן

אם מועיל גם כשנתן . חילוק בין עני לכהן ולוי(ג -ב
  ).כ"ד שישתלם אח"וכיון שזהו ע

בדיעבד נפטר , מהחיוב על הדמאי(ב -א,  רפו:ד"פס
  ).הדמאי

מילה . חלה. הרהור. ע דבר שלא בא לעולם"עיי
. שריפת תרומה). גילוי דעת(שליחות . סיכה). תרומה(

  ).תרומה(תערובות 

  אכילת ארעי
אם שבת וחצר קובעים בלא נגמרה (ב ,  כז:חידושים

פירות שליקטן לצורך השבת ושלא לצורך . מלאכתן
  ).השבת

  בת כהן
ח שנתעברה "כ שנבעלה לישראל א"ב(ד ,  יג:א"ז ח"אהע

  .).ומותרת לאכול בת

  נטע רבעי
  ).ל"בחו(ב ,  קצז:חידושים

  נכרי
מ תלוי בדין יש קנין " מירוח עכואם] (ג-ב, לח[ ריח :ד"יו

  ).'ם להפקיע כו"לעכו

  קרן וחומש
  ).רק בשוגג ולא באונס(ד ,  כו:חידושים

  תרתי דסתרי
  ).לטמא למפרע ולטהר להבא(ד ,  קכב:ד"יו

לטהר למפרע ולטמא להבא מטעם (ב -א,  רל:ד"פס
האשה מותרת לינשא וצרתה אוכלת . דשחתה
  ).ועוד. בתרומה

  תרתי לריעותא
תרתי , ריאה(טריפות ). ריעותא(ע חזקה "עיי

  ).לריעותא

  תשובה
עד שבא מעשה , גם לעצמו. חשוד לא סגי בת( רנ :ד"יו

  ).לידו

  תשמישי מצוה
השופר ' אפי. כשעבר זמנן נזרקין(ד -ג,  עט:חידושים

אם מותר להשתמש . והבגד עם ציצית שלמים
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קנח

אם מותר להשתמש בהן . כשדעתו להחזירו למצוה
  ).נ"ביהכ. שופר. סכך. ציצית. מנהג בזיון

  



  )הפוסקים גדולי( אנשים מפתח  

  

קנט

  מפתח אנשים

מפתח האנשים מחולק לכמה 
  :מדורים

  גדולי הפוסקים

  גדולי התורה שבדור

  הרבנים השואלים

  מפתח אנשים

  אנשים, שמות גטין

  נשים, שמות גטין

  

  4גדולי הפוסקים

  יהונתן, אייבשיץ
מורה ' הי(ד ,  ע:ד הוספות"יו

  ).שנה' יותר מנ

  )פנים מאירות(מאיר , אייזנשטאט
בקי בכל ' הי(ה ,  רו:ד"יו

  ).ל"כהאריז

  רבינו מאור הגולה, גרשון
אליעזר ' כר] (ג, יז[ קצה :ד"יו

  ).במקומו

  ר האמצעי"אדמו, דובער
לכתוב ' מהראוי הי( יג :ח"או

אך מחמת ' ר שי"לאדמו
  ).שאינו בקו הבריאה

אינו כעת בביתו ( רמה :ד"יו
  ).ה"ה עד קרוב לרויתמהמ

: בשאלה( מח :א"ז ח"אהע
ר הרב הקדוש "אדמו

הלך … מליובאוויטש 
נ "פ(א ,  פו:הוספות). לעולמו
  ).אליו

השאלה שהגיע ( שכז :ב"ז ח"אהע
  ).'ח הרב שי"לכאן לכדו

  רבינו, יונה
א קורה לו "רשב(ג ,  כד:חידושים
  ).מורי
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כי רבים הם , ולא כאשר דן בדבריהם, ת"בשו
  .ואי אפשר לפורטם

נזכרים רק אלו המחברים שמעיר איזושהי 
  .הערה אודותם

  י"ר
' י בעל התוס"ר(א ,  קסד:ד"פס

י "הוא רבינו יצחק הזקן ור
ק הוא רבינו "שבהגהת סמ

  ).יחיאל

  ם מרוטנברג"מהר, מאיר
אם הלכה כמותו (ט ,  מט:מ"חו

  ).מ"בכ

  )בעל ההפלאה(פנחס 
הגאון (א ,  מט:א"ז ח"אהע

  ).ע"פנחס הלוי נ' החסיד מוה

  יהושע, צייטלש
ש הרב "ומ(ג ,  רצא:ב"ז ח"אהע
ודאי אינו … י צייטלעס "ר

ק "בספרי הסמ(רצד ). כלום
הוא … גהות חדשות ה… 

ר "היה החולק על אאזמו
וכל , ל להחמיר בזה"הגאון ז

  ).ראיותיו אין מכריעות כלל

הצמח (מנחם מענדל , קרוכמל
  )צדק
' מתחלה הי(ב ,  כה:ד"יו

כ "בפרוסטיץ ואח
  ).בניקלשבורג

  5ר הזקן"אדמו, שניאור זלמן
ששמעתי ממנו (ד ,  יח :ח"או

בעצמו שיש כמה דברים 
] ע"בשו[ש "שחוזר בו ממש

מפני שנסמך אז יותר מדאי על 
שאומרים (א , כח). א"המ

ז , לה). ר"בשם הגאון אאזמו
סא ). קורא בעצמו בתורה' הי(
סב ). רבינו הגדול' שמעתי ב(
פב ). זכורני שכן עשה מעשה(
… ל "ששמעת בשם רבנו ז(

ק "אלו הייתי שומע כן מכ
, ל ודאי הייתי מחמיר"רבינו ז

', ן בפיאכן אני לא שמעתי כ
, כ מזה להיפך"ג' ואין ראי

כ מי שיוכל להחמיר "ואעפ
א כן "הואיל וי… לעצמו 
שמעתי קבלה (פד ). ל"משמו ז

קיא ). ר"אמיתית מאדמו
בפירוש שמיע לי מני דמרן (

  ).ר"כאאזמו
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  .ע שלו"הסידור והשו

 -ע "ם ושו"ס רמב"וראה גם מפתח הש
  .ע רבינו הזקן"רשימת הציונים לשו

ר "והכשירו אאזמו(א ,  ח:ד"יו
אמר לנו (ב -א, כה). הגאון

' שהי… ר "בשם הרב אדמו
, נ[נו ). וציוה לשרוף… שאלה 

). ר"פסק אאזמו' פעם א] (א
ר "י מאאזמו"כת' תשו(ז , סג

כשם (ח , סג). ע"ע זי"הגאון נ
שבין קדשי קדשים לחולי 
). חולין כך גבהו דרכיו מדרכנו

קב ). ל"ואמר לו בזה(עד 
כשם … בסוף ימיו חזר בו (

שבין קדשי קדשים לחולי 
). חולין גבהו דרכיהם מדרכינו

 נגד אין לנו להתחכם(ד , קד
הגהה (ד , קיד). 'דעתו הק

). ג מעיל צדקה"ק עה"כתי
). כ"רבינו זקני מ(א , קלח
' נשים מומחות דלאזני(ד , קנד

ל "אמרו שרבינו הגאון ז
זכורני כד (ו , קסג). החמיר

ר "הוינא טליא התיר אאזמו
מאד ] (ג, קג[קעב ). ע"הגאון נ

מקפיד ומזהיר שיעשו ' הי
זכורני (קעה ). מקוה חמה

שבלאזני ראיתי ממה שהובא 
לו חצי עגול ככדור מקליפת 

קעו ). ק"רמונים מאה… רמון 
התפאר מאד במה (ב , ג"ח

שתיקן מקואות שיהיו יכולים 
דברים ' מן ג' א… לחממן 

, קפ). ל בחייו"שהתקין הוא ז
י ציווי "ב עפ"שו' הי(ה 

] ב, כג[רא ). ר הגאון"אאזמו
' שמעתי מדודי הרב הג(

 מאחיו ל ששמע"ל זצ"מהרי
] ד, לח[ריח ). ע"נ' רבינו הג

ל "ז הרב מוהרי"שמעתי מדו(
ר "ל ששמע מאחיו אאזמו"ז
שמעתי : השואל' בל(רכ ). ל"ז

מ דיאנוויץ ששמע "מהה
ז "ר שיישב הט"מאחיו אדמו

ז התיר "ולפ… ] בהיתר חדש[
). ל"ז שמעתי מהרב הנ"כ… 

ששמע ' כמדומה לי שא(רכג 
רכט ). ל"ר ז"זאת מפי אדמו

מפורסם ' זכרתי המעשה שהי(
בלאדי בשנים הראשונים של 

ובא עם השאלה … דירתינו 
ע "ר הגאון נ"לפני כאאזמו

… ונשא ונתן טובא בדין זה 
ת "ז שו"ע' וכמדומה שכ

כשם שבין (רצט ). באריכות
גבהו … קדשי קדשים 
העיד (דש ). דרכיהם מדרכינו

). ע"ר נ"אאזמו' ששמע מכ… 
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קס

ר "שצוה כאזמו(יח , שיד
… ע להדאקטער "ון נהגא

כ העלה "אח(שכ ). שיבאר לו
שיעור הריס והתורמוס פחות 

ה , שלד). ש בשולחנו"מעט ממ
כנודע מדרכו בקודש לדקדק (

וכמו בענין , ומדות' בשיעורי
ידעתי (א , שלו). הרביעית

מיעוט ערכי לעמוד על כוונת 
ע אשר מאד גבהו "ק נ"כ

ש "מ(שמט ). דרכיו מדרכינו
 :הוספות). ע"ז נ"בשם כאאמו

עיני ראו בלאדי (א , כא
  ).מ אסר"ר נבג"שאדמו

: ל"מהרי] (ג, לז[ ל :א"ז ח"אהע
ה , מט). שמעתי מפי קדשו

אמר לי … ודודי הרב הגדול (
). ע"ר הגאון נ"בשם אאזמו

שמעתי מדודי הרב (ב , סג
שדעת רבינו … הגדול החסיד 

הגהות על תשובת (פז ). ל"ז
קמג ). ל"ר הגאון ז"אאזמו

שיב לענין שם כלה כחמותה ה(
  ).'כו

' תשו( קנב :ב"ז ח"אהע
). י"ע כת"ר הגאון נ"כאאזמו

ת "ק הגהה לשו"כתי(ג , קפח
ה , קפט). א ששון"מוהר

שהוגד לי משני אנשים (
שנשאל , לומדים מורי הוראות

ר "מלפני רבינו הגדול כאאזמו
הגהתו (ריד ). ע"הגאון נ

ריט ). ש"ת מהרא"לשו
ץ "מ' דוד מרודני' שמעתי מר(

מלמד בלאדי ' דאולע שהי
ע ועל ידו נשאל "בקיץ תק
ע שאילת גט ההוא "ממנו נ

כמדומה … וצוה לכתוב 
ל "ששמעתי מדודי הרב ר

רכב ). כ חזר בו"ל שאח"זצ
). ע"ר נ"בשם אאזמו' נמצא כ(

ת "הגהתו לשו(א , רל
רלב ). ל"כנ(רלא ). ש"מהרא

הגהתו (ג ,  רלג ).ש"הגהתו לב(
ג , רלד. )ש"ת מהרא"לשו

הגהתו (ד , רלד). ש"הגהתו לב(
ט , רמד). ש"ת מהרא"לשו

י , רמד). הגהה אחרת. ל"כנ(
). ש"הגהתו לב(רמו ). ל"כנ(

א , רפד). רבינו' ותי(רמט 
ממורינו ' ראיתי בנוסח א(

ע פסק בסידור "ז נ"ורבינו אא
שהיה דעתו (י , רצא). גט מומר

שכך שמעתי … להקל בזה 
שהיה מעשה כזו (רצד ). בשמו

ממש בדור שלפנינו והיה דעת 

ע להסכים "ר הגאון נ"אאזמו
עם דעת הרב שהיה רוצה 

הגהתו (א , שו). להקל בזה
ח , שז). ש"ת מהרא"לשו

ו "ל בגליון תויק"הגהת מהרי(
פ "והטעם ע(שכז ). בשמו

ז "ר א"הסוד שמעתי ממו
כמדומה לי (שצב ). ע"נ

… ששמעתי כבר מאיזה למדן 
מ "בגר נ"כ מאזמו"שאלו ג
, ל איך יעשו הם"הגאון ז

כמדומה לי שאמר לי האיש 
אך איני , ל שהקיל בזה"הנ

הגהתו (תי ). זוכר זה על בירור
תיב ). ש"ת מהרא"לשו

' ר בש"העדות שהעיד כת(
ש "ומ(תיג ). ע"ר נ"אדמו
ר שנשמע לו בשם "כת

ודאי … ע "ר הגאון נ"כאאזמו
בירור שאמר כן בלי ' אילו הי

, ספק הייתי מבטל דעתי בזה
' כי מי יבוא אחר המלך כו

וכגבוה שמים מעל הארץ גבהו 
אך ידוע ', דרכיו מדרכינו כו

לנו שיוכלו לומר בשמו מה 
ולזאת אין לסמוך ', שאינו כו

הגהתו (ג , תטו). על השמועות
ת "הגהתו לשו(ה , תטו). ש"לב

לפי מה (תכ ). ש"מהרא
ר הגאון "ששמעתי שאאזמו

אך כמדומה לי … צוה 
ליב ' ג ר"ז הה"י מדוששמעת

ל בסוף "ל שחזר בו רבינו ז"ז
תכג ). ימיו וצוה לכתוב

כמדומה לי ששמעתי שרבינו (
' ש מעל"כמ… ל חזר בו "ז

תכו ). ל שצוה"בשם רבינו ז
הגהתו (תכז ). ש"הגהתו לב(

תמג -תמ). ש"ת מהרא"לשו
). נוסח גט מומר לרבינו הזקן(

וציוה שלא (ב ,  עו:הוספות
ד -ג, עו). לכתוב שאנו מנין

ששמעתי מרבינו : בשאלה(
ץ "ע שצוה לההמ"ל נ"הגדול ז

ה אליעזר בהיות דירתו "מו
ושאלתיו … ] לאזניא[במחנינו 

ואחר כמה … הטעם ואמר 
ל "שנים בהיות רבינו הגדול ז

… ואמר … ק ליאדי "בק
מסופק ' ל הי"נהירנא שרבינו ז

זוכרני בעת … וצוה … 
ר "שהיתי משמש את אדמו

  ).ע ואירע"הגאון נ

ע דרשותיו "ר נ"אדמו(ט ,  ע:מ"חו
ל "ל ז"כותב אחיו הרי' הי

  ).משלם לו' והוא הי

ה שם שהיא "ההג(ד ,  ז:חידושים
אך … ל "ל ז"י אחיו הרי"כת

שאמר שכן פסק רבינו הגדול 
ר הגאון "מר אחיו אאזמו

ר "ד אאזמו"וכ(ב , נז). ל"ז
ל "דודי מהרי' ל הובא בתשו"ז
ה היא "וזו ההג(ד , סז). ל"ז

ג בעל "ז הה"י אחיו דו"כת
שארית יהודא שאמר ששמע 

, קעב). כן מפיו הלכה למעשה
הדברים שכתבתי כן דברי (א 

  ).ל בדרוש"ר הגאון ז"אאזמו

וצריך … ' והרב כ(ד ,  יט:ד"פס
להבין זה היטב דעתו דעת 

ר "ל כאאזמו"עכ(א , נ). תורה
ג , נ). ל שמצאתי אצלי"זצ' הג

). ל"ן זר הגאו"אאזמו' וכ(
ר הגאן "ומשם אאזמו(ד , קכג
ל "ל שמעתי מדודי הרב רי"ז
ב הישיש "ל ומהשו"זצ

… ז כתב "ע(א , קלב). 'דרודני
ר "י בשם אאזמו"דודי השא
ז "ונשאל ע(ג , קנד). ל"הגאון ז
ל מן "ר זקני הגאון ז"כאאמו

). והשיב לו… מתלמידיו ' א
ל "ר ז"וכתב אאזמו(ד , קצט
נדפס [ט "ק' ד סי"ליו' בחי
ז "דו(ב , ריג]). יח' ת סי"בשו

לי משם רבינו ' ל א"ל ז"ההגרי
ג , ריג). ע"ע זי"ל נ"הגאון ז

ל "משום רבינו ז' סיפר לי א(
ד , ריג). והשיב… ששאלוהו 

ג , רטז). ל"שמעתיה מרבינו ז(
ר הגיד לי "ובשם אאזמו(

לפי מה (ד , רצ). פ"הרר
ר הגאון "ששמעתי שאאזמו

אך כמדומה לי … צוה 
ליב ' ג ר"ז הה"מעתי מדושש
ל בסוף "ל שחזר בו רבינו ז"ז

ש "ומ(ד , ג). ימיו וצוה לכתוב
ר שנשמע לו בשם "כת

ודאי … ע "ר הגאון נ"כאאזמו
בירור שאמר כן בלי ' אילו הי

, ספק הייתי מבטל דעתי בזה
' כי מי יבוא אחר המלך כו

וכגבוה שמים מעל הארץ גבהו 
אך ידוע ', דרכיו מדרכינו כו

לנו שיוכלו לומר בשמו מה 
ולזאת אין לסמוך ', שאינו כו

  ).על השמועות

  גדולי התורה שבדור

חתן (אברהם שיינעס משקלאוו 
  )ש"ז בזוו"אדה

הגאון החסיד רבי אברהם שיינעס 
הוא , מגאוני שקלאוו' הי



  )שבדור התורה גדולי( אנשים מפתח  

  

קסא
ד ולרבנו "נתקרב לחסידות חב

. הזקן שלקחו לחתן לבתו
  .א. אודותיו בית רבי נט

ראה הערות (ח - רצז:ב"ז ח"אהע
א "שהיו מחולקים בזה הרא

מסטאראשעלי והגאון רבי 
והגאון , גרשון משקלאוו

ל הגיש הדבר לפני "החסיד הנ
כ שלח את תשובתו "ואח, רבנו

, אל הגאון בעל בית אפרים
השאלה : הכותב בתשובתו

ושני , הנזכרת הובאה אלי
' תשובות בדבר מכבוד הרבני

ג החריפים ובקיאים "המאה
י "ו אברהם נ"מ' המפורסמי

ו "ק שקלאב ומ"ץ דק"מו
מנחם מענדל נכד הגאון 
ר "החסיד קדוש עליון מוהר

ראה (שלב ). ל"זלמן מלאדי ז
שרבנו ביקש ממנו , הערות

ובו , ד"לכתוב הסכמתו לפס
גם אנכי באתי בכחא : כותב

דהיתרא דעדיף ולהסכים 
בשריותא דההיא איתתא על 

הרב המפורסם ' ידידי כ
י וטב הורה " נמ מענדל"מוהר
אך מחמת שידידי הרב … 
ל הוא מיראי "מ הנ"מוהר

הוראה ואינו רוצה שיסמכו 
לכן באתי למלאות , עליו לבדו

, כ"רצונו ולכתוב הסכמתי ג
אך , ומעתה יצא הדבר להיתר

בתנאי אולי יש איזה שינוים 
; אזי ישתנה הדין' שלא כדברי
ח "שאחרי הדו', כן אמנם הי

נתברר כמה פרטים קצת 
ד "שוב פנו בשאלה זו ב, אחרת
והשיב להיתר , טורסק' דק
). לג' ובארוכה בסי, שלג' בסי
  ).י"א נ"ש הר"כמ(תנו 

ץ "ר אביגדור הכהן מ"אברהם ב
  דליובאוויטש

שמפני , ראה הערות( שמז :ד"יו
איזה טעם לא רצה רבנו לבוא 

ל "והורה להרב הנ, אל החתום
  ).שישיב בשמו

 הרב המפורסם? (רסד : ז"אהע
חתום (שס ). ץ דקהילתנו"המ

  ).עם רבנו

ע רבנו הזקן "הסכמתו נדפסה בשו
  ).ז"זיטאמיר תרט(

ק "אברהם אבלי מפאסוואל אבד
  ווילנא

הגאון רבי אברהם אבלי 

ק דווילנא "מפאסוואל אבד
ק "אבד' הי) ו"תקצ-ב"תקכ(

בווילנא בתקופה שאחרי 
על ). ו"תקצ-ד"תקס(א "הגר

תשובותיו שהגיעו לידי רבנו 
. י.ראה קובץ יגדיל תורה נ

ועל הקשר שלו , קלח' ב עמ"חנ
ד "עם רבנו ראה נשיאי חב

בית "וב. 70' ובני דורם עמ
בדרך "ב מסופר "פ" רבי

גם במינסק ' נסיעתו הי
ובווילנא וכל גדולי המנגדים 
' התראו עמו וביחוד הגאון ר

ה מווילנא והגאון "אבלי זלה
ה ממינסק "ד טעביל זלה"ר

בהרבה ענינים מ "להם מו' והי
בנגלה והראה להם זרוע עוזו 

עד ' כי כל רז לא אנס לי
… שנתבהלו מרוב חכמתו 

כ היו מריצים "ואח
שאלותיהם אליו בכל דבר 

מאיר עיניהם ' הקשה והוא הי
בתשובותיו כאשר ישאל איש 

  ".'בדבר האלקים כו

ראה הערות ( עה :א"ז ח"אהע
  ).ל השיב בזה"שגם הגאון הנ

'  מדור ספק למי סי:ב"ז ח"אהע
  ).ראה הערות(כג 

ראה הערות שגם ( פה :מ"חו
  ).ל השיב בזה"הגאון הנ

ק "אברהם שמחה אבד
ס בנין של "מח(אמטשיסלאוו 

  )שמחה
הגאון רבי אברהם שמחה 

הגאון (בן ) ה"תרכ-?ה"תקנ(
אחיו של ) רבי נחמן מפוהסט

הגאון המפורסם רבי חיים 
ס בנין של "מח. ין'מוואלאז
' הי). ט"רכווילנא ת(שמחה 

) ז"משנת תקפ(רב בראקוב 
ואחרי פטירתו של , וביחוב ישן

הגאון רבי יעקב ליפשיץ 
מילא את מקומו ) דלקמן(

משנת (ברבנות אמטשיסלאוו 
אודותיו ראה עץ ). ה"תקצ

כפר , משה צינוביץ(חיים 
  ).100' עמ, ב"ד תשל"חב

ראה לקמן אצל הגאון רבי 
אודות תשובת , יעקב ליפשיץ

רבנו הזקן אליו בקשר 
 -לכתיבת שם העיר בגטין 

אמטשיסלאוו ולא 
כ "אמנם גם אח; מסטיסלאוו

המשיך הגאון רבי אברהם 
שמחה לכתוב בגטין את שם 

כששלח ". מסטיסלאוו"העיר 
שאל בזה , גט כזה לראמען

ץ "הרב שניאור צבי סגל מ
ורבנו , דראמען אצל רבנו

' ז סי"חאהע(משיבו באריכות 
ו מסטיסלאו"לכתוב ) רנב

". דמתקרי אמטשיסלאוו
אמנם ידע רבנו שלא בקל 

אחרי , יקובל אצלו תיקון זה
שלא הועילה תשובת רבנו 

לכן כתב רבנו אל , הזקן
' שם סי(ל "צ סגל הנ"מוהרש
מועיל ' והנה אם הי): שצב

ץ שיכתוב "להטות את המ
מסטיסלאוו דמתקרי 
אמציסלאוו או אמטשיסלאוו 

אך בתנאי … נכון מאד ' הי
ז "כ' כפול שיכתוב לו מעל
ולא , בשלימות בעצמו דוקא

כי בשמי ימשך , ו"בשמי ח
מזה התנגדות ושנאה עליו 

רק , כדרכם ויגדל הנצחון
ז יכתוב "וכ… מעצמו דוקא 

מדעת עצמו שלא יבין שממני 
  .ו"היא ח

ובהשגחה , ב"בשנת תרי' זה הי
, כ"הנה איזה זמן אח, פרטית

ת אל "ל בשו"פנה הגאון הנ
 כתיבת שם העיר אודות, רבנו

' ובכתבי הנכרים נק, אילינא
רבנו ). רנג' שם סי(אילאינא 

ובסוף , ניצל הזדמנות זאת
הואיל : תשובתו הוסיף
ת כתב לי "ואתרחיש שכ

אמרתי להודיעו אשר , מכתב
' ץ דק"נשאלתי מהרב המ

ראמען על גט שנשלח 
ונכתב בו , לשם' ממחניכם הט

והשבתי לו , מסטיסלאוו לבד
ז אגב עיוני "ועכ, להכשיר הגט

ד שלכתחלה "בזה נראה לע
ודאי צריך לכתוב מסטיסלאוו 

ואין , דמתקריא אמטשיסלאוו
בזה משום הוצאות לעז על 
גיטין הראשונים כיון 
שמחלקים רק בין דיעבד ובין 

' ת יהי"ואם רצון כ. לכתחלה
לעיין בזה למעשה אזי ימחול 
לצוות להודיעיני ואשלח לו 

  .רדבריי בזה והוא יבחו

ל "גם הגאון הנ( עד :א"ז ח"אהע
ת בנין של "השיב בזה בשו

וראה גם . ו' ע סי"שמחה חאה
פג ). י קצב"עולת יצחק סוס

ל "ראה הערות שגם הגאון הנ(
  ).השיב בזה



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קסב

ץ "והמ(ד ,  רנב:ב"ז ח"אהע
ץ "ש ההמ"מ(ו , רנב). 'דשם כ
שצב ). ראה לעיל(רנג ). דשם

  ).ראה הערות(תד ). ראה לעיל(

ת נוספות מאתו בקובץ יגדיל "שו
עוד . ג-צב' ס סי"ח. י.תורה נ

 231י "תשובות מאתו בכת
  .648י "א ובכת, קפד

  ג מקרעמענטשוג"הרה, אהרן
בנה של הרבנית פריידא בת רבנו 

ר "ב' אלי' הזקן ובעלה ר
ראה אודותיו בית רבי . מרדכי

החסיד "ג " בשוה114' עמ
ה "אהרן זלה' המפורסם ר

דול ג' מקרימענטשוק שהי
, מאד בתורה ויראה ובחסידות

צ "ר בעל צ"שאדמו… ושמענו 
ע בעת שחזקו עליו דברי "נ
לרב והוא לא ' ש שהוא יהי"אנ

ע גם בזה "דחה א… רצה בזה 
ל "ר אהרן הנ"שיקבלו את הר

". ע"שגם הוא מנכדי רבינו נ
שצז ' עמ(וראה גם מגדל עז 

על ביכלאך חסידות ) 66' הע
. שרשם מה ששמע מרבנו הזקן

' ר' ד הרב הג"ב"רבנו קורא לו 
  ".צ"אהרן מקר

, 42' א עמ"השיחות תש' ראה ס
, 147' ו עמ"השיחות תרצ' ובס

חתן רבנו האמצעי ' שהוא הי
בעלה של בתו הרבנית שרה (

. י.נ" (היהודי"גם ב). ש"בזוו
' כותב ר) 73' ו עמ"טבת תרצ

אהרן ' דן תומרקין כי הגאון ר
ר "חתנו של האדמו"' ל הי"הנ
  ".מצעיהא

ב "ת ח"ימי מהרנ(ובספרי ברסלב 
שיח . גידולי הנחל. אות נא

) ד אות תשיד"שרפי קודש ח
' ק ר"חתן הרה' כתוב שהי

שנשא את בתו , נחמן מברסלב
, אחר שנתאלמנה' מרת חי

ובקרעמענטשוג היו דרים 
שהיו נכדי רבנו הזקן , נכדיו

  .ק מברסלב"ונכדי הרה

ד "הגיעני שאלה זו מב( קא :ח"או
קב ). צ"אהרן מקר' ר' הרב הג

  ).נא' ראה הערות לסי(

' צ דק"והנה מהמ(ד ,  מז:ד"יו
  ).קרימינצוק נשאלתי

  ק ווילקאמיר"אהרן הלוי אבד
הגאון רבי אהרן מווילקאמיר 

רבה של ' הי, )כ"תר-ה"תקמ(
קהלת המתנגדים בווילקאמיר 

ל בטלן "יחד עם הגרי(
א עד "משנת תקע, )דלקמן

ת זכר "ראה מבוא לשו(כ "תר
ד "הוצאת כפר חב, יהודה
  ).14הערה , א"תנש

ראה לקמן אצל אייזנשטאט 
  ).בעל הפתחי תשובה(

  רבי עקיבא, איגר
הגאון המופלא המפורסם רבי 

) ח"תקצ-א"תקכ(עקיבא איגר 
פגישתו עם . רבה של פוזנא

ר האמצעי תוארה "ק אדמו"כ
אגרת (ק שלו "במכתבו שבאג

  ).כה

' אשתקד נשלח תשו( נא :ח"או
' לכל המדינות מהגאון ר

י שהחמיר מאד "עקיבא איגר נ
' וצווח ככרוכיא להזהר בעשיי

  ).ל"כנ(ד -קג). ש לפסח"יי

הגאון ' בתשו] (ג, נ[ נו :ד"יו
המפורסם רבי עקיבא איגר 

  ).י הורה"נ

' כ" היום"ב( רצז :ב"ז ח"אהע
ז מסופר שהגאון "א תרמ"מנ
ל הסכים להיתר בשאלה "הנ
הגאון ' וראיתי בתש(שסו ). זו
… י "עקיבא אייגר נ' ר

  ).ח"ודפח

בעל (אברהם צבי , אייזנשטאט
  )פתחי תשובה

רמט ' ד סי"התשובה שבחיו
נכתבה אל הגאון החסיד רבי 

בעל (נפתלי הירץ קלאצקין 
שפנה באותה , )אילה שלוחה

שאלה גם אל הרבנים 
הגאונים רבי אברהם צבי 

בעל הפתחי (אייזנשטאט 
ורבי אהרן הלוי ) תשובה
פ "ע. ק ווילקאמיר"אבד

בקשתם שלח את תשובתם אל 
מ שיכתוב את "ע, רבנו

. הסכמתו לדבריהם בתשובתם
הגם כי דברי : "ז משיב רבנו"ע

' ג בעל פתחי תשובה שי"הה
ג "ומה שהסכים עמו הה

צ "א' א מווילקאמיר שי"מהר
כ "ז אמרתי ג"עכ, הסכם דידי

למלאות רצונם להשיב כי נכון 
אה נכון לכן נר… כ "ד ג"לפע

ג בעל פתחי "כפסק הרב הה
כ "שהסכים לו ג' תשובה שי
', ג מווילקאמיר שי"הרב הה

ואף שאינם צריכים 
  ".להסכמתי

ר "ברוך מרדכי ב, אייטינגא
  ק באברויסק"אליעזר אבד

הגאון החסיד רבי ברוך מרדכי 
מתלמידי ) ב"תרי-?(אייטינגא 

א שנעשה לתלמידו של "הגר
מארבעים ' למע. רבנו הזקן

עד , ד באברויסק"אב' שנה הי
  .א"ק בשנת תרי"שעלה לארה

ע רבנו הזקן "הסכמתו נדפסה בשו
ובלקוטי ) ז"זיטאמיר תר(

וראה ). ח"זיטאמיר תר(תורה 
ד דברים שנכתבו "גם חיו
  .ובהערות שם, ו' משמו סי

תולדותיו בקובץ אהלי 
 57' ליובאוויטש גליון ד עמ

  .ואילך

ראה קובץ ( קפד :ב"ז ח"אהע
, ה"ו סרפ"חל. י. תורה ניגדיל
והיא , ת היא אליו"שהשו

: ומתחלת, א"משנת תקפ
לעיין מר במילתא בעובדא 

בתשובת הגאון ; דאתא קמן
לאשר ברוחו פי : ל מתארו"הנ

דעת תורה ויראת שמים , שנים
, ידיד בן ידיד, מנה אחת אפים

מגזע קדושים חכם חרשים 
ש "הרב המובהק חסיד ועניו כ

). ו"ה מנחם מענדיל נר"מו
ראה הערות שגם (ח -ריז

ל השיב "הגאון החסיד הנ
ר כיון השעה "כת(תלח ). בזה

שהתחלתי לעיין בזה איזה 
שבוע קודם ביאת מכתב 

רק מטרדתי לא הייתי , קדשו
ר "י רצון כת"ועפ, דוחק השעה

אך אין . ראיתי לגמור הענין
, לבד בזה] ד"[רצוני לסמוך ע

כ "ר לעיין ג"א יראה כת"כ
  ).בכל זה

שהוא , ראה הערות( עד :מ"חו
  ).הבורר של רבנו, כנראה', הי

מאתו בקובץ יגדיל ' עוד תשו
משנת (ג "א ספ"חל. י.תורה נ

אודות טבח שהוציא ) ה"תר
ובמשך : ומסיק, י"טרפה מתח

הזמן יסע לליבאוויץ מכון 
שם יקבל , ר"שבתו של אדמו
, ד של שלש"דברי חברות בב
ויחזורו , ר"כאשר יורה אדמו

גם נדפס מאתו . לכשרותם
  .כג' עמ" מגדל עז"ב

  ק סמילא"אבד, יעקב' ארי
יעקב ' הגאון החסיד רבי ארי

ס "מח, )ז"תקפ-?(מסמילא 



  )שבדור התורה גדולי( אנשים מפתח  

  

קסג
יעקב מסמילא ' ת ר"שו

ת "בשו). ד"פיעטרקוב תרס(
לב נדפסה ' רבנו הזקן סי
ז "ע אדה"ובשו, תשובה אליו

ו נאמר "סדילקוב תקפ' הוצ
ראה (ע "שכתב הסכמה לשו

כפר , ז"כה של אדהספרי ההל
על , 41' עמ, מ"ד תשד"חב

בית ' בס). ז"ע אדה"יחסו לשו
) ז"סדילקוב תקצ(אברהם 

נדפס הספד ) א, לח(בסופו 
עליו מאת הגאון רבי אברהם 

שנפטר : ד חרסון"אבלי ראב
ק שנת "יוד מנחם אב בעש

בקובץ יגדיל תורה . ז"תקפ
 18' עמ' ירושלים גליון ב
  .נדפסה תשובה ממנו

ז "ואח: ע"גב( סה :א"ז ח"אהע
א , סו). ד דסמילא"נודע להב

ג "ושלחו אותה להרה(
וכן משמע … דסמילא 

ה , סו). ממכתב הגאון דסמילע
סמילע ' ג דק"והנה הרה(

ת שלו "נדפס בשו; כתב
  ).ב' ע סי"חאה

'  מדור ספק למי סי:ב"ז ח"אהע
  ).ראה הערות(יז 

ק טיוטת "עוד לפנינו צילום כתי
אני אחרי גם : (תשובת רבנו

ג "רואי דברי הרב המאוה
ה יעקב "המפורסם הישיש מו

י שפתח פיתחא להתירא "נ
כ "הנני נעשה ג, )דהאי איתתא

סניף לדבר מצוה להסכים 
… מסמיליאן … בהתירא 

י אייר "ח' ג' ח יו"ד הבעה"כ
מנחם ' נא) ג בעומר"ל(ק "לפ

ש "ר מוהרש"מענדל באאמו
  .ה"זללה

ק "יצחק אייזיק אבד, ד"בהר
בעל פני (וויטעבסק ואוסטראוונע 

  )יצחק
הגאון החסיד רבי יצחק אייזיק 

, )ז"תרכ-ז"לערך תקל(ד "בהר
לערך (רב באסטראוונא ' הי
כ "ואח) ז"תקס-ב"תקנ

חלק מתשובותיו . בוויטעבסק
ת פני יצחק "נדפסו בספרו שו

ועוד נמצא ). ט"ווילנא תרס(
ת שלו "בכתובים כרך שו

י "כת(שעדיין לא נדפסו 
2341(.  

ע רבנו "הסכמותיו נדפסו בשו
; ז"זיטאמיר תר(הזקן 

בלקוטי ) ז"זיטאמיר תרט

) ח"זיטאמיר תר(תורה 
ווארשא (ח "ובסידור עם דא

  ).ז"תרכ

ראה הערות שגם ( נא :ח"או
ל השיב "הגאון החסיד הנ

פה ). ראה הערות(נו ). בזה
ראה שם (קד ). ראה הערות(

ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ
  ).בזה

ג הישיש "ד הרה"עכ( לו :ד"יו
ד "י בהר"צ אייזיק נ"מוהרי

ק וויטעפסק ששאל "ץ דק"מו
ראה הערות (סא ). ז"דעתי ע

ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ
וראה גם . ל"כנ(ב -רמא). בזה

ראה (רס ). כה' מגדל עז עמ
  ).הערות

מח ). ראה הערות( ה :א"ז ח"אהע
, השאלה באריכות היא שלו(

. )ז"ת פני יצחק סט"ראה שו
ראה הערות שגם הגאון (נט 

  ).ל השיב בזה"החסיד הנ

, ראה הערות( קעה :ב"ז ח"אהע
הרבנים : ובאות ד

ק "המפורסמים דק
: ראה הערות(קפ ). וויטעפסק

שישלחו אלופי הקהל אחר 
בקי בטיב גיטין כמו ' מורה א

אייזיק מוויטעפסק שיבא ' ר
ראה . א"ר(קצב ). למחניכם
). ראה הערות(רל ). הערות
ק "ד דק"בב] (ב, פח[רמא 

עובדא (יח , ערה). וויטעפסק
… בוויטעפסק … אתי לידינו 
ל רצו להתיר "הנ' והרבנים דק

ראה ; ואני מחיתי בידם… 
; רעו' הערות שהכוונה לסי

, רעז). ראה הערות(רעו ). תלו
). וראה הערות, י"א נ"הרר(א 

ר "כן אמר לי הר(ב , רצא
' ץ דק"ץ וד"יצחק אייזיק מ

ראה (שא -ש). קוויטעפס
גם אני אחרי (שכד ). הערות

רואי דברי הרב המפורסם 
ד "י אייזיק אב"ת מוהר"כש
מסכים … ' וויטעפסק שי' דק

ראה (שמו ). כ לדבריהם"אני ג
ראה הערות (שנה ). הערות

פ "שגם הוא השיב בזה ע
ראה (שעד ). בקשת רבנו

ראה הערות (שפא ). הערות
ל נשאל "שגם הגאון החסיד הנ

: ומתחיל תשובתו, להשיב בזה
' תמהני למה איכפל מעל

עד דמגרר גרמי , לכתוב אלי
ליכול בשרא שמנה ' וכו

אפתורא דדהבא כבוד 
אך מאחר ', ר שי"אדמו

דאיכפל כמה פעמים 
י "פ ע"וגם בע, במכתביו

מוכרח אני , עוברים ושבים
). להשיבו עניות דעתי בקצרה

בנדון שביקש : ומתחיל(תי 
כ לחוות "כבודו לצרף אותי ג

תטו ). ד הגט"עניות דעתי ע
שמעתי (תכ ). ראה הערות(

ד דוויטעפסק כותבים "שב
ץ "א ד"והנה הרב ר(תכג ). 'כו

ראה . דוויטעפסק אומר
בסוף כותב (תלז . תלו). הערות
בקשתי שלא יכתבו : רבנו
לשם ] רבני האראדאק[' מעלת

רק , בשמי כל זה] לאדעס[
יכתבו שזהו בהוראות הרבנים 

וויטעפסק ' הגדולים דק
]). הסמוכה להאראדאק[

והרב (ד , עו. ד, נט: הוספות
ק "ץ דק"ה אייזיק ד"מו

  ).'בהסכמת הרבני' ויטעפסק כ

שרבנו כתב , ראה הערות( ג :מ"חו
א "אולי ידידינו הר: אודותיו

ז ימחול "לא יסכים ע
להודיעני טעמו ונימוקו 

' ש מעל"כמ? (כה ). בהקדם
  ).י"א נ"בשם ידידינו הר

ד "שמעתי שב(ד ,  רצ:ד"פס
  ).'דוויטעפסק כותבים כו

  ץ דשקלאוו"גרשון מ
' הי) ח"תר-?(הגאון רבי גרשון 

חתנו של הגאון רבי ישראל 
ד וויטבסק "מליובאוויטש אב

ת רבינו "נזכר פעמיים בשו[
ז הרב "בד: ל' סי) הזקן א

ר "הגדול המפורסם מוהר
' צ דק"מ… י "ישראל נ

: לז' סי) ב. ו"וויטעפסק יצ
ר ישראל "הרב הגדול מוהר

ראה אודותיו . ל מלובאוויץ"ז
]. 124' ד גליון ד עמ"כרם חב

-ב"תקע(ץ בוויטבסק "מ' הי
. כ בשקלאוו"ואח) פ"תק
) ז"א תרמ"מנ' כ" (היום"ב

מסופר שבעת ביקור רבינו 
הזקן בוויטבסק הלך אליו 

ל להתפלפל בהלכה "הגאון הנ
וירא ' זה בפר' כ הי"וא(

הגאון ' ר הישאז כב, ב"תקע
, ל"ץ בוויטבסק כנ"ל מ"הנ

. ואז ביקר שם רבינו הזקן
' ד גליון ד עמ"ראה כרם חב
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  ות מפתח–צמח צדק   

  

קסד

ץ "ג המ"הרה( קא :ח"או
  ).י"דשקלאב נ

בקשתם הגיעני לעיין (רמא : ד"יו
  ).שקלאב' הרבנים דק' בתשו

. ראה הערות( רצז :ב"ז ח"אהע
ז "א תרמ"מנ' כ" היום"וב

ל "מסופר אשר רבי גרשון הנ
וגם רבי עקיבא איגר , התיר

ראה (תד ). הסכים להיתר
ראה הערות (תל ). הערות

' שלחתי גט לק"שהשואל כתב 
, דשם האשה איטא, שקלאוו

, וכתבתי דמתקרית איטא
ל "הנ' ץ דק"נטע ד' וכתבתי לר

ע "ר נ"שכן קבלתי בשם אדמו
' ולא רצו לסדר הגט ר… 

ץ "גרשון מ' ץ והרב ר"זוסמן ד
יוה ומה שצ… דשקלאוו 

ע דמתקרית ולא "ר נ"אדמו
ז משיב רבנו "וע". דמתקריא

ש דמתקרית וכתבו לו "מ"
משקלאוו דלכתחלה יש 

  ").לכתוב דמתקריא

בקשתם הגיעני (ב ,  מב:ד"פס
' הרבנים דק' לעיין בתשו

  ).שקלאב

בעל (ק מינסק "דוד טעביל אבד
  )בית דוד ונחלת דוד

בדרך "ב "פ" בית רבי"מסופר ב
גם במינסק ' נסיעתו הי

ובווילנא וכל גדולי המנגדים 
' התראו עמו וביחוד הגאון ר

ה מווילנא והגאון "אבלי זלה
ה ממינסק "ד טעביל זלה"ר

מ בהרבה ענינים "להם מו' והי
בנגלה והראה להם זרוע עוזו 

עד ' כי כל רז לא אנס לי
… שנתבהלו מרוב חכמתו 

כ היו מריצים "ואח
שאלותיהם אליו בכל דבר 

 מאיר עיניהם 'הקשה והוא הי
בתשובותיו כאשר ישאל איש 

  ".'בדבר האלקים כו

ל "גם הגאון הנ( עד :ב"ז ח"אהע
, מב' השיב בזה בנחלת דוד סי

קצב ובבנין ' בעולת יצחק סי
  ).ו' ע סי"של שמחה חאה

ראה הערות ( רה :ב"ז ח"אהע
ל כתב בזה אל "שהגאון הנ

לכבוד הרב המאור : רבנו
הגדול הגאון המפורסם עין 
העדה רבא דעמא מדברנא 
דאומתיה קדוש יאמר לו 

, קב[ט , שז). י"מ נ"ר מ"מוהר
וזה מקרוב נדפס ספר בית ] (א

ד טעביל "ג מוהר"דוד להה
  ).'ממינסק שי

ק "הרה, אהרן הלוי, הורביץ
  )בעל עבודת הלוי(מסטאראשעלע 

הרב הקדוש רבי אהרן 
-?ו"תקכ(מסטאראשעלע 

אחד המיוחד בין , )ט"תקפ
קים של רבנו תלמידיו הותי

ס שערי היחוד "מח. הזקן
). פ"שקלאוו תק(והאמונה 

שקלאוו (שערי עבודה 
לבוב (עבודת הלוי ). א"תקפ
תשובות ממנו . ועוד) ב"תר

  .ל בחלק הליקוטים"בספרו הנ

  ).ראה הערות( סח :א"ז ח"אהע

). ראה הערות( רצז :ב"ז ח"אהע
  ).ראה הערות(תד 

ק "משה זאב אבד, היילפרין
  זלאטאפליע
' ת אליו וממנו נדפסו בס"כמה שו

י "ת הר"משנת אברהם ובשו
בתשובותיו לרבנו . מסמילא

  ".מחותני"מכנהו 

  ).ראה הערות( יב :ח"או

ראה (ריא ). ראה הערות( כו :ד"יו
  ).הערות

' שאלה מק( סה :א"ז ח"אהע
ל "עכ… זלאטא פאליא 

השאלה ותשובתה בצדה 
  ).פ"ז' ג דק"מהרב המאוה

אם יסכימו (יא ,  ר:ב"ז ח"אהע
עמי הרבנים דסביבותיכם 

זלאטפאליע ' דק' והרב הג
אשר היה שאילה זו אצלו 

ד -רצא). מ"כנראה ממכתב רו
ראיתי מזה (ת ). ראה הערות(

ג דזלטאפאלייע "במכתב הה
אם יסכים … המונח אצלי 

ל וגדולי המורים "רומע
ג "דסביבותיהם ומכללם הרה

). ראה הערות. דזלאטעפאליע
אך בתנאי שיסכימו לזה (תכו 

… עוד רבנים מפורסמים כמו 
' והרב המפורסם דק

  ).זלאטעפאלא

ק צאנז "חיים אבד, הלברשטאם
  )בעל דברי חיים(

ר הגאון הקדוש בעל הדברי "אדמו
הראשון , )ו"תרל-ג"תקנ(חיים 

ביחסים ' הי, לשושלת צאנז
ראה נשיאי (קרובים עם רבנו 

ד "כפר חב, ד ובני דורם"חב
שמן ששון ; 65' עמ, ב"תשל

, ה"ד תשנ"כפר חב, מחבריך
כי , ומכנהו מחותני, )187' עמ

ד "ק מוהרמ"בתו נשואה לגה
ק "מהארנאסטייפל נינו של כ

  .ר האמצעי"אדמו

… מכתבו (א ,  פו:א"ז ח"אהע
ג "הרה' הגיעני עם העתק תשו

  ).י להתיר"החסיד מצאנז נ

ראה לקמן ( קנט :ב"ז ח"אהע
בעל , ש נאטאנזאהן"אצל הגרי

שרבנו לא רצה , השואל ומשיב
לסמוך על דעתו עד שיסכימו 

ופנה , שני גדולי ההוראה
השואל בזה אל שני הגאונים 

והגאון מצאנז השיב , האלו
ב "ת דברי חיים ח"בשו

מכתבו הגיעני : פ"ז ס"חאהע
ולא ידעתי למה דלק אחרי 
מקום רחוק להצטרף להיתר 

מה … ל "הגדולים הנ
הגאון החסיד ' שהחמיר מחו

י " מענדיל נה"מו
ראה (רצא ). מליבאוויטש

ל השיב "הערות שגם הגאון הנ
  ).בזה

ץ דפאריטש "ר מאיר מ"הלל ב
  )בעל פלח הרמון(

-ה"תקנ(הגאון החסיד רבי הלל 
ק "מגדולי חסידי כ, )ד"תרכ
ר "ר האמצעי ואדמו"אדמו

ס פלח "מח. הצמח צדק
ווילנא (כמה חלקים , הרמון
. ח"פולטבה תרע. ז"תרמ
. ועוד) ז"תשכ-ד"ת תשי"קה

תשובות ממנו בהוספות לפלח 
קובץ יגדיל . הרמון בראשית

הסכמותיו נדפסו . י.תורה נ
זיטאמיר (ע רבנו הזקן "בשו
ובלקוטי תורה ) ז"תרט

  ).ח"זיטאמיר תר(

: אליו מתחלת' התשו( קב :ד"יו
לאהובי ידידי המופלא ומופלג 

ה הלל "מו' השנון הותיק וכו
. ראה הערות(רנט ). י"נ

שך שאלתו שאל עוד כמה בהמ
שאלות : "ומסיים, שאלות

ק המה "אלו שהצעתי לפני כ
אך לבי נוקפי , שכיחים מאד

, להורות הלכה למעשה
ובקשתי שטוחה מאד בחסדו 

אמנם , "ל"להשיביני על כל הנ
תשובת רבנו לא הגיעה 

: בשאלתו חותם(שט ). לידינו
מדור דברים ). עבדו הילל

  .ד' שנכתבו בשמו סי



  )שבדור התורה גדולי( אנשים מפתח  

  

קסה
… ע "הגב(ע "גב,  קב:א"ז ח"אהע

הנחתי אותם אשתקד בבית 
  ).הלל מפאריץ' הרב ר

מ איני "ומ( קצח :ב"ז ח"אהע
כ "רוצה להורות לבדי אא

, יסכימו לדברי עוד שנים
ואחד מהם ידידי הרב 

י "ה הלל נ"המפורסם מו
] א, יט[שסו ). מפאריטש

' ע שהניח בבית הרב ר"הגב(
  ).הלל מפארעץ

ק "לן אבדיהודה ליב בט, זאלקינד
  )בעל זכר יהודה(דענעבורג 

, הגאון החסיד רבי יהודה ליב
מחמת גודל " בטלן"' הנק

מגדולי , חסידותו ופרישותו
ר הזקן "ק אדמו"תלמידי כ

ר "ר האמצעי ואדמו"אדמו
' הי, )ח" תרי-? (הצמח צדק 

רב לקהלה החסידית 
, ח"עד שנת תקע(בווילקאמיר 

יחד עם הרב אהרן 
) מווילקאמיר דלעיל

). ח" תרי-ח "תקע(ודינאבורג 
ת זכר יהודה "ס שו"מח

והוצאה . ט"ברדיטשוב תרמ(
ד "כפר חב, חדשה עם הוספות

: בבית רבי כותב עליו). א"תנש
ר "עמיתו ורעו של אדמו' הי"

שלמדו ביחד , ע"צ נ"בעל צ
כ היו "ואח, בימי עלומם

ז "מריצים אגרותיהם זל
  ".ת"בשו

שגם , ראה הערות( ה :ב"ז ח"אהע
ל השיב "און החסיד הנהג
ראה הערות שגם (רעד ). בזה

ל השיב "הגאון החסיד הנ
. ראה הערות(שט ). בזה
' ת זכר יהודה החדש סי"ובשו

הן שולחים : "נו כותב אל רבנו
אנו מוסגר פה דברי ההיתר 
של הרבנים המפורסמים הרב 

' דריסא והרב דק' דק
עד כי יוגשו … קראסלאווא 

"). ר"הדברים לפני רומעכת
שכב ). ראה הערות(ד -שיב

ראה (תלח ). ראה הערות(
הערות שגם הגאון החסיד 

כבוד (תס ). ל השיב בזה"הנ
ה הרב הגאון "ידידי ה' אה

ת "החריף ובקי המפורסם כש
מכתבו . ע"ה יהודה ליב נ"מו

ג "ואין הזמ, ותשובתו הגיעני
, כ מהעדר בריאותי"לעיין כ

רק מפני שלא יחשוב שאין חש 

מצתי לכתוב התא, להשיבו
ומפני … קצת והוא יבחר 

ע לא "העדר בריאותי לע
יכולתי לעיין בזה היטיב רק 
ר "כמשיב מפני הכבוד וכת

  ).יבחר הדברים

, יח' ל סי"ת הנ"ראה גם שו
י בקשת רבנו "שנכתבה עפ

, הצמח צדק שיחווה דעתו בזה
סמכנו על ) "א, עז(ש "וכמש

, ר כי את הטוב יברר"רומעכת
כי פקודתם שמרה רוחי 

  ".ט"לשלוח תיכף אחר יו

ץ דיאקאבשטאט "שמעון מ, זרחי
  )ס נחלת שמעון"מח(

ר זרח "הגאון רבי שמעון ב
 ירושלים -ח "זעזמיר תקמ(

היה רבה של ) כ"תר
יאקאבשטאט בקורלנד 

 -ג "תרי; ר" ת-ה "תקצ(
 -ר "ת(וטויראגען ) ז"תרי
ז עלה "בשנת תרי). ג"תרי

  .כ"לירושלים ושם מ

 שלו והתפיסות הפסק( מג :ח"או
, של הרב יוסף מיאקאבשטאט

,  ס232י "בכת, שנשלחו לרבנו
  ).ראה הערות(עה ). א

  ).ראה הערות( ריז :ד"יו

הפסק שלו והתפיסות ( לו :מ"חו
ראה (פה ). א,שם סו, י"של הר
  ).הערות

ל מיאנאוויטש "מהרי, יהודה ליב
  )בעל שארית יהודה(

ק "ל אבד"הרב הקדוש מהרי
נפטר תחלת (יאנאוויטש 

, הוא אחד המיוחד, )ו"תקפ
ק "אחיו של כ(דודו זקנו 

בעל השארית , )ר הזקן"אדמו
ועם . א"ווילנא תר(יהודה 
אליו ). ז"ת תשי"קה, הוספות

פונה רבנו בשנים ' הי
בשאלות , הראשונות
ורגיל להביא , המסובכות

  .בתשובותיו מה ששמע מפיו

' ב' חוב. י.ראה קובץ יגדיל תורה נ
ה "ניסן תקפ' שבג, יז' ריש עמ
וראה , בין החיים' עדיין הי

שמזכיר לו , רמה' ד סי"חיו
ר "ק אדמו"את נסיעת כ

ויתמהמה עד קרוב "האמצעי 
, )ה"בשלהי קיץ תקפ" (ה"לר

ת האחרונה "והיא כנראה השו
וראה הערות , שביניהם

ר "ח אד"שבכ, פב' ח סי"לחאו

המנוח "ו כותב עליו "תקפ
  ".ל"ז

  :ת שנכתבו אליו הן"השו

  . צב:ח"או

. קנד). ראה הערות( קכח :ד"יו
בא בשאלה זו … ב "השו(רמה 
… ' ח הרב שי"לכדו… 

ולהיות שאינו כעת בביתו 
… ה "ויתמהמה עד קרוב לר
… ת "אמרתי לו שיסע למעכ

אם … ד "ובגוף הענין לפענ
כ "ת אבוא אחריו ג"ירצה מעכ

. שיג). אליהם למלאת דבריו
ראה (שמט ). ראה הערות(שיח 
  ).רותהע

וזה אשר כתב (א , יד: א"ז ח"אהע
  .לא-ל). לי

מה שהשיב ( קמה :ב"ז ח"אהע
… ל "ל ז"רי' ז דודי הרב הג"ע
פ שדודי הרב הפליג עלי "אע

לא כמו שהפליג דודי הרב … 
ראה (קסו ). ל"ל זצ"מוהרי' הג

). ראה הערות(שכז ). הערות
ח -שמז). ראה הערות(שמו 

כתבו ביחד ושניהם באו (
ש "כמ] (ב, כב[שעח ). ח"עה

). י"ל נ"מהרי' הרב המופל
אשר ] י"נ[ל דודי הרב "ז(שפח 

עד שיסכימו … ז "השיבני ע
ל "בהיתרה דודי הרב מוהרי

תלב ). ראה הערות(תל ). י"נ
דודי זקני הרב הגדול החסיד (

ל "יהודא ליב זצ' מו
שהשיב על , מייאנעוויטש

). לכן לא נעשה מעשה, דברי
ראה (כא ' מדור ספק למי סי

  ).הערות

שלח ' להיות כי מעל(ז ,  לא:מ"חו
נ "אלי פיסקא דמר דודי ידי

ושם ראיתי ' ל שי"הרב מוהרי
ואף כי , ש"שפסק היפך ממ

מ תורה היא "מ' קטנו עבה כו
ד יש להשיב על "ולפע' כו

וראה עוד בנסמן ; דבריו
ת השואל הרב "בשו, בהערות

זה : ץ דלאזניא"שמעון מ
לינת דודכם הרב ' מקרוב הי

ץ דמייאנאוויץ אצלי "המ
  ).ונשאתי ונתתי בדבר הזה

ראה הערות (ג ,  רצד:ד"פס
' ע מדור ספק למי סי"לחאה
  ).כא

  :שמועות שמוסר מפיו

שמעתי מדודי הרב (ג ,  כח:ח"או
למעשה (סג ). ל"ל ז"מוהרי' הג



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קסו

ל "ג מוהרי"ז הה"פסק דו
שמעתי מדודי זקני (פב ). ל"זצ

 ,ו[פז ). ל"י ליב ז"הרב מוהר
האמת אגיד כי דודי הרב ] (א
  ).דיאנעויץ השיבני' הג

' עד שראיתי תשו(ו ,  מד:ד"יו
). ל"ל ז"דודי הרב הגדול מהרי

ל "שמעתי מדודי מהרי(קב 
כידוע שהוסיף (ו , קיב). י"נ

ע "בשו[לפעמים איזו הגהות 
' ג ר"ודודי הרה(קנד ]). ז"אדה

… ליב לא הסכים להקל 
). ש תשובתו אלי לקמן"כמ

ודודי הרב (א , ג"קעו ח
). י הביא ראיה"ל נ"מוהרי
כמו שהביא דודי ] (ג, טו[קצה 

). ל"הרב הגאון יהודא ליב ז
שמעתי מדודי הרב ] (ב, כג[רא 
ל ששמע "ל זצ"מהרי' הג

ה -ד, רב). ע"נ' מאחיו רבינו הג
שארית יהודה של ' תשו' ועי(

… ל "ל זצ"ג רי"דודי הרה
ריח ). ותשובתו זה היה אלי

ז הרב "שמעתי מדו (]ד, לח[
ל ששמע מאחיו "ל ז"מוהרי
שמעתי (רכ ). ל"ר ז"אאזמו
מ דיאנאוויץ ששמע "מהה

בא (רכט ). ר"מאחיו אדמו
ג "המעשה לדודינו הרה

ל מיאנאוויטש "י ליב ז"מוהר
רעז ). כ בלאדי"שהיה אז ג

כבר נשאלה שאלה זו (
בלאחעוויץ ביריד העבר מלפני 

ק "ל מק"דודי הרב מוהרי
כ "ואני הייתי ג, יאנוויטש

דודי (רפד ). באותו מעמד
הרב ' בתשו(טז , שיד). אסרו

ר ליב "הגדול החסיד מהר
ש לי "כמ(שטו ). לי' ל כ"זצ
שס ). ל"י ליב ז"ג ר"ז הה"דו

אינה מרבינו … הגהה זו (
א אחיו "כ, ע"הקדוש המחבר נ

כן … ל הגיה כן "הרב מהרי
מדור דברים ). אמר לי בעצמו

שמעתי  (ג' שנכתבו בשמו סי
ג "ז הה"שדו' ר שי"מאדמו
ל "המנוח רי' המפו

  ).מייאנוויטש הורה להקל

י תשובה "יש תח( א :א"ז ח"אהע
ל "ליב ז' ר' ז הרב הג"מדו

, מט). מיאנעויטש שהתיר בזה
אמר … ודודי הרב הגדול (ה 

ב , סג). ר"לי בשם אאזמו
שמעתי מדודי הרב הגדול (

). ל"שדעת רבינו ז… החסיד 
שמעתי מדודי הרב (ד , סח

ל שהעולם אומרים "מהרי
סט ]). זה' ראה גם הערות לסי[
ל הראני "ותשובה הנ] (ד, קיד[

). י"ל נ"כבר דודי הרב מוהרי
' ז הרב המפו"בהיות דו(ו , ע

). ל פה ביריד סיפר לי"מהרי
ל "ליב ז' ג ר"ודודי הה(ג , עז

דודי (ז , קה). הביא ראיה
  ).ל"ל ז"ג מוהרי"הה

מדודי … ראיתי ( רב :ב"ז ח"אהע
ריט ). ל"ל זצ"ג מהרי"הרה

ל "שמעתי מדודי הרב ר(
הגהתו בגליון (ח , שז). ל"זצ

ט , שז). ז"ו בשם אדה"תויק
תכ ). י"מפי דודי נ] (ג, קב[
ז "כמדומה לי ששמעתי מדו(

ל שחזר בו "ליב ז' ג ר"הה
). ל בסוף ימיו"רבינו ז
ב , עו. ד, נט. ב,  נט:הוספות

קבלתי אגרת מהרב : בשאלה(
קבלתי … ליב מיאנוויץ ' ר

  ).ע"ר נ"מאחי אדמו

, ע"ר נ"אדמו(ט , ע: מ"חו
כותב אחיו ' דרשותיו הי

משלם לו ' ל והוא הי"ל ז"הרי
להפיצם בישראל לכל 

לפי האומדנא … השומעים 
ר מוותר הריוח "אדמו' הי

  ).ל"לאחיו הרי

ה שם שהיא "ההג(ד ,  ז:חידושים
ל בעל "ל ז"י אחיו הרי"כת

רית יהודא שהוא כתב ספר שא
אך שאמר שכן פסק , ה זו"הג

רבינו הגדול מר אחיו 
ד , סז). ל"ר הגאון ז"אאזמו

י אחיו "ה היא כת"וזו ההג(
ג בעל שארית יהודא "ז הה"דו

שאמר ששמע כן מפיו הלכה 
  .ג, קמח). למעשה

האמת אגיד כי דודי (ד ,  י:ד"פס
). דיאנעויץ השיבני' הרב הג

ר הגאן "ומשם אאזמו(ד , קכג
ל "ל שמעתי מדודי הרב רי"ז
' בגליון ס(ד , קלא). ל"זצ

ג "ו של דודי הה"תויק
ל בעל שארית יהודא "מוהרי
כ "ג' ז כ"ע(א , קלב). מצאתי
). ע"ר נ"י בשם אאזמו"השא
' ל א"ל ז"ז ההגרי"דו(ב , ריג

ע "ל נ"לי משם רבינו הגאון ז
כמדומה לי (ד , רצ). ע"זי

ליב ' ג ר"ז הה"ששמעתי מדו
ל בסוף "ל שחזר בו רבינו ז"ז

  ).ימיו

בעל משכנות (ד קארלין "יעקב אב

  )יעקב
הגאון רבי יעקב מקארלין 

ת "ס שו"מח, )ה"תר-א"תקמ(
) ח"ווילנא תקצ(משכנות יעקב 
  ).ז"ווילנא תר(וקהלת יעקב 

ת "והוא השאלה שבשו( יט :ד"יו
טעם (א , קסב). משכנות יעקב
ת "פ שו"ע… המפקפקים 
אין (יד , קסה). משכנות יעקב

דעתי נוחה להקל בה משום 
ה יעקב מקארלין "שהגאון מו

ל בתשובותיו הנקראים "ז
י "ת משכנות יעקב סס"שו
  ).ג פסק בסכינא חריפא"מ

ראה הערות ( יח :א"ז ח"אהע
). ל השיב בזה"שגם הגאון הנ

  ).ל"כנ(נט 

: ג, ראה יד( רסח :ב"ז ח"אהע
נשאל על שאילה זו ממש 

והשיב , כ"שנשאלתי עליה ג
… וחוץ מכבודו … ל "וז

ראה הערות (שכ ). ד שגג"לפע
). ל השיב בזה"שגם הגאון הנ

' דעתי שישלח מעל("שנה 
יעקב ' ג מ"השאלה להה

וביני לביני גם … מקארלין 
אך … ה "אני אראה בזה אי

דייקא ' ז בשם מעל"שיכתוב כ
כ הלשון שיכתוב "ע… 
מעצמו ' ל לכל א"רומע
כ שלח "כן עשה ואח". דוקא

' שנדפסה בסוף ס(את תשובתו 
לידי ) טו-יד' קהלת יעקב סי

עז ' א סי"שהשיבו בח, רבנו
שלח לכאן אשה עגונה זו : ו"ס

עם שתי תשובות בדבר 
ה "ג מו"ז הרה"שהשיבו לו ע

  ).י"יעקב נ

נשאל על (א ,  קיב:חידושים
שאילה זו ממש שנשאלתי 

  ).כ"עליה ג

  א"בר. י
י "ר הר"שמעתי ממו( רכג :ד"יו

' וכמדומה לי שא, ל"א ז"בר
. ל"ר ז"ששמע זאת מפי אדמו

  ).וראה הערות

  .ה,  עו:מ"חו

  )ל"רד(דוד , לוריא
-ח"תקנ(הגאון רבי דוד לוריא 

מחבר הגהות ובאור , )ז"תרט
רבה ' הי. ל לכמה ספרים"הרד

על היחסים . של ביחוב ישן
הקרובים בינו לרבנו ובין אביו 
הגאון רבי יהודה אידל לרבנו 



  )שבדור התורה גדולי( אנשים מפתח  

  

קסז
" ד"כפר חב"הזקן מסופר ב

א "פדר' בס). 18'  עמ453גליון (
) ב"ווארשא תרי(ל "י הרד"עפ

גם : אחר ההסכמות מודיע
זכיתי ונתכבדתי ביקר 

' י קודש מכ"שהדותא ח
ת מנחם "ר כש"קדושת אדמו

ק "א דק"מענדיל שליט
  .ליובאוויטש

ראה (רכט ). ראה הערות( רו :ד"יו
ל השיב "הערות שגם הגאון הנ

). ל"כנ(רעא ). ל"כנ(רנד ). בזה
כותב ' בפני(שנא ). ל"כנ(ערה 

ידידי הרב המפורסם : לו רבנו
תורה וגדולה , החריף ובקי
תמים ' יחדיו יהי' במקום א

  ).י"ר דוד נ"ת מוהר"כש

, ראה הערות(ח - ריז:ב"ז ח"אהע
). ל השיב בזה"שגם הגאון הנ

ראה הערות שפנה (שצג 
, ל"בשאלה זו גם להגאון הנ

אינו ' ר שי"ואדמו: "וכתב לו
כעת בביתו לכן בקשתי כפולה 

ר ימחול להשיבני דבר "מכת
ל משיבו "והרד". בזה

: אך בתחלה כותב, בארוכה
מה גם שהוא קרוב ולפני "

לפני כבוד הרב הגדול ' גדולי
, י"מ נ"מוהרמ' המפורסם וכו

ומה ירצה לסוף שמן מפך 
זאת אדרשנו . ריקן שלי

הרב ' ה בבא של"אי, לטובה
מ לביתו ידרש "מוהרמ' הג

דעתו הרמה על ככה ויודיעני 
"). ה בצירוף טעמו ונימוקו"אי

  ).ראה הערות(תכה 

ראה הערה (ד -א,  קנז:ד"פס
  ).ה"ד סער"ליו

ק "יעקב אבד, ליפשיץ
  אמטשיסלאוו

הגאון רבי יעקב מילא את מקום 
אביו הגאון רבי משה ליפשיץ 

עוד , ברבנות אמטשיסלאוו
שכותב לו , בתקופת רבנו הזקן

בנידון כתיבת ) לז' סי(תשובה 
העיר בגטין אמטשיסלאוו 

ולא ) בפי היהודים' כפי שנק(
בפי ' כפי שנק(מסטיסלאוו 

  ).הנכרים

ל כתב לרבנו הזקן "הגאון הנ
שהוא כותב מסטיסלאוו כפי 

גדולי ארץ אשר היו "שנהגו 
ל "לפנינו במחנינו ומהם אבי ז

ר ישראל "והרב הגדול מוהר
ץ והרב ל מלובאווי"ז

ל "ר דוב ז"המפורסם מהור
ורבנו , "שקטנם עב ממתני

הזקן משיבו הטעמים 
שמוכרחים לכתוב בגטין 

ואין , אמטשיסלאוו דוקא
לחוש בזה ללעז על גטין 

  .הראשונים

אף שהוא כותב לרבנו בהערצה 
המאור הגדול הגאון : "גדולה

האמיתי רבה דעמיה ומדברנא 
דאומתיה קדוש יאמר לו 

ומה לי להאריך … ש "כק
לאיש כמוהו כי מה אבין ולא 

ובקשתי למחול , עמו הוא
ה להודיענו דעתו "עכ

' מ נראה שלא הי"מ, "הנשגבה
עד שרבנו , מחסידי רבנו הזקן

הזקן מתחיל את תשובתו 
שמתי אל לבי מאמר : "אליו
ל כשם שמצוה לומר דבר "רז

אמנם מקרוב ' הנשמע כו
הצצתי עוד הפעם במכתבו 

חיתום אשר והכל הולך אחר ה
בקשה נפשו הטהור בסיום 
מכתבו להודיע דעתי ומצפה 
לתשובתי אמרתי ללבי הנה 

  ".עדיין יש איזה פתח תקוה

מ המשיכו לכתוב בגטין שם "מ[
כדלעיל אצל " מסטיסלאוו"

ר אברהם "ממלא מקומו הג
  ].שמחה

, מחותנו של רבנו הצמח צדק' הי
  :ת"והתכתבו ביניהם בשו

ראה הערות שגם ( עב :ח"או
  ).ל השיב בזה"הגאון הנ

ל "הגאון הנ( עדר :ב"ז ח"אהע
השיב בשאלה כעין זו בארוכה 

. י.קובץ יגדיל תורה נ(אל רבנו 
היושב על חוג ): ח"מו סמ' חוב

שמים ייטיב לו הכתיבה 
והחתימה לחיים הוא ניהו 

נ הרב הגדול "ואו' כבוד מחו
' ש מו"החסיד המפורסם כ

מכתבו . י"מנחם מענדל נ
… ראה ' פ' יום הקבלתי ב

והנה לענין דינא אין בינינו 
… מריבה ולא מחלוקת 

וערבים עלי דברי דודים כי 
אך לפי , דברי טעם יש בהם

שאין נושאין פנים בתורה 
לכן … אמרתי לבאר דעתי 

לדעתי ראוי שיסכים 
ת עמי שלא להחמיר "רומעכ

  ).על האשה העלובה ועגונה

  .ה' מדור דברים שנכתבו בשמו סי

בעל בית (אפרים זלמן , מרגליות
  )אפרים

הגאון בעל הבית אפרים ועוד 
מגדולי , )ח" תקפ-א "תקכ(

מיאן בקבלת עול , הדור
וישב על התורה , הרבנות

רבנו מרבה . ועשירות בברודי
  .להביאו ולדון בדבריו

ראה הערות ( רצז :ב"ז ח"אהע
שתשובת רבנו הובאה לפני 

: וכתב בתשובתו, ל"הגאון הנ
, רת הובאה אליהשאלה הנזכ

ושני תשובות בדבר מכבוד 
ג החריפים "המאה' הרבני

ו "מ' ובקיאים המפורסמי
ק "ץ דק"י מו"אברהם נ
ו מנחם מענדל "שקלאב ומ

נכד הגאון החסיד קדוש עליון 
; ל"ר זלמן מלאדי ז"מוהר

אחרי שמשיב חוות דעתו 
לכבוד הרבנים : "מסיים אשר
ל העירותי בצדק "הגדולים הנ

לצדדי ההיתר אשר אמרתי 
והמה יביטו יראו אם , בחפזי

, כדאי הם לסמוך עליהם
שז "). ולהם משפט הבחירה

ד מביא דבריו ומאריך "בס(
' יש ראי: לחלוק עליו וכותב
ר זלמן "לדברי הגאון מוהר

ועם היות כי … י "מרגליות נ
רב גובריה ומי אני לפאר 

כ "אעפ' אחריו כי קטנו עבה כו
 וכל דבריו… ' תורה היא כו
ר כי רב הוא לא "במחילה מכת

ת "נתכנו בזה כלל כמשי
  ).ה"אי

  ק מאזיר"ר יעקב אבד"משה ב
' כ" היום"ב( רצז :ב"ז ח"אהע
מסופר שגם , ז"א תרמ"מנ

  ).ל השיב בשאלה זו"הגאון הנ

ק "יוסף שאול אבד, נאטאנזאהן
  )בעל שואל ומשיב(לבוב 

הגאון רבי יוסף שאול נאטאנזאהן 
מגדולי ' הי) ה"תרל-ח"תקס(

  .המשיבים בדור

ראה הערות ( קנט :ב"ז ח"אהע
, ל השיב בזה"שגם הגאון הנ

שאל מעלתו להרב : וכותב
ק "האבד' ג וכו"הה

אך מחמת … ליבאוויטש 
ל כתב שאינו רוצה "שהרב הנ

לסמוך על דעתו עד שיסכימו 
ענוותו , שני גדולי ההוראה

תרביני להשיב חוות דעתי 



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קסח

ראה גם לעיל אצל בעל הדברי [
  ]).םחיי

בעל (בירך מדובראוונא ' נחמי
  )'דברי נחמי

-ח"תקמ(' הגאון החסיד רבי נחמי
ת דברי "ס שו"מח, )ב"תרי
 ווארשא -ווילנא (' נחמי
' ש הי"בזוו). ז" תרמ-ו "תרכ

חתן רבי חיים אברהם בן 
' בצעירותו הי. ר הזקן"אדמו

. חברו של רבנו בלימודים
מעולם לא נשא עליו את עול 

והתפרנס בריוח , הרבנות
גאון ' הי. מיצור טליתים

גם רבנו ' ולפעמים הי, אדיר
פונה אליו בבקשה לחוות 

כ "ואח, דעתו בנושא מסובך
רבנו . ת"מפלפל עמו בשו' הי

עה ' ד סי"מכנה אותו בחיו
ד , ע רעג"ובחאה] ד, קיט[
  ".י"נחמיה נ' עמיתי הרב מ"

ד "ע(צז ). ראה הערות( מז :ח"או
 הגם כי מה… דבדיק לן בר 

נא (קא ). אדע אשר לא ידע
ז "כ(קי ). להודיעני דעתו היטב

אמרתי בחפזי ואתו המדע ולא 
א "להורות כלל באתי כ

  ).ככותב

רבנו בקשו בתחלה ( רפה :ד"יו
להודיע חוות דעתו בענין 

ולא פירש לו מהי , הצוקר
וסמך שיבין , השאלה בזה

אם : "נ השיבו"מוהר. מעצמו
, אולי רצונו שאעיין בזה הנני
' רק ימחול נא להודיעני בפרטו

על מה נופל עיקר הספק 
גם (מהנכון … ' כו' והקפיד

' ק שי"כשירצה כ) בכל פעם
להקל מעליו מעט ויצרפיני 

שימחול , לעיין ולחפש
להודיעני בפרט מקום העיון 

הנני ידידו ] זולת זה[ז "זו. 'כו
נרצע ] בכל לב ונפש[נ "בכלו

). לאהבתו ומוכן לפקודתו
  .שלד

כז ). ראה הערות( א :א"ז ח"אהע
ראה (עה ). ראה הערות(

  ).ראה הערות(קב . ק). הערות

ראה הערות ( קנא :ב"ז ח"אהע
ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ

ראה הערות (קעז ). בזה
: פ בקשת רבנו"שהשיב בזה ע

ו ולהשיב "נא בל ישונה ח
רנח ). באריכות לא בדרך רמז

ראה הערות שגם הגאון (

רעג ). ל השיב בזה"החסיד הנ
ראה (רצז ). ראה הערות(

). ראה הערות(שיח ). הערות
ובענין כזה איני רוצה (שלא 

כ מבוקשתי "ע, להורות בעצמי
ת שיעיין בזה היטב "מכ

, ימים' או ג' ובהתמדה ב
וישיבני שבוע זו דוקא כי 
הדבר נצטרך לידע למי ששואל 
כ "ממני שלא ימתינו עליו כ

שסד ). ראה הערות(שנח ). 'כו
ראה (שסו ). ראה הערות(

ראה (שצג . שסח). הערות
ל השיב "הערות שגם הגאון הנ

תמול הגיעני : ומתחיל, בזה
אמר ' ק שי"וכתב שכ, מכתבו

תנו ). לו לכתוב לי שאעיין בזה
שרצוני מאד … התשובה שלי (

לשלוח לו בשביל שיפלפל בזה 
כ אולי תסתיים שמעתתא "ג

נא לעיין … למצוא צד להקל 
תסא ). ולשלוח לי דעתו

כ נא לעיין "ע, ג"למעשה צע(
ובקשתי … בזה היטב 

… להודיעני תשובתו בקצרה 
  ).נא לעיין ולהודיעני בל ישונה

זו לידידנו ' והראתי תשו( ג :מ"חו
  ).ראה הערות(נ ). י"ן נ"הר

, ת שכותב אל רבנו"ועוד יש שו
קובץ : רבנו' ולא הגיענו תשו
  .ג"ז סס"יגדיל תורה חמ

ק "צחק אייזיק אבדי, עפשטיין
  )בעל חנה אריאל(האמליא 

הגאון החסיד רבי יצחק אייזיק 
, )ז"תרי-מ"תק(עפשטיין 

ר "ק אדמו"מגדולי חסידי כ
ר האמצעי "אדמו, הזקן
ס "מח. ר הצמח צדק"ואדמו

ברדיטשוב (חנה אריאל 
מאמר שני המאורות ). ב"תער

. ועוד) ח"פולטבה תרע(
תולדות ' תשובותיו לוקטו בס

ד "כפר חב(יצחק אייזיק 
נדפסו ' עוד כמה תשו). ז"תשמ

יז ' ח עמ"בקובץ אהלי שם ח
. 238' אור עולם עמ. ואילך

ע רבנו "הסכמתו נדפסה בשו
) ז"זיטאמיר תר(הזקן 

זיטאמיר (ובלקוטי תורה 
  ).ח"תר

ראה הערות שגם ( מט :ח"או
ל השיב "הגאון החסיד הנ

  ).בזה

ידידנו המופלג המפורסם ( ד :ד"יו
' י אייזיק מהאמי"הרב מוהר

ראה הערות (מד ). העיד לפני
ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ

שאלה (עו ). ל"כנ(סא ). בזה
יצחק אייזיק הלוי ' ג ר"מהרה
וראה הערות שהיא '; מהאמי
שכתב הגאון החסיד ' תשו
ראה הערות (קכט ). ל"הנ

אודות הגהות הגאון החסיד 
ג "הרה(קמט ). ל בזה"הנ

. קעה). 'ל מהאמי"א ז"מהריצ
' נכון כ] (ג, ד[קפא . א, קעז

' א מהאמי"מהרי' הרב וכו
ראה הערות שגם (רכט ). 'שי

ל השיב "הגאון החסיד הנ
). ל"כנ(רעא ). ל"כנ(רסה ). בזה

ראה הערות (דש ). ל"כנ(ערה 
  ).ל בזה"ש הגאון החסיד הנ"מ

ראה הערות ( פג :א"ז ח"אהע
ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ

]: א, אל[ע "בגב(קב ). בזה
שלי להרב ' כתבתי באגרת הב

: ד"ס יו"ובר; ל"א סג"מוהרי
ועתה אבא על סדר דברי 

וראה הערות שהוא ; ר"כת
מענה לתשובת הגאון החסיד 

  ).ל"הנ

דעתי שישלח (" שנה :ב"ז ח"אהע
' ר… ג "השאלה להה' מעל

וביני לביני ', אייזיק מהאמי
… ה "גם אני אראה בזה אי

' ז בשם מעל"אך שיכתוב כ
כ הלשון שיכתוב "ע… דייקא 
מעצמו ' ל לכל א"רומע
כ שלח "כן עשה ואח". דוקא

, את תשובתו לידי רבנו
: ו"עז ס' א סי"שהשיבו בח

שלח לכאן אשה עגונה זו עם 
שתי תשובות בדבר שהשיבו לו 

והרב המפורסם … ז "ע
ל וביקש "י סג"א נ"מוהרי

שסו ). כ"ממני חוות דעתי ג
: ושם בסופה. ראה הערות(
א "דעתי לכתוב למוהררוב
לעוררו לעיין ' ל להאמי"הנ

אך בתנאי (תכו ). בספק זה
שיסכימו לזה עוד רבנים 
מפורסמים כמו הרב 

' אייזיק מהאמי' המפורסם ר
הרב ' ואף שראיתי בת… 

אייזיק לפסול זהו ' שכתב מר
כ "אפשר שיסכים ג… מפני 
וראה הערות שהשיב ; להקל

: ל"ז הגאון החסיד הנ"ע
ר "אדמו' הגיעני מכתבו עם ת

קלור לעין … ט "לאוי' שי
לראות פשיטות הכשר הגט 



  )השואלים הרבנים( אנשים מפתח  

  

קסט
). ראה הערות(תל ). ד"לפע

  .א,  נ:הוספות

ג , עד). ראה הערות( נא :מ"חו
  ).'הא(

ראה הערה (ד -א,  קנז:ד"פס
  ).ה"ד סער"ליו

שניאור זלמן מלובלין , פראדקין
  )בעל תורת חסד(

הגאון החסיד רבי שניאור זלמן 
-צ"תק(לאדי פראדקין מ

, מתלמידיו של רבנו, )ב"תרס
-ו"תרט(ד פולוצק "ראב
-ח"תרכ(לובלין , )ח"תרכ
-ב"תרנ(וירושלים ) ב"תרנ
ת תורת "ס שו"מח). ב"תרס

 -ג "ווארשא תרמ(חסד 
הסכמתו ). ט"ירושלים תרס

נדפסה בלקוטי תורה 
  ).ו"זיטאמיר תרכ(

ראה הערות ( מא :א"ז ח"אהע
, ש רבנו בהמשך התשובה"מ

לפי מכתבו : ט"משנת תרי
משמע שכבר יצא הדבר 
ג "בהיתר מאת ידידנו הרה

' נ, י מפאלעצק"ה זלמן נ"מו
ראה (מו ). שיוכל לסמוך עליו

הערות שגם הגאון החסיד 
  ).ל השיב בזה"הנ

ראה הערות ( קנ :ב"ז ח"אהע
ל השיב "שגם הגאון החסיד הנ

  ).בזה

ת שלו אל רבנו נדפסה בקובץ "שו
 :ה"ב ס"יגדיל תורה חל

מתחלה לא רציתי להזדקק 
לענין זה שנוגע בחומר איסור 

אך לרוב ההפצרות , א"א
, והרבה עלי רעים, ז"המוכ

ז "והנני שואל ד, נעתרתי לו
ר יורנו נא להלכה "מאדמו
, ה"כי לא סגי בלא, למעשה

ולאהבת הקיצור השמטתי 
ת שלי שאינם "הפלפולים משו

  .כ לדינא"נוגעים כ

: ק של רבנו אגרת יח"ראה גם אג
כפי אשר אני מכיר ויודע 
ל "הרבנים הגדולים הנ

וביחוד הרב , ז"החתומים ע
ר שלמה "ה זלמן במוהר"מו
אשר מדריגתו , ל מלאדי"ז

לכן יוכלו לסמוך , מגיע לגאון
  .על פסקם בלי שום גמגום

  ג מבראדי"שלמה הרה, קלוגר
-ג"תקמ(הגאון רבי שלמה קלוגר 

מגדולי המשיבים , )ט"תרכ

  . ספרים רביםמחבר, בדורו

מכתב ' הי(א ,  פו:א"ז ח"אהע
ג "ל איך הרה"ד של רומע"מב

י "שלמה קלוגר נ' המפורסם מ
מבראד השיב על שאלה זו 

לשלוח … בהחלט לאיסור 
' הרב הגאון מו' העתק מתשו

  ).ל"י הנ"שלמה נ

פ "נשאת ע( רסד :ב"ז ח"אהע
ה שלמה "הוראות הגאון מו

לא … קלוגר מבראד ' שי
ידעתי שנשאלה שאלה זו 
' מלפני הגאון המפורסם מו

ולדעתי … שלמה קלוגר 
י שהתירה "שלמה נ' הגאון מו

להנשא הוא משום צירוף טעם 
ויכולים הם לסמוך … זה 

… י "ש נ"דברי הגאון מוהר
ולא אבא אחר היתר הגאון 

ל שכדאי הוא לסמוך "הנ
ל "אם יסכים רומע(ת ). עליו

וגדולי המורים דסביבותיהם 
, בראד' ג דק"ההר… ומכללם 

ראה . הנני נמנה להתירה
  ).הערות

  הרבנים השואלים

ץ "ר שמואל הלוי מ"אברהם ב
  דראהטשוב

  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ).ראה הערות( שמט :ב"ז ח"אהע

ץ "ר משה יצחק סגל מ"אברהם ב
  דקאליסק

? (רכח ). ראה הערות( סט :ד"יו
  ).ראה הערות

: בשאלה? ( נג :א"ז ח"אהע
שמעתי מגיסי הרב 

  ).דקאליסק

ת ממנו אל רבנו "עוד כמה שו
מו ' חוב. י.בקובץ יגדיל תורה נ

ותשובת רבנו לא , ז-מד' סי
  .הגיעה לידינו

ר יצחק אייזיק "אברהם ב
  מדובראוונא

  ).חותם על השאלה( קיז :מ"חו

  הרב, אברהם הכהן
הרב (ד ,  קיח:א"ז ח"אהע

ר אברהם הכהן "המופלג מוהר
  ).י"נ

  אברהם הלוי
  . שלג:ב"ז ח"אהע

ץ "ליב מ' ר ארי"אברהם שבתי ב

  דקמאי
  . שנ:ב"ז ח"אהע

  ר אליעזר מטשאווס"אהרן ב
  ).ראה הערות( מה :ח"או

  ר יהודה ליב מפאריטש"אהרן ב
  ).ראה הערות( קעב :ד"יו

  ר יצחק מדיסנא"אהרן פסח ב
  ).ראה הערות( קפא :ב"ז ח"אהע

  .מ, אויערבאך
' ראה בתחלת התשו(ד ,  כ:ח"או

… נ דפה דינאוויץ "בהכ"
ד "ל הרב המפורסםמ האב"עכ
' מא' כ הגיעני מכ"ואח, י"נ

מ 'מהלומדים מופלגים דק
נ דפה "בהכ"ובהערות ". ל"הנ

  ").יאנאוויץ

ר יהודה "אברהם שמואל ב, איטיגן
  ץ דקאמין"ליב הלוי מ

  ).ראה הערות( קצט :ב"ז ח"אהע

ת נוספת מאתו נדפסה בקובץ "שו
 .כא' א עמ"ח. י.יגדיל תורה נ

נ "שבט תשא, קובץ אהלי שם
  .כב' עמ

  אברהם, איטינגא
  . עא:ח"או

  ץ דטאלטשין"איתמר מ
  ).ראה הערות( תד :ב"ז ח"אהע

. י.וראה גם קובץ יגדיל תורה נ
ץ "והנה המ: א"ו סמ"חמ

' דטאלטשין המפורסם ר
כ עמדי "איתמר הסכים ג

כ רצוני ובקשתי "אעפי, להיתר
לעיין בזה ולשאול את פי 

ר בזה ואם הוא יתיר "אדמו
  .אזי נלך לבטח דרכנו

  יצחק מפאלצק, אלטשול
, ראה הערות( שנג :ב"ז ח"אהע

  ).שגם הוא השיב בזה

ר אברהם "אליעזר ליפמן ב
  מלעכוויטש

  ).ע"גב( שלז :ב"ז ח"אהע

ץ "ר משה מ"אליהו דוד ב
  דאבראמיסל סאמוב ונעזין

, 1331י "ת מאתו יש בכת"כמה שו
חלקן נדפס בקובץ יגדיל תורה 

, )5ב הערה "ראה שם חנ. (י.נ
ו "תרמ-א"רובם מהשנים תרל

ח "אחת משנת תר, בעיר נעזין
מעיר דאבראמיסל וארבע 



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קע

א "תרי-ח"מהשנים תר
א ,  פט231י "בכת. מסאמוב

יש עוד תשובה שכתב 
ב "מדאבראמיסל אל מהרי

, ץ דליובאוויטש דלקמן"מ
  ).ב"זה לפני תר' כ הי"וא

  ).ראה הערות( פה :ח"או

 1332י "בכת( כז :א"ז ח"אהע
ק "בתחלתו משיב בזה להרה

וכותב , ן בן רבנו"מהרי
השאלה הזו נשאלה : בסופו
ע "ל נ"ז' ר הק"ק אדמו"מכ

ונמסר אז אלי … ז "בשנת תר
כ לעיין בזה ולכתוב מה "ג

  ).שנראה לחות דעתי בזה

  ).ראה הערות( שנט :ב"ז ח"אהע

ר גבריאל דיין "אליעזר ב
  בטאלטשין

, ראה הערות(ה -קנג :ב"ז ח"אהע
' ד דק"הב: ו, וראה קנג

  ).כתבו… טולטשין 

ץ "ר יואל מ"אליעזר ב
  דיאנאוויטש

יט ' ו עמ"ח. י.בקובץ יגדיל תורה נ
י "ע(נדפסה שאלתו אל רבנו 

  ).ץ דליובאוויטש"ב מ"מהרי

  ץ דלעכוויטץ"אליעזר זוסמן מ
  . שלז:ב"ז ח"אהע

  ץ"המ, אלכסנדריה
  .ג,  רפג:ב"ז ח"אהע

  ץ"מ, אסטער
, יא' ראה הערות לחי( כו :ח"או

  ).ל"כנ(פא ). ב

  ).ראה הערות( רנא :ד"יו

  ).ראה הערות( רכב :ב"ז ח"אהע

  אפרים מליובאוויטש
  . תמב:ב"ז ח"אהע

  ץ דשטרעשין"מ' ארי
  . רמה:ד"יו

ר שמעון יהודה "ליב ב' ארי
  מפרילוקא
  ).ראה הערות( קנח :ב"ז ח"אהע

ר גרשון "אברהם ב, אשכנזי
  דרודניאץ "מקאליסק מ

, ראה הערות( קיא :א"ז ח"אהע
שמפני איזה טעם לא רצה 

והורה , רבנו לבוא על החתום
ל שיחתום על "להרב הנ
  ).התשובה

ת מאתו בקובץ יגדיל "עוד שו
הוא . ב-מא' ע סי"ח. י.תורה נ
מהחותמים על התנאים ' גם א
ב "ר מוהרש"ק אדמו"של כ

הסכמתו . ה"ע בשנת תרכ"נ
ווילנא (בפלח הרמון בראשית 

  ).ז"תרמ

ר ישראל "יוסף ב, אשכנזי
  מיאקאבשטאט

-ז"תקנ(ר יוסף אשכנזי "הג
מ "ר' הי) ז"תרכ

ומשנת , ביאקאבשטאט
ץ בנאווי "ז מ"תקצ

' מחבר ס. אלכסנדראווסקי
). ה"ווילנא תרכ(אהל יוסף 

אודותיו קובץ אהלי 
  .9' ליובאוויטש גליון א עמ

התפיסות שלו לפסק ( מג :ח"או
חי של הרב שמעון זר

שנשלחו , ל"מיאקאבשטאט הנ
עה ). א,  ס232י "בכת, לרבנו

  ).ראה הערות(

ראה (ריז ). ראה הערות( פב :ד"יו
  ).ראה הערות(ג -רצב). הערות

  ).ראה הערות( כד :א"ז ח"אהע

  ).ראה הערות( שלד :ב"ז ח"אהע

התפיסות שלו לפסק ( לו :מ"חו
). א, שם סו, ל"ש זרחי הנ"הר
  ).ראה הערות(פה 

ר אברהם "אשר אנשיל ב
  מטשערנאביל

  . שמז:ב"ז ח"אהע

ד קלימאוויץ "יוסף אב, בכרך
  )ס דברי יוסף"מח(

, וראה הערות( תז :ב"ז ח"אהע
הנה : שרבנו כתב אודותיו
וגם , מדברי עמו אשר כעת

אשר ראיתי מכבר את 
, תשובתו בענין עגונא דאיתתא

מובן מענינו שיש לו יד ושם 
' בפלפולא טבא בחריפות וכו

  ).פל בהלכה כראוי ונכוןלפל

  בצלאל מאזאריטש
 מדור דברים שנכתבו בשמו :ד"יו

ר "לפני אדמו' בעת שהי(ו ' סי
  ).תשובתו על שאלתי' הי

) ו"תרט-?(ר דובער "בצלאל ב' ר
אודותיו בית . ץ באזאריטש"מ

תקנות ורשומות . רבי בסופו
ק אזאריטש "שלו בפנקס ח

בקובץ ) א ואילך"משנת תקצ(
' א עמ"שבט תנש(אהלי שם 

  ).עג

  ).ראה הערות( רלד :ב"ז ח"אהע

  ץ"המ, בראצלאוו
  . סט:מ"חו

  ר דוד מיאנאוויטש"ברוך חיים ב
  ).ראה הערות( סט :ד"יו

  ץ דמוהילוב"מאיר מ, ברלין
ל הרב "עכ(א ,  קיד:ד"יו

בקשתם (רמא ). דמאהילוב
הרבנים ' הגיעני לעיין בתשו

  ).שקלאב ומאהילוב' דק

  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

בקשתם הגיעני (ב ,  מב:ד"פס
' הרבנים דק' לעיין בתשו

  ).שקלאב ומאהילוב

  ץ דדיסנא"גבריאל מ
  ).ד, ראה קז(ז - קה:א"ז ח"אהע

  . שסז:ב"ז ח"אהע

ר שאול "אליעזר ב, גינזבורג
  מאמלין
  ).ראה הערות( קכא :א"ז ח"אהע

ש "מאיר במוהר, גינצבורג
  משומיאץ
אינני : ת שלו כותב אל רבנו"בשו

' רוצה להשען בזה על שום א
א על "מהמורים דסביבותינו כ

ר הרמה "כבוד הוד כת
כי ראיתי שדבריו , והנשאה

טובים ונכוחים וישרים בנויים 
על אדני סברות ישרות חזקים 

מאז הכרתי … כראי מוצק 
ר בהיותי בהיכל קדשו "לאדמו
נתיקר אהבת … ל "הנ' מק

אדוני בלבי אשר לא ימוש 
  .תהלתו מפי ממש

). ראה הערות( רפו :ב"ז ח"אהע
  ).ראה הערות(ו -תה

  גרשון מקאליסק
 מדור דברים :ב"ז ח"אהע

  .ג' שנכתבו בשמו סי

  ד"ב; הרב, דאקשיץ
  .א, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

ץ "ר אליעזר מ"דובער ב
  דבאבינאוויטש

  ).ראה הערות( נח :ח"או

  . קכב:ד"יו

ראה הערות ( קיא :א"ז ח"אהע
שמאיזה טעם לא רצה רבנו 

והורה להרב , לבוא על החתום



  )השואלים הרבנים( אנשים מפתח  

  

קעא
  ).ל שיחתום על התשובה"הנ

  ר משה מטשערנאביל"דוב ב
  . שמז:ב"ז ח"אהע

  ץ דקאליסק"דובער מ
ראה הערות ( קיא :א"ז ח"אהע

שמאיזה טעם לא רצה רבנו 
והורה להרב , לבוא על החתום

  ).ל שיחתום על התשובה"הנ

  ר אליעזר מאולע"דוד ב
ץ דאולע "דוד מ' אולי הוא ר

  .מןדלק

שכנראה , ראה הערות( רכח :ד"יו
ק "נכתבה אחרי הסתלקות כ

ר האמצעי בכסלו "אדמו
ח ולפני קבלת הנשיאות "תקפ
במכתב השאלה . י רבנו"ע

א "ר שליט"אדמו' לכ: "כותב
הנה נא הואלתי לדבר אל 

עבדו המצפה ' ד… ר "אדמו
ורבנו " לתשובתו הרמתה

העביר קו למחיקה על התיבות 
… א "ר שליט"אדמו"

  ").עבדו… ר "אדמו

  ץ דוואסילקוב"א מ"דוד במוהרי
ק "והרב מק( קיד :א"ז ח"אהע

  ).וואסילקוב אומר

א יש תשובה ,  רמז231י "בכת
בענין שמות ) ו"משנת תקצ(

ר מנחם "שכתב אל מוה(גטין 
, )ץ דקאפוסט דלקמן"נחום מ

ובה מזכיר שכבר האריך בזה 
ל "הנ' בתשו. ת אל רבנו"בשו

ר גטין זה כותב שעוסק בסידו
  .יותר משלשים שנה

  ץ דהאייסין"ר שלמה מ"דוד ב
  ).ראה הערות( רפט :ב"ז ח"אהע

  ץ דאולע"דוד מרודניא מ
' שמעתי מר( ריט :ב"ז ח"אהע

מלמד בלאדי ' שהי… דוד 
ע ועל ידו נשאל "בקיץ תק

  ).ע"ממנו נ

  ץ דזלאבין"דוד מ
  ).ראה הערות( ד :ד"יו

  דוד מליובאוויטש
י הנגיד "פ ע"השבתי בע( נ :ח"או

  ).דוד מקהלתינו' מו

  חיים, דונאיעווסקי
  . קד:ח"או

ז "יצחק יהודה בר, דייטשמאן

  ד חרסון"אב
  . שנט:ב"ז ח"אהע

  הרב, דענעבורג
  . שנ:ב"ז ח"אהע

  רבני, האראדאק
). ראה הערות( קצא :ב"ז ח"אהע

). קצא' ראה הערות לסי(תט 
  .תלז

ץ "ישכר בער מ, הורביץ
  דליובאוויטש ועוד

 החסיד רבי ישכר בער הגאון
תלמידו של ' הורביץ הי

ל מיאנאוויטש "ק מהרי"הרה
ץ "מ' הי. ב של רבנו"וש

-?(בעיירות ראהאטשוב 
-ו"תקפ(בוחאוו חדש ) ה"תקפ
-ג"תקצ(ליובאוויטש ) ב"תקצ
על רבנותו (וקאנאטאפ ) ב"תר

' ד סי"בבוחאוו חדש ראה חיו
  ).שמג

, ת עם רבנו"הרבה להתכתב בשו
בפרט בתקופת רבנותו 

שרבים היו , בליובאוויטש
שולחים על ידו שאלותיהם 

פעם בשלהי קיץ . לרבנו
ו השיב לבקשה כזו "תקצ

ו "חמ. י.קובץ יגדיל תורה נ(
ר "הנני להודיע שאדמו): ג"סמ
ק "ואם יבא כ… נסע מזה ' שי

לביתו ודאי לא אמנע הטוב 
ואקבל תשובתו ' מלשאול כו
כ ראוי "ע… פ "בכתב או בע
 דבר זה משארי ונכון לשאול

רבנים המפורסמים כמו מהרב 
יצחק אייזיק ' ר' הג

י אייזיק "ר… מוויעטעפסק 
… דוד לוריא ' ר… ' מהאמי

  ".גרשון משקלאב' ר

) טו' ב עמ"שם ח(בתשובה אחת 
מלמד ' שבצעירותו הי, מספר

ביאנאוויטש ויעץ לו מורו ורבו 
ל שיקבל "ק מהרי"הרה

. מלמדות שבעיר אחרת
' ו סי"שם חמ(בתשובה אחת 

ל גר אף "מספר שמלבד הנ) מג
ובתשובה . בזלאבין והאמיל

ע מדור דברים "חאה(אחת 
) ג' שנכתבו בשם רבינו סי

כותב שהתחיל לסדר גטין 
  .ה"בשנת תקע

ת מאתו נדפסו בקובץ "עשרות שו
ברבים מהם . י.יגדיל תורה נ

כותב שהתשובה היא בהסכם 

גם נדפס . ב"וכיו' ר שי"אדמו
, לג' עז עממאתו במגדל 

תשרי , ובקובץ אהלי שם
  .יא' נ עמ"תשא

ח -כז). ראה הערות( יד :ח"או
ג -פב. עט. עב). ראה הערות(
ץ "ההמ(קי ). ראה הערות(

מדור דברים ). ?דמחננו
ראה (ה -ד' שנכתבו בשמו סי

  ).הערות

ראה (כה ). ראה הערות( ג :ד"יו
קט ). ראה הערות(מד ). הערות

ראה (רכט ). ראה הערות(
ראה (רסה . רמד). הערות
ראה (שכו . ערה. רעא). הערות
וראוי להם (שמג ). הערות

ב "ץ הרב מוהרי"להחזיק להמ
בכבוד ולחזק שכירותו ' שי

לו תמידין כסדרן כנהוג ' שיהי
מדור ). בכל תפוצות ישראל

ג -א' דברים שנכתבו משמו סי
  .ט-ז. ה). ראה הערות(

). ראה הערות(ח - ריז:ב"ז ח"אהע
שעד ). אה הערותר(ה -שכד

ראה (שפא -שפ). ראה הערות(
). ראה הערות(תח ). הערות
). ראה הערות(תל . ה-תכד

ראה (תמז ). ראה הערות(תלב 
). ראה הערות(תנה ). הערות

מדור דברים שנכתבו בשמו 
  ).ראה הערות(ז -א' סי

ראה (סו ). ראה הערות( סג :מ"חו
  ).הערות

ראה הערה (ד -א,  קנז:ד"פס
  ).ה"ד סער"ליו

  ץ דפאלאצק"נתן מ, הורביץ
עוד . א, אודותיו בית רבי עה

ט "מאתו בחכמי ישראל בעש
. י.קובץ יגדיל תורה נ. 120' עמ

י נמצא "חיבור ממנו בכת
  .בספריית ירושלים

  .קה). ראה הערות( ח :ח"או

רסז ). ראה הערות( קנה :ד"יו
ראה (שלב ). ראה הערות(

  ).הערות

ל ). ראה הערות( ו :א"ז ח"אהע
ראה (ע -סח). ראה הערות(

  ).הערות

). ראה הערות( ריא :ב"ז ח"אהע
ד "נלע: "רבנו כותב(שנג 

' להתירה אם יסכימו לזה ג
ואז פנו בזה , "גדולי הוראה

, ל"אל הגאון החסיד הנ
ראיתי : שמתחיל את תשובתו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קעב

מורינו הרב החסיד ' מה שכ
ש "כק' המפורסם כו

י בהיתר דהאי "מ נ"מוהרמ
ודבריו דברי תורה , איתתא

אך שענוותו , צ חיזוק"א
שאין רוצה לסמוך , תרביני

ז עוד "ד עד שיסכימו ע"ע
  .ג,  נה:הוספות). מורים

  אליעזר ליפמן מבאהסלב, היילפרין
ג '  מדור ספק למי סי:ב"ז ח"אהע
אל : בשאלה. ראה הערות(

ראש , כבוד תפארת ישראל
אשר הנחיל , גולת אריאל

פ באתי "הנה כ… לעמו אל 
הדרת פני כבוד [ת "הפכלפני 
  ).בארוכה] תורתו

  משה משעביז, היילפרין
ד "חכ. י.בקובץ יגדיל תורה נ

א נדפסה שאלתו אל "סקמ
שזכיתי : "ובה כותב, רבנו

להשתעשע בטעם צוף מתק 
אמרותיו אמרות טהורות 

היינו , "להחזירני בתשובה
  .'שכבר כתב לו רבנו תשובה א

  ץ דאמלין"הלל מ
הגיעני מכתב ( רנד :ב"ז ח"אהע

ש "מ… מהלין ' ץ דק"מהמו
צ "חזר המ… י "ר הלל נ"הר
  ).י"ה נ"ר

  ר נתן מדריבין"עקיבא ב, הלפרין
ו "חט. י.בקובץ יגדיל תורה נ

א נדפסה שאלתו אל רבנו "סמ
  ).ב מליובאוויטש"י מהרי"ע(

  זאב וואלף, וויליענקעס
מהחסידים הגדולים של רבנו 

  .א, אודותיו בית רבי עו. הזקן

  ).ראה הערות( ג :מ"חו

  ץ דרעציצא"זאב מ
  . שטז:ד"יו

ל השואל "עכ( קנב :ב"ז ח"אהע
  ).רעציצע' ץ דק"ההמ

ר "אברהם יצחק ב, זלאבינסקי
  ישן-האראד-ץ דמיר"שמחה מ
הגיעני שאלה זו מהרב ( נא :ח"או

וראה ; י"אברהם יצחק נ' מ
השבתי גם (קג ). הערות

ץ "מקודם בא מכתבו לההמ
' מיר האראד ישן הרב ר' דק

  ).אברהם יצחק

עוד תשובה ארוכה מאתו נדפסה 
ח "ח. י.בקובץ יגדיל תורה נ

  .טו' עמ

  ץ"המ, זלאטאנאשא
י "ראה רס( קעט :ב"ז ח"אהע

, רצד' ובהערות לסי, רצא
שהשאלה היא מהרב המנוח 

  ).דזלאטאנאשא

ם "ר יונה סופר סת"זלמן ב
  בלעפליע

יח ' ו עמ"ח. י.בקובץ יגדיל תורה נ
  .ל רבנונדפסה שאלתו א

  ג מפאריטש"הרה, זלמן
  ).ראה הערות( רעג :ב"ז ח"אהע

ק "צבי הירש אבד, חאדריב
  וואנוייצא
ת "ראה שו( קנט :ב"ז ח"אהע

א "מ מהדורא תליתאה ח"שו
  ).ריג שהתשובה היא אליו' סי

  הרב, חאסלאוויטש
כבר : שאלה( קפט :ב"ז ח"אהע

' הורה זקן הרב דק
  ).חאסלאוויטש

  משה משקלוב, חווערש
  ).ראה הערות( קעב :ד"יו

ב "ר אברהם שו"חיים ב
  בראהאטשוב

  ).ראה הערות( שמט :ב"ז ח"אהע

  ר אברהם אבלי"חיים ב
  ).ראה הערות( ו :א"ז ח"אהע

  ר מנחם מקאזלאוו"חיים ב
  . תמב:ב"ז ח"אהע

  ר יעקב מאמציז"חיים חייקל ב
  ).ראה הערות( פט :ח"או

ח "ראה הערות לאו(ד ,  יא:ד"פס
  ).ט"ספ

ר יעקב "ייקל בחיים ח
  מהאראדיטש

, לפנינו צילום השאלה( סה :מ"חו
  ).ח"שגם הוא באעה

  ץ דבאריסאוו"חיים משה מ
  ).ראה הערות(ו ,  עז:א"ז ח"אהע

ת "בסוף השו( שנה :ב"ז ח"אהע
שלו מוסיף לכתוב פדיון 

  ).לרבנו

  ץ דלעפליע"חיים צבי מ
  ).ראה הערות( שנג :ב"ז ח"אהע

ק "ר אלחנן אבד"פרץ ב, חן

ביעשינקאוויץ נעוויל 
  וטשערניגאוו

הסכמתו . א, אודותיו בית רבי קז
נדפסה בלקוטי תורה 

  ).ו"זיטאמיר תרכ(

' ד דק"מכתב מב( ג :א"ז ח"אהע
  ).בייעשינקוויץ

לי ' וכמו שכ( רמ :ב"ז ח"אהע
… י "פרץ נ' הרב ר

א ,  נב: הוספות).ביעשינקויץ
' כ מהרב מ"אם יש לה היתר ג(

  ).פרץ מביעשינקאוויץ

  זלאטאפאליא' הרב דק. ח
  .צא.  לא:ח"או

  אנשי, טאבאלסק
  . שנח:ב"ז ח"אהע

  ץ דשצעדרין"טוביה מ
  ).ראה הערות( קצח :ב"ז ח"אהע

  ד"ב, ייאמפלא
' ד דק"והב(ו ,  קנג:ב"ז ח"אהע

ג , קסא). מעידין… ייאמפלא 
  ).ייאמפלא' ד הצדק דק"ב(

ר יחיאל "יהודה ליב ב
  מהאראדיטש

  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

  ץ דבאבר"יהודה ליב מ
  . רמו:ד"יו

  ).ראה הערות( תד :ב"ז ח"אהע

  ץ דהארקי"מ' יהושע אלי
, ל-ק של רבנו אגרות כח"ראה אג

הרב "אל ואודות רבנותו של 
ה "מו' המופלג הותיק וכו

. הארקי' בק" י"נ' יהושע אלי
ר "ק אדמו"וראה גם אג

  .האמצעי אגרת מג אודותיו

בהערות : אודות שנת פטירתו
ט הובא שעל "ח סק"חאול

ד התענית "ע"התשובה נרשם 
ובקובץ , "ק"ח לפ"ב תר"ט

' נ עמ"תשרי תשא, אהלי שם
חותם על התקנות בשנת , יג
ג "ז ספ"אמנם בחאהע, י"תר

בפסק הקצר של הרב המנוח "
). ואולי הם שנים". ב"תר… 

ע "חאה' ראה גם דברי נחמי
  .ז"סי

ל "וצ, ראה הערות( קט :ח"או
י "נ' ה יהושע אלי"מו: שם
  ).ל"הנ' ץ דק"ץ וד"מ

בפסק הקצר של ( פג :א"ז ח"אהע



  )השואלים הרבנים( אנשים מפתח  

  

קעג
צ "יהושע מ' הרב המנוח מ

' ק הארקע הנכתב ביום ו"דק
  ).ב"ק בחדש ניסן תר"עש

פ של "נידון הג( קפט :ב"ז ח"אהע
ה יהושע "אחיו של הרב מו

' הוציא הרב מ… הארקי ' מק
מדור ). ל לעז"יהושע הנ

  .ה' דברים שנכתבו בשמו סי

  ץ"מ, ואלי
זהו המחלוקת בין (ד ,  מח:ד"יו

… ר יואל "שני המורים שהר
  ).ר יעקב אומר"והר

  ץ דסוראז"יודל מ
ראה בנסמן בהערות (קיג : ד"יו

ש "מוהר' ת שכ"בשו[שג ' לסי
כנראה , ץ דלאזניא אל רבנו"מ

ראיתי שאדוני ]: ו"בשנת תקפ
' ר שלח בתשובה לק"כת

ה "י הרב המונח מו"סורעז ע
ראיתי … ץ דשם "יודל מ

' ר לק"התשובה ששלח כת
' ץ המנוח מו"י המ"סורעז ע

  ).יודל

  ר בנימין מראהטשוב"יוסף ב
). ראה הערות(ח - ריז:ב"ז ח"אהע

  .ה-תכד

  ץ דהאדיטש"מ, יוסף
והעירני לזה (ב ,  ער:ב"ז ח"אהע

יוסף ' האדיץ ר' ץ דק"הרב המ
  ).י"נ

  ץ דטשאריי"יוסף מ
  ).ראה הערות( תד :ב"ז ח"אהע

  מלמד בבית רבנו, ףיוס
: ראה בנסמן בהערות( מח :מ"חו

  ).ר"מלמד של כת

ר מנחם מענדל "יחזקאל ב
  מפאריטש

  ).ראה הערות( קעב :ד"יו

  ץ דטאטארסק"יחזקאל מ
ל השאלה "עכ( קכב :ד"יו

ץ "ז מכבר מהמ"שנשאלתי ע
  ).ק טאטרסק"דק

  ).ראה הערות( שלו :ב"ז ח"אהע

  יחזקאל מרודניא
ראה הערות ( רטז :ב"ז ח"אהע

). ראה הערות(תא ). תכח' לסי
  .תנה). ראה הערות(תכח 

  הרב, יחזקאל
  . רעט:ד"יו

' ר ישראל אלי"יעקב צבי ב, יעבץ
  מוויטבסק

  ).ראה הערות( ז :ד"יו

ץ בקיוב "ר חיים מ"יעקב ב
  )פאדאל(

  .א,  סו:א"ז ח"אהע

  ר יהודה ליב מהאראדיטש"יעקב ב
  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

  עחוויטשר יצחק מל"יעקב ב
  . שלז:ב"ז ח"אהע

ץ "ר נפתלי הערץ מ"יעקב ב
  דסטארידוב

ראה בנסמן ( תסא :ב"ז ח"אהע
בהערות שהשואל הוא הרב 

  ).ל"הנ

  ץ"מ, יעקב
דזהו המחלוקת בין (,  מח:ד"יו

… ר יואל "שני המורים שהר
  ).ר יעקב אומר"והר

  ץ דפאלטאווע"יצחק מ
ראה (נו ). ראה הערות( נא :ח"או

  ).הערות

  ר ליב מאמלין"יצחק אייזיק ב
  ).ראה הערות( קכא :א"ז ח"אהע

  ק אורשא"יצחק אייזיק אבד
  . שסה:ב"ז ח"אהע

  ץ דלובען"יצחק יואל מ
  ).ראה הערות( שכט :ד"יו

). ראה הערות( רלה :ב"ז ח"אהע
). רלה' ראה הערות לסי(תכו 
  ).ראה הערות(תנח . תנד

ראה הערות (ב -א,  רצו:ד"פס
  ).תנח' ע סי"לאה

  ר משה"יעקב ביצחק 
  ).ראה הערות( צח :ח"או

  ץ דלעפליע"יצחק מרדכי מ
  .א, אודותיו בית רבי קו

  . שנג:ב"ז ח"אהע

  ץ דלאחוויץ"יקותיאל זוסמאן מ
  .קד. קא.  נא:ח"או

ראה (קד ). ראה הערות( סז :ד"יו
). ראה הערות(ו -רפה). הערות

  ).ראה הערות(דש 

  ץ דזוראוויץ"יקותיאל זלמן מ
  ).ראה הערות(ח - ריז:ב"ז ח"אהע

  ר אפרים מבאבינאוויטש"ירוחם ב
  ).ראה הערות( כה :ד"יו

  ר משה מהאראדיטש"ב' ירמי
  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

ב "ר צבי שו"ב' ישעי
  דפערעיאסלאוו

ד "ח. י.ראה קובץ יגדיל תורה נ
ל "ב הנ"שאלת השו, מד' עמ

ובקשה שתישלח , אצל רבנו
ץ הרב יוסף "התשובה לידי המ

 והתשובה לא הגיעה ,מעפערט
  .לידינו

ליב מלאזני ' ר ארי"ישכר בער ב
  ובארזנא

שנדפסה (ת שלו "בתחלת השו
ח "ח. י.בקובץ יגדיל תורה נ

ב של "ע ש"מכנה א) ח' עמ
נ עבורו ועבור "ומוסיף פ, רבנו
  .ב"ב

' ראה הערות לסי( קיא :ד"יו
  ).ראה הערות(קנא ). קנא

' ר שמרי"ישכר בער ב
  מהאראדיטש

  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

ט -ח"ז סנ"בקובץ יגדיל תורה חמ
י "ע(ת ששאל מרבנו "ישנה שו
) ב מליובאוויטש"מהרי

ר "בהסכם אדמו"והשיבו בזה 
ק "וגם השיב בזה הרה, "'שי

  .ן בן רבנו"מהרי

  ישכר בער הלוי
  . שלג:ב"ז ח"אהע

  ישכר בער
. ובנו משה( שיט :ב"ז ח"אהע

  ).ראה הערות

  גאב קאלו"זאב וואלף שו, כץ
  ).ראה הערות( כה :ד"יו

ר שמואל "יהודה ליב אליהו ב, כץ
  ץ דחאטימסק"מ

אל ' ת שכ" יש שו231י "בכת
, ץ דליובאוויטש"ב מ"מהרי

  .ומבקשו לשאול אצל רבנו

  ).ראה הערות(ו - תה:ב"ז ח"אהע

בעל קב נקי (אברהם דוד , לאוואוט
  )ועוד

הגאון החסיד רבי אברהם דוד 
, )נ"תר-ה"תקע(לאוואוט 

עד (ק ראמאנאווקא "אבד
. וניקוליוב) ו לערך"שנת תרט



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קעד

שער , מחבר הספרים קב נקי
בית , נתיב החיים, הכולל

אהרן והוספות ופסקי פרי 
  .מגדים

' פה ק: בשאלה( ר :ב"ז ח"אהע
ובקב נקי כלל . ראמאנאווקא

). שנכתבה אליו' כ כ"לו סק
  ).ע"גב(שנט 

' ג עמ"חכ. י.בקובץ יגדיל תורה נ
ד "ראתרנז כותב מוה

ר גאון "ובחיי אדמו: לאוואוט
ל "מ ז"ישראל מהרמ

מליובאוויטש כתבתי כתבתי 
והשיב לי בנו , ]ק"[מזה לכ

ישראל נח ' ק ר"הגאון הרה
  .ל"ז

ר בנימין ביינוש "יצחק ב, לוריא
  מפאלצק
). ראה הערות( ריא :ב"ז ח"אהע

  ).ראה הערות(שצו 

ראה הערות (ג -ב,  רצד:ד"פס
  ).שצו' ע סי"לאה

  ץ דלאדי"ליפמן מ
ל "מוהר: ראה הערות( שיד :ד"יו

  ).ץ"מ

 מדור דברים :ב"ז ח"אהע
ראה (ז ' שנכתבו בשמו סי

  ).הערות

. ז"ע סי"חאה' ראה גם דברי נחמי
ע שלו בחוט המשולש "גב

  .ב"ס, ג) ין'וולוז(

ץ "גרשון משה מ, ליפשיץ
  בדאלהינוב

ת שלו "השו. ראה הערות( נו :ד"יו
ט "נדפסה בקובץ אהלי שם ח

  .)כד' עמ

ר שמעון "דובער ב, ליפשיץ
  )בעל גלות עליות(מוויעטקא 

הגאון החסיד רבי דובער ליפשיץ 
מרדכי ' נכד ר, )ח"תרמ-ץ"תק(

  .אחי רבנו הזקן

  ).ראה הערות( קעה :ד"יו

  צבי הירש, לנדא
  . עא:ח"או

ץ "אברהם מ, מאדייעווסקי
  פאלטאווא וחאראל, דזינקוב

ת שכתב לרבינו "לפנינו צילום שו
א טבת "הצמח צדק בי

אברהם : וחותם, ח"תקצ
ק "ץ דפה"מ[...] ה יעקב "במו
  ].זינקוב פלך פאלטאווא[ל "הנ

' עמ" בעולם ששקע"ראה אודותיו 
בתחלה רב ' שהי, 13

ומסיבה הוכרח , בפולטבה
, א"לעזבה אחרי שנת תרכ
  .ולקבל את רבנות חאראל

אחרי שעבר מזינקוב לפאלטאווא [
מילא את ) או לחאראל(
קומו בזינקוב חתנו הרב מ

, שניאור זלמן הלפאנד
  ].12' ל עמ"הנ' כמסופר בס

  .ד, כב. ב,  טו:ח הוספות"או

  ץ דנעויל"מיכל מ
סיפר לי הרב המנוח ( עד :ד"יו

' ר מיכל שהי"המפורסם מוהר
איך ששאל , ק נעוויל"ץ דק"מ

ר הגאון "מכאאזמו' פעם א
  ).ל"ז

  ץ דקאמיניץ"מנחם מענדל מ
  ).ראה הערות( רמא :ב"ז ח"אהע

ר יצחק מלמד "מנחם נחום ב
  בהאראדיטש

  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

, לפנינו צילום השאלה( סה :מ"חו
  ).ח"שגם הוא באעה

  ץ דקאפוסט"מנחם נחום מ
  ).ראה הערות( ג :ד"יו

… אם יסכים ( ג :א"ז ח"אהע
  ).קאפוסט' ץ דק"והרב המ

  .א, עח: ב הוספות"ז ח"אהע

ץ " מדוד' ראה גם לעיל אצל ר
  .דוואסילקוב

ץ "ר משה מ"מנחם צבי הירש ב
  דראמען
  ).ראה הערות( מט :ח הוספות"או

  .א,  לח:א"ז ח"אהע

כתב לי הרב (ה ,  ער:ב"ז ח"אהע
  )?(שצב ). ראמען' ץ דק"המ

ת ממנו אל רבנו בקובץ "עוד שו
, סט' ה עמ"ח. י.יגדיל תורה נ

  .נ"ובסופה הוסיף פ

ץ "יוסף מ, מעפערט
  דפערעיאסלאוו

  .ר צבי"ב' ראה לעיל אצל ישעי

ש מסמיליאן "מרדכי ברמ
  המתגורר באמלין

. ראה הערות( קכא :א"ז ח"אהע
במכתבו המצורף כותב שהרב 

ר אשר נסע "דאמלין מוהר
  ).ולכן שואל בעצמו, מזה

  ר יהושע מאמלין"משה ב
  ).ראה הערות( קכא :א"ז ח"אהע

  משה חריף מווייעטקא
  ).ראה הערות( קעה :ד"יו

  ץ דאולע"משה מ
  ).ראה הערות( קמד :א"ז ח"אהע

  ץ דאיהומן"משה מ
  ).ראה הערות( תד :ב"ז ח"אהע

  ץ בטאלטשין"משה חיים מ
, ראה הערות(ה -קנג :ב"ז ח"אהע

' ד דק"הב: ו, וראה קנג
  ).כתבו… טולטשין 

  ץ דדריסא"משה ישראל מ
ץ "מרדכי מ' בנו של החסיד ר

אודותיו בית רבי . דלעלפיע
  .ב, קכז

  . שסז:ב"ז ח"אהע

  הרב, משה שלום
והרב (שאלה ,  קיד:א"ז ח"אהע
  ).י העיר"משה שלום נ' מו

ץ "ז מ"משה שמואל ברא
  סאוויסטאפל

  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ץ דרוואצק"משולם זוסמן מ
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ב דליובאוויטש"נפתלי הערץ שו
ב "וכן שמעתי מהשו(ז ,  קד:ד"יו

דקהלתנו שהוא ואביו שהיו 
לאזני לפני ' ב בק"שו

. ע נוהגים כן"ר נ"כאאזמו
וככה העיד (דש ). ראה הערות

ב דקהלתנו בשם אביו "השו
  ).ע"ר נ"אאזמו' ששמע מכ

  ד טשערנאביל"נתן נטע אב
  . שמז:ב"ז ח"אהע

  הרב, סאסניצע
  . נג:א"ז ח"אהע

  הרב, סאראקא
' הרב דק(ו ,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ).סאראקא כתב

ב "ר שלמה שו"דובער ב, סגל
  דוויטעבסק

ד "ח. י.ראה קובץ יגדיל תורה נ
, ל"ב הנ"מענה השו, מט' עמ

משנת (ב שלמה "ובנו השו
מנהגם , על שאלת רבנו, )ב"תר

, בקליפת הסרכות והדלדולים



  )השואלים הרבנים( אנשים מפתח  

  

קעה
לנו ' קשה הי: ומתחילים

הדבר לחוות דעת בשכונת 
' במקום קדשי קדשים היכל ה

ומה , ט"לאויו' ר שי"ק מו"כ
נורא המקום ההוא בית 

אמנם , קים ושער השמיםאל
בנו לא ' אחר שנתן עיניו הט
  .'נוכל להשיבו מפני הכ

ר דובער "שלמה ב, סגל
  דוויטעבסק

  .ל"ראה אצל אביו דובער הנ

ץ "שמואל יוסף מ, סגל
  דטשערקאס

  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ץ"מ, סטאראשעלע
  ).ראה הערות( תד :ב"ז ח"אהע

ץ "ר נתן נטע מ"ב' ישעי, עטין
  בוויעטקא ובוויטבסק

ראה תשובתו בקובץ יגדיל תורה 
זכורני כי : ט"ע סל"ח. י.נ

ץ בוועטקא בא "בהיותי מ
מעשה כזו לידי ונשאתי ונתתי 
ה "בדבר עם הרב המפורסם מו

' ץ דק"יצחק אייזיק מ
  .האמליע

' ה סי"ת מאתו שם חמ"עוד שו
הסכמתו נדפסה בלקוטי . ג-כב

) ח"זיטאמיר תר(תורה 
א ווארש(ח "ובסידור עם דא

  ).ז"תרכ

  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

). ראה הערות( רעז :ב"ז ח"אהע
ובתשובתו . ראה הערות(שנה 

ענוותנותו דמר : כותב אל רבנו
ק "לכ… ק גרמה לי לכתוב "כ

', ולמעשה ידי מסולקו, להלכה
א כשיצא הדין להתירה "כ
… רק לסניף קטן ' אהי, ק"מכ
מרוב , ז הנני כותב להלכה"כ

' ק שי"ענותנותו דמר כ
' ומי כמוהו מורה וה, להלכה
' ק שי"ואם יסכים כ. עמו

  ).לסניף קטן' להתירה אהי

ץ דאיהומען "מרדכי מ, פרידבורג
  )ס דברי מרדכי"מח(

  . שלז:ב"ז ח"אהע

  ב דלאזני"צבי שו
ראה לעיל אצל (ז ,  קד:ד"יו

  ).ל"כנ(דש ). בנו נפתלי הערץ

  ר שרגא מהארדישץ"צבי הירש ב
  ).ע"גב( שלז :ב"ז ח"אהע

  צבי הירש מביעשינקאוויטש
  ).ראה הערות( ג :א"ז ח"אהע

ץ דקריסלאווע "יצחק מ, ציוני
  )ס עולת יצחק"מח(ורעציצא 
. ראה הערות( עד :א"ז ח"אהע

ל "ת שלו בזה בספרו הנ"השו
  ).קצב' סי

  ליב' ארי, צייטלעש
  )ראה הערות( מה :ח"או

ר בנימין ביינוש "יצחק ב, קאברין
  מוויטבסק

  ).ראה הערות( ז :ד"יו

  הרב, קאניוב
הרב ' בתשו( קיד :א"ז ח"אהע

  ).ק קאניוב"דק

ץ "נפתלי הירץ מ, קלאצקין
ס "מח(דאושפאל ושימאבורג 

  )אילה שלוחה
הגאון החסיד רבי נפתלי הירץ 

דווינסק (ר נתן קלאצקין "ב
) ד" שימפארג תרנ-ג "תקפ

למד בישיבת החתם סופר 
ד "כ נתקרב לחסידות חב"ואח

חיים אברהם ושימש את רבי 
ר הזקן ואת רבנו "בן אדמו

נסמך להוראה מרבנו . ובניו
שימש כעשר . ל בטלן"ומגרי

שנים ברבנות אושפאל פלך 
ד "ז שנים אב"קאוונא ול

  .שימבארג פלך קורלאנד

  ).ראה הערות( רמט :ד"יו

  ץ דקרוהלא"משה מ' אלי, קראל
ו "חמ. י.בקובץ יגדיל תורה נ

אל (ת שלו "א נדפסה שו"סמ
ב "י גיסו מהרי"רבנו ע

  ).מליובאוויטש

  שמואל בהרב ברוך מלאדי, ראחלין
  ).ראה הערות( ז :ד"יו

ר ישכר "יחיאל מיכל ב, ריבקין
  בער מוויטבסק

  ).ראה הערות( ז :ד"יו

  ץ דפאלאצק"ד, שאול הכהן
  ).ראה הערות( ע :א"ז ח"אהע

'  מדור ספק למי סי:ב"ז ח"אהע
  ).ראה הערות(כג 

  הרב, שאול הכהן
והנה (שאלה ,  קיד:א" חז"אהע

  ).'י כ"ה שאול הכהן נ"הרב מו

  שאול מקרופקי
  .רמו). ראה הערות( ג :ד"יו

  ץ דאורשא"ג מ"אברהם ברא, שור
הגהות על ' הסכמתו מופיעה בס

א "פסח למוהרא' ע הל"שו
גם : "וכותב שם, ץ דקיוב"מ

ע "אני רשמתי לעצמי על הש
". ר בהלכות סוכה"של אדמו

ובכותרת כותב המחבר 
שכתב לי הרב "אודותיו 

ג חריף ובקי סיני "המאה
' מ' ועוקר הרים המפורס

ק "צ דק"י מו"אברהם נ
אשר , ארשא במדינת ליטא

כבר נודע בשערים שמו 
ק "ס דק"בהסכמתו על הש

קאפוסט שם הראה אפס קצה 
  ".חריפתו ובקיאתו

 מדור דברים שנכתבו :ח"או
  .ז' משמו סי

  .מח). ראה הערות( ג :א"ז ח"אהע

). ראה הערות? ( קצג :ב"ז ח"אהע
ראה (תל ). ראה הערות(ד -תיג

  ).תיג' הערות לסי

ראה (ד ,  רצא-ד ,  רצ:ד"פס
  ).ד"ע סתי"הערות לחאה

  ץ דדובראוונא"ר יוסף מ"שלמה ב
. קג. נא). ראה הערות( מז :ח"או

מדור דברים שנכתבו בשמו 
  .ז ובהערות שם' סי

  ).ראה הערות( רפד :ד"יו

' אם יסכים מעל( ג :א"ז ח"אהע
ר "לזה וידידינו הרב מוהר

, מה[לד ). שלמה מדובראווני
היא ' והתשו, ש"הרב ר] (ב
  ).נ מדובראוונא"לר

ראה . 'מעל( קצב :ב"ז ח"אהע
כאשר כתב לי ? (רא ). הערות
? (ריט ). י"ש נ"ץ מוהר"ההמ

ראה (רפו ). ראה הערות
). ראה הערות(שכד ). הערות
ש "רציתי לשלוח להר(שנז 

דובראוונא שיעמוד על ב
כתב ידידינו (שסח ). החקירה

נכונה … ד "לנ' י ראי"ש נ"הר
ר "ואם דעת כת(שפח ). היא

נוטה ) ש מדובראוונא"הר(
). ראה הערות(שצ ). להקל טוב

מדור ). ראה הערות(תלה 
  .ו' דברים שנכתבו משמו סי

ש "הראני הר( מח :מ"חו
  ).?(סא ). מדובראוונע

ת מאתו בקובץ יגדיל "עוד שו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קעו

. ז-ה"ה סכ"חמ. י.תורה נ
הסכמתו נדפסה בלקוטי תורה 

דן אתו ). ח"זיטאמיר תר(
  .'ת דברי נחמי"הרבה בשו

ר הלל פאפירין "שלמה זלמן ב
  וקריסלאווא' ץ דוויעליז ולעפלי"מ

, )ב"תרל-?(ז פאפירין "מוהרש
מסופר אודותיו בבית רבי 

ש "חתן הר' שהי) ב, קכח(
ר "פריידעס וגיסו של אדמו

ע שלו "גב. ל מקאפוסט"הרימ
. י.נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ

הסכמתו . שסד' ג עמ"חמ
נדפסה בלקוטי תורה 

  )ח"זיטאמיר תר(

] ד, ד[קפ ). ראה הערות( יד :ד"יו
  ).ז מוועליז"ש הרב ר"כמ(

). ראה הערות( קצט :ב"ז ח"אהע
כתב … שנכתב בוועליז (רכז 

יב , רעא). ?ץ"אלי הרבני המ
שמו ). ץ דוויליז"המ] (ד, כט[
ראה (תכט ). ראה הערות(

  ).הערות

ץ "ר דוד מ"שלמה חיים ב
  בטאלטשין

, ראה הערות(ה -קנג :ב"ז ח"אהע
' ד דק"הב: ו, וראה קנג

  ).כתבו… טולטשין 

  ר משה מראהאטשוב"שמואל ב
  ).ראה הערות( שמט :ב"ז ח"אהע

ץ "שמואל בהרב נתן נטע מ
  דסמילייאן

  ).ראה הערות (נד: ד"יו

  ).ראה הערות( שכד :ב"ז ח"אהע

  ץ בדאלהינוב ובאיליע"שמואל מ
ת שלו "השו. ראה הערות( נו :ד"יו

ט "נדפסה בקובץ אהלי שם ח
  ).כג' עמ

  ץ בטאלטשין"שמואל זלמן מ
, ראה הערות(ה -קנג :ב"ז ח"אהע

' ד דק"הב: ו, וראה קנג
  ).כתבו… טולטשין 

  ץ דלאזניא"ר נפתלי מ"שמעון ב
רבנו הזקן ' כבר בזמן שהי

ש "ר' הי) א"עד תקס(בלאזניא 
ועל ידו , ץ"אליעזר מ' עוזר לר

. שואל אצל רבנו הזקן' הי
כ נתמנה הוא להיות "אח
ע "ראה הערות לחאה(ץ "המ
  ).ב"סתכ

ראה (קיג ). ראה הערות( כה :ד"יו

ח "ד סכ"קובץ יגדיל תורה חי
: ת שכתב אל רבנו בזה"שו

פקודתו שמרה רוחי לשלוח 
ז "ר התשובה ששלח דו"לכת

… ל "הרב המנוח מוהרי
). ר להשיבני דבר"בקשתי מכת

ראה (שי ). ראה הערות(רכ 
). ראה הערות(שנב ). הערות

  .שג' וראה גם הערות לסי

). ראה הערות( קפב :ב"ז ח"אהע
י , רעא). ראה הערות(רכא 

ץ "שמעון מ' הרב הישיש מ(
). ראה הערות(תיב ). לאזני' דק
  .תמט). ראה הערות(ג -תכב

. ט-מח). ראה הערות(לא : מ"חו
ב ' מדור ספק למי סי). ?(סז 

  ).ראה הערות(

ת ממנו נדפסו בקובץ "עוד שו
. ח-ז"מ סל"ח. י.יגדיל תורה נ

; א"ט סכ"חס. ב"ה ספ"חנ
, קובץ אהלי שם. ו-ד"סכ
שבט . יג' נ עמ"ש תש"חה

  .כז' נ עמ"תשא

  ר יוסף יצחק מפאריטש"שמעון ב
  ).ראה הערות( קעב :ד"יו

ב "ל שו"רבמה' שמרי
  דהאראדיטש

  ).ראה הערות( קצב :ד"יו

, לפנינו צילום השאלה( סה :מ"חו
  ).ח"שגם הוא באעה

  ב"שו' שמרי
  . שלג:ב"ז ח"אהע

  שניאור פייבל בן לאה
  ).ראה הערות( מו :ח הוספות"או

  ץ דראמען"שניאור צבי הירש מ
  ).ראה הערות( שצב :ב"ז ח"אהע

יוסף יצחק בן רבנו , שניאורסאהן
  )צ מאוורוטש"ר מוהריי"אדמו(

  . קח:ח"או

  ).ראה הערות( שכ :ד"יו

ישראל נח בן רבנו , שניאורסאהן
  )נ מנעזין"ר מהרי"אדמו(

-ז"תקע(נ מניעזין "ר מהרי"אדמו
בתקופה . בן רבנו) ג"תרמ

שרבנו לא יכל להשיב בעצמו 
ל "מוסר לפעמים לבנו הנ' הי

  ).ב, ראה בית רבי קכב(שישיב 

'  עמ2ליון ד ג"תולדותיו בכרם חב
ת שלו "ושם צויין גם לשו. 109

  .שנדפסו ושמועות בשמו

ש בזה בקובץ יגדיל תורה "ראה מ[
' ושם עמ. 41כג הערה ' חוב. י.נ

ד "תרנז כותב מוהרא
' ר כו"ובחיי אדמו: לאוואוט
והשיב לי בנו הגאון ' כתבתי כו

; ל"ישראל נח ז' ק ר"הרה
. י.וראה קובץ יגדיל תורה נ

  ].4ז הערה "חמ

' ת של מעל"השו( פה :ח"או
קח ). 'נ שי"שהניח אצל בהרי

' דברתי כעת עם כ: ג"בשוה(
ודברתי גם … נ "ר שי"אאמו

נ כעת "ר שי"בזה עם כאאמו
  ).ואמר לי

כאשר : בשאלה( קכג :ד"יו
פרשתי שיחתי לפני כבוד בנו 

  ).י"ה ישראל נח נ"ג מו"הה

  ).ראה הערות( שנט :ב"ז ח"אהע

ח " לאוראה הערות(א ,  ח:ד"פס
ואני שדכתי (א , ריג). ה"ספ

את בני המופלג ישראל נח עם 
פ שכבר שדכתי "ג אע"ב
  ]).אחותו לאחיה[

  ץ"נתן נטע מ, שפירא
  ).ראה הערות( ט :ד"יו

  6אנשים הנזכרים

ר יהודה "אברהם זאב ב, אבוהב
  מזערעץ
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  ר ישראל מזערעץ"זאב ב, אבוהב
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  אבלי מלאדי
  ).?(סד .  כב:מ"חו

ר אהרן "אברהם ב
  מנאוואברעסלאוו

  . סז:א"ז ח"אהע

  ר בנציון"אברהם ב
  .א,  עח:א"ז ח"אהע

  . שס:ב"ז ח"אהע

  ר יצחק הלוי"אברהם ב
  . קמו:ב"ז ח"אהע

  ר יצחק מלעפליא"אברהם ב
  . שנג:ב"ז ח"אהע
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כך לא נרשמו . אלו שמזכיר את ספריהם
שמות תנאים ואמוראים המוזכרים על 

  .מימרא שלהם



  )הנזכרים אנשים( אנשים מפתח  

  

קעז

  ר יצחק משקלאוו"אברהם ב
  . תמא:ב"ז ח"אהע

ק ר יצחק אייזי"אברהם ב
  דובראוונתר משקלאוו

  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר פסח מזאסקיב"אברהם ב
  .א,  סב:א"ז ח"אהע

  ר צבי מיעזר"אברהם ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

' ר שמואל ארי"אברהם ב
  מבאהסלוב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר שמעון"אברהם ב
  . רסז:ב"ז ח"אהע

  אברהם מאמלין
  .א,  קכא:א"ז ח"אהע

  אברהם מטולא
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ב"אברהם שו
  .א,  סח:ד הוספות"יו

  .א,  מא-ג ,  מ:ד"פס

  אברהם שמש
  .א,  מט:א"ז ח"אהע

  אברהם
, פז[רלט ]. ג, פו[ רלט :ב"ז ח"אהע
, א"מוהר(ג ,  עב:הוספות]. א

  ).ל"שהוא אברהם הנ

  אברהם אבלי סופר בוויעליז
  .א,  כ:ח הוספות"או

ר ישראל "אברהם יחיאל ב
  מליובאוויטש

  .א, סא: ב הוספות"ז ח"אהע

  אברהם מרדכי
  . קיט:א"ז ח"אהע

  ר יעקב"אברהם משה ב
  . תמו:ב"ז ח"אהע

  ש פייבוש"א
  .ד,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  אגריפס
אמו (ב ,  יח:א"ז ח"אהע

  ).ישראלית ואבי אביו גר

  ל"ר אליהו סג"אהרן ב
  ).ראה הערות( כז :מ"חו

  ר דוד מבאהסלוב"אהרן ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יהודה מבאהסלוב"אהרן ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ב"ר מנחם מקאנאטאפ שו"אהרן ב
  .א,  קעז:ד"יו

  ר שמעון"אהרן ב
  .ג, ס: ב הוספות"ז ח"אהע

  ג מאומן"אהרן בע
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יעקב"אהרן יצחק ב
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  בצלאל זוסמן מועליז, אזרחי
  .ב,  עג:ב הוספות"ז ח"אהע

ר צבי הירש "ליא פעסיא באיד
  מבעליצא
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  אייזיק
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר שמעון מיעזר"אלטער ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  ר שמואל מפאריטש"אליהו יוסף ב
  . קפה:ב"ז ח"אהע

  ר דוד ממוהילוב"אליעזר ב
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  . שסו:ב"ז ח"אהע

  ר דוד מסלוצק"אליעזר ב
בדיני ' בתשו(י ,  צ:א"ז ח"אהע

ד "א בר"עגונא אשת ר
  ).הארכתי

  ס מדובראוונא"אליעזר ברד
  . שנז:ב"ז ח"אהע

ד "מ ומו"ס מ"אליעזר פיי
  דמוהילוב
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  אליעזר מוויטעבסק
  . שנה:ב"ז ח"אהע

  אליעזר מייאמפלא
  . קנה:ב"ז ח"אהע

  ץ דלאזניא"אליעזר מ
  .ג,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  ב בלאדי" שואליעזר
' ראה מגדל עז עמ(ב - רמא:ד"יו

  ).לאדי' שהשאלה היא מק, כה

  ).ל"כנ(ד -ב,  מב:ד"פס

ב "ר אברהם שו"אליעזר ליפמן ב
  בטאמבאוו

  .א,  טז:הוספות.  ז:ד"יו

  אליעזר
  .ד, נג: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר תנחום בועז"ב ב"אליקים שו
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר זאב מבאהסלוב"אליקים מיכל ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  רבי, אלעזר בן עזריה
, כבן שבעים שנה(טו ,  צג:ד"יו

  ).שערות זקנו לבן

  אפרים מליובאוויטש
  . תמב:ב"ז ח"אהע

  ץ דניקאליוב"מ, אפרים זלמן
הרב : ע"גב( פה :א"ז ח"אהע

ת "ראה יגדי. דניקאלאייעוו
  ).ס' ח ע"חס

  איוואן גריגארעוויטש, אציטילי
  .ע"גב,  שנט:ב"ז ח"אהע

  ץ דליובאוויטש"ליב ש' ארי
  .ב, נט: ב הוספות"ז ח"אהע

ץ "ליב מקראשנאלוק מ' ארי
  דקרופקי
  .שאלה,  תד:ב"ז ח"אהע

  ליב' ארי
  .א,  מא-ג ,  מ:ד"פס

  אליעזר, ארלאזאראוו
  .א,  יח:ד הוספות"יו

  אשר אנשיל
  .ג- שלב:ב"ז ח"אהע

  ר אהרן"אשר ענדיל ב
  .ע"גב,  שנט:ב"ז ח"אהע

  .א
 :הוספות). א"הרב ר(ג ,  פז:ד"יו

  .א, סו

  ).ץ"מ(ד ,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

הרב (ג ,  עב:ב הוספות"ז ח"אהע
  ).א"מוהר

  ביילא בת יחזקאל מקאליסק
  . נג:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קעח

יהושע ' פרומא בת ר, בימען
  מארשא
' תשו(ז , נד. א,  מח:א"ז ח"אהע
  .).בעגונא פ' א

  יקותיאל מקאנסטאנטין ישן, בכרך
  . פד:א"ז ח"אהע

ר יקותיאל "ישראל דוב ב, בכרך
  ממאלאסטאווקא

  . פד:א"ז ח"אהע

  שמואל ובנו יוסף, בלאך
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

  יצחק; יוסף, בן לב
  .ה-ד,  רצב:ד"יו

  ץ דליובאוויטש"בנימין מ
של [מתלמידיו ' א(ג ,  קנד:ד"פס

  ]).ז"אדה

  ר זאב הכהן"בנימין ב
  .ב,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ר משה מביעשינקאוויץ"בנימין ב
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

' ר ישעי"בנימין בינוש ב
  מביעשינקאוויץ

  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  בנימין זאב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

ב "א שו"בנציון במוהר
  בדובראוונא

  ).אשתו( ז :ד"יו

  א מראהטשוב"בנציון במוהרי
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ב"בנציון שו
  .א,  ב:ד"יו

  הרב, בצלאל מקיוב
  . א, סו:א"ז ח"אהע

  אורי, בערחין
. י"דודו הנגיד נ( א :א"ז ח"אהע

  ).ז"נ סי"ת ד"ראה שו

  ר יקותיאל הכהן משקלאוו"ברוך ב
  . תמא:ב"ז ח"אהע

  ר שלמה זלמן מלעפליא"ברוך ב
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  ברוך
  .ד,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  .נח.  טו:מ"חו

  ר יוסף"ברוך יהודה ב
  . תמא:ב"ז ח"אהע

  ברוך יצחק מבארדיטשוב
  . פד:א"ז ח"אהע

  ר אברהם"ברוך מנחם מענדל ב
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

ר דוב "ישראל ב, בריסקין
  מקלימאוויץ

  . פד:א"ז ח"אהע

  ר ליפמן"דוב ב' בתיה אשת ר
  .ג,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  ר שמואל"ב' בתי
  . קמו:ב"ז ח"אהע

  צ"רב
  .י,  פב:מ"חו

  ב"ר
ד "ב(כט ). ראה הערות( ג :מ"חו

  .)ב"ר

  ב"גבריאל שו
  . ו:ד"יו

  מקלימאוויץ' ר ירמי"ב' גדלי
  . פד:א"ז ח"אהע

  ץ דהאיסין"דוד מ, גיטמעד
  .ג,  כב:ח הוספות"או

  ר חיים הלוי מהאמלין"גיטא ב
  . תמו:ב"ז ח"אהע

ר שאול "אליעזר ב, גינזבורג
  מאמלין
  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  גניבא
  ).תלמידיו של רב' תל(א ,  נב:ד"יו

  געציל
  .א,  רפט:ב"ז ח"אהע

  יחיאל מיכל, דאקטר
  .ג,  טז:ד הוספות"יו

  מ"הה, דובער
  .ח,  קד:ד"יו

  ר אלכסנדר מטשערנאביל"דוב ב
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

ר אלכסנדר "דובער ב
  מציפליקעווקא

  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  ר אפרים"דובער ב
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ר יעקב מליובאוויטש"דוב ב
  .א, סא: ספותב הו"ז ח"אהע

  ר ליפמן מלאזניא"דוב ב
ג ,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע
  ).ואשתו בתיה(

  ר שמעריל משקלאוו"בעריל ב
  .ד,  פד:א הוספות"ז ח"אהע

  דובער מענקעס
  ).ראה הערות( רעז :ב"ז ח"אהע

  ב"דוב שו
  .ד,  ב:ד"יו

  דוב ליפמן מסטארידוב
  .א,  כג:ד הוספות"יו

  ר שלמה מנעויל"בער פינע ב
  .ד-ג,  שמא:ב"ז ח"אהע

  ר אליעזר מלאדיזין"דוד ב
  .שאלה,  קיב:א"ז ח"אהע

  ר יהודה מבאהסלוב"דוד ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יהושע מלאדי"דוד ב
  . תמ:ב"ז ח"אהע

  ר יעקב מפערעיאסלאוו"דוד ב
  .א, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  דוד
  .שאלה,  קכט:א"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  דוד אברהם
] ב-א, דנ[ב ,  רפו:ב"ז ח"אהע
  ).החליף שם אביו לדוד בלבד(

  הרבני, דוד יצחק
  .ב, מב. ג,  מא:ד"פס

  ר שמשון"משה ב, האפין
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

א "חיים רפאל במוהר, הורביץ
  מסטאראשעליע

  .ד,  כ:ח הוספות"או

  הורדוס
אם נשא (ב ,  יח:א"ז ח"אהע

  ).ישראלית

  ר יוסף ממאזיר"שמשון ב, הורביץ
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע



  )הנזכרים אנשים( אנשים מפתח  

  

קעט

ז "שמואל בר' הינדא אשת ר
  משקלאוו
 ].א, ט[ שמא :ב"ז ח"אהע

  .ג,  עד:הוספות

  הירץ
  .נח.  טו:מ"חו

  הלל מיאקאבשטאט
  . פה:מ"חו

  ר יהושע זעליג מהאדיץ"העניא ב
  .שאלה, קמה: ב"ז ח"אהע

  ר"ד, וויאטקוסקי
  .שאלה,  קכג:ד"יו

  ר דוד מנאראוולא"זאב וואלף ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר יהודה מבאהסלוב"זאב ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יהושע מיעזר"זאב ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

ב "ר יעקב שו"זאב וואלף ב
  בליובאוויטש

  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר יצחק מבאהסלוב"זאב וואלף ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר ישראל מיעזר"זאב וואלף ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  ר ישראל"זאב ב
  . קסט:ב"ז ח"אהע

  ר פייבל מבאהסלוב"זאב וואלף ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר צבי הירש מארשא"זאב ב
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  זאב וואלף מוויטבסק
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

  זאב
  .סז.  סד:מ"חו

  ר אהרן"זאלקע זעליג ב
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ץ דשקלאוו"ד, זוסמאן
  ).ראה הערות( תל :ב"ז ח"אהע

  קר יצח"ב' זכרי
  .שאלה,  קיד:א"ז ח"אהע

  הרב, זלאטאנאשא
; הרב המנוח( רצד :ב"ז ח"אהע

 :הוספות). ז"והיא משנת תר
  .ג, עג

מאיר זאב , זלאטקאוויץ
  מטירהאוויצע

  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ר הירש ליב"זלמן ב
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ל"ר ישראל סג"זלמן ב
  ).ראה הערות( כז :מ"חו

  ר משה מבאהסלוב"זלמן ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר חיים מנעויל"זלמן איצע ב
  .ד-ג,  שמא:ב"ז ח"אהע

  ז"ר
  . סז:מ"חו

ב "ר אברהם שו"חיים ב
  בראהטשוב

  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ר יוסף"חיים ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר יעקב מיורבריג"חיים ב
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר מאיר מלאדי"חיים ב
  . פד:א"ז ח"אהע

  ר ניסן"חיים ב
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  חיים סנדלר מציפליקעווקא
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  ז"חיים אברהם באדה
  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  ר יוזפא מקריוואהרע"חיים אליה ב
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  )ר"משרת אדמו(חיים בער 
  .א,  טו:ח הוספות"או

  ב"ר גרשון שו"חיים דוב ב
  .א,  ב:ד"יו

ס "חיים יהודה ליב מסאסניצא מח
  שערי דעה

  .ד,  כד:ד הוספות"יו

  מבאהסלוב' ר גדלי"חיים יעקב ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  חיים צבי מסאוויסטאפל
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  ר פנחס מדענעבורג"חייקל ב
  . שנ:ב"ז ח"אהע

  ר משה"ברכה ב, חלפן
  .א,  פה:א הוספות"ז ח"אהע

  חנה בת הירש
  . תלה:ב"ז ח"אהע

  ירר מא"חנה ב
  . רסז:ב"ז ח"אהע

  יעקב מפושקינו, חנותות
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

ר אברהם "יהושע ב, טאקער
  מדעמיר
ואשתו (שאלה ,  רפה:ב"ז ח"אהע

בנו שלמה . ר יעקב"שימא ב
  ).ובנותיו שרה ורבקה

  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

ר מאיר "יצחק ב, טארטיקאווסקע
  זאב מטשערקאס

ואשתו . ע"גב( פה :א"ז ח"אהע
בת שלמה ואמו פעסיא ' חי

יצחק ' גאלדא בת ר
ואם , הראדישצער ובת שרה
  ).אביו לאה מטירהאוויצע

  טוביה
  .ד,  כג:הוספות. טו-ז,  שמה:ד"יו

  .עד). ט"מוהר( לט :מ"חו

  טודרוס
  .עז.  כג:ח"או

ר "אדמו(מרדכי דוב , טווערסקי
  )מהארנאסטייפל

  ).ג"בשוה( קח :ח"או

  .א,  כב:ח הוספות"או

  ק בדחן מהארקער יצח"טעמא ב
  . פג:א"ז ח"אהע

  הרב, טשערנאוויץ
  .ג, נ: ב הוספות"ז ח"אהע

  ליב, יאנקלעוויטש
  . סז:א"ז ח"אהע

  יהודה מבאברויסק
  .ב-א,  כה:ד"יו

  ר יצחק מקאליסק"יהודה ב
  . נג:א"ז ח"אהע

  מנאראוולא' ר ישעי"יהודה ליב ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קפ

  ל מלאדי"מהרי
  .כב: מ"חו

  יהודה ליב וואלף מסטארידוב
  .א,  כג:ד הוספות"יו

  יהודה
  . סב:מ"חו

  יהושע בן נון
ה "י(א ,  קעט:ב"ז ח"אהע

  ).של שרי' נתן לו י. יושיעך

ר אהרן שמואל "יהושע ב
  מבאהסלוב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  יהושע בן ליזר
  .תמד.  שפב:ב"ז ח"אהע

  ר יוסף מוועליז"יהושע ב
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  יר צב"יהושע ב
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  יהושע מיאקאבשטאט
  . פה:מ"חו

ר משה "יהושע העשיל ב
  מבאהסלוב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר דוד מיעזר"יוזיפ ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  גיס רבנו, יונה
  . רסד:ב"ז ח"אהע

  יונה בן ברוך מקריוואהרע
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  יונה
  . רצד:ד"יו

  ר אברהם"יוסף ב
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  ר אהרן מוואסילקאוו"יוסף ב
  .ב, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר אהרן"יוסף ב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

  ר בצלאל"יוסף ב
  .ע"גב.  שמז:ב"ז ח"אהע

  ר יעקב מארשא"יוסף ב
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר ליב מסענא"יוסף ב
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  ר מאיר מליובאוויטש"יוסף ב
  .א, סא: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר שמואל משקלאוו"יוסף ב
  . תמא:ב"ז ח"אהע

  ר שמעון משקלאוו"יוסף ב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

  יוסף מליובאוויטש
  ).'יאסי' הקאסיר ר( מד :מ"חו

  יוסף אהרן
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  יוסף קאפיל מלאזניא
  . מח:מ"חו

  יחזקאל
  .שאלה,  קיד:א"ז ח"אהע

  מנאראוולא' ר שמרי"יחיאל ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

ץ "ישראל יעקב מ, יעבץ
  דקרעמענטשוג

  .א,  כב:ח הוספות"או

  הרב, יעליסאוועט
  . שלט:ב"ז ח"אהע

  ב"ר אליעזר שו"יעקב ב
  . י:ד"יו

ץ "ר בנימין ביינש מ"יעקב ב
  דמאזיר
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר יוסף מוועליז"יעקב ב
  .ב,  עג:ב הוספות"ז ח"אהע

  ר יצחק אייזיק מיעזר"יעקב ב
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  ר ישראל"יעקב ב
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ר מן משקלאוו"יעקב ב
  .ט,  פא:א"ז ח"אהע

  ר נפתלי"יעקב ב
  .א, ס: ב הוספות"ז ח"אהע

ש הכהן מכפר "יעקב בר
  קאחאנייקי

  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  יעקב מאמלין
  .א,  קכא:א"ז ח"אהע

  הרבני, יעקב
  . עה:ד"יו

  הנגיד, יעקב
  .א,  סח:ד הוספות"יו

  יעקב
  . שלט:ב"ז ח"אהע

  ב בלאדי"ר משה שו"יעקב חיים ב
' ראה מגדל עז עמ(ב - רמא:ד"יו

  ).לאדי' שהשאלה היא מק, כה

  ).ל"כנ(ד -ב,  רמב:ד"פס

  יעקב מנחם מהארקי
  . פג בתחלתו:א"ז ח"אהע

  ץ דסוראז"זלמן מ. ש, יעשילסאן
  .ג,  כב:ח הוספות"או

צ "המ( מג :א"ז ח"אהע
  ).?דסוראז

  ).?ל"כנ( רכז :ב" חז"אהע

  ברוך, יפה
  . מח:מ"חו

  ישראל שלמה, יפה
  .א,  נג:ח"או

  .א,  לח:א"ז ח"אהע

  שבתי מוויטבסק, יפה
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

ר אליעזר ליפא "יצחק ב
  מבאהסלוב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר דוד"יצחק ב
  .א,  רפט:ב"ז ח"אהע

  ר זלמן הקצב"יצחק ב
  .ד,  ב:ד"יו

  ר יוסף מקאוונא"יצחק ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר מרדכי"יצחק ב
  ].ב, סב[ קכ :א"ז ח"אהע

  ר משה"יצחק ב
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר שלם משקלאוו"יצחק ב
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  יצחק מטאמבאוו
  ).אשתו( ז :ד"יו

  יצחק דאקטער
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  יצחק
  ).צ"רי(א ,  יח:ד הוספות"יו



  )הנזכרים אנשים( אנשים מפתח  

  

קפא
  .שאלה,  קכט:א"ז ח"אהע

' הגיד לו המופ( רז :ב"ז ח"אהע
  .א, רפט). משמי. י' מו

  יצחק אייזיק מדובראוונא
  ).ראה הערות( כז :מ"חו

  יצחק אייזיק דיין
  .ג,  כג:ד"יו

  ב"יצחק אייזיק שו
  . ד:ד"יו

  ר יוסף מבאהסלוב"יצחק ליב ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  יקותיאל מאמלין
  .א,  קכא:א"ז ח"אהע

  יקותיאל
  . שלט:ב"ז ח"אהע

  ר פסח מפישנא"ירחמיאל ב
  .ע" גב:ב"ז ח"אהע

  ד וויטבסק"אב' ישעי
  . קצב:ב"ז ח"אהע

  ר יעקב מבאהסלוב"ישראל ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יעקב"ישראל ב
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

  ר משה מביעשינקאוויץ"ישראל ב
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  ב בשטרעשין"ישראל שו
  . רמה:ד"יו

  ישראל
  ].ג, נא[ לט :א"ז ח"אהע

  ר אליעזר"ישראל איסר ב
  . קמו:ב"ז ח"אהע

  ישראל מרדכי מיעזר
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  )שלמה(ישראל משה 
  .א,  כא:ח הוספות"או

  מהאראדיטש. י
  ).י"מור( קצב :ד"יו

  .ב. י
  .ד, פז. א,  פז:ד"יו

  מדאסקוקע. י. י
  .ג,  כ:ד הוספות"יו

  .ס. י
  .י,  פב:מ"חו

  בעל עגלה. ק. י
  . לד:מ"חו

  חיים מוויטבסק, כהנא
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

ר חיים "אביגדור נחמן ב, כץ
  מפאריטש
  . קפה:ב"ז ח"אהע

  ר ברוך הכהן"ב' ארי, כץ
  .ב, נט: ב הוספות"ז ח"אהע

  חיים, כץ
  ).ואשתו וחותנו וגיסו(ח : מ"חו

  יונה, כץ
  . סו:מ"חו

  ירחמיאל מלמד בראהטשוב, כץ
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ר ברוך הכהן"מאיר ב, כץ
  .ב, נט: ב הוספות"ז ח"אהע

  צבי דוב, לאטקער
  .א,  יח:ד הוספות"יו

  .ד,  מב:מ הוספות"חו

  דובער, לוהער
. בתו(ב ,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  ).ש מימי רבינו הגאון"מאנ

  ק מברדיטשוב"הרה, לוי יצחק
  .ח,  קד:ד"יו

  ב"לוי יצחק שו
' אביו הי(ו -ה, קפ. א,  קפ:ד"יו

ר "י ציווי אאזמו"ב עפ"שו
  ).הגאון

  הגאון ממינסק, יעקב אהרן, לוריא
  . רה:ב"ז ח"אהע

  ר שמואל מחוואסאב"ליב ב
  .ב,  נב:ב הוספות"ז ח"אהע

  ליב מבאבער
ד -ג, נא: ב הוספות"ז ח"אהע
  ).אשתו ציפע וחותנו קאפיל(

  ליב מהלובאקע
עשה (א , נד: ב הוספות"ז ח"אהע

  ).שידוכים גדולים בשקלאב

  ליב הקטן
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  .ב,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  ליב
  . שנז:ב"ז ח"אהע

  ליב שמעריל
  .ג,  שמא:ב"ז ח"אהע

  ליב' ר ארי"ליזר ב
  .א, ס: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר"ד, ליעווענטאל
  .ב, קכג. שאלה,  קכג:ד"יו

  יוסף יצחק אייזיק, ליפשיץ
  .ג, ע. ד,  כד:ד הוספות"יו

  ר ברוך"מאיר ב
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  ר משה יהודה מבאהסלוב"מאיר ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ב"מאיר שו
  .א,  סח:ד הוספות"יו

  מאיר סופר
  . יג:ח"או

  מאיר בלן משקלאוו
בניו ישראל (א ,  סו:א"ז ח"אהע

כלותיו פראדעל , יוסף ונחום
  ).וגיטל

  מאיר
  .שנז.  שלט:ב"ז ח"אהע

  מאיר מענדל מהארקע
  .לתו פג בתח:א"ז ח"אהע

  ר טוביה"משה ב, מוהר טוב
  .ע"גב,  שנט:ב"ז ח"אהע

  מיכל
  . סא:מ"חו

ר יוסף "צירל ב, מישאשטקאוו
  מחאסלאוויטש

  .ע"גב,  שנט:ב"ז ח"אהע

  מן
  . מד:מ"חו

  ק מוויטעבסק"הרה, מנחם מענדל
א "פסקו שבוועקסיל א( נד :מ"חו

  ).פרעתי

  מנחם נחום מאמלין
  .א,  קכא:א"ז ח"אהע

  ר פסח מנאראוולא"מנשה ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר יוסף"מענדל ב
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קפב

  ר ליב מוויטבסק"מענדל ב
  ).ל"מ בהר"ר(ו ,  עז:א"ז ח"אהע

  . שנה:ב"ז ח"אהע

  מעניא מצאסניק
  ].א, קלז[ פה :א"ז ח"אהע

  ר יצחק"מרדכי ב
  .א,  מט:א"ז ח"אהע

  ליב משקלאוו' ר ארי"מרדכי ב
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ר ליב מיורבריג"רדכי במ
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ר מאיר מראהאטשוב"מרדכי ב
  .ד,  עד:ב הוספות"ז ח"אהע

ר שמאי מנחם מענדל "מרדכי ב
  מבאהסלוב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  מרדכי
  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  משה רבינו
ב ,  עד:ב הוספות"ז ח"אהע
גדלות שלא כדרך , ויגדל(

  ).השתלשלות

  .ד,  קב:חידושים

  ר אברהם מבאהסלוב"משה ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר אליעזר מנוראזי"משה ב
  .ג,  שמא:ב"ז ח"אהע

  ליב חייט' ר ארי"משה ב
  . פג:א"ז ח"אהע

  ר דוד סופר"משה ב
  .ג,  כ:ד הוספות"יו

ר זעליג מכפר בעלילוהם "משה ב
  הסמוך להארדישץ

  .ע"גב,  שלז:ב"ז ח"אהע

  ר חיים אברהם מסאראקא"משה ב
  ).הערות(ו ,  קנג:ב"ז ח"עאה

  ר טוביה מפאלאצק"משה ב
  .ע"גב,  סו:א"ז ח"אהע

  ר יוסף"משה ב
  . רסז:ב"ז ח"אהע

  ר ישראל סופר בלאזני"משה ב
,  א-א , א[א , קמה: ב"ז ח"אהע
  ].ג

  ר נפתלי"משה ב
  .א,  מט:א"ז ח"אהע

  ב"משה שו
  .ד, ב. א,  ב:ד"יו

  משה
  . שמג:ד"יו

  ר יצחק"משה זאב וואלף ב
  .א, סא: ב הוספות"ז ח"אהע

ב "ב שו"משה חיים במ
  סאוויטסאפל

  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  משה חיים
דקידושין ' תשו(ז ,  צ:א"ז ח"אהע

  ).ח"דמ

  משה יצחק
  .שצד. ה,  קעה:ב"ז ח"אהע

  משה צבי
  .א,  רפט:ב"ז ח"אהע

  .כ. מ
  .ח,  שמה:ד"יו

  נ"מ ברש"ר
  .ה,  עו:מ"חו

  מ"ר
  . סא:מ"חו

  נח
  .ד, נג: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר יוסף"נח ב
  . תמ:ב"ז ח"אהע

  ד רבינו"נח מענדל ב
  .ב,  כ:ד הוספות"יו

  ר יצחק"נחום ב
  .ג,  כד:ד הוספות"יו

  )מסדר גט באירקוטסק(נחום 
  .ג,  רפה:ב"ז ח"אהע

  נחום מליבער
  . רמא:ב"ז ח"אהע

  ץ דקאפוסט"נחום מ
  .א,  עח:ב הוספות"ז ח"אהע

  נחום
  . מד:מ"חו

  'ר דוד פאלי"נחום ליב ב
  .ד, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר יוסף משקלאוו"נחמן ב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

  נחמן חנוני בלאדיזין
  .שאלה,  קיב:א"ז ח"אהע

  נחמן
  . מח:מ"חו

  ר צבי"נטע ב
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

ר יצחק "צבי הירש ב, ניימרק
  ממוהילוב
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ר מאיר מטיחאניץ"ניסן ב
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ].א, יט[ שסו :ב"ז ח"אהע

  ניסן חנוני בלאדיזין
  .שאלה,  קיב:א"ז ח"אהע

  צאר, ניקאלי
  .ב,  יח:ד הוספות"יו

  ב מראהאטשוב"ר חיים שו"נתן ב
  .א,  סו:א"ז ח"אהע

  נתנאל
  ].ד, נא[ לט :א"ז ח"אהע

  .י. נ
  .י,  פב:מ"חו

  ב"ש. נ
  . קב:ד"יו

  ב"שו. נ
  ).חתנו שבריגא( רפד :ד"יו

ר "ישראל יודל ב, סאחאראוו
  פייוויש משפאלע

  .ב, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

ד בראד "אליעזר ראב, לנדא-סגל
  )בעל יד המלך(

  .ד,  יז:ד הוספות"יו

  מ מלעפליא"בו' סעדי
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  מפאריטש' יעקב אלי, ספארוויק
  .ד,  כ:ד הוספות"יו

  בצלאל מוויטבסק, עפשטיין
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

ר נפתלי הירש "יהודה ב, עפשטיין
  מראהטשוב

  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע



  )הנזכרים אנשים( אנשים מפתח  

  

קפג

  שמואל, עפשטיין
  .ב,  סח:ד הוספות"יו

  ר יוסף ממארפול"יעקב ב, עשקין
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  משה, פאליצקער
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

הנגידים , פארטיבאליווטש
  מפאלטאווא

  ).ראה הערות( כז :מ"חו

  ר צבי"שמואל ב, פאשטריטשקער
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  אברהם זאב, פאשסירנא
  .ב, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ק ווארשא"שלמה זלמן אבד, פוזנן
  .א,  כא:ח הוספות"או

  פייגע העניא מיעזר
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  פייוויש
  . עב:א"ז ח"אהע

  מנשה ישראל מאדעס, פינקלשטיין
  .א,  פה:א הוספות"ז ח"אהע

חתן (שניאור זלמן , פניקלסון
  )א"רחה

  .ד, כב. א,  טו:ח הוספות"או

  פנחס רויזעס משקלאוו
  ).?(ז ,  סג:ד"יו

ר "ובשם אאזמו(? ג ,  רטז:ד"פס
  ).פ"הגיד לי הרר

  סופר באירקוטסק, פנחס
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  פסח
. ט, קיד. ז, קיד.  ס:א"ז ח"אהע

  .קטו

  פורת; פרץ
  .י, פב. עט). 'הב(ב ,  עד:מ"חו

  ל"רפ
  . סב:מ"חו

  ה"פעכ
  . כט:מ"חו

  ץ"מ. פ
  .ה,  קפ:ד"יו

  ר גרשון מהאדיץ"צבי הירש ב
  .שאלה, קמה: ב"ז ח"אהע

  ר יהודה מטשערנאביל"צבי ב
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  ר יוסף מוואסילקאוו"צבי ב
  .א, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר מענדל"צבי הירש ב
  .ב-א,  נה:א"ז ח"אהע

  ר מרדכי מוועליז"צבי הרש ב
  .ב,  עג:ותב הוספ"ז ח"אהע

  ר משה מבאהסלוב"צבי ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  צבי סופר דלאזני
  .א,  טז:ד הוספות"יו

  צבי הירש
  ).נטבע(ג ,  עח:א"ז ח"אהע

הרבני ] (א, לא[ תד :ב"ז ח"אהע
  ).המופלג הותיק

  . עד:מ"חו

  צדוק
קסט . שאלה,  קסד:ב"ז ח"אהע
  .).בשם צ' א' תשו(

  .ג,  קח:חידושים

  צירל חנונית מלאדיזין
  .שאלה,  קיב:א"ז ח"אהע

  ר ישראל משקלאוו"צירלא ב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

  חייט. צ
  .א,  מט:א"ז ח"אהע

  .צ
  . רפד:ד"יו

  .י, פב. סא- ס:מ"חו

  .ג,  שטז:ד"פס

  בעריל מזאסקיב, קאנטראוויץ
  .א,  סב:א"ז ח"אהע

  ר קאפיל"שלמה ב, קאפלאוו
  . פג:א"ז ח"אהע

  ר מנחם מלאדי"קלונימוס ב
  . תמ:ב"ז ח"אהע

  הנגיד, קלמן
  .ה,  נה:א"ז ח"אהע

  ר זאב"ראובן ב
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

  ראובן מאדעס
  .א,  עח:ב הוספות"ז ח"אהע

  )ז"סופר אדה(ראובן מיאנאוויטש 
  .א,  יג:ח"או

הסופר ' ת שכ"ס(ג ,  רז:ד"יו
ע "ר נ"המפורסם של אאזמו

  ).ל"ראובן ז' מ' כו

  ראובן מפריסעפט
  . סז:א"ז ח"אהע

בהרב ) קיילעס(יצחק , ראחלין
  ברוך מלאדי

  .א,  טז:ד הוספות"יו

  רבקה בת ליב הכהן
  .תמד.  שפב:ב"ז ח"אהע

  ר יקותיאל מאמלין"רבקה ב
  .א,  קכא:א"ז ח"אהע

  רבקה בת רוזא מסטארידוב
  .א,  כג:ד הוספות"יו

  ר שלמה הכהן משקלאוו"רבקה ב
  . תמא:ב"ז ח"אהע

  ב"השו, רודניא
ר "מוומשם אאז(ד ,  קכג:ד"פס

ב "מהשו… ל שמעתי "הגאן ז
  ).'הישיש דרודני

  זלמן; דבורה; ליב' ארי, ריבלין
  .א,  כג:ד הוספות"יו

ר זאב וואלף הכהן "רייצא ב
  מליובאוויטש

  .א, ס: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר"מדרויא ד' ישעי, ריף
, קכט. קכח. ב, קכג. ד,  צו:ד"יו

. יח, שיד. טז, שיד. קל. י-ח
-א,  יט:הוספות. שיט. ז-שטו
  .ב-א, כג. ב

  צבי, שאסנער
  .ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

ב "ר חיים שו"הלל ב, שור
  טאטרסקין
  .תמו. ג,  קעח:ב"ז ח"אהע

  משפחת, שור
' הגביר ואביו ממש(ב ,  לא:ח"או

  ).ל"כנ(צא ). הבכור שור

  ר אברהם"דוב ב, שטרעסינער
  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  ].ד, יח[ שסו :ב"ז ח"אהע

  ר אשר"שלום ב
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"עאה



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קפד

  ר מאיר מלעפליא"שלום ב
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  ר יהודה"שלמה ב
  . פג:א"ז ח"אהע

  ב בלאדי"שלמה שו
' ראה מגדל עז עמ(ב - רמא:ד"יו

  ).לאדי' שהשאלה היא מק, כה

  ).ל"כנ(ג ,  מב:ד"פס

  שלמה
  .א,  כד:ד הוספות"יו

ץ "מ(א ,  רפט:ב"ז ח"אהע
  ).המסדר גט

ר יצחק ליב "שלמה זלמן ב
  מוויטבסק
  .שאלה,  קפ:ב"ז ח"אהע

  אברהם, שלעוויצער
  ).ובנו(ע "גב,  שלז:ב"ז ח"אהע

  שמאי מלמד בכפר קאחאנייקי
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  ר יצחק משקלאוו"שמואל ב
  . תמה:ב"ז ח"אהע

  ר שאול הכהן"שמואל ב
  . תמו:ב"ז ח"אהע

אחיו של (שמואל מנחם מענדל 
  )ץ דהארקי"י מ"הר

  .שאלה,  קפט:ב"חז "אהע

  ר עזריאל מבאהסלוב"שמחה ב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  ר יהודה סופר בלאדי"שמעון ב
  . תמ:ב"ז ח"אהע

  ר יוסף יצחק מפאריטש"שמעון ב
  .ד,  יט:ד הוספות"יו

  שמעון
  . רצד:ד"יו

  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  . סז:מ"חו

  ר דוב מיעזר"יהודה ב' שמעי
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  ב דראהאטשוב"שו' שמרי
  .ד,  כב:ד הוספות"יו

  ב ומוהל בליובאוויטש"שמשון שו
  .רג.  לד:ד"יו

  שמשון
  .שאלה,  קיד:א"ז ח"אהע

ר אלחנן "שניאור זלמן ב
  מסמיליאן
  .א, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ר דובער יעקב"שניאור זלמן ב
  .ג,  שמא:ב"ז ח"אהע

בן (ברוך שלום , שניאורסאהן
  )רבינו
  .ג, כב. א, כ.  א, טו:ח הוספות"או

חיים שניאור זלמן , שניאורסאהן
  )ז מלאדי"ר מוהרחש"אדמו(

  ).ז"ר(ח ,  שמה:ד"יו

  . לט:מ"חו

  )חתן רבנו(שניאור , שניאורסאהן
  .א,  טו:ח הוספות"או

מ "אשת הר(שפרה , שניאורסאהן
  )ז"באדה
  .א,  כג:הוספות.  שיג:ד"יו

  בני רבינו, שניאורסאהן
  .טו-יד, שמה.  רג:ד"יו

ר יצחק "שרגא פייוויש ב
  מראהטשוב

  .ע"גב,  קב:א"ז ח"אהע

  שרה אמנו
שם שרי (ב -א,  קעט:ב"ז ח"אהע

נעקר לגמרי או שרק אברהם 
  .).קרא לה ש

  ר ליב"שרה לאה ב
  .ד-ב, נט: ב הוספות"ז ח"אהע

  ש"ר
  ].א, פו[ רלט :ב"ז ח"אהע

, עד. סא-ס). ראה הערות( ג :מ"חו
  ).'הב(ב 

  .ג,  שטז:ד"פס

  תנחום
  .א,  מט:א"ז ח"העא

  תנחום בועז
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  אנשים, שמות גטין

  אברהם אבלי
כששם העצם ( ריג :ב"ז ח"אהע

וכשמת זקנו , הוא אבלי
  ).אברהם אבלי' אברהם נק

  אברהם זלמן
מיעוטא ( רמו :ב"ז ח"אהע

' דמיעוטא קוראים זלמן וכ

  ).זלמן

  אברהם יהודה ליב
ונשתקע , חרש( קפד :ב"ז ח"אהע

  ).שם אברהם

  אהרן צבי הירש
, ה"חותם אצ( שצח :ב"ז ח"אהע

רובא הירש , צ"לתורה א
  ).ה"ומשפחתו א

  ).ל"כנ(א ,  רצה-ג ,  רצד:ד"פס

  אורי
אורי ' נק( קצט :ב"ז ח"אהע

  ).'וחותם אורי

  אידל
' חותם ידל ונק( קצו :ב"ז ח"אהע

' ב' שמעתי שכ(רלא ). אידל
' המכונה ידל והב' גטין הא

  .ה,  רנב).המכונה אידל

  אליעזר
לייזר ' כ( שפח :ב"ז ח"אהע

במקומו (תג ). במקום ליזר
שמו אלעזר והחזיק אליעזר 

  ).אליעזר' וכ, כ לאזייע"ובפ

  אליהו
, כ אליה"בפ' נק( רט :ב"ז ח"אהע

ל "וצ' אין קריאת העולם ראי
. ל דמתקרי"א שצ"וי. אליהו
שמו אליהו ' י אם הי"ואם א

] א, פט[רמא ). גטין' ל ב"צ
' נק(תב ). אליה' אליהו שכ(

ולפעמים , בפי רוב אליהו
רק שם ' וכ, אליהו ארי

  ).העיקר

  גרשון
' גרשום שכ(ב ,  קפח:ב"ז ח"אהע

ואפשר , כשר' ובס, גרשון בטל
אם ' דהיינו שקורין גרשון וס

אם נשאת , עיקר שמו גרשום
ג , קפח). ס"לא תצא מטעם ס

נמצא בתורה שהן ' אם לא הי(
מרים שהוא שמות היינו או' ב

או ששינוי באות , כינוי
ז "ואדה. אחרונה אינו פוסל

). פסול מדרבנן' הגיה שאז הי
שמו גרשום וקורין (ו , קפח

' גרשון הוי קריאה בטעות ובס
). שמו מה שקורין נחשב שמו

ריא ).  גרשון-גרשום (רט 
חילוק ] (א, פט[רמא ). ל"כנ(

-גרשום לאליהו-בין גרשון
  ).אליה



  )אנשים ,גטין שמות( אנשים מפתח  

  

קפה

  דובער
עולה לתורה (ג ,  קצט:ב"ז ח"אהע

רח ). כ בער"דוב בער ובפ
). בענא' דוב ונק' עולה לתו(

דב במקום ' כ(א , נה: הוספות
  ).דוב

  דובער ליפמן
ליפמן אינו שם ( רב :ב"ז ח"אהע

שצט ). ל המכונה"העצם וצ
  ).ל"כנ(

  דן
ל "אם צ( רא :ב"ז ח"אהע

. המ' ואם כ, המכונה דאנקא
  ).דאינקיא

  דניאל
בקרא ָדִנֵיאל (ג  רי:ב"ז ח"אהע

  ).וקורין ָדנִיֵאל

  הערא
, קיצור מהירש( תלט :ב"ז ח"אהע

לכתחלה יכתוב צבי המכונה 
בתחלה הירש ' ואם נק, הערא

  ).בגט הירש כשר' וכ

  זלמן
הוא כינוי . ז(ג ,  קפא:ב"ז ח"אהע

לשלמה או לשניאור או 
  ).ליקותיאל

   זעליק-זעליג 
אם הולכים (ג ,  רכד:ב"ז ח"אהע

בתר חתימה או בתר מקור 
  ).השם

  חזקיהו
' חזקיהו שכ(ד ,  קפח:ב"ז ח"אהע

' חזקיה כשר וחזקיה שכ
או שבשניהם , חזקיהו פסול
קצב ). כשר' מחלוקת ובס

כ חזקיה וכך כתבו "בפ' כשנק(
אם חזקיה הוא (ה , רמד). כשר

  ).חניכה של חזקיהו

  חייא
ארמי ' בל(ב ,  רלד:ב"ז ח"אהע

  ).ן"יודי' ולכן ב

  חנן
ועולה ' נק( תד :ב"חז "אהע

לתורה חנן ונמצא באיזה 
אלחנן ' וכ, שטרות אלחנן
  ).דמתקרי חנן

  ידידיה
או ' שם א(ז -ד,  רנו:ב"ז ח"אהע
חילוק בין ידידיה שבפסוק . 'ב

יעשה . לשם שאנו קורין עכשיו
  ).ריוח מעט כאות קטנה

  ר חיים"יואל ב
ח "שמ' שהי( קפה :ב"ז ח"אהע

  ).אברהם ונשתקע

  יהודה
קורין לו יודא ( קפח :ב"ז ח"אהע
י עיקר השם שמעריסה "וא

י , רמד). ויש לו אח יהודה ליב
' יודא שכ] (ב, צב[רמו ). ל"כנ(

חותם (ג ,  נה:הוספות). יהודה
  ).יהודא

  יהודה יעקב
' שכ(ט - שעח:ב"ז ח"אהע

המכונה ליב יעקב במקום 
  ).דמתקרי ליב יעקב

  ר מרדכי יעקב"יחזקאל ב
ה השם שינ( קצא :ב"ז ח"אהע

ר "מחמת הכרח ממשה ב
  ).יעקב

  יעקב
לא ] (ב, לא[ תה :ב"ז ח"אהע

מ נקרא "ומ. יקרא עוד שמך י
חילוק בין זה . כ בשם זה"אח

  ).לשם אברם

  ארעלא' יעקב אהרן ונק
  . רה:ב"ז ח"אהע

  יצחק
' אף שנק( תטו :ב"ז ח"אהע

' איצעלע כ, איציק, איצחק
  ).יצחק

  יצחק ברוך
במקום (ב -א,  רלג:חידושים
ברוך ' ברוך לבד וכ' נ נק"כתיו
  ).כשר

  יצחק ליב
קורין לו יצחק ( קפא :ב"ז ח"אהע

לבד ולפעמים חותם יצחק 
  ).יהודה ליב

  תאנע' יצחק נתנאל ונק
  .ה- רד:ב"ז ח"אהע

  קושא' יקותיאל ונק
  . רח:ב"ז ח"אהע

  ישעיהו
ש זקנו "ע' נק( קצב :ב"ז ח"אהע

חותם ישעיהו והוא ' שהי
כ "דחותם ועולה לתורה ב

ל "כ שעיה צ"בפ' ישעיה ונק

' נק(ב -א,  נה:הוספות). ישעיה
ל ישעיהו דמתקרי "שעיה צ
ואינו קיצור כי ישעיהו , שעיה

  ).שמות' וישעיה ב

  ).ל"כנ(ג ,  רצד:ד"פס

  ישראל אברהם
ונשתקע ( רמז :ב"ז ח"אהע

  ).ישראל

  ליב
ד -ב, נט: ב הוספות"ז ח"אהע
ליב או ' י אם שמו ארי"כשא(

' אם להחמיר ב, יהודה ליב
או אנא , ש"ליב וכ; ליב, גטין

  ).המכונה ליב

  לייזר
', ד א"ל ביו"צ( ריב :ב"ז ח"אהע

ואין לפסול בדיעבד בשם 
  ).האב

  מנחם מענדל
מ דמתקריא "מ( קפז :ב"ז ח"אהע

  ).מענדל

   מרקיל-מערקיל 
  .ג,  רכד:ב"ז ח"אהע

  משה דובער
' משה דוב ונק( רג :ב"ז ח"אהע

  ).משה בער

  נפתלי
שינו מחמת ( קעט :ב"ז ח"עאה

  ).חולי לשמאי

  נפתלי צבי
לתורה ' נק( תא :ב"ז ח"אהע

' ונק, א נפתלי צבי"וי, נפתלי
  ).הערצל

  פייבוש
 -פייבוש ( ריא :ב"ז ח"אהע

ז -שצו). 'פייבול אינם שרש א
  ).ל"כנ(

  ).ל"כנ(ב ,  רצד:ד"פס

  צבי הירש
המכונה צבי ( קפו :ב"ז ח"אהע

  ).הירש ארוך

  שלמה
גם (ג ,  קצז:ב"ז ח"אהע

כשקוראים ַשְלָמה יכתוב 
  ).שלמה

  שלמה זלמן
כן החזיק ( קפא :ב"ז ח"אהע

וטוען שבעירו , בעיר אשתו
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  ).קראו לו שניאור זלמן

  שמואל מנחם מענדל
שמואל מנחם ( קפט :ב"ז ח"אהע

  ).המכונה מענדל

  שניאור דוב
עולה לתורה (ח - קצז:ב"ז ח"אהע

כ זלמן ובני "בפ, שניאור
וראים לו זלמן משפחתו ק

  .יא, רמא. ג, רלו). בער

  שניאור משה
דמתקריא ' כ( רנד :ב"ז ח"אהע

במקום כתיבה ' זלמן משה ונק
  ).רק זלמן

  נשים, שמות גטין
  .ע אנשים"עיי

  אידא
נשלח ממקום ( רלג :ב"ז ח"אהע

שמבטאים אידא למקום 
  ).שמבטאים אידיא

  איטא
-רכח). יטא' כ( ריח :ב"ז ח"אהע

במדינתינו המבטא הוא (רלב 
מה הדין אם . איטא ולא יטא

כשמסופקים (ד -תיג). יטא' כ
אם , יוטא' אם שם העריסה הי

לכתוב אנת אנתתי דמתקריא 
). רק איטא' ומסיק לכ. איטא
  ).יטא' כ(ז -תטו

ד ,  רצא-ד ,  רצ:ד"פס
כשמסופקים אם שם העריסה (
' כ(ב ,  רצד-א , רצב). יוטא' הי
  ).יטא

  .טאראה גם לקמן אצל שם יו

  איטקא
כשמעריסה ( תיז :ב"ז ח"אהע

ולא , שמה כך יכתוב איטקא
יטקא ולא יוטא דמתקריא 

  ).איטקא

  בילא
בילא ' כ(ד -ג,  קעב:ב"ז ח"אהע

. ל דמ"צ' דמתקרי בילייא והי
כיון ששם בילא נכתב , ביליא

ס וכיון "טוב מוכח שהוא ט
שהשינוי אינוי גדול אין זה 

ביליא הוא (ד , רלג). שינוי שם
המדינה ובאגרות ' רק לרפיון ל

ושטרות נהגו בילא ולכן אין 
בילא ' כ(ה -רלד). זה שינוי

. ל דמ"צ' דמתקרי בילייא והי
כיון ששם בילא נכתב . ביליא

טוב והשינוי אינו גדול יש 

כ "פה בעירנו וכמ(רלו ). להקל
מהסתם בכל המדינה כותבין 

קרוב לומר . לכתחלה בילא
 כ באגרות"שחתימתן בילא וכ
אם (ה , רלו). ושטרות וכתובות

ל ביליא "מבטאים ביְלֶיא צ
המנהג ] (ב, פח[רמא ). ומעכב

] א, צב[רמו ). לכתוב בילא
תכו ). בילא דמתקרי בילייא(
).  ביליא-בילא (תכז ). ל"כנ(

  ).ל"כנ(א , עח: הוספות

טעם להכשיר (א ,  קיז:חידושים
, קכז). בילא ולא ביליא' כשכ

בילא דמתקרי בילייא ' כ(א 
  ).ביליא. ל דמ"צ' והי

  בלומא
ד "כשנרגש היו( ריט :ב"ז ח"אהע

ל שמקור השם "י. בליומא
אינו נובע משם . עדיו לבלום

תיט ). ף"עברי ודינו באל
  ).ל"כנ(

  בתיה
בשם (ה ,  קפט:ב"ז ח"אהע

ז לכתוב אנת אנתתי "אדה
. ל"כנ(ריט ). דמתקריא בשא

ל "ש ששגגה היא ואצ"הגיע בב
 בו והסכים כ חזר"אח. בתיה
כיון . ל"כנ(רכב ). בתיה' לכ

שנהגו באגרות ושטרות בתיה 
ענבים ' באשא פי. לא יטעו

בת ' בתיה שבקרא מל. רעים
ז חשש "אדה. ל"כנ(רכג ). ה"י

, רצה). שהוא קיצור בת שבע
תיט ).  באשה-באשא (שאלה 

ר הגאון "שמעתי שאאזמו(
צוה לכתוב אנת אנתתי 

כמדומה … דמתקריא בשא 
' ג ר"ז הה"לי ששמעתי מדו

ל "ל שחזר בו רבינו ז"ליב ז
). בסוף ימיו וצוה לכתוב בתיה

ג ,  עו:הוספות) ל"כנ(תכג 
ע "ל נ"שמעתי מרבינו הגדול ז(

… דמתקריא בשא … שצוה 
  ).ושאלתיו הטעם ואמר

  גוטא
גוטא ( קפו :ב"ז ח"אהע

' נק(רמא ). דמתקריא אסתר
  ).ל"כנ(תיט ). גוטא' גוטיא וכ

  געלא
ל "צ. געיילא' כ( תכז :ב"חז "אהע

 -כמו בילא , געלא או געליא
  ).ל"כנ(ד ,  נה:הוספות). ביליא

  דאבא
כשמסלסלין ( רכד :ב"ז ח"אהע

  ).דאבקע נשמע כמו דאפקע

  דבורה
דבארקא ' נק( רמב :ב"ז ח"אהע
' י אם שם עריסה הי"וא

א "בה, ל דבארקה"דבורה צ
  ).לבסוף

  דינה
דינא ' כ( רלז :ב"ז ח"אהע

  ).ף"באל

  הינדא
הינדא או ( שצח :ב"ז ח"אהע

  )הינדה

  ).ל"כנ(ב ,  רצה:ד"פס

  זיסל
' זיסלא וכ' נק( רמב :ב"ז ח"אהע

  ).זיסל יכתבו גט אחר

  חוואליא
  ).חוואלי' כ( רמו :ב"ז ח"אהע

  רחל' חי
' חי' כ( רמ :ב"ז ח"אהע

  ).רחל' דמתקריא חי

  חייענא
ד "יו(ג , נו: ב הוספות"ז ח"אהע
  ).'או ב' א

  חייקא
' שנק( שצג :ב"ז ח"אהע

  ).מעריסה

  חנה שרה
' ובכתב ראי( רצו :ב"ז ח"אהע

  ).נכתב שרה חנה

  חסיא
' כ(א , נה: ב הוספות"ז ח"אהע

  ).חאשע

  טויבא
, לעז של יונה( רכ :ב"ז ח"אהע

ובמדינתינו , טויב' ובצחות הל
ובשמות , משבשים טובען

הקצרים מוסיפים א בסוף 
אם חותמת טויבא . כמו וינא

  ).גטין' ב' טובא לכ' ונק

  יודתיה
' או ג' ליתן ב(טו -ריד: ב"ז ח"אהע

, יודשיא, יודתיה: גטין
] ג-ב, פח(רמא ). יודאשיא

). יודתה' ד של וויטבסק כ"בב(
יודתה אם צריכה ' כ(א , שו
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אנת אנתתי (תכ ). חליצה

ד "ב… דמתקריא יודשא 
… דוויטעפסק כותבים יודתה 

כ "תחלה גט יודתיה ואח' לכ
אות י לא נרגש  (תכא). ל"כנ
יודתיה ' לכן יכתבו גט א, כ"כ

לכתחילה (תכב ). יודתה' והב
ש "ע' שנק, יכתוב יודתיה

ו "ולכן יכתוב בתי, יהודית
ואין לחשוש . א בסוף"ובה

אם . ו מודגש"שיקראו התי
ל יודאשא "ן צ"כותבים בשי

ף על "ל אל"כי בשם לעז צ
גטין ' אפשר נכון ב. פתח

' ב(תכג ).  יודתה-יודתיה 
אנת ' יודתיה והב' גיטין א

). אנתתי דמתקריא יודאשא
שבסוף ' נ(ד ,  עו:הוספות

ף אחר "הסכים לכתוב באל
  ).ת"הדלי

אנת אנתתי (ד ,  רצ:ד"פס
ד "ב… דמתקריא יודשא 

… דוויטעפסק כותבים יודתה 
כ "תחלה גט יודתיה ואח' לכ
  ).ל"כנ

  יוטא
מעריסה יוטא ( ריח :ב"ז ח"אהע

. ל"כנ(רכז ). כ איטא"בפ' ונק
). ל יוטא דמתקרי איטא"צ

מעריסה וחותמת יוטא (רכח 
ל יוטא דמתקריא "יטא צ' ונק
ובמדינתינו דמתקריא , יטא
שם העריסה ' כ(רכח ). איטא

יוטא (רכט ). יוטא ולא איטא
יטא צריך גט ' איטקא וכ' ונק
במקום שאין (א , רל). אחר

' חילוק בין חיריק למלאפום כ
' נק(יא , רמד). יוטא ולא יטא

  ).יוטא' כ איטא וכ"בפ

  .ראה לעיל אצל איטא

   לובקא-לופקא 
ל "י צ"כשא( תיט :ב"ז ח"אהע

  ).אהבה' לובקא מל

   ליבקא-ליפקא 
אינו תלוי ברוב ( רכד :ב"ז ח"אהע

. המדינה' א בל"או מיעוט כ
ל ליבקא "אם המקור ליבא צ
אם למדין . אף שנשמע ליפקא

תיח ). מהכתובה ומהחתימה
א אף שרוב מבטאים ליבק' כ(

  ).ליפקא כשר בדיעבד

  מינקא
רכו ). מנקא' כ( רכה :ב"ז ח"אהע

). ל"כנ(שא -ש). מאינקא' כ(
  ).ל"כנ(תי ). ל"כנ(שסב 

  מירל
  ).מיריל' כ(ט - רלח:ב"ז ח"אהע

  מלכה
מלכה (א ,  רג:ב"ז ח"אהע

רכג ). ם"בחיריק או פתח המ
  ).ל"כנ(

  מעניא
' ובכתב ראי( רצז :ב"ז ח"אהע

  ).נכתב העניא

  מענקא
  .ד,  שא:ב"ז ח"אהע

  מרייאשא
ד ,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע
… ל "ז] הזקן[נהירנא שרבינו (

צוה לכתוב דמתקריא 
  ).מרייאשא

  מסיא
' נק(ב , נט: ב הוספות"ז ח"אהע

: גטין' ב, אחר איש משה
  ).משיה; מסיא

  נחמה גיטל
ונשתקע ( רמח :ב"ז ח"אהע

  ).גיטל

  סאייה
ו מקור(א ,  רלד:ב"ז ח"אהע

. ש"י לבטא הרי"כשא, משרה
  ).ן"יודי' ב' ל וכ"ד בסגו"היו

  סאסיא
' ל ב"אם אפ(א ,  רלד:ב"ז ח"אהע

  ).ן סאסייה"יודי

  .ראה גם לקמן אצל שאסא

  עטא
אם הוא שם (ח - ריז:ב"ז ח"אהע

א , רמד). נערות של אסתר
אם שם . ל"כנ(ה -תכד). ל"כנ(

עריסה אסתר ונשתקע יכתבו 
אנת אנתתי דמתקרית עטא 

  ).עטא. אסתר דמ' וגט ב

  צפורה
ציפא ' שנק(ה ,  קפח:ב"ז ח"אהע

רמד ). ל"כנ(ריח ). מעריסה
  ).ל"כנ(

  ראזא
חותמת ראזה ( שצח :ב"ז ח"אהע

  ).יכתבו ראזא או ראזה

  ).ל"כנ(ב ,  רצה:ד"פס

  ראשיא
רשיא ' נק( רטז :ב"ז ח"אהע

ראשיא וכיון ' ש וכ"בפתח הרי
). ל"כנ(תכח ). ש"בקמץ הרי

  ).יא או ראשאראס(תכט 

  שאסא
יש קורין (ה -ד,  קפט:ב"ז ח"אהע

ויש , ל סאסא"וצ' שניהם בס
ל "ד וצ"שניכר מבטא היו

ל "וצ' ויש שקורין בש, סאסיא
' ויש שהראשון בש, שאשא

' ויש שהשני בש, ל שאסא"וצ
ויש שכותבין . ל סאשא"וצ

שאפשר נגזר ' בכל אופן בש
  ).שמאלית' משם שרה והוי ש

  שאסיא דראזנא
שאסיא ' ונק(ג ,  רג:ב"ז ח"אהע

  ).ריזא

  שינא
ד "כותבים ביו( קפז :ב"ז ח"אהע

ח שיקראו "וא, ן"אחר השי
ד אחר "ביו(רכז ). בחיריק
  ).בסוף' ובא, ן"השי

  שימא גנעסשיא
ונשתקע ( רמה :ב"ז ח"אהע

  ).שימא

  שרה
קורין לה (ה ,  קפח:ב"ז ח"אהע

שארקא או שערלין ושם שרה 
נשתקע או ששמה מעריסה 

ת "א(ג , רל). שרה' רקא וכשא
הרי ששינוי , שרי אלא שרה

  ).שינוי' נק' באות א
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  מפתח מקומות

מפתח המקומות מחולק לכמה 
  :מדורים

 מקומות הנזכרים
  עיירות ונהרות, שמות גטין

  

  7מקומות הנזכרים

  אבאליץ
  .שאלה,  עו:א"ז ח"אהע

  אדעס
  .א,  סו:א"ז ח"אהע

  .תלז. שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  אוורוטש
  .ד,  מח:ד"יו

  אולע
  ].א, קכד[ו ,  עז:א"ז ח"אהע

  . שנה:ב"ז ח"אהע

  אומן
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  אוסוועט הסמוך לסורעז
  . שנז:ב"ז ח"אהע

  אופיא
  . פג:א"ז ח"אהע

  אוקראינא
  ). מאלי רוסיא-ר "מ( קב :ח"או

  .א,  רלג:ב"ז ח"אהע

  איזרודילא דליטא
  .כו ת:ב"ז ח"אהע

  אירקוטסק
  . קיז:א"ז ח"אהע

ג , רפה. שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע
  ).אינן בני תורה(

                                                           
ולא , נסמנו רק העיירות שכותב אודותם) 7

כגון פלוני מעיר , אלו שנזכרו על שם האנשים
ץ "מ"גם במקום שנכתב בלשון סתמי . פלונית

נסמן בערך אנשים , ב"וכיו" באבינעוויץ' דק
  .ולא בערך מקומות

  מושבה, אלטמאנטל
  . סז:א"ז ח"אהע

  אלכסנדריה
  .ג,  רפג:ב"ז ח"אהע

  אמלין
  .א,  פו:א הוספות"ז ח"אהע

  . תמו:ב"ז ח"אהע

  אמשטרדם
  ).דפוס] (ג, יז[ קצה :ד"יו

המנהג בחלב (א ,  רפד:ד"פס
  ).ם"עכו

  ארחאנגול
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  ארעחאוו
  ].א, נא[ לט :א"ז ח"אהע

  ארשא
. א, מח]. א, נא[ לט :א"ז ח"אהע

  .פד

  . שמב:ב"ז ח"אהע

  אשקלון
  .א,  קה:חידושים

  באבינאוויטש
 :הוספות). ץ"מ(א ,  קכב:ד"יו

  .ג, טז

,  עו: הוספות. תלט:ב"ז ח"אהע
  .ג

  .סא. ד,  מט:מ"חו

  באבער
. שאלה,  תד:ב"ז ח"אהע

  .ג,  נא:תהוספו

  באהסלאב
  .ע"גב,  פ:א"ז ח"אהע

  .א,  נ:ב הוספות"ז ח"אהע

  באהאפאליא
  .ד,  ת:ב"ז ח"אהע

  באריסוב
  . רמו:ד"יו

  בוחאוו חדש
  . שמג:ד"יו

  בוחאב ישן
  .ו,  ש:ב"ז ח"אהע

  ביעלעזארסק
  .ד, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  ביעשינקאוויץ
  .א, נה.  ג:א"ז ח"אהע

  .תח.  רמ:ב"ז ח"אהע

  ).'הב(ב ,  עד:מ"חו

  בירוף
  . תמו:ב"ז ח"אהע

  בלאזור
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  בעליצע
  .א,  יח:הוספות.  צב:ח"או

  בראהין
  .תלג.  שצו:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ו:ד"פס

  בראווארי
  .א,  נה:ח"או

  בראסלאוו
  .שאלה,  קעז:ב"ז ח"אהע

  ברדיטשוב
  .פה. א,  נה:ח"או

  . פד:א"ז ח"אהע

  . כט:מ"חו

  בריסק
  .טו,  שיד:ד"יו

  ברלין
  ).דפוס] (ג, יז[ קצה :ד"יו

  גרעניץ ארזאציק
  . קפה:ב"ז ח"אהע

  דאסקוקע
  . שנא:ד"יו

  דובראוונא
  . נא:ח"או

  .א,  עא:ד הוספות"יו

]. א, יג. ג, יב[ רסז :ב"ז ח"אהע
  .שפב. שנז. שמב. שאלה, שז

הדרך (ד ,  לג:חידושים
  .).מליובאוויטש לד

  דודזין
  . פה:ח"או

  דינאוויץ
  .א,  כ:ח"או

  דיסנא
הרב (ע "גב,  סח:א"ז ח"אהע

  ).המנוח

  .שאלה,  קפא:ב"ז ח"אהע



  )הנזכרים מקומות( מקומות מפתח  

  

קפט

  דעמיר
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  דענעבורג
  . שנ:ב"ז ח"אהע

  דריסא
  .שאלה,  קפא:ב"ז ח"אהע

  האדיטש
  . צב:ח"או

  האייסין
  ].א, מד[ רפ :ב"ז ח"אהע

  האראדאק
י , מח]. ג, סג[ט ,  מח:א"ז ח"אהע
  .תלז. א, נד. נג]. ג, סו[

  אדיטשהאר
  .ד, כג. ב,  כ:ד הוספות"יו

  .ד, נו: ב הוספות"ז ח"אהע

  הארדישץ
א , שלז. ע"גב,  שלז:ב"ז ח"אהע
עיר בשם זה ליד (

ליד , קרעמענטשוג
  ).ליובאוויטש וליד מיר

  הלובאקי
  . רמז:ב"ז ח"אהע

  הלוכאוו
  .ג,  רג:ב"ז ח"אהע

  הלוסק
  ).ע"גב( שלז :ב"ז ח"אהע

  הר שפר
  .שאלה,  ר:ב"ז ח"אהע

  וואזניסינסק
  .א,  סב:א"ז ח"אהע

  וואלעחיי
  ].ג, נ[ מג :מ"חו

  וואלין
  ].ד, יז[קצה .  עה:ד"יו

  וואסילקאוו
  ).שאלה. הרב( קיד :א"ז ח"אהע

  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  וויטבסק
  . כד:ח"או

,  פד:הוספות.  קמד:א"ז ח"אהע
  .ג

. קצב. שאלה,  קפא:ב"ז ח"אהע
, שנג. שלג. ג-ב, רעז. יח, ערה
  .שפ. ע"גב

הדרך (ד ,  לג:חידושים
  .).מליובאוויטש לו

  ווילנא
). דפוס] (ד, טו[ קצה :ד"יו

  ).דפוס(ב ,  כ:הוספות

  . מג:א"ז ח"אהע

). מחוז(שאלה ,  ר:ב"ז ח"אהע
  .רכז

  וויעטקא
  .ב,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  וועליז
  . מג:א"ז ח"אהע

 :הוספות. רפד.  רכז:ב"ז ח"אהע
  .ב, עו. ב, עג

  זאסקיב
  .א,  סב:א"ז ח"אהע

  זובצאוו
  .ד, ס: ב הוספות"ז ח"אהע

  זווענעראדקא
  .א,  סב:א"ז ח"אהע

  זיטאמיר
  . נג:א"ז ח"אהע

  זלאבין
  .א,  טז:ד הוספות"יו

  זלאטאפאליע
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  .א,  רלג:ב"ז ח"אהע

  זלאטאנאשא
  .ג,  עג:הוספות.  רצד:ב"ז ח"אהע

  חאראל
  . לד:מ"חו

  חארקוב
  . לד:מ"חו

  חוואניק
  .ד, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  חומעץ
רמז ). לחומעץ' תשו(י ,  קלח:ד"יו

  ).ל"כנ] (ד, ג[

] ד, סד[יא ,  מח:א"ז ח"אהע
ז , נד. נא. א, מט). ל"כנ(
יא , פו). ל"כנ(יב , סו). ל"כנ(
  ).ל"כנ] (ג, קמא[

  ).ל"כנ(ח ,  רו:ב"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(ב ,  קצב:ד"פס

  חרסון
  .ע"גב, שנט.  רכט:ב"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  טאבאלסק
  . שנח:ב"ז ח"אהע

  טאטארסק
  .א,  קכב:ד"יו

  .א,  רכד:ב"ז ח"אהע

  טאמבאוו
  .א,  טז:ד הוספות"יו

  טאמסק
  . תלו:ב"ז ח"אהע

  טאנעהעראג
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  מושבה, טאקמאק
  . סז:א"ז ח"אהע

  טולטשין
  .שפג. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  טולפון
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  טורסק
  . שלג:ב"חז "אהע

  טירהאוויצע
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  טשאווס
  . פג:א"ז ח"אהע

  טשאסניק
  .ע"גב,  שנג:ב"ז ח"אהע

  טשערנאביל
  .ז,  ע:א"ז ח"אהע

  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  טשעהרין
  . תלט:ב"ז ח"אהע

  טשערניגאוו
  . שסב:ב"ז ח"אהע

  טשערקאס
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  יאנאוויטש
  .ב,  כ:ח הוספות"או

  .ד,  יט:ד הוספות"יו

. רעז. שאלה,  קפה:ב"ז ח"אהע
  .שאלה, תלו. שפב



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קצ

  גבול פראייסין, יורבריג
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  יעזר
  .ע"גב,  צ:א"ז ח"אהע

  ירושלים
יראה ' מל( ריט :ב"ז ח"אהע

  ).לכן נכתב ירושלם, שלם

  לאדע
  . שצג:ב"ז ח"אהע

  לאדי
בשנים הראשונות של ( רכט :ד"יו

  .א,  כא:הוספות). דירתינו

. תמג. תמ. שפ.  ריט:ב"ז ח"אהע
  .ג, עו. ב,  עו:הוספות

  . כב:מ"חו

  לאדיזין
  .שאלה,  קיב:א"ז ח"אהע

  לאדני
  .א,  יח:ד הוספות"יו

  לאזני
  . קעה:ד"יו

, רעא. שאלה,  קמה:ב"ז ח"אהע
]. ד, לב[ה , רעג]. ד, כט[יב 

  .ג,  עו:הוספות

  לאחוויטש
כפר (א ,  כא:ח הוספות"או

  .).י ל"בארקאווע שע

  ).יריד( רעז :ד"יו

.). עגונא דל(ג ,  נה:א"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(עט 

  לאיעב
  . תלג:ב"ז ח"אהע

  לוקימלא
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  לוקע
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  ליובאוויטש
נ קטן "ביהכ, יריד( כד :ח"או

ץ "וזה הראני ההמ( קי). וגדול
  ).דמחננו

). 'כשעשינו מקוה פה כו( קב :ד"יו
  ).אן בי דואראין כ(רעא 

ד ,  פה:א הוספות"ז ח"אהע
  .).השריפה בל(

  .תמז. שפא.  שפ:ב"ז ח"אהע

הרחוב ששם (ד ,  לג:חידושים
הדרך לדובראוונא . החנויות

. רודניא-והדרך לוויטבסק
  ).המבואות שביניהם

  מושבה, ליוואווא
  . סז:א"ז ח"אהע

  ליוואנאווער
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ליטא
  .א,  רלג:ב"ז ח"אהע

  לייפציג
' ראה הערות לסי(פב - עד:מ"חו

  ).עד

  לעחוויטש
  ).ע"גב( שלז :ב"ז ח"אהע

  'לעפלי
  .ע"גב, שנג.  קצט:ב"ז ח"אהע

  מאזיר
  ).רופא(ב ,  עא:ד הוספות"יו

  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  מאלאסטאווקא
  .א, נט: ב הוספות"ז ח"אהע

  מאסקווא
  . ז:ד"יו

  .א,  מח:א"ז ח"אהע

הערות ראה (פב -עד.  כט:מ"חו
  ).עד' לסי

  מארפול
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  מוהילוב
  .א, נה.  כד:ח"או

  .שאלה, עו. א,  סו:א"ז ח"אהע

  .ב,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע

  מולדביה
  .א,  כו:ח"או

  מיר
  .ע"גב,  שלז:ב"ז ח"אהע

  מעקראווע
  .שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע

  עזראש; נאווא אלעקסאנדראווסק
  ).'הב(ב ,  עד:מ"חו

  מושבה, נאוואברעסלאוו
  . סו:א"ז ח"אהע

  נאווארעז
  .ד,  שמא:ב"ז ח"אהע

  נאראוולא
  .שאלה,  רצז:ב"ז ח"אהע

  נארולייע
  . עג:א"ז ח"אהע

  ניעזין
  ).'הב(ב ,  עד:מ"חו

  ניקאליוב
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  סאוויסטאפל
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  סאראקא
  .שפג. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  סוראז
, תלו. ע"גב,  נט:א"ז ח"אהע

  .שאלה

  סוריה
  .א,  קה:חידושים

  סטאראדוב
  .ג,  רפג:ב"ז ח"אהע

  סיביר
רוב (יא ,  עדר:ב"ז ח"אהע

. המשפטים והשילחים לס
יח , ערה). הוא על הזכרים

ואשתו . נשלח לקצה ס(
ב , רעז). נשארה בוויטבסק

, רפד]. א, מד[רפ ). ל"כנ(
  .תלט. שאלה, תלו. שאלה

  סינדרווע
  .שאלה, קמה: ב"ז ח"אהע

  סלאוויטא
). דפוס] (ד, טו[ קצה :ד"יו

  ).דפוס(ב ,  כ:הוספות

  סלוצק
ג "הרה] (ד, קלג[ פב :א"ז ח"אהע

  ).'שי. ס' דק

  סמאלענסק
  .א,  יט:ד הוספות"יו

  .תמא.  תמ:ב"ז ח"אהע

  סמילאן
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  סמילעוויטש
  .ב-א,  כה:ד"יו

  סענע
  .שאלה, עו. א,  נה:א"ז ח"אהע



  )ונהרות עיירות ,גטין שמות( מקומות מפתח  

  

קצא

  סקווירא
  . סב:ד"יו

  עכו
  .א,  קה-ד ,  קד:חידושים

  פאוולאראד
  ).ראה הערות( כז :מ"חו

  פאריטש
  .ד,  יט:ד הוספות"יו

  . קפה:ב"ז ח"אהע

  פולוצק
  . קצג:ד"יו

  . קמד:א"ז ח"אהע

  פושקינו הסמוך לקאסטרמא
  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  פראג
  .)רופא(ו ,  קיט:ד"יו

  פראפאיסק
  .ב, נד: ב הוספות"ז ח"אהע

  מושבה, פריסעפ
  . סז:א"ז ח"אהע

  פרנקפורט
  ).'פרופ(ו ,  קיט:ד"יו

  צאסניק
  . רמא:ד"יו

  .שאלה, רצז.  רמ:ב"ז ח"אהע

  .ג,  מב:ד"פס

  צרפת
  .תלז.  רעח:ב"ז ח"אהע

  )סיביר(קאבאניק 
  ].א, מד[ רפ :ב"ז ח"אהע

  קאבאק
  . רנט:ב"ז ח"אהע

  קאבילאק
  ].ב,נד[ רפו :ב"ז ח"אהע

  קאוונא
  .א,  רלג:ב"ז ח"אהע

  קאזלאוו
  .תמד.  תמב:ב"ז ח"אהע

  קאחאנייקי
  .שאלה,  סה:א"ז ח"אהע

  קאימסק
כתבתי מזה (י ,  פו:א"ז ח"אהע

  .).לק' א' בתשו

  ).שאלה( רצה :ב"ז ח"אהע

  סטעפעס, מושבות, קאלאניעס
  .א,  סו:א"ז ח"אהע

  קאלוגע
  .א,  כה:ד"יו

  קאליסק
  . נג:א"ז ח"אהע

 ].ד, כט[יב ,  רעא:ב"ז ח"אהע
  .ב,  עו:הוספות

  קאמין
  . קצט:ב"ז ח"אהע

  קאניוב
). שאלה. הרב( קיד :א"ז ח"אהע

  ).צ"המ(ג , קיד

  קאפוסט
  . רכט:ב"ז ח"אהע

  קאראלעוויץ
  .א,  נה:א"ז ח"אהע

  . כט:מ"חו

  קארטשע
  . תמו:ב"ז ח"אהע

  קיוב
  .א,  סו:א"ז ח"אהע

. שאלה,  רפה:ב"ז ח"אהע
  .א,  נב:הוספות

  קלימאוויץ
  . פד:א"ז ח"אהע

  קרופקי
א ,  טז:הוספות). ב"שו( רמו :ד"יו

  ).ב"שו(ג , כא). ב"שו(

  .שאלה,  תד:ב"ז ח"אהע

  קריוואהרע
  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  קרעמענטשוג
  .שאלה,  סג:א"ז ח"אהע

  . שסב:ב"ז ח"אהע

  ראהאטשוב
  .ע"גב, קב. א,  סו:א"ז ח"אהע

  ראמאנאווקא
שמונה (שאלה ,  ר:ב"ז ח"אהע

והיא , שנים מאז הוסדה
  ).ט"משנת תר

  ראמען
  .שאלה,  רנב:ב"ז ח"אהע

  ראסטוב
  .ע"גב,  פב:א"ז ח"אהע

  רודניא
  .א,  קצד:ד"יו

  .ד, נו: ב הוספות"ז ח"אהע

הדרך (ד ,  לג:חידושים
  .).מליובאוויטש לר

  רוואצק
  .ע"גב,  פה:א"ז ח"אהע

  רוסיה
  ).הצפונית] (ד, יז[ קצה :ד"יו

  .).בייעלא ר(א ,  נד:א"ז ח"אהע

  ריגא
מקום עשיית ( רפד :ד"יו

  ).ל"כנ(רפו ). וקערהצ

  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  . נד:מ"חו

  רעציצא
  .ד, נב: ב הוספות"ז ח"אהע

  רעשאסנא
  . תמב:ב"ז ח"אהע

  רקם
  .א,  קה:חידושים

  שארקושצינא
  . רמז:ב"ז ח"אהע

  שומיאץ
  ].ב, נד[ רפו :ב"ז ח"אהע

  שצעדרין
  .ד,  כ:ד הוספות"יו

  שקלאוו
  . כד:ח"או

. א, נד]. ג, סג[ט ,  מח:א"ז ח"אהע
  .קמד

. תמה. תמא.  שצו:ב"ז ח"אהע
  .ב, עג. ג, נא: הוספות

  . יד:מ"חו

  .ב,  רצד:ד"פס

  עיירות ונהרות, שמות גטין
כשיש (ב , ס: ב הוספות"ז ח"אהע
לא יכתבו אותו . בשם הנ' ס

  ).כלל

שמות גטין . ע מקומות"עיי
שינוי השם ; מקומות(

  ).והמקום

  אילינא
בכתבם ' נק( רנג :ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קצב

  ).אילאינא

  אמטשיסלאוו
מצאתי (א ,  כט:א"ז ח"אהע

' קולא על דיעבד שכ
  ).מסטיסלאוו

' תשו(ה ,  קצ:ב"ז ח"אהע
י "בפי א' נק(רנב ). ז"אדה

בפי (ד , רנב). מסטיסלאוו
, יהודים אמטשיסלאוו

בשטרות היהודים 
י "בפי א, אמסטיסלאוו
באגרות , מסטיסלאוו

א "היהודים ממק
ו , רנב). אמטשיסלאוו

לכתחלה יכתוב מסטיסלאוו (
רנג ). דמתקרי אמטשיסלאוו

ר "ואדמו, מסטיסלאוו' כ(
לא נעלם ממני (רנד ). ז"חלק ע

שצב ). 'ר כו"שאאזמו
לכתחלה יכתוב מסטיסלאוו (

  ).דמתקרי אמטשיסלאוו

  אמלין
בכתבם ' נק( רנה :ב"ז ח"אהע

ז "אדה. ל"כנ(שצב ). מהלין
  ).הקיל

  אריחאוו
  ).אריחווא' כ( רמט :ב"ז ח"אהע

  ינאוויטשבאב
א אחר (א ,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ).ת"הבי

  באברויסק
א אחר (א ,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ).ת"הבי

  באריסעוו
א אחר (א ,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ).ת"הבי

  חאראל
נ "וע. נ ח"ע( קסז :ב"ז ח"אהע

נ "פעטראפאוולא וע
הוא חלק ' אם ל. לאהאדינא

' ונק' שעובר ליד האדון ל' מח
ל רק "טפל הוא וצ, ש"שם ע

ובדיעבד כשר בכתב ', ח
הוא לצד העיר ' אם ל. שלשתם

ל רק "צ' ח' ולהלאה ממנו נק
  ).'ל

  טאלנא
היהודים קורים ( רנז :ב"ז ח"אהע

י "והא, וכותבים טאלנא
ובפאצט , קוראים טאלנע

  ).סגי בטאלנא לבד, טאלניא

  ירושלים
). ירושלם' כ( ריט :ב"ז ח"אהע

  ).ל"כנ(תיט 

  לאדי
א אחר (א ,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ).ד"הלמ

   לעמבערג-לבוב 
  .ד,  רנב:ב"ז ח"אהע

  ליובאוויטש
, ד"צ יו"דא' נ( רח :ב"ז ח"אהע

והמדקדקים במכתבים ראיתי 
). ע בגטין"וצ, ד"שכותבין יו

ריט ). ת"א אחר הבי(א , רטז
רוב האנשים שאינם (

). לובאוויטש' מדקדקים כ
' ולכן אין זה נק. ל"כנ(ד , רלד
בלוחות ] (ב, פח[רמא ). שינוי

  ].נדפס היריד בלובאוויטש

  'לעפלי
אף (ג ,  קצט:ב"ז ח"אהע

מ בגט "מ', שכותבים לעפלי
  ).ל לעפלי"צ

  מוהילוב
דיתבא . מ(ג ,  קסו:ב"ז ח"אהע
נ "דיתבא ע. נ דניעפור ומ"ע

  ).דניסטור

  מסטיסלאוו
  .ע אמטשיסלאוו"עיי

  נעזין
  ). ניזין-נעזין ( רנה :ב"ז ח"אהע

  פאנסוקא
  ]. ג,צט[ רנד :ב"ז ח"אהע

  פיאטרא
בכתב ' נק( קעג :ב"ז ח"אהע

כ טיאטרא "פיאטרא ובפ
יכתוב פיאטרא דמתקרי 

  ).ל"כנ(רנ ). טיאטרא

  קאזלאוו
ו "כתב בוא(א ,  קסו:ב"ז ח"אהע
  ).ל"כנ(שפח ). 'א

   קאזימרז-קאזימר 
  .ד,  רנב:ב"ז ח"אהע

  קאליסק
ב ,  עו:ב הוספות"ז ח"אהע
לא התירו . בק: בשאלה(

ע שהיו "הגדולים נ' הרבני
שם גטין מחמת ספק ' בשם לכ

  ).השמות שבעיר ושבנהר

  קאנטאפ
' אם לכ' ס( רנא :ב"ז ח"אהע

  ).קאנטאפ או קאנטאפא

  קושטאנטינא
קושטאנדינא (ב ,  רל:ב"ז ח"אהע
  ). קושטאנטין- קושטאנטינא -

  קראקאוו
' א(א , נה: ב הוספות"ז ח"אהע

  ).ש"אחר הרי' או ו

  קריווא פלאסע
תיבות ' יכתוב ב( רנו :ב"ז ח"אהע

  ).'כעין תיבה א

  ראבוקא
בכתבם ' נק( רנד :ב"ז ח"אהע

גם ' ונק, ראבאווקא
  ).פאנסוקא



  )התשובות תאריכי( התאריכים מפתח  

  

קצג
  

  מפתח התאריכים

  

  

  8תאריכי התשובות

  בימי חרפו
י התוכן "עפ(שיג .  כד:ד"יו

  ).והסגנון

: ט, פ מט"ע(נב - מט:א"ז ח"אהע
וראה הערות . בימי חרפי

כ "וא, שהמקור הוא בחלק ג
  ).ט"הן לערך משנת תקע

  ג"תקע
  .שצא: ב"ז ח"אהע

                                                           
ר "ק אדמו"אשר כ, ראה לעיל במבוא) 8

הצמח צדק התחיל בכתיבת התשובות בשנת 
, ד"ונמשכה כתיבתן עד שנת תרכ, ג"תקע
אמנם רק תשובות .  יותר מיובל שניםמשך

ט או אחרי "אחדות נכתבו לפני שנת תקע
' ועיקר כתיבת התשובות הי, ט"שנת תרי

  .ט"תרי-ט" השנים תקע40במשך 

ניתן אם כן בזה את רשימת התשובות 
, לפי סדר שנות כתיבתן, המתוארכות
  :המיוסדת על

  .תאריך הנזכר בפנים התשובה) א

, תאריך המבואר בהערות שבסוף הכרך) ב
י "או עפ, י שבהם מופיע התאריך"י כתה"עפ

  .הוכחות אחרות

ק "פ כרכי כתי"תאריך שיש להוכיחו ע) ג
  .כנזכר לעיל, שבהם נכתבה התשובה

 כולל תשובות שנכתבו עד לערך 233י "כת[
  .ה"שנת תקפ

 כולל תשובות שנכתבו עד לערך 1019י "כת
  .צ"שנת תק

 עד לערך  כולל תשובות שנכתבו1050י "כת
  .ג"שנת תר

 כוללים תשובות 2143; 1096; 229י "כת
  .ט"שנכתבו בשנת תרי

מ שרבינו רושם הגהות או "עוד יש בכ
ואף , יד-קיצורים לתשובות שבחלקים א

נראה בכמה מהם , שהם לא הגיעו לידינו
. א"תקפ-ט"ג הם מהשנים תקע-שחלקים א

  ].ב וכן הלאה"חלק ד עד שנת תקפ

פ הזכרת אישים "תאריך שיש להוכיחו ע) ד
  .שידועה לנו תקופתם

 עד שנת -ל מיאנאוויטש "ק מהרי"הרה[
  ).ו"נפטר בתחלת שנת תקפ(ה "תקפ

  ].ח"כסלו תקפ'  עד ט-ר האמצעי "ק אדמו"כ

תשובה אחרת , לפעמים מזכיר בתשובתו) ה
ואם ידוע לנו תאריכה , שכתב במקום אחר
אזי נודע לנו שהתשובה , של התשובה האחרת

  .נכתבה אחריההזו 

כי לפעמים ; אמנם לא תמיד נכון כלל זה[
שהוסיף רבנו שנים , הציון הזה הוא בהגהה

  ].רבות אחרי כתיבת התשובה עצמה

  

  ח"תקע
ראה הערות (ט -שמח. י, ח: ד"יו

  ).לשמט

  ט"תקע
). הערות(רלה ). הערות( ח :ד"יו

  ).ח' הערות לסי(רמ 

  .א,  מח:א"ז ח"אהע

  פ"תק
שלערך אז היתה הבר (ו - ה:ח"או

ראה . ש"מצוה של הרב
  ).הערות

  . עו:ד"יו

  )'או לפני(א "תקפ
רות ראה הע( נ :א"ז ח"אהע

  ).ג"שהמקור בח

כך נתפרש ( קמה :ב"ז ח"אהע
ראה הערות (קנא ). באות ה
רכד ). ג"ד שהיא מח"לסשפ

ח שהיא "ראה הערות לסתי(
ראה הערות (שפד ). ג"מח

  ).ג"שהיא מח

  ב"תקפ
ותשובה זו , 233י "כת( קעב :ד"יו

קב מראשית ' נזכרת לעיל סי
א "כתבתי מזה פ: ד"שנת תקפ

  ).למחניכם זה שנתיים

, ע. ע"גב, סח. א,  סו:א"ז ח"אהע
  .ז

  .ע"גב,  שמז:ב"ז ח"אהע

  )'או לפני(ג "תקפ
י "כת(א , קכח). הערות( קד :ד"יו

, ה"ל חי עד תקפ"ומהרי, 233
שבט מתאים ' ט' ותאריך ג
). הערות(קצב ). ג"לשנת תקפ

שיז ). קד' הערות לסי(ד -שג
' שנכתבה לפני הסי' מהתוכן נ(

ראה הערות (שיח ). הבא
, ל"בה אל מהרישנכת

י "י רס"ומסגנון שא[ומהתוכן 
קכח ' שנכתבה לפני סי' נ] ט

  ).הערות(שמ ). דלעיל

ד -יג). הערות( ג :א"ז ח"אהע
מהדורא , ל"ת עם מהרי"שו(

ב -קכא. ז, ע). ז דלקמן"מסשכ
  ).הערות(

בהמשך (רפד .  קפה:ב"ז ח"אהע
ראה (שכז ). תמה' אליה סי

ד "הערות שהיא התחלת חיו
). ל"אל מהרי, ח דלעיל"סשי
ראה (שנז ). ע"גב(ח -שמז

שעא ). ד"הערות שהמקור בח
ראה (שעג ). א"פ מסקכ"ר(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

קצד

תמה ). ד"הערות שהמקור בח
  ).בנוסח ההרשאה(

  ד"תקפ
  . ח:ח"או

ראה הערות (ט -קלז.  קב:ד"יו
ס "וראה מפתחות סו, לקלח
התאריך מתאים (רסה ). קלט

; א"תקצ; ד"לשנים תקפ
הוא ומסתבר יותר ש. ה"תקצ

שמאותה תקופה יש , הראשון
  ).ת ביניהם"כמה שו

ע "ראה גב(ע - סח:א"ז ח"אהע
  ).סח' הערות לסי. בסופה

  .ג-שלב). ע"גב( רצז :ב"ז ח"אהע

כח ). ט-מח' בהמשך לסי( ב :מ"חו
  .ט-מח). ל"כנ(

  )'או לפני(ה "תקפ
  ).233י "כת( סו :ח"או

י "כת(פח ). 233י "כת( ד :ד"יו
ל שחי "נזכר מהרי(פז ). 233

צה ). ל"כנ(צב ). ה"עד תקפ
צט ). 233י "כת(צו ). בסופה(
). 233י "כת(קלה ). בסופה(

ת עם "שהיא שו(קנד 
. 233י "כת(קעה ). ל"מהרי

, ל"ופנה בשאלה גם למהרי
קעו ). י"בהוספות לשא' תשו

א נזכר דודי הרב "ג ס"ח(
י "כת(קצד ). י"ל נ"מוהרי

בסופה מבואר (קצז ). 233
ע "לחאהשנכתבה בהמשך 

ת "שו(ו -רמה). ו דלקמן"סשמ
ביריד העבר (רעז ). ל"עם מהרי

ראה (שיח ). ל"דודי מהרי… 
של ). ל"הערות שהיא אל מהרי

  ).233י "כת(

ו ). 233י "כת( ד :א"ז ח"אהע
-ל). 233י "כת(כט ). 233י "כת(

. נה). ל"ת עם מהרי"שו(לא 
קלו ). 233י "כת(קלא . א, סו

בוך העתק (קיז ). 233י "כת(
  ).233י "כת(קמד ). 233י "כת

ראה בהערות ( קסו :ב"ז ח"אהע
ע -רסח). ז"ל השיב ע"שמהרי

ה שכתבתי "הג: ראה הערות(
בכמו עשרים שנה אחר 

: ושם. שכתבתי התשובה
ת "וראיתי זה איזה שנים בשו

משכנות יעקב שנדפסו מחדש 
על שאילה זו … ] ח-תקצז[

ט , שז). ע"גב(ח -רצז). ממש
וראה . י"דודי נמפי ] (ג, קב[

ר זלמן "מוהר: ד"גם ס
לדברי : ז"וכן בס. י"מרגליות נ

בהמשך (ט -שח). י"הגאון נ
). 233י "כת(שמו ). שז' לסי

ש הרב "כמ] (ב, כב[שעח 
שפב ). י"ל נ"מהרי' המופל

קסו לדעיל ' בהמשך לסי(
מהדורא (שפח ). ותמד דלקמן
-תיג). קסו דלעיל' אחרת מסי

-בהמשך לתיג(תל ). הערות(ד 
תמב ). 233י "כת(תמ ). ד
קסו לדעיל ' בהמשך לסי(

י "כת(תמד ). ותמד דלקמן
  ).ח-בהמשך לרצז(תנו ). 233

לא ). נח' מהדורא מסי( טו :מ"חו
שלח אלי ' מעל: ז"ברס(

נ הרב "פיסקא דמר דודי ידי
). 233י "כת(לז ). 'ל שי"מוהרי

מהדורא (מו ). 233י "כת(מא 
נד ). 233י "כת(מז ). פו' מסי

). 233י "כת(נח ). 233י "כת(
, הערות(סה ). 233י "כת(סד 
). 233י "כת(סז ). ה"ל תקפ"וצ
י "כת(פו ). 233י "כת(ב -עא

233.(  

י "כת(ג ,  סו-ד ,  סה:חידושים
). 233י "כת(ד -ג, פד). 233
). 233י "כת(ג ,  קלד-ב , קלב
). 233י "כת(ד ,  רלב-ג , רל
). 233י "כת(ב ,  רמו-ד , רמג
  ).233י "כת(ד -ג, רסד

). 233י "כת(ג ,  לב-א ,  כב:ד"פס
א , ע). 233י "כת(ב ,  סח-ב , נט

 -א , קכח). 233י "כת(א ,  עא-
 -ג , קצ). 233י "כת(ד , קכט
,  ריג-ב , ריב). 233י "כת(ג , רט
ד ,  רצא-ד , רצ). 233י "כת(א 

). ד"ע סתי"הערות לחאה(
ב , שכו). 233י "כת(ב -א, שיח

 -ג , שנג). 233י "כת(ב ,  שלו-
  ).233י "כת(ב , שנד

  )'או לפני(ו "תקפ
). ג-פב' הערות לסי(ח - כז:ח"או

  ).הערות(קה ). הערות(ג -פב

בנסמן (רעא ). הערות( רנד :ד"יו
  ).בהערות

  .יח,  סו:א"ז ח"אהע

משתי שנים ( קפה :ב"ז ח"אהע
' ג כו"שבשנת תקפ' מקודם כו

ראה הערות (רב ). 'ז כו"אח
ראה (שצח ). ח"שהמקור בח

שצט ). ח"הערות שמקור בח
תא ). רב' מהדורא מסי(
תנה ). תנה' סי' בהמשך אלי(
  ).ח"ראה הערות שהמקור בח(

מהדורא (ד ). הערות( ג :מ"חו
ראה הערות שהיא (כד ). ג"מס

  ).ח"מח

  ז"תקפ
  ).הערות( יד :ח"או

). ראה הערות(ח - ריז:ב"ז ח"אהע
  ).ריז' ראה הערות לסי(ה -תכד

  )'או לפני (ח"תקפ
"). 'ר שי"אדמו"שנזכר ( יג :ח"או

  .עב). הערות(יד 

  ).בשאלה( קיד :א"ז ח"אהע

  ט"תקפ
פ האמור בהערות "ע( רכח :ד"יו

נראה שהוא מתחלת 
רעה ). הערות(רכט ). הנשיאות

  ).הערות לרכט(

  . שנח:ב"ז ח"אהע

  .שאלה,  כ:מ"חו

  ).'או לפני(צ "תק
י "כת(מג ). 1019י "כת( יד :ד"יו

  ).1019י "כת(ח -סז). 1019

לב ). 1019י "כת( כו :א"ז ח"אהע
). 1019י "כת(לה ). 1019י "כת(
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  . שמו:ד"יו

  א, צא
י , קלח). 'תוס(ב ,  קכב:ד"יו

  ).'תוס(רנא ). 'תוס(

  ב, צא
  .ו,  שא:ב"ז ח"אהע

  א, צב
  .ה, ג צ:א"ז ח"אהע

  .ב,  שו:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ג ,  רעח:ד"פס

  ב, צג
  .ד,  קד:חידושים

  א, צד
  .ג,  שנו:ד"פס

  א, צו
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  .ב,  רא:חידושים

  ב, צח
  . מו:ח"או

  ב, צט
  .ב,  סח:חידושים

  א, קא
  .ד,  שנז:ד"פס

  ב, קא
  .ח,  רעא:ב"ז ח"אהע

  א, קב
  ).ם"רשב(ט ,  ג:ח"או

  ).ש"רא. ף"רי(ב ,  י:חידושים

  א, קג
  ).'תוס(ד ,  יז:חידושים

  א, קד
  . ש:ד"יו

  א, קה
  ).'תוס(ד ,  שנז:ד"פס

  א, קו
  ).'תוס(ב ,  שנז:ד"פס

  ב, קו
  .ג,  יב:חידושים

  א, קז
  .א, ע. ד,  סט:חידושים

  ב, קז
  .ב,  סח:חידושים

  ב, קח
  .א, ע. ד,  סט:חידושים

  ב, קט
, )ב(קעו . ה ואילך, )א( קעו :ד"יו

  .ג

  ).'תוס(ד ,  קעז:חידושים

  ).'תוס(א ,  שנח:ד"פס

  ב, קיא
  .ט,  סט:ח"או

  .א,  כא:חידושים

  .ב, ב. א,  א:ד"פס

  ב, קיג
  .א ואילך,  ו:א"ז ח"אהע

  .ט,  שט:ב"ז ח"אהע

  א, קיד
  ).'תוס(ד -ג,  יג:חידושים

  ב, קיד
  . נו:ח"או

  .ד,  יג:חידושים

  א, קטו
  .י,  ערד:ב"ז ח"אהע

). 'תוס(א , יד. ד-ג,  יג:חידושים
  .ב, ע). 'תוס(ב , סח

  ב, קטו
  .ד,  יג:חידושים

  ).'תוס. ם"רשב(ד -ב,  קס:ד"פס

  א, קטז
  ).'תוס(ד ,  לה:ד"פס

  א, קיז
  .א,  רי:ד"יו

  .א ואילך,  רנו:ב"ז ח"אהע

  ב, קיח
  .ח,  יא:א"ז ח"אהע

  .ב,  סח:חידושים

  ב, קכ
  .ד,  יח:חידושים

  שקלים

  א, ז
  .ד,  שכה:ד"פס

  ג, ז
  .א,  שטו- ד,  שיד:ד"פס

  יומא

  א, ו
  .א,  קפז:חידושים

  א, ח
  .ג,  רטו:ד"יו
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רטו

  ב, יא
  .ג,  עח:חידושים

  א, יב
  .ג,  עח:חידושים

  א, יג
  .ג,  ח:א"ז ח"אהע

  ב, יג
  .ד, רסט. ב,  רסט:חידושים

  ב, יז
  ).'תוס(ה ,  סז:ח"או

  ב, יח
  .ג, שמב.  קפו:ד"יו

  .ג,  צח:חידושים

  ב, כד
  . עא:ח"או

  א, כח
  .ג,  שמא:ד"פס

  ב, כח
  .ג-ב,  שמא:ד"פס

  א, ל
  .ח, רב. רא. יז, )ג( קעו :ד"יו

  ).'תוס(א ,  קפד:חידושים

  א, לא
). י"רש(יג , קסה. ד,  קסג:ד"יו

  ).'תוס(כב , שלו

  .ג,  קעג:חידושים

  ב, לא
  ).י"רש( מג :ח"או

  ).'תוס(ג ,  קעג:חידושים

  ב, לג
  .עא. ו,  סז:ח"או

  א, לד
  ).'תוס( עא :ח"או

  ב, לד
  .ד, מט). 'תוס(א ,  מ:יםחידוש

  א, לז
  ).י"תו(ד , מא. ב,  ג:חידושים

  ב, לז
א , ד). 'תוס(ב ,  ג:חידושים

  ).'תוס(

  א, לט
  .ג,  לח:חידושים

  א, מא
  ).י"רש(ד ,  שמב:ד"פס

  ב, מב
  .ד,  רו:ד"פס

  מב
  .ד,  רמט:חידושים

  ב, מד
  .ג,  לא:ד"יו

  מו
  .ב,  קצה:חידושים

  א, מז
  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  . שסג:ב"ז ח"אהע

  ב, נ
  .ג,  רכב:ד"יו

  ב, נב
  .ד-ג,  סח:חידושים

  א, נג
  .א,  סט-ג ,  סח:חידושים

  ב, נה
  .ד,  קצה:ד"פס

  נה
  ).י"תו(ג , רסז. א,  רסז:חידושים

  .ד,  כד:ד"פס

  א, נו
  ).'תוס(ח ,  קסד:ד"יו

  ב, נו
  ).י"תו(ח ,  קסד:ד"יו

  ב, נח
  .א,  סז:ח"או

  .ג,  סח:חידושים

  א, נט
  .קיב. א ואילך,  סז:ח"או

  .ג,  סח:חידושים

  ב, נט
  ).'תוס(ב ,  סו:חידושים

  נט
  .א,  לא:ד"פס

  ב, סא
  .ג,  רפ:ד"פס

  ב, סו
  ).'תוס(ד ,  קלח:א"ז ח"אהע

  ב, סח
  .ג, רח. ב,  פו:חידושים

  ב, סט
  ).י"רש(ד ,  שמב:ד"פס

  א, ע
  . עו:ח"או

  ע
  ).י"תו(ד ,  שמב:ד"פס

  ב, עב
  .ב,  יא:א"ז ח"אהע

  .ב,  שנז:ד"פס

  ב, עג
  .א,  ע:ד"יו

  .א, רט. ב, ע. ד-ב,  סט:חידושים

  א, עד
  . קכד:א"ז ח"אהע

  .ב,  סט:חידושים

  .ב,  רצ:ד"פס

  א, עו
  .ג, קס. ב,  סט:חידושים

  ב, עו
  .ג,  קס:חידושים

  ב, עז
  ).י"תו(א , נח. ד,  נז:חידושים

  ב, עח
  .א, מו. ד, מה. ד,  מג:חידושים

  עח
  ).י"תו(ג ,  ריז:חידושים

  א, עט
ד , מה). 'תוס(א ,  יז:חידושים

  ).'תוס(ג , קס. ג, סט). 'תוס(

  ב, עט
  . קעה:ד"יו

  .ג, קס. ג, סט. א,  יז:חידושים

  .ג,  שנז:ד"פס

  א, פ
  .ד-ג, סט. ב,  מז:חידושים

  ב, פ
  .ו,  כח:ח"או

  .א,  ע:ד"יו

, ע). 'תוס(ד , לה. ד,  ח:חידושים
  .ב

  פ
  .ב-א,  רט:חידושים
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רטז

  .ג, מט. ב,  ז:ד"פס

  א, פא
  .ב,  ז:ד"פס

  ב, פא
  .ג,  ז:חידושים

  פא
  .ג,  שמז:ד"פס

  א, פב
  . לח:ח"או

  ב, פב
  ).'תוס( צ :ד"יו

  ).'תוס(ב ,  פא:חידושים

  א, פג
  . שנט:ד"יו

  .ב,  מ:א"ז ח"אהע

. שמז. ה ואילך,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .ת

א , קכה. ג-ב,  קכד:חידושים
  ).י"רש(

  ב, פג
  .א,  קעט:ב"ז ח"אהע

  ב, פד
  .ג,  מט:א"חז "אהע

  .ב,  קסא:חידושים

  א, פה
  . כא:ד"יו

  .ב-א,  קצ:חידושים

  ב, פה
  .ט,  קלח:ד"יו

  ב, פז
  .א, לה. ד,  ב-ד ,  א:חידושים

  .ד,  שמא:ד"פס

  סוכה

  א, ב
  .א, רט. א, עא. א,  ע:חידושים

  א, ג
א , ע). 'תוס(ד ,  ג:חידושים

  ).'תוס(א , עא). 'תוס(

  ב, ג
  ).'תוס(ב ,  ע:חידושים

  א, ד
  .ז,  קנח:ד"יו

  .א, רז. ב, קנ. ג,  ע:חידושים

  ב, ד
  .א ואילך,  לט:ח"או

  .ד-א,  שסא:ד"פס

  א, ה
  ).'תוס(טז , )א( קעו :ד"יו

  ).'תוס(א ,  קעט:חידושים

  א,  ו
א , )ג(קעו ). 'תוס( קעה :ד"יו

  ).'תוס(ב , שלה). 'תוס(

  ).'תוס(ב ,  יז:חידושים

  ב, ו
  ).י"רש(ב ,  קנח:ד"יו

  ).'תוס(ג ,  ע:חידושים

  א, ז
  .ו ואילך,  מ:ח"או

  .ה,  קטז:א"ז ח"אהע

  .ט, שז.  קסג:ב"ז ח"אהע

  .ב, פב. ד,  ע:חידושים

  ב, ז
  .ב, קמז). י"רש(א ,  עא:חידושים

  א, ט
  .א ואילך, יט. א ואילך,  ב:ח"או

  .ג,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רט:חידושים

  ב, ט
  .ה, )א(קעו . י, קסה. ה,  ע:ד"יו

  ).'תוס(ג , ע. ב,  כ:חידושים

  .ד,  רט:ד"פס

  ב, י
  .ב,  ד:חידושים

  א, יא
  .ב,  עא-ד ,  ע:חידושים

  ).'תוס(ב ,  ג:ד"פס

  ב, יא
  .א ואילך,  יא:ח"או

  .ב-א,  יא:חידושים

  ב, יב
  ).א"ריטב(ח , )ב( קעו :ד"יו

  .ד, קלז). י"רש(ב ,  לח:חידושים

  א, יג
  .ב,  סא:ד"יו

  .ב,  קסה:ב"ז ח"אהע

  ב, יג
  ).י"רש(ג , ס :חידושים

  יד
  ).א"ריטב(א ,  קעט:חידושים

  א, טו
  ).י"רש(א ,  קעט:חידושים

  ב, טו
  ).'תוס(ד , מז). 'תוס(א ,  כו:ד"יו

  .ד,  רט:ד"פס

  א, טז
  .ו,  ח:ח"או

  .ב,  סב:חידושים

  ב, טז
  .ו, מ. ב,  לא:ח"או

  .צ. ג,  א:ד"יו

. עה. ב, ע. נא. ג,  לה:א"ע ח"אה
  .ג, פז

  .ג,  רט:חידושים

  .א,  שסב:ד"פס

  א, יח
  .ו,  ח:ח"או

  ב, יח
  .ד,  שסא:ד"פס

  א, יט
  ).י"רש(ב ,  מ:ח"או

  .ד,  קסה:ד"יו

  .ד,  ע:חידושים

  ב, יט
  .ה,  קסב:ד"יו

, רסג. ד, קעח. ג-ב,  מב:חידושים
  .ב, רסד. ד-ג

  ב, כ
  .ד,  ע:חידושים

  ב, כא
  .ב-א, עא. ד,  ע:חידושים

  ב, כב
  ).ן"ר(ב , צט. ג-א,  עא:חידושים

  א, כג
  .ג-א,  עא:חידושים

  ב, כד
  .ב,  עא:חידושים

  .ד,  רצה:ד"פס

  כד
  .ג, רסח. א,  רסז:חידושים

  ב, כה
  . קיג:ח"או



  )ביצה( בבלי תלמוד מפתח  

  

ריז
  . קצו:ד"יו

  ).'תוס( קטו :א"ז ח"אהע

  .א,  לח:ד"פס

  ב, כו
  ).'תוס(א ,  יז:חידושים

  א, כז
  ).'תוס( לו :ח"או

  .ד-ב,  שנז:ד"פס

  ב, כז
  .ג,  צ:חידושים

  א, כח
  .א,  עא:חידושים

  ב, כט
  ).'תוס(ב ,  עב:חידושים

  א, ל
  .ב ואילך,  צח:א"ז ח"אהע

  ב, ל
  . רכד:ד"יו

  ).'תוס(ג ,  רמז:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(א ,  קכ:חידושים

  .ד, ל. ד,  כט:ד"פס

  א, לא
  .א ואילך,  יא:ח"או

  ב, לא
  .ב, יא.  י:ח"או

  . קסג:ב"ז ח"אהע

, עג). 'תוס(א ואילך ,  ג:חידושים
  .ב

  .ד,  ש:ד"פס

  לא
  .א, ל. ד,  כט:ד"פס

  ב, לב
  .ב,  סד:ח"או

  .ג,  סא:ד"יו

  .ב,  עב:חידושים

  א, לג
  .ב,  סד:ח"או

  .א, קכט. ג-ב,  סא:ד"יו

  .ד,  קסח:חידושים

  א, לד
  .ב,  סד:ח"או

  ב, לד
  .א, שלה.  קעה:ד"יו

  . תה:ב"ז ח"אהע

-ב, עב. ד-ג, עא. ד,  סט:חידושים

  .ב, רט. ב-א, עג. ג

  לד
  .א, קכו. ג,  קיח:ד"פס

  א, לה
  .א,  שלה:ד"יו

  ).'תוס( קסג :ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  עא:חידושים

  ב, לה
  . קעה:ד"יו

  ).י"רש( רלב :ב"ז ח"אהע

  .א,  עג-ג ,  עב:חידושים

  א, לו
  .ג, סד. ב,  כו:ח"או

  .ג, רסו). י"רש( כב :ד"יו

. א,  עג-א , עב. א,  כח:חידושים
  .א, ריד

  ב, לו
  .ב,  עג:חידושים

  ב, לז
  .ג, יא :ח"או

  ).'תוס(ג ,  עה:חידושים

  א, לח
  .ט,  ג:ח"או

  .ה,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ג-א, עז. א,  לה-ג ,  לד:חידושים

  .א,  שמא:ד"פס

  ב, לח
  .ה, לה. ג,  ב:ח"או

  א, לט
  .ג, מט. ט,  ג:ח"או

  ).'תוס(ג , שלה). 'תוס( קעה :ד"יו

  .ב,  רסז:חידושים

  ב, מא
ו , ק. ב ואילך,  צח:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  . קמט:ב"ז ח"אהע

  א, מב
  .ד,  רט:חידושים

  ב, מד
  .א,  סט:ח"או

  .א,  קלט:חידושים

  .ד,  שנד:ד"פס

  א, מו
  .ד,  ו:חידושים

  מו
  .ג,  כט:ד"פס

  א, מז
  .ד,  ג:ח"או

  ב, מט
  .ז,  שמה:ד"יו

  א, נב
  . לט:א"ז ח"אהע

  ב, נג
  .א,  קסז:ד"יו

  .ג, רה. א, קעב. ג-ב,  עו:חידושים

  .ד,  שנו:ד"פס

  א, נד
  ).'תוס(ג ,  עו:חידושים

  א, נה
  .ד, שמג. א,  לט:ד"פס

  ב, נה
  . עא:ח"או

  ביצה

  ב, ב
  ).י"רש(ט ,  ג:ח"או

  .א,  רצד:חידושים

  .א,  ר:ד"פס

  א, ג
  .ב,  נט:חידושים

  ב, ג
  . עב:ד"יו

, קסב). ק"שטמ(א ,  סה:חידושים
  .ב

  .ג, ר. א,  קצח-ג ,  קצז:ד"פס

  ב, ד
  .ב,  רצא:ד"יו

  .ד,  ר:חידושים

  .ב,  לט:ד"פס

  ב, ה
  ).מ"שט(יג ,  רסב:ב"ז ח"אהע

  א, ו
  . רלח:ד"יו

  ב, ו
  .א,  קצח:ד"פס

  א, ז
  .ו,  קמב:ד"יו

  .ג,  רל:ד"פס
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ריח

  א, ח
ד , מט). י"רש(ג ,  מו:חידושים

  .א, רג). י"רש(

  א, ט
  .ו,  רלה:ד"יו

  ב, י
  .ה,  קלז:ד"יו

  י
  .א,  רסח:חידושים

  ב, יב
  .ג,  עג:חידושים

  ב, יג
  .ד-ג, עג. ד, מו :חידושים

  .ג,  יד:ד"פס

  א, יד
  .א,  עד:חידושים

  ב, יד
  .ב, פ. ג,  נז:חידושים

  ).י"רש(ג ,  ריד:ד"פס

  א, טו
. ד, סד. א, כב. ג-ב,  כא:חידושים

  ).י"רש(ב , פ

  .ג,  ריד:ד"פס

  א, טז
  . נו:ח"או

  .ב,  פ:חידושים

  .א,  שנז:ד"פס

  ב, טז
  .ד,  ה:ד"יו

  א, יח
, ר. ד, נז). 'תוס(ד ,  לה:חידושים

  ).'תוס(ג 

  ב, יח
  .ג,  ר:חידושים

  א, כב
  .א,  לט:חידושים

  .ד,  שסא:ד"פס

  ב, כג
  .ד,  קעה:חידושים

  כג
  .א,  רג:חידושים

  ב, כה
  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

  .ג, קא. א,  ק:ד"פס

  כה
  .ב,  קסד:חידושים

  ב, כו
  .ב,  שס:ד"פס

  א, כח
  ).י"רש(ד ,  קלז:חידושים

  ב, כח
  ).י"רש( סב :ח"או

   ב,ל
  .ב,  עט:חידושים

  ב, לב
  .ב, סב. ד,  סא:חידושים

  א, לד
ג , קמז). י"רש(ד ,  קמו:ד"פס

  ).י"רש(

  ב, לד
  .ג,  כז:חידושים

  א, לה
  ג-ב,  כז:חידושים

  ב, לו
  .י,  ג:ח"או

  .ב, כד. ג,  ב:חידושים

  א, לח
  .ג, שנב.  רכ:ד"יו

  .ד, רסט. א,  רסח:חידושים

  ב, לח
  .ג,  ע:ד"יו

  א, לט
  ).י"רש(כג ,  שלו:ד"יו

  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(א ,  קעא:חידושים

  ב, לט
  .ח,  קסד:ד"יו

  .ד,  רסט:חידושים

  .ד,  עח:חידושים

  ראש השנה

  ב, ט
  ).'תוס(א ,  כג-ג ,  כב:חידושים

  ט
  ).'תוס(ב ,  רנ:חידושים

  א, י
  ).'תוס(שלח ). 'תוס(ב ,  קפב:ד"יו

  .ג,  קצא:חידושים

  ב, יב
  .שלח. ז,  קפב:ד"יו

  א, יג
  .רכ. ריט.  ריח:ד"יו

  ב, יג
  ).'תוס(ב ,  קעג:חידושים

  ב, יד
  .ג,  צ:חידושים

  ב, טו
  .א, כח. ד,  כז:חידושים

  א, טז
  ).'תוס(ג ,  לה:חידושים

  ב, טז
  .ג, קפא. ב,  קעט:ב"ז ח"אהע

  א, יז
  .ח,  יא:א"ז ח"אהע

  ב, יח
  .ב,  רצא:ד"יו

  ).ן"ר(ג ,  ב:חידושים

  א, כב
  .א,  עד:חידושים

  ב, כב
  .י,  סה:א"ז ח"אהע

  . שכ:ב"ז ח"אהע

  ב, כג
  .א, צא.  נג:א"ז ח"אהע

  א, כד
  .ב,  רצא:ד"יו

, פו. ו, סה. יא,  מט:א"ז ח"אהע
  .ואילך. ד

  ב, כד
  .ד,  נד:א"ז ח"אהע

  ב, כה
  ).'תוס(ט ואילך ,  מח:א"ז ח"אהע

  .א,  עד:חידושים

  א, כו
  .י.  ט:ח"או

  .ה, לו. ג,  לא:ד"יו

  ).'תוס( ט , מח:א"ז ח"אהע

  .ב-א,  עד:חידושים

  ב, כו
  .ב-א,  עד:חידושים

  א, כז
  .י). י"רש( ט :ח"או



  )תענית( בבלי תלמוד מפתח  

  

ריט

  ב, כז
  .ב, קכג. ה,  לו:ד"יו

  .ד-ב,  עד:חידושים

  א, כח
  .א,  ח:ד"יו

  . קסג:ב"ז ח"אהע

  .ג,  עד:חידושים

  ב, כח
  . יז:ד"יו

  .ג,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ריז:חידושים

  .ג-ב,  שמ:ד"פס

  א, כט
  ).י"רש(א ,  סד:ח"או

  .ד-ב,  עד:חידושים

  ב, כט
  .ב,  עה:חידושים

  ב, לא
  . יז:מ"חו

  א, לב
  .ג,  רט:חידושים

  ב, לב
  . לו:ח"או

  .ב,  רצא:ד"יו

  .א,  עה:חידושים

  א, לג
  ).'תוס(ב , לה. ב ואילך,  ג:ח"או

  ).'תוס( שמו :ד"יו

  ).'תוס(ב ,  עז:חידושים

  ב, לג
  .ד,  עו-א ,  עה:חידושים

  א, לד
  .ב,  יא:א"ז ח"אהע

  .ד, עו. ב-א,  עה:חידושים

  ב, לד
  .א, עז. ד,  עו:חידושים

  א, לה
  .ד,  עו:חידושים

  תענית

  א, ח
  . צ:ד"יו

  ב, ח
  .ד,  קמט:חידושים

  א, ט
  ).'תוס(א ,  כח:חידושים

  א, י
  .ז,  יא:א"ז ח"אהע

  א, יא
  ].יז[טז ,  צג:ד"יו

  א, יב
  .ב,  לח:ד"פס

  ב, יג
  . קי:ח"או

  ב, יד
  . נו:ח"או

  א, טו
  .א,  לח:ד"פס

  ב, יז
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  א, כב
  .ג,  ריד:ד"פס

  ב, כב
  .ב,  קט:חידושים

  א, כג
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  ב, כה
  .א,  קסז:ד"יו

  .א,  קעב:חידושים

  א, כו
  .ד,  ג:חידושים

  ב, כו
  ).'תוס(א ,  לה:חידושים

  .ב,  לז:ד"פס

  א, כז
  .ג,  שדמ:ד"פס

  א, כח
  .ג,  לו:ד"פס

  ב, כח
  .ו,  ג:ח"או

  .ד,  א:ד"פס

  ב, ל
  .ב,  לז:ד"פס

  מגילה

  א, ג
  .א,  עז:חידושים

  ב, ג
  . רלח:ד"יו

  א, ה
  .שלח. ב ואילך,  קפב:ד"יו

  .ד,  עז:חידושים

  ב, ה
  .ז,  רלד:ב"ז ח"אהע

  א, ח
  ).'תוס(ב ,  ע:מ"חו

  .ג,  קב:חידושים

  ב, ח
  .עד. ו,  טו:ח"או

  א, ט
  .עו.  עד:ח"או

  .ריד.  ריג:ד"יו

  א, יא
  .ה,  רב:ד"יו

  א, יג
  .ד,  כז:ד"פס

  ב, יג
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  א, טו
  .א,  צה:חידושים

  ב, טז
  .א,  רז:ד"יו

  ב, יח
  ).י"רש(ב ,  טו:ח"או

  .ב,  קט:חידושים

  א, יט
  .א ואילך,  טו:ח"או

  ב, יט
  .א ואילך,  שכג:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב, עז. ד-ג,  עד:חידושים

  א, כ
  ).'תוס(א , קפב:ד"יו

  ב, כ
  .ב,  עה:ידושיםח

  א, כא
  .א ואילך,  לה:ח"או

  .א, פ. א, יט. ד,  יח:חידושים

  .ג,  שמב:ד"פס

  ב, כא
  .ב,  לה:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רכ

  .ג,  שמב:ד"פס

  א, כג
  .א,  לה:ח"או

  ).ן"ר(ב ,  עז:חידושים

  .ב-א, שמג. ד,  שמב:ד"פס

  ב, כג
  . עו:ח"או

  ).י"רש(ב , קב. ג,  עו:חידושים

  .א,  שמה:ד"פס

  א, כד
  .ט, סט. י,  ג:ח"או

  .ב-א,  עז:חידושים

  ב, כד
  .ד,  ז:ח"או

  .ג ואילך,  עו:א"ז ח"אהע

  ב, כה
  .ג,  עז:חידושים

  א, כו
  ).'תוס( כד :ח"או

  .ב,  עט-ג ,  עז:חידושים

  ב, כו
  .כג. א ואילך,  כ:ח"או

  .ד-ב,  עט:חידושים

  .א,  ו-ג ,  ה:ד"פס

  א, כז
  ).'תוס( כג :ח"או

  .ז,  ו:א"ז ח"אהע

  ).'תוס( ב , קב:חידושים

  .ב, שמב. ג,  ה:ד"פס

  ב, כז
  . רצד:ד"יו

, קמד. ד-א, עט. ד-ג,  עז:חידושים
  .ג-ב, קמו. ב, קמה). 'תוס(ד 

  א, כח
  .ב,  שמג:ד"פס

  א, כט
  .ג,  לח:ד"פס

  א, ל
  .א,  שדמ:ד"פס

  ב, ל
  .ג,  לח:ד"פס

  ב, לא
  . ר:ד"יו

  .ד-ג, שמג. ג,  לח:ד"פס

  מועד קטן

  ב, ב
  .ד-ג,  מט:חידושים

  ).י"רש(ב ,  שמה:ד"פס

  א, ג
  ).י"רש(ג ,  שמה:ד"פס

  ב, ג
  .ד-ג,  כב:חידושים

  א, ד
  .ג,  כב:חידושים

  א, ה
  . רצ:ד"יו

  ב, ט
  .ט,  צג:ד"יו

  א, יא
  .ה,  נה:ח"או

  .ח, )א( קעו :ד"יו

  ב, יא
  .ו,  כט:ח"או

  א, יב
  .פז. לב. ב,  לא:ח"או

  .ג, יא. א, יא. ב,  ט:ד"פס

  א, יג
  ).י"רש(ב ,  צב:ד"יו

  ב, יג
  .ב,  מב:ד"יו

  א, טו
  .א,  לח:ד"פס

  א, טז
  .ב,  קיז:חידושים

  א, יז
  .רצ. רלז.  קצה:ד"יו

  א, יח
  .ב ואילך,  צג:ד"יו

א , קנט. ד,  קנח:חידושים
  ).י"רש(

  ב, יח
  .א,  פ-ג ,  עט:חידושים

  א, יט
  .ב,  פ:חידושים

  ב, יט
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  א, כא
  ].כ[יט ,  צג:ד"יו

  .ד-א,  לז:ד"פס

  א, כד
  .ג-ב,  א:ד"פס

  א, כז
  .ב, לז. ד,  לו:ד"פס

  כז
  .ב,  רמג:חידושים

  חגיגה

  ב, ב
  ).'תוס(ז ,  ו:א"ז ח"אהע

  .א,  שכג:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(א ,  קפד:חידושים

  א, ג
  .ב,  שכג:ב"ז ח"אהע

  .ד,  עד:חידושים

  ב, ג
. א ואילך, קנג.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .קס. ח ואילך, קנט. קנז

  .ד, קכב.  ג, פ:חידושים

  ב, ו
  ).'תוס(ב ,  יט:חידושים

  א, ז
  .ב,  יט:חידושים

  א, י
  .ג, נב. ד,  מט:חידושים

  י
  .א,  רג:חידושים

  ב, יא
  .ב,  קעח:ב"ז ח"אהע

  א, יג
  . ר:ד"יו

  ב, יד
  . קנז:ב"ז ח"אהע

  א, טו
  . קנז:ב"ז ח"אהע

  ב, טז
  .ד, כ. ב ואילך,  ג:ח"או

  ).'תוס(ג ,  לה:חידושים

  א, יט
  .ב,  קסד:ד"יו

,  קעה-ג , קעד. א,  קעג:חידושים
, רנח). 'תוס(ג , רנז. א, קפב. ב



  )יבמות( בבלי תלמוד מפתח  

  

רכא
  .ד-ב, רסא. ד

  ב, יט
ד , רנז). 'תוס(ג ,  קע:חידושים

  ).'תוס(

  א, כא
  ).'תוס(ד ,  לה:חידושים

  ב, כא
, קפא). 'תוס(ג -א,  קעה:חידושים

  .ד, רנז). י"רש(א , קפג. ד

  א, כב
 .ח, )ב(קעו . קעד. יד,  קסה:ד"יו

  .לב, שלו. ה, )ג(קעו 

  . קכה:א"ז ח"אהע

, קעו. ב,  קעב-א ,  קעא:חידושים
  .א, רסב. ד-ב

  .ב,  רעז:ד"פס

  א, כג
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  יבמות

  א, ב
  .ג-א,  פא:חידושים

  ב, ב
  ).'תוס(ב ,  קלז:א"ז ח"אהע

  .ב,  קעח:ב"ז ח"אהע

  .ב-א,  רי:חידושים

  א, ג
. א, ריב. ב, רי. א,  פא:חידושים
  ).א"רשב(ד , רכד

  ב, ג
  .ד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .א,  פא:חידושים

  א, ד
  . קה:ד"יו

  ).'תוס(ב ,  יא:א"ז ח"אהע

  .ג,  רי:חידושים

  ב, ד
  ).'תוס) (בהוספה( ג :ח"או

  א, ה
  .רלח. יד ואילך,  צג:ד"יו

  ב, ה
  . שנג:ד"יו

. 'תוס(ג -א,  כב:חידושים
  .ד, רי). א"רשב

  א, ט
  .ד,  כד:א"ז ח"אהע

  ב, י
  ).'תוס(ג ,  רי:ושיםחיד

  א, יא
א , לה. לד. ב,  יג:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  .יב,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ד,  פד:חידושים

  ב, יא
  .א, לה.  לד:א"ז ח"אהע

  .א,  קכו:חידושים

  א, יב
  .א,  שה:ב"ז ח"אהע

). 'תוס(א , צ. א,  פא:חידושים
  .ד, ריז

  ב, יב
  ).י"רש(א ,  קיא:ד"יו

  .א ואילך, פט. ח,  יא:א"ז ח"אהע

  . שטו:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ג , קצ. א,  פא:חידושים

  יב
  .א,  רי:חידושים

  א, יג
  ).פוסקים(ג ,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  ריז:חידושים

  ב, יג
  .ח,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ד,  רי:חידושים

  א, יד
  ).'תוס(ג ,  נד:חידושים

  .ד,  רי:חידושים

  ב, יד
  .ו,  לו:א"ז ח"אהע

  .ד, רי. ג, קו. ג,  צ:חידושים

  א, טו
, )א(קעו ). א"ריטב(ד ,  קסג:ד"יו

  .ד ואילך

, קפא. ג, קעז. ד-ג,  קו:חידושים
א , קפג). 'תוס(ג , קפב. ד
  ).י"רש(

  ב, טו
  .ג,  צ:חידושים

  טו
  .א,  רי:חידושים

  א, טז
  ).'תוס(ג ,  צ:חידושים

  ב, טז
  .ב,  שכב:ב"ז ח"אהע

  א, יז
  ).'תוס(א ,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .ד, רי. ג,  פא:חידושים

  ב, יז
  ).י"רש(ג ,  ח:א"ז ח"אהע

  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

ג , רכה. א, ריא. א,  פד:חידושים
  ).'תוס(

  א, יח
  .א, ריא. ד, רי. ג,  צ:חידושים

  ב, יח
  .א, ריא. ג,  ח:א"ז ח"אהע

  א, יט
  .א, ריא. ג,  צ:חידושים

  ב, יט
  .ג,  צ:חידושים

  א, כ
  .א,  יב:ד"יו

  . שי:ב"ז ח"אהע

  .א, ריא. ג, צ. א,  פא:יםחידוש

  ב, כ
  . רלח:ד"יו

  .ד ואילך,  טז:א"ז ח"אהע

  .ד, ריד. א,  ריא:חידושים

  א, כא
  .ב,  קלח:א"ז ח"אהע

  .א,  רפג:ב"ז ח"אהע

  .ג, צ. א,  פא:חידושים

  ב, כא
  .ד,  ריא:חידושים

  א, כב
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  .ג,  פא:חידושים

  ב, כב
  . רלה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  צ:חידושים

  ב, כג
  .ז ואילך,  כב:א"ז ח"אהע

  .ד, צ. ד,  פא:חידושים

  א, כד
, מח. ג ואילך,  כב:א"ז ח"אהע
  .יא

  . תנז:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רכב

  ב, כד
, כד). 'תוס(כג . ו,  כב:א"ז ח"אהע
  .קמ. א, לח. ג, כט. ו

. שלד. ה ואילך,  שיח:ב"ז ח"אהע
  .תנז

  .ד,  צ:חידושים

  כד
  ).ן"רמב(ד -ג,  שנא:ד"פס

  א, כה
ב , לח. ה, כח. א,  כד:א"חז "אהע
  .קמ). 'תוס(

  .ד,  צ:חידושים

  ב, כה
. ג, עב. יא, מח. ב,  יד:א"ז ח"אהע

  .קכה

ג , קכב. ב, צג. ד,  צ:חידושים
  .א, רכב). 'תוס(

  א, כו
  .ד, צ. ג, פד. א,  פב:חידושים

  ב, כו
  .ז,  שה:ב"ז ח"אהע

  א, כח
  .א,  פב:חידושים

  ב, כח
  .יג,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  צ:חידושים

  ב, כט
  .א,  ריא:חידושים

  ב, ל
  ).א"רשב(ו , קלח. ב,  כז:ד"יו

ח , צ). א"רשב(ו ,  נו:א"ז ח"אהע
  .ואילך

, רצה. ז ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע
  .ח ואילך, שז. ט

  ).'תוס(ב ,  ו:מ"חו

  .ד-א,  פב:חידושים

  .ד, קלד. ד,  קל:ד"פס

  א, לא
  .ו, קלח). א"רשב(א ,  א:ד"יו

). 'תוס(יב , צ. ז,  נה:א"ז ח"אהע
  ).א"רשב(קכח 

. ט ואילך, רצה.  רנד:ב"ז ח"אהע
  .תב. שפו

  .א, פה. ד-ג,  פב:חידושים

  .ד, רפט. ד,  קלא:ד"פס

  ב, לא
  .ג, קמח. ו,  קלח:ד"יו

  .ו,  נו:א"ז ח"אהע

, רצא). 'תוס(ד ,  קנג:ב"ז ח"אהע
. ח ואילך, שז. ב, שו). י"רש(א 
  .יג, שט

ג , קז. ב,  פג-ד ,  פב:חידושים
  ).'תוס(

  ).י"רש(ג ,  קלב:ד"פס

  לא
  ).א"רשב(ז ,  קכא:א"ז ח"אהע

  ב, לג
  . עא:ד"יו

. ב, לה. א ואילך,  יג:א"ז ח"אהע
  .ה, לו

  .ב,  רג:ד"פס

  לג
  .ב,  רלא:חידושים

  א, לד
  .שלח. ז,  קפב:ד"יו

ה ואילך ,  קטז:א"ז ח"אהע
  ).ן"רמב(

  .ט,  שטז:ב"ז ח"אהע

  ב, לד
  . כב:ד"יו

ב , פט). 'תוס ( לד:א"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  א, לה
  .מד. ד,  יג:א"ז ח"אהע

  ב, לה
  .ב, צ. א ואילך,  כב:א"ז ח"אהע

  .ג, רסו. ב, קלח. ד,  פג:חידושים

  א, לו
  .א,  נט:ב הוספות"ז ח"אהע

  .א, פד. א,  פא:חידושים

  ב, לו
  ).'תוס(ג ,  מז:ד"יו

. ג, מה. ב ואילך,  כב:א"ז ח"אהע
  .ג, פז

. ב, שו. יא,  רצא:ב"ז ח"אהע
  .ה, שטז

. ב, פה). 'תוס(א ,  פג:חידושים
. רכה ב). 'תוס(א , ריב. ד, קכה
  .ב, רכו

  .ג, רי. ד,  קכ:ד"פס
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  .ד,  שה:ב"ז ח"אהע

  א, קיא
  .א ואילך,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  פז:חידושים
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רכו

  ב, קיא
  . קצ:ד"יו

  .ב,  לה:א"ז ח"אהע

  .ג, ק). י"נ(א ,  פו:חידושים

  א, קיב
. א,  פז-א , פו. ב,  פב:חידושים
  .ג, רכח

  ב, קיב
  .ב ואילך,  לה:א" חז"אהע

  .א, קנט. ד,  קנג:ב"ז ח"אהע

  .ג, ר. ג-א, פז. א,  כד:חידושים

  א, קיג
  .ב,  מב:ד"יו

, שז. ו ואילך,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .ד, שכג. ט

  .ג, קכג. ג, ק. א,  פז:חידושים

  ב, קיג
א , קנח. ד,  קנג:ב"ז ח"אהע

  .ו ואילך, קנט. ואילך

  .ג, קכג. ד,  קכב:חידושים

  א, קיד
  .ד,  מו:חידושים

  ב, קיד
  .א,  מז:א"ז ח"אהע

  . שנט:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס( נה :מ"חו

  .ג,  ריט-ד ,  ריז:חידושים

  א, קטו
ב , נו. ז, נה. י,  מט:א"ז ח"אהע

. ב ואילך, סח. י, נח. ואילך
  .א, פ. ב ואילך, עח

  . קצד:ב"ז ח"אהע

, רמא. ד-ג, ריט. ג,  טז:חידושים
  .ד

  ב, קטו
. ד, מט. לז. ד,  יח:א"ז ח"אהע
, נח. נז). 'תוס(א , נו. ב, נה. נא
). 'תוס(ד , עז. ח ואילך, סו. י

. ב ואילך, פז. פב. ב ואילך, פא
  .ג, פח

יא , שז. ג,  קעה:ב"ז ח"אהע
  .שנז). 'תוס(ב , שמא). א"רשב(

  . עב:מ"חו

. ג, קלז). 'תוס(ב ,  קי:חידושים
,  רכא-א , רכ. א, קלט. ד, קלח
  .ב

  .א,  שלו-ד ,  שלג:ד"פס

  א, קטז
  .ח,  נה:ח"או

. ב ואילך, נו. יב,  מט:א"ז ח"אהע
  .א, סג. ט ואילך, נח). 'תוס(נז 

, רפה. ו, רלד.  קצד:ב"ז ח"אהע
  .תלג. שנז. א

-ב, רכא. א, קנג. ב,  קי:חידושים
  .ג

  .ד,  שלה:ד"פס

  ב, קטז
  .א,  מז:א"ז ח"אהע

  .ד, רכא.ג,  קד:חידושים

  א, קיז
. ב, קכ. ד,  פט-ד ,  פז:חידושים
  .ב-א, רכב

  ב, קיז
, נח. ט, מח. א,  יט:א"ז ח"אהע
  .י ואילך, פו. עא. ה

, שט. ח, שא. ז,  רצה:ב"ז ח"אהע
. שסב). 'תוס(ח , שיח. ז

  .ג,  נ:הוספות

ב , רכב. ד-א, פט. ג,  טז:חידושים
  .ב,  רכג-

  א, קיח
ו , פו. ט, נח.  לז:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ואילך 

. א, רצא. ט, רפט :ב"ז ח"אהע
  ).נ"ק(תנג . שסא. ו, שט

. ב-א, רכב). נ"ק(ב ,  צ:חידושים
  .ד, רכג. ב, רכג

  ב, קיח
  .ג,  ל:ח"או

  .קלב. ב, קכג. א,  צח:א"ז ח"אהע

. טז, שז. יג,  ערה:ב"ז ח"אהע
  .ב, שיב

, רכח. א,  רכה-ב ,  רכד:חידושים
  ).'תוס(ב 

  .ב, שלח. ד,  שלז:ד"פס

  א, קיט
  ).'תוס( מו :ח"או

. }י"רש(ב , קכ). 'תוס( עא :ד"יו
  ).י "רש(שנד ). 'תוס(ו , רכו

  .א, פט. ה,  יג:א"ז ח"אהע

ב , שז). 'תוס(י ,  רצא:ב"ז ח"אהע
, שכב. שטו). 'תוס(שיד . ואילך

  .ג,  נג:הוספות. שנט. ב

. א, רכב). 'תוס(ב ,  פו:חידושים
  .ג, רכו. ד, רכד

. ד, קלא). י"רש(ג ,  צח:ד"פס

  .א, קלו. ב, קלב

  ב, קיט
. ו, מז. ג, לט. ג, כו. ה,  ג:ד"יו

  .א, קלט. ה ואילך, קלח

  .יב, צ. ג, כב. ה,  יג:א"ז ח"אהע

. יג, שט. ז ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע
  .א,  נט:הוספות

, פט. ד, פח. ד, פו. ב,  פג:חידושים
  .ד-ג

  .ד, קלב. ד,  קלא:ד"פס

  א, קכ
ג , סב. יא ואילך,  נח:א"ז ח"אהע
, פז. טע. ז, סו. א, סג). 'תוס(
  .ג, פח. ב

). א"ריטב(ו ,  שלז:ב"ז ח"אהע
). 'תוס(שנ . שמח. שמז

  .ב,  נא:הוספות

  .ד, קלח. ד,  פט:חידושים

  ב, קכ
  .א,  נה:ד"יו

. ב ואילך, נה. ה,  מט:א"ז ח"אהע
. א ואילך, נט. ב ואילך, נח. נז
ב ואילך , עח. עה. עד. ח, סח

  .ז, שלז. פד). י"רש(

, קסח. ד, קסז. ב,  קסד:חידושים
  .א

  .ב,  קמד:ד"פס

  א, קכא
ו , נו). 'תוס(ו ,  מט:א"ז ח"אהע
ז , סח). 'תוס(ג , נט). 'תוס(

א , עח. ב, ע). 'תוס(סט . ואילך
  .א, פח. ואילך

). 'תוס(שמז . ה,  שלז:ב"ז ח"אהע
  .ב,  נא:הוספות. שנח

). 'תוס(ג , קי. א,  צ:חידושים
  .ג, קסה. ב, קסד

  ב, קכא
  . עא:א"ז ח"אהע

  .ב,  נ:ב הוספות" חז"אהע

  .א,  צ:חידושים

  א, קכב
. ו, נה. ט ואילך,  מט:א"ז ח"אהע
ד , עח. א ואילך, עז. יא, סו

  .ה, פז. פב). י"רש(

. א ואילך, רפג.  קסג:ב"ז ח"אהע
שס . א, שמא. שלח. שי. יג, שז

  .ב,  נג:הוספות). י"רש(

  ב, קכב
  .א, קכג. פד. א,  נד:א"ז ח"אהע
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רכז
  .ד-ג,  קנה:חידושים

  כתובות

  א, ב
, רכז. ג, ק. א, צא. ג,  צ:חידושים

  .א, רנ. ג

  .ב,  ריא:ד"פס

  ב, ב
  .ב,  קלה:ד"יו

  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

. שמג. ד, רצא.  רכו:ב"ז ח"אהע
  .תי

  .ד,  רסח:חידושים

  א, ג
  . קלה:א"ז ח"אהע

רכו ). מ"שט(יא ,  פו:ב"ז ח"אהע
. טז, רצ. ה, רעא). מ"שט(

תי . ב ואילך, שכב. ד, רצא
  ).מ"שט(

). 'תוס(ד , קיז. א,  צא:חידושים
  .ג, רכז

  ב, ג
  . צ:ד"יו

  .ג,  ק:חידושים

  א, ד
  .א,  עח:חידושים

  ב, ד
  .א,  צח:חידושים

  א, ה
  .א,  ד:ח"או

  .א, רג. ג,  ק:חידושים

  ב, ה
ב -א, נא). י"רש(ד ,  מט:חידושים

). 'תוס(ג -א, נב. ד, נא). 'תוס(
  .ג, ק

  א, ו
, נח). י"פנ(א , נג. ג,  נב:חידושים

  ).'תוס(ב , ס). 'תוס(ד ,  נט-ד 

  ב, ו
  .א,  קנד:ד"יו

  א, ט
). 'תוס(א , קי. עא. ז,  נט:ד"יו

ד , קנד). 'תוס(ב , קמב
ה , רכו). 'תוס) (בהוספה(
  ).'תוס(

. כג. א ואילך,  כא:א"ז ח"אהע
, לג). 'תוס(לא . ל. ב ואילך, כט

. ג, קכג. ט, נה). 'תוס(א ואילך 

  .קמ. א, קכט

, שז. ד ואילך,  רצה:ב"ז ח"העא
ד ואילך , שט). 'תוס(טו 

  ).'תוס(א , שעה). י"רש(

, רסו. ב-א, רכז. ג,  רכו:חידושים
  .א

). י"פנ(ג , קלב. ב-א,  קלא:ד"פס
-ב, ריא. ג, רט. א, רג. א, קלג
  .ד

  ב, ט
  .ב ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב,  צא:חידושים

  א, י
  .א ואילך,  קנד:ד"יו

  .ג, לח. ג,  כא:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ב ,  קיח:חידושים

  ב, י
  .א,  קלד:א"ז ח"אהע

. ב, קיח. א, צא. א,  ז:חידושים
  .ג, רכז

  א, יא
  .ד ואילך, ל). 'תוס(ד ,  כט:ח"או

  .ה,  רכב:ד"יו

  . לד:א"ז ח"אהע

  .ד, ת). י"רש( שסז :ב"ז ח"אהע

א , קכד. ג, ק. א,  צא:חידושים
  ).'תוס(

  .ג,  רצה:ד"פס

  ב, יא
  .לא. ג ואילך,  כא:א"ז ח"אהע

  .ג,  ק:חידושים

  א, יב
  .א,  קנד:ד"יו

  . ל:א"ז ח"אהע

. ג, ק. ג, צו. ב-א,  צא:חידושים
  .ג, רכז

  ב, יב
, קז. ו, לג. לא. ג,  כא:א"ז ח"אהע
  .ג, קכג. ד

  .ט,  רפט:ב"ז ח"אהע

  .נה.  יא:מ"חו

). 'תוס(ד , צו. ד-ב,  צא:חידושים
  .ד, קלד. ג, ק

  .ד-ג, שלח. א,  קלד:ד"פס

  א, יג
ב , כד. כג. ג,  כא:א"ז ח"אהע

). 'תוס(ב , לח. לב. לא. ואילך
  .א, קיח). 'תוס(ד , קז. יב, צ

  .ט,  רפט:ב"ז ח"אהע

. ג, ק. א,  צב-ב ,  צא:חידושים
  .א, קנח

  .א,  רצז:ד"פס

  ב, יג
). 'תוס(ל . ג, כד.  כג:א"ז ח"אהע

  .לא

. ח, שיח. יא,  שז:ב"ז ח"אהע
  .ד, שכב

). י"רש(ד , צא. ד,  פב:םחידושי
  .ג, ק). 'תוס(א , צב

  א, יד
  .ב, רפח. ו,  קלח:ד"יו

  .יב, צ. ב, פ. לא.  ל:א"ז ח"אהע

, שט. יב ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע
  .א, שטז. יב

  .א,  צב:חידושים

  .א, קצט. ד-ג,  קצג:ד"פס

  ב, יד
  .לא. ג,  יט:א"ז ח"אהע

-א, קסא. א, צב. ב,  פב:חידושים
  .ד

  א, טו
  . עא:ד"יו

  ).י"רש(ג ואילך ,  יט:א"ז ח"אהע

). י"רש(א , צב. ג,  סו:חידושים
  ).'תוס(ב -א, קסא

  .ג-ב, רח. ד,  קצה:ד"פס

  ב, טו
  . קפח:ד"יו

  .ג, יט.  יב:א"ז ח"אהע

ג , ק. ג-א, צב. ג,  צ:חידושים
  .ב, רכז). 'תוס(

  א, טז
  .לב. ד,  כד:א"ז ח"אהע

  .ז,  שז:ב"ז ח"אהע

  . נה:מ"חו

. ג, ק. ד-ב, צב. ד, א צ:חידושים
  .א, קפז

  .א,  קמ-ד , קלט. ג,  קלג:ד"פס

  ב, טז
  .רכז.  קפח:ד"יו

  .ט,  סח:א"ז ח"אהע

טו , שז. ב,  קפח:ב"ז ח"אהע
  .ג, שטז). 'תוס(

  ב, יז
  ).'תוס( רלח :ד"יו

. א, קיט). 'תוס(ב ,  צב:חידושים
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רכח

  .ד, רלט

  א, יח
  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ג ,  מ:מ"חו

  ב, יח
. ג ואילך, צא. ו,  סה:א"ז ח"אהע

  ).מ"שט(א ,קד

  ).י"רש(תא . ב,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .א, רכח. ג,  צג-ד ,  צב:חידושים

  יח
  .א,  קצט:חידושים

  א, יט
). 'תוס(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ג, קסא

  .ח, פו. ה,  מו:מ"חו

  .ג-א,  צג:חידושים

  ).'תוס(ב ,  שיא:ד"פס

  ב, יט
  .טקי. ה, קג. ג,  קב:א"ז ח"אהע

). י"רש(א ,  קסה:ב"ז ח"אהע
  .שסו. ו, שא. ב ואילך, רצז

  . פ:מ"חו

  .ד, קנז. ג,  צג-ד ,  צב:חידושים

  א, כ
  .ו,  מט:ח"או

ט , שמה. א ואילך,  ב:ד"יו
  ).י"רש(

, רצה. רכט. ה,  קנח:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(ה , רצח. ב

. ג, צג). י"רש(ד ,  צב:חידושים
  .ג, רלט

. ב-א, רצט. ב, רחצ. ד,  רצו:ד"פס
  .ב-א, שב

  ב, כ
  .ד, צג). 'תוס(ג -ב,  פג:חידושים

  .ב, שנ. א,  שה:ד"פס

  א, כא
  .י,  סח:א"ז ח"אהע

  .ג,  ערד:ב"ז ח"אהע

  ב, כא
ג , קכט. יא,  מח:א"ז ח"אהע
  ).י"רש(

). י"רש(ג ,  קסא:ב"ז ח"אהע
  .שפה. ג, שעב

  .ג, ריז. ד,  פה:חידושים

  א, כב
 .ריח. א, קעז. ב ואילך,  ב:ד"יו

  .ד, שנב

  .ב, מז.  לט:א"ז ח"אהע

, רעא. ז, רו. ג,  קסא:ב"ז ח"אהע
א ואילך , רצה. יד, רצ. יב

  ).'תוס(שנט . ה, שב). 'תוס(

  .ג,  יב:מ"חו

  .ד,  רכז:חידושים

  .ד,  קכז:ד"פס

  ב, כב
ד , קלח. ו, צח. ו, צז.  עא:ד"יו

  .ואילך

ט , מח. א, מז. א,  לג:א"ז ח"אהע
ג , נ). 'תוס(ו , מט. ואילך
. ז, נה). מ"שט(ז , נד. ואילך
  .ט ואילך, פו). מ"שט(ד , סה

א , רצה. י,  רצא:ב"ז ח"אהע
א , שא). מ"שט(ג , רצז. ואילך
  .ואילך

ב , קנז). י"רש(ד ,  פד:חידושים
. ד, ריז. ד, רטו). ק"שטמ(

  .ג-ב, רכב. ד, רכא

א , רצ). 'תוס(א ,  רט:ד"פס
  .ב, שג. א, שב). 'תוס(

  א, כג
ב , קלט.  ד ואילך, קלח:ד"יו

  ).'תוס(

ו , נו). 'תוס(ו ,  מט:א"ז ח"אהע
ח , צ). ן"ר(ה , פו). 'תוס(
). 'תוס(ח , קכא. ט, צא). 'תוס(

  .קכח

. ח, רצה. קנד.  קנב:ב"ז ח"אהע
. יג, שט. ח ואילך, שז. ה, שב
  .ג,  נ:הוספות. תמט. ח, שיח

ב -א, פב). 'תוס(ג ,  סו:חידושים
. ב, רטו). 'תוס(ב , צד). 'תוס(

  ).ק"שטמ(א , ריח

  .ב, קמה. ב-א,  קלב:ד"פס

  ב, כג
  .א, מז.  ל:א"ז ח"אהע

ח , שט. ה,  ערד:ב"ז ח"אהע
  ).י"רש(

  .ג,  רכב:חידושים

  א, כד
  ).'תוס( ריח :ד"יו

  ).'תוס( שכ :ב"ז ח"אהע

  ב, כד
  .שנו.  שנה:ד"יו

. קעז. ג ואילך,  קעה:ב"ז ח"אהע
. א, שט. ו, שא. ב ואילך, רצז
  ).'תוס(תד . שכ

  .ד, קצט. ב,  צד:חידושים

  א, כה
  .ג,  כה:ד"יו

  ).י"רש(ד ואילך ,  יא:א"ז ח"אהע

  . שכ:ב"ז ח"אהע

  .ב, צד). י"רש(א ,  לה:חידושים

  ב, כה
. שכ. שי. ז,  שט:ב"ז ח"אהע

  .שכא

  ).'תוס(ב , רלג. ג-ב,  צד:חידושים

  א, כו
  .ב,  ב:ד"יו

  .ב, קכט). 'תוס( עא :א"ז ח"אהע

  .ב, שעב. ז,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ד-א,  צד:חידושים

  ב, כו
  ).י"רש(ד ,  ב:ד"יו

ג , כד). 'תוס( כג :א"ז ח"אהע
י , פו. ט, מח. לא). 'תוס(

ט , צא. ב, צ. ג, פז. ואילך
  ).'תוס(

). מ"שט(ב ,  רעא:ב"ז ח"אהע
ח , שז). 'תוס(ד ואילך , רצה
. שכ). 'תוס(ח , שט. ואילך
  .שנד

 - ד, צד). 'תוס(א ,  פה:חידושים
  .ד, רמט. ד-ג, רכג. ד, צה

  א, כז
  .ה, שנב. ד,  רפח:ד"יו

. ד, צה. ב, סה. ג,  י:חידושים
  .ב, רכד

. ב, ר. ג-א, קצה. ד,  קצא:ד"פס
  .ד, רז. ד, רג

  ב, כז
  ).'תוס( שנה :ד"יו

  .א,  לג:א"ז ח"אהע

. יא, שט. ו,  רצא:ב"ז ח"אהע
  .שנט. ז, שלז

  .ב,  קד:חידושים

  א, כח
  ).'תוס(רנא .  רכז:ד"יו

, רצ. ח, רו. ב,  קפח:ב"ז ח"אהע
  .שכ. יד

  .ב, רכז). ן"ר(ג ,  ק:חידושים

  .א,  שלט:ד"פס

  ב, כח
  . שכ:ב"ז ח"אהע

  .ב,  צד:חידושים



  )כתובות( בבלי תלמוד מפתח  

  

רכט
  .ד,  קנג:ד"פס

  ב, ל
  .ה,  טו:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  יח:מ"חו

  .א, כז. ד,  כו:חידושים

  א, לא
  .ב,  קכה:ד"יו

  . דש:ב"ז ח"אהע

  .א,  לג:חידושים

  ב, לא
  . דש:ב"ז ח"אהע

  א, לג
קכ . א, קג. יג,  צ:א"ז ח"אהע
  .קכו). 'תוס(

  .ג,  נ:הוספות.  רצו:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קנה:חידושים

  ב, לג
  .ג,  רסב:ב"ז ח"אהע

  א, לד
  ).א"ריטב) (בהוספה(ט ,  ע:מ"חו

  .ד,  קסב:חידושים

  ב, לד
  . ל:מ"חו

  .ב,  צז:חידושים

  א, לו
  .ג,  יט:א"ז ח"אהע

  .ט,  שטז:ב"ז ח"אהע

, ק). י"רש(ד , צא. ג,  צ:חידושים
  ).י"רש(ג , קסא. ג

  ב, לו
  .לז. א ואילך,  כא:א"ז ח"אהע

  .ד, צא. ד,  צ:חידושים

  ב, לח
  ).'תוס(ה ואילך ,  ע:מ"חו

  .ב,  קלג:ד"פס

  א, לט
  ).'תוס(א ,  קיא:ד"יו

ב , פט. מד. ח,  יא:א"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  ).י"רש(ג ,  קצ:חידושים

  ב, לט
  ).ן"ר(ג ,  ק:ידושיםח

  א, מ
  . שעח:ב"ז ח"אהע

  ב, מא
  ).ן"ר(ג ,  ק:חידושים

  ב, מב
  .ה ואילך,  ע:מ"חו

  א, מג
  .ג,  צז:חידושים

  ב, מג
  . לח:מ"חו

ד , ק). י"רש(ד ,  צט:חידושים
  ).ש"רא(

  א, מד
א , קא. ד, ק. א,  צז:חידושים

  .ד, רכו). ש"רא(

  א, מה
  .ג,  ק:חידושים

  .ב,  קלג:ד"פס

  ב, מה
  .א,  קנד:חידושים

  א, מו
  ).י"רש(א ,  קמה:חידושים

  ב, מו
  ).ש"רא(א , קא. א,  צו:חידושים

  א, מז
ד , צט. ב-א, צו. ב,  פד:חידושים

  ).י"רש(

  ב, מז
  .ה ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  .יא,  רצ:ב"ז ח"אהע

). 'תוס(לה ). 'תוס(ב ,  כח:מ"חו
  ).'תוס(סז . מה

. ג, צט. ד-ב, צו. ב,  פד:חידושים
  ).ש"רא(ב , קא

  א, מח
  . קלב:א"ז ח"אהע

  ב, מח
  .קטו. ט,  קיד:א"ז ח"אהע

  .ג-ב,  צו:חידושים

  א, נ
  . כג:מ"חו

  א, נא
  .יא, קנח. ב,  לו:ד"יו

  ).'תוס(ו ,  טו:א"ז ח"אהע

  .א,  נ:ב הוספות"ז ח"אהע

  .ז,  לא:מ"חו

א , צז). 'תוס(ד ,  צו:חידושים

  ).'תוס(ג , קלו). מ"שט(

  .ד,  שנב:ד"פס

  ב, נא
  . לט:א"ז ח"אהע

  . רסג:ב"ז ח"אהע

  נא
  .ג,  רכח:חידושים

  א, נב
  . קצ:ד"יו

  ב, נב
  .א,  פח:חידושים

  א, נג
  .ד,  לז:הוספות.  מב:מ"חו

  .ב,  צו:חידושים

  א, נד
  . שי:ב"ז ח"אהע

  ב, נד
,  נז:הוספות. ה,  שיב:ב"ז ח"אהע
  .א

  .ב,  ח:מ"חו

  .ג,  צז-ג , צו. ב,  צא:חידושים

  א, נה
  ).'תוס(ו ,  לא:מ"חו

  .ב,  קא:חידושים

  ב, נה
  .ה,  רצא:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ג ואילך , לא.  ל:מ"חו

  ).י"רש(ג , קי. א,  פ:חידושים

  א, נו
  .ז, צג.  פח:ד"יו

  .ב,  קיד:א"ז ח"אהע

, קא. ב, ק. ג, צז. ד,  צו:חידושים
  .ב

  ב, נו
  .ג,  כא:א"ז ח"אהע

. ב, קיח. ב, ק. ג,  צו:חידושים
,  קמד-ד , קמג). 'תוס(ד , קכה

  ).'תוס(א 

  א, נז
  .ט,  נה:א"ז ח"אהע

  .ז,  לא:מ"חו

  ).י"רש(א ,  קיד:ד"פס

  ב, נז
, קלז. א, קלד. ג,  ח:א"ז ח"אהע
  .א



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רל

  .ד,  קיט:חידושים

  א, נח
  .א, קלד. ג,  ח:א"ז ח"אהע

ד , קיט). 'תוס(א ,  פד:חידושים
  ).'תוס(

  ב, נח
  .א,  קפג:ד"יו

  .ד,  צט:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד , קלט. ד-ג,  צז:םחידושי

  א, נט
  .א ואילך, קפג. ב ואילך,  קפ:ד"יו

  .ג,  קטז:א"ז ח"אהע

  .יא,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ב, נט
  .א ואילך,  מה:א"ז ח"אהע

ד , רלד. ה,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .ג, שט. ד ואילך, רסב. ואילך

  .ג,  ח:מ"חו

ד , קב. ג,  צח-ד ,  צז:חידושים
  .ג, קכד). מ"שט(

  .ג,  יח:ד"פס

  א, ס
  .ו, עט. ד,  סא:ד"יו

  .ד-ג, עג. ד,  מו:חידושים

  ב, ס
א , מה. מד.  מא:א"ז ח"אהע

  .מו. ואילך

  .א,  סז:חידושים

  א, סא
  .א,  קמ:א"ז ח"אהע

  .ב-א, צח). 'תוס(ד ,  לה:חידושים

  ב, סא
  . קצ:ד"יו

  .ב,  יא:א"ז ח"אהע

  .א,  צט-א ,  צח:חידושים

  א, סב
  .ג,  עז:מ"חו

  .א, צט.  ד, צח:חידושים

  ב, סב
  .ד-ג,  צח:חידושים

  א, סג
  . רכג:ד"יו

  ).'תוס(ב , מה :א"ז ח"אהע

  .ג-א, צט. ג-ב,  פח:חידושים

  ב, סג
). 'תוס(ב , לח. ו,  כד:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(קמ . קלג

ב ,  נד:ב הוספות"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  .ג-ב,  צט:חידושים

  .ב,  רצ:ד"פס

  א, סד
  .ג,  מט:ח"או

  .ה,  ו:א"ז ח"אהע

  .יא,  תלד:ב"ז ח"אהע

  .ב,  צט:חידושים

  ב,  סד
  . מב:ח"או

  .א,  קעח:ד"יו

  .ד, קעח. ג,  צט:חידושים

  .ב,  שנז:ד"פס

  א, סה
  .ד,  ק:חידושים

  ב, סה
  . קצ:ד"יו

  .ג,  צט:חידושים

  א, סו
  . קצ:ד"יו

  .ד-ג, צט). 'תוס(ד ,  צז:חידושים

  ב, סז
  .ד,  נה:ח"או

  א, סח
  .ב,  קלח:חידושים

  א, סט
  .ו, צג. ב,  סז:ד"וי

  .ה,  נט:א"ז ח"אהע

  ב, סט
, רטז. א, רג. ה,  קצז:ב"ז ח"אהע
  .רלה). י"רש(ב , רלד. א

  א, ע
  .א,  ל:ח"או

  ב, ע
  .ג,  כט:ח"או

  ).'תוס(ד ,  צט:א"ז ח"אהע

  א, עא
  .שלח. ו,  קפב:ד"יו

  .ג,  צח:חידושים

  א, עב
  .ד,  סט:ח"או

  . רנא:ד"יו

  .א, קלט. ו,  סה:א"ז ח"אהע

  .ג, שט. ג,  קנא:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ב:ד"פס

  ב, עב
  .ט,  צג:ד"יו

א , קלד. א,  קל:א"ז ח"אהע
  .ב, קלט). 'תוס(א , קלז. ואילך

. א ואילך, שיב.  רפ:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(א , תס. ג, שכב

  . לד:מ"חו

  .א, רי. ד, ק. ב,  ו:חידושים

  א, עג
  .ה,  קלח:א"ז ח"אהע

  .ג,  שכב:ב"ז ח"אהע

  . ד, רכח:חידושים

  ב, עג
  .ד,  קנז:ד"יו

. א, קל. א,  קכג:א"ז ח"אהע
  .א, קלז. ג, קלד

, שיב). י"רש(ז ,  שט:ב"ז ח"אהע
  .א, תס. ג, שכב. שיד. א

  א, עד
  .ה,  קה:א"ז ח"אהע

  . שיד:ב"ז ח"אהע

  ב, עד
  . קפא:ד"יו

ד , לה. ד ואילך,  כח:א"ז ח"אהע
). 'תוס(ד , לו). 'תוס(ואילך 

  .א, קט

  ).'תוס(ח ואילך ,  רצ:ב"ז ח"אהע

  .א,  קיב:חידושים

  א, עה
  ).י"רש(א ,  רכה:חידושים

  ב, עה
  . קז:ח"או

  ).'תוס(ט , קנז. טז,  קלח:ד"יו

  .לא. ל). 'תוס(ג ,  כד:א"ז ח"אהע

  .שיד). 'תוס(ט ,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  צא:חידושים

. ג, קלה. ב,  קלד-א ,  קלג:ד"פס
  .ד, קלז

  א, עו
  .קז. ב,  קו:ח"או

ג , פא. עה.  לא:א" חז"אהע
  .פב. ואילך

ב , קפג. ד, צב. ד-ב,  פב:חידושים
  ).'תוס(ד , רסד). 'תוס(

, שלח. ד-א, קמ. ג-ב,  קלח:ד"פס
  .ד



  )ותכתוב( בבלי תלמוד מפתח  

  

רלא

  ב, עו
ג , קכב). י"רש(א ,  מח:ד"יו

  ).'תוס(

  . קא:א"ז ח"אהע

  . שיד:ב"ז ח"אהע

  . כה:מ"חו

  ).'תוס(ב ,  קפג:חידושים

, קמ. ג, קלח). י"רש(ג ,  קי:ד"פס
  .ב, שג). י"רש(ב -א

  עו
  .ד, שלח. ג,  קי:ד"פס

  א, עז
  .ב,  קל:א"ז ח"אהע

  .ב, שיב. ג,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ג ,  רי:חידושים

  .ב,  קיג:ד"פס

  עז
  .ג,  רי:חידושים

  א, עח
  .ח,  צ:א"ז ח"אהע

  ב, עח
  .א,  פד:חידושים

  א, עט
  .א,  מט:ח"או

  .ט,  כח:א"ז ח"אהע

  .ד,  לב:מ"חו

  ב, עט
  .ב,  קמ:שיםחידו

  ב, פ
  .ב, קנד. ב-א,  פד:חידושים

  א, פא
  .ג,  קכ:חידושים

  ).י"רש(ג ,  שמט:ד"פס

  ב, פא
  . רצג:ד"יו

  א, פב
  .ב, קטז. א,  קיד:א"ז ח"אהע

, רצג). 'תוס(ב ,  רצא:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(שפו . ב

  . ל:מ"חו

  ).'תוס(ב ,  שכ:ד"פס

  ב, פב
  .א,  ו:א"ז ח"אהע

  א, פג
  .ז,  מט:ח"או

  . רצד:ד"יו

  .ד,  ח:מ"חו

. ד, צט). י"רש(א ,  פד:חידושים
  .ג, רמה. א, ק

  ב, פג
  .ב,  ק:חידושים

  א, פד
  .יא,  נח:א"ז ח"אהע

  .ב,  רצג:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ק:חידושים

  ).'תוס(ב ,  שנא:ד"פס

  ב, פד
  .י, קצז. ח,  ע:ד"יו

  .ב, קכג. ה,  לג:א"ז ח"אהע

  .ד-ג,  ק:חידושים

  א, פה
  .ט,  יד:א"ז ח"אהע

  .ג ואילך,  שב:ב"ז ח"אהע

  .ד,  ק:חידושים

  ב, פה
. ב, פ. ב ואילך,  מט:א"ז ח"אהע
  .ה, פז

, שלז). 'תוס(יב ,  שז:ב"ז ח"אהע
  .א

  .ג,  קלז:חידושים

 -ד , שלד). 'תוס(ד ,  שלג:ד"פס
  .ג, שלה

  א, פו
  .ו, פב. ב,  א:מ"חו

  .ב,  קנג:חידושים

  ב, פו
, רצא). ן"ר(ג ,  רעא:ב"ז ח"אהע
  .רצד. ב, רצג. ח, רצב. יא

  . ל:מ"חו

, קלט. א, קיט. ב,  קיח:חידושים
  ).א"רשב(א , קמ. ד

  .ב-א,  שכ:ד"פס

  א, פח
  ).'תוס( שיד :ב"ז ח"אהע

  ב, פח
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  . שיד:ב"ז ח"אהע

  .א,  קיט:חידושים

  א, פט
  .א,  קכט:א"ז ח"אהע

  ב, פט
  .ב,  צו:חידושים

  ב, צא
  .עא.  לט:א"ז ח"אהע

  .ה,  רעג:ב" חז"אהע

ד , שמט). 'תוס(ד ,  שכג:ד"פס
  ).'תוס(

  ב, צב
  ).'תוס(ג ,  רעז:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(א ,  קה:חידושים

  ב, צג
  .א,  כד:מ"חו

  א, צד
  .ד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  א, צה
  .ז,  מט:ח"או

  .א, קכ. ד,  צט:חידושים

  ).י"רש(ג ,  שמט:ד"פס

  א, צו
  .ב,  מה:א"ז ח"אהע

  .ג,  צט:חידושים

  א, צז
. ו, לו. ד ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ג , צח

ה , רפט). 'תוס( קמט :ב"ז ח"אהע
  .ז, רצ. ואילך

  .סו.  לה:מ"חו

  ).'תוס(ב ,  קיג:חידושים

  ב, צז
  .ב ואילך,  כא:א"ז ח"אהע

  .א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  א, צח
  .ד, ז. ד,  ד:ח"או

  ).ן"ר(ג ,  קסא:ב"ז ח"אהע

  ב, צח
  .א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  . כו:מ"חו

  א, צט
  .ג,  שלה:ד"יו

  .ה,  נה:א"ז ח"אהע

  ב, צט
  .יג,  שמה:ד"יו

  . פא:מ"חו

  .ד,  מב:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רלב

  א, ק
  .נח). י"רש(מג .  טו:מ"חו

  ב, ק
  .א,  קלז:א"ז ח"אהע

, תס). 'תוס(א ,  שיב:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(א 

  . טו:מ"חו

  .ג,  ק:חידושים

  א, קא
). י"רש(א ,  קלא:א"ז ח"אהע

  .ב, קלז

  .ב ואילך,  שיב:ב"ז ח"אהע

  ב, קא
  .א, תס. א,  שיב:ב"ז ח"אהע

  .נט. א,  כ:מ"חו

  .ג,  צ:חידושים

  א, קב
  .ה,  כז:מ"חו

  ב, קב
  . מו:א"ז ח"אהע

  .פא.  פ:מ"חו

  .ד, צט. ב,  פח:חידושים

  קב
  .ב,  שטז:ד"פס

  א, קג
  . מה:מ"חו

  .ג,  רלח:חידושים

  ב, קג
  ).'תוס(ב ,  יא:א"ז ח"אהע

  א, קד
  . ב, צח:א"ז ח"אהע

  ב, קד
  ).'תוס(ג ,  לה:חידושים

  א, קה
  . שעט:ב"ז ח"אהע

  ב, קה
  ).י"רש(א ואילך ,  יא:א"ז ח"אהע

  . נ:מ"חו

  א, קו
  . נ:מ"חו

  א, קז
  . עא:א"ז ח"אהע

  ב, קז
  ).י"רש( עט :א"ז ח"אהע

  .ב,  רו:ב"ז ח"אהע

  . יט:מ"חו

  ).'תוס(ד ,  קלה:חידושים

  א, קח
  ).'תוס( יט :מ"חו

  .ד-ג, שטו). 'תוס(ב ,  שיד:ד"פס

  ב, קח
  .א, שלה.  קעה:ד"יו

  ב, קט
  .ב,  שב:ב"ז ח"אהע

  א, קי
  .ג, עו.  יז:מ"חו

  ב, קי
  ).י"רש( שכ :ד"יו

  נדרים

  א, ב
, רצ). ש"רא(ב ,  רסח:ב"ז ח"אהע
  .ו

  ).'תוס(ג , רכט. א,  קא:חידושים

  ב, ב
  ).ן"ר( קפא :ד"יו

  א, ג
  .א, קב. א,  קא:חידושים

  ב, ד
  .א,  קא:חידושים

  א, ה
). ש"רא(ב ,  קעד:ב"ז ח"אהע

  .ג, רסט

  .ג-א,  קא:חידושים

  ב, ה
  ).ן"ר( שלט :ד"יו

  . צז:א"ז ח"אהע

). ש"רא(קע .  קסח:ב"ז ח"אהע
. ד, קעה). א"רשב(ג , קעד
  .ב, רסח

ג , קכז. א,  קב-ג ,  קא:חידושים
  .א, קכט). ש"רא(

  א, ו
  . צז:א"ז ח"אהע

  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  ).ן"ר(ד , קכז. ב,  קא:חידושים

  ב, ו
  .ג, רסט. ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קב:חידושים

  א, ז
  ).ן"ר(ד ,  שמה:ד"יו

  ב, ז
  .ב,  ג:ח"או

  .ג,  רכח:חידושים

  ב, י
  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  א, יא
  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  א, יג
  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, יג
. א, קפג). 'תוס(קפא . א,  קפ:ד"יו

  ).ן"ר(ג , שמה

  .ד, ט צ:א"ז ח"אהע

  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, יד
  .א,  קפ:ד"יו

  .ד,  צט:א"ז ח"אהע

  ב, טו
  ).א"רשב(ח ,  קפג:ד"יו

  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  .ג,  צח:חידושים

  א, טז
  ).ן"ר(ו ,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, טז
  .ח, קפג). ן"ר( קפא :ד"יו

  .ד,  צט:א"ז ח"אהע

  ).ן"ר(א ,  ח:מ"חו

  א, יז
  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, יח
  .א,  קעז:ד"יו

  .ח,  ו:א"ז ח"אהע

  א, יט
  .ג,  רסח:חידושים

  ב, יט
  ).א"רשב(ב ,  קעח:ד"יו

  א, כ
  .ג,  עו:א"ז ח"אהע

  ב, כ
  .ב,  פט:א"ז ח"אהע

  ב, כא
  ).י"רש(קפא ). ן"ר(ה ,  קפ:ד"יו



  )נדרים( בבלי תלמוד מפתח  

  

רלג

  ב, כב
  .קצ). ש"רא(ה ,  קפ:ד"יו

  א, כג
  .קצ. ה,  קפ:ד"יו

  ב, כג
  .ח,  שמה:ד"יו

  א, כד
  .ילךד וא,  ק:א"ז ח"אהע

  . יז:מ"חו

  ).א"רשב(א ,  קכה:חידושים

  ב, כה
  .ב,  קעז:ד"יו

  .ד, רצ. א,  רפח:ב"ז ח"אהע

  ב, כו
  .ג,  מח:א"ז ח"אהע

  א, כז
  . קצו:ד"יו

  ב, כז
  . קצה:ד"יו

  ).ן"ר( ל :מ"חו

  א, כח
  .ג ואילך,  קטז:א"ז ח"אהע

  .יז,  רצ:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רלה:חידושים

  ב, כח
  .ד,  קטז:א"ז ח"אהע

  ב, כט
  .ד,  קטז:א"ז ח"אהע

  א, ל
  ).ן"ר(ג ואילך ,  קטז:א"ז ח"אהע

  ב, ל
  .ד,  סט:ח"או

  .ב-א, ב. ג,  א:ד"פס

  א, לא
  .ב,  קפג:ד"יו

  ב, לא
  . שמו:ד"יו

  א, לב
  . ד:ד"יו

  ב, לב
  .ב,  ע:מ"חו

  .ג,  קב:חידושים

  א, לג
  .ב, ע.  יט:מ"חו

  ב, לג
  ).א"רשב(ד -ג,  שיד:ד"פס

  א, לה
  .אילךה ו,  קי:א"ז ח"אהע

  ב, לה
  .ד,  כט:ח"או

  ).ן"ר(א ,  פט:א"ז ח"אהע

  ב, לו
  .ג,  כט:ח"או

  .ח, רלה. ב ואילך,  רכב:ד"יו

). א"רשב(ב ,  קנט:ב"ז ח"אהע
). א"רשב(ד , רפד. יא, רסח
  ).א"רשב(תנג 

  ).א"רשב(ב ,  צ:חידושים

  .ג, שיד). א"רשב(ב ,  רצה:ד"פס

  לו
  ).ן"ר(ב ,  רלג:חידושים

  ב, לז
  .א,  עז:חידושים

  ב, לח
  .ב,  ע:מ"חו

  א, מ
). א"רשב(א ,  קעא:חידושים
ב , קפ). ן"ר. ש"רא(א , קעב

  ).א"רשב(

  ב, מ
  .ה,  קסב:ד"יו

  .ד, רס. א,  רס:חידושים

  .ד,  קעח:חידושים

  א, מא
א , קפא). ן"ר(ב ,  קפ:חידושים

  ).ן"ר(

  ).ן"ר(ג ,  שנג:ד"פס

  ב, מא
  .ב,  ע:מ"חו

  א, מג
  .ה,  קי:א"ז ח"אהע

  .ג-ב,  קב:שיםחידו

  ב, מג
  .ג-ב,  קב:חידושים

  .ג,  כ:ד"פס

  א, מד
  .ג,  כ:ד"פס

  ב, מד
  .ב,  קפב:ד"יו

  א, מה
  .ב,  קב:חידושים

  .ג,  כ:ד"פס

  ב, מה
  .ג,  קב:חידושים

  א, מו
, רלט. ג-ב, רלז. ד,  קב:חידושים

  .ג

  ב, מו
  .ד,  ב:מ"חו

, רסט). א"רשב(ג ,  קב:חידושים
  .ד

  א, מז
  ).ן"ר(ד ,  מט:ח"או

  .רכה. א,  קפג:ד"יו

  .א ואילך,  קי:א"ז ח"אהע

  ).ן"ר(ד ,  ב:מ"חו

  .ג,  שיד:ד"פס

  ב, מז
  .ב, קפב. ג,  קפ:ד"יו

  .ו, קי. ח,  ו:א"ז ח"אהע

  .ד,  עח:חידושים

  א, מח
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  ב, מח
  .ה ואילך, קי. ז,  צח:א"ז ח"אהע

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .א, לב.  ל:מ"חו

  ב, מט
  .ע.  נו:ח"או

  א, נ
  ].יט[יח ,  צג:ד"יו

  א, נג
  .ב ואילך, קעח. א,  קעז:ד"יו

, קסט. ד, קסח. ב,  פג:חידושים
  .א

  .ד, קלב. א,  ז:ד"פס

  ב, נג
  .ו,  ע:ד"יו

  א, נה
  .ג,  כז:חידושים

  ב, נה
  .ד, קלז. א,  יא:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רלד

  א, נו
  .ח,  רעא:ב"ז ח"אהע

  ב, נו
  ).ב"רע(ב , ע. ד,  סג:חידושים

  נו
  .ב,  רמג:חידושים

  א, נז
  .ה, קפג. קפא). ן"ר(ב ,  קפ:ד"יו

  .ו,  שה:ב"ז ח"אהע

  ב, נז
  ).ן"ר(א ,  סד:ח"או

  .ג,  כט:חידושים

  ).ן"ר(ב ,  שכב:ד"פס

  א, נח
  ).ש"רא(ג ,  קצז:ד"פס

  א, ס
  . מד:א"ז ח"אהע

  ב, סא
  .ב,  קעח:ד"יו

  א, סב
  .ה,  יא:א"ז ח"אהע

  ב, סב
  .רצ. א, קעח. א, קעז. ב,  צב:ד"יו

  א, סג
  ).ן"ר(שלח . ז,  קפב:ד"יו

  ב, סד
  . קצא:א"ז ח"אהע

  א, סה
  .שלט. קצו. קצא.  קעט:ד"יו

  .ג, רכח. ד,  קב:חידושים

  ב, סה
  .ב,  ו:א"ז ח"אהע

  א, סו
  .ז,  קטז:א"ז ח"אהע

  . כה:מ"חו

  .ג,  כד:חידושים

  א, סז
  ).ן"ר(ח , רסו. ג,  מד:ד"יו

  ).ן"ר(ב ,  קעח:ב"ז ח"אהע

  ).ן"ר( ב,  רי:חידושים

  ב, סט
  .ב,  שה:ב"ז ח"אהע

  ב, עב
  . מו:ח"או

  .ב,  רעג:ב"ז ח"אהע

  א, עג
  .ד,  עד:חידושים

  ב, עג
  ).ן"ר( קצא :ד"יו

  א, עד
  .ח,  ע:ד"יו

  .ב,  ח:א"ז ח"אהע

  .ד, קיט. ב,  פד:חידושים

  א, עה
  ).ן"ר(ח ,  ע:ד"יו

  ).ן"ר(ב ,  פד:חידושים

  א, עו
  . רפג:ד"יו

  .א,  לא-ד ,  ל:חידושים

  ב, עז
  . קפא:ד"יו

  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ג-א,  קיב:חידושים

  א, עח
  . קפט:ד"יו

  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קיב:חידושים

  ב, פ
  .א,  צח:חידושים

  א, פא
  .ז,  קנח:ד"יו

  ב, פא
  . קצג:ד"יו

  .ג-ב,  צח:חידושים

  א, פג
  . עא:ח"או

  ב, פג
  . קצט:ד"יו

  ב, פד
  ).י"רש(ב ,  ע:מ"חו

  א, פה
א ,  סח:הוספות. ח,  קפג:ד"יו

  ).ן"ר(

  .א ואילך,  קי:א"ז ח"אהע

  .א ואילך,  ע:מ"חו

  .א,  צט:חידושים

  ב, פה
  .ח,  קפג:ד"יו

  ב, פו
  ).ש"רא(ג ,  יח:ד"פס

  א, פז
. ט ואילך, צג. י,  כח:א"ז ח"אהע

  ).ן"ר(קכו . א, קכא

, רסב). ן"ר(ו ,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .יג, רצ. א

, רסח. ד, קנב. ד,  קכד:חידושים
  .ד

  א, פח
  .א,  קי:א"ז ח"אהע

  .א,  שנ:ד"פס

  ב, פח
  .ד,  צז:חידושים

  ).ן"ר(א ,  שנ:ד"פס

  ב, צ
. ד, קכט). ן"ר(ד ,  יד:א"ז ח"אהע

  ).ן"ר(שכז 

  .ג, רכח. א, פט. ב,  כד:חידושים

  א, צא
ח , מ. ב ואילך,  יד:א"ז ח"אהע

  .ד, קכט. ואילך

  .ג,  ש:ב"ז ח"אהע

  ב, צא
. ו, כד. א ואילך,  יד:א"ז ח"אהע

  .קמ. ב, לח

  נזיר

  א, ב
  .ג,  רכט:חידושים

  ב, ב
  .ב,  צח:א"ז ח"אהע

  א, ג
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  ).י"רש(ב ,  קלט:א"ז ח"אהע

  . שסג:ב"ז ח"אהע

  .א,  ו:חידושים

  א, ד
  .יד,  צג:ד"יו

  .ו,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ד -ג, שנ. ג,  שדמ:ד"פס

  ב, ד
  .יד,  צג:ד"יו

  ).'סתו(ג ,  קי:חידושים



  )נזיר( בבלי תלמוד מפתח  

  

רלה

  א, ה
  .יד,  צג:ד"יו

  א, ו
  ).'תוס(שלח ). 'תוס(ג ,  קפב:ד"יו

  א, ז
  .יד,  צג:ד"יו

  א, ח
  .יד,  צג:ד"יו

  ב, ח
  ).'תוס(יד ,  צג:ד"יו

  א, ט
  .ג, קי. ג, קה. ד,  צט:א"ז ח"אהע

  ב, יא
  .ב,  כב:א"ז ח"אהע

  א, יב
  . ס:ח"או

  .ה, רכב. ח,  ע:ד"יו

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .ב, רי. ב,  קסא:חידושים

  .ג, שסה. א,  רח:ד"פס

  ב, יב
  . מו:ח"או

  .א,  רעג:ב"ז ח"אהע

  א, יג
  .ב,  כב:א"ז ח"אהע

  ב, יד
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  א, טז
  .ג,  קפב:ד"יו

  .ג,  קצא:חידושים

  ב, יז
  ).'תוס(ג ,  צג:א"ז ח"אהע

  א, יח
  .ד,  ג:א"ז ח"אהע

  א, כ
ד , פו. א ואילך,  ג:א"ז ח"אהע

  .קכו. ואילך

  ב, כ
  .ד,  פו:א"ז ח"אהע

  .ח,  רצז:ב"ז ח"אהע

  .א,  קנג:חידושים

  א, כא
  .א, קנג. ד-ב,  קיב:חידושים

  ב, כא
  . קפא:ד"יו

  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  א, כב
  .ה, רעא. ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  א, כח
  .י, צג :ד"יו

  .ב,  ו:חידושים

  ב, כח
  . עא:ח"או

  .ב,  ו:חידושים

  כח
  .ג,  ה:חידושים

  א, כט
  .ו,  א:ד"יו

  א, לא
  .ב,  קי:א"ז ח"אהע

  ב, לא
  .ג,  רכב:חידושים

  א, לב
  .ה,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, לב
  .ה ואילך,  רצ:ב"ז ח"אהע

  א, לד
  .ב,  שדמ:ד"פס

  לד
  .ג,  רסח:חידושים

  ב, לה
  ).'תוס(ד ,  סז:חידושים

  א, לו
  .ו,  ע:ד"יו

  ב, לו
  .ד-ג,  סז:חידושים

  א, לז
  .ב,  ע:חידושים

  א, לח
  .ב, קעב. א,  מז:חידושים

  ב, לח
  ).'תוס(ג -ב,  קעב:חידושים

  א, לט
  .יא,  צג:ד"יו

  ב, לט
  .יא,  צג:ד"יו

  א, מ
  .יב ואילך,  צג:ד"יו

  ב, מ
  ].יז[טז ,  צג:ד"יו

  א, מא
  ).י"רש(יא ,  צג:ד"יו

  א, מג
. ג ואילך, צג. ה,  נט:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ו , קב

  ב, מג
  .ג,  ש:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(א ,  קכו:חידושים

  א, מד
  .יא,  צג:ד"יו

  ב, מו
  .יא,  צג:ד"יו

  א, מז
  .ג,  קי:חידושים

  ב, מט
המשניות ' פי(י ,  טו:א"ז ח"אהע

  ).ם"להרמב

  נג
  .ב,  קפט:ד"פס

  א, נז
  ).'תוס(ז ,  קלח:ד"יו

  ב, נז
  .א,  ו:חידושים

  ב, נח
  .א ואילך,  צג:ד"יו

  .ב,  קס:חידושים

  א, נט
  .א,  צג:ד"יו

  .ב,  קס:חידושים

  .ב- א, רכ:ד"פס

  א, סב
). 'תוס(א , קב. ד,  קא:חידושים
  .א, קכט

  סב
  .ג,  רסח:חידושים

  א, סג
  . שנט:ב"ז ח"אהע

  ב, סה
  .ט, קנז. ז,  קלח:ד"יו

  .ב,  קלד:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רלו

  א, סו
  . שנט:ב"ז ח"אהע

  סוטה

  א, ב
  ).י"רש(א ,  שעה:ב"ז ח"אהע

  .ג-א,  קג:חידושים

  ב, ב
  .א ואילך,  שעה:ב"ז ח"אהע

  .א, קד. ב-א,  קג:חידושים

  ב, ה
  .ד,  כד:א"ז ח"אהע

  א, ו
  ).י"רש(ו ,  נט:ד"יו

  ב, ו
  .ט,  שיח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קד:חידושים

  ב, ז
  .א, קעג. ג,  מד:חידושים

  ב, ח
  .ה,  שא:ב"ז ח"אהע

  ב, ט
  .ד,  שיח:ב"ז ח"אהע

  ב, י
  .ב,  ריג:ד"פס

  ב, טו
  .א,  סט:חידושים

  .ב,  ריד:ד"פס

  א, טז
  .ד-ג,  רכ:ד"פס

  א, יז
  .ד,  רו:ד"ספ

  ב, יז
  ).'תוס, י"רש(ב ואילך ,  טו:ח"או

  א, יח
  .י.  ט:ח"או

  .יא, שיד. ד, קכט. ו,  לו:ד"יו

  ב, יח
  . לד:א"ז ח"אהע

  . שסח:ב"ז ח"אהע

  ב, כ
  .ג,  רטז:ב"ז ח"אהע

  א, כא
  .ג,  לה:חידושים

  ב, כג
  ).'תוס(ג ,  קד:חידושים

  א, כד
). י"רש(ו ,  טז.ב,  ח:א"ז ח"אהע

). י"רש(ה , מה. ד, לה. ה, כד
  .ג, קכג

  .א,  שיב:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  קג:חידושים

  א, כה
  .ה ואילך,  כד:א"ז ח"אהע

  .ד,  קג:חידושים

  ב, כה
, קכג). 'תוס(ה ,  כד:א"ז ח"אהע
  .ג

  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  עא:חידושים

  א, כו
. ב, כד. א ואילך,  טז:א"ז ח"אהע

  .ג, מה

  .שיד. ג,  שיב:ב"ז ח"אהע

  א, כז
ד , יט. ד ואילך,  יג:א"ז ח"אהע
  .ג, לה). 'תוס(

. ה ואילך,  שיח:ב"ז ח"אהע
  .תסא

  ב, כז
  ).'תוס(יד ,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ב, כח
  .ח, מט. ב,  כד:א"ז ח"אהע

  . שלד:ב"ז ח"אהע

  .ד,  סה:חידושים

  א, כט
  .ב,  כד:א"ז ח"אהע

  . שלד:ב"ז ח"אהע

  ב, ל
  .א,  רד:ד"פס

  א, לא
  .ג,  קכג:א"ז ח"אהע

). י"רש(א , קג. ד,  פז:חידושים
  .ג, רמו. ב-א, קד

  ב, לא
  .ו,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ג, רמו. ד-א,  קד:חידושים

  א, לג
  .ו,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ג,  לה:חידושים

  ב, לד
  .א,  קעט:ב"ז ח"אהע

  א, לה
  .א,  קעט:ב"ז ח"אהע

  ב, לו
  ).'תוס( שלט :ד"יו

  א, לח
  . ע:ח"או

  ב, לח
  .ד,  שדמ:ד"פס

  א, לט
  .ד,  שמב:ד"פס

  ב, לט
  .א,  שמג:ד"פס

  ב, מא
  ).'תוס( יח :א"ז ח"אהע

  ב, מג
  ).י"רש(א ואילך ,  סד:ח"או

  א, מה
  .א,  קצ:חידושים

  ב, מה
  .יא,  צג:ד"יו

  .ז,  שלז:ב"ז ח"אהע

  .ב,  סו:חידושים

  א, מט
  .א,  ה:ד"פס

  גיטין

  א, ב
  .ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  .א,  קה-ג ,  קד:חידושים

  ב, ב
  .רנא. ו, רכו). 'תוס(ד ,  קח:ד"יו

  .ג,  קכג:א"ז ח"אהע

). 'תוס(קצא .  קעז:ב"ז ח"אהע
  .ט, שז

  . יח:מ"חו

, רטז). 'תוס(ג -א,  קה:חידושים
  .ד

  א, ג
ג , רפה. א,  ערד:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס, י"רש(ואילך 

  ).י"פנ(א , קז. ג-א,  קה:חידושים

  ב, ג
תנא ). 'תוס( קצד :ב"ז ח"אהע



  )גיטין( בבלי תלמוד מפתח  

  

רלז
  ).י"רש(

  ).'תוס(ב , קכח. ג, ה ק:חידושים

  א, ד
). א"רשב', תוס( קצד :ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ב , רפה

  ).'תוס(ד , קח. ד-ג,  קה:חידושים

  ב, ד
  . קלב:א"ז ח"אהע

  א, ה
  ).'תוס(ד ,  לה:א"ז ח"אהע

. רצט. רעח.  קעז:ב"ז ח"אהע
  .תלז

  .א, קו. ד,  קה:חידושים

  ב, ה
. קסב). א"רשב( קנא :ב"ז ח"אהע

, ערה. ב, ער. רנד. קעז. ב, קעב
  .שפה). 'תוס(ה 

. ג-א, קו. ד, קה. ד,  פה:חידושים
). 'תוס(ג , קכה). 'תוס(ג , קז
  ).א"רשב(ד , קכו. א, רל

  א, ו
). א"רשב(ד ,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .רצט

  .א,  רל:חידושים

  ב, ו
ב , לה). 'תוס( לד :א"ז ח"אהע
  .א ואילך, קלח). 'תוס(

  א, ז
  ).'תוס(ג ,  לה:חידושים

  ב, ז
  .קעב). 'תוס(ט ,  צג:ד"יו

  ).'תוס(ב -א,  קסד:ד"פס

  א, ח
  .קעב.  קעא:ד"יו

  .ד,  קד:חידושים

  ב, ח
  .ד, מה. ב,  יא:ח"או

  . י:א"ז ח"אהע

  .ט, רפט. ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  א, ט
  .ה,  מה:ח"או

  .ד,  לה:א"ז ח"אהע

ז , רפה. א,  קנח:ב"ז ח"אהע
  ).א"ריטב(

. ד, קו). א"רשב(א ,  קה:חידושים
  .א, קז

  ).א"רשב(ב ,  קלט:ד"פס

  ב, ט
  .ז,  קמח:ד"יו

  .ג,  רצב:ב"ז ח"אהע

  .א, רלו). 'תוס(ג ,  קכב:חידושים

  ב, י
  .ט,  סה:א"ז ח"אהע

יא , רסח. ב,  קנא:ב"ז ח"אהע
  ).י"רש(

  .ב-א,  קז:חידושים

  א, יא
  .א,  קז:חידושים

  ב, יא
  .ה,  ל:ח"או

  . קצט:ד"יו

  .ד,  קו:חידושים

  .ג,  רצה:ד"פס

  א, יב
  .ג,  קי:א"ז ח"אהע

  .ג,  צז:חידושים

  א, יג
  .ד ואילך,  ל:ח"או

  . ערב:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס( סט :מ"חו

  ב, יג
  .ד ואילך,  ל:ח"או

  . ערב:ב"ז ח"אהע

  ).א"רשב(לג . ב ואילך,  ה:מ"חו

, רכד). א"רשב(א ,  קכא:חידושים
  ).א"מהרש(ד 

  ).א"רשב(ג ,  שיג:ד"פס

  א, יד
, רעא. רלה. ז,  רלד:ב"ז ח"אהע
  .ז, רצ. יב

). 'תוס(לה . יז). בהוספה( ח :מ"חו
  .נה

  ב, יד
  .ד,  לז:הוספות.  יד:מ"חו

  א, טו
  .א,  פז:ד"יו

  .ד,  נד:ב הוספות"ז ח"אהע

  .א, רל. ג-ב, קז. ב,  מד:חידושים

  ב, טו
  . קסט:ב"ז ח"אהע

  .ד,  לה:חידושים

  א, טז
  .א ואילך,  קסט:ד"יו

). 'תוס(ז ,  רפה:ב"ז ח"אהע
  .א,  נג:פותהוס

ד , קעד). י"רש(ג -ב,  קע:חידושים
ב , קעז. ג-א, קעה). י"רש(
ג , קפב. ד, קעח). י"רש(
  .ד, רנח). 'תוס(ד , רנז). 'תוס(

  ).י"רש(ד ,  רעו:ד"פס

  א, יז
  .ג,  קכג:א"ז ח"אהע

, רפה). 'תוס(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .ה

-ג, קז). 'תוס(ב -א,  לה:חידושים
  .ד

  ב, יז
עה ). 'תוס(ט ,  נה:א"ז ח"אהע
  .ג, קכג. ג, קג). י"פנ(

. ד ואילך, רצב.  קעז:ב"ז ח"אהע
  .שצא). 'תוס(ז , שיח

  ).'תוס(ד ,  קז:חידושים

  ).ן"רמב(ג ,  ריא:ד"פס

  יז
  .ד,  נו:חידושים

  א, יח
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  . רלה:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  קז:חידושים

  ב, יח
קסג . ב ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע
ד , רסח. רסא. רנט). א"רשב(

  ).א"רשב(ב ואילך , ער. ואילך

ג , קכח. ד,  קז:חידושים
  ).א"רשב(

  א, יט
  .א ואילך, טו.  י:ח"או

  . רלה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  נ:חידושים

  ב, יט
  .שנח. שנה. ז,  קמח:ד"יו

. ב, פ. י, סה. ג,  נה:א"ז ח"אהע
  .יא, פו

, ר). 'תוס(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע
, שלז. א ואילך, ש. ח, רפט. ט

  .ב ואילך

. א, קח, ד, קז. ג,  קב:חידושים
  ).'תוס(ב , קכז

  א, כ
  .ח,  טו:ח"או

קנ ). א"ריטב( קמח :ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רלח

, קסו. א, קנט. ג, קנא). ן"רמב(
א ואילך , קעב. קסט). 'תוס(ד 

קצד ). בהוספה(קפח ). 'תוס(
א , רמז). 'תוס(ו , רלד). ן"ר(
,  נו:הוספות. שעז. שעו). ן"ר(
  .ב

). ן"רמב(ב , קיד. ג,  קח:ידושיםח
). ן"ר(ג , קכו). 'תוס(ב , קכו
  ).ן"רמב(ד , רל

  .א,  רפט:ד"פס

  ב, כ
  .א, מט. י). ן"רמב(ט ,  טו:ח"או

  ).'תוס(ה ,  רה:ד"יו

  .ה, צט. ב, צח. ז,  פא:א"ז ח"אהע

). א"רשב(קנ .  קמט:ב"ז ח"אהע
א , קעד. קסט). ן"ר(קסג 
). 'תוס(ה , ערד. ואילך

  ).'תוס(ד ,  נד:הוספות

  .א, קח. ד,  קז:חידושים

א , לא). ן"רמב(א ,  ל:ד"פס
  ).ן"רמב(

  א, כא
,  נד:הוספות.  קסט:ב"ז ח"אהע
  .ד-ג

א , קנג. ב-א,  קח:חידושים
  ).'תוס(

  ב, כא
ב , קע. ב, קח. ג,  מו:חידושים

  ).'תוס(

  .א, רצו. ד,  רצה:ד"פס

  א, כב
, שב). 'תוס(א ,  קעב:ב"ז ח"אהע
  .א

ג , קה). י"רש(ג ,  מז:םחידושי
  ).'תוס(ג , קכו). 'תוס(

  ב, כב
  .א,  ל:ח"או

, רעא. ו ואילך,  קנט:ב"ז ח"אהע
. ב ואילך, רפה). א"רשב(ג 
  .ב,  נ: הוספות.ה, שכג

ד , קז. ג-ב, קה. ג-ב,  פז:חידושים
  .ב, קח). י"רש(

  .ג,  רעא:ד"פס

  א, כג
  ).בהוספה(מט . לא. ה,  ל:ח"או

  .א, קיח. ד,  לה:א"ז ח"אהע

א , ערד. ג,  רטז:ב"ז ח"אהע
, רפו. ב, רעז. יח, ערה. ואילך

  .תלו. א, שכג. א ואילך

  .ג, קסב. ד, קכג. ב,  קח:חידושים

  .ג,  רעא:ד"פס

  ב, כג
. ב ואילך,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .א,  נג:הוספות

  .ג,  קיא:חידושים

  א, כד
. א, ערה. א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ט, רצ. רעט

. ד, קט. ב, חק. ד,  פז:חידושים
  .ד-ג, קיא

  ב, כד
  .יא,  נח:א"ז ח"אהע

, רפו). 'תוס(א ,  קעב:ב"ז ח"אהע
תנו ). 'תוס(ג , שה). 'תוס(ב 

  ).'תוס(

ב , קכו). י"רש(א ,  קי:חידושים
  .א, ריז). 'תוס(א , קנג). 'תוס(

  א,  כה
  .ז,  רלד:ב"ז ח"אהע

  .ב, רסח. א,  כא:חידושים

  ב, כה
  .ה.  ד:ח"או

  .א,  קטז:א"ז ח"אהע

א , רצא. ד, רפז.  רעח:ב"ז ח"אהע
  .ב ואילך, שה. ואילך

. א, רסז). 'תוס(ג ,  קה:חידושים
  .ב, רסט. ג-ב, רסח

  כה
  ).ן"ר(ג ,  רסז:חידושים

  א, כו
). 'תוס(ב , ער.  קע:ב"ז ח"אהע

  .ד, רצב. ג, רפה

ג , קכז. ב, ב קט,  קח:חידושים
  ).'תוס(

  ב, כו
  ).'תוס(ח ,  קסד:ד"יו

  .שנט. ח, רסח.  רסא:ב"ז ח"אהע

  כו
  .א, ר. ד,  קצט:חידושים

  א, כז
. עט). א"רשב( נז :א"ז ח"אהע

  .ב ואילך, פא

. שמז. ב, שז.  קצה:ב"ז ח"אהע
  .יא, שנו. שמח

ד , קלו). 'תוס(א ,  קי:חידושים
  .ב-א, רכא). 'תוס(

  ב, כז
א , נו. ב ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

, סג. ד, נט. ה ואילך, נח. ואילך
ב , פז. ד, צ. ו, סו. א ואילך
  .ואילך

, רפה. קצד. ד,  קעה:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(שנט . ד, שלז. ה

  ).י"רש( עב :מ"חו

  .ב,  קי:חידושים

  .ג-ב,  שלד:ד"פס

  כז
  .ב,  רכ:חידושים

  א, כח
  .ו,  מז:ד"יו

. ד ואילך, כז. ד,  יג:א"ז ח"אהע
א , נו. ו ואילך, מט. ב, מ

, קיד. ד, ע). 'תוס(ב , נח. ואילך
  .א

, שז. א ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע
). 'תוס(שלח . שלא. ד, שכב. ט

תלג ). 'תוס(שמח ). 'תוס(שמז 
  ).'תוס(

, רכד. א, קכד. ד-ב,  קי:חידושים
  .ד, רכט. א

  .ב,  קלט:ד"פס

  ב, כח
שמו . ה, רכו. ט, קלח. ה,  ח:ד"יו

  ).'תוס(

  .ד ואילך, עז. ג,  נט:א"ז ח"אהע

  .ד,  שכב:ב"ז ח"אהע

  כח
  .א, רכו. ב-א,  רכה:חידושים

  א, כט
  .ה, נה.  נג:א"ז ח"אהע

). ן"רמב(ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ד ואילך, רעא. ג, קנט. קמו
א , רפט. ב, רפה. רפ. ערב

  .רצט. ואילך

א , קיא. ד, קי. ב,  קז:חידושים
. ג-א, קמא. ד, קכא). 'תוס(

  .ב-א, קסט

  ב, כט
  .יב,  קלח:ד"יו

. ג, רסט. ה,  רסח:ב"ז ח"אהע
. ג ואילך, רפד. ג, רפג. א, הער
  .ב, תנא. יט ואילך, רצ. ב, רפה

-א, קיא. א, קי. ד,  קט:חידושים
  .א, קמא. ד, קכג. ג



  )גיטין( בבלי תלמוד מפתח  

  

רלט

  א, ל
ג , רפד. ט,  ערד:ב"ז ח"אהע
  ).י"רש(

, רל. א, קי. ג, צב. ג,  סג:חידושים
  .א

  א, לא
  .ג,  כו:ח"או

  .ג,  כו:ד"יו

  .ד,  קלז:ד"פס

  ב, לא
  .רלט. עג. א, נב. ב,  כז:ד"יו

  .ד,  ע:א"ז ח"אהע

  .ט,  שז:ב"ז ח"אהע

. א,  קלח-ד , קלז. ד,  מג:ד"פס
  .א, שי

  לא
  .ג,  רסח:חידושים

  .א,  קסז:ד"פס

  א, לב
, רפט. א ואילך,  רסח:ב"ז ח"אהע
  .ו, רצה. ו

  .ב, קיב. ד,  קיא:חידושים

  ב, לב
. א ואילך, רסח.  רכו:ב"ז ח"אהע

א , ער). 'תוס(ד ואילך , רסט
. א ואילך, רפא). 'תוס(ואילך 
  .תי). 'תוס(ו , רפט. ג, רפז

  .ט. א,  ח:מ"חו

, קיג. ג-א, קיב. ד,  קיא:חידושים
  .ד-ג, קכח). 'תוס(א 

  א, לג
  .קלה. יא,  פו:א"ז ח"אהע

ח , רסח. א, רלג.  רכו:ב"ז ח"אהע
, רצה. ו, רפט. ה, רעא. ואילך

  .ב, שכב. ח, שא. ו

  ).בהוספה( ח :מ"חו

, קיד. ד-ג, קיג. ד,  פא:חידושים
  .ב

  ב, לג
  .ו,  קכא:א"ז ח"אהע

  .א, רפד. ו,  רסט:ב"ז ח"אהע

  א, לד
  .ט,  כח:א"ז ח"אהע

). י"רש(רכו . ג,  קמט:ב"ז ח"אהע
, רפג. א, רפא. ח, ער. יב, רסח
  .י ואילך, רצ. ו, רפט. ב

  ).י"רש( מג :מ"חו

  .ב,  קיג:חידושים

  ב, לד
). 'תוס(ב , קעט.  קעג:ב"ז ח"אהע

). י"רש(קפד .  קפב.א, קפא
). י"רש) (בהוספה(קפח . קפה
א , קצז. קצה. א ואילך, קצ

. א, רכד. רכג. רט. א, ר. ואילך
א , רלו. א ואילך, רלג. רכח

. רמו. ו, רמד). ן"ר(רמ . ואילך
. רנד. ג, רנב. א ואילך, רמח
. תא. ז, רצא. רסא). 'תוס(רנז 
  .תיג. תה. תב

ג , רל. א,  קיז-א ,  קיד:חידושים
  .א,  רלג-

  .ב,  רצא:ד"פס

  א, לה
  ).א"רשב( שלט :ד"יו

  .קצד.  קעג:ב"ז ח"אהע

  .ג,  כ:חידושים

  ב, לה
שלט . רלג. קצג.  קפא:ד"יו

  ).'תוס(

  א, לו
  .ד,  כ:ח"או

  . רצט:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ב ,  קיז:חידושים

  ב, לו
  ).'תוס( נו :ח"או

  .שמ.  קצה:ד"יו

  .ב,  קיז:חידושים

  א, לז
  ).א"ברש( רלא :ד"יו

  . רעט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קמט:חידושים

  ב, לז
  ).י"רש( פב :מ"חו

  ).י"רש(א ,  כג:חידושים

  א, לח
  ).'תוס (ז,  ו:א"ז ח"אהע

  ב, לח
  .ח,  קפג:ד"יו

  .ד,  שמ:ד"פס

  א, לט
  .ח,  קפג:ד"יו

  .ו,  טו:א"ז ח"אהע

  ב, לט
  ).'תוס( ל :מ"חו

  א, מ
  ).א"רשב(ה ,  ג:ח"או

  ב, מ
  . קפה:ד"יו

, רעג. ב, רסט.  רסז:ב"ז ח"אהע
  .ה

  ).י"רש( ל :מ"חו

, קנד). א"רשב(ג ,  קנג:חידושים
  .ב-א

  ).י"רש(ג ,  יח:ד"פס

  א, מא
  ).'תוס( רלא :ד"יו

  .ג,  קיט:חידושים

  ב, מא
  . קצג:ד"יו

  ב, מב
  .ה,  קפג:ד"יו

  ).'תוס(ז ,  ו:א"ז ח"אהע

  .ג,  שיב:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  קלט:חידושים

  א, מג
  .ד, קלט :חידושים

  א, מד
  .ב,  צב:ד"יו

  א, מה
  .ב,  צב:ד"יו

א , צט). 'תוס(טז ,  צ:א"ז ח"אהע
  .ואילך

  .ח,  פו:מ"חו

  ב, מה
  .י). א"ריטב(א ,  ב:ח"או

  .רכג. ב,  טו:ד"יו

  .א, כח. ו,  כד:א"ז ח"אהע

  .ה, רפט.  רסג:ב"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  .ב, קיג. ב,  צט:חידושים

  א, מו
). י"רש(ה ואילך ,  כח:א"ז ח"אהע
  .ב, לו

  .יא,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס( סו :מ"חו

  .ד,  עז:חידושים

  ב, מו
ב , לו. א ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  .א ואילך, קלז. ג, קלד. ואילך

שיד . ג ואילך,  רצ:ב"ז ח"אהע
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רמ

  ).י"רש(

  .א, רי. ג,  רמה:חידושים

  א, מז
  ).י"רש(ו , שנב. רכ.  ריח:ד"יו

  .ז,  קיד:א"ז ח"אהע

  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ב, מז
  .ד, רסז. ד,  רלז:חידושים

  .א,  כב:ד"פס

  א, מח
  ).'תוס(ז ,  עה:מ"חו

  ב, מח
, קנג. ד-א, קיח. ד,  קיז:חידושים

  .ד

  א, מט
  .א,  קיח:חידושים

  ב, מט
  .א,  ו:א"ז ח"אהע

  .ד,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ).י"רש(ד ,  טז:מ"חו

). 'תוס(ב , קנב. ד,  קיז:חידושים
  .ד, קנג

  א, נ
, קנג. ג-א, קיח. ד,  קיז:חידושים

  .א,  קנד-ד 

  ב, נ
  .ד,  שג:ד"פס

  א, נא
  ).'תוס(ז ,  לא:מ"חו

  ).'תוס(ב , קנד. ד,  קיח:חידושים

  ב, נא
  ).'תוס(ג , מ. ז,  לא:מ"חו

  .ב,  קמט:חידושים

  א, נב
  ).א"ריטב( מג :מ"חו

, רלג. ב,  קיט-ד ,  קיח:חידושים
  .ב

  ב, נב
ג , גקמ). 'תוס(ב ,  קיט:חידושים

  ).י"רש(

  .א, שיב. א,  כח:ד"פס

  א, נג
  . עא:ח"או

  .ו,  רטז:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב,  קיט:חידושים

  ).י"רש(ד -ב,  כו:ד"פס

  ב, נד
א , יט). א"רשב(א ,  ב:ח"או

  .ואילך

  .ד,  סו:ד"יו

  .ד,  קכט:א"ז ח"אהע

א , שא. יב,  רעא:ב"ז ח"אהע
  .תמט. שי. ה, שט. ואילך

. ב,  כו-ד , כה. ב,  כה:חידושים
, רטז. ב, רטז. ד, רטו. א, רא
  .ד

  א, נה
  .ג ואילך,  רסו:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  קיט:חידושים

  ב, נה
  . נא:א"ז ח"אהע

  .רסד. ג ואילך,  רסב:ב"ז ח"אהע

  .ג-א, קכ. א, צה. ד,  צד:חידושים

  .א,  שמט:ד"פס

  א, נו
  .ב,  לח:חידושים

  ב, נו
  . כא:ד"יו

  . עה:א"ז ח"אהע

  .ב,  נד-ג ,  נג:ד"פס

  א, נח
  .ג,  לו:א"ז ח"אהע

  ב, נח
  .ה,  רסב:ב"ז ח"אהע

  א, נט
א , קנט. ב,  קנח:ב"ז ח"אהע
  .ו, ער. י, רסח). י"רש(

  ב, נט
  .ו,  מט:ח"או

  . ש:ד"יו

  .ב,  ח:מ"חו

  .ב,  רלג:חידושים

  א, ס
  .ב,  עו:ח"או

  א, סב
  .א,  נב:ד"יו

  ב, סב
  .ערב.  קצד:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  קכ:חידושים

  א, סג
  .א,  קיג:א"ז ח"אהע

. ב, רפא. רפ. א,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .ג, רפט

 -ג , קכ). י"רש(א ,  קיג:חידושים
  .א, קכא

  .ב,  שיב:ד"פס

  ב, סג
  .ג,  קנה:ד"יו

. ג, קעב. קנו. ג,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ד, רעג. רמא. ג, רלג. א, רל
. תי. ב, רפה. א, רפד. ג, רפג
  .ב, תנא. תנ

  . ט:מ"חו

,  קכא-ג , קכ. ב,  קיא:חידושים
  .ד, קכו. ג

  .ג,  שיג:ד"פס

  א, סד
  .רצט). 'תוס(ג ,  קעז:ד"יו

. קכח). ן"ר( לא :א"ז ח"אהע
  .ד, קכט

יא , רעא. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ח, רפט. א ואילך, רפה. ואילך
. א ואילך, שא. א, רצב. יט, רצ
). י"רש(שפו . ג ואילך, שט
  ).'תוס(תנא . תמט

  .נד. י). 'תוס( ט :מ"חו

  .ב-א, קכא. ב,  קה:חידושים

  ב, סד
  ).'תוס(ד ,  כט:ח"או

  ).'תוס( רלג :ד"יו

. ה, נה. ה ואילך,  לג:א"ז ח"אהע
  .ז, קטז

, רפו. רעט. יג,  ערה:ב"ז ח"אהע
  .ב

  .ג-ב,  קכא:חידושים

  .א,  לא-ד , ל. ד-ב,  כט:ד"פס

  סד
  .ד,  רטו:חידושים

  א, סה
  .רמז.  קב:ד"יו

  .ז, קטז. ג,  לה:א"ז ח"אהע

, רעג. ז ואילך,  רעא:ב" חז"אהע
. ח, רצב. ו, רפט. א, רפד. ב

  .שעח

  .ג, קכא. ג,  קיג:חידושים

  .ד, לא. א, לא. ד, ל. ב,  כט:ד"פס

  ב, סה
  ).'תוס(ב ,  ל:ח"או
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רמא
  .ז,  שמה:ד"יו

  .יא, סו. י,  כח:א"ז ח"אהע

ג , רעא. א,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .שעח. א, ערה. ואילך

-א, קסט. ב, קי. א,  קט:חידושים
  .א, רכא. ב, רכ. ב

  א, סו
  .ל). 'תוס(ג ,  כט:ח"או

  .קח. ט,  קב:א"ז ח"אהע

. ג ואילך, רעג.  רנד:ב"ז ח"אהע
. ג ואילך, ש. ב ואילך, רפט
  .ב, נג. ד,  נ:הוספות. שסו

  .ב, רלג. ג,  קכא:חידושים

  ב, סו
. קמו). 'תוס(ב ,  קמה:ב"ז ח"אהע

. ה ואילך, רסח). 'תוס(רסז 
ד ואילך , רעא). 'תוס(ז , ער

. ב ואילך, ערה. ג, רעג). 'תוס(
). 'תוס(שעח ). 'תוס(ה , רפד

  ).'תוס(תמט 

. ד-ג, קכא. ב,  קיא:חידושים
  .א, קכז

  סו
  .ב,  רפו:ב"ז ח"אהע

  א, סז
  ).י"רש(ה ,  קסג:ד"יו

  .ב,  צט:א"ז ח"אהע

. רח). 'תוס(ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע
). 'תוס(ד , רעג). 'תוס(ב , רעא
  ).'תוס(ב ואילך , רפד. ב, ערה

. ג, קכא). 'תוס(ב ,  קז:חידושים
  .א, רכב. ג-א, קכב

  ב, סז
  .א,  נ:א"ז ח"אהע

. א ואילך, קנט.  קמו:ב"ז ח"אהע
  .רעח

  .ד,  קכב:חידושים

  ב, סט
  .ג,  כח:ח"או

  .א,  כא:חידושים

  א, ע
  . קפה:ד"יו

  .ד, עא. א,  ז:חידושים

  ב, ע
  .ג, שמט. א, נה. א,  כד:ד"יו

  ).'תוס(ב , ט נ:א"ז ח"אהע

ה , קנג. א,  קנא:ב"ז ח"אהע
א , קנט. קנו. קנה. קנד. ואילך

  .ג, רעג. ו, ער. ואילך

. ד, קכג. ד, קכב. ג,  כ:חידושים
  .ד-ב, קכד

  א, עא
  .קפד. ג,  קעז:ד"יו

. א ואילך, קנח.  קמו:ב"ז ח"אהע
). 'תוס(רסז . ו ואילך, קנט
ג , שכג). א"רשב(י , רסח
, נב. ג,  נ:הוספות. תא. ואילך

  .ד

). י"רש(א , פז. ד,  עד:חידושים
  .א, רכח. א, קפד. ג-ב, קכג

  ב, עא
  .ג, עז. ד,  לה:א"ז ח"אהע

. רסז. א, קנח.  קנז:ב"ז ח"אהע
  .ו, שכג. א ואילך, ערה. י, רסח

). י"רש(ג , קכא. ג,  פז:חידושים
  .ג, קכג

  עא
  .א,  כד:חידושים

  א, עב
  ).'תוס( קפד :ד"יו

  .ו, לו. י,  כח.א,  כז:א"ז ח"אהע

, רעא. רסז. א,  קנח:ב"ז ח"אהע
ז , רפד. ו ואילך, ערה. ט
  .ג, רפט). ן"רמב(

  ב, עב
  . כז:א"ז ח"אהע

  . שלא:ב"ז ח"אהע

  .א,  קכה:חידושים

  א, עג
  .ג,  קעז:ד"יו

  .ד, צט. ג,  צח:א"ז ח"אהע

  .ב, שכב. טז,  רצ:ב"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  ב, עג
  .ב,  צח:א"ז ח"אהע

  .א ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע

  . יז:מ"חו

  .ג, רסט. ג,  רסח:חידושים

  א, עד
  .ד,  ט:א"ז ח"אהע

. שעח. א ואילך,  רצב:ב"ז ח"אהע
  .תלא

  . ט:מ"חו

  .א,  קכה:חידושים

  ב, עד
  . קצא:ד"יו

). י"רש(ב , ק. ד,  כח:א"ז ח"אהע
  .ה, קלח

  .שעח. ט,  רעא:ב"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  .ג, רלח. ב-א,  קכה:חידושים

  א, עה
  .א ואילך, ק. ו,  צח:א"ז ח"אהע

  . שסד:ב"ז ח"אהע

  .א,  קכה:חידושים

ב , שלג). א"רשב(ב ,  שכ:ד"פס
  ).'תוס(

  ב, עה
  .א,  מט:ח"או

ב , ק. ו, צח. ד,  מה:א"ז ח"אהע
  .ואילך

א , רצא. י,  ער:ב"ז ח"אהע
  .ואילך

  . סו:מ"חו

  א, עו
  .ב, ח :מ"חו

  ב, עו
  .ו, מט. ב,  כח:א"ז ח"אהע

, רעג. ט, רעא.  רסא:ב"ז ח"אהע
  .ג, רצא. א

  .א, קח. ד,  קד:חידושים

  א, עז
  ).'תוס(טז , רצ.  רפ:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קכה:חידושים

  ב, עז
). א"רשב(ה ,  רסו:ב"ז ח"אהע

  .ה, רעג). א"רשב(ג , רעא

  .לג. ב,  ח:מ"חו

  .ב,  קכה:חידושים

  .ד,  כח:ד"פס

  א, עח
א , רסו. א,  קנט:ב"ז ח"אהע

, רעג. א, רעא. ג, רסח. ואילך
  .תמט. תלג. ז, רצא. ה

  ).ן"ר(א ,  קח:חידושים

  .ב,  קלב:ד"פס

  ב, עח
  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

ב , שו). 'תוס( דש :ב"ז ח"אהע
  ).ן"רמב(

  ).ן"רמב(ג ,  שב:ד"פס
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רמב

  א, עט
  .דש. ו,  רסו:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קסא:ד"פס

  ב, עט
  .קכד. יא,  פו:א"ז ח"אהע

, רלג. א,קעב. ו,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .רסא. ב, רנב. רלט. א

, קכו. ד-ג, קכה. ב,  קיד:חידושים
  .ב, קכח. ג-ב

  .ב,  רצ:ד"פס

  עט
  .ג,  רנז:חידושים

  א, פ
). 'תוס(ב ואילך ,  ה:א"ז ח"אהע

  .יא, פו). 'תוס(נג . ז, כח

, קסו). 'תוס(ו ,  קמה:ב"ז ח"אהע
. קעז. א ואילך, קעה). י"פנ(ד 

קצה ). 'תוס(קצד . ד, קעח
, רלג. ח ואילך, ר. קצח). 'תוס(
, רמח. א, רמז). 'תוס(רלח . ד

, ערד. א ואילך, רנב). 'תוס(ב 
. א, ש. ב, רפו. ג, רעז). 'תוס(ד 
שצד . שסב. ו ואילך, שא

). 'תוס(תד ). 'תוס(תג ). 'תוס(
  .ד,  נו: הוספות.תיב

). 'תוס(ד , קטז. ג,  קז:חידושים
. ב, קכח. ב-א, קכז. ג-ב, קכו
  ).'תוס(ד , רצט

  ב, פ
  ).'תוס(ג ,  רכו:ד"יו

  .ב,  יד:א"ז ח"אהע

  .רלה). 'תוס(ג ,  קנא:ב"ז ח"אהע

  .ב, קכז. ב,  קכו:חידושים

  פ
  . לט:א"ז ח"אהע

  א, פא
  ).'תוס(ט ,  צא:א"ז ח"אהע

ג , ש). בהוספה(י ,  ער:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(ח , שא). 'תוס(

  .ב,  קכז:חידושים

  ב, פא
  .ה, קלח. ח ואילך,  צ:א"ז ח"אהע

  פא
  .א,  רי:חידושים

  א, פב
  ).י"רש(ח ,  כח:א"ז ח"אהע

  .ה, רטז.  קעז:ב"ז ח"אהע

  ב, פב
  ).'תוס(ו ,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .ב,  רלד:חידושים

  א, פג
  .ב,  קלט:חידושים

  ב, פג
  .רלג.  קפא:ד"יו

  .ח,  כח:א"ז ח"אהע

  .ב,  קו:חידושים

  .ד,  רצה:ד"פס

  א, פד
  .א,  מט:ח"או

ו , צח. ז ואילך,  כח:א"ז ח"אהע
  .ב, קה. ואילך

  . קסט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קו:חידושים

  ב, פד
ה , רטז. ז,  קסה:ב"ז ח"אהע
ד ואילך , רסט). א"רשב(
  .ז, רפט. א, רפז). 'תוס(

  א, פה
  .ח,  כח:א"ז ח"אהע

, רפז). 'תוס(ז ,  קסה:ב"ז ח"אהע
  .א ואילך

  .ג-ב, קכז. ג,  קא:חידושים

  ב, פה
  . צז:א"ז ח"אהע

). 'תוס(ד , קסה.  קנד:ב"ז ח"אהע
. רכ. ב ואילך, קעד. קע. קסח
 .ח, רצא). י"רש(ב , ער. רלט

  .ג,  נו:הוספות

. ג, קז. ב, קו. ג,  קא:חידושים
,  קכח-ב , קכז. א, קטז. ג, קט
  .א

  א, פו
  .ג,  רכו:ד"יו

. קעז. קסט.  קסב:ב"ז ח"אהע
  .ח, רצב. ז, רפד. רנט. ב, רמח

. ג, קז). י"רש(ד ,  קו:חידושים
  .ב, קכח. ג, קכא

  ב, פו
, רטז). ן"ר(ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .י, ערד. ד

. ג, קכא. א, קז. ג,  קה:חידושים
  .ב, רלא

  .ג,  רצה:ד"פס

  פו
  ).א"ריטב(ד ,  קכו:חידושים

  א, פז
  .א, ר.  קצח:ב"ז ח"אהע

  .ג, קכח. א,  קט:חידושים

  א, פח
). 'תוס(ד ,  קמה:ב"ז ח"אהע

. א ואילך, קעח. קעז. ו, קסד
. ד ואילך, רסח). 'תוס(א , ר

. א ואילך, ער. ג ואילך, רסט
  .א,  נו:הוספות. א, רפא

). י"רש(ד , קיג. א,  קיג:חידושים
  .ג, קכח

  ב, פח
, רמב. ח, ר. ב,  קנא:ב"ז ח"אהע
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  .ב, שעב. ו,  שיח:ב"ז ח"אהע
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  ב, פט
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  ).י"רש(ז , ש. טו

  .ב,  קכח:חידושים
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  קידושין

  ב, ב
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. א ואילך, צג.  לה:א"ז ח"אהע
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  ב, ד
  .ג,  צג:א"ז ח"אהע
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  .ד, נט
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, צד). א"רשב(ח ,  צ:א"ז ח"אהע

. ו, צח). א"רשב(צו . א ואילך
א , קט). א"רשב(ד , קב

  ).'תוס(ה , קיב). א"רשב(

. קע). ן"ר( קסח :ב"ז ח"אהע
  .ג, רעא

-ג, קא). ט"מהרי(ג ,  סו:חידושים



  )קידושין( בבלי תלמוד מפתח  

  

רמג
, קמ. א, קכט. ג, קכז. ב, קב. ד
  .ב

  א, ו
  .טו,  שמה:ד"יו

' תוס(צז . ה,  צ:א"ז ח"אהע
  .ג, קיח. א, קה). ד"רי

ערב ). י"רש( רסז :ב"ז ח"אהע
  ).א"ריטב, א"רשב(

  .א,  קיג:חידושים

  ב, ו
). 'תוס(צה . י,  כח:א"ז ח"אהע

). י"רש(ד , קט. ב ואילך, צח
  .א, קיב

  . ל:מ"חו

  .ב,  קכט:חידושים

  א, ז
  .ג, קי. ד, קט. א,  צג:א"ז ח"אהע

  ב, ז
  . לד:א"ז ח"אהע

  ).ן"ר(יא , רפח :ב"ז ח"אהע

  .ה,  מו:מ"חו

  א, ח
  .ט,  סט:ח"או

  .א ואילך,  קה:א"ז ח"אהע

  . סז:מ"חו

  .ב,  קכט:חידושים

  .ב, כח. ב,  ב-ד ,  א:ד"פס

  ב, ח
  . רלא:ד"יו

, קי. ד, קט. קח.  צה:א"ז ח"אהע
  .קכו. א, קכא. קכ. ג

  .ב,  פב:מ"חו

ב , קכה. ב,  כג:חידושים
  ).'תוס(ב , קמה). א"ריטב(

  .ג,  שיב:ד"פס

  א, ט
, קיב). 'תוס(א ,  קז:א"ז ח"אהע

  .א, קיג. א ואילך

, א"רשב(ג ,  קנא:ב"ז ח"אהע
  .ד,  נט:הוספות. א, קעד). ן"ר

  .ה,  כז:מ"חו

  ב, ט
, א"רשב(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע
  ).ן"ר

  א, יא
  .ה,  קב:א"ז ח"אהע

  ב, יא
  . שכ:ד"יו

  .ב,  צט:חידושים

  א, יב
  .א, צג). 'תוס( לא :א"ז ח"אהע

  ב, יב
  .י,  שמה:ד"יו

). י"רש(א , צא.  ט:א"ז ח"אהע
ח , קיד. א, קג. א ואילך, קב

  .ב, קכט). ן"ר(

. שסו). א"רשב(ו ,  שז:ב"ז ח"אהע
  .תכב. ב, שעב

  .ד,  קנה:חידושים

  א, יג
, צג. יט, צ. לט. ב,  יד:א"ז ח"אהע

א ואילך , צח, צה. א ואילך
ה , קה. ו, קב. ה, צט). ש"רא(

. א ואילך, קט. א, קז. ואילך
  .קכז. א ואילך, קיב

, רסח. ח, רסב.  רנד:ב"ז ח"אהע
  .שסז. ג

  ).א"רשב( יז :מ"חו

  .ד,  רלד:חידושים

  ב, יג
, רמב. א,  קנד-ב ,  קנג:חידושים

  .ד

  ב, יד
  .שנח. י,  שמה:ד"יו

  .ב,  כח:ד"פס

  א, טז
  .י,  שמה:ד"יו

  .א,  רסו:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ח:מ"חו

  א, יז
  ).'תוס(ד , רלו. א,  יא:חידושים

  ב, יז
  .יב,  שמה:ד"יו

  .א,  פב:מ"חו

  .א,  כג:חידושים

  א, יח
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ב, יח
  .ז,  קטז:א"ז ח"אהע

  .ג,  ע:חידושים

  א, יט
. ז, קיד. ג, לה.  לד:א"ז ח"אהע

  .ז, קטז

  .א,  נט:ב הוספות"ז ח"אהע

  ב, כא
  . רכט:ד"יו

  ב, כב
  .ב,  צב:ד"יו

  .י,  ערד:ב"ז ח"אהע

  א, כג
ת ). א"רשב(א ,  רפג:ב"ז ח"אהע
  ).א"רשב(

  ).א"רשב(ג ,  רצה:ד"פס

  ב, כג
  .מו. ד,  לו:ח"או

  .ג,  רכב:ד"יו

, ערה. י, ערד. א,  רעג:ב"ז ח"אהע
  .ד,  נו:הוספות). 'תוס(תנג . טו

  ).'תוס(ב ,  צ:חידושים

  .א,  שנ:ד"פס

  א, כה
  .ב, רכו). א"ריטב( קנט :ד"יו

  ב, כה
  ).ן"ר (פא). ן"ר( פ :מ"חו

  .א,  שכ-ד ,  שיט:ד"פס

  א, כו
  .ב,  מה:ח"או

  .טו,  שמה:ד"יו

  .דש. ד,  קנא:ב"ז ח"אהע
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, א"רשב(פא ). א"ריטב
  ).א"ריטב

  .א, שז. ב,  כז:ד"פס

  א, כז
  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .ד, ע). י"רש(ו ,  לא:מ"חו

ב , קיט). 'תוס(ד ,  צד:חידושים
  .ד, רלט. ב-א, רלז). ן"ר(

  .ד,  שו:ד"פס

  א, כח
  . קמא:א"ז ח"אהע

  ).י"רש(ד ,  שו:ד"פס

  ב, כח
  .ד-ב, קמג. ד,  מא:חידושים

  א, כט
  .ה ואילך,  שמה:ד"יו
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  .ב,  רכט:חידושים
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  ב, כט
  .ו,  שמה:ד"יו

  ).י"רש(ג ,  שז:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(א , לה. א,  כא:חידושים

  .א, שכא. א,  ב:ד"פס

  א, ל
  ).'תוס(א ,  לה:חידושים
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  א, לג
  ).י"רש(א ,  לה:חידושים

  .א,  ב-ג ,  א:ד"פס

  ב, לה
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  .א, קס. ב, נ. א,  ו:חידושים

  א, לו
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ב, לו
  ).'תוס(ו , שנב.  ריח:ד"יו

  א, לז
  . שנב:ד"יו

  .ז,  שלז:ב"ז ח"אהע

  ב, לז
  . ריח:ד"יו

  א, לח
  .א, שנב). 'תוס(ריט .  ריח:ד"יו

  .ד,  כט:חידושים

  ב, לח
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  ).'תוס(ה ,  כד:א"ז ח"אהע

  א, לט
  .ב,  קמב:ד"יו
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  .קכה. ה,  צ:א"ז ח"אהע

  א, מא
  .א,  צג:א"ז ח"אהע
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  .ב,  צג:א"ז ח"אהע
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  א, מב
  . מג:מ"חו
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  ב, מג
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  א, מח
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תיד . שסו. י,  ערד:ב"ז ח"אהע
  ).ן"ר(

  .ג,  קמח:חידושים

  .א, רפד. ד-ג, קלה. ג,  קלב:ד"פס

  א, נא
  .ב,  שכב:ב"ז ח"אהע

  .ד,  פא:חידושים

  ב, נא
  .ג,  קב:א"ז ח"אהע

  א, נב
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  א, נד
   עא:ח"או

  ב, נד
  .א,  כו:ח"או

  .ג,  עא:חידושים

  א, נו
  ).'תוס(ה ,  רכב:ד"יו

  ב, נו
, א"רשב] (כ[יט ,  צג:ד"יו

  ).ן"ר, א"ריטב

  .ח,  פו:מ"חו

  ב, נז
  ].יז[טז ,  צג:ד"יו

  א, נח
  ג,  קפג:ד"יו

  .ג,  קי:א"ז ח"אהע

  .א, ע :מ"חו

  .ג, קמג. ב, קכט. ב,  סו:חידושים

  ב, נח
  .ד,  צ:חידושים

  א, נט
  .ב,  קטז:א"ז ח"אהע

  .ב,  רסב:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רלו:חידושים

  .א,  שכ:ד"פס

  ב, נט
א , קיד. ב, ב קי:א"ז ח"אהע

  .קכו. ואילך

ב , ער. ו,  קסד:ב"ז ח"אהע
  .ב ואילך, רפח. ואילך

  .ג, רפט

  .א,  שכ:ד"פס

  א, ס
  .ו,  קיד:א"ז ח"אהע

). א"רשב(רסז .  רנד:ב"ז ח"אהע
  .תב. ב, שו

  .ב, שכג. א,  שכ:ד"פס

  א, סא
  .א,  כח:א"ז ח"אהע

  . לד:מ"חו

  א, סב
  .ג, קטז. א,  קיא:א"ז ח"אהע

, רעג. ו, רעא.  קמט:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(תמט . ב

  ).י"רש( לד :מ"חו

  ב, סב
ב , קטז. ח,  כח:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  א, סג
  .ב,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .מג). 'תוס(ב , לב.  ל:מ"חו
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  ב, סג
, סה. ב, נד. ל. ה,  יד:א"ז ח"אהע
  .ד, קכט. י

. ד ואילך, רו. ה, קנח :ב"ז ח"אהע
. ג, שז.  א,שא. ה, רצה. ה, ערד
  .תלג. יא, שט

  א, סד
. י, נח. נז. נג. ה,  יט:א"ז ח"אהע

  .ד, קכט

, שא. ה, ערד. ח,  ר:ב"ז ח"אהע
  .שי. א ואילך, שז. א

  ב, סד
  .ב,  קעח:ד"יו

  .ב,  יט:א"ז ח"אהע

, שט. ח, רפט. ב,  רפו:ב"ז ח"אהע
  .שנט.  שיא).'תוס(ו 

  .ב, קכט. א, צד. ד,  פו:חידושים

  א, סה
א , קכט. קכב. ט,  צ:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  ב, סה
, קכא. ה, קה. ט,  צ:א"ז ח"אהע
  .קכב. ו

ז , רפד. ה,  רו:ב"ז ח"אהע
  .שי. ג, שא). א"רשב(

, רכט. ג,  רטז-ג  ,  רטו:חידושים
  .א

  א, סו
  ).'תוס, י"רש(ד ,  קלח:ד"יו

לא . ג, כד). 'תוס( כג :א"ז ח"אהע
ג , פז. יא ואילך, מח). 'תוס(

  .ג, קכג. ואילך

, שז. ג, שא. יב,  רצה:ב"ז ח"אהע
ו ואילך , שט. ח ואילך

א , שעה. שי). ן"ר, א"ריטב(
  ).'תוס(

ד , פד). א"רשב(א ,  פג:חידושים
, ריז. א, רטז. א, קג). א"רשב(
  .א

  .ג, שב. ב-א,  רצז:ד"פס

  ב, סו
  .יא). 'תוס(א ,  ב:ד"יו

ט , שט. א,  רצה:ב"ז ח"אהע
  .ואילך

  .ג,  רטו:חידושים

  א, סז
  ).י"רש(ד ,  ריד:חידושים

  ב, סח
  . עז:ד"יו

  ב, סט
  .ד,  יא:א"ז ח"אהע

  א, ע
  .ה, שיח. א, רל.  קצב:ב"ז ח"אהע

  ב, ע
  .ג, סו. יא,  מח:א"ז ח"אהע

  .ג,  קסא:ב"ז ח"אהע

  ב, עא
  .ה, שיח. א,  שט:ב"ז ח"אהע

  א, עב
  .ה,  רב:ד"יו

  ).י"רש(ב ,  יז:א"ז ח"אהע

  ב, עב
  .ב,  יז:א"ז ח"אהע

  א, עג
  .ב ואילך,  קמב:ד"יו

, יז. ה ואילך, יג.  יב:א"ז ח"אהע
  .א ואילך

שכו . ה, שיח.  קנב:ב"ז ח"אהע
  ).ד"רי' תוס(

  ב, עג
  .ו, קמה. ב,  קמב:ד"יו

ב , יט). י"רש( יב :א"ז ח"אהע
  .ו, עז. עא. מו. ואילך

. יא, שט. יח,  שז:ב"ז ח"אהע
. תמט. ד, שכב. ח, שיח

  .ב,  נ:הוספות

  עג
  ).א"רשב(ב ,  רסו:חידושים

  א, עד
  .ב, יט. א,  יז:א"ז ח"אהע

  ב, עד
  .ב,  יז:א"ז ח"אהע

  .של). 'תוס( שכח :ב"ז ח"אהע

  א, עה
  .ו ואילך, צח. ד,  יט:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך,  שיח:ב"ז ח"אהע

  .ד, ריד. א,  קסא:חידושים
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ג , רח). י"פנ(ד ,  קצט:ד"פס

  ).י"פנ(

  א, עו
  .ב,  רכט:חידושים

  ב, עו
  ).י"רש(צא  :ד"יו

  א, עח
  .א,  יז:א"ז ח"אהע

  .יב,  שט:ב"ז ח"אהע

  ב, עח
. ב ואילך, יד. ז,  יג:א"ז ח"אהע
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רנ

  א, י
  .קצט.  קצח:ד"יו

  .א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ג ואילך,  כז:מ"חו

  .ג, קכה. ד,  צז:חידושים

  .ב, לב. ב,  לא:ד"פס

  ב, י
  .א,  טו:ח הוספות"או

  ).'תוס] (כ[יט ,  צג:ד"יו

  .רפ. א,  קנט:ב"ז ח"אהע

ג , פו.  מז).'תוס(ד ,  מו:מ"חו
  .ואילך

  א, יא
  .א,  טו:ח הוספות"או

  . רל:ד"יו

  .ג,  קכא:חידושים

  ב, יא
  .ב ואילך,  ע:מ"חו

  .ב, קכה. ד,  צד:חידושים

ב , רלט. ב-א,  רלז:חידושים
  ).'תוס(

  .ד,  כח:ד"פס

  א, יב
  .ג,  לד:ח"או

  .דש. רפ. א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קסא:ד"פס

   ב,יב
  ).י"רש( תלא :ב"ז ח"אהע

  .ג, קלו. ד-ג,  צט:חידושים

  א, יג
  . תלג:ב"ז ח"אהע

  ).מ"שט(ה ,  לא:מ"חו

  .ג,  קלו:חידושים

  ב, יג
  ).'תוס(א ,  קה:חידושים

  א, יד
  . פה:מ"חו

  ב, יד
  ).'תוס(א , רלה. ד,  קיח:חידושים

  א, טו
  .ד,  פז:ד"יו

  . לה:מ"חו

  .א,  שיב:ד"פס

  ב, טו
. טז, צ). י"רש(ו ,  טו:א"ז ח"אהע

  .א ואילך, צט

  .ג,  קלו:חידושים

  א, טז
  .ז,  מט:ח"או

, רצא. ה, רעג.  קמט:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(ב 

  . לה:מ"חו

  .ג,  קלו:חידושים

  ב, טז
  .ב,  קטז:א"ז ח"אהע

  . פה:מ"חו

  .ג,  קמ:חידושים

  א, יז
, רמה. ג, קנ. ד-ג,  קלו:חידושים

  .א

  ב, יז
  . שפה:ב"ז ח"אהע

  א, יח
  .ו,  פא:א"ז ח"אהע

  .ב, שז. קצד. א,  קנא:ב"ז ח"אהע

, רל. ב-א, רכא. ד,  עט:חידושים
  .ג

  ב, יח
. א ואילך, נו.  לא:א"ז ח"אהע

ב , פז). 'תוס(פב . ב ואילך, פא
  .ד, צ. ואילך

ב ואילך ,  שלז:ב"ז ח"אהע
, שנו). 'תוס(ב , שמא). 'תוס(
  ).'תוס(א ,  נא: הוספות.א

  .ב, רכא. ג, רכ. ג,  צא:חידושים

  א, יט
. ב, קלט). י"רש(א ,  פ:חידושים
  .ג, רל

  א, כ
, קלד). י"רש(ה ,  עו:א"ז ח"אהע
  .א

  ).'תוס(ד , קלח. ד,  קלו:חידושים

  ב, כ
  ).'תוס(ב ,  קעח:ד"יו

נז . א ואילך,  נו:א"ז ח"אהע
). 'תוס(ב ואילך , נח). 'תוס(

, פז). י"רש(ו ואילך , פא. ד, עח
  ).'תוס(ב 

, רצב. יא, רצא. ד קנ:ב"ז ח"אהע
). 'תוס(שלח . ה, שח. ב, שז. ד

  ).'תוס(ב , שמא). 'תוס(שמ 

. ד, קלו). 'תוס(א ,  קי:חידושים
  .ב, קלח. ב, קלז

  א, כא
  .א,  קלח-ד ,  קלו:חידושים

  ב, כא
  ).מ"שט( יט :מ"חו

  .ב, קלח. ד-ב,  קלז:חידושים

  א, כב
  .ב,  ל:ח"או

, קטז. ג ואילך,  צח:א"ז ח"אהע
  .א

  .כב, רצ. ג,  רפד:ב"ז ח"אהע

. ב, רלו). 'תוס(ב ,  קלח:חידושים
  .א, רסח

  ב, כב
ג , נח). 'תוס(ה ,  נו:א"ז ח"אהע
ה , פז). 'תוס(ז , פא). 'תוס(
  ).מ"שט(ד , פח). 'תוס(

, קלח. א, קלז. ד,  קלו:חידושים
, רכא). 'תוס(ג , קלט). י"רש(ד 
  .ב

  א, כג
  .ה,  פז:א"ז ח"אהע

  .ד, ח קל-א ,  קלז:חידושים

  .ג,  שלד:ד"פס

  ב, כג
ב , פז. ה, עו.  סא:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  .ד,  קלח-ב ,  קלז:חידושים

  א, כד
פב . ח, סו.  סא:א"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  . יט:מ"חו

). 'תוס(א , קלח. א,  לח:חידושים
  .ב-א, קלט

  ב, כד
  .ג, פז. א,  נח:א"ז ח"אהע

  ).'תוס( כג :מ"חו

  .ג-ב,  קלט:חידושים

  א, כה
  ).י"רש(ו ,  עט:ד"יו

  .ח, סו. סא. ג,  נו:א"ז ח"אהע

  .ג,  קלט:חידושים

  ב, כה
  .ד,  נה:ח"או

  .ה, פז. ה, עו. ג,  נח:א"ז ח"אהע

  א, כו
  .ג,  מד:חידושים



  )מציעא בבא( בבלי תלמוד מפתח  

  

רנא

  ב, כו
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  א, כז
  .יג,  נח:א"ז ח"אהע

  ב, כז
  . קצה:ד"יו

, נה). מ"שט(ד ,  מט:א"ז ח"אהע
. א ואילך, נו). ן"חדושי הר(ד 
. א ואילך, עו. ב ואילך, נח. נז
  .א, פח. פד

  .ד,  קלו:חידושים

  א, כח
, נח. א, נו. ח, מט.  לז:א"ז ח"אהע

ד , עו. ו ואילך, סו). 'תוס(ה 
ד , צ. א ואילך, פו. פב. ואילך

  ).מ"שט(

  .שלח. ד,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג, קלח. ג,  צד:חידושים

  .א, שלה. ד,  ב:ד"פס

  ב, כח
. נג. ב ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

  .ח, קב. ו, צח. פה

א , רחצ. א,  רצז:ב"ז ח"אהע
. תלג. ב, שמא. שלח. ואילך
  .תנו

  .א,  קנז-א ,  קנו:חידושים

  א, כט
  ).'תוס(ג ,  קמט:חידושים

  .ב,  ל:ד"פס

  ב, כט
  .ו,  צח:א"ז ח"אהע

  א, ל
  . לו:ח"או

  ב, ל
  ).מ"שט(ז ,  קיד:א"ז ח"אהע

  ב, לא
  ).'תוס( יט :מ"חו

  .ג, קמו :חידושים

  א, לב
  .יד,  רצ:ב"ז ח"אהע

  . סג:מ"חו

  א, לג
  ).'תוס(ו ,  לג:א"ז ח"אהע

  .ג,  קיג:ד"פס

  ב, לג
  .ד,  קלט:חידושים

  א, לד
  ).'תוס(ל . יז. ב,  ח:מ"חו

  .ב,  קמ-ד ,  קלט:חידושים

  ב, לד
  .ד-ב,  קמ:חידושים

  א, לה
  .ז,  רצ:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  קמ:חידושים

  ב, לה
  ).'תוס( עג :מ"חו

. א, קמא. ד, קמ. ד,  כז:חידושים
  .א, רלט

  .ג,  שלו:ד"פס

  א, לו
. א,  קמב-א ,  קמא:חידושים
  .ב, רלו

  ב, לו
  .א,  קמג-א ,  קמב:חידושים

  .ג,  שט:ד"פס

  א, לז
  .ב,  ג:ד"יו

  .ב,  רלו:חידושים

  .ג-ב,  שט:ד"פס

  ב, לז
  .ט,  קב:א"ז ח"אהע

, רכד). 'תוס(ב -א,  קמג:חידושים
  ).'תוס(ג 

  .ג-ב,  שט:ד"פס

  א, לח
  .פז.  נט:ח"או

  .ו,  צח:א"ז ח"אהע

  .א,  י:ד"פס

  ב, לח
  .ז,  כב:א"ז ח"אהע

  .ב,  קיג:ד"פס

  א, לט
  ).'תוס(ד ,  קי:חידושים

  ב, לט
. ד, שכב. ב,  רפו:ב"ז ח"אהע

  .שנט

  ).מ"שט( סה . נ:מ"חו

  א, מ
  . עא:מ"חו

  .ב, קיט. א,  יח:חידושים

  ב, מ
  .ה, רסו.  מה:ד"יו

  .ב,  קמג:חידושים

  א, מא
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  ).'תוס( עא :מ"חו

  ).'תוס(א , קנד. ב,  קמג:חידושים

  .ג-ב,  שכו:ד"פס

  ב, מא
  .ג-א,  שכו:ד"פס

  א, מב
ד , קמא. ג, קמ. ג,  מד:חידושים

  .ד, קמט. ד-ב, קמב). 'תוס(

  ב, מב
  ).'תוס(ז ,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קסט:חידושים

  א, מג
  ד,  שנה:ח"או

  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

). 'תוס(ג , קמג. ב,  קלז:חידושים
  .ג, קמט

). י"רש(ג , שכו. ד-ב,  ל:ד"פס
  .א, שכט

  מג
  .ב,  רלה:חידושים

  א, מד
  .ב, רלו. ב,  קמג:חידושים

  .ב,  שכז:ד"פס

  ב, מד
  ).'תוס( רכג :ד"יו

  .ב,  קמד:חידושים

  ב, מה
  .ט,  פב:ד"יו

  .ז,  קה:א"ז ח"אהע

  .ג,  רלו:חידושים

  א, מו
  .ג,  קמה:חידושים

  ב, מו
  . ל:מ"חו

  .ג, קמד). י"רש(ב ,  קמג:חידושים

  .ג-ב,  שכ:ד"פס

  א, מז
  . ל:מ"חו

  .ג-א,  כח:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רנב

  א, מח
  . רלד:ד"יו

  ).'תוס(א ,  רלז:חידושים

  .ג,  ל-א , ל). י"פנ(ג ,  כט:ד"פס

  ב, מח
  ).'תוס( שנח :ד"יו

  . צה:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך,  פב:מ"חו

ב , קמג. ד- ב, כג:חידושים
  ).י"רש(

  ).מ"שט(ב ,  לב:ד"פס

  א, מט
  .יא ואילך,  שמה:ד"יו

  .פב. ד, עז. ג,  א:מ"חו

  .ג-א,  כג:חידושים

  ב, מט
  .יא,  שמה:ד"יו

  ב, נ
  ).'תוס( מג :מ"חו

  א, נא
  .ד, קמג. ב,  ק:חידושים

  ב, נא
  . שכ:ד"יו

  ).'תוס(ד , קמג. ג,  צז:חידושים

  א, נה
  ).י"רש( שכ :ד"יו

  ב, נה
  .ז,  צג:ד"יו

ד ,  קו-ד , קה. ב,  ק:חידושים
  .ד, קכה. ג, קז). 'תוס(

  א, נו
  .ג,  קמב:חידושים

  ב, נו
, מט). 'תוס(מה . ג, ב. ד,  א:מ"חו

  .ב

). 'תוס(ד , קמ. ד,  קב:חידושים
  .ד, רלט. ב-א, רלז

  .ג-ב,  שכד:ד"פס

  ב, נז
  . ל:מ"חו

  א, נח
  .פז. ג,  מט:ח"או

  . ל:א"ז ח"אהע

  ).מ"שט(ב , צז :חידושים

  ).'תוס(ג -ב, שיד. ב,  י:ד"פס

  ב, נח
  ).מ"שט( לז :א"ז ח"אהע

  א, נט
  .ד, רצה. ו,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .ד,  רעח:ד"פס

  א, ס
  .ג,  מט:ח"או

  .ג,  לז:מ"חו

  ב, ס
  .ד,  שמה:ד"יו

  . פ:מ"חו

, קמה. ד-א, קמד. ג,  צ:חידושים
, רלו). י"רש(ג , קמו). י"רש(ב 
  .ג

  א, סא
  . פג:ד"יו

  ).'תוס(א ,  קמה:חידושים

  ב, סא
  .א,  פה:ד"יו

  .ב, קמו. ב-א,  קמה:חידושים

  א, סב
  . פג:ד"יו

ב , קמה. ד,  קמד:חידושים
  ).'תוס(

  ב, סב
א , רצב. ב, פה. ט,  פב:ד"יו

  .רצג). י"רש(

  ).מ"שט(ד -ג,  קמד:חידושים

  .ד-ב,  רטו:ד"פס

  א, סג
  .ג, רצב. ו,  פב:ד"יו

  .ו,  צח:א"ז ח"אהע

ב , קמה. ד-ג,  קמד:יםחידוש
  ).'תוס(

  .ג, ריח. א,  ריח:ד"פס

  ב, סג
  .ה,  מט:ח"או

, קמה. ד-ג, קמד. ב,  לח:חידושים
  .א,  קמו-ב 

  א, סד
  ).'תוס(ד ,  פד:ד"יו

ב , קמו. ב,  קלז:חידושים
  ).מ"שט(

  .א,  רטו:ד"פס

  ב, סד
. א ואילך, פה. א, פד. ז,  פב:ד"יו

רצד . רצג. א ואילך, רצב
  ).'תוס(

  .ב-א,  קמה:חידושים

  .ד-ג, ריז. א,  רטו:ד"פס

  א, סה
,  קמו-ד , קמה. א,  נד:חידושים

  .ב

  ב, סה
  .ק. צט. ב,  מה:ח"או

  .י, שמה. רצד. ג,  רצב:ד"יו

  .פ. נח.  טו:מ"חו

, קמו. ב, קמה. ד,  קמד:חידושים
  .ג-ב

  .ג-א,  ריח:ד"פס

  א, סו
  .ב,  מה:ח"או

  .ז ואילך, שמה). י"רש( רצד :ד"יו

  .ט ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

ג , רצ. ב, רפט.  רסג:ב"ז ח"אהע
  .ואילך

א , עז). 'תוס(א , לב. ו,  לא:מ"חו
  .פה). ש"רא(

  .ב,  ס:חידושים

  ).י"רש(ג ,  שכג:ד"פס

  ב, סו
  .ו,  מט:ח"או

  .ז, רצ. ה, רעג.  קמט:ב"ז ח"אהע

  . מג:מ"חו

א , שכב. ד, שכא. א,  שיא:ד"פס
  ).'תוס(

  סו
  .ד,  רלג:חידושים

  א, סז
  .רצג. א, רצב. ג, פז. ב,  פה:ד"יו

  .ב,  קמה:א"ז ח"אהע

  .ב, פב). 'תוס(ה ,  עח:מ"חו

  .א, רטו. ג, קמו. ב,  כג:חידושים

  ).ש"רא(ב , שכב. ד-ג,  ריז:ד"פס

  ב, סז
  .ח,  פב:ד"יו

  .א,  קמו:חידושים

  .ב,  שנא:ד"פס

  א, סח
  . רצד:ד"יו

  .ד,  קמז-ג ,  קמו:חידושים

  ב, סח
  .א,  ע:ד"יו



  )מציעא בבא( בבלי תלמוד מפתח  

  

רנג
  .א ואילך,  עח:מ"חו

  .ב-א, קמז. א,  יז:חידושים

  א, סט
  .א,  כח:מ"חו

  .ב,  קמז-ב ,  קמו:חידושים

  .א,  ריז:ד"פס

  ב, סט
  . צט:ח"או

  .ה,  רצב:ד"יו

  .ג,  קמז-ד ,  קמו:חידושים

  .ד, ריט. ב-א,  רטו:ד"פס

  א, ע
  ).י"רש(רצג . ד,  פד:ד"יו

  .ב ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

  ).'תוס( עב :מ"חו

  .ד, קמז. ד,  קמו:חידושים

,  שלד-ד , שלג. ב-א,  רטו:ד"פס
  .ד, שלה. ד

  ב, ע
  . לג:ח"או

). 'תוס(א , פה. פג. ז,  פב:ד"יו
  .ב, רצב. רלג. רלא

  .ב-א,  ריח:ד"פס

  א, עא
  ).'תוס(ה ,  מה:ח"או

  .רצז.  פג:ד"יו

  .ג,  כח:ד"פס

  ב, עא
  .צט. ה, מה. ד,  כט:ח"או

  .רצז. )'תוס(רצו . א,  קיח:ד"יו

  .ז, פו). י"רש(א ,  טז:מ"חו

  ).י"רש(ד , קס. ד,  קמז:חידושים

  .ב,  שיב:ד"פס

  א, עב
  . צט:ח"או

ז , צא. ו ואילך,  סה:א"ז ח"אהע
  .א, קיח). 'תוס(

  .ג, רצז. ז,  קעה:ב"ז ח"אהע

. ב, קמג). 'תוס(ב ,  צג:חידושים
  .ב, ר). י"פנ(ד , קצט

  ב, עב
  .ז,  קעה:ב"ז ח"אהע

  . כט:מ"חו

  .ד,  קיח:חידושים

  עב
  .א,  קצט:חידושים

  א, עג
  .ד,  פד:ד"יו

  .ב,  קמו:חידושים

  ב, עג
  .א ואילך, פד. ו,  פב:ד"יו

א , מט. מח). מ"שט(ב ,  ב:מ"חו
  .ואילך

  .ד,  שכא:ד"פס

  עג
  ).י"רש(ב ,  שכא:ד"פס

  א, עד
  .ג,  קטז:א"ז ח"אהע

  .ג-ב, שכט. א,  שכח:ד"פס

  ב, עד
  .יא,  שמה:ד"יו

  . כט:מ"חו

  .א, רמט. ג,  קמז:חידושים

  א, עה
  .א,  כד:ד"יו

  .ד,  קמז:חידושים

  ב, עה
  . רצ:ד"יו

  .ב,  קמח-ד ,  קמז:חידושים

  א, עו
  .ד,  שמה:ד"יו

  .ג, רלו. ג-א,  קמח:חידושים

  ב, עו
  .ד,  שמה:ד"יו

  .ב,  רפ:ב"ז ח"אהע

, עח). 'תוס(ד , עז. מד.  לט:מ"חו
  .פד). מ"שט(עט ). 'תוס(א 

-א, קמח). י"רש(ד ,  קכ:חידושים
  .ב

  א, עז
  .ו,  עט:ד"יו

  ).'תוס(ו ,  ק:א"ז ח"אהע

  . פד:מ"חו

  .ד-ג,  רלו:חידושים

  ב, עז
  .ב, מה. ו,  כט:ח"או

  . רסג:ב"ז ח"אהע

  . לה:מ"חו

  .ג-א,  קמח:חידושים

  .ב,  שיט:ד"פס

  א, עח
  . רסג:ב"ז ח"אהע

  .ד, רלו. ב,  קמח:חידושים

  א, עט
  .ז,  קה:א"ז ח"אהע

  .מה :מ"חו

  .ד,  רלו:חידושים

  ב, עט
  .סו.  מה:מ"חו

  א, פ
  .ג,  ו:א"ז ח"אהע

  ב, פ
  .ג,  מה:ח"או

  ).'תוס( נג :מ"חו

  .ג,  קמט-ד ,  קמח:חידושים

  א, פא
  . נג:מ"חו

  .א, קמט. ד,  קמח:חידושים

  ב, פא
  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

  .יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .א,  קמט:חידושים

  .ב-א,  שכו:ד"פס

  א, פב
  .ג,  קמט:חידושים

  ב, פב
  .ד-ג,  קמט:חידושים

  א, פג
  .ד,  עח:א"ז ח"אהע

  . שס:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג, קמט. א,  קמח:חידושים

  ב, פג
  . עה:ד"יו

  .ד,  רפט:ד"פס

  ב, פד
  . שי:ב"ז ח"אהע

  ב, פה
  .ב,  שמא:ד"פס

  א, פו
  .ב,  קלג:ד"פס

  ב, פו
  .ב,  רלח:חידושים

  א, פז
  ].טו[יד ,  צג:ד"יו

  .ג,  קמח:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רנד

  א, פח
  .ג,  כז:חידושים

  א, פט
  .ב-א,  יא:חידושים

  .ב,  שמה:ד"פס

  א, צ
  .ג,  כט:ח"או

  ב, צ
  .ג,  לא:ח"או

  . רצ:ד"יו

  .ז,  צא:א"ז ח"אהע

  ).'תוס( ז :מ"חו

  ב, צג
  .א, קמג. ב-א,  קמב:חידושים

  א, צד
  ).'תוס(לד . ל. ב,  ח:מ"חו

  .ב,  ק:חידושים

  ב, צד
  .ב,  קמב:חידושים

  ב, צה
  .ב,  ק:חידושים

  א, צו
  .מו. ה,  מה:ח"או

  .א,  רעג:ב"ז ח"אהע

, רלט. ד, רלח. ד,  רלז:חידושים
  .ב

  ב, צו
  .ג, קמז. ד,  קמ:חידושים

  א, צז
  .ב,  שו:ד"פס

  ב, צז
  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  . ל:מ"חו

  א, צח
  .א,  שה:ד"פס

  ב, צח
  .א,  שז:ד"פס

  א, צט
  .י,  שמה:ד"יו

  .ו,  קי:א"ז ח"אהע

  .ג,  כט:ד"פס

  ב, צט
  .ב-א,  רלז:חידושים

  צט
  .א,  קצח:חידושים

  א, ק
  .ב,  קמג:חידושים

  .ד, שו. ב, שג. ג,  רצז:ד"פס

  ב, ק
  .ב,  רלה:חידושים

  .א,  שז:ד"פס

  ב, קא
  .צה. י,  צג:א"ז ח"אהע

, רלט. ד, רלח. ד,  רלז:חידושים
  .ג-ב

  א, קב
  . דש:ב"ז ח"אהע

  .א, קמא. ד,  כז:חידושים

ב , רלט). י"רש(א ,  רלח:חידושים
  .ב, רמט). 'תוס(

  .ג, שלו. ב, קסא. ג,  לא:ד"פס

  ב, קב
  .א ואילך,  קיד:א"ז ח"אהע

ג , רפט). 'תוס( רסז :ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  .נז. ב, מט. ג ואילך,  ב:מ"חו

  ).י"רש(ב ,  צט:חידושים

  .ד,  רחצ:ד"פס

  א, קג
  ).י"רש(פה ). 'תוס(ה ,  ב:מ"חו

  .א,  לט:חידושים

  .ב,  ש- ד , רצט:ד"פס

  א, קד
  .קו. ב,  קב:א"ז ח"אהע

, רעג. ג, רמח.  רמא:ב"ז ח"אהע
  .ב, רפט. ה

  ).בהוספה( ח :מ"חו

  ב, קד
  .י,  פב:ד"יו

  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  .א,  כז:מ"חו

  א, קה
  .ג,  מו:מ"חו

  ב, קו
  . מה:מ"חו

  .א,  שלז-ד ,  שלו:ד"פס

  ב, קז
  .ג,  שמ:ד"פס

  ב, קח
  .ד,  נה:ח"או

  .ג,  לז:מ הוספות"חו

  א, קט
  .ה,  ה:ד"יו

  .ד-א,  נה:חידושים

  א, קי
  . רצד:ד"יו

  .פ. א ואילך, עו.  עה:מ"חו

-א, קלה. ד, קיח. ג,  יט:חידושים
  .ג

  .ד-ב, שא. ג,  ש:ד"פס

  ב, קי
  .א,  כט:ח"או

  . רצד:ד"יו

  .א,  ו:א"ז ח"אהע

  .ה,  ב:מ"חו

  .א, רמח). י"רש(ג ,  קלו:חידושים

  קי
  .א,  שיב:ד"פס

  א, קיא
  . פג:ד"יו

  .ג,  כח:ד"פס

  ב, קיא
  .ד,  שמה:ד"יו

  .ג,  כח:ד"פס

  א, קיב
  .ז,  כט:ח"או

  .א,  שיד:ד"פס

  א, קיג
  . רלא:ד"יו

  א, קיד
  .ה,  מו:מ"חו

  ב, קיד
  .ז,  שמה:ד"יו

  א, קטו
  . רלא:ד"יו

  ב, קיז
  .ב,  צו:חידושים

  בבא בתרא

  א, ב
 -ג , קמט). 'תוס(ד ,  יט:חידושים
  .א, קנ



  )בתרא בבא( בבלי תלמוד מפתח  

  

רנה

  ב, ב
  .ב-א,  קנ:חידושים

  א, ג
  .ג,  קפ:ד"יו

  ).ן"רמב(א , לב. ב ואילך,  ח:מ"חו

  ).'תוס(ג , רמה. א,  קנ:חידושים

  ב, ג
  . כ:ח"או

  .א,  שנא:ד"פס

  א, ד
  . שמג:ד"יו

  .ב,  קנ:חידושים

  ב, ד
  .א,  שנא:ד"פס

  א, ה
  .ג-ב,  קנ:חידושים

  .ב-א,  שנא:ד"פס

  ב, ה
  .יב,  צ:א"ז ח"אהע

  .א,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב, קנ. ג,  יט:דושיםחי

  א, ו
  .ד, רס. ג, קנ. ג,  יט:חידושים

  א, ז
  . קו:א"ז ח"אהע

  .ח,  ע:מ"חו

  ב, ז
  .ה,  נה:ח"או

  ).'תוס( קפח :ד"יו

  ב, ח
  . קצה:ד"יו

  .א,  כז:מ"חו

  .ג,  קנ:חידושים

  א, ט
  . מב:ח"או

  . קצה:ד"יו

  .א,  כז:מ"חו

  .א,  קנא-ג ,  קנ:חידושים

  ב, ט
  .א,  סא:ד"יו

  ב, יא
  .ג,  פח:חידושים

  א, יב
  . פז:מ"חו

  ב, יב
  . כג:מ"חו

  ).'תוס(ג -א,  קנא:חידושים

  .א, שיט. א, שיח. ד,  שיז:ד"פס

  א, יג
  .ז,  ו:א"ז ח"אהע

  .א ואילך,  כד:מ"חו

  ).בהוספה( ח :מ"חו

  ב, יג
  .א,  רפג:ב"ז ח"אהע

  א, יד
  ).'תוס(ב ,  יד:ח"או

  א, טו
  ).'תוס(ד ,  לה:ח"או

  .ד,  שמג:ד"פס

  א, יז
  .ג,  קנא:חידושים

  ב, יז
  .ג,  קנא:חידושים

  א, יח
  .ג,  קנא:חידושים

  ב, יח
  .א,  קנב-ג ,  קנא:חידושים

  א, יט
  .ג, קנא. ד,  קלז:חידושים

  א, כ
  .ז,  קנח:ד"יו

  ב, כ
  . כב:ד"יו

  ).'תוס(ב ,  לז:מ"חו

  ב, כא
  .א, לז.  כג:מ"חו

  ב, כב
  . קצה:ד"יו

  .ה,  א:מ"חו

  א, כג
  .ד ואילך,  ק:א"ז ח"אהע

  ב, כג
  .ה ואילך,  קלז:ד"יו

  ).'תוס(ד ,  פא:א"ז ח"אהע

  .ד,  שכה:ד"פס

  א, כד
  .ה,  קלז:ד"יו

  .ב,  נו:א"ז ח"אהע

, רסו). י"רש(ג -ב,  קפח:חידושים
  .א

. א, רכט. ד, רכח. ד,  קנט:ד"פס
  ).י"רש(ד , רלא

  ב, כד
. רצד. ג, קנא. קנ. ה,  קלז:ד"יו

  .יט, שיד

. יז, סו). 'תוס( מד :א"ז ח"אהע
  .ד, פא

  .א,  נ:ב הוספות"ז ח"אהע

  .ה,  ב:מ"חו

  .ג, רכה. ב,  פד:חידושים

  א, כה
  ).י"נ(ד ,  קנא:חידושים

  .ב,  שמא:ד"פס

  ב, כה
  .ג, כח. כב.  כ:ח"או

  ב, כו
  . פז:מ"חו

  א, כח
  .ד,  קפא:ב"ז ח"אהע

  .ג, רנא. ג,  רלט:חידושים

  ב, כח
  . קעט:ד"יו

  .ג, רנא. א,  קג:חידושים

  א, כט
  . שכא:ב"ז ח"אהע

  ד,  קיח:חידושים

  ב, כט
, רמ). א"רשב(ד ,  רלט:חידושים

  ).'תוס(א 

  א, ל
  ).'תוס(ה ,  לג:א"ז ח"אהע

  .ג ואילך,  שב:ב"ז ח"אהע

ד , צב). ם"רשב(א ,  ח:חידושים
  .א, רמ). 'תוס(

  ב, ל
  .ג-ב, רמ). 'תוס(ב ,  קנב:חידושים

  א, לא
 ג, נד. ג ואילך,  מח:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  .ד,  רצח:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ג ,  רמ:חידושים

  ב, לא
  .רמז. ב,  ב:ד"יו

). ם"רשב(ט ,  מח:א"ז ח"אהע 



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רנו

  .ט, סה. ג ואילך, נד

. ב ואילך, רצה.  רלט:ב"ז ח"אהע
  .תי

  ).בהוספה( ו :מ"חו

  לא
  ).ן"רמב(א ,  פה:חידושים

  א, לב
  .ד ואילך,  קלח:ד"יו

. עא). 'תוס(לא .  כג:א"ז ח"אהע
  .ב, קכט

. ו ואילך, רצה.  רלט:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(ח , שז

  .ד,  צז:ד"פס

  ב, לב
  ).'תוס(ז , נה. ה,  נ:א"ז ח"אהע

  .ז ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ג ,  ב:מ"חו

  .ב,  קנב:חידושים

  א, לג
  .קכב). 'תוס(ה ,  לג:א"ז ח"אהע

  .א ואילך, שח. ד,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קיח:חידושים

  ב, לג
  .ה,  לג:א"ז ח"אהע

  .רצט. יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  . כא:מ"חו

  ).ם"רשב(ב ,  קנב:חידושים

  לג
  ).ן"רמב(ג ,  רכח:חידושים

  א, לד
  ).'תוס(ה ואילך ,  לג:א"ז ח"אהע

  .כא. א ואילך,  יב:מ"חו

ב , קנב. ד,  קיח:חידושים
  ).ם"רשב(

  ב, לד
  .ג,  רלה:חידושים

  .א,  שו:ד"פס

  א, לה
  .ג,  רלה:חידושים

  .ג-ב,  שיח:ד"פס

  ב, לה
  .קטו. ט,  קיד:א"ז ח"אהע

  . סב:מ"חו

  א, לו
  ).'תוס(ו ,  מט:ח"או

  .ג,  רמ:חידושים

  א, לט
  . ערב:ב"ז ח"אהע

  ב, לט
ב , רמ). 'תוס(ב ,  קנב:חידושים

  ).'תוס(

  א, מ
', תוס(א ,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ח, תלד. ז, רלד). ם"רשב

  .ב ואילך,  לא:מ"חו

  ).'תוס (ד, רמ. ג,  פג:חידושים

  ב, מ
  .יד,  שמה:ד"יו

). ן"רמב(לט . ב,  לו:א"ז ח"אהע
  .ה, ק

, רסח. א ואילך,  רסב:ב"ז ח"אהע
). ן"רמב(ה , רפט). ן"רמב(ה 
  .ח, תלד. יג, רצ

. ג, רמ). ן"רמב(ב ,  קיג:חידושים
  .ג, רמא

  .ג,  שמו:ד"פס

  א, מא
  .ז,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ב, מא
נימוקי (ח ,  מט:א"ז ח"אהע

ז , נד. א ואילך, נ). יוסף
  .ב ואילך, פו). 'תוס(

  ).ם"רשב(ח ,  רצז:ב"ז ח"אהע

). י"נ(ב , קנז. ב,  קנד:חידושים
  .ב, רמב). 'תוס(א , קנח

  א, מב
  .ב, רמ. ד,  צב:חידושים

  ב, מב
  .ב,  לז:מ"חו

  ).'תוס(ג , קלו. ד,  קלד:חידושים

  .ב,  שי:ד"פס

  א, מד
  ).'תוס(ב ,  רמז:ב"ז ח"אהע

  א, מה
  .יא, מח). 'תוס(ז ,  מ:א"ז ח"אהע

  ב, מה
  .ה,  מ:מ"חו

  א, מו
  .ב,  רמ:חידושים

  .ד,  שלה:ד"פס

  א, מז
  .א,  קט:א"ז ח"אהע

  ).ם"רשב(ד ,  טז:מ"חו

  .ב,  קנב:חידושים

  ב, מז
  .ז,  קנח:ד"יו

. א, צח. ב ואילך,  לו:א"ז ח"אהע
  .ה ואילך, ק

). ם"רשב(ג ,  רסב:ב"ז ח"אהע
  .ה, ער. ח, רסח

  . סו:מ"חו

  .ב,  רמא:חידושים

  א, מח
  ).'תוס(ג ואילך ,  לו:א"ז ח"אהע

', תוס(ד ואילך ,  רסב:ב"ז ח"אהע
ח , ער). 'תוס(רסג ). ם"רשב

  ).ם"רשב(

  ב, מח
. א ואילך, רסב.  רכו:ב"ז ח"אהע

, רצ). ם"רשב', תוס(ה , רעא
  .תי). 'תוס(טז 

  ).'תוס(ד -ג,  רמ:חידושים

  א, מט
  ).ם"רשב(א ,  ק:חידושים

  .ד-ג,  שמט:ד"פס

  ב, מט
  ).ם"רשב(ז ,  מט:ח"או

  .ג,  קכ:חידושים

  א, נ
  .ג-ב,  קכ:חידושים

  .א,  שמט:ד"פס

  א, נא
  .ב,  מה:ח"או

  ב, נא
  ).'תוס( מה :מ"חו

  .ג,  רלט:חידושים

  ב, נב
  .א,  מה:ח"או

  .צה. ח,  יד:א"ז ח"אהע

  .סה). ם"רשב(א ,  לא:מ"חו

  א, נג
  ).'תוס(א ,  מה:ח"או

  . צה:א"ז ח"אהע

  ).ם"רשב(א ,  לא:מ"חו

  ב, נד
  .פט. ו, מט. ד,  מה:ח"או

  . לח:מ"חו

  .ג, שיט. א,  יב:ד"פס



  )בתרא בבא( בבלי תלמוד מפתח  

  

רנז

  א, נה
  .א ואילך, מט. ב ואילך,  ב:מ"חו

  ב, נה
  ).'תוס(ג ,  קמב:ד"יו

  ).'תוס(ו ואילך ,  מט:א"ז ח"אהע

ד , קעג). 'תוס(ד ,  סה:חידושים
  ).'תוס(ב , קפג). 'תוס(

  ב, נו
). ן"רמב(ג ,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ט ואילך, שט. ב, רצז

  ).ם"רשב(א ,  קסט:חידושים

  א, נז
  ).'תוס(י ,  מח:א"ז ח"אהע

  ב, נז
  ).'תוס(ב ,  ע:מ"חו

  .ב, קנב. ג,  קב:חידושים

  ב, נח
  .ג-ב,  קנב:חידושים

  א, ס
  .א,  עט:ד"יו

  ב, ס
  ).ם"רשב(ב ,  קלט:א"ז ח"אהע

  . פז:מ"חו

  .א,  ו:חידושים

  .ב,  לח:ד"פס

  ב, סא
  ).ן"רמב(ב ,  קלג:חידושים

  א, סב
  .ד,  ע:חידושים

  ב, סב
  ).'תוס(ד ,  שנא:ד"פס

  א, סג
ח , ע. א ואילך, ח. ז,  ב:מ"חו

  ).ם"רשב(עא ). ם"רשב(

  ב, סג
  ).ם"רשב(ח ,  ע:מ"חו

  ).ש"רא(ד ,  רפד:ד"פס

  א, סד
  .א,  קסה:ד"יו

  א, סה
  .ג,  רסז:חידושים

  ב, סה
  .ה,  נה:ח"או

  ).ם"רשב (יז, )א(קעו .  קע:ד"יו
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  .ד ואילך,  נ:א"ז ח"אהע

  .נח. ב,  מ:מ"חו

  ב, מז
  .ב,  ב:ד"יו

  .ז, נ. ו,  מח:א"ז ח"אהע

  א, מח
, מט. ב ואילך,  מח:א"ז ח"אהע
. ב ואילך, סה. ז, נד. ז, נ. יא
  .ד ואילך, פו

  .ד,  נ:ב הוספות"ז ח"אהע

  .א,  רמז:חידושים

  ב, מח
א , טז. טו). י"רש(ג ,  יב:מ"וח

  .ז, ע. נח. ואילך



  )זרה עבודה( בבלי תלמוד מפתח  

  

רסה
  .ד,  קס:חידושים

  .ב,  שכב:ד"פס

  ב, מט
  .ז,  צא:א"ז ח"אהע

  .ד-ג,  קס:חידושים

  עבודה זרה

  ב, ב
  .ה,  רב:ד"יו

  א, ג
  . ר:ד"יו

  א, ו
  .ב, קצז. ו,  נט:ד"יו

  .ב,  עד:חידושים

  ב, ו
  . רצ:ד"יו

  .ג,  סו:חידושים

  א, ז
  .א ואילך, קצז. ד,  ה:ד"יו

  ).'תוס(ה ,  נח:א"ז ח"אהע

  ב, ז
  .ב-א,  שמא:ד"פס

  א, ח
  .ב,  שמא:ד"פס

  א, ט
  .רלה. ב,  רלד:ב"ז ח"אהע

  ב, ט
  .ג,  רמט:חידושים

  ב, י
  .ט,  רב:ד"יו

  .ד,  נה:חידושים

  א, יא
  . צא:ד"יו

  ב, יא
  . קטו:ח"או

  .ב,  יב:ד"פס

  א, יב
  ).'תוס(א ,  נה:ח"או

  ב, יב
  .א,  צח:א"ז ח"אהע

  א, יג
  .ג,  יב:ד"יו

  א, טו
  . רצ:ד"יו

  .ו,  נו:א"ז ח"אהע

, רמט. ד, קמ. ד-ג,  כז:חידושים
  .ד

  ב, טו
  . רצ:ד"יו

  טו
  .ג-ב,  רלז:חידושים

  א, יז
  ).'תוס(ד ,  לה:חידושים

  ב, יט
  ).'תוס(ג , שנד. ב,  רו:ד"פס

  א, כ
  ).'תוס(ב ,  סו:חידושים

  ב, כ
  .ד,  רמט:חידושים

  .ב,  רו:ד"פס

  ב, כא
  .פז). 'תוס(ב ,  כט:ח"או

  .ג, יא. א,  ט:ד"פס

  א, כב
  .א,  לא:ח"או

  א, כג
  ).'תוס(ג ,  כד:א"ז ח"אהע

. ד-ב, צה). י"רש(ד ,  צד:חידושים
  .ד, רמט

  א, כד
  . נז:ד"יו

  ב, כה
  .א,  רנ:חידושים

  ב, כו
  .ב,  צב:ד"יו

  א, כז
  ).'תוס(ג ואילך ,  ב:ח"או

  .שמו). י"רש(ה ,  קמח:ד"יו

  ).'תוס(רסז  :ב"ז ח"אהע

  .ג,  קסב:חידושים

  .א,  רפ:ד"פס

  ב, כז
  ).ן"ר( פא :ד"יו

  א, כח
  ).י"רש(ה , קמח. א,  קיט:ד"יו

  כח
  .א,  ריד:חידושים

  א, כט
  ).י"רש( צא :ד"יו

  ב, כט
  .א,  עט:ד"יו

  .ב,  כו:חידושים

  א, ל
  .ה, כח). י"רש(א ,  טו:ח"או

  .ז, קמח.  מה:ד"יו

  ב, ל
  .ד,  כז:ח"או

  .ח,  יא:א"ז ח"אהע

  א, לא
  .ב ואילך,  נה:ח"או

  .ב,  פז:א"ז ח"אהע

  ב, לא
  .ה, רסו.  מה:ד"יו

  א, לב
  .ו,  עט:ד"יו

. רלז. ג, רל. א,  רטז:ב"ז ח"אהע
  .רנז. ה, רנב

  .א,  רנ:חידושים

  א, לג
. פ. ד, עט). 'תוס(א ,  סז:ד"יו

  .רפה. קעד

  ב, לג
  .פ. ו,  עט:ד"יו

  .ג, קסח). ן"ר(ד ,  כה:חידושים

  .א, קפג. ב,  קעח:ד"פס

  לג
  .ב,  לג:ד"פס

  א, לד
  ).'תוס( קה :ח"או

  ).'תוס(ב ,  לח:ד"פס

  ב, לד
  .א,  נה:ח"או

  ).'תוס(ב ,  רנא:חידושים

  א, לה
  .ג-א,  קסח:ד"פס

  ב, לה
  . נט:ח"או

  . עה:ד"יו

  .ג, ס. ג,  י:חידושים

  א, לו
  . נג:ח"או

  . קפח:ד"יו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רסו

  ב, לו
  .ב,  קצא:חידושים

  א, לז
  .ג,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .א, רנ. ג-ב,  קצא:חידושים

  ב, לז
  .ד, קנז. ו,  קלח:ד"יו

  לז
  ).ן"רמב(א ,  קפט:ד"פס

  א, לח
  .ב,  סו:חידושים

  ב, לח
  .א,  רנ:חידושים

  ).'תוס(א ,  קפט:ד"פס

  א, לט
  .ב,  נה:ח"או

  .ד, סא. ב, כה). ן"רמב(ו ,  א:ד"יו

  ב, לט
  .א ואילך,  נה:ח"או

  . רמט.א ואילך, ה. ו,  א:ד"יו

  ב, מ
  .יב,  שז:ב"ז ח"אהע

א , קסא). ן"ר(א ,  קלד:חידושים
  ).'תוס(

  א, מא
  ).'תוס(ח ,  מז:ד"יו

  ב, מא
, מט). 'תוס(ה ,  כד:א"ז ח"אהע
  .קכה. ח

  .ד-ג, סה. ד,  סד:חידושים

  .א, רג. ב, קצה. ג,  קצד:ד"פס

  א, מב
  . פא:ד"יו

  ).'תוס(ח ,  מט:א"ז ח"אהע

  ).י"רש( קסג :ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד -ג,  סה:חידושים

  ב, מב
  . פא:ד"יו

  א, מג
  . יט:מ"חו

  ב, מד
  ).'תוס(א ,  לה:חידושים

  א, מה
  .יח. ח,  טו:א"ז ח"אהע

  ב, מה
  ).י"רש(י ,  טו:א"ז ח"אהע

  .א,  רנ:חידושים

  א, מו
  .יח. ח ואילך,  טו:א"ז ח"אהע

  ב, מו
  ).'תוס( רכד :ד"יו

  ).'תוס(ח ואילך ,  טו:א"ז ח"אהע

  .ב-א, ה רל:חידושים

  א, מז
  . רכד:ד"יו

  .ב,  רלה:חידושים

  א, מח
  . פא:ד"יו

  ב, מח
  ).י"רש(ג ,  קפג:ד"יו

  א, מט
  ).'תוס(א , רנ. ד-ג,  רח:חידושים

  ב, מט
  .ג, קפג.  פא:ד"יו

  .ב,  שמה:ד"פס

  ב, נא
  . פא:ד"יו

  א, נב
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  א, נג
  ).ט"תויו( פא :ד"יו

  ב, נג
  .ח,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ג, רנ. ד,  קכח:חידושים

  א, נד
  . כד:ח"או

  ).'תוס( צ :ד"יו

  ב, נד
  .ג,  קפג:ד"יו

  ב, נה
  .ג,  רנז:חידושים

  ב, נו
  ).'תוס(ג ,  קסט:ד"יו

  א, נז
  .ג,  רמז:ב"ז ח"אהע

  .א,  קסב-ג ,  קסא:חידושים

  ב, נז
  .ח, קצז. ו,  עט:ד"יו

  א, נח
  .צא.  עז:ד"יו

  .ו,  רחצ:ב"ז ח"אהע

  א, נט
  . ט ואילך, טו:א"ז ח"אהע

  ב, נט
  .רכה. ג,  קפג:ד"יו

  .ג-א,  כה:ד"פס

  א, ס
  .ב,  עט:ד"יו

  ).'תוס(ד ,  מז:חידושים

  ב, ס
  .ג,  מה:ח"או

  .א,  קסב-ג ,  קסא:חידושים

  א, סא
  ).י"רש(ג ,  מה:ח"או

  .א,  קסב:חידושים

  ב, סא
  .ו,  נה:ח"או

  א, סב
  ).'תוס(ג ,  סו:חידושים

  ב, סב
  .ז,  מט:ח"או

  .ב,  קסב:חידושים

  א, סג
  . צט:ח"או

  . רל:ד"יו

  .ב,  קסב:חידושים

  .א, לא. ג, ל. ג,  כז:ד"פס

  ב, סד
  .פג.  עז:ד"יו

  א, סה
  .ג,  מט:ח"או

  ב, סה
  .ס.  נט:ח"או

  .ד,  ח:מ"חו

  ).'תוס(ב , רפד. ב,  קפז:ד"פס

  סו
  .ג,  רח:חידושים

  א, סז
  .ז,  ע:ד"יו

  .א,  סז:חידושים



  )עדיות( בבלי תלמוד מפתח  

  

רסז
  .ב,  קפז:ד"פס

  ב, סז
  .ז, ע.  ה, סז:ד"יו

  א, סח
  .ב, קפז. ג,  קסח:ד"פס

  ב, סח
  ).י"רש(ד ,  סג:ד"יו

  .א,  קפט:ד"פס

  א, סט
  .ב ואילך,  נה:ח"או

  .א,  ע:ד"יו

  .ד,  רנ:חידושים

  .ב,  קפט:ד"פס

  ב, סט
  . נג:ח"או

  .ד,  רנ:חידושים

  א, ע
  .ח,  נה:ח"או

  א, עא
  .ו,  עח:מ"חו

  .ב-א, קסב. א,  צו:חידושים

  .א,  כח-ד ,  כז:ד"פס

  ב, עא
  .ג,  לד:ח"או

  ).'תוס( שנו :ד"יו

  .ו,  עח:מ"חו

  .א,  קסב:חידושים

  .ד,  כח:ד"פס

  א, עב
  .א,  לז: הוספות.א, לב.  ד:מ"חו

 -ד , קעד). י"רש(ב ,  קע:חידושים
  ).י"רש(א , קעה

  ב, עב
  .א ואילך,  קסט:ד"יו

  .ד, רנח. ג,  רנז:חידושים

  א, עג
-ב, כט). ן"רמב(א ,  כט:חידושים

). ן"רמב(ב -א, לא. ג-א, ל. ג
  .א, סז

  ב, עג
  .א,  כז:ח"או

  .ד,  רא:חידושים

  א, עד
  .רלא. ח,  ע:ד"יו

  .א,  קסב:חידושים

  ב, עד
, מא). ן"רמב(ד -א,  מ:חידושים

  .א, רנ). ן"רמב(ב -א

  א, עה
  ).'תוס(ג , קעב. ד,  קע:חידושים

  א, עו
  . נב:ח"או

  ).'תוס(א ,  קפח:ד"פס

  עדיות

  י, א
  . שכ:ד"יו

  יא, א
  .ד-ג,  נו:חידושים

  יד, א
  .א,  רפד:ד"פס

  ב, ב
  .קנד. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ו, ב
  .ב, מד). ם"רמב(ד ,  לו:חידושים

  ח, ב
  ).ב"רע(ד , קעז. ד,  נו:חידושים

  ב, ג
  .א,  קע:חידושים

  יב, ד
  .ב,  נה:ד"יו

  ב, ה
, קעה. ד, קעד. ב,  כד:חידושים

ב , רסא). ד"ראב(ג -א
  ).ד"ראב(

  ה
  .ג,  קצא:דושיםחי

  ב, ו
  .ב,  קצא:חידושים

  ב, ז
  .ב,  קסט:חידושים

  ג, ז
  .ב, קסז. ב ואילך,  קסה:ד"יו

ג , קפ). ד"ראב(א ,  קעא:חידושים
  .א, רסא). ד"ראב(

  ד, ז
  .ד,  קסד:ד"יו

  ).ד"ראב( רסא ב :חידושים

  ה, ז
  .רלה. ז,  רלד:ב"ז ח"אהע

  ו, ז
  .רלה. ז,  רלד:ב"ז ח"אהע

  ח, ז
  .ב,  קסג:ד"יו

  ט, ז
  .ד,  קיט:חידושים

  ב, ח
  .ט,  מח:א"ז ח"אהע

  .א,  שנד:ב"ז ח"אהע

  ג, ח
  .ב,  רפח:ד"יו

  .א,  קסא:חידושים

  .ג,  קצג:ד"פס

  אבות

  ה, א
  .ד,  שמה:ד"יו

  .ז,  פב:מ"חו

  י, ג
  ).ט"תוי(א ,  פב:מ"חו

  ).ט"תוי(א ,  כג:חידושים

  יג, ג
  .ט,  סט:ח"או

  יח, ג
  ).י"רש(ד -ג,  יג:חידושים

  יב, ד
  .ב,  יא:א"ז ח"אהע

  . נ:מ"חו

  ט, ה
  .ג,  יג:ד"פס

  הוריות

  א, ב
  .ד,  קמח:ד"פס

  א, ג
  .ד,  מז:חידושים

  ב, ג
  . קפח:ד"יו

  א, י
  .א,  לא:חידושים

  א, יא
  .ג ואילך,  א:ד"יו

  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

  ב, יא
  . כא:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רסח

  א, יג
  . ש:ד"יו

  זבחים

  א, ב
  .א,  רנא:חידושים

  ב, ב
  .ג ואילך,  ב:ח"או

  .ג,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .א,  רנא:חידושים

  א, ג
  .ג,  רטז:ב"ז ח"אהע

  ב, ד
  ).'תוס(ו ,  רעא:ב"ז ח"אהע

  א, ו
  .ג,  רכב:ד"יו

  ב, יב
  ).י"רש(ד ,  קכג:חידושים

  א, יט
  .ד,  לח:חידושים

  א, כב
. א, רסב). י"רש(ג ,  קעז:חידושים
  .א, רסד

  ב, כד
  .ד,  ה:ח"או

  ב, כה
  .ב ואילך, קפב. ד, )ב( קעו :ד"יו

  . דש:ב"ז ח"אהע

  .א, רסב). י"רש(ד ,  קעג:חידושים

  .ב,  קסא:ד"פס

  א, כט
  .ז ואילך,  קנז:ד"יו

  א, ל
  .ב,  קכא:א"ז ח"אהע

ב ואילך ,  רפח:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  ב, מו
  .ג,  ב:ח"או

  א, מט
  .ג,  עט:חידושים

  א, נג
  .א ואילך,  סז:ח"או

  א, נט
  .ג,  סז:ח"או

  ב, סב
  .א,  סז:ח"או

  א, סד
  .ד,  סח:חידושים

  א, סח
  ).'תוס( יח :ד"יו

  א, עא
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  ב, עא
  ).'תוס( עב :ד"יו

  א, עב
  .א,  ע:ד"יו

  ב, עב
  ).'תוס(ג , קפג). 'תוס( עב :ד"יו

  א, עג
  .ח,  ע:ד"יו

  א, עד
  .א, רפח). י"רש(ט ,  סו:ד"יו

  .א,  כ:חידושים

  .ג, קצה. ג,  קצב:ד"פס

  ב, עד
  .א, רפח. עב). י"רש(ג ,  נט:ד"יו

  .יז, צ). י"רש( עד :א"ז ח"אהע

  ).י"רש(ג ,  קמו:ד"פס

  א, עה
  . שמו:ד"יו

  ב, עז
  .ג,  קכו:ד"יו

  א, עח
  .ג ואילך,  רלו:ד"יו

  .ב,  ל:חידושים

  ב, עח
  .ה,  נז:ח"או

  א, עט
  .ב,  ל:חידושים

  א, פ
  .שנט. ו,  רו:ד"יו

  ב, צא
  . סח:ד"יו

  .ב,  סז:חידושים

  ב, צב
  .ג,  נז:חידושים

  א, צג
  .ב,  קסא:ד"פס

  ב, צג
  .ג,  נז:חידושים

  א, צד
  .יד, )א( קעו :ד"יו

  .א, נח. ג,  נז:חידושים

  ב, צד
  .ב,  קסב:ד"יו

  .ד-ג, נז. ב,  מו:חידושים

  .ג,  טז:ד"פס

  א, צה
  .ו, )א( קעו :ד"יו

  ב, צה
  .ד-א,  מ:חידושים

  א, צו
  ).י"רש(א ,  סט:ד"יו

  ).'תוס(ג -א,  מ:חידושים

  .א, קעח. ד,  קעז:ד"פס

  ב, צח
  .ז,  קנח:ד"יו

  ב, קג
  .קנד. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ב, קה
  ).'תוס( י :ח"או

  .ב-א,  קע:חידושים

  א, קו
  .ב,  סו:חידושים

  א, קט
  ).'תוס(ב ,  ע:חידושים

  מנחות

  ב, ג
  . עא:מ"חו

  א, ז
  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

  א, י
  .ט, ה. א,  ד:ח"או

  ב, טו
  .ד,  קז:חידושים

  א, כא
  .ב,  קנ:ד"פס

  ב, כג
  .ה,  רלו:ד"יו



  )מנחות( בבלי תלמוד מפתח  

  

רסט

  א, כד
  .ב,  קע-ד ,  קסט:חידושים

  ב, כד
  .ד,  קע:חידושים

  ב, כו
  .ד,  שמא:ד"פס

  א, כז
  .ח, רב. א,  קנח:ד"יו

  א, כח
  .א,  יז:ח"או

  ב, כח
  .א,  רכא:ד"יו

  א, כט
  .ה, יח. א,  יז:ח"או

  .ב, רו. ב,  רה:ד"יו

  . שפט:ב"ז ח"אהע

  ב, כט
  . טז:ח"או

  .א ואילך, רו.  ב, רה:ד"יו

 .שפט. קסט. ג,  קסה:ב"ז ח"אהע
  ).י"רש(ד ,  נד:הוספות

  ).'תוס(ד , קח. ג,  נ:חידושים

  .ב,  ריג:ד"פס

  א, ל
  ).'תוס(ד , לה.  ט:ח"או

  .ו,  רנו:ב"ז ח"אהע

  .ד,  שמג:ד"פס

  ב, ל
  . עד:ח"או
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  .ג, קמח. א, קכח. ג,  קיח:ד"פס

  א, נ
  . רנו:ד"יו

  ).'תוס(ג ,  צט:חידושים

  ב, נ
  .רסא. ו, נב. א,  מח:ד"יו

ג , קיח). 'תוס(ד , נא. א,  נ:ד"פס
, קכח. א, קכו. ג, קכה). 'תוס(
  ).'תוס(ב -א

  א, נא
  .ט,  יח:ח"או

, קכב. א ואילך, נב. ז, מ.  כד:ד"יו
  .ערה. ב

  ).'תוס(ג ,  פא:א"ז ח"אהע

ד , צא). א"רשב(ג ,  פד:ד"פס
ד , קיח. ד-א, ק). א"רשב(
ד -ב, קכח. ד, קכה). י"רש(
, קנז). תוס(ב , קלח). א"רשב(
  .ד



  )חולין( בבלי תלמוד מפתח  

  

רעג

  א, נב
  .ג,  רו:ד"יו

  . תד:ב"ז ח"אהע

  .ד,  עב:חידושים

  .א, קמב. ג,  מו:ד"פס

  ב, נב
  .א ואילך, נב. ה,  כ:ד"יו

  ).א"רשב(א ,  קסה:חידושים

, נא. א, מח. ג,  מו-א ,  מה:ד"פס
  .ג, קכה. ד, קיג. א

  א, נג
  . נז:ד"יו

  .י,  רצה:ב"ז ח"אהע

. א, קלב). א"רשב(א ,  סה:ד"פס
  .ג, קלז

  ב, נג
  . ס:ח"או

, י"רש(רסט . נז. ו,  מד:ד"יו
  ).'תוס

  .ד,  מה:א"ז ח"אהע

  .ו,  רצב:ב"ז ח"אהע

  .ד, רט. ג,  קיח:ד"פס

  א, נד
  ).'תוס(רסט . א, נט.  מה:ד"יו

  .ה,  טז:א"ז ח"אהע

  .א,  רנד:חידושים

). י"רש(א , פט. א, ע. א,  נח:ד"פס
  .א, קכו

  ב, נד
  ).א"רשב(ג ,  קסה:חידושים

א , ע). א"רשב(ג ,  מו:ד"פס
  .ד, קכה). א"רשב(

  א, נה
). י"רש(צה ). י"רש(ז ,  סג:ד"יו

ו , )א(קעו . א ואילך, קמב
, י"רש(ה , )ב(קעו . ואילך
  ).'תוס

  .א, פ. ד,  מט:ד"פס

  ב, נה
. י, קלז. ב ואילך, מד. א,  מב:ד"יו

  .ג, רסו. ב, רכו

  .ב,  קלא:ד"פס

  א, נו
  .א, נט. כב. כא). י"רש(א ,  כ:ד"יו

, קכח. ב, סא. ג, נא. ג,  מו:ד"פס
  .א, קמח. ג

  ב, נו
  .רסב. ג, קכו. ג,  לו:ד"יו

  .ב, קסו. ג,  קסד:חידושים

  .ג,  סז:ד"פס

  נו
  .ג,  קכח:ד"פס

  א, נז
,  סז: הוספות.רסא. ב,  נט:ד"יו

  .א

  .ג, קסה. ג,  קסד:חידושים

  ב, נז
  .ד, פה. ב,  מו:ד"פס

  א, נח
  .רסח. ו, סז. א,  סג:ד"יו

. ג,  קסד-ד , קסב. ב,  קמו:ד"פס
, ר. א, קצח. ג-א, קצז. א, קסו
  .א

  ב, נח
ג , רסד. רסב. רסא.  יט:ד"יו

  .ואילך

  .ד, רנא. ב,  קסד:חידושים

  .ב, עא. א,  נא:ד"פס

  נח
  ).ן"ר( רנג :חידושים

  א, נט
  .רסב. א, קסו. א,  ס:ד"יו

  .ג-א,  נו:חידושים

  ב, ס
  . סב:מ"חו

  א, סא
  ).'תוס(א ,  ס:ד"יו

  א, סב
  .ב,  סד:ח"או

  .ב ואילך,  סא:ד"יו

  .ב,  נ:חידושים

  א, סג
  ).י"רש(ו ,  ס:ד"יו

  א, סד
  . רכז:ד"יו

  ב, סד
  .א,  קנ:ד"פס

  א, סה
  .ערה. ד, רי. א ואילך,  ס:ד"יו

  .ד,  קנז:ד"פס

  א, סו
  .ה,  סא:ד"יו

  ב, סו
  .א,  סא:ד"יו

  .א,  קסא:ד"פס

  א, סז
  .ב, קסה. א,  נא:ד"פס

  ב, סז
  .רעח). י"רש(ב ,  סג:ד"יו

  .ד-א,  קעט:חידושים

  א, סח
  .א,  מב:ד"יו

  .ב, רכז. ד,  קצ:חידושים

  ב, סח
  .א,  כד:ד"יו

  א, סט
  .ב ואילך, סג. ג,  כו:ד"יו

  א, עא
  .ג,  קנח:ד"יו

  ב, עא
  . מב:ח"או

  א, עב
  .א,  קנח:ד"יו

  ב, עב
  .א, קנח. ח,  סג:ד"יו

  א, עג
  ).'תוס(קנט . א ואילך,  קנח:ד"יו

  .א,  קסה:חידושים

  .ג,  קמז:ד"פס

  א, עד
  .לךו ואי, סג. ו,  נב:ד"יו

, קסה. ג, קסד. ב,  קסג:חידושים
  ).'תוס(א 

  א, עה
  .ד, קכו). 'תוס(ט , סג. ג,  כו:ד"יו

  ב, עה
  .ה, סג. ו,  נב:ד"יו

  .ב,  קי:חידושים

  א, עו
  .רסא). א"רשב(א ,  כד:ד"יו

  .עד. א,  נט:א"ז ח"אהע

. ג, קסה. ג-ב,  קסד:חידושים
  .א, קסו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רעד

  ב, עו
  .א,  רו:ד"יו

-ג, קסד. ג, סז. ג-א,  נו:חידושים
  .א, קסח. ג-א, קסו. ד

  .א, קמד. ב,  מה:ד"פס

  עו
  .ג,  קמג:ד"פס

  א, עז
  .רעו. ג,  סג:ד"יו

-ב, קסו. ד, קסד. ג,  נו:חידושים
  .ד, קצ. ג

  א, עט
  . ערה:ד"יו

  .ג, פז. ו,  מט:א"ז ח"אהע

  .ד,  מא:חידושים

  .ב,  קנז:ד"פס

  ב, עט
  .א, סד). י"רש(ה , ז. ד,  ד:ח"או

  א, פ
  .ד,  יט:םחידושי

  ב, פא
  .ב,  טו:ד"יו

  א, פג
  .נט. ג ואילך,  ל:ח"או

  .טז,  ערה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  שט:ד"פס

  א, פד
  ).'תוס(ג ,  נה:ד"יו

  א, פה
  ).'תוס(ב ואילך ,  ג:ח"או

  .ג,  רו:ד"פס

  א, פו
  .ה,  ג:ד"יו

  . ל:א"ז ח"אהע

  .ג, רכו. ד,  רכה:חידושים

  ב, פו
  .ה, קלט. עט. ט,  ח:ד"יו

  .ח,  מט:א"ז ח"אהע

  .יד,  שז:ב"ז ח"אהע

. ב, פג. ב, סה. ב,  סג:חידושים
  .ד, רט. ב, קפג

  .א, קלג). 'תוס(ג ,  קב:ד"פס

  פו
  .א,  רסח:חידושים

  א, פז
  .ג,  קכו:ד"יו

ב , ל). 'תוס(ג -ב,  כט:חידושים
  ).'תוס(

  ב, פז
  .ג,  קכו:ד"יו

  ).'תוס(ב ,  כט:חידושים

  א, פח
ך ד ואיל, ז). 'תוס(ד ,  ד:ח"או

  ).'תוס(

  ב, פח
  ).'תוס( קסג :ב"ז ח"אהע

  א, פט
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ב, פט
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ב, צא
  .ב,  שמא:ד"פס

  ב, צב
  .א,  ע:ד"יו

  א, צג
  . רעח:ד"יו

  .ב,  קסג-ד ,  קסב:חידושים

  .ג, קמח. ג,  קכג:ד"פס

  ב, צג
  ).'תוס(רעח . ב,  ה:ד"יו

  ב, צד
  . ס:ח"או

  א, צה
  ).'תוס( ס :ח"או

  . קפח:ד"יו

  ב, צה
  .ג,  נה:א"ז ח"אהע

  .ג,  קלז:חידושים

  .ג,  קעה:ד"פס

  א, צו
ב , מט. ב ואילך,  יד:א"ז ח"אהע

  .יא, פו. ואילך

. ב, רפו. ה ואילך,  רו:ב"ז ח"אהע
  ).א"ריטב(שנט 

  ).'תוס( עב :מ"חו

, שלו). 'תוס(ד , שלג. ד,  ה:ד"פס
  ).'תוס(ב 

  ב, צו
  .א, רנה. ב-א,  קסח:חידושים

  .ד,  רט:ד"פס

  א, צז
  .שנה. רעג). 'תוס(ה ,  קמח:ד"יו

ב , קסח). 'תוס(ג ,  קב:חידושים
  ).א"רשב(

  ).'תוס(ב ,  שמב:ד"פס

  ב, צז
  ).א"רשב(ד -ב,  קסח:חידושים

. ג, קעא. ג, קסח. א,  קנד:ד"פס
  .א, קעד. א, קעב

  א, צח
  .י,  טז:ד"יו

  ב, צח
  ).י"רש(ד ,  כח:ח"או

  ).י"רש(שנה . ו,  קפג:ד"יו

  א, צט
  ).'תוס(א ,  סח:חידושים

  ב, צט
  .ג,  עא:ד הוספות"יו

  .ב,  סו:חידושים

  .א,  קסח:ד"פס

  א, ק
  .ב,  סו:ד"יו

  ).ש"רא(ג ,  ל:חידושים

  ב, קא
  .ב ואילך,  רצא:ד"יו

  ב, קב
  .ו,  סג:ד"יו

  א, קג
  ).'תוס(ט ,  סג:ד"יו

  ב, קג
  .א, רט). 'תוס(ג ,  סט:חידושים

  א, קד
  ).'תוס( פז :ח"או

  .ג,  צד:ידושיםח

  ).'תוס(ד ,  ט:ד"פס

  ב, קד
  .א,  מא:חידושים

  א, קה
  .ז,  ו:א"ז ח"אהע

  .ג,  קכד:חידושים

  א, קו
  . קטז:ח"או

  . צא:ד"יו



  )בכורות( בבלי תלמוד מפתח  

  

רעה
  .ג,  יד:חידושים

  ב, קו
  ).'תוס(קטז .  א:ח"או

  א, קז
ה , )ב(קעו . קעג. א,  קסג:ד"יו

  .ואילך

  .ד,  רס:חידושים

  א, קח
  .רפא. ו,  קפג:ד"יו

  .ב, רנה. ב-א,  קסח:חידושים

  .ב, קפד. א,  קעט:ד"פס

  ב, קח
  .א ואילך,  סו:ד"יו

, רנה. ב, ע. ב, לט. ב,  יז:חידושים
  .א, רנו. ב

  .א, קעט. ג,  קעח:ד"פס

  א, קט
  .א, קע. ג-א,  קנ:ד"פס

  ב, קט
  . פז:ח"או

  .ד,  קלח:א"ז ח"אהע

  .א,  י:ד"פס

  קט
  .א,  קסט:ד"פס

  א, קי
  .א,  מה:חידושים

  .ג, קעא. א, עא ק:ד"פס

  ב, קי
  ).'תוס(ה ,  ג:ח"או

  א, קיא
  .ב, קעג. א, קעא. א,  קע:ד"פס

  ב, קיא
  .ג,  רנו:חידושים

  א, קיב
). 'תוס(א , סט). 'תוס(ה ,  סו:ד"יו

  .קיח

  ).י"רש(ד -ג,  קפח:חידושים

  ב, קיב
  ).א"ריטב(ד -א,  סז:חידושים

  .ד, רעט. א, קנו. ב,  קנה:ד"פס

  קיב
  ).א"ריטב(ב ,  קפב:ד"פס

  א, קיג
  . נו:ד"יו

  .ג,  קנא:ד"פס

  ב, קיג
  .ג ואילך,  סג:ד"יו

  .ב,  כ:חידושים

  ב, קיד
  ).'תוס(ב ,  כ:חידושים

  א, קטז
  ).י"רש(ריט ). י"רש(ו ,  ס:ד"יו

  .ב,  ל:חידושים

  ב, קטז
  ).ן"ר, י"רש(ז ,  סג:ד"יו

  .א, קסח). ה"פ כ"ס(ג ,  קנ:ד"פס

  ב, קיז
  .ב,  נה:ד"יו

  ב, קיח
  .ג,  עב:יםחידוש

  ב, קיט
  ).א"רשב(א ,  טו:ח הוספות"או

  .שנא. ג,  רו:ד"יו

  .א,  קעג:חידושים

  א, קכ
  .ד, רג. ב-א,  סז:חידושים

  ).י"רש(א ,  קנ:ד"פס

  ב, קכ
  .ב-א, סז. ג, נח. ד,  ז:חידושים

  .ד, שמז). א"ריטב(ב ,  קפב:ד"פס

  קכ
  ).'תוס(ג ,  סו:חידושים

  א, קכא
  ).י"רש(ג ,  נה:ד"יו

  ב, קכא
  .ו ואילך, סג. ב, נה :ד"יו

  .ה,  קלח:א"ז ח"אהע

  .ג,  קסב:חידושים

  א, קכב
  .ג, נג. ב,  נ:חידושים

  א, קכג
  .א,  כא:חידושים

  א, קכד
  .ב,  קע:חידושים

  ב, קכה
  .ד,  קסט:חידושים

  ב, קכז
  .ו,  סג:ד"יו

  ב, קכט
  .א,  קנח:ד"יו

  ב, קלא
  .ב,  ע:מ"חו

  .ד,  צד:חידושים

  א, קלב
  . ד, ז:ח"או

  א, קלד
  .ד, שמה. א, רכב. ו,  קלח:ד"יו

  .ד,  קלב:ד"פס

  ב, קלד
  .ד, רנו. ב,  קסד:חידושים

  קלד
  .ב,  פב:חידושים

  ב, קלה
  .ב,  שנב:ד"יו

  ב, קלז
  .ב,  יט:חידושים

  א, קמ
  . ס:ח"או

  .ו,  סז:ד"יו

  בכורות

  א, ב
  .ד,  רפד:ד"פס

  א, ג
  .ד,  ז:ח"או

  .ב,  רכו:ד"יו

  .א,  סא:ד"פס

  ב, ג
  .ב ואילך,  רכו:ד"יו

  .ב-א,  רפה:ד"פס

  ב, ה
  .ג,  קסח:חידושים

  א, ו
  ).'תוס(ג ,  קסח:חידושים

  ב, ו
  .רעו. ז, סג.  נד:ד"יו

  א, ז
  .ג, קיט. ג, קטו. ו,  סז:ד"יו

  .ג, רנ. ג,  קסח:חידושים

  ב, ז
  .ב ואילך,  סד:ח"או

. ג, קטו. ב ואילך, סג. ה,  סא:ד"יו
  .רעו. ג, קיט



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רעו

  .ב,  קסט- ג,  קסח:חידושים

  ב, ט
  .ו,  קלח:ד"יו

  א, יא
  ).'תוס(ד ,  ל:ח"או

  .ג ואילך,  רכב:ד"יו

  ).'תוס( תנג :ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ב ,  צ:חידושים

  א, יב
  .ט,  סג:ד"יו

  א, יג
  . שנח:ד"יו

  .ב, כח. ג,  כז:ד"פס

  א, יד
  ).י"רש( רלא :ד"יו

  א, יז
  .א,  עג:חידושים

  ב, יז
  .ב, פה. ד, מז. א,  כו:ד"יו

  .ד,  קמז:חידושים

  .ב,  רט:ד"פס

  א, יח
  .ב,  רל:חידושים

  ב, יט
  ).י"רש(א ,  קצ:חידושים

  א, כ
  ).'תוס(ד , רכו. ד,  קנח:ד"יו

  . ל:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ב ,  רכו:חידושים

  ).'תוס(ג ,  קב:ד"פס

  ב, כ
  .ד, רכו.  עא:ד"יו

  ).'תוס(ה , נט.  י:א"ז ח"אהע

. ה, שטז. טו,  שז:ב"ז ח"אהע
  .ד, שכב

  .ד, רכז. א, רכז. ג,  רכה:חידושים

  .א,  סא:ד"פס

  א, כא
  ).'תוס(ג ,  שטז:ב"ז ח"אהע

  ב, כא
  ).'תוס( שנה :ד"יו

  .ב,  עז:א"ז ח"אהע

  .ג,  רכז:חידושים

  .ג-ב,  רצז:ד"פס

  א, כב
. ב-א, כט). 'תוס(ב ,  כ:חידושים

  .ד, ל

  ב, כב
  ).י"רש(ד ,  כד:חידושים

  א, כג
. ב-א, כט). 'תוס(ד ,  כד:חידושים
  .ב, לא

  ב, כג
  ).'תוס(ה ,  קסג:ד"יו

  .ב,  כט:חידושים

  .א,  קפז:ד"פס

  כג
  .ג,  רח:חידושים

  א, כד
  . ערה:ד"יו

  .ה,  מה:א"ז ח"אהע

  .ג-ב,  קנז:ד"פס

  כד
  .א,  רב:חידושים

  א, כה
  ).'תוס( סח :ד"יו

  .ב,  רא:חידושים

  ב, כה
  . רלב:ד"יו

  .ג, פז.  ז, מט:א"ז ח"אהע

  .ד,  שלז:ב"ז ח"אהע

  .ב-א,  כ:חידושים

  א, כז
  .ו,  רלה:ד"יו

  .ב,  ע:מ"חו

  ב, כז
  .ב,  רפה:ד"פס

  כז
  .ג,  ר:חידושים

  א, כח
  .רלא. רכח. א,  רכו:ד"יו

  ב, כח
  .א,  קצז:ד"יו

  א, כט
  .א,  קסא:ב"ז ח"אהע

  ב, כט
  ).י"רש(ג ,  עז:מ"חו

  א, ל
. רנא. רמט. ב, יב. ג,  א:ד"יו

  .א,  סו:הוספות

  ל
  .ג,  רנא:חידושים

  א, לא
). י"רש(קפט . ג, יב. ב,  ה:ד"יו

  .רמד

  ב, לב
  ).'תוס(ג ,  נט:ד"יו

  א, לד
  .רכט). 'תוס( סח :ד"יו

  ).'תוס(ד -ג,  כו:חידושים

  ב, לד
  .ב,  צב:ד"יו

  לד
  .א, רב. א,  רא:חידושים

  א, לה
  . רכט:ד"יו

  א, לו
  .א,  רו:ב"ז ח"אהע

  . א,קד. ד,  פד:חידושים

  ב, לו
  . רכח:ד"יו

  א, לז
ב , רנב. קפט. ו ואילך,  טז:ד"יו

  .ואילך

  .א, רטו. ד,  לה:חידושים

  ב, לז
). 'תוס(כא . ב ואילך,  טז:ד"יו

  .ב ואילך, רנב. רכט

ב , מו). י"רש(ב ,  מא:ד"פס
ג , נא). 'תוס(א , נ). 'תוס(
  ).'תוס(

  ב, לח
  .ב ואילך,  סו:א"ז ח"אהע

  .ג,  קסא:ב"ז ח"אהע

  א, לט
  .א, קכה. א, קכג. ב,  עט:ד"פס

  ב, לט
  .ב, רכו. ז,  קפב:ד"יו

  א, מ
  .ערה. ג,  נט:ד"יו

  .ד,  קנז:ד"פס
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רעז

  ב, מ
). י"רש(רכט . ב, רכו. ו,  טז:ד"יו

  .ז, רנב

  א, מא
  .ג,  נט:ד"יו

  .ב, קסה. ד,  עא:חידושים

  ב, מא
  .ט,  שז:ב"ז ח"אהע

  ב, מב
  .יב,  צ:א"ז ח"אהע

  .שי. י, שז. ד,  קנה:ב"ז ח"אהע

  ב, מג
  .ב,  עו:א"ז ח"אהע

  א, מד
  .ב ואילך,  רכו:ד"יו

  ב, מד
  .א,  קל:א"ז ח"אהע

  א, מה
  .ג,  יב:ח"או

  ).י"רש(ח ,  רב:ד"יו

  ב, מה
  .ד,  ד:ח"או

  .קצג.  לח:ד"יו

  ב, מו
א , סג. א ואילך,  נח:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  .ד,  פד:חידושים

  ב, מז
  .ג,  קפט:חידושים

  א, מח
  .ה,  מה:ח"או

  .ב, קסט). 'תוס(ב ,  קנג:חידושים

  ב, מח
  .א,  רכב:ד"יו

  מח
  .ג,  רסז:חידושים

  א, מט
  .ג,  לד:ח"או

  .שלח. ה,  קפב:ד"יו

  .ב ואילך, קטז.  לד:א"ז ח"אהע

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .ג-א,  רצט:ד"פס

  ב, מט
  . רכג:ד"יו

  .א ואילך, קטז.  לד:א"ז ח"אהע

  א, נ
  . רכג:ד"יו

  ב, נ
  ).'תוס( רכג :ד"יו

  ).י"רש(ד ,  קלד:חידושים

  א, נא
  . רכג:ד"יו

  ב, נא
  .ב,  מט:ח"או

  .ח,  צח:א"ז ח"אהע

  .ב,  רצג:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קנג:חידושים

  א, נב
  .ב,  רצג:ב"ז ח"אהע

  .א,  שיב:ד"פס

  א, נד
  .ד,  כז:חידושים

  א, נה
  .א,  קסז:ד"יו

  .א, קעב. ד,  קעא:חידושים

  ב, נה
  .ה, )ג(קעו . ב,  קסה:ד"יו

  א, נו
  ).'תוס(א , קסז. ט,  קס:ד"יו

  א, נז
  .ג, שנב. ח, קסד. ג,  נט:ד"יו

  ערכין

  א, ב
  .ב,  קנח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  צז:חידושים

  א, ג
  . קפט:ד"יו

  .ג, רי. ג,  טז:חידושים

  ב, ג
  . עא:ח"או

  .א,  יז-ד ,  טז:חידושים

  א, ד
  .ב,  ז:ד"פס

  א, ה
  ).'תוס(ג ,  שמה:ד"יו

  .ךא ואיל,  צט:א"ז ח"אהע

  . שסד:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קלט:חידושים

  א, ו
  .רטז. א ואילך,  רטו:ד"יו

  א, י
  .ג,  עו:חידושים

  ב, יח
  . שלח:ד"יו

  ב, יט
  .א,  ז:ח"או

  .ב,  קסה:חידושים

  א, כא
  .ד, קכג. ד,  קב:חידושים

  ב, כא
  .ב,  לו:א"ז ח"אהע

. רסה. א ואילך,  רסב:ב"ז ח"אהע
  .יז, רצ

  כא
  .ב,  רלז:חידושים

  א, כב
  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

  .ב,  קפא:ב"ז ח"אהע

  כב
  .ג,  קנג:חידושים

  ב, כג
  .ב-א,  קנד:חידושים

  א, כז
  . שכ:ד"יו

  ב, כח
  .ב,  ע:מ"חו

  .ב,  קכט:חידושים

  ב, כט
  .טז,  צ:א"ז ח"אהע

  א, ל
  .א ואילך,  צט:א"ז ח"אהע

  .ב,  רלז:חידושים

  א, לא
. רצב. א ואילך, קפב. א,  פה:ד"יו

  .שלח. רצד. רצג

, קמו).'תוס(א ,  קמה:חידושים
  .ג-ב

  .א, ריח). 'תוס(ג ,  ריז:ד"פס

  ב, לא
  . רצג:ד"יו

ג , קמו). י"רש(ב ,  קמה:חידושים
  ).י"רש(
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רעח

  א, לב
  ).'תוס(ב ואילך ,  ק:א"ז ח"אהע

  . רנח:ב"ז ח"אהע

  א, לג
  . רנח:ב"ז ח"אהע

  תמורה

  א, ד
  .שנד.  רצ:ד"יו

  ב, ד
  ).'תוס( רצג :ד"יו

  ב, ה
  . רצג:ד"יו

  א, ו
  ).'תוס( קצו :ד"יו

  א, ז
  ).י"רש(ג ,  נט:ד"יו

  א, י
  .ג,  רכב:ד"יו

  א, יב
  . פג:ח"או

  . קעד:ד"יו

  .א,  רנט:חידושים

  ).י"רש(ג ,  קסח:ד"פס

  ב, יב
  .ה ואילך,  קסג:ד"יו

  יב
  .ג,  קעד:חידושים

  א, יד
  ).ב"רע(ד ,  קז:חידושים

  א, יז
  .ג,  כח:חידושים

  א, כה
, רפט. ילךז וא,  רפח:ב"ז ח"אהע
  .ג

  ב, כה
, קב). י"רש(יא ,  צג:א"ז ח"אהע
  .ח

  א, כט
  . קע:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קכז:חידושים

  א, ל
  ).'תוס(ג , שנב. ח,  קסד:ד"יו

  .ב,  רסז:חידושים

  .ג,  של:ד"פס

  ב, ל
  .רכד. ג, נט.  נז:ד"יו 

  א, לא
א , סג. ג, נט). 'תוס( נז :ד"יו

  .ו, סז. ואילך

  .ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .ג, רנ. ג,  כח:חידושים

  .א,  קמו:ד"פס

  ב, לא
  .ג,  כח:חידושים

  א, לב
  .רלב.  רכה:ד"יו

  .ב,  כח:חידושים

  ב, לג
  ).'תוס( קסג :ב"ז ח"אהע

  .ד,  עא:חידושים

  א, לד
  . רלא:ד"יו

  . קסג:ב"ז ח"אהע

  .ב,  כ:חידושים

  .ב,  רפד:ד"פס

  כריתות

  א, ה
  .ב,  קעח:ב"ז ח"אהע

  ב, ה
  . כא:ח"או

  ב, ז
  ).י"רש(א ,  קצ:חידושים

  א, ט
  .ג,  שמב:ד"יו

  א, י
  .יז, שיד. ח,  קכט:ד"יו

  .ב,  קפט:חידושים

  ב, יא
-ג, רטז. ג, רטו. ד,  פד:חידושים

  .ד

  א, יב
  ).'תוס(ב ,  צא:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  רטז:חידושים

  א, יג
  . סב:ח"או

  ב, יג
  .ב,  שדמ:ד"פס

  א, יד
  .א, רט. ד-ג,  סט:חידושים

  א, יז
  .ו,  מט:א"ז ח"אהע

  ב, יז
  ).'תוס(א , קי.  עא:ד"יו

  ).'תוס(ו ,  מט:א"ז ח"אהע

  ב, כ
  .ב, נא. ד,  מט:חידושים

  כ
  .א,  רב:חידושים

  א, כא
  .ג,  קסט:חידושים

  ב, כא
  .ב,  קנ:ד"פס

  א, כב
  .ד,  קנ:ד"פס

  ב, כד
  .ו,  צח:ד"יו

  א, כה
  .ו,  צח:ד"יו

  מעילה

  א, ט
  ).י"רש(א ,  לח:חידושים

  א, יא
  .ב,  סו:םחידושי

  ב, יג
  . רלא:ד"יו

  ב, טז
  .א,  ע:ד"יו

  .ב,  קפט:ד"פס

  א, יז
  . צא:ד"יו

  ב, יט
  . רלא:ד"יו

  א, כא
  .ג, שלה.  קעה:ד"יו

  .ג,  קיח:א"ז ח"אהע

  .א ואילך,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ב-א,  קסט:חידושים

  ב, כא
  . רלא:ד"יו

  .ב,  סו:חידושים
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רעט

  ב, כה
  .ד,  רסו:חידושים

  תמיד

  ב, כח
  . עא:ח"או

  .ד,  סח:חידושים

  א, כט
  .ד,  רכא:ד"יו

  ב, כט
  .ד,  רכא:ד"יו

  ב, ל
  ).ד"רפ(ג ,  שמא:ד"פס

  א, לא
  .ג,  מא:ד"יו

  מדות

  א, ב
  .א,  סט:חידושים

  ג
  .א,  רנז:חידושים

  ה, ד
  .א, סט. ד-ג,  סח:חידושים

  ב, ה
  .א,  סט:חידושים

  ג, ה
  .יז, )ג( קעו :ד"יו

  קנים

  ו, ג
  . קנז:ב"ז ח"אהע

, קע. א, קכד. ד,  קכב:חידושים
  .א

  נדה

  א, ב
  ).'תוס(ג ,  כב:א"ז ח"אהע

, רכד. ב, קפד. א,  קפג:חידושים
  .א, רסה. ג, רסד. א

  ).'תוס(ב ,  כג:ד"פס

  ב, ב
  . עג:ד"יו

  .ח ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ד,  ו:מ"חו

ב , פב). 'תוס(ג ,  כד:חידושים
  .ב, רסה). 'תוס(

  ).'תוס(ג , קלג. ב-א,  מד:ד"פס

  ב
  .ד,  רכג:חידושים

  א, ג
א , צח. יב, צז. עג. ד,  יב:ד"יו

. ד, קד. ג ואילך, צט. ואילך
, קכו. ד, קכה. א ואילך, קיא
ב , קלט. ג, קלג. ג, קלב. ד
). 'תוס(ד , קמב. ג, קמ). 'תוס(

, של). 'תוס(שז . ז, שג. ב, קנא
ב ,  סז: הוספות.ב ואילך

  ).'תוס, י"רש(

  ).'סתו(ב , רסה. ב,  קפד:חידושים

 -ג , רכד. א,  רכג-ב ,  רכא:ד"פס
, רל. ב,  רכז-ג , רכו. א, רכה
  .ד, רסג. ד, רלד. ב-א

  ב, ג
  . קטז:ח"או

. ה, ק). 'תוס(ג ואילך ,  צט:ד"יו
. ג, קלג. ג, קלב. א ואילך, קיא
  .א ואילך, קלח

  .י,  טו:א"ז ח"אהע

. ב, קפג. ב, קס. ד,  צה:חידושים
, רסה. ג, רסד). 'תוס(ב , קפד

  ).א"רשב(א 

ג , א רכא, לה. ד,  לד:ד"פס
, רסד). 'תוס(א , רכב). 'תוס(
  .ג-א

  א, ד
  .קטז). 'תוס(ב ,  קו:ח"או

  .א, קכו. ד, קיא.  עג:ד"יו

ב , קצא. א,  קפג:חידושים
  ).'תוס(א , רסה). י"רש(

  ).'תוס(א ,  לה:ד"פס

  ב, ד
  .קה. ב,  כז:ד"יו

  ).י"רש(ג ,  קצא:חידושים

  א, ה
  .ט, נזק.  קכא:ד"יו

  .ב, רסה. א,  קפז:חידושים

  .ב,  רל:ד"פס

  א, ו
. ג, קלב. ב ואילך, צח. א,  צז:ד"יו

  .ג, קלג

  .א, רסה. א,  קפז:חידושים

  .ב, רל. ג,  רכז:ד"פס

  ב, ו
  ).'תוס( נו :ח"או

  .ו, קמה. קיח. ו,  קצז:ד"יו

  א, ז
  .ו ואילך,  רלה:ד"יו

  .ז,  קנג:ב"ז ח"אהע

  ב, ז
  .קכא. י,  ח:ד"יו

המשניות ' פי(ה ,  יג:א"ז ח"אהע
  ).ם"להרמב

  .א,  קפד:חידושים

  .ג, רכז. ג,  קיט:ד"פס

  ב, ח
  .יא,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ב, סו. ג,  י:חידושים

  א, ט
  .ג, רפח. קלד. קכא.  נד:ד"יו

. מא. ה, כא. ה,  יג:א"ז ח"אהע
  .ד, מה

  .א,  קצד:ד"פס

  ב, ט
  . נו:ח"או

  .ו ואילך, קצז. י,  ח:ד"יו

). א"רשב(ב , רלז. ג,  רכז:ד"פס
  .ב-א, רמז). 'תוס(ד , רלז

  א, י
  .ו, קצז. ד, קיד. ז,  ח:ד"יו

  .ב, קפז. ב,  קפד:חידושים

  .ג-ב,  רמז:ד"פס

  ב, י
, קיט. קיח. ד, קטו. ו,  קיב:ד"יו

  .ג

  .ג, רנח. א,  רמז:ד"פס

  א, יא
  .קכא.  קה:ד"יו

, רסה. ב, קפז. ב,  קפד:חידושים
  .ג

  .א, רמו. א, רלח. ב,  רלה:ד"פס

  ב, יא
  .ד,  קיז:ד"יו

  .ב,  קפז:חידושים

. א, רמז. ד,  רלז-ב ,  רלה:ד"פס
  .ג, רנח. ד, רמז

  א, יב
. ח, צט. ו ואילך, צח. א,  צז:ד"יו

  .קנב. א, קכ

, קפה. ג-ב, קפד. ג,  קפג:חידושים
  .ד-ב, קפז. ג-א, קפו. ד

  ב, יב
  .ג,  עא:ד הוספות"יו
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רפ

  .ח,  כח:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(ח , צ ר:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב,  קפז:חידושים

  א, יג
  .א, שמט. שמח. רא.  קנב:ד"יו

  .א, קפד. ג, קפג. א,  צו:חידושים

  ב, יג
  .ט, קנה.  קלד:ד"יו

  . קמב:א"ז ח"אהע

  .ו ואילך, קנט.  קנז:ב"ז ח"אהע

. ד, קכב. ב, פז. ג,  מד:חידושים
  .ב-א, קפד. ב, קכג

  א, יד
א , קי. ב, קד. קב. ד,  צז:ד"יו

. ג ואילך, קכב. ח, קכ. ואילך
ה , קלז. ב, קלה. ד, קכה
א , קלט. א, קלח. ואילך
, קמב. ג, קמא. א, קמ. ואילך

. א, קמו. ה, קמה). 'תוס(ח 
. ד ואילך, שג. ד ואילך, קנא
  .שכב. דש

, קפו. ד,  קפה-ג ,  קפד:חידושים
. ד, קצא. א, קפז). 'תוס(ג -א

, רסו. ד, רסה). י"רש(ד , רמו
  .א

  .א, רמח. ד, רכה. ב, רכא :ד"פס

  ב, יד
, קד. קב). י"רש(א , קא.  צה:ד"יו

, קלט. ג, קלו. א ואילך, קי. ה
ד , קמב. א, קמא). י"רש(ו 

. שכב). 'תוס(א , קמו. ואילך
  ).'תוס(שכד 

  .טו,  שז:ב"ז ח"אהע

, קפה). 'תוס(א ,  קפה:חידושים
  .ד, רטז. א,  קפז-א , קפו. ד-ג

  .ב,  רלא:ד"פס

  יד
  .ב,  רמט:ד"פס

  א, טו
). י"רש(קלד . ט, קכ. ח,  מז:ד"יו

  .ה, קמה. ו, קלט. א, קלח

  .ח,  מט:א"ז ח"אהע

א , קפו). 'תוס(ג ,  סה:חידושים
  .א,  קפח-ב , קפז). י"רש(

ג , רנב). י"רש(א ,  קצד:ד"פס
  ).י"רש(

  ב, טו
רעט . ג, קמב. ב, קיז. ח,  מז:ד"יו

  .ג ואילך, רפח). 'תוס, י"רש(

  .קכה. ז ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

  .ז,  רלד:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב, סה. ד,  סד:חידושים

-א, קצד. א, קסז. ג,  קלט:ד"פס
. א, רג. ד, קצח. ג-ב, קצה. ג
  .א, רמו. ד-ג, רי

  א, טז
. קיח. א ואילך, קיז. ה,  קיב:ד"יו

א , קלג. ג, קלב. ב, קכ. ו, קיט
, קמא. ד ואילך, קלט. ואילך

  .שכה). 'תוס(שיב . ה

  .א, קפח. ג,  קפד:חידושים

  .ג, רנב. ג,  רכה:ד"פס

  ב, טז
  .א, קא. ו,  מז:ד"יו

  .ב,  קטז:א"ז ח"אהע

  .א,  קפח:חידושים

  א, יז
  .א, רסד. ד,  רסג:חידושים

  ב, יז
. ג, קא. ה, צט. א, צח. ח,  צו:ד"יו

י , קכט. ד, קיג. ה, קיא. א, קי
 ).'תוס(ד ואילך , קלז). 'תוס(

. ואילךב , קלט. א ואילך, קלח
ה , קנא. ב, קמה. ד, קמב

  ).'תוס(יט , שיד). 'תוס(

  .ב, נו). 'תוס(ז ,  מט:א"ז ח"אהע

  .ה,  קנח:ב"ז ח"אהע

-א, קפח). 'תוס(ב ,  סה:חידושים
  .ג-א, רסו. ג

, רכט. ד-ב, רכח. ד-א,  רכה:ד"פס
  .ב

  א, יח
. א ואילך, קי). י"רש(ד ,  צח:ד"יו

  .ג, קנא. ג, קלט

  .ה,  יג:א"ז ח"אהע

, רכז. ג, רכה. ג-ב,  קפח:חידושים
  .א, רסו. ב-א

  ב, יח
  .ג, קמב. ג, קלט. יב,  קלח:ד"יו

  ).'תוס( ל :א"ז ח"אהע

  .יד ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע

, רכה). 'תוס(א ,  קפט:חידושים
  .ג, רכו. א

  .א, רל. ד,  קנז:ד"פס

  יח
  .ג,  רכה:ד"פס

  א, יט
  .א ואילך,  טו:ח"או

ג , לוק. א ואילך, קכה.  קכד:ד"יו
ט , קנז. קמט. ז, קלח). 'תוס(
  .ערה). 'תוס(

  .ד-ג,  קפח:חידושים

. ב, קלז. ב, קלד. ד-ב,  קלג:ד"פס
  ).ב"ספ(א , קנ

  ב, יט
ג , קלז. ב, קכו. ג,  קא:ד"יו

  .ה, קמב. ואילך

  ).'תוס(ג ,  קצא:חידושים

  .ג,  רמח:ד"פס

  יט
  ).ט"ס(ב ,  כג:ד"פס

  א, כ
  .ב ואילך,  טו:ח"או

  ).י"רש( קכד :ד"יו

  .ג,  ריד:ד"פס

  ב, כ
  .ג,  קכו:ד"יו

  א, כא
, קיב). י"רש(ו , מז. ב,  מב:ד"יו

). א"רשב(ח , קכט. קכד. א
  .יז, שיד. ה, קנא. ג, קלז

  .ב,  קפט-ד ,  קפח:חידושים

  .א,  רכט:ד"פס

  ב, כא
א , קכט. ג ואילך,  קכה:ד"יו

  .א ואילך, שיד. ח, קלז. ואילך

  .ג, רסו. ב,  קפט:חידושים

  .ג,  רכה:ד"פס

  א, כב
ו , שיד. א ואילך,  קכט:ד"יו

  .ואילך

, רסו. ב, קצב. א,  קפט:חידושים
  .ג

  .ג,  רכה:ד"פס

  ב, כב
. יב, קלח. א ואילך,  קיב:ד"יו

  .קנ. ב, קמח. ה, קלט

. ב-א, קפט. ד,  קפח:חידושים
  .ב-א, קצב

  א, כג
  .ב,  קפט:חידושים

  .ג,  שדמ:ד"פס



  )נדה( בבלי תלמוד מפתח  

  

רפא

  ב, כג
  . עה:א"ז ח"אהע

  .ג-ב,  קפט:חידושים

  א, כד
  .ד,  כ:ד"יו

  .ב, קצ. ב,  קסד:חידושים

  .ב-א,  נא:ד"פס

  ב, כד
  .ג-א, קצ. ד-ג,  קפט:חידושים

  א, כה
  . שנד:ד"יו

  .א,  קצ-ג ,  קפט:חידושים

  ב, כה
  .ג-ב,  קצ:חידושים

  א, כו
  .ד-ג,  קצ:חידושים

  ב, כו
  .ג,  נו:א"ז ח"אהע

  .א, קצא. ד,  קצ:חידושים

  א, כז
  .ב, נו). 'תוס(ה ,  כא:א"ז ח"אהע

תסא ). 'תוס(ד ,  שיח:ב"ז ח"אהע
  ).'תוס(

  .ג,  קצ:חידושים

  א, כט
  . שלב:ד"יו

  .יב,  צ:א"ז ח"אהע

  .א,  קצא:חידושים

ב , רא). 'תוס(ד ,  קיד:ד"פס
  ).'תוס(א , ריג). 'תוס(

  א, ל
  .שלב. ב ואילך,  קנה:ד"יו

  .ו,  יג:א"ז ח"אהע

  .א,  קצא:חידושים

  .ג,  שמח:ד"פס

  ב, ל
  .ד,  רו:ד"פס

  א, לא
  .ג,  קעה:ב"ז ח"אהע

  ב, לא
  .ה,  שיח:ב"ז ח"אהע

  .א,  קצא:חידושים

  א, לב
  ).'תוס(א , קלט. ג,  מז:ד"יו

, קצא. א, קלד. ג,  סט:חידושים

  .ג-א

  ב, לב
  .ב,  קצא:חידושים

  א, לג
  .ג-ב,  קצא:חידושים

  ב, לג
  .ד,  צח:ד"יו

  .ג,  קצא:חידושים

  א, לד
  .ג, א קצ:חידושים

  ב, לה
  .א ואילך,  ק:ד"יו

, קצא). י"רש(א ,  קפח:חידושים
  .ד, רסו. ג

  א, לו
  .שכט. שכח. ג ואילך,  ק:ד"יו

  .ד,  רסד:ד"פס

  ב, לו
  . קכא:ד"יו

  א, לז
  .א ואילך, ק. ד ואילך,  צח:ד"יו

  ).'תוס(א ,  קפח:חידושים

  ב, לז
  .ה,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קכד:חידושים

  א, לח
  .ו,  קלט:ד"יו

  .מד. ה,  כא:א"ז ח"אהע

שיז . ט ואילך,  שטז:ב"ז ח"אהע
תסא . ג ואילך, שיח). 'תוס(
  ).'תוס(

  .ג-א, קצא. ב,  קפט:חידושים

  ב, לח
  .ו,  קלט:ד"יו

  א, לט
ה , קנז. ד ואילך,  קנה:ד"יו

  .ואילך

  .ג,  קצא:חידושים

  .ב, רמה. א,  רלח:ד"פס

  ב, לט
  . קה:ד"יו

  .י,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ב, ה רמ:ד"פס

  א, מ
  .ו, קכט. א,  קא:ד"יו

  א, מא
  .א,  עג:חידושים

  ב, מא
ח , קכט. ז, קיב. ג ואילך,  צו:ד"יו

. ד ואילך, שיד. ח, קלז. ואילך
  .ג,  עא: הוספות.שיח

  .ד-ג,  קצא:חידושים

  א, מב
  ).י"רש(א , קא). י"רש(ג ,  ק:ד"יו

  .ד,  רסו:חידושים

  ב, מב
א , קנח. ב, קכח. קב. ג,  ק:ד"יו

  .ואילך

  .א,  רסו:חידושים

  .ג,  רכח:ד"פס

  א, מג
, קלז. ב, קכה. ה, צט. א,  צז:ד"יו

  .ג

  .ב,  קצא:חידושים

  .ד-ג,  רכז:ד"פס

  ב, מג
  .א,  קא:ד"יו

  .ג, רסו. ב,  סז:חידושים

  א, מד
  .ב,  כב:א"ז ח"אהע

  ).'תוס(יב ,  שז:ב"ז ח"אהע

  ב, מד
). 'תוס(ב , קפב. ג ואילך,  מז:ד"יו

  ).'תוס(שלח 

  .ב ואילך,  כב:א"ז ח"אהע

, שטז). 'תוס(יב ,  שז:ב"ז ח"אהע
  .ג ואילך

ב , רכו). 'תוס(ב ,  רכה:חידושים
  ).'תוס(

  א, מה
  .ה, קמח. יא,  צז:ד"יו

  ).י"רש(ג ,  קצ:חידושים

  ב, מה
  .ב ואילך,  קפב:ד"יו

  א, מו
  . רעט:ד"יו

  ,)י"רש( לד :א"ז ח"אהע

  .שסח. ה,  שה:ב"ז ח"אהע

  .ד,  עב:חידושים

  .ב, שלט. ב,  קסז:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רפב

  ב, מו
  .קצא. ד,  קפ:ד"יו

  .ב,  קיא:א"ז ח"אהע

  .א, רצא. ה,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .א,  כד:חידושים

  א, מז
  .א,  כה:חידושים

  .ג,  קלד:ד"פס

  ב, מז
). י"רש(ז , קפב. ב,  קטו:ד"יו

  .שלח

  .ג,  לה:א"ז ח"אהע

  א, מח
  .שלח. ז,  קפב:ד"יו

  ב, מח
  .שי. ט,  שט:ב"ז ח"אהע

  א, מט
קעו . ז ואילך, )א(קעו .  קעג:ד"יו

  .יד, )ג(קעו . ה ואילך, )ב(

  .א, רסג. ד,  רס:חידושים

  ב, מט
  .ב,  ז:ח"או

  מט
  .ג,  קמג:ד"פס

  א, נ
  .ג,  עט:ד"יו

  .ג,  שכג:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(ד ,  כז:חידושים

  ב, נא
  .א,  סא:ד"יו

  .ב,  ט:חידושים

  א, נב
. ד, לה). י"רש( לד :א"ז ח"אהע

  .ה, קלח

  ).ן"ר, ן"רמב( קנב :ב"ז ח"אהע

  ב, נב
  .ט, קנז. א, צט. ב,  צג:ד"יו

  .א,  קפז:חידושים

  ב, נד
  .א,  קצב-ד ,  קצא:חידושים

  א, נו
  .א,  מד:ד"פס

  ב, נו
א , צט). 'תוס(ד , צח. א,  ע:ד"יו

ג , קמח). 'תוס(ד , קכו. ואילך

  ).'תוס(

  .א,  קה:חידושים

  א, נז
  . רצ:ד"יו

  ב, נז
, צח. א ואילך, צז. ו, צו.  צה:ד"יו

. א, ק. א ואילך, צט. א ואילך
. ה ואילך, קכט. ד, קכב. ג, קא
, קלה. א ואילך, קלג. ג, קלב
. ב, קמא. א, קמ. ב, קלז. ב

  .ג ואילך, שיד. ג, קנד. ה, קנא

  .ד, קצא. א,  קפח:חידושים

. א, רכב. ד, רכא. ב,  רכא:ד"פס
  .א, רמט. ג-ב, רכו. ד, רכד

  א, נח
. ח, צט. א ואילך, צז.  צה:ד"יו

ה , קכט. ב, קכב. קטז. קו
 .שכא. שיב. קמט. קמד. ואילך

  .ג,  סז:הוספות

  ).'תוס(ג ,  פא:א"ז ח"אהע

  .א,  רסו:חידושים

  ב, נח
. ג, קמ. קטז. א, קיד. א,  קא:ד"יו

  .שכא. ג ואילך, קמה. א, קמב

א , כז). י"רש(ד ,  כו:חידושים
  ).י"רש(

  א, נט
א , קלו. א, קא. ב,  צז:ד"יו

. ב, קמא. ו ואילך, קלז. ואילך
  .ז, קנז

  ב, נט
, קמה. ה ואילך, קלז. יב,  צז:ד"יו

שו ). 'תוס(דש . ד, שג. ד
  ).'תוס(א , של). 'תוס(

  .ג,  קפא:חידושים

  א, ס
. ב, קנא. ב ואילך,  קמב:ד"יו

  .א ואילך, קנז. ח, קנה

  .ג,  קצא:חידושים

  .ג,  רמח:ד"פס

  ב, ס
ד , צח. א ואילך, צז.  צה:ד"יו

. קכא. א, קי. ה, ק. ואילך
, קמא. ג ואילך, קלג. ד, קכה
. ו, קמה. א ואילך, קמב. ה

  .ה, קנא

  .ג,  רסה:חידושים

  א, סא
  .ד,  רסו:חידושים

  ב, סא
  .ס). 'תוס( נט :ח"או

  . שנג:ד"יו

  .ד, רסו. ד, רי. ד-א,  כב:חידושים

  .ג-ב,  רפד:ד"פס

  א, סב
  .ב,  קמב:ד"יו

   א,סג
. י, שטז. ד,  קפא:ב"ז ח"אהע

  ).'תוס(א , שיח

  .ג,  עה:חידושים

  ב, סג
  .שלח. קלא.  קה:ד"יו

  .א,  קפח-ד ,  קפז:חידושים

, רלט. ד-א, רלח. א,  רלז:ד"פס
  .ב, רמז. ב, רמו. א

  סג
  .ד,  שמח:ד"פס

  א, סד
. ב-א, רלז. ד,  רלג-ב ,  רלב:ד"פס

  .ב, רמד. ג, רמ. ד, רלח

  ב, סד
  .א, קנד). 'תוס(ד , קיז. ד,  א:ד"יו

  .ד-א,  צ:חידושים

, רמה. ב-א, רלו. ד-ג,  רלה:ד"פס
  .א

  א, סה
  . מד:א"ז ח"אהע

  .ב,  רלו:ד"פס

  ב, סה
  .ד,  קיא:ד"יו

  .ב, רלז. ג-ב, רלו. א,  רלד:ד"פס

  א, סו
ב , קי. קה. א, קא. א,  ק:ד"יו

. א ואילך, קכ. קטז. ואילך
  .יט, שיד. קנב. י, קכט

  .א, קפט. ד, ג קפ:חידושים

. א, רלב. ב, רכא. א,  ריא:ד"פס
, רלט. ג, רלו. א, רלד. ב, רלג
  .ב, רמו. ג-ב

  ב, סו
  .א,  קנח:ד"יו

  .ד-ג,  קעח:חידושים

  א, סז
  .ו,  קנח:ד"יו

  .ד, רסד. ד,  קעח:חידושים



  )כלים( בבלי תלמוד מפתח  

  

רפג
  .ב-א, שנד. ג,  רפא:ד"פס

  א, סח
ב , קלט. קלד. ב, צט.  ו:ד"יו

  .ה, קנה. ואילך

  .ה, ע. ה,  כז:א"ז ח"אהע

  .ט, שז. ד, רפה.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .ד,  מ:ד"פס

  ב, סח
  .ב, קלט. ח, קלז. ד,  צט:ד"יו

  א, סט
  .שלב. א ואילך, קנה.  ו:ד"יו

  .ג,  שמח:ד"פס

  ב, סט
  .ד,  קנה:ד"יו

  א, עא
  . קכא:ד"יו

  א, עב
  ).'תוס(ג ,  קצא:חידושים

  כלים

  ד, א
  .א,  קסב:ד"יו

  א, ב
  ).ש"ר, מ"ר(ח , )ב( קעו :ד"יו

  ב, ב
  .ה, )ב(קעו . יד, )א( קעו :ד"יו

  .ג,  ו:ד"פס

  ה, ב
  .א,  סא:ד"יו

  ו, ב
  ).ש"ר(יד , )א( קעו :ד"יו

  ג, ג
  .יב ואילך, )ג( קעו :ד"יו

  ז, ג
  .לג, שלו. יב ואילך, )ג( קעו :ד"יו

  ח, ג
. יב, )ג(קעו . יח, )א( קעו :ד"יו

  ).ש"ר(כט ואילך , שלו

  ז, ה
  .ג,  קנ:חידושים

  יא, ה
  .לד, שלו. יז, )ג( קעו :ד"יו

  ג, ח
כח , שלו). ש"ר(יב , )ג( קעו :ד"יו

  ).ש"ר(

  א, י
  ).ם"רמב(ח , )ב( קעו :ד"יו

  ב, יא
קעו . ז ואילך, )א(קעו .  קע:ד"יו

  .לד, שלו. יז, )ג(

  א, יב
  .יא,  סו:א"ז ח"אהע

  ב, יב
, שלו. יז, )ג(קעו . ז, )א( קעו :ד"יו

  .לד

  ו, יג
  .ג,  קסב:ד"יו

  ב, יד
. יז, )ג(קעו ). ש"ר(ג ,  קסב:ד"יו

  .לד, שלו

  ח, יד
  .ב,  קסד:חידושים

  א, טו
  .ד, )ב( קעו :ד"יו

  ב, טו
  .ח, )א( קעו :ד"יו

  טו
  .ד,  רסב:חידושים

  ג, טז
  .ה,  שלה:ד"יו

  ה, טז
  .ד,  קצ:חידושים

  ח, טז
  ).ב"רע(ו ,  צ:א"ז ח"אהע

  א, יז
  .א ואילך,  קסב:ד"יו

  ד, יז
  .ב ואילך, שלה). ש"ר( קעה :ד"יו

  ה, יז
  . קעה:ד"יו

  ז, יז
  .א, )ג( קעו :ד"יו

  יא, יז
  . מב:ח"או

  ח, יח
  .ח מב"או

  יח
  .ד,  רסב:חידושים

  ה, כ
  .כט,  שלו:ד"יו

  ב, כג
  .ד,  מא:חידושים

  טז, כד
  .ב,  ה:חידושים

  ו, כו
  .ד,  נו:חידושים

  י, כז
  .א,  קנח:ד"יו

  י, כח
  .ב,  ה:חידושים

  א, כט
  .א,  כא:חידושים

  ג, ל
  ).ש"ר(ב ,  קסג:ד"יו

  אהלות

  א, א
  .ג,  רנז:חידושים

  ו, א
  ).ש"ר(א ,  נה:ד"יו

  .ב,  קסה:חידושים

  ג, ב
  ).ש"ר(כא . ג,  ב:ד"יו

  ).ש"ר(ג ,  רנד:חידושים

  .ג-ב, נא). ש"ר(ב ,  מו:ד"פס

  ג, ג
  .ו,  קסה:ד"יו

  .ב,  קע:חידושים

  ד, ג
  . י:ח"או

  ).ש"ר(ב ,  קע:חידושים
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  שביעית

  א, א
  .ד,  רכא:ד"יו

  ד, ב
  .א,  כג:חידושים

  ב, ד
  .א ואילך,  רצא:ד"יו

  ו, ד
  .ב ואילך,  כו:ח"או

  ח, ד
  .ג ואילך,  כו:ח"או

  ג, י
  .ו,  סה:א"ז ח"אהע

  .ו,  שא:ב"ז ח"אהע

  .ד, קנו. ב,  קיז:חידושים

  ד, י
  .יב,  שמה:ד"יו

  .ב ואילך,  פב:מ"חו

  .ב ואילך,  כג:חידושים

  תרומות

  א, א
  .ב,  ל:ח"או

ד , קנג. קנב. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .ג, רפה. ד ואילך,  קנט.ואילך

, קה. ג, פז. ג, כד. א,  כד:חידושים
  .א, קלו. ג, קכג. ד, קכב. ב

  ה, א
  .ב,  כד:חידושים

  א, ב
  .ד, עד. ב,  כד:חידושים

  ו, ד
  .ד-ג,  כט:חידושים

  ז, ד
  . ס:ח"או

  ג, ה
  .ג-א,  כה:חידושים

  ג, ז
  . עא:ד"יו

  א, ח
  .ה,  סג:ד"יו

  .א,  כז-ד ,  כו:חידושים

  ו, י
  .ב,  קפח:ד"פס

  ד, יא
  .ג-א,  כו:חידושים

  מעשרות

  ג, א
  .ב,  כו:ח"או

  ד, א
  .ב,  מ:חידושים

  ב, ב
  .ב,  כז:חידושים

  מעשר שני

  א, א
  .א,  כח:חידושים

  א, ב
  .ג,  סט:חידושים

  ג, ב
  . עא:מ"חו

  ו, ג
  .ד-ב,  כח:חידושים

  חלה

  א, א
  .ג ואילך,  רלו:ד"יו

  ג, א
  . ב ואילך, רלו:ד"יו

  ה, א
  .ב ואילך,  רלה:ד"יו

  א, ב
  .א ואילך,  רלו:ד"יו

  ב, ב
  .ג,  רלה:ד"יו

  א, ג
  .א, סב. ב,  מו:חידושים

  ד, ג
  .ו,  קלח:ד"יו

  ה, ג
  .ג ואילך,  רלו:ד"יו

  א, ד
  .ד,  רלה:ד"יו

  ד, ד
  .ו,  רלה:ד"יו

  ערלה

  ד, א
  .ב,  כה:חידושים

  ב, ב
  .ב,  ל-ד , כט. ג,  כח:חידושים

  ה, ב
  .א,  סח:חידושים

  ב
  .ב,  קסח:חידושים

  א, ג
  . רלא:ד"יו

  ב, ג
  .רלב.  רלא:ד"יו

  ז, ג
  . ריח:ד"יו

  בכורים

  ו, א
  .א,  י:חידושים

  א, ג
  .ב,  יט:חידושים



  )שבת( ירושלמי תלמוד מפתח  

  

רפט

  ה, ג
  . קעה:ד"יו

  שבת

  א, א
  .ד-ג,  לב:חידושים

  ב, א
  . שמו:ד"יו

  .ד,  לד:חידושים

  ג, א
  .ד-ג, מה. ב,  לה:חידושים

  ו, א
  .א,  שנט:ד"פס

  ח, א
  .ב,  כט:ח"או

  י, א
  .א,  לח:חידושים

  ג, ג
  .ג,  לט:חידושים

  ד, ג
  . לז:ח"או

  .ב,  מא-ב ,  מ:חידושים

  ה, ג
  .א,  מא-א ,  מ:חידושים

  א, ו
  .ד,  רב:חידושים

  ב, ו
  .ד,  קמח:ד"יו

  ג, ו
  .ג, מה. ב,  לה:חידושים

  ד, ו
  .א,  מה-ד ,  מד:חידושים

  ב, ז
  .א, נא. א,  מז:חידושים

  א, ח
  .ג,  כז:ח"או

  ד, ט
  .ג,  סט:חידושים

  ד, יב
  .ג,  נ:חידושים

  ב, יט
  .א,  נו:חידושים

  ה, יט
  .ג,  רעט:ד"פס

  ו, יט
  .א, שמט. שמח.  רא:ד"יו

  .ד,  נה:חידושים

  עירובין

  א, א
  .ה ואילך,  מא:ח"או

  ג, א
  .א,  סב:חידושים

  ו, א
  .ב ואילך,  מ:ח"או

  ב, ו
  .ג,  סד:חידושים

  ב, ח
  ).פני משה( מב :ח"או

  פסחים

  ד, א
  .א,  רח:חידושים

  ב, ב
  .ג, קב. ד,  סו:חידושים

  ד, ב
  .ב ואילך, נז.  נו:ח"או

  ב
  .א,  רח:חידושים

  ט, ד
  .ד, רלח. א, רלח. ד,  קב:חידושים

  ד, ה
  .א,  רח:חידושים

  יב, ז
  .ד,  כ:ח"או

  א, י
  .פג. ה,  כז:ח"או

  ראש השנה

  ג, א
  ].כא[כ ,  צג:ד"יו

  א, ד
  .ב,  עה:חידושים

  יומא

  א, א
  .א,  רצא:ב"ז ח"אהע

  ה, ג
  .א,  מ:חידושים

  ח, ג
, )א(קעו . ב, קסה. א,  קסב:ד"יו

  .א ואילך, )ב(קעו . ה ואילך

  .ד,  קעז:חידושים

  ב, ה
  .ד-ג,  סח:חידושים

  א, ח
  .ג,  סט:חידושים

  סוכה

  א, א
  .ז,  מ:ח"או

  .ד,  ע:חידושים

  א, ג
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ו, ג
  .ג-א, עג. ב,  עב:חידושים

  ח, ג
  .ג,  עה:חידושים

  ראש השנה

  י, ד
  .ד-ג,  עה:חידושים

  תענית

  א, א
  .ז,  ג:ח"או

  ג, א
  .א,  קסז:ד"יו

  יב, ב
  . לו:ח"או

  א, ד
  .ד,  שדמ:ד"פס

  ו, ד
  .ד,  לז:ד"פס

  מגילה

  ט, א
  .עד. ו, טו.  י:ח"או

  .ריג. ריא. ב ואילך,  רי:ד"יו

  ה, ב
  .א,  שכג:ב"ז ח"אהע

  .ב, עז. ד,  עד:חידושים

  א, ג
  .ב,  עח:חידושים

  א, ד
  .ג,  לה:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רצ

  .ב,  שמב:ד"פס

  מועד קטן

  ג, ג
  .ד,  עט:חידושים

  ד, ג
  .ד-א,  פ:חידושים

  ה, ג
  .ד, לז. א,  לז:ד"פס

  חגיגה

  ח, א
  .ב,  ל:חידושים

  יבמות

  ד, ב
  .ב ואילך,  קלח:א"ז ח"אהע

  י, ב
  .ז,  כב:א"ז ח"אהע

  ג, ד
  .ב,  פד:חידושים

  ד, ו
  .א ואילך,  כא:א"ז ח"אהע

  ה, ז
  .ד,  יג:א"ז ח"אהע

  א, ח
  .ו, רב.  רא:ד"יו

  ב, ח
א , טז. א ואילך,  טו:א"ז ח"אהע

  .א ואילך, יז. ואילך

  ח
  .ב,  ריב:חידושים

  א, ט
  .ד,  סו:חידושים

  ה, ט
  .ה,  יא:א"ז ח"אהע

  ח-ו, ט
  .ה ואילך,  יא:א"ז ח"אהע

  א, י
  .ב, יד. ג,  יג:א"ז ח"אהע

  ג, י
, שא. ו ואילך,  רצה:ב"ז ח"אהע
  .ח

  .א, פה. ד,  פד:חידושים

  ו, יא
  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  ב, יב
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  יד, יג
  .א,  פז:חידושים

  א, יד
  .א ואילך,  לה:א"ז ח"אהע

  .יג,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ד, טו
  .י ואילך,  פו:א"ז ח"אהע

,  שיח.א ואילך,  רצה:ב"ז ח"אהע
  .ז

  .ד,  פח-ד ,  פז:חידושים

  ה, וט
. א ואילך, נ. ט,  מח:א"ז ח"אהע
  .ד ואילך, פו

  .ח ואילך,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ח, טו
  .ד,  פח:חידושים

  טו
ב , רכב). ע"קה(ג ,  ריט:חידושים

  ).ע"קה(

  א, טז
  . עא:ד"יו

  .יב,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ד,  רכד:חידושים

  ג, טז
. א ואילך, סג. ג,  סב:א"ז ח"אהע
  .ג, פח. עג

  ד, טז
  .א ואילך, עח.  סט:א"ז ח"אהע

  ה, טז
  .א,  צ:חידושים

  ו, טז
  .יב,  ערד:ב"ז ח"אהע

  ז, טז
  . פה:א"ז ח"אהע

  ט, טז
  .ב ואילך,  עז:א"ז ח"אהע

  כתובות

  א, א
  .לא. ל. א,  כא:א"ז ח"אהע

  .ג, רכז. א,  צא-ד ,  צ:חידושים

  ג, א
  .א ואילך,  כא:א"ז ח"אהע

  ה, א
  .א,  קנד:ד"יו

  ו, א
  .לא.  ל:א"ז ח"אהע

  ז, א
  ).מראה פנים( ל :א"ז ח"אהע 

  ב, ב
  .ח, שא. ו,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .א, פה. ד,  פד:חידושים

  ג, ב
  .א,  צא:א"ז ח"אהע

  .א,  צג:חידושים

  ד, ב
  .ד,  צג:חידושים

  א, ד
  .ז,  ע:מ"חו

  ח, ד
  .ב,  קב:א"ז ח"אהע

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  ב, ה
  .ג,  קלח:א"ז ח"אהע

  ו, ה
  .א, צח. ד,  צז:חידושים

  ח, ה
  .ג-ב,  צט:חידושים

  א, ו
  .ד,  צט:חידושים

  ו, ז
  .ג, לח. א ואילך,  כד:א"ז ח"אהע

  י, ח
  .ב-א,  קנד:חידושים

  א, ט
  .ב,  ק:חידושים

  י, ט
  . פג:מ"חו

  ג, יא
  .א,  ו:א"ז ח"אהע

  ה, יא
  .ה,  נד:א"ז ח"אהע

  ב, יב
  .ה,  כז:מ"חו

  ב, יג
  . יט:מ"חו



  )נדרים( ירושלמי תלמוד מפתח  

  

רצא
  .ד-ב,  שיד:ד"פס

  י, יג
  .ג,  קטז.ד,  קיד:חידושים

  נדרים

  ד, א
  .ב ואילך,  קפג:ד"יו

  ב, ד
  . יט:מ"חו

  ג, ד
  .ב ואילך,  רכב:ד"יו

  ד, ה
  .שלט. קצג.  קעט:ד"יו

  .א, קג-ד ,  קב:חידושים

  א, ח
  . שלח:ד"יו

  .ד,  רסט:חידושים

  ד, ח
  .א,  קעח:ד"יו

  ז, ח
  .ב,  ק:א"ז ח"אהע

  .ב,  קכה:חידושים

  ח, י
  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .א,  קיב-ד ,  קיא:חידושים

  ג, יא
  .א ואילך,  ע:מ"חו

  יב, יא
  .ה ואילך,  מ:א"ז ח"אהע

  נזיר

  ח, ב
  ).ע"קה(ב ,  כב:א"ז ח"אהע

  ז, ג
  .א ואילך,  נ:א"ז ח"אהע

  א, ו
  .ב,  יז:חידושים

  ג, ו
  .יג,  צג:ד"יו

  א, ז
  . רלח:ד"יו

  ו, ז
  .ד,  סג:חידושים

  א, ח
. יט ואילך, שז. ה,  רו:ב"ז ח"אהע

  .ז ואילך, שט

  סוטה

  ג, א
  . קמ:א"ז ח"אהע

  ז, א
  .ט,  שיח:ב"ז ח"אהע

  א, ב
  .ד,  לה:א"ז ח"אהע

  א, ד
  .ד-ג,  קד:חידושים

  ג, ד
  .ה,  מה:א"ז ח"אהע

  א, ה
  .יד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  א, ו
  .ד,  קד:חידושים

  ב, ו
יט , שז. ה ואילך,  רו:ב"ז ח"אהע

  .ז ואילך, שט. ואילך

  ה, ט
  . ערה:ד"יו

  .ד,  קנז:ד"פס

  גיטין

  א, א
  .ה ואילך, נד. ב,  מח:א"ז ח"אהע

  .ג-ב,  קכה:חידושים

  ג-ב, א
  .א,  קו:חידושים

  ה, א
  .ה,  ל:ח"או

  ג, ב
  .א ואילך,  טו:ח"או

, שפו. ג ואילך,  רצב:ב"ז ח"אהע
  .א ואילך

  ז, ב
שירי (רצט . ז,  רצז:ב"ז ח"אהע

  ).קרבן

  ג, ג
  .ה,  פז:א"ז ח"אהע

  .א,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קלט:ד"פס

  ג
  .ב,  רל:חידושים

  א, ד
  .ב, תנא. ב,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ב, ד
  .ב, צא. יא,  פו:א"ז ח"אהע

. קצד. ו, קצ. ז,  קפח:ב"ז ח"אהע
  .ו, רלד

-ב, קטז. ד, קיד. א,  צג:חידושים
  .א, קנג. ג, קכו. ג

  ג, ד
  .ב,  קיז:חידושים

  ד, ד
  .ד,  סו:חידושים

  א, ה
  .א,  קיח:חידושים

  ב, ה
  .ג,  קיח:חידושים

  ג, ה
  .ג ואילך,  מ:מ"חו

  ו, ה
  .ד-ג,  קיט:חידושים

  ז, ה
  .ב,  קכ:חידושים

  יט, ה
  .ג,  שמג:ד"פס

  א, ו
  .ה,  ל:ח"או

  ב, ו
  . ג:א"ז ח"אהע

  .ב,  לג:מ"חו

  .ג-א,  קכא:חידושים

  ה, ו
  .ג-ב,  קו:חידושים

  א, ז
. ד ואילך, קנג.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .ח, קנט. ה, קנח. קנז

,  קכד-ג , גקכ. ד,  קכב:חידושים
  .א, קלו. א

  ב, ז
  .ב-א,  קכב:חידושים

  ד, ז
  .א ואילך,  רצא:ב"ז ח"אהע

  א, ח
  .ב,  קכה:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רצב

  ב, ח
  . רפ:ב"ז ח"אהע

  ז, ח
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  ).ע"קה(ח ,  שא:ב"ז ח"אהע

  ח, ט
  . רנט:ב"ז ח"אהע

  קידושין

  ב, א
  . רכט:ד"יו

  ז, א
  .א,  ג:ח"או

  .א,  ג:ד"פס

  ח, א
  . ריח:ד"יו

  ט, ב
  .א ואילך,  ע:מ"חו

  ב
  .ד,  שב:ד"פס

  ג, ג
  .ג,  קיג:חידושים

  ד, ג
  .ב ואילך, עו.  עה:מ"חו

  .ג-ב,  קלה:חידושים

  ג, ד
  .א ואילך,  יז:א"ז ח"אהע

  י, ד
  .ט,  קיד:א"ז ח"אהע

  יא, ד
  . כ:א"ז ח"אהע

  בבא קמא

  ב, י
  .ו,  עז:א"ז ח"אהע

  בבא מציעא

  ו, ג
  .ב,  קמג:חידושים

  ב, ד
  .א ואילך, שמה :ד"יו

  .ד,  פב:מ"חו

  .ד,  כג:חידושים

  ג, ד
  .א,  פב:מ"חו

  .ב,  כג:חידושים

  א, ה
  .א,  קמו:חידושים

  ב, ה
  .ב,  קמו:חידושים

  ה, ו
  .ד,  קמח:חידושים

  א, ז
  .ג-א, קמט. ד,  צו:חידושים

  ח
  .ד, רלח. א,  רלח:חידושים

  בבא בתרא

  א, ג
  .ד,  רפד:ד"פס

  ד, ג
  .ח,  שא:ב"ז ח"אהע

  י, ג
  .ג,  קנב:חידושים

  סנהדרין

  ו, ג
  .ד,  קנד:חידושים

  ח, ג
  .יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  ב, ה
  .ג ואילך,  נ:א"ז ח"אהע

  ו, י
  .א,  עח:חידושים

  שבועות

  י, ג
  .ג,  שמב:ד"יו

  ב,ד
  .ג,  שמב:ד"יו

  א, ה
  .ג,  שמב:ד"יו

  עבודה זרה

  ב, ב
  . פא:ד"יו

  ג, ג
  . פא:ד"יו

  הוריות

  ה, ג
  .ג,  שמג:ד"פס

  נדה

  .ד, ג
  .ד-ג,  קד:חידושים

  ריש פרק בתרא
  .ו, ברכות ב: ראה

  



  )ברכות( תוספתא מפתח  

  

רצג
  

  מפתח תוספתא

  ברכות

  ח, ד
  .ב,  יג:חידושים

  דמאי

  ה, ג
  .ג,  יב:ד"יו

  יג, ו
  .ד,  לד:ח"או

  ה, ח
  .ד,  רסו:חידושים

  כלאים

  ו, א
  .ד,  יט:חידושים

  שביעית

  י, ח
  .ו,  פו:מ"חו

  תרומות

  יג, א
  . מג:מ"חו

  ו, ג
  .ג-ב,  כו:חידושים

  ח, ו
  .ב-א,  לא:חידושים

  כג, ז
  .ב,  צב:ד"יו

  יב, ז
  .ב, קסג. ד-ב,  קס:ד"פס

  מעשר שני

  ד, ב
  .ב, לו. ג,  ז:חידושים

  חלה

  א, ב
  .ד,  רלו:ד"יו

  שבת

  ה
  .ד,  רו:חידושים

  ז, ו
  .א,  מו:חידושים

  ט, ט
  .ג,  מז:חידושים

  ו, טז
  . רא:ד"יו

  ז, טז
  .ה, רב.  רא:ד"יו

  ו, יח
  .ב,  סא:חידושים

  עירובין

  ו, א
  .ב,  מ:ח"או

  ג, ג
  .א,  קסט:חידושים

  ראש השנה

  ד, ב
  .ד,  עד:חידושים

  סוכה

  ז, ד
  .ד,  שנו:ד"פס

  מגילה

  ד, ב
  .ב, עז. ד,  עד:חידושים

  י, ב
  .א,  כ:ח"או

  ג, ג
  .א,  שדמ:ד"פס

  ה, ג
  .א,  לה:ח"או

  יבמות

  א, א
  .ג-א,  צ:חידושים

  ג,  ג-ב , א
  .ג,  צ:חידושים

  ז-א, ד
  .ד,  צ:חידושים

  א, ו
  .ד,  פג:חידושים

  ב, ו
  .ג-א,  פד:חידושים

  ה-ג, ו
  .ג,  פד:חידושים

  א, ט
  .ד,  כז:חידושים

  ג, י
  .ו,  טו:א"ז ח"אהע

  א, יד
  .ד,  פח:חידושים

  כתובות

  ט-א, א
  .ג,  ק:חידושים

  יא, יב
  .ד,  קיד:חידושים

  גיטין

  ב, א
  .א,  קו:חידושים

  א, ב
  .א,  קו:חידושים

  ב, ב
  .ט,  רצב:ב"ז ח"אהע

  . ט:מ"חו

  ז, ג
  .ב,  מ:ד"פס

  ח, ה
  . ט:מ"חו

  ז, ו
  .ג-ב,  קטו:חידושים

  ט, ו
  .טו,  שמה:ד"יו

  ו, ז
  .ג,  קכז:חידושים

  י, ז
  .ב,  קט:חידושים

  קידושין

  ו, ב
  .ו,  צג:א"ז ח"אהע

  ט, ב
  .טו,  שמה:ד"יו

  בבא מציעא

  א
  .ב,  של:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רצד

  ב, ב
  .ג,  קלז:חידושים

  ז, ג
  . שכ:ד"יו

  ד, ו
  .א,  קמו:חידושים

  י, ז
  .א,  קמט-ד ,  קמח:חידושים

  יג, ח
  .ד,  קב:חידושים

  בבא בתרא

  ד, ח
  . מג:מ"חו

  ח, יא
  .ב,  קנג:חידושים

  סנהדרין

  ה
  .ב,  רמה:חידושים

  מכות

  ז, ג
  .י,  צג:ד"יו

  שבועות

  א, ב
  .ג,  קס:חידושים

  חולין

  א, א
  .ג,  קסב:חידושים

  ב, ב
  .ג,  כג:ד"יו 

  . א, קסד:חידושים

  ד, ג
  .א, קסו. ד,  קסד:חידושים

  ה, ג
  .א,  קסו:חידושים

  כלים

  ב, ג
  .כח, שלו. יב, )ג( קעו :ד"יו

  ד, ו
  .כח, שלו. יב, )ג( קעו :ד"יו

  ב, יג
  .יח, )א( קעו :ד"יו

  נגעים

  ד, ב
  .ג,  קלד:ד"פס

  ט, ד
  .א,  קס-ד ,  קנט:חידושים

  פרה

  א, ט
  .א,  קפ:חידושים

  ב, ט
  .ב, קסז. ט,  קסה:ד"יו

  נדה

  ד, ג
. יב, קלח. א, קכט. ב,  קיט:ד"יו

  .יט, שיד. ג, קמח. ה, קלט

  א, ד
  .ב,  קיב:ד"יו

  ז, ט
  .ד-ג,  רלו:ד"פס

  טהרות

  ב, ב
  .א,  ס:חידושים

  ו, ו
  .א,  צו:חידושים

  א, יא
  א,  קו:ח"או

  מקואות

  ד, א
  .ג,  קע:חידושים

  ה, א
  .ג,  קע:חידושים

  ז, א
  .לא, שלו.  קסח:ד"יו

, קעט. ד-ג, קעא. ד, קע :חידושים
  .א, רנח. ב-א, קפ. ג-א

  ב
  .ב,  רכד:חידושים

  א, ג
  .ג,  רסב:חידושים

  ג, ג
  .א, רנט. ב,  קעה:חידושים

  ד, ג
  .ד,  רנח:חידושים

  א, ד
  .ד,  קעה:חידושים

  ב, ד
  .א,  רנט:חידושים

  ג, ד
  .ג,  קסד:ד"יו

  .ד, רסא. ב,  קעג:חידושים

  ד, ד
  .יג, )ג( קעו :ד"יו

  .ב-א,  קעו:חידושים

  ו, ד
, קעט. א, קעה. ד,  קעד:חידושים

  .א, רנח. ג-ב

  א, ה
  .ד-ג,  קעו:חידושים

  ח, ה
  . קעג:ד"יו

  ד, ו
  .ג,  מד:חידושים

  ג, ז
  .ג,  קנח:ד"יו

  עוקצין

  ט, ג
  .א,  מח:חידושים

  מסכתות קטנות

  מסכת סופרים

  ח, ה
  .ו,  רו:ד"יו

  ב-א, י
  .ג,  עז:חידושים

  .ג,  שמב:ד"פס

  י, יב
  .ב,  רז:ד"יו

  טו, יג
  .ג,  עז:חידושים

  יח, יג
  .ג,  עז:חידושים

  טו, יד
  .א,  עז:חידושים

  



  )שמחות מסכת( ם"רמב מפתח  

  

רצה
  מסכת שמחות

  ז
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  

  ם"מפתח רמב

  יסודי התורה

  ה, ד
  .ד,  רסו:ד"יו

  ג, ה
  .ב ואילך,  רצא:ד"יו

  ח, ה
  ].כ[יט ,  צג:ד"יו

  .ג,  סו:חידושים

  ב, ו
  .א,  כ:ח"או

  ו, ו
  .ב,  רטו:ד"יו

  ז, ו
  .א,  כ:ח"או

  . פא:ד"יו

  דעות

  ה
  .ד,  קצח:חידושים

  ז, ו
  .א,  קצז:חידושים

  תלמוד תורה

  א, א
  .ג-א,  שלט:ד"פס

  ח, א
  .א,  יט:חידושים

  ז, ב
  . קצה:ד"יו

  ג, ד
  .א,  שמג:ד"פס

  י, ו
  . נ:מ"חו

  יד, ו
  . רלז:ד"יו

  .ה,  כב:א"ז ח"אהע

  א, ז
  . רלז:ד"יו

  ט, ז
  .ג,  קצד:ד"יו

  עבודה זרה

  ב, ד
  .ד,  עז:חידושים

  ד
  .א,  רסח:חידושים

  יב, ה
  . רלא:ד"יו

  י, ז
  .א,  רפח:ד"יו

  . קסג:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קצב:ד"פס

  ג, ח
  . פא:ד"יו

  ו, ח
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ט, ח
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  י, ח
  . פא:ד"יו

  יא, ח
  .ד,  קכח:חידושים

  יב, ח
  . פא:ד"יו

  ו, ט
  . רצ:ד"יו

  ד, י
  .ב,  סו:חידושים

  א, יא
  .ש.  צא:ד"יו

  א, יב
  .ט,  צג:ד"יו

  .א,  ו:חידושים

  ו, יב
  .ד ואילך,  צג:ד"יו

  .א,  ו:חידושים

  ז, יב
  .ז,  צג:ד"יו

  ח, יב
  .א,  קס-ד ,  קנח:חידושים

  ט, יב
  .י,  צג:ד"יו

  .ב,  קס:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רצו

  ח, יג
  .ב ואילך,  נה:ח"או

  תשובה

  א, ב
  . רנ:ד"יו

  קריאת שמע

  ג, א
  .ד-ג,  שלט:ד"פס

  ד,א
  .ד,  שלט:ד"פס

  ה, א
  .ד,  שלט:ד"פס

  ז, א
  .ב-א,  שמ:ד"פס

  יא, א
  .ד,  ג:חידושים

  א, ב
  .ג-ב,  שמ:ד"פס

  ז, ב
  .ב,  שמ:ד"פס

  יא, ב
  .א,  א:חידושים

  יג, ב
  .ד,  ג:ח"או

  ג, ג
  .א,  לה:חידושים

  יא, ג
  .ג,  שמ:ד"פס

  טז, ג
  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  תפלה

  א, א
  .א,  יג:ד"יו

  .א,  שמא-ג ,  שמ:ד"פס

  ב, א
  .ב-א,  שמא:ד"פס

  ג, א
  .ב,  שמא:ד"פס

  ה, א
  .א,  ב:חידושים

  .ד-ב,  שמא:ד"פס

  ו, א
  .ב,  ב:חידושים

  .ד,  שמא:ד"פס

  ז, א
  .א,  שמב:ד"פס

  א, ג
  .ג,  שמא:ד"פס

  ו, ג
  .א,  שמב:ד"פס

  ז, ג
  .ג,  שמא:ד"פס

  ד, ה
  .א,  לה:חידושים

  יג, ה
  .א,  שמב:ד"פס

  א, ט
  .ג,  ד:ד"פס

  ה, ט
  .א,  שמב:ד"פס

  ז, ט
  .ב,  קצז:חידושים

  יד, יא
  .ב,  שמב:ד"פס

  יז, יא
  .א,  עט:חידושים

  .ב,  שמב:ד"פס

  יח, יא
  .ב,  שמב:ד"פס

  כ, יא
  .ב,  שמב:ד"פס

  א, יב
  .ב,  שמב:ד"פס

  ב, יב
  .ג-ב,  שמב:ד"פס

  ה, יב
  .ד,  לה:ח"או

  .ג,  שמב:ד"פס

  ח-ו, יב
  .ג,  שמב:ד"פס

  י-ט, יב
  .ד,  שמב:ד"פס

  טז-יא, יב
  .א,  שמג:ד"פס

  יז, יב
  .עו. ו,  לה:ח"או

  יח, יב
  .ב,  שמג:ד"פס

  כ, יב
  .ד,  לה:ח"או

  ה-ד, יג
  .ג,  שמג:ד"פס

  ו, יג
  .ד,  לה:ח"או

  .ג,  שמג:ד"פס

  ח, יג
  .ב,  שמב:ד"פס

  יג, יג
  .א,  שדמ-ד ,  שמג:ד"פס

  יד, יג
  .ב,  סט:חידושים

  .ב,  שדמ:ד"פס

  יח, יג
  . קי:ח"או

  ד, טו
  .ד-ב, דמ ש:ד"פס

  ט, טו
  .ד,  שדמ:ד"פס

  יב, טו
  .א,  שמה:ד"פס

  תפילין

  ה, א
  .ב ואילך,  טו:ח"או

  ז, א
  .עב. ב ואילך,  יד:ח"או

  ט, א
  .עב. ג ואילך,  יד:ח"או

  טז, א
  .ו ואילך,  טו:ח"או

  יט, א
  .ז,  יח:ח"או

  .א ואילך,  קסה:ב"ז ח"אהע

  כ, א
  .שנא. ד,  רו:ד"יו

  ב, ג
  .ד,  ח:ח"או



  )מזוזה( ם"רמב מפתח  

  

רצז

  ה, ג
  .עב. ה,  יד:ח"או

  יא, ג
  .א,  ח:ח"או

  כו, ד
  .א,  שמה:ד"פס

  מזוזה

  א, ה
  .ז, טו.  י:ח"או

  ספר תורה

  ט, ז
  .ה,  פז:א"ז ח"אהע

  יב, ז
  .א,  קסה:ב"ז ח"אהע

  טז, ז
  .ד,  נ:חידושים

  ג, ח
  .ה,  רטו:ד"יו

  ד, ח
  .ב,  רז:ד"יו

  א, י
  .א ואילך,  רה:ד"יו

. א ואילך,  קסה:ב"ז ח"אהע
  .שפט

  ד, י
  .ד,  עט:יםחידוש

  ה, י
  .ב,  מה:חידושים

  ציצית

  י, א
  . שנג:ד"יו

  יא, א
  . רכד:ד"יו

  א
  .ב,  רלה:חידושים

  ז, ג
  א ואילך,  ג:ח"או

  ט, ג
  .ג,  ג:ח"או

  .ג,  עט:חידושים

  יא, ג
  .א,  צב:ד"יו

  ברכות

  ב, א
  .ג,  ו:חידושים

  ה, א
  . קיג:ח"או

  .א,  שמ:ד"פס

  ו, א
  .ד,  י:חידושים

  ח, א
  .א,  קנח:ב"ז ח"אהע

  יב, א
  .א, טו. ד,  יד:חידושים

  טו, א
  .ב,  ג:ח"או

  .ג,  י:חידושים

  ד, ב
  .ג,  י:חידושים

  ה, ג
  .ד,  כז:ח"או

  .ג,  טו:חידושים

  .ד,  ז:ד"פס

  ו, ג
  .ג,  טו:חידושים

  יב, ג
  .ב-א, יז. ג,  ו:חידושים

  ו, ד
  .ט,  ג:ח"או

  .א, יד. ב,  י:חידושים

  א, ה
  .ד,  יד:חידושים

  יא, ה
  .ג,  יז:שיםחידו

  ב, ו
  .ג,  שמב:ד"פס

  יא, ו
  .ה, )ב(קעו . ב,  קסג:ד"יו

  ז
  .ג,  רנח:חידושים

  ד, ח
  .ב,  לו:חידושים

  .א,  שנח:ד"פס

  ח, ח
  .ג,  יא:חידושים

  ט, ח
  .א,  כז:ח"או

  י, ח
  .א,  י:חידושים

  יג, ח
  .ג,  יב:חידושים

  ג, ט
  . לז:ח"או

  טז, יא
  .ד,  ג:ח"או

  מילה

  ב, א
  .ג,  רעח:ד"פס

  יג, א
  .ד,  פג:חידושים

  יד, א
  .ו,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ד,  פג:חידושים

  טז, א
  .ד,  נד:חידושים

  יח, א
  . שמו:ד"יו

  .ו,  כז:א"ז ח"אהע

  ב, ב
  .א ואילך,  רב:ד"יו

  .ג,  נו:חידושים

  ג, ב
  .ח, רב.  רא:ד"יו

  ה, ב
  .ה ואילך, רב.  רא:ד"יו

  .א,  נז-ד ,  נו:חידושים

  ו, ב
  .ב,  שו:ב"ז ח"אהע

  טז, ב
  .א,  קפב:ד"יו

  ו, ג
  .ב ואילך,  ג:ח"או

  שבת

  ז, א
  .ג ואילך,  ב:ח"או

  .ז,  קנח:ד"יו

  .א,  מ:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

רצח

  טז, א
  .ד,  מז:חידושים

  יז, א
  .ג,  מו:חידושים

  יח, א
  .ב,  כ:ח"או

  א, ב
  .ד,  לה:חידושים

  י, ב
  .ב,  שמו:ד"פס

  יא, ב
  .ד,  לה:חידושים

  ב
  ).יי"הגמ(ב -א,  ריד:חידושים

  ב, ג
  .ב,  לז-ד ,  לו:חידושים

  .ג,  שנה:ד"פס

  י, ג
  .ב,  לט:חידושים

  יא, ג
  .א,  שנט:ד"פס

  יג, ג
  .ג,  לז:חידושים

  טז, ג
  .ד,  לז:חידושים

  .ב,  שנט:ד"פס

  יח, ג
  .א,  לח:חידושים

  .ב,  שנח:ד"פס

  יג, ד
  .ב,  רז:חידושים

  ד, ה
  .א,  שמב:ד"פס

  ה, ה
  .ב,  לח:חידושים

  יב, ה
  . א, לט:חידושים

  יט, ה
  .ב,  שנח:ד"פס

  א, ו
  ).בהוספה( מט :ח"או

  ב, ו
  .א,  כט:ח"או

  יד, ו
  . פז:ח"או

  טו, ו
  . פז:ח"או

  א, ח
  .ג,  מט:חידושים

  .ג-ב,  שמה:ד"פס

  ב, ח
  .ד, מט. ג,  מו:חידושים

  ג, ח
  .א,  מח:חידושים

  ז, ח
. א, נא. ב, מז. ד-ג,  מו:חידושים

  .א, עד. ג-ב, נג

  ח, ח
  .ג, נג. ד-ב,  נא:חידושים

  ט, ח
  .ג, נג. ב-א,  נא:חידושים

  י, ח
  .ד, ס. ב,  נט:חידושים

  יב, ח
  ).ך"רמ(ד ,  יג:ד"פס

  טו, ח
  .א,  רג:חידושים

  טז, ח
  .ב, סב. ג, סא. ב,  מו:חידושים

  .ג,  טו:ד"פס

  ג, ט
  .א,  שנט:ד"פס

  ד, ט
  .ד,  נט:חידושים

  .א,  שנט:ד"פס

  ט, ט
  .ב,  רב:ד"יו

  יא, ט
  .ד-ג, נט. א,  נח:חידושים

  יב, ט
  .ב,  מו:חידושים

  יג, י
  .ג,  מט:חידושים

  יד, י
  .ג,  מט:חידושים

  טו, י
  .א,  לט:חידושים

  טז, י
  .ב,  רג:חידושים

  יח, י
  .ג,  מט:חידושים

  כד, י
  .ד,  נג:חידושים

  א, יא
  .א,  נא:חידושים

  י, יא
  .א,  נ:חידושים

  יג, יא
  .ג,  נ:חידושים

  טז-יד, יא
  .א,  נ:חידושים

  ב, יב
  .א,  לט:חידושים

  י, יב
  .ד,  מח:חידושים

  יא, יב
  .א,  לג:חידושים

  יב, יב
  .א,  מ:חידושים

  יד, יב
  .ב,  לג:חידושים

  טו, יב
  ).מ"הה(א ,  רה:חידושים

  ב, יג
  . דש:ב"ז ח"אהע

  .ד-ג,  לב:חידושים

  ה, יג
  .א,  לג:חידושים

  ו, יג
  .א, לג. ד,  לב:חידושים

  יד, יג
  .ד,  לב:חידושים

  טו, גי
  .ג,  מח:חידושים

  טז, יג
  .ג, מח. א, לג. ד,  לב:חידושים

  יז, יג
  .ב,  שסב:ד"פס



  )שבת( ם"רמב מפתח  

  

רצט

  יח, יג
  .ד,  מח:חידושים

  כב, יג
  .א,  מט:חידושים

  ו, יד
  .ב,  מט:חידושים

  טו, יד
  .א,  לג:חידושים

  טז, יד
  .ב,  מט:חידושים

  יז, יד
  .ג-ב,  לב:חידושים

  .ד,  שס:ד"פס

  יח, יד
  .ד,  שס:ד"פס

  כג, יד
  .א,  מט:חידושים

  כד, יד
  .א,  מט:חידושים

  יד
  ).מ"הה(א , רז. א,  רב:חידושים

  א, טו
  .ד,  לג:חידושים

  ח-ד, טז
  .ד-ג,  שמה:ד"פס

  י-ט, טז
  .ב-א,  שמו:ד"פס

  טז, טז
  .ז,  מ:ח"או

  .א,  רד:חידושים

  יט, טז
  .א,  סב:חידושים

  ג, יז
  .ב,  מט:חידושים

  ח, יז
  ו,  מא:ח"או

  י, יז
  .ה צ:ח"או

  .א, סג. ד,  סב:חידושים

  יב, יז
  .ב,  סב:חידושים

  יג, יז
  .ב-א,  סב:חידושים

  יד, יז
  .ז,  מ:ח"או

  .ד-א,  סב:חידושים

  טז, יז
  .א,  שמו:ד"פס

  יז, יז
  .ב ואילך,  מא:ח"או

  כח, יז
  .ו,  מ:ח"או

  לג, יז
  .ו,  מא:ח"או

  .א, סד. א,  סג-ג ,  סב:חידושים

  יז
  ).מ"הה(ג ,  רג:חידושים

  ב, יח
  .ד,  מ:ח"או

  .ג-ב,  מז:חידושים

  ז, יח
  .ב,  שמה:ד"פס

  טו, יח
  .ג,  מז:חידושים

  כא, יח
  .א,  נט:חידושים

  א, יט
  .א,  שמו:ד"פס

  ג, יט
  .ד, מה. ב,  לה:חידושים

  ה, יט
  .ב, רב. ג, מד. ב,  לה:חידושים

  ח, יט
  .ב,  מג:חידושים

  י, יט
  .ג,  מד:חידושים

  כא, יט
  .ג-ב,  לה:חידושים

  ג-א, כא
  .ג-א,  שמו:ד"פס

  ו, כא
  .ב-א,  מח:חידושים

  יב, כא
  .ב, נט. ב,  נח:חידושים

  יג, כא
  .ג,  רסג:חידושים

  טו, כא
  .ב,  נט:חידושים

  יז, כא
  ).י"הגמי(ב ,  יג:ד"פס

  יח, כא
  .א, מז. ד,  לו:חידושים

  לג, כא
  .ד,  סא:חידושים

  .א,  טו:ד"פס

  ה, כב
  .ב,  קעח:ד"פס

  יא, כב
  .ד,  כז:ח"או

  כב
  .א,  קנו:ד"פס

  ד, כג
  .ב,  רג:חידושים

  טו, כג
  .א,  לט:חידושים

  .א,  שנו:ד"פס

  ב, כד
  .ב-א,  סא:חידושים

  .א, שנז. א, יג. ג,  יב:ד"פס

  ג, כד
  .ב,  סא:חידושים

  ה-ד, כד
  .א,  שנז:ד"פס

  יג, כד
  .ג,  יב:ד"פס

  יד, כה
  .ג,  יט:חידושים

  .ג,  שנח:ד"פס

  טז, כז
  .א,  רה:חידושים

  א, כח
  .ב, ע. ד,  סג:חידושים

  ב, כח
  .ב, ע. ג,  סג:חידושים

  ט, כח
  .א,  רה:חידושים

  יז, כח
  .א,  רו:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

ש

  כח
  .ד,  רו:חידושים

  ו, כט
  .ד,  שנ:ד"פס

  יד, כט
  .ג,  כז:ח"או

  .ד,  ט:חידושים

  .א,  שנח:ד"פס

  טו, כט
  .ה,  כח:ח"או

  א, ל
  .א,  שנז:ד"פס

  ב, ל
  .א,  שנו:ד"פס

  ט, ל
  .ד-ב,  שנז:ד"פס

  י, ל
  .ד,  שנז:ד"פס

  יא, ל
  .ד,  שנד:ד"פס

  עירובין

  ו, ב
  .ג,  סד:חידושים

  ט, ב
  .ב,  סד:חידושים

  טז, ב
  .ב,  טו:ד"יו

  כג, ד
  .ד-ג,  שמו:ד"פס

  א, ה
  ).ד"ראב(ג ,  רו:חידושים

  .ד-ג,  שמו:ד"פס

  ט-ח, ו
  .א,  לט:חידושים

  .א,  שנו:ד"פס

  יג, ו
 .ד, רה. ד-ג, רד. א,  קצט:ד"פס

  .ד, שמו

  כב, ו
. א ואילך,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .תמט

  כג, ו
  .ז ואילך,  רעא:ב"ז ח"אהע

  שביתת עשור

  ג, א
  .ג,  יד:ד"פס

  ד, א
  . לו:ח"או

  ה, א
  .ג-ב,  סט:חידושים

  א, ב
  .ד-ג,  סט:חידושים

  ד, ב
  . מב:ח"או

  ז, ג
  .א,  מו:חידושים

  יום טוב

  כא, א
  .ב,  לט:ד"פס

  ד, ב
  .ג,  קמז:ד"פס

  טו, ד
  .ד,  יג:ד"פס

  ד
  ).מ"הה(ג ,  ר:חידושים

  כ, ו
  . קצה:ד"יו

  .א,  פ:חידושים

  א, ז
  . קצה:ד"יו

  יב, ז
  .ד,  עט:חידושים

  חמץ ומצה

  ב, א
  .ב-א,  סו:חידושים

  ה, א
  .ד-ג,  ל:חידושים

  .א,  שמח-א ,  שמז:ד"פס

  ו, א
  . עא:ד"יו

  .ב,  קצו:ד"פס

  ב, ב
  .ג-ב,  יז:ד"פס

  ז, ב
  .ב,  רז:חידושים

  יא, ב
  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .ד,  קצא:ד"פס

  יח, ב
  .ב,  רכב:ד"יו

  ד, ג
  .ד,  סה:חידושים

  ג
  ).מ"כ(ב ,  רט:חידושים

  ד, ד
  .ה,  מה:ח"או

  ה, ד
  . רלא:ד"יו

  ו, ד
  .ב,  מט:ח"או

  יב, ד
  .ד,  ל:חידושים

  ד
  ).מ"הה(ג ,  רח:חידושים

  א, ה
  . נו:ח"או

  ב, ה
  . נו:ח"או

  יג, ה
  .ב,  שכג:ב"ז ח"אהע

  יז, ה
  .ו,  קסה:ד"יו

  כג, ה
  .ב,  לג:ד"פס

  ג, ו
  .א,  ח:ד"יו

  ה, ו
  .ב ואילך, נז. ה,  כח:ח"או

  .ג,  לג:ד"פס

  יב, ו
  .ב,  סח:חידושים

  יג, ז
  . קכד:ד"יו

  ו, ח
  .ד,  לה:ד"פס

  ח, ח
  .ב,  סח:חידושים



  )ולולב סוכה שופר( ם"רמב מפתח  

  

שא
  שופר סוכה ולולב

  א, א
  .ד,  עד:חידושים

  ג, א
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ה, א
  .ב,  עד:חידושים

  ב, ב
  .ה,  ג:ח"או

  ד, ב
  .ג,  שמ:ד"פס

  א, ג
  .א,  עה:חידושים

  ב, ג
  .ב,  עו:חידושים

  ד, ג
  .ד, עו. ד-ג,  עה:חידושים

  יב, ג
  .ד-ג,  עו:חידושים

  ד, ד
  .ב,  סב:חידושים

  ו, ד
  .ב,  עא:חידושים

  יא, ד
  .ז,  מ:ח"או

  יג, ד
  .ז,  קנח:ד"יו

  ד
  .א,  לא:ד"פס

  יג, ו
  .ג ואילך,  ג:ח"או

  ד, ז
  .ד,  קסב:חידושים

  ז, ז
  .א ואילך,  יא:ח"או

  א, ח
  . קסג:ב"ז ח"אהע

  ז, ח
  .א,  עב:חידושים

  ח, ח
  .א, עג. א,  עב:חידושים

  י, ח
  .א, לא. ג, ל. ג,  כט:ד"פס

  שקלים

  א, ג
  .א,  שכו:ד"פס

  קידוש החודש

  ב, ב
  .ט,  מח:א"ז ח"אהע

  ו, ב
. י, סה. ד ואילך,  נד:א"ז ח"אהע
  .ג, קה. יח, צ

  . קצד:ב"ז ח"אהע

  ח, ב
  .ב,  רצא:ד"יו

  ה, ה
  .ב,  לט:ד"פס

  תענית

  א
  .ב,  שמב:ד"פס

  יא, ה
  .ג,  לו:ד"פס

  מגילה וחנוכה

  ג, א
  . קיד:ח"או

  י, ד
  .ו,  סז:ח"או

  אישות

  ח, א
  .ד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ז, ב
  .ב,  קט:ד"יו

  ח, ב
  . לד:א"ז ח"אהע

  .א,  שה:ב"ז ח"אהע

  י, ב
  .ב,  תס:ב"ז ח"אהע

  יב, ב
  . מג:מ"חו

  יד, ב
  .ד,  טז:א"ז ח"אהע

  . לד:מ"חו

  טו, ב
  .ב,  קכד:חידושים

  טז, ב
  .ב,  צג:ד"יו

  יז, ב
  . סב:ח"או

  כ, ב
  .י,  שט:ב"ז ח"אהע

  כא, ב
  .שלח. ז,  קפב:ד"יו

  כו, ב
  .א,  קנח:ב"ז ח"אהע

  ג, ג
  .א,  קעד:ב"ז ח"אהע

  ה, ג
  . קנב:ב"ז ח"אהע

  ז, ג
  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

  ח, ג
  .קכב. ג,  קכא:א"ז ח"אהע

  .ט,  פב:מ"חו

  יד, ג
  .ב,  קיא:א"ז ח"אהע

  טו, ג
  .ב,  רפה:ב"ז ח"אהע

  א, ד
  .ח, ער. ט,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ב, ד
  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  ה, ד
  .ג,  קיג:א"ז ח"אהע

  ו, ד
  .ב ואילך, קטז :א"ז ח"אהע

  ז, ד
  .ג,  לד:ח"או

  .ג ואילך, קטז.  לד:א"ז ח"אהע

  .ה, רעג.  קנב:ב"ז ח"אהע

  י, ד
  .שיד. ג,  שיב:ב"ז ח"אהע

  ).מ"לח(א ,  רי:חידושים

  טו, ד
  .ב,  שכב:ב"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שב

  טז, ד
  .קנב :ב"ז ח"אהע

  יט, ד
  .א,  כח:חידושים

  כא, ד
  .ח,  צ:א"ז ח"אהע

  כב, ד
  .ב, צד. ח,  צ:א"ז ח"אהע

  ד, ה
  .ד-ג,  עא:חידושים

  ו, ה
  .ג,  קי:א"ז ח"אהע

  .ב,  קכט:חידושים

  ח, ה
  .ה, יבק. ד,  צח:א"ז ח"אהע

  ט, ה
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  י, ה
, קיב. ב ואילך,  קט:א"ז ח"אהע
  .א

  יא, ה
  .א,  קב:א"ז ח"אהע

  . שסו:ב"ז ח"אהע

  יב, ה
. ה, קז. ו ואילך,  קה:א"ז ח"אהע

  .שסז. ג, קיב. א, קט

  יז, ה
  .א,  ל:ד"פס

  כב, ה
  . קכו:א"ז ח"אהע

  ב, ו
  ).בהוספה( ח :מ"חו

  .ד,  שכב:ד"פס

  ג, ו
  .ז,  רפח:ב"ז ח"אהע

  ד, ו
  .ז,  רפח:ב"ז ח"אהע

  יד, ו
  .י ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  טו, ו
  .ה,  שה:ב"ז ח"אהע

  א, ז
  .ד,  שה:ב"ז ח"אהע

  ח, ז
  . שיד:ב"ז ח"אהע

  יב, ז
  .ו,  קיד:א"ז ח"אהע

  יד, ז
  .ד,  קטז:א"ז ח"אהע

  יז, ז
  .א,  קה:א"ז ח"אהע

  כ, ז
  . ג:א"ז ח"אהע

  .שעט.  שעח:ב"ז ח"אהע

  כב, ז
  . קכו:א"ז ח"אהע

  .ב,  רפח:ב"ז ח"אהע

  כג, ז
  .ג,  שכב:ב"ז ח"אהע

  א, ח
  .א,  צג:א"ז ח"אהע

  ג, ט
  .ד,  פא:חידושים

  ו, ט
  . ג:א"ז ח"אהע

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  טו, ט
  .ו, יד. ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  טז, ט
א , קכט. ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .ואילך

  כא, ט
  .ב,  רלו:חידושים

  כב, ט
  .א,  קכט:א"ז ח"אהע

  כד, ט
  .יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  כז, ט
  . תנז:ב"ז ח"אהע

  ל, ט
  .ו,  צא:א"ז ח"אהע

  .כ,  שז:ב"ז ח"אהע

  לא, ט
  . תסב:ב"ז ח"אהע

  .א,  רצ:ד"פס

  ט
  .א, רכד. ב,  רטו:חידושים

  ג, י
  .ב,  יג:א"ז ח"אהע

  ז, י
  .ג,  צו:חידושים

  ח, י
  . שכ:ד"יו

  .ד,  צו:חידושים

  ט, י
  .ד,  צו:םחידושי

  יב, י
  .ה ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  ה, יא
  .ה,  כא:א"ז ח"אהע

  ו, יא
  . קנב:ב"ז ח"אהע

  ח, יא
  ).בהוספה( קנד :ד"יו

  . לד:א"ז ח"אהע

  .ז,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב, צא. ג,  פז:חידושים

  ט, יא
  .א,  כא:א"ז ח"אהע

  יב, יא
  ).בהוספה( קנד :ד"יו

  .א,  כא:א"ז ח"אהע

  .ט,  שטז:ב"ז ח"אהע

  טו, יא
  .א,  צא:חידושים

  ג, יב
  .ב,  ק:חידושים

  ו, יב
  .ז,  צג:ד"יו

  ט, יב
  .ב,  ק:חידושים

  יא, יב
  .ג,  צט:חידושים

  יב, יב
  .ג,  צט:חידושים

  א, יד
  .א,  צט:חידושים



  )גירושין( ם"רמב מפתח  

  

שג

  ו, יד
  .ג,  צח:חידושים

  ח, יד
  .יא,  רסב:ב"ז ח"אהע

  טו, יד
  .ב,  צט:חידושים

  יז, יד
  .ו,  קצ:ב"ז ח"אהע

  ח, טו
  .א,  ריג:חידושים

  ט, טז
  .ג,  קיז:חידושים

  כה, טז
  .ג-ב,  צב:חידושים

  יג, יח
  .ד,  קיח:חידושים

  ו-ג, כא
  .ב,  צח:חידושים

  יז, כא
  .ב,  פח:חידושים

  א, כב
  .ב,  צו:חידושים

  ה, כב
  .ד,  שב:ד"פס

  י, כב
  .ב,  פד:חידושים

  א, כג
  .ז,  מט:ח"או

  ז, כג
  .ז,  מט:ח"או

  יג, כג
  .פא.  פ:מ"חו

  יד, כג
  .ה,  כז:מ"חו

  טו, כג
  .ד,  לב:מ"חו

  ב, כד
  .ב,  קלז:א"ז ח"אהע

  .ב,  שיב:ב"ז ח"אהע

  ד, כד
  .שיד. ד,  שיב:ב"ז ח"אהע

  ה, כד
  .ב,  שיג:ב"ז ח"אהע

  יב, כד
  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  .ב,  ה:חידושים

  יג, כד
  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  .ב,  ה:חידושים

  יד, כד
  . קלו:א"ז ח"אהע

  טו, כד
  .א ואילך, כד.  ד:א"ז ח"אהע

  טז, כד
  .ה ואילך,  כד:א"ז ח"אהע

  יז, כד
  .ה,  שא:ב"ז ח"אהע

  יח, כד
. ב, קכג. לט. ד,  לה:א"ז ח"אהע

  .קמ. ד, קכט

  יט, כד
  .לט. א,  יג:א"ז ח"אהע

  כ, כד
  .א,  יג:א"ז ח"אהע

  .ב,  שסב:ב"ז ח"אהע

  כה, כד
  .א ואילך,  שעה:א"ז ח"אהע

  .ג,  קג:חידושים

  א, כה
  .א,  קל:א"ז ח"אהע

  ב, כה
  .א,  קל:א"ז ח"אהע

  ד, כה
  .ג, פא.  לא:א"ז ח"אהע

  .יא,  שז:ב"ז ח"אהע

  יא, כה
  .א ואילך,  קל:א"ז ח"אהע

  גירושין

  א, א
  .רסז. ג,  קעה:ב"ז ח"אהע

  ג, א
  . רפ:ב"ז ח"אהע

  ט, א
  .א ואילך,  רסו:ב"ז ח"אהע

  יא, א
  . ערב:ב"ז ח"אהע

  יב, א
  .א, רעא. א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  יד, א
  . רנט:ב"ז ח"אהע

  טו, א
  .ד,  קנט:ב"ז ח"אהע

  כד, א
  .ה,  קמה:ב"ז ח"אהע

  א
לחם (א ,  קעד:ב"ז ח"אהע

  ).משנה

  ב, ב
  .ב,  קמה:ב"ז ח"אהע

  ג, ב
  .ב,  רעז:ב"ז ח"אהע

  ה, ב
  .ב,  קז:חידושים

  ז, ב
  .ג,  לו:א"ז ח"אהע

  .יב, ערד.  קעז:ב"ז ח"אהע

  ח, ב
  .ג, רלג. ג,  קעב:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קכו:חידושים

  י, ב
  .ג,  קכד:חידושים

  יב, ב
  .ב,  קי:חידושים

  יג, ב
  .תלה. יב,  ערד:ב"ז ח"אהע
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שד
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  .ב,  קה:חידושים
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  . שיא:ב"ז ח"אהע

  יא, ג
  .ד, שלז. ד,  פז:א"ז ח"אהע

  יג, ג
  .ב,  מט:ח"או

, קצ. קפז. קפה.  קעג:ב"ז ח"אהע
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  .ב-א, קטז. ג,  קיד:חידושים

  יד, ג
. א, קעד. א,  קעב:ב"ז ח"אהע
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  .ג,  קכו:חידושים
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  .ואילך
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  .ב,  קו:חידושים

  יא, ד
. קסט. קסז. ג,  קסה:ב"ז ח"אהע

  .א ואילך, רג. קפז

  יב, ד
  .ג ואילך,  רנב:ב"ז ח"אהע

  .א, קיז. ד,  קטז:חידושים

  יד, ד
  .א,  נו:ב הוספות"ז ח"אהע

  .ג,  קט:חידושים

  טו, ד
  .א, רצב. ה,  רטז:ב"ז ח"אהע

  טז, ד
  .ב,  קט:חידושים

  יז, ד
  .שפו. א ואילך,  רצב:ב"ז ח"אהע

  יט, ד
  .ג,  קכח:חידושים

  כד, ד
  .ח,  רסח:ב"ז ח"אהע

  א, ה
  . רפ:ב"ז ח"אהע

  ב, ה
  .ה ואילך,  רסו:ב"ז ח"אהע

  א, ו
  .רעט. ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  .ב,  לג:מ"חו

  .א, קכא. ד,  קכ:חידושים

  ב, ו
  .ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  .א,  קכא:חידושים

  ג, ו
  . ג:א"ז ח"אהע

 : הוספות.א,  רעג:ב"ז ח"אהע
  .א, נט

  ).מ"מל(ד , רכד. ד,  קכ:חידושים

  ד, ו
  .ד,  קכ:חידושים

  ו, ו
  .ז,  קמה:ב"ז ח"אהע

  ח, ו
  .ד,  לה:א"ז ח"אהע

  ט, ו
  .ג,  רפג:ב"ז ח"אהע

  י, ו
  .ד-ג,  קכ:חידושים

  .ב,  שיג:ד"פס

  יא, ו
  .ד,  קכ:חידושים

  טז, ו
  .ב,  רפח:ב"ז ח"אהע

  יט, ו
  .ט,  ער:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רמא:חידושים

  כ, ו
  .א,  רסב:ב"ז ח"אהע

  כא, ו
  .ד ואילך, רסח.  רנד:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קכח:חידושים

  כב, ו
  .ה,  רסח:ב"ז ח"אהע

  כג, ו
  .ה,  רסח:ב"ז ח"אהע

  כז, ו
, ערה. קסג. ד,  קנ:ב"ז ח"אהע
  .תה. ז, רפה. טו

  כח, ו
  .י, סח. ג,  נט:א"ז ח"אהע

  .ד,  קי:חידושים

  כט, ו
  .ו,  מט:א"ז ח"אהע

  .א,  נז:ב הוספות"ז ח"אהע

  ו
  .ב,  רכה:חידושים

  ב, ז
  .ד,  פו:חידושים

  ד, ז
  .ב,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ה, ז
  . רצט:ב"ז ח"אהע

  טז, ז
  .א,  קו:חידושים



  )גירושין( ם"רמב מפתח  

  

שה

  יז, ז
  .א,  קו:חידושים

  כ, ז
  .ב,  ערה:ב"ז ח"אהע

  .א,  קי:חידושים

  כא, ז
  .ב, תנא. ב,  רפה:ב"ז ח"אהע

  כב, ז
  .י,  ערה:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קיא:חידושים

  כד, ז
  .רצט. רעט. ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  א, ח
  . ה,שה. ט,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קו:חידושים

  ט, ח
  .ב,  קו:חידושים

  יג, ח
  .א,  מט:ח"או

  .ח, ק. ז,  צח:א"ז ח"אהע

  טז, ח
  .א,  רפז:ב"ז ח"אהע

  יז, ח
  . קעז:ב"ז ח"אהע

  א, ט
  .ג,  קיג:חידושים

  ג, ט
  .ב,  רצג:ב"ז ח"אהע

  ד, ט
  .ב ואילך,  קה:א"ז ח"אהע

  יב, ט
  .ב,  קו:חידושים

  כ, ט
  .ט,  רצא:ב"ז ח"אהע

  כב, ט
  .ג ואילך,  רפד:ב"ז ח"אהע

  כה, ט
  .יב, רסח.  רסא:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קיג:חידושים

  כו, ט
  .ב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  כח, ט
  .ב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  לב, ט
  .א ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קו:חידושים

  לג, ט
. שעח. רפ. ח,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .שעט

  לו, ט
  . רפ:ב"ז ח"אהע

  לז, ט
  .א,  רפט:ב"ז ח"אהע

  א, י
  .א, רלג. רכז. ב,  ה:א"ז ח"אהע

  .ד, רל. ב,  קיד:חידושים
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  .ג,  כב:א"ז ח"אהע
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  .ג,  כח:א"ז ח"אהע
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  .ו,  כד:א"ז ח"אהע

  יד, י
  .ז,  כב:א"ז ח"אהע

  יז, י
  .יא,  צ:א"ז ח"אהע

  כה, י
  .ב,  קיג:חידושים

  ד, יא
  .ה,  שה:א"ז ח"אהע

  י, יא
  .יג,  שנו:ב"ז ח"אהע

  יד, יא
  .א,  לה:א"ז ח"אהע

  כא, יא
  .א,  יג:א"ז ח"אהע

  כה, יא
  . מא:א"ז ח"אהע

  כז, יא
  .ט,  שטז:ב"ז ח"אהע

  א, יב
  .א ואילך, ב ש:ב"ז ח"אהע

  ).מ"הה(ד ,  רכז:חידושים

  ב, יב
  . רעט:ב"ז ח"אהע

  ט, יב
  .ט, פו. א,  לג:א"ז ח"אהע

  .ב,  צד:חידושים

  יב, יב
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  יג, יב
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  כב, יב
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  ב, יג
  .ב,  סב:א"ז ח"אהע

  .א, ריט. ב,  ריח:חידושים

  ג, יג
  .יג,  שנו:ב"ז ח"אהע

  יא, יג
  .ד,  עז:א"ז ח"אהע

  יד, יג
  .ג,  עז:א"ז ח"אהע

  טו, יג
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  ות מפתח–צמח צדק   

  

שו

  טז, יג
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  .ג,  נו:א"ז ח"אהע

  .ב,  קמד:ד"פס
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  . שמו:ב"ז ח"אהע
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  .ב, סב. ו,  נח:א"ז ח"אהע

  כב, יג
  .ב,  נא:ב הוספות"ז ח"אהע

  כד, יג
  .שנז. פד. פב. א,  פא:א"ז ח"אהע

  כה, יג
  .פב. יא,  סו:א"ז ח"אהע

  כו, יג
יא , סו. ט,  מט:א"ז ח"אהע

  .ה, פז. פב. ואילך

  כז, יג
  . שמו:ב"ז ח"אהע

  כח, יג
  .א,  קכג:א"ז ח"אהע

  כט, יג
  .א,  קכג:א"ז ח"אהע

  .ב,  רפו:ב"ז ח"אהע
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  יג, א
  .ג,  ח:א"ז ח"אהע
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  )ביאה איסורי( ם"רמב מפתח  
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  .יג, סח. ג,  כט:א"ז ח"אהע
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  .ז,  רו:ב"ז ח"אהע
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  .ט,  קיד:א"ז ח"אהע

  כב, א
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  יט, ד
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  .ב,  שמח:ד"פס
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  יא, ז
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  .ד-ג,  שמח:ד"פס

  א, ח
  .א,  רמא:ד"פס

  ב, ח
  .ה,  צז:ד"יו

  .ט ואילך,  טו:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שח

  ג, ח
  .ד,  שמח:ד"פס

  ה, ח
  .ד,  רלב:ד"פס

  ט-ו, ח
  .ד, שמח. ג,  רלח:ד"פס

  יג, ח
, קלט. ג ואילך, קלג. ג,  קלב:ד"יו

  .ד

  יד, ח
  .א ואילך,  קיז:ד"יו

  טו, ח
  .ח, נטק.  קנז:ב"ז ח"אהע

  .א,  קכג:חידושים

  א, ט
. א ואילך, צח. א ואילך,  צז:ד"יו

  .א, קלז. א, ק. א ואילך, צט

. ג, רכז. ג, רכה. ג,  רכא:ד"פס
  .א,  שמט-ד , שמח. ב, רכח

  ב, ט
  .א ואילך,  צח:ד"יו

  כט, ט
  .א ואילך,  קנז:ד"יו

  ט
  .ג, ערב. א,  רנא:ד"פס

  ב, י
  .ב,  קצ:חידושים

  ג, י
  .ב,  קצ:חידושים

  ד, י
  .ד,  קפט:חידושים

  ח, י
  . שנד:ד"יו

  יא, י
  .ד,  כ:ד"יו

  .א,  נא:ד"פס

  יב, י
  .ג,  קצ:חידושים

  יג, י
  .ד-א,  קצ:חידושים

  יד, י
  .ד,  קצ:חידושים

  יט, י
  .א,  קצא:חידושים

  ח, יא
  .א,  קנד:ד"יו

  יב, יא
  . שנד:ד"יו

  יג, יא
  .שיב. א, קכב. א ואילך,  קיז:ד"יו

  יט, יא
  ).בהוספה(ו ,  עז:א"ז ח"אהע

  כ, יא
  ).בהוספה(ו ,  עז:א"ז ח"אהע

  ה, יב
  . עז:ד"יו

  ג, יג
  .ד,  כט:ח"או

  ח, טו
  . שכח:ב"ז ח"אהע

  ט, טו
  .ב ואילך,  יז:א"ז ח"אהע

  . שכח:ב"ז ח"אהע

  ).מ"שעה(ד ,  ריד:חידושים

  יא, טו
  .ב,  יט:א"ז ח"אהע

  .יא, שט. יח,  שז:ב"ז ח"אהע

  יב, טו
  .יב,  שט:ב"ז ח"אהע

  יד, טו
  .יב,  שט:ב"ז ח"אהע

  יז, טו
  .ב,  שיח:ב"ז ח"אהע

  יח, טו
  .ב,  שיח:ב"ז ח"אהע

  יט, טו
  .ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .ח,  שיח:ב"ז ח"אהע

  כ, טו
  .ד, כד. ו,  יג:א"ז ח"אהע

  .ה,  שיח:ב"ז ח"אהע

  כא, טו
  .א ואילך,  יז :א"ז ח"אהע

  כו, טו
  .ג ואילך,  יז:א"ז ח"אהע

  לא, טו
  .ו מ:א"ז ח"אהע

  לב, טו
  .ו,  עז:א"ז ח"אהע

  א, טז
  .ב,  יז:א"ז ח"אהע

  ט, טז
  .ו,  טז:א"ז ח"אהע

  יג, יז
  . קמב:א"ז ח"אהע

  ב, יח
  . קע:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קכז:חידושים

  ו, יח
  .א ואילך,  מה:א"ז ח"אהע

  ח, יח
  .ו,  ש:ב"ז ח"אהע

  י, יח
  . לא:א"ז ח"אהע

  יא, יח
  .ב,  כא:א"ז ח"אהע

  יב, יח
  . ל:א"ז ח"אהע

  יח, יח
  .א,  קד:חידושים

  כא, יח
  .א,  לג:א"ז ח"אהע

  . שי:ב"ז ח"אהע

  ל, יח
  .ד-ב,  צה:חידושים

  יא, יט
  .א,  רכט:חידושים

  כג, יט
  .ב,  רפח:ד"יו

  . לא:א"ז ח"אהע

  .ב,  קסא:חידושים

  .ג,  קצג:ד"פס

  א, כ
  .ז,  יא:א"ז ח"אהע

  .ב,  צד:חידושים

  ב, כ
  .ב,  צד:חידושים

  ד, כ
  . ב, צד:חידושים



  )אסורות מאכלות( ם"רמב מפתח  

  

שט

  ט, כ
  . קעז:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב,  צד:חידושים

  י, כ
  .ז,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ג,  צד:חידושים

  יא, כ
  .ג,  צד:חידושים

  יב, כ
  .ז,  רו:ב"ז ח"אהע

  יג, כ
  .כ,  שז:ב"ז ח"אהע

  טז, כ
  .ט,  צא:א"ז ח"אהע

  .ד,  צד:חידושים

  א, כא
  .ד,  לה:חידושים

  ב, כא
  .א,  ה:חידושים

  ד, כא
  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  .ב,  ה:חידושים

  ז, כא
  . כ:א"ז ח"אהע

  יח, כא
  . קמב:א"ז ח"אהע

  כג, כא
  .א,  קפד:חידושים

  כה, כא
  . קמב:א"ז ח"אהע

  כו, כא
  . קמב:א"ז ח"אהע

  מאכלות אסורות

  ד, א
  . ערה:ד"יו

  .א,  קנז:ד"פס

  ח, א
  .ד,  יט:חידושים

  יב, א
  .ד,  יט:חידושים

  יט, א
  .א,  ס:ד"יו

  א, ב
  .ב,  קעח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  פא:חידושים

  יד, ב
  .א,  קסא:ד"פס

  טו, ב
  .ב-א, קסג. ד,  קסב:ד"פס

  .ג, קסה

  ג, ג
  .ג,  קטו:ד"יו

  .ד-ג,  קסח:חידושים

  ו, ג
  .ב,  רסה:חידושים

  ב, ד
  .ה,  סג:ד"יו

  ו, ד
  .ער.  רסט:ד"יו

  יז, ד
  .ה,  א:ד"יו

  יח, ד
  . רעו:ד"יו

  ו, ה
  .ו,  סג:ד"יו

  .ב,  קמד:ד"פס

  ח, ה
  .ד, קסז. ד,  קסו:חידושים

  .א,  קמד:ד"פס

  ט, ה
  .ז,  סג:ד"יו

  יא, ה
  .ו ואילך,  סג:ד"יו

  .ד,  קסד:חידושים

  יב, ה
  .א,  קסו:חידושים

  יג, ה
  .ד,  סג:ד"יו

  ו, ו
  .א,  קנ:ד"פס

  ו
  .ד,  כא:ד"פס

  י, ז
  .ד,  קסב:חידושים

  יב, ז
  . רעג:ד"יו

  טז, ז
  . רעג:ד"יו

  כא, ז
  .א,  יב:ד"יו

  ז, ח
  . א, יב:ד"יו

  ט, ח
  .א,  ה:ד"יו

  יד, ח
  .ב,  סו:חידושים

  טו, ח
  .י,  טו:א"ז ח"אהע

  .ב,  סו:חידושים

  טז, ח
  .ד,  מט:ח"או

  .ג,  סו:חידושים

  יז, ח
  .ד,  ריג:ד"פס

  ח
  .ג,  כ:ד"פס

  ט
  ).יי"הגמ(א ,  רנו:חידושים

  .ב,  קפ:ד"פס

  ב, י
  .ד, שנב.  ריח:ד"יו

  יא, י
  ו,  שנב:ד"יו

  יג, י
  .ז ואילך,  קלז:ד"יו

  .ד,  פא:א"ז ח"אהע

  .ד,  שכה:ד"פס

  ט, יא
  .ה,  כח:ח"או

  יד, יא
  . קה:ח"או

  כה, יא
  . רמט:ד"יו

  ט, יב
  .ג,  קסא:חידושים

  כח, יב
  .יז,  סו:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שי

  ח, יג
  .ב ואילך,  נה:ח"או

  טו, יג
  .ד,  מט:ח"או

  כח, יג
  .ד-א,  כה:ד"פס

  יא, יד
  . סב:ד"יו

  טו, יד
  ].כ[יט ,  צג:ד"יו

  ג, טו
  .ב,  קצו:ד"פס

  כב, טו
  .ז,  סו:ד"יו

  לא, טו
  .א,  קצ:ד"פס

  לב, טו
  .ב,  סו:חידושים

  טו
  .א,  רא:חידושים

  ג, טז
  .ב,  קסב:חידושים

  ז, טז
  .ג,  קפג:ד"יו

  יג, טז
  .ה,  כז:ח"או

  טז, טז
  .ה,  כז:ח"או

  יט, טז
  .ד,  ל:חידושים

  כב, טז
  .ד,  רח:חידושים

  כד, טז
  .א,  רט:חידושים

  כח, טז
  .ב,  כט:חידושים

  ד, יז
  .א, קפג. א,  קעח:ד"פס

  שחיטה

  א, א
  .ו,  א:ד"יו

  .ג,  מח:ד"פס

  ט, א
  .ד,  יב:ד"יו

  יב, א
  .י,  קלח:ד"יו

  .ו,  מט:א"ז ח"אהע

  כד, א
  עג. ב, כז. א,  א:ד"יו

  .ב,  רי:ד"פס

  י, ב
  .א,  נו:חידושים

  כא, ב
  .ו,  רצב:ב"ז ח"אהע

  י, ג
  .ב,  קסג:חידושים

  טז, ג
  .ד, ו כ:ד"יו

  יח, ג
  .א,  א:ד"יו

  יט, ג
  .ב,  קמב:ד"פס

  כ, ג
  .ד-ג,  נט:ד"פס

  כג, ג
  .ב, ע). מ"לח(ב ,  מו:ד"פס

  יד, ד
  .א,  יג:ד"יו

  ב, ה
  .ו,  מד:ד"יו

  ט, ה
  . נז:ד"יו

  א, ו
  .ד,  מא:ד"יו

  ב, ו
  .א,  נט:ד"פס

  ד, ו
  . כב:ד"יו

  ה, ו
ד , קיג). מ"לח(א ,  קיב:ד"פס

  ).מ"לח(

  י, ו
  .ב,  קיב:ד"פס

  יב, ו
  .ב, קכט. ד,  קיח:ד"פס

  יג, ו
  .ב,  כה:ד"יו

  יז, ו
  .א,  ע:ד הוספות"יו

  יח, ו
  .ב-א, קכט. ב,  קיט:ד"פס

  יט, ו
  .רסא. א,  מב:ד"יו

  כ, ו
  .א ואילך, רסג. רסא. ג,  מד:ד"יו

  .א,  קכב:ד"פס

  א, ז
  .ד,  מא:ד"יו

  ה, ז
  .ב, קמא. ג, קז. ד,  קה:ד"פס

  ו, ז
  . שס:ד"יו

  ).מ"לח( ד ,, פח:ד"פס

  ח, ז
  .ד,  קז:ד"פס

  ט, ז
  .א,  פה:ד"פס

  יא, ז
  . נח:ד"יו

  .ד,  קח:ד"פס

  יד, ז
  .א,  לו:ד"יו

  טו, ז
  .י, רסו. רנז. ו,  מד:ד"יו

  טז, ז
  .ו,  מד:ד"יו

  יח, ז
  .ג,  לו:ד"יו

  יט, ז
  .א ואילך,  לו:ד"יו

  .ג,  קכב:ד"פס

  כא, ז
  .ג,  סג:ד"פס

  ז
, קיא. ד, קט). מ"כ(ג ,  קב:ד"פס

  .א

  ד, ח
  .ד, פב. ד,  פ:ד"פס



  )שבועות( ם"רמב מפתח  

  

שיא

  ה, ח
  .ז,  קד:ד"יו

  ט, ח
  .ה,  טו:א"ז ח"אהע

  יב, ח
  .ד-א, קסו. א,  קמד:חידושים

  כא, ח
  .ג,  קיז:ד"פס

  כב, ח
  .ג-ב,  קיד:ד"פס

  כד, ח
  .ב,  טז:א"ז ח"אהע

  כו, ח
  .י, רסו. ה,  מד:ד"יו

  .ב,  קכה:ד"פס

  יב, ט
  .ב,  קמז:ד"פס

  ט
  .ב,  ריד:חידושים

  ג, י
  .א,  קמג:ד"פס

  ו, י
  .ג, מו. ב-א,  מה:ד"פס

  ט, י
  .ו ואילך, רסו. רסא. ג,  מד:ד"יו

  .ד,  פב:ד"פס

  י, י
  .א,  מב:ד"יו

  יב, י
  .ו, רסו. רנח. ג, מד. ח,  לא:ד"יו

  י
. ד, קי. ד, צב. ג, פב. א,  עא:ד"פס

  .א, קמב

  ג, יא
  .ד,  ק:ד"פס

  ד, יא
  .ב, נ. ג,  מו:ד"פס

  ו, יא
  .ב,  מא:ד"יו

, קט. ד, קז. ג, קה. א,  מז:ד"פס
  .ג, קכ. א

  ז, יא
  .ד,  קט:ד"פס

  יג, יא
  .א,  לו:ד"יו

  יד, יא
  .א,  קא:ד"פס

  טו, יא
  .א,  לו:ד"יו

  יא
  .ד, קט. ג, קז. ד,  קה:ד"פס

  שבועות

  ו, א
  . לו:ח"או

  א, ב
א , קפז. קפו. קפה.  קפד:ד"יו

  .ואילך

  ג-ב, ב
  .א,  קצו:חידושים

  יז, ב
  . קכ:א"ז ח"אהע

  יח, ב
  .יב,  צג:א"ז ח"אהע

  ב-א, ג
  .ד-ג,  רלה:חידושים

  א, ד
  .יד,  צג:ד"יו

  ד, ד
  .ב,  יז:חידושים

  כ, ד
  .ז,  צא:א"ז ח"אהע

  . ז:מ"חו

  כא, ד
  .ז,  צא:א"ז ח"אהע

  . ז:מ"חו

  ה, ה
  .ג,  קס:חידושים

  ז, ה
  .א,  ע:ד"יו

  ה, ו
  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  ז, ו
  .שלט.  קעט:ד"יו

  .א,  קג:חידושים

  א, ז
  .א, קפז.  קפו:ד"יו

  א, ט
  . קפו:ד"יו

  יד, ט
  .ב ואילך,  צא:א"ז ח"אהע

  .ד,  קס:חידושים

  א, י
  .ה,  צ:א"ז ח"אהע

  ב, י
  .ג,  שמה:ד"יו

  טז, י
  .ב ואילך,  צא:א"ז ח"אהע

  יט, י
  .ב,  צא:א"ז ח"אהע

  ט, יב
  .ב,  ג:ח"או

  נדרים

  א, א
  .א,  קעז:ד"יו

  כג, א
  .ג-ב,  קא:חידושים

  ז, ב
  .ב,  קעח:ד"יו

  טז, ב
  .ג,  קב:חידושים

  יא, ג
  .ה,  רצא:ב"ז ח"אהע

  ט, ד
  . כה:מ"חו

  יא, ד
  . כה:מ"חו

  ז, ה
  . ל:מ"חו

  ח, ה
  .ד ואילך,  קי:א"ז ח"אהע

  טז, ה
  .ד,  מט:ח"או

  יב, ו
  .ג, רלט. ג,  רלז:חידושים

  ב, ז
  .ד,  עח:חידושים

  יא, ז
  .ב,  ע:מ"חו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שיב

  יח, ט
  .ד,  קעא:חידושים

  ג, י
  .שלח. א ואילך,  קפב:ד"יו

  ז, י
  .ב,  קעח:ד"יו

  ט, י
  .א ואילך,  קעח:ד"יו

  י, י
  .א,  קעח:ד"יו

  ד, יא
  .ג, עז. א,  כד:חידושים

  ב, יג
  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קיב:חידושים

  נזירות

  ב, ב
  .ה,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ד, ב
  .א,  קנג:חידושים

  יג, ב
  .ג, עז. א,  כד:חידושים

  ט, ג
  .ה, ופ. ב ואילך,  נ:א"ז ח"אהע

  .ט,  רצז:ב"ז ח"אהע

  יב, ג
  .יד,  צג:ד"יו

  ב, ה
  .ב,  שדמ:ד"פס

  ד, ה
  .ד,  כח:ח"או

  .א,  סח:חידושים

  ה, ה
  .ד,  כח:ח"או

  יא, ה
  .ב ואילך,  צג:ד"יו

  יב, ה
  .ז,  צג:ד"יו

  יז-טו, ה
  . רלח:ד"יו

  א, ו
  .יג,  צג:ד"יו

  ערכין

  ג, א
  . שלח:ד"יו

  ד, א
  . שלח:ד"יו

  כח, ו
  .ד ואילך,  קפג:ד"יו

  יא, ז
  .ב,  ע:מ"חו

  יד, ז
  .ב,  ע:מ"חו

  כלאים

  ה, א
  .ג,  רכא:ד"יו

  א, ב
  .א,  כ:חידושים

  ו, ב
  .ב-א,  כ:חידושים

  יב, ב
  .ג,  רכא:ד"יו

  ח, ה
  .ו,  רצב:ב"ז ח"אהע

  י, ה
  .ב ואילך,  רמז:ב"ז ח"אהע

  ה, ט
  .ג,  רכא:ד"יו

  ו, ט
  .ג,  פז:א"ז ח"אהע

  ב, י
  . שנג:ד"יו

  .ב,  כב:חידושים

  כז, י
  .ח,  מט:א"ז ח"אהע

  .ג,  סה:חידושים

  .ג,  רפד:ד"פס

  כט, י
  .ג,  צג:א"ז ח"אהע

  ל, י
  .ג ואילך,  צג:א"ז ח"אהע

  לב, י
  . עא:ח"או

  מתנות עניים

  טו, א
  .ב-א,  יט:חידושים

  יב, ב
  .ב,  יט:חידושים

  יט, ב
  . קצח:ד"יו

  י, ד
  .ב,  רל:חידושים

  כז, ה
  .ג,  כ:ד"פס

  ח, ו
  .ג,  צט:חידושים

  יז, י
  .ד,  שמה:ד"יו

  תרומות

  ב, א
  .א,  קנח:ב"ז ח"אהע

  .ד,  כד:ד"פס

  כ, א
  .ה, רלה.  רכ:ד"יו

  כא, א
  .ב ואילך, שנב.  רכ:ד"יו

  כג, א
  . קעב:ד"יו

  א, ב
  .ד-ג,  כז:חידושים

  ב, ד
  .ד ואילך,  ל:ח"או

  .ח, רלה. ב ואילך,  רכב:ד"יו

  . תנג:ב"ז ח"אהע

  .ב, צ. א,  כד:חידושים

  ג, ד
  .ב ואילך,  ל:ח"וא

  ה, ד
  .ג, עז. א,  כד:חידושים

  ו, ד
  . תנג:ב"ז ח"אהע

  כ, ד
  .ה,  רלה:ד"יו

  כא, ד
  .ה,  רלה:ד"יו



  )מעשר( ם"רמב מפתח  

  

שיג

  ח, ה
  .יא,  פו:א"ז ח"אהע

  .ב-א,  כד:חידושים

  י, ה
  . קמט:ב"ז ח"אהע

  יז, ה
  .ב,  רפו:ד"פס

  יח, ה
  .ב,  כד:חידושים

  כד, ה
  .עג. ב,  כז:ד"יו

  .ב,  מ:ד"פס

  ג, ו
  .ג,  ח:א"ז ח"אהע

  ב, ז
  .א,  שמב:ד"פס

  ג, ז
  .א,  קטו:ד"פס

  י, ז
  . רא:ד"יו

  .א, נז. ג-ב,  נה:חידושים

  יג, ז
  . של:ב"ז ח"אהע

  ה, ח
  .ג,  ח:א"ז ח"אהע

  ח, ח
  .ג,  ח:א"ז ח"אהע

  יא, ח
  .יא,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ד, ט
  .ב, רלו. א,  רכד:חידושים

  ח, ט
  .א,  קמז:חידושים

  כג, יא
  . קעד:ד"יו

  א, יג
  .ד,  כט:חידושים

  ז, יג
  .א,  כה-ד ,  כד:חידושים

  י, יג
  .ד,  ר:חידושים

  ז, יד
  . ס:ח"או

  יד, יד
  .ד,  כד:חידושים

  ב, טו
  .א,  רפח:ד"יו

  .ד,  קצב:ד"פס

  מעשר

  ח, א
  .ה,  נה:א"ז ח"אהע

  .ד,  רפה:ב"ז ח"אהע

  ד, ב
  .א,  כח:חידושים

  ה, ב
  .א,  כח:חידושים

  ו, ב
  .ה,  רלה:ד"יו

  ג, ג
  .ב,  כז:חידושים

  כ, ג
  .ב,  יט:חידושים

  ו, ד
  .ג,  עח:חידושים

  יז, ד
  .ב-א,  כז:חידושים

  כג, ה
  .ב-א,  כז:חידושים

  ד, ז
  .עג. ב,  כז:ד"יו

  .א, קלח. ד,  מג:ד"פס

  ו, ז
  .ב,  רל:חידושים

  ז, ז
  .ג,  רל:חידושים

  ז
  ).מ"מל(ב ,  רל:חידושים

  ח, י
  .ג,  כב:ד"פס

  יט, י
  .ה,  ח:מ"חו

  יא, יב
  .ד,  קכז:ד"ספ

  יח, יב
  .ג,  נד:ב הוספות"ז ח"אהע

  ג, יג
  .ז,  רלה:ד"יו

  ד, יג
  .ז,  רלה:ד"יו

  ח, יד
  . עא:מ"חו

  מעשר שני ונטע רבעי

  א, ד
  .טו,  שמה:ד"יו

  א, ו
  . עא:מ"חו

  יג, ט
  .א,  כו:ח"או

  ט
  ).מ"כ(ב ,  רסז:חידושים

  כא, י
  .ג,  קפג:ד"יו

  ביכורים

  יז, ב
  .ב,  יט:חידושים

  ו, ד
  .ד,  רלז:חידושים

  יב, ד
  .ד,  ו:חידושים

  ח, ה
  .ז,  רלה:ד"יו

  יב, ה
  .ו,  רלה:ד"יו

  יג, ה
  .ו,  רלה:ד"יו

  א, ו
  .ח,  רלה:ד"יו

  יב, ו
  .ב,  רלו:ד"יו

  יט, ו
  .ב,  רלה:ד"יו

  יג, ז
  .ז,  רלה:ד"יו

  ג, ט
  .ב,  רל:חידושים

  ח, יא
  .ב,  מט:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שיד

  ד, יב
  .ד,  רכב:ד"יו

  יג, יב
  .ג,  רכב:ד"יו

  מיטה ויובלש

  א, ג
  .א,  כג:חידושים

  יא, ג
  .א,  כג-ד ,  כב:חידושים

  טו, ח
  .רמט. ג,  א:ד"יו

  ה, ט
  .ג-ב,  קמג:חידושים

  טז, ט
  .ד-ב,  קיז:חידושים

  יז, ט
  . קצה:ד"יו

  .ג,  קיז:חידושים

  כא, י
  .ב,  רנ:חידושים

  י
  .ג,  רמט:חידושים

  כא, יא
  .ב,  ק:חידושים

  בית הבחירה

  ח, א
  . לז:ח"או

  יז, א
  .א,  כ:ח"או

  ט, ג
  .ב,  רכא:ד"יו

  ט, ו
  .ד,  כ:ח"או

  ד, ז
  .א,  סט:חידושים

  כלי המקדש

  ו, ה
  ].יח[יז ,  צג:ד"יו

  יב-יא, ח
  . עא:ח"או

  ביאת המקדש

  ב-א, א
  .ג,  שדמ:ד"פס

  כא, ג
  .ו, קב. ה,  צג:א"ז ח"אהע

  ב, ז
  . רכט:ד"יו

  ג, ז
  .ג,  קסו:חידושים

  י, ז
  .ד,  עא:חידושים

  ב, ח
  .ג,  עו:א"ז ח"אהע

  ז, ח
  .ב,  עו:א"ז ח"אהע

  ט, ח
  .א,  קל:א"ז ח"אהע

  יא, ח
  .א,  עו:א"ז ח"אהע

  טו, ח
  . לח:ד"יו

  איסורי מזבח

  ב, ב
  .א ואילך,  רכו:ד"יו

  ה, ב
  . ערה:ד"יו

  .ד,  קנז:ד"פס

  י, ב
  .ג,  נט:ד"יו

  .ג,  כח:חידושים

  יד, ג
  .ב,  רלה:חידושים

  ה, ד
  . קע:ב"ז ח"אהע

  ח, ד
  .ד,  קכז:חידושים

  יג, ד
  .א,  לא:ד"פס

  יז, ד
  .ח,  קסד:ד"יו

  ז, ה
  .א,  קכ:חידושים

  ד, ו
  . רלא:ד"יו

  ה, ו
  . רלא:ד"יו

  ט, ו
  .ב,  כח:ח"או

  יד, ו
  ב,  כח:ח"או

  מעשה הקרבנות

  יג, א
  .ז,  קפב:ד"יו

  י, ב
  .ד,  מא:ד"יו

  ח, ג
  .יא,  ג:ח"או

  ח, ד
  .ב,  קסג:חידושים

  ט, ד
  .ב,  קסא:ד"פס

  י, ד
  .ב,  רנא:חידושים

  יד, ה
  .א ואילך,  סז:ח"או

  יח, ה
  .ד,  יח:חידושים

  כג, ז
  .י,  טו:א"ז ח"אהע

  יט, ט
  .ב,  נז:ח"או

  ח, יד
  .ב,  קא:חידושים

  יב, יד
  .ג,  שמה:ד"יו

  א, טו
  .א ואילך,  רפח:ב"ז ח"אהע

  יח
  . רלא:ד"יו

  תמידין ומוספין

  ב, א
  .ג,  שמא:ד"פס

  יא, א
  .ג,  שמא:ד"פס



  )המוקדשין פסולי( ם"רמב מפתח  

  

שטו

  א, ד
  . עא:ח"או

  ב, ד
  . עא:ח"או

  ח, ד
  . עא:ח"או

  ד, ה
  .א, יט. ב,  יח:חידושים

  ו, ז
  .ט,  ג:ח"או

  כג, ז
  . ע:ח"או

  י, י
  .א,  לט:ד"פס

  פסולי המוקדשין

  ו, א
  .ה,  ב:ח"או

  .ב,  קיח:א"ז ח"אהע

  .ד,  ת:ב"ז ח"אהע

  כ, ו
  .א,  רפח:ד"יו

  .ד,  קצב:ד"פס

  ח, יח
  .ד,  קז:חידושים

  כ, יח
  .ב,  ל:חידושים

  יא, יט
  . רכה:ד"יו

  פ"עבודת יוהכ

  ב, ד
  .א,  סז:ח"או

  .ג,  סח:חידושים

  מעילה

  יא, ד
  .ד,  קטז:א"ז ח"אהע

  ו, ה
  .ד,  קפג:ד"יו

  ז, ה
  . רלא:ד"יו

  ה, ו
  . רלא:ד"יו

  י, ו
  .ב,  ל:ד"פס

  ו, ז
  . רלא:ד"יו

  .ב,  סו:חידושים

  .ד, קצה. א,  כה:ד"פס

  י, ז
  .ד,  נה:ח"או

  .ג,  ל:ד"פס

  ז
  .א,  רסז:חידושים

  קרבן פסח

  יד, א
  . עא:ח"או

  .ג,  יח:חידושים

  טז, א
  . עא:ח"או

  א, ד
  . סא:ח"או

  א, ט
  .ד-ג,  ע:חידושים

  ה, ט
  .ד-ג,  ע:חידושים

  ט, ט
  . שמו:ד"יו

  חגיגה

  י, א
  .ג,  קנג:חידושים

  ו, ה
  .ב,  יט:חידושים

  בכורות

  ו, ב
  .א,  רצז-ג ,  רצו:ד"פס

  ז, ב
  .ב,  צב:ד"יו

  יג, ב
  .ג,  כו:ידושיםח

  יג, ג
  .רלב.  רלא:ד"יו

  .ב-א,  כ:חידושים

  .ב,  רפד:ד"פס

  א, ד
  .ב,  ל:ח"או

. ב, ע. ה, נה. ו,  מט:א"ז ח"אהע
  .ו, קה. עה

  .טו, שז. ד,  רפה:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קעג:חידושים

  .ב,  ריב:ד"פס

  יב, ד
  .א,  רפה:ד"פס

  ה
  ).מ"לח(ב ,  רט:ד"פס

  שגגות

  ד, א
  . רלא:ד"יו

  ב, ג
  .ז, שט. ה,  רו:ב"ז ח"אהע

  ה, ג
  .ד,  קלג:ד"יו

  ו, ה
  .קג. ג, צח. ד,  א:ד"יו

  .א ואילך,  יג:א"ז ח"אהע

  .ד, קפה. ד,  כו:חידושים

  ב, ח
  .ו,  מט:א"ז ח"אהע

  ג, ח
  .ו ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

  .תסב. ח,  רצה:ב"ז ח"אהע

ב , רכד. ד, רטז. ג,  רטו:חידושים
  ).מ"לח(

  ד, ח
  . עא:ד"יו

  ח
א , רב). מ"לח(א ,  קצו:ד"פס

  .א, רט). מ"לח(

  ה, יג
  . רמז:ד"יו

  .ג,  קמח:ד"פס

  מחוסרי כפרה

  יג, א
  .ג,  קנג:חידושים

  ג, ג
  .ח,  קנה:ד"יו

  א, ה
  .א,  ז:ח"או

  ד, ה
  .ד,  קז:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שטז
  תמורה

  ד, א
  .ג,  רכב:ד"יו

  ד, ב
  .א ואילך,  רפח:ב"ז ח"אהע

  טומאת מת

  טו, א
  .א,  נה:ד"יו

  ה, ב
  .ד,  מט:ד"פס

  י, ג
  .א,  סג:ד"יו

  ה
  ).מ"מל(ד ,  רנז:חידושים

  ז
  .א,  רסח:חידושים

  יב, ט
  .ח, מט. ג,  יז:א"ז ח"אהע

  .ג,  סה:חידושים

  .א, רט. ד,  רח:ד"פס

  פרה אדומה

  ה, ו
  . קעב:ד"יו

  .ב,  קעו:חידושים

  ו, ו
  .ה, )ב( קעו :ד"יו

  ז, ו
  .ד ואילך, )ב(קעו . א,  קסג:ד"יו

  ח, ו
  .ד, )ב( קעו :ד"יו

  י, ו
-א, קפ. א, קעא. ד,  קע:חידושים

  .ג

  ט-ח, ז
  .א,  צב:חידושים

  ז, ט
. יד ואילך, )ג(קעו .  קעב:ד"יו

  .כט ואילך, שלו

  .א,  קעו:חידושים

  ו, טו
  . קעד:ד"יו

  ז, טו
  . קעד:ד"יו

  טומאת צרעת

  ב, ט
  . קסב:ב"ז ח"אהע

  יד, יד
  .ג,  עח:חידושים

  מטמאי משכב ומושב

  ח, א
  . קמט:ד"יו

  י, א
  .ב,  רפד:ד"פס

  יא, א
  .ד,  קצא:חידושים

  י, ב
  .ג-ב,  קצא:חידושים

  .ג,  רל:ד"פס

  ו, ג
  .ד,  שמח:ד"פס

  ט, ג
  .ד,  צח:ד"יו

  ה, ד
  .ב,  רמז:ד"פס

  ג, ה
  .ב,  קכה:ד"יו

  ג, ו
  .ב,  קצא:חידושים

  ב, ח
  .ב,  קצא:חידושים

  ח, י
  .ג, יב. ג,  ג:ד"יו

  ט, י
  .ב,  יב:ד"יו

  יא, י
  .ג,  א:ד"יו

  שאר אבות הטומאה

  יג, א
  .ב,  כט:חידושים

  ג, ב
  .ח,  נה:ח"או

  י, ב
  .ג,  קסב:חידושים

  ב
  .ב,  רנא:חידושים

  ד, ה
  .ה,  צט:ד"יו

  יח, ה
  .ב,  קכה:ד"יו

  א, ז
  .ד,  סה:חידושים

  ה, ח
  .ג,  קמב:ד"יו

  יא, ח
  .ד,  לה:חידושים

  א, ט
  .ד,  לה:חידושים

  יג, יג
  .ג,  רל:ד"פס

  א, טו
  .ג,  רל:ד"פס

  ט, טו
  .ד,  קנז:ד"יו

  א, יז
  . קטז:ח"או

  .ג,  פא:א"ז ח"אהע

  ב, יז
  . קטז:ח"או

  .ג, פא. י,  טו:א"ז ח"אהע

  .א,  לה:ד"פס

  א, יח
  .ג,  קמב:ד"יו

  יד, יח
  . קטז:ח"או

  .א,  קכו:ד"יו

  טו, יח
  .ג,  קי:חידושים

  יח
  .א,  צו:ד"פס

  א, יט
  .ד, קנז. ח,  סו:ד"יו

  .א,  קטו:ד"פס

  יט
  . ד, כג:ד"פס

  טומאת אוכלין

  יח, א
  .ב, ס. ג-ב,  מח:חידושים



  )כלים( ם"רמב מפתח  

  

שיז

  כב, א
  .ד,  רסג:חידושים

  יח, ב
  .ג,  קסט:חידושים

  כג , ב
  .ד,  רסג:חידושים

  י, ג
  .ב,  קיח:א"ז ח"אהע

  א, ד
  .ג,  סט:חידושים

  ד, ז
  . מג:ח"או

  ו, ז
  .ד-ג,  קסט:חידושים

  ב, ט
  .ג,  סו:ד"יו

  ז, ט
  .ד,  קע:חידושים

  ח, ט
  .ד,  קע:חידושים

  ב, יד
  .ד,  ת:ב"ז ח"אהע

  ה, טז
  .ב,  כט:חידושים

  כלים

  ב, ג
  .ד, )ב( קעו :ד"יו

  ה, ד
  .ג,  קסב:ד"יו

  ח, ד
  .ג,  קסב:ד"יו

  א, ה
  .ל, שלו. יד, )ג( קעו :ד"יו

  יב, ה
  .כט, שלו. יד, )ג(קעו .  קעב:ד"יו

  ב, ו
  .ב, שלה. יב, )ג(קעו .  קעה:ד"יו

  ג, ו
  .יב, )ג( קעו :ד"יו

  ג, ז
  .יח, )א( קעו :ד"יו

  יב, ז
  . י:ח"או

  ב, ח
  .ב,  קסב:ד"יו

  א, ט
, שלו. יז, )ג(קעו . ח, )א( קעו :ד"יו

  .לד

  כד, יא
קעו . ח ואילך, )א(קעו .  קע:ד"יו

  .לד, שלו. יז, )ג(

  יג, יב
  .ב, ג קס:ד"יו

  יד, יב
  .ב,  קסג:ד"יו

  י, יד
  .כח, שלו. יב, )ג( קעו :ד"יו

  ו, טו
  .לד, שלו. יז, )ג( קעו :ד"יו

  י, יח
  .י, )א( קעו :ד"יו

  א, יט
  .ה, )ב( קעו :ד"יו

  ב, יט
  .ה, )ב(קעו . ב, )א( קעו :ד"יו

  יד, יט
  .יב ואילך, )ג( קעו :ד"יו

  ג, כ
כט , שלו. יג ואילך, )ג( קעו :ד"יו

  .ואילך

  א, כב
  .ד,  לח:חידושים

  כה
  .לה, שלו. יז, )ג( קעו :ד"יו

  ה, כו
  .א,  קסב:ד"יו

  מקואות

  ב, א
  .א,  קנח:ד"יו

  ז, א
  .א,  קנח:ד"יו

  י, א
  . קנט:ד"יו

  כ, ב
  .ו,  קנח:ד"יו

  ד, ג
  .ז,  קנח:ד"יו

  ה, ג
  .ז,  קנח:ד"יו

  ו, ג
  .ז,  קנח:ד"יו

  ז, ג
  .ז,  קנח:ד"יו

  כא, ג
  .ה,  קנח:ד"יו

  כב, ג
  .ה,  קנח:ד"יו

  כה, ג
  .ג,  קנח:ד"יו

  כו, ג
  .ד,  קעו:חידושים

  א, ד
  .יז, )א(קעו . ה,  קסג:ד"יו

  .ג,  רנט:חידושים

  ד, ה
  .ד,  קפא:חידושים

  ה, ה
  .ג, רנח. א,  קעד:חידושים

  ו, ה
, קפב. ג, קעה. ג,  קעד:חידושים

  .א

  ג, ו
  .ד ואילך, )א( קעו :ד"יו

  .ב,  קעו:חידושים

  .ג,  ו:ד"פס

  ד, ו
קעו . א ואילך, )א(קעו .  קעב:ד"יו

  .א, שלו. ב, שלה. א ואילך, )ב(

  .א, רס. ב,  קעו:חידושים

  ו, ו
  .יח, )ג(קעו . א,  קסב:ד"יו

  .א,  קעו-ד ,  קעה:חידושים

  .ב,  רעו:ד"פס

  ט, ו
  .א,  קסב:ד"יו

  .א, רסג. ב,  קעח:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שיח

  י, ו
  .סט. ב,  סח:א"ז ח"אהע

  יא, ו
  .ג,  קפא:חידושים

  ו
  .א,  רסג:חידושים

  .א,  שמז:ד"פס

  ג, ז
  .ד,  רסג:חידושים

  יא, ז
  . קעג:ד"יו

  ג, ח
  .א,  קסט:ד"יו

  ו, ח
  .ד,  קעד:חידושים

  ז, ח
  .א,  קסט:ד"יו

  ח, ח
  .ב, קעה. ב,  קע:חידושים

  יא, ח
  .א,  רסד:חידושים

  ג, ט
. קסח. ב, קסז. א,  קסה:ד"יו

  .לב, שלו

  .א, קפ. ד,  קע:חידושים

  ד, ט
  .א, קפ. ד,  קע:חידושים

  ו, ט
  .לב,  שלו:ד"יו

  .ד,  קעט:חידושים

  ט, ט
  .ג,  רעו:ד"פס

  י, ט
  .ה,  קסב:ד"יו

  ).מ"כ(ג ,  רס:חידושים

  יא, ט
  .כג, שלו. יג,  קסה:ד"יו

, קפא. א, קפ. ד,  קעט:חידושים
  .ב, רס. א

  יג, ט
  .ב ואילך,  קסה:ד"יו

  .ד,  רס:חידושים

  יח, ט
  .ג,  קסד:ד"יו

  .ד, רסא. ב,  קעג:חידושים

  ט
  .ג-ב,  רס:חידושים

  ו, י
  .ג, קמב. עג. ב,  כז:ד"יו

  .ב, ע. ו,  מט:א"ז ח"אהע

  .יג,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ב,  ו:מ"חו

  .ד-ג,  קעג:חידושים

  ז, י
  ).מ"מל(ב ,  מד:ד"פס

  י
ב , קצא). מ"מל(א ,  כד:ד"פס

, ר). מ"שעה(ד , קצה). מ"שעה(
  .ג, רז. ד

  נזקי ממון

  ו, א
  .ב-א,  שמט:ד"פס

  ז, א
  .ב,  קלא:חידושים

  ח, א
  .ד-ב,  קלא:חידושים

  .א,  שמט:ד"פס

  ט, א
  .ג,  קלא:חידושים

  יא, ב
  .ד,  קלא:חידושים

  יא, ג
  . לט:א"ז ח"אהע

  .א,  יח:מ"חו

  .ד,  שטו:ד"פס

  ה, ד
  . לט:א"ז ח"אהע

  יא, ד
  .ב,  קמא:חידושים

  ח, ו
  .א,  קלה:חידושים

  יא-ט, ו
  .ג,  רלח:ד"פס

  א, ח
  .א,  קלה:חידושים

  י, ח
  .א,  קיח-ד ,  קיז:חידושים

  ג, י
  .א,  קלה:חידושים

  א, יב
  .ד,  קלב:חידושים

  ג-ב, יב
  .א,  קל:חידושים

  ו, יב
  .ה,  קסה:ב"ז ח"אהע

  יט, יב
  .א,  מו:מ"חו

  ב, יג
  .ד,  קלב:חידושים

  ו, יג
  .ב,  קלב:חידושים

  יב, יד
  . עא:מ"חו

  .ב,  שלב:ד"פס

  טז, יד
  .א,  קל-ג ,  קכט:חידושים

  גניבה

  א, א
  . רכד:ד"יו

  ו, ב
  .ז,  ע:מ"חו

  ט, ב
  .ג,  סד:ח"או

  ב, ג
  .ב,  קכה:ד"יו

  ח, ג
  .יא,  מט.ו,  לג:א"ז ח"אהע

  ג, ה
  .ח, פו. מז. ה,  מו:מ"חו

  גזלה ואבדה

  א, ב
  .א, קכ. ד,  קיט:חידושים

  .ב, שכט. א,  שכח:ד"פס

  טו, ג
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  ט, ד
  .ב,  שלב:ד"פס

  יא, ה
  .ג,  רלה:חידושים



  )ומזיק חובל( ם"רמב מפתח  

  

שיט

  יג, ה
  .ו,  ב:מ"חו

  יד, ה
  .ב, מט. ו,  ב:מ"חו

  יח, ה
  .ד, מט. ג, לז. ו,  ב:מ"חו

  ב, ו
  . יט:מ"חו

  ו
  .ג,  שכא:ד"פס

  ח, ח
  .ד-ג,  קיח:חידושים

  יג, ח
  .ג,  רמז:ב"ז ח"אהע

  ז-ו, ט
  .ד,  קיח:חידושים

  ג, י
  .ג,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ז, י
  .ב-א,  שי:ד"פס

  ח, יב
  .ח,  כו:מ"חו

  יב, יב
  .ב,  כז:מ"חו

  .ד,  קנ:חידושים

  ג, יג
  .ה ואילך,  מט:א"ז ח"אהע

  . עב:מ"חו

  .ד, שלד :ד"פס

  ה, יג
  .ב, סג. ח, נח. ט,  נה:א"ז ח"אהע

  .א,  קלט:חידושים

  כ, יג
  .א ואילך,  מ:מ"חו

  א, יד
  .ג ואילך,  נח:א"ז ח"אהע

  ח, יד
  .ג,  כו:מ"חו

  ט, יד
  .ג,  כו:מ"חו

  יב, יד
  .ב, קלט. ב,  קלח:חידושים

  ח, טו
  .א,  קלז:חידושים

  י, טו
  .א,  קלז:חידושים

  יא, טו
  .א, קלח. ג,  קלז:חידושים

  יג, טו
  .ג,  נו:א"ז ח"אהע

  ב, טז
  .ג,  קלט:חידושים

  ג, יז
  .ד,  לז:מ הוספות"חו

  ז, יז
  .ד,  מא:חידושים

  ט, יח
  .סט. ה,  לא:מ"חו

  חובל ומזיק

  יא, א
  .ד,  כה:ד"פס

  יב, א
  . לט:א"ז ח"אהע

  טו, א
  . לט:א"ז ח"אהע

  א
  .ד,  יח:מ"חו

  ח, ג
  .ד-ב,  קלד:חידושים

  ט, ג
  .ד-ב,  קלד:חידושים

  ח, ד
  .א, נג. ד-ב,  נא:חידושים

  א, ה
  .ב,  צב:ד"יו

  א, ו
  .ד,  כה:ד"פס

  א, ז
  .ד-ב,  כו:ד"פס

  יא, ז
  .ג,  קיט:חידושים

  יז, ז
  . עא:מ"חו

  .ב, שלב. ד,  שלא:ד"פס

  יח, ז
  .ד,  שלא:ד"פס

  ז
  .ד, כו. א,  כו:ד"פס

  ב, ח
  .ח,  פו:מ"חו

  ו, ח
  .ד,  שטו:ד"פס

  רוצח ושמירת הנפש

  ח, ב
  .ב,  כד:ד"יו

  . עה:א"ז ח"אהע

  ו, ד
  .ב,  נט:א"ז ח"אהע

  ט, ד
  . קכ:א"ז ח"אהע

  י, ד
  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

  ב, ה
  .ב,  נט:א"ז ח"אהע

  ב, ו
  .ד,  א:ד"יו

  ד, ו
  .ד,  א:ד"יו

  ח, ט
  .ב,  רט:ד"פס

  יד, ט
  .ד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ז, יא
  .ג,  כז:חידושים

  יב, יא
  .ג,  כז:חידושים

  יב
  .א,  פט:א"ז ח"אהע

  מכירה

  א, א
  .יא,  שמה:ד"יו

  . פא:מ"חו

  ד, א
  .ה,  לא:מ"חו

  ח, א
  .א,  מה:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שכ

  יח, א
  .א,  רלז:חידושים

  ט, ב
  .א,  קיד:א"ז ח"אהע

  א, ג
  .ג,  ל:ד"פס

  א, ד
  .ג,  לד:ח"או

  .ג,  כח:ד"פס

  ו, ד
  . לג:מ"חו

  ד, ה
  . ל:מ"חו

  .ג,  קמד:חידושים

  ה, ה
  .א,  כח:ד"פס

  ו, ה
  .ג,  קמג:חידושים

  ז, ה
  .ו,  קיב:א"ז ח"אהע

  ט, ה
  .ד,  ע:מ"חו

  ג, ז
  .ד,  קמג:חידושים

  .ב,  שכ:ד"פס

  ח, ז
  .א,  פב:מ"חו

  .א,  כג:חידושים

  ט, ז
  .א,  שמה:ד"יו

  יב, ז
  .א,  שיט:ד"פס

  ב, ח
  .ג,  קמח:חידושים

  ז, ח
  .ל. ד,  ח:מ"חו

  ג, י
  .יג ואילך,  רצ:ב"ז ח"אהע

  ד, י
  . לט:א"ז ח"אהע

  ו, י
  .א, רסב :ב"ז ח"אהע

  ח, י
  .רסד. א,  רסב:ב"ז ח"אהע

  ה, יא
  .ז ואילך,  צח:א"ז ח"אהע

  ח, יא
  .ג ואילך,  כח:א"ז ח"אהע

  ט, יא
  .ז,  כח:א"ז ח"אהע

  . לה:מ"חו

  י, יא
  .ח,  ק:א"ז ח"אהע

  יא, יא
  .ג,  קמו:חידושים

  טו, יא
  .א ואילך,  כ:מ"חו

  טז, יא
  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  .ד.  ג:מ"חו

  יח, יא
  .א,  שכא:ד"פס

  יא
  ).מ"שעה(ג ,  שכג:ד"פס

  ו, יב
  . מג:מ"חו

  ט,  יג
  . טו:מ"חו

  טו, יג
  .י ואילך,  שמה:ד"יו

  יג
  .א,  שכד:ד"פס

  א, יד
  . קצה:ד"יו

  ט, יד
  .א,  כז:מ"חו

  .ג,  קנ:חידושים

  יא, יד
  .ב,  כז:מ"חו

  .ד-ג, קנ. ד,  קיז:חידושים

  ג, טו
  .מג.  לו:מ"חו

  ה, טו
  .ב,  קלד:א"ז ח"אהע

  ו, טו
  .ב,  קלד:א"ז ח"אהע

  יד, טז
  .א,  רכו:ד"יו

  .ד,  לה:חידושים

  ב, יז
  .א, קה: א"ח

  ד, יח
  .ג,  לז:מ"חו

  ט, יט
  . טו:מ"חו

  י, כ
  . תנב:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רצז:ד"פס

  ג, כא
  .ה,  מה:ח"או

  כא
  .ד,  רמז:חידושים

  ז, כב
  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .ד,  שכג:ד"פס

  י, כב
  .ב,  רפה:ד"פס

  כב
  . קמט:ב"ז ח"אהע

  א, כג
  .ב,  קנו:חידושים

  ג, כג
  .ה,  קפז:ד"יו

  ד, כג
  .ה,  ח:מ"חו

   ח-ה , כג
  .ד, מט. ד,  ב:מ"חו

  ח, כג
  .ד,  רלז:חידושים

  יג, כד
  . קמט:ב"ז ח"אהע

  ד, כו
  .ה,  ח:מ"חו

  א, כט
  . קס:ב"ז ח"אהע

  ב, כט
. י, רסח. א,  קנח:ב"ז ח"אהע



  )ומתנה זכיה( ם"רמב מפתח  

  

שכא
  .ג, שכג

  ה, כט
  .רמ. א,  ח:ד"יו

  יא, כט
  .ד, מה :ח"או

  . שסח:ב"ז ח"אהע

  יג, כט
  .ב,  צב:ד"יו

  יז, כט
  . מג:מ"חו

  ג, ל
  .ג-ב,  קכ:חידושים

  ה, ל
  .ב,  קכ:חידושים

  זכיה ומתנה

  ה, ג
  .ד,  מה:ח"או

  ו, ג
  .י,  כח:א"ז ח"אהע

  ג
  .ה, ק. ז,  צח:א"ז ח"אהע

  א, ד
  .ב,  רסט:ב"ז ח"אהע

  ו, ד
  .ד,  כט:ח"או

  ז, ד
  .א,  קיח:א"ז ח"אהע

  .א,  קכד:חידושים

  ח, ד
  .א,  קכד:חידושים

  י, ד
  .ב,  קז:חידושים

  ד, ה
  .ח,  תלד:ב"ז ח"אהע

  ).מ"הה(א ,  רמא:חידושים

  א, ו
  .ד, מט. לה. ה,  לב:מ"חו

  יז, ו
  . פ:מ"חו

  כ, ו
  .ב,  צט:א"ז ח"אהע

  ט, ח
  . קכ:א"ז ח"אהע

  י, ח
  .ה,  לא:מ"חו

  טו, ח
  .ה,  לא:מ"חו

  יח, ח
  .ה,  רצא:ב"ז ח"אהע

  כא, ח
  .א,  קיד:א"ז ח"העא

  .ד ואילך,  רפח:ב"ז ח"אהע

  כז, ח
  .ו, רכו. ג,  קכב:ד"יו

  ח
  ).מ"הה(ד -ג,  רמה:חידושים

  כב, ט
  .ג,  קכב:ד"יו

  כד, ט
  . סט:מ"חו

  ב, י
  .א ואילך,  ח:מ"חו

  טו, י
  .ח, ע. א ואילך,  ח:מ"חו

  שכנים

  ב, א
  .א ואילך, כד). בהוספה( ח :מ"חו

  ג, א
  .א ואילך,  כד:מ"חו

  יא, ב
  . סג:מ"חו

  יד, ב
  .א,  קנ-ג ,  קמט:חידושים

  טז, ב
  .ב-א, קנ. ד,  יט:חידושים

  יח, ב
  .ב-א, קנ. ד,  יט:חידושים

  א, ג
  .ב,  קנ:חידושים

  ב, ג
  .ב,  קנ:חידושים

  ד, ג
  .ג ואילך,  יח:מ"חו

  ג, ה
  .ב,  קנב:חידושים

  ה, ו
  . כג:מ"חו

  ו, ז
  .ג, קנב. א,  קנ:חידושים

  ד-ג, ט
  .א, נב ק:חידושים

  ה, יב
  .ג,  לז:מ הוספות"חו

  ג, יד
  .ג,  לז:מ הוספות"חו

  שלוחין ושותפין

  ג, א
  . כט:מ"חו

  .ב,  שיב:ד"פס

  ה, א
  ה ואילך,  כו:מ"חו

  ג, ב
  יא,  ערה:ב"ז ח"אהע

  ד, ב
  . כט:מ"חו

  א, ד
  .ה,  כז:מ"חו

  ב, ד
  .מה. ב ואילך,  כז:מ"חו

  .ד,  קנ:חידושים

  ג, ד
  .ו,  כז:מ"חו

  א, ה
  .א,  שי:ד"פס

  ב, ו
  .ד,  קמו:חידושים

  ד, ו
  .ד,  קמו:חידושים

  ד, ז
  .ב, שכט. ד,  שכז:ד"פס

  ה, ז
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  א, ח
  .א,  קמז:חידושים

  ג, ח
  .ב,  קמז:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שכב
  עבדים

  א, ב
  . מה:מ"חו

  .ג,  שכד:ד"פס

  א, ד
  .ב,  צט:א"ז ח"אהע

  ד, ה
  .ב,  רכו:ד"יו

  א, ו
  .ד,  ל:ח"או

  ב, ו
  .ב, רסט :ב"ז ח"אהע

  ז, ו
  .רעט. ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  א, ח
  .ב,  צב:ד"יו

  שכירות

  ד, א
  .ג-א,  קמב:חידושים

  .ב,  שמט:ד"פס

  ה, א
  .ג,  קמב:חידושים

  ו, א
  .א, רלט. ד,  קמ:חידושים

  ו, ב
  .ב,  רלט:חידושים

  ט, ב
  . ל:מ"חו

  א, ג
  .ד,  עח:א"ז ח"אהע

  ב, ג
  .ד,  קמט:חידושים

  ט, ג
  .א, קמג. ב,  קמב:חידושים

  ג, ד
  .יב,  רעא:ב"ז ח"אהע

  ז, ד
  .א,  יד:ח הוספות"או

  ג, ה
  . ס:מ"חו

  ).מ"מל(א ,  שיז:ד"פס

  ה, ו
  .א, רלט. א,  קמא:חידושים

  ).מ"מל(ג ,  שלו:ד"פס

  ו
  ).מ"מל(ב ,  רלט:חידושים

  א, ז
  .ב, מט. ג,  ב:מ"חו

  ב, ז
  .ב, מט. ג,  ב:מ"חו

  ג, ח
  .א,  כט:ח"או

  ז, ח
  .א,  שלז:ד"פס

  יג, ח
  .א, שכב. ד,  שכא:ד"פס

  ד, ט
  .ו,  כט:ח"או

  .עט. ד ואילך,  עז:מ"חו

  .ב,  רלח:חידושים

  ט
  ).יי"הגמ(ג ,  רלו:חידושים

  ג, י
  .ד,  קמח:חידושים

  ו, יא
  .ג,  שיא:ד"פס

  ד, יב
  .ב,  שמה:ד"פס

  שאלה ופקדון

  ד, א
  .ג,  קמז:חידושים

  ה, ב
  .א,  רעג:ב"ז ח"אהע

  ד, ג
  ).מ"לח(ב ,  שז:ד"פס

  א, ד
  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  ו, ד
  .ב,  קמב:חידושים

  ז, ה
  ).מ"הה(ב ,  שלו:ד"פס

  א, ו
  .ב,  קיא:א"ז ח"אהע

  ד, ו
  .ב, פ. סא. ב,  מט:א"ז ח"אהע

  .ד,  שט:ב"ז ח"אהע

  .א, רכ. ג,  קלז:חידושים

  .ג, שלה. ד,  שלד:ד"פס

  א, ח
  .ג,  קמ:חידושים

  ג-ב, ח
  .א,  קמ:חידושים

  מלוה ולוה

  א, א
  .ב,  פג:יםחידוש

  ו, א
  .ה,  מו:מ"חו

  ו, ג
  . רלא:ד"יו

  ג, ד
  .ג,  צג:חידושים

  ה, ה
  .א,  כ:מ"חו

  טז, ה
  .ג,  רטז:ד"פס

  ה
  ).מ"מל(ד ,  רטו:ד"פס

  א, ו
א , רצב. א ואילך, פה. א,  פב:ד"יו

  .רצג. ואילך

  .א,  קמד:חידושים

  .ג,  ריז:ד"פס

  ב, ו
  .א,  ריז:ד"פס

  ג,ו
  .ג,  קמו:חידושים

  .א,  ריז:ד"פס

  ה-ד, ו
  .א,  ריז:ד"פס

  ו, ו
  .ג,  קמו:חידושים

  ז, ו
  .רצג. א, רצב. ב, פה. א,  פב:ד"יו

  .ד,  ריז:ד"פס

  ח, ו
  .א,  קמו:חידושים

  ז, ז
  .ג,  רצב:ד"יו

  .ד,  ח:מ"חו



  )ונטען טוען( ם"רמב מפתח  

  

שכג

  ט, ז
  .ג,  קמז:חידושים

  ז
  .ב,  רלח:חידושים

  .ג,  ריח:ד"פס

  א, ח
  .ד,  רצב:ד"יו

  .ד,  קמה:חידושים

  ב, ח
  .א,  קמו:חידושים

  ד, ח
  .ב,  סז:ד הוספות"יו

  יג, ח
  .ד-א,  קמז:חידושים

  ה, ט
  . כט:מ"חו

  ו, ט
  .ג,  קמה:חידושים

  א, יא
  .א,  קמה:ב"ז ח"אהע

  ח, יא
  .ד,  ק:חידושים

  יג
  . נח:מ"חו

  ג, יד
  . יא:מ"חו

  ה, יד
  .ג,  צג:חידושים

  י, יד
  .ג,  יב:מ"חו

  .ב,  שה:ד"פס

  יג, יד
  .ג,  קלו:חידושים

  א, טז
  . יז:מ"חו

  ב, טז
  . יז:מ"חו

  ג, טז
  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  ח, טז
  .ד, שב. יא,  רעא:א"ז ח"אהע

  .ב,  רמ:חידושים

  ב, יז
  .ג,  יב:מ"חו

  ג, יז
  . טו:מ"חו

  ט, יז
  .ג,  צ:א"ז ח"אהע

  .ד,  קנה:חידושים

  ז, יח
  .ב,  קנד:חידושים

  ב, יט
  .ב,  קיח:חידושים

  ד, יט
  .ב,  קיח:חידושים

  ה, יט
  .ב,  קנד:חידושים

  ב, כ
  . קצט:ד"יו

  א, כא
  .ד,  קיח:חידושים

  ח, כב
  .ד,  קמ:חידושים

  ג, כג
  .ח,  רצב:ב"ז ח"אהע

  יד, כג
  .ד,  רצב:ב"ז ח"אהע

  כג
  ).מ"הה(ג ,  קצט:חידושים

  ד, כד
  .ב, רפו. ב,  רו:ב"ז ח"אהע

  ח, כד
  .ג,  קעה:ב"ז ח"אהע

  י, כד
  ).מ"מל(ד ,  רטז:ד"פס

  ב-א, כה
  .פא.  פ:מ"חו

  .ד,  שטו:ד"פס

  ג, כה
  . מז:מ"חו

  ז, כה
  .ב,  שיד:ד"פס

  ט, כה
  .ג, פו.  מז:מ"חו

  .ב,  שטו:ד"פס

  י, כה
  .ג,  שי:ד"פס

  יג, כה
  .ה,  מה:ח"או

  א, כו
  .ד,  קנד:חידושים

  .ב,  שטז:ד"פס

  ג, כו
  .א ואילך,  טז:מ"חו

  ו, כו
  .ב,  קנג:חידושים

  יד, כז
  . רסז:ב"ז ח"אהע

  כז
  . נד:מ"חו

  טוען ונטען

  ז, א
  .ב,  מ:מ"חו

  יב, א
  .א,  שז:ד"פס

  ז, ג
  .ג,  שיא:ד"פס

  ד, ד
  .ג,  צב:חידושים

  ה, ד
  .פ. ג,  יב:מ"חו

  ב, ה
  .י ואילך,  שמה:ד"יו

  .א,  שכד:ד"פס

  ג, ה
  .א,  שז:ד"פס

  ד, ה
  .ג,  קנח:ד"יו

  ה, ה
  .ב,  שא:ד"פס

  יא, ה
  .ג,  שיא:ד"פס

  ב, ו
  .ג,  יב:מ"חו

  .ד,  קלו:חידושים

  ג, ו
  .ג,  יב:מ"חו

ב , רמב. ג-ב,  פג:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שכד

  ).מ"הה(

  ג, ז
  .א,  קמה:ב"ז ח"אהע

  ח, ז
  .ד-א,  דש:ד"פס

  ו, ח
  .ג, עו.  עה:מ"חו

  ז, ט
  .א,  רלו:חידושים

  א, יא
  .ד,  רלט:חידושים

  ח, יב
  ).מ"הה(ב ,  רמ:חידושים

  יד
  .א, רמ. ד,  רלט:חידושים

  ג, טו
  .א,  שח:ב"ז ח"אהע

  ד, טו
  .ג,  רלט:חידושים

  ה, וט
  .יא,  רצה:ב"ז ח"אהע

  ט, טו
  .ב,  קמ:חידושים

  טו
  ).יי"הגמ(ב ,  רמ:חידושים

  ב, טז
  .ב,  רמ:חידושים

  ה, טז
  .פ.  כא:מ"חו

  נחלות

  ז, א
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ח, א
  .ב,  ק:חידושים

  יג, א
  .ב,  שו:ב"ז ח"אהע

  ז, ג
  .ד,  שנא:ד"פס

  ג, ד
  .א,  יט:א"ז ח"אהע

  ג, ה
  .א,  ריב:חידושים

  ד, ה
  .ג,  שח:ב"ז ח"אהע

  ו, ה
  .ה,  שח:ב"ז ח"אהע

  ג, ו
  . סט:מ"חו

  יב, ו
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  ג, ז
ו , עז. ט,  נה:א"ז ח"אהע
  ).בהוספה(

  .ג,  שלה:ד"פס

  ד, י
  . מג:מ"חו

  א, יא
  .ב,  מט:א"ז ח"אהע

  .א,  שכו:ד"פס

  ב, יא
  . מג:מ"חו

  ו, יא
  . מג:מ"חו

  .ב, רלג. ד,  קיח:חידושים

  ט, יא
  .ב,  קיט:ושיםחיד

  י, יא
  .ד,  קיח:חידושים

  סנהדרין

  ב, ב
   רצו:ב"ז ח"אהע

  ה, ב
  . נ:מ"חו

  י, ב
  .א,  קג:א"ז ח"אהע

  .ג,  קנה:חידושים

  ח, ג
  . שמג:ד"יו

  א, ה
  . נ:מ"חו

  ה, ו
  .ז,  רצ:ב"ז ח"אהע

  א, ז
  . ה:מ"חו

  ח
  .ד,  רמו:חידושים

  ד, יא
  .ח,  קצז:ד"יו

  ח, יד
  .א ואילך,  ז:ח"או

  ה, טז
  . שכ:ב"ז ח"אהע

  ו, טז
  .ה ואילך,  יד:א"ז ח"אהע

ג , שז. ד ואילך,  רו:ב"ז ח"אהע
  .שי. ז ואילך, שט. ואילך

  .ג,  קה:חידושים

  ד, יח
  .ד,  קנז:חידושים

  א, כ
  .ג,  מט:א"ז ח"אהע

  .ה,  שא:ב"ז ח"אהע

  ג, כ
  . רסג:ב"ז ח"אהע

  .א, קכ. ד,  צד:חידושים

  א, כב
  . נ:מ"חו

  א, כד
  .ה,  שא:ב"ז ח"אהע

  ו, כד
  .ב,  קיז:חידושים

  עדות

  ד, א
  .ג, קג. נב.  נא:א"ז ח"אהע

  א, ב
  .ד,  צ:א"ז ח"אהע

  ג, ב
  .א,  קנח:חידושים

  א, ג
  .ג,  קנה:חידושים

  ב, ג
  .ב, קד. ב,  קג:א"ז ח"אהע

  ג, ג
. ב ואילך, נ. ט,  מח:א"ז ח"אהע
  .נב

  ה, ג
, קד. ד, קג. א,  צא:א"ז ח"אהע
  .א



  )ממרים( ם"רמב מפתח  

  

שכה
  . תא:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קנו:חידושים

  ו, ג
  .ג,  צא:א"ז ח"אהע

  ז, ג
  .ג,  צא:א"ז ח"אהע

  .ג,  צג:חידושים

  ט, ג
  .יא,  מט:א"ז ח"אהע

  י, ג
  . נא:א"ז ח"אהע

  ג
  .ו ואילך,  סה:א"ז ח"אהע

  א, ד
  .ב,  פו:א"ז ח"אהע

  ז, ד
  .ג,  ו:מ"חו

  ג, ה
  .א,  קנח:חידושים

  א, ט
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  ט, ט
. א ואילך, קנג.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .קנו

  .ג,  פ:חידושים

  י, ט
. ח, קנט. ב,  קנח:ב"ז ח"אהע

  .ד, שכג

  .ב-א,  קכג:חידושים

  יא, ט
,  נ: הוספות.ג,  שכג:ב"ז ח"אהע
  .ג

  יב, ט
  .ב,  ז:ח"או

  ג, י
  .א,  ה:ד"יו

  ד, י
  .ה,  מה:ח"או

  .ב,  יב:ד"יו

ג , שכב). מ"כ(ג ,  שכא:ד"פס
  ).מ"כ(

  ב, יא
  .ב,  טז:חידושים

  ג, יא
  .ה,  צ:א"ז ח"אהע

  ז, יא
  . קכה:א"ז ח"אהע

  ב, יב
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  .ב,  רמג:חידושים

  ט, יב
  . יג:ח"או

  .א,  ה:ד"יו

  ז, יד
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  א, טו
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  ה, טז
  .א, קנח. ד,  פה:חידושים

  ו, טז
  . נ:מ"חו

  ב, יז
  .א,  צא:א"ז ח"אהע

  ה, יח
  . קיט:א"ז ח"אהע

  א, יט
  .ג,  קג:א"ז ח"העא

  . שנז:ב"ז ח"אהע

  ג, כ
  .ב,  פו:א"ז ח"אהע

  .ב-א, קנח. א,  קנג:חידושים

  ו, כא
  .א,  קלו-ד ,  קלה:חידושים

  ט, כא
  .ג,  קמה:ב"ז ח"אהע

  כא
  .ו,  צא:א"ז ח"אהע

  ממרים

  ב, ב
  .קצה.  קצג:ד"יו

  .יג,  רסב:ב"ז ח"אהע

  יג, ד
  .ג ואילך,  יא:ח"או

  אבל

  י, ג
  . רלח:ד"יו

  .ה,  צג:א"ז ח"אהע

  ז
  ).יי"הגמ(ב ,  רמג:חידושים

  מלכים

  ז, א
  . רמג:ד"יו

  ב
  .ב,  רמג:חידושים

  ב, ג
  .א ואילך,  קלח:א"ז ח"אהע

  ח, ו
  .ד,  כ:ח"או

  ט, ו
  .ד,  כ:ח"או

  י, ו
  .ד,  כ:ח"או

  ח, ט
  .ד ואילך,  קלח:א"ז ח"אהע

  יא, ט
  .ו,  סג:ד"יו

  יב, ט
  .ג,  נה:ד"יו

  יב, י
  .ה,  מה:ח"או

  



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שכו
  

  פתח שולחן ערוךמ

  אורח חיים

  ב
  .ב,  סז:ח"או

  .ג, ב. א,  א:ד"פס

  ג
  .ח,  ה:ח"או

  .א, קצה. א,  קפד:חידושים

  ד
  .ב, סז.  א:ח"או

  ח
  .ע. א ואילך,  סט:ח"או

  .ש. ג,  יג:ד"יו

. תיג. ג ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע
  .תיד

  .ב,  רלה:חידושים

, רצא. ד, קלח. ג,  ב-א ,  א:ד"פס
  .ד-ב

  ט
  .ג,  ב:ד"פס

  י
  .ד-ג,  כ:חידושים

  .ג, ג. ג,  ב:ד"פס

  יא
  .ד, יא. א,  ב:ח"או

  .שנג. רכד. א,  קסו:ד"יו

  .ג, רפה.  רסז:ב"ז ח"אהע

  .א,  ג-ג ,  ב:ד"פס

  יג
  .ו, קב. ג ואילך,  צג:א"ז ח"אהע

  יד
  .א ואילך,  ג:ח"או

  .ה, צח.  לא:א"ז ח"אהע

  טו
  .ג-ב,  ג:ד"פס

  טז
  .ד-ג,  א:ד"פס

  יז
  .ב, לה. ךג ואיל,  ג:ח"או

  יח
  .א,  ג:ח"או

  .ב,  ג:ד"פס

  כא
  .ד-ג,  עט:חידושים

  כד
  .ג,  סט:ח"או

  .א,  ב:ד"פס

  כה
  .א,  ג:חידושים

  .ד,  ג:ד"פס

  כו
  .עד. ב,  ח:ח"או

  כז
. ו. א ואילך, ה. ב ואילך,  ד:ח"או

  .ב, יב. א, ז

  .ד,  ג:ד"פס

  כח
  .עד. ג,  ח:ח"או

  כט
  .ח ואילך,  ג:ח"או

  לא
  .ב,  פ:חידושים

  לב
א , ח. ט, ה. א ואילך,  ב:ח"או

ד , יב. ה, יא. י. ט. ואילך
א , טו. א ואילך, יד. ואילך
, יט. א ואילך, יח. א, יז. ואילך

  .עד. עג. עב. א ואילך

. ב ואילך, רו. ב ואילך,  רה:ד"יו
  .ריד. ריא. ה, רי

, קסה. ג ואילך,  קסד:ב"ז ח"אהע
. רסז. קסט. א, קסו. א ואילך

  .פטש. שפח. שפז. שנא

  .ג, קח. ב,  קה:חידושים

  .ד,  ג:ד"פס

  לג
. א, יז. טז. ג ואילך, ח. א,  ב:ח"או

  .א ואילך, יח

  .א,  ד:ד"פס

  לד
  .ג, לו. א,  ד:ד"פס

  לו
  .א ואילך,  רה:ד"יו

. ב, קסה. א,  קסד:ב"ז ח"אהע
  .שפז

  .א,  ד:ד"פס

  לח
, קצה. ב, קצד. א,  מה:חידושים

  ).ט"באה(א 

  לט
  .ד,  מז:ד"יו

  מב
  ).א"מ(ד ,  רמו:חידושים

  מג
. ב-א, קצה. ב-א,  מה:חידושים
  .ד, קצה

  .ב,  ד:ד"פס

  מ
  .ב-א,  קצה:חידושים

  מא
  .א,  קצה:חידושים

  מה
  .ד,  קצה:חידושים

  מו
  .ט,  ג:ח"או

  .ד, קצה. ב-א,  מה:חידושים

  .ד, ח. ד,  א:ד"פס

  מז
  . קי:ח"או

  .ג,  שמב:ד"פס

  נב
  . קיג:ח"או

  . רמג:ד"יו

  .א,  מג:ד"פס

  גנ
  .ט, סט.  כא:ח"או

  .שמג. שלח. ב ואילך,  קפב:ד"יו

  .ג-א,  עז:חידושים

  נה
  .ז, לה. ו,  ח:ח"או

  .שלח. קפה. ב ואילך,  קפב:ד"יו

  .ב,  ד:ד"פס

  נז
  .ג,  יז:חידושים

  .ג, שמב. ד-ב,  ד:ד"פס

  נח
  .ג-א,  ג:חידושים

  .א,  שמג:ד"פס

  נט
  .ד,  קצד:חידושים

  .ד,  ד:ד"פס



  )חיים אורח( ערוך שולחן מפתח  

  

שכז

  ס
  .ב, שמ. ד,  ח:ד"פס

  סא
  .ד, שלט. ב,  א:ד"פס

  סג
  .ה,  רטז:ב"ז ח"אהע

  .ב, קצד. ד,  ג:חידושים

  סד
  .ב-א, קצד. א,  א:חידושים

  סה
  .ב, קצה. ג,  קצד:חידושים

  סו
  .א,  שמ:ד"פס

  סז
  .ד ואילך,  ג:ח"או

  .ג, עו. ג-ב,  א:חידושים

  סט
  .ד-ג,  עו:חידושים

  ע
  . שמו:ד"יו

  .ג,  קצד:חידושים

  .ג,  שנ:ד"פס

  עא
  .ג-ב,  קצד:ידושיםח

  עב
  .א,  קצה:חידושים

  עג
  . כ:א"ז ח"אהע

  עד
  . מה:ד"יו

  .ב-א, קצה. ב,  ד:חידושים

  .ד,  ד:ד"פס

  עה
  .ט,  צג:ד"יו

. א ואילך,  קלט:א"ז ח"אהע
  . שסג:ב"ז ח"אהע

, קצה. א, ו. א,  ה-ב ,  ד:חידושים
  .ג

  עו
  .ג-ב, קצה. ד,  קצד:חידושים

  .ג,  שמ:ד"פס

  עז
  .ד,  קצה:חידושים

  עח
  .ד,  קצד:חידושים

  עט
  .ג,  קצה:חידושים

  פב
  .ג,  קצה:חידושים

  פג
  .ד,  קצה:חידושים

  פו
  .ד,  קצד:חידושים

  פט
  .ג, קצו. ג,  א:חידושים

, שמא. א, שמא. א, ה. ד,  ד:ד"פס
  .ג

  צ
  .א,  קצו:חידושים

  צא
  .ב, קצה. א,  לה:חידושים

  .ב,  א:ד"פס

  צב
  .ב,  קצה-ד ,  קצד:חידושים

  צג
  .ב, קצז. ד,  קצו:ידושיםח

  צד
  .ג,  קצו:חידושים

  .ב,  שמא:ד"פס

  צה
  .ד,  קצו:חידושים

  צו
  .א,  קצה:חידושים

  צז
  .ב-א, קצה. ג,  קנח:חידושים

  צח
  .ב, קצז. ג,  קצו:חידושים

  .ג,  שמ:ד"פס

  צט
  . קטו:ח"או

  .א,  קצז:חידושים

  קא
  .ד,  קצו:חידושים

  קב
  .א, קצז. א,  קצו:חידושים

  קד
  .א, קצז. ב,  קצה:חידושים

  קה
  .ד,  קצו:חידושים

  קו
  .ב, קצו. ג, קצד. א,  לה:חידושים

  .א, שמא. ד,  שמ:ד"פס

  קז
  .ז,  ג:ח"או

  .א, קצו. ג,  קצד:חידושים

  .ב,  ה:ד"פס

  קח
  .ז,  ג:ח"או

  .א,  קצו:חידושים

  קט
  .ד,  קצד:חידושים

  קי
  .ב,  קצד:חידושים

  קיא
  .ד,  קצו:חידושים

  קיב
  .א, ז קצ:חידושים

  קיג
, קצז. ג, קצו. ב,  קצה:חידושים

  .ב

  קיד
  .ט,  סה:א"ז ח"אהע

  .ב, קצז. ג,  קצו:חידושים

  קיז
  .ב, קצז. ג,  קצו:חידושים

  קיט
  .א,  קצז:חידושים

  קכא
  .ג,  קצז:חידושים

  קכג
  .ד-ג,  קצו:חידושים

  קכד
  .ז,  לה:ח"או

  .ד, קצח. ג, קצו. א,  עז:חידושים

  .ד,  ד:ד"פס

  קכה
  .ד,  ד:ד"פס

  קכו
, רא. ב, קצז. ד-ג,  קצו:חידושים
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שכח

  .ב

  קכח
  . קטו:ח"או

  . שמו:ד"יו

  .ב, סט. ד,  סח:חידושים

  .א, שמה. ד, שדמ. ב,  ה:ד"פס

  קלא
  .א,  שמב:ד"פס

  קלב
  . קטו:ח"או

  .ד-א,  ה:ד"פס

  קלה
  . קי:ח"או

  .ג,  עז:חידושים

  .ב, שמב. ג,  ה:ד"פס

  קלו
  .ז,  יא:א"ז ח"אהע

  קלז
  .עו. סח. ד,  לה:ח"או

  .א,  שדמ:ד"פס

  קלח
  .ב,  רלג:חידושים

  קלט
  .עו. ב,  לה:ח"או

  .ב,  קצט:חידושים

  .ג, שמב. ד-ג,  ד:ד"פס

  קמ
  .ג,  שמב:ד"פס

  קמא
  .ד ואילך,  לה:ח"או

  .ג,  עז:חידושים

  .ג,  שמב:ד"פס

  קמב
  .ג,  שמב:ד"פס

  קמג
  .עו. ו,  לה:ח"או

  קמד
  . עו:ח"או

  . רח:ד"יו

  .ג,  שמב:ד"פס

  קמה
  .א,  שמג:ד"פס

  קמו
  .ד, שמב. ג,  ה:ד"פס

  קנ
  . כב:ח"או

  קנא
  .א ואילך,  כ:ח"או

  קנב
  . כג:ח"או

  קנג
  .כד. כג. א,  כ:ח"או

  .ב,  עח-ד ,  עז:חידושים

  .ב, שמב. ב,  ו-ג ,  ה:ד"פס

  קנד
  .א,  ו:ד"פס

  קנו
  .ד,  ו:ד"פס

  קנח
  .כה. ח, ה. ו,  ד:ח"או

  .ב,  ע:ד"יו

  .ג,  כז:חידושים

  קנט
  .כה :ח"או

. קעג. קעב. א ואילך,  קסג:ד"יו
קעו . ה, )ב(קעו . יז, )א(קעו 

  .כח ואילך, שלו. יב ואילך, )ג(

  .ב,  קלט:א"ז ח"אהע

  .ד, רס. ד, רנט. ג,  קעז:חידושים

  .ג-ב,  ו:ד"פס

  קס
  . כה:ח"או

. ג-ב, רז. ב-א, רו. א,  רד:ד"פס
  .א, שמז

  קסא
  . כה:ח"או

  .ט,  קנו:ד"יו

  .א,  שנד:ד"פס

  קסב
  . כה:ח"או

  קסג
  .ב,  קצח:חידושים

  קסה
  . כה:ח"או

  קסו
  .א, קצז. ד, יז. ב,  יג:חידושים

  קסז
  .קטז. עו.  לו:ח"או

. א,  טו-ג , יד. ד, י. ג,  ט:חידושים

  .ד, קצח. ב, קצח. א, לח

  קסח
  . קטז:ח"או

  .ג ואילך,  רלו:ד"יו

. ג, טו. ג, יג. ב, י. ג,  ט:חידושים
  .ג,  קצח-ג , קצז

  .ב, עב ק:ד"פס

  קע
  .ד,  קצח:חידושים

  קעב
  .ב, רא. ד,  כו:חידושים

  .ג,  ו:ד"פס

  קעג
  . קטו:ח"או

  קעד
  . קטז:ח"או

. ד, יג. ב-א, יג. א,  ו:חידושים
  .ג-ב, קצח

  קעו
  .ג, קצח. ג-ב, יד. ד,  יג:חידושים

  קעז
  . קטו:ח"או

. ב, יח. ב, יד. ג,  יג:חידושים
  .ג, קצח

  קעח
  .ב,  י:חידושים

  קעט
  . קטו:ח"או

  .ג,  קצח:חידושים

  קפ
  .ד,  יז:חידושים

  קפה
  .ג,  ב:ח"או

  .א,  קנח:ב"ז ח"אהע

  קפו
  .ב,  עז:חידושים

  .ד,  שנ:ד"פס

  קפז
  .א,  שמ:ד"פס

  קפח
  .א,  קצז:חידושים

  קפט
  .ד,  קצח:חידושים
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שכט

  קצ
  . קטו:ח"או

  .ב, קצט. ד,  סט:חידושים

  קצא
  .ב,  קצד:חידושים

  קצב
  .ב,  קצט:חידושים

  . ג, ד:ד"פס

  קצג
. ג, יז. א, טו. ד,  יד:חידושים
  .ד, קצח

  .ג,  ו:ד"פס

  קצד
  .ד,  קצח:חידושים

  קצה
  .ד,  יז:חידושים

  קצו
  .ד,  קצח:חידושים

  .ב,  ז-ג ,  ו:ד"פס

  קצז
. ד, קצח. ד, סט. א,  יז:חידושים
  .ב, רט

  קצט
  .ד, קצח. ד-ב,  טז:חידושים

  .ד,  ו:ד"פס

  ר
  .ג,  ד:ד"פס

  רא
  .ו,  כח:ח"או

  .ד,  רצח:חידושים

  רב
. ג ואילך, כז. א ואילך,  כו:ח"או

  .קטז. קטו. פב. ה, כח

  .ד,  מד:ד"יו

. ג, יא. ד-ג, ח. ד-ג,  ז:חידושים
, קצח. ג-ב, קצז. ב, לו. ג-ב, טו
  .ב

  .א, שמח. ב, ח. ב, ז. ד,  ו:ד"פס

  רג
  .א ואילך,  רכא:ד"יו

  .ב,  קצח:חידושים

  .א, ז. ד,  ו:ד"פס

  רד
ה , כח. ילךא וא,  כז:ח"או

  .פג. פא.ואילך

, יא. ב-א, ט. א, ח. ג,  ז:חידושים
  .ב, קצח. ג, קצז. ג, טו. ג-ב

  .ב-א,  ז:ד"פס

  רה
  .ד,  כז:ח"או

. ד, מא. ד, ט. ג-ב,  ח:חידושים
  .ב, קצח

  .ב,  ז:ד"פס

  רו
  .קטז. ד, כו. ו,  ג:ח"או

. א, י. ג, ט. ד, ח. ג,  ד:חידושים
. ב, רצח. ב, יד. ב, יג. א, יא

  .ד, קצח

  רז
  .ד,  קצח:חידושים

  רח
  .ד, כז. ד,  כו:ח"או

  .ה,  רלו:ד"יו

. ג, קצז. ד, י. ב, ח. ב,  ז:חידושים
  .ד, קצח. ב, קצח

  .ב,  ז:ד"פס

  רט
  .ו,  ג:ח"או

  .ד,  טו:חידושים

  .א,  לט:ד"פס

  רי
  .ב, קצח. ב,  ע:חידושים

  ריא
  . קטז:ח"או

, קצח. ב-א, יג. ד-ג,  יב:חידושים
  .ד

  .ג,  ז:ד"פס

  ריב
  .קטז). בהוספה(קח . ד,  כז:ח"או

  .ג-א, טו. ב,  י:חידושים

  .ד,  ח-ד ,  ז:ד"פס

  ריג
  . קטז:ח"או

  .ג, קצח. א, טו. ד,  יד:חידושים

  ריד
  .ד,  כז:ח"או

  .ב,  קצח:חידושים

  רטו
  .קטז. ב ואילך,  ג:ח"או

  . שנד:ד"יו

  .ד,  קצח:חידושים

  רטז
  .ד,  כו:ח"או

  .רפה. ה, רלו. ו,  סז:ד"יו

  .ד-ג,  קצח:חידושים

  ריט
  .ג,  קז:חידושים

  רכ
  .א,  קצז:חידושים

  רכג
  .ט,  ג:ח"או

  רכה
  .ט,  ג:ח"או

  רכו
  .ד,  קצח:חידושים

  רכח
  . כד:ח"או

  רל
  .א, קצא. ד,  קמט:חידושים

  רלב
  . מז:ח"או

. א, עז. ד, עו. ד-ב,  לד:חידושים
  .ב, קצו

  רלג
  .ג,  א:חידושים

  רלה
. א, לה. ג, ג. ד,  ב-ב ,  א:חידושים
  .א, קצז. א, קצו

  .א, ט. ד,  ח:ד"פס

  רלו
  .ד, ב. ג,  א:חידושים

  רלז
  .א,  קצו:חידושים

  רמ
  .ד,  קצה:חידושים

  רמב
  .ג,  רלה:ד"יו

  .ג,  צט:חידושים

  .א,  שנז:ד"פס

  רמג
. לג. לב. א, לא. ה, ל. א,  כט:ח"או

  .פז. ד, לד

  .ג,  קמז:חידושים

  .ד,  יא-א ,  ט:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

של

  רמד
. ד, לד. לג. ב, לא. א,  כט:ח"או

  .קטו. פז. ו, מט

  .ב,  יב-א , יא. ד, ט. ב,  ט:ד"פס

  רמה
  .א ואילך, לד. א, לא. ה,  ל:ח"או

  .א,  שמו:ד"פס

  רמו
  .קטו. א, לד. א, לא. א,  כט:ח"או

  .ג,  כ:ד"פס

  רמז
  .פו. ב ואילך,  כט:ח"או

  רמח
  .קצג. ב,  צב:ד"יו

  .ד,  רד:חידושים

  .ב,  יב:ד"פס

  רמט
  .ב,  צב:ד"וי

  .ד, שנד. ג,  לח:ד"פס

  רנ
  .ד,  שנו:ד"פס

  רנב
. ד, נח. ב-א, לו. ב,  לה:חידושים
  ).א"מ(ד -ג, רג. ג, נט

  .ד-א, שנה. ב,  יב:ד"פס

  רנג
  .ג, מא. ג-ב,  לט:חידושים

  .ג, שס. ד-א,  שנט:ד"פס

  רנד
  .א, לח. ב,  לז:חידושים

  .ב, שנט. ד-ב,  שנח:ד"פס

  רנה
  .ב,  שנט:ד"פס

  רנז
  .ג, מא. ג,  לט:חידושים

  .ג,  שס-ג ,  שנט:ד"פס

  רנט
  .א,  רב:חידושים

  .ב,  שס:ד"פס

  רס
  .ב,  לח:חידושים

  .א,  שנו:ד"פס

  רסא
  .ב, קצו. א,  לט:חידושים

  .א,  שנו:ד"פס

  רסב
  .א,  שנז:ד"פס

  רסג
  .ב,  קצו:חידושים

  .ד,  שנד:ד"פס

  רסד
  .א, לט. ג,  לח:חידושים

  רסו
  .א,  צח:א"ז ח"אהע

  סזר
  .ב,  קצו:חידושים

  רסח
  .ד,  קצד:חידושים

  רסט
  .ח,  ג:ח"או

  רעא
. ד, יז. ג-ב, יג. ג,  יב:חידושים
  .ד, סט

  .ד,  שנ:ד"פס

  ערב
  .קטו. פג. ג,  כז:ח"או

  .ד,  יג:חידושים

  .ד, שדמ. ד,  קנ:ד"פס

  רעג
  .קטז.  קטו:ח"או

  .ד,  ט:חידושים

  .ד,  כ:ד"פס

  עדר
  .ב,  שנז:ד"פס

  ערה
  .צז.  מז:ח"או

  רעו
  . צג:ח"או

  רעח
ב , רג. ג, נב. א,  לט:חידושים

  ).ז"ט(

  רפב
  .עו. א ואילך,  לה:ח"או

  .ג-ב,  עז:חידושים

  .א, שדמ. ב,  שמג:ד"פס

  רפו
  .ב,  קצו:חידושים

  רפח
  .קיא.  לו:ח"או

  .א, קצז. ד,  קצו:חידושים

  .א,  שנז:ד"פס

  רצ
  .ג,  שנז:ד"פס

  רצא
  . לו:ח"או

  .ד-ג,  שנז:ד"פס

  רצג
  .ב,  קצו:דושיםחי

  רצד
  .ז,  ג:ח"או

  .ב, קצז. ג,  קצו:חידושים

  רצו
  .ג,  יב:חידושים

  רחצ
  . קטז:ח"או

  רצט
  . קטו:ח"או

  .ב,  קצז:חידושים

  ש
  .ג,  כא:חידושים

  שא
  .א,  ג:ח"או

  .ד, קמח. ד,  מז:ד"יו

  .ו,  צ:א"ז ח"אהע

. ד, מג. ב, לה. ב,  כא:חידושים
  .ד, רב. ד-ב, מה

  .א, שנז. ב,  יב:ד"פס

  שב
. ב-א, נח. ד, נז. ב,  נב:חידושים
  ).ז"ט(א , רג

  שג
  .א,  קלט:א"ז ח"אהע

  . שסג:ב"ז ח"אהע

א , מב. ג-ב, לה. ד-ג,  ה:חידושים
. ג, נד. א, נב. ד-ב, מה. ד,  מד-
  .א,  רג-א , רב

  שה
  .ד, מו. ד,  מא:חידושים

  שו
  .ג, מט :ח"או

  . קצג:ד"יו

  .קלה.  מא:א"ז ח"אהע

  .א, שנז. א,  יג-ג ,  יב:ד"פס
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שלא

  שז
  .פט. א,  לו:ח"או

  .ד, קמז. ב-א,  סא:חידושים

  .א, שנז. ג, יב. ד,  יא:ד"פס

  שח
  .ו ואילך, )א( קעו :ד"יו

  .א, רב. א,  לט:חידושים

  שט
  .ד,  שס:ד"פס

  שי
  .ד,  שס:ד"פס

  שיא
  .ג,  יט:חידושים

  .ג,  שנח:ד"פס

  שיד
  .כח, שלו. יב, )ב( קעו :ד"יו

  שטו
  .א,  שסב:ד"פס

  שטז
  .ד-ב, נג. ג, נב. ג,  לה:חידושים

  שיז
  .ב, נד. א,  נא:חידושים

  שיח
  .לח.  לז:ח"או

  . סה:ד"יו

-א, מא. א,  מ-א ,  לט:חידושים
  .ג, רסג. א, רנה. ד, נט. ב

  .א,  שנט:ד"פס

  שיט
  .ה, רסו.  מה:ד"יו

  .ד, עג. א, נח. ד,  מו:חידושים

  .ד,  יד-א ,  יג:ד"פס

  שכ
  .רפג. ה ואילך,  קסה:ד"יו

 -ד , נא. ב, מח. ד,  מו:חידושים
, עג. ב, ס. ג-ב, נט. ב, נח. א, נב
). א"מ(ג , רג). א"מ(ב , רא. ד-ג

  .ד, רסג

  .ד,  טז-ד ,  יד:ד"פס

  שכא
  .ג,  כז:ח"או

  . סה:ד"יו

-א, מח. ג-ב, מו. ב,  לט:חידושים
  .א, סב. ד, סא. א, ס. ג, נז. ב

  .ג-ב,  יד:ד"פס

  שכב
  .ב,  רמו:חידושים

  שכג
  .ג,  ר:חידושים

  שכד
  .ג, סא. ב,  מו:חידושים

  .ג, טז. ד-ב,  ט:ד"פס

  שכה
  .ג,  לד:ח"או

  .ב,  לט:חידושים

  שכו
  .א, קפג. ג,  לט:חידושים

  שכח
  .סב. לח.  יג:ח"או

  .ב, רב. ט, קלח. ג,  א:ד"יו

. א, מח. ד, מז. ד-ג,  לה:חידושים
  .א, פג. ג, נב

, ריד. ג, ריא. א,  יז-ג ,  טז:ד"פס
  .ד

  של
  .א,  שטז:ב"ז ח"אהע

  שלא
  . צד:ח"או

  .ו,  רב:ד"יו

  .תנז. שיז. ז,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ג,  כד:חידושים

  .א, רפא. ב-א,  יז:ד"פס

  שלג
  .ב,  שמו:ד"פס

  שלד
  .א,  ל:ח"או

  .א,  נח:חידושים

  שלז
  .ג,  שמו:ד"פס

  שלח
  .ב, שנה. ג,  שמו:ד"פס

  שמ
  .ד, נ. א,  מח:חידושים

  .ג, טז. א,  טז:ד"פס

  שמא
  . קטו:ח"או

  . קצב:ד"יו

  שמב
  .א,  לט:חידושים

  .א,  שנו:ד"פס

  שמג
  . רצ:ד"יו

  שמה
  .ט, מא. א,  לט:ח"או

. ג, מג. ד-ב, לג. ב,  לב:חידושים
  .ד, סג. ב,  מט-ג , מח

  .א,  שסא:ד"פס

  שמו
  .ג,  לג:חידושים

  שמז
  .א,  לג:חידושים

  שמט
  .א,  רה:חידושים

  שנא
  .ג,  מח:חידושים

  שנג
  .ג,  מח:יםחידוש

  שנה
  .ד, סד. ד,  מח:חידושים

  שנח
  .ג,  לט:ח"או

  .ז, קנח. ד,  מא:ד"יו

  .ג, שסא. ג,  שמה:ד"פס

  שסא
  .ד,  סג:חידושים

  שסב
  .ח, מא. ב ואילך,  מ:ח"או

  .ד,  שסא:ד"פס

  שסג
  .ח, מא. ב ואילך,  מ:ח"או

  .ב-א,  סב:חידושים

  .א,  שמו:ד"פס

  שסד
  .ו ואילך,  מא:ח"או

, רג. ב, סג. ד, סב. ג,  לג:חידושים
  .ד

  שסה
  .ב ואילך,  מא:ח"או

  .ב, רד. א,  סד:חידושים

  שסו
  . דש:ב"ז ח"אהע

  .ג,  סד:חידושים

  .ג,  שמו:ד"פס
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שלב

  שסח
  .א, רט. ד,  סט:חידושים

  .ג,  רצה:ד"פס

  שסט
  .תנג.  שעו:ב"ז ח"אהע

  .ב,  צ:חידושים

  .א,  רפט:ד"פס

  שעב
  .ב ואילך,  לט:ח"או

  .ז,  קנח:ד"יו

  .ד, רו. ב,  סב:ושיםחיד

  שעד
  .א,  שסב:ד"פס

  שעח
  .א,  רה:חידושים

  שפא
  .ג,  סד:חידושים

  שפב
  .ב,  סד:חידושים

  שפה
  .ג,  א:ד"יו

  . רנט:ב"ז ח"אהע

  שפו
  .ג,  קי:א"ז ח"אהע

  .א,  טו:ד"פס

  שצא
  .ב ואילך, מט. ז,  ב:מ"חו

  שצב
  ).א"מ(ג , רו. ג,  רג:חידושים

  שצג
  .ג,  רד:ד"פס

  שצד
  .ה,  נה:ח"או

  שצו
  .א,  רה:חידושים

  שצח
. ג, רה. ב, ע. ד-ג,  סג:חידושים
  .ד, רו

  שצט
  .ג,  רה:חידושים

  תא
  ).א"מ(ד ,  רד:חידושים

  תד
  .ב,  צב:ד"יו

  ).א"מ(ד ,  רד:חידושים

  תה
  ).א"מ(ד ,  רד:חידושים

  תח
  .ד-ג,  רו:חידושים

  תט
. א ואילך,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .תמט

, הר. ב-א, קסט. א,  לט:חידושים
  .א, רט. ב

  .א,  שנו:ד"פס

  תי
  .ב,  רה:חידושים

  תיא
  ).ז"ט(ג ,  רו:חידושים

  תטו
  .ד, רד:ד"פס

  תיח
  . לו:ח"או

  תיט
  . תנג:ב"ז ח"אהע

  .ב,  צ:חידושים

  תכב
  .א, סט. ו ואילך,  ג:ח"או

  .ד,  א:ד"פס

  תכג
  .ג,  שמג:ד"פס

  תכה
  .ב,  יז:ד"פס

  תכח
  .ט ואילך,  ג:ח"או

  .ד-ג, שמג. א,  קפג:ד"פס

  תכט
א , רז). ח"פר(ב ,  רח:חידושים

  ).ח"פר(

  תלא
  .ח,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .א, כט. ד-א,  יז:ד"פס

  תלב
  .קטז. ח,  ג:ח"או

  .ב,  לו:ד"פס

  תלג
  .צז. א,  מה:ח"או

  תלה
  .ב,  מה:ח"או

  .ג,  רז:חידושים

  תלו
  .א,  מה:ח"או

  .ד-ג,  יז:ד"פס

  תלז
  .א,  מה:ח"או

  .ב,  רכב:ד"יו

  תלח
  . ד, רז:חידושים

  תלט
  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .ג,  נ:ב הוספות"ז ח"אהע

  .א, צו. ב,  סה:חידושים

  .ג-ב,  ריב:ד"פס

  תמ
  .ה,  מה:ח"או

  . שנח:ד"יו

  .ב,  קמג:חידושים

. ד, לא. א, כז. א,  יט-ג ,  יז:ד"פס
  .ג, לב

  תמא
  .ד,  מה:ח"או

  .ד,  סו:חידושים

  .א, שכב. ב,  יט-ג ,  יח:ד"פס

  תמב
  .נג.  נב:ח"או

  . שנה:ד"יו

  .ב, רט. ג-ב,  סז:חידושים

. ב, קפח. ב,  כא-א ,  יט:ד"פס
  .ב, שמז

  תמג
  .רלד.  רלא:ד"יו

). ח"פר(א , רח. א,  סו:חידושים
  .ג, רח

  .ד,  שלב:ד"פס

  תמד
  .ד,  יז:ד"פס

  תמה
  . מז:ח"או

  .ג,  קפג:ד"יו

, רנ). א"מ(ב , רט. ג,  רח:חידושים
  .ב

  .ד-ג,  כ:ד"פס



  )חיים אורח( ערוך שולחן מפתח  

  

שלג

  תמו
  .קג.  לו:ח"או

  .ג,  לד:ד"פס

  תמז
  .סא. נג. נא.  מג:ח"או

  .רפג. רפא. ה,  כ:ד"יו

  .ו,  רלד:ב"ז ח"אהע

  .ג, קסב. א, לא. ד,  ל:חידושים

. א, כח. ב, כז. א,  כב-ג ,  כ:ד"פס
  .א, שנא. ב, קפח. ד, קפד

  תמח
. א ואילך, מה. מד. א,  לד:ח"או

  .ק. א ואילך, מט. מח

  .א, רפח. רלג.  קב:ד"יו

  . פ:מ"חו

  .ד,  קיט:חידושים

  .ד,  לב-א ,  כב:ד"פס

  תנ
  .ק. נ. ג ואילך,  מט:ח"או

  .ב,  יב:ד"פס

  תנא
  .קה. קג. סא. נב.  נא:ח"או

  .א,  רא:חידושים

  .א, קעו. ב,  לג-ג ,  לב:ד"פס

  תנב
  .א,  נז:ח"או

  . רפא:ד"יו

  .א, קפה. ב, קעח. א,  לג:ד"פס

  תנג
  .נט. א, נז. נו. ה,  כח:ח"או

  .פגר. ג,  רלו:ד"יו

  .א, מא. ג, כו. ד-ב,  כה:חידושים

  תנד
  .א,  נז:ח"או

  .ג,  סא:חידושים

  .ד,  לג:ד"פס

  תנה
  .תנט.  שיט:ב"ז ח"אהע

  תנז
  .א ואילך,  רלה:ד"יו

  .ג,  ע:מ"חו

  תנט
  .ו,  קסה:ד"יו

  .ג,  עח:א"ז ח"אהע

  .ג,  ג:חידושים

  תס
  .ה,  ב:ח"או

  .ה,  שכג:ב"ז ח"אהע

  .ג, ר. א,  כד:חידושים

  תסא
  .א ואילך,  נז:ח"או

  .א,  לח:חידושים

  תסב
  .קה. נו. ג,  כח:ח"או

  .ב,  קסז:ד"יו

  .ד-ב,  לג:ד"פס

  תסג
  .ו,  נז:ח"או

  תסו
  .ח,  ע:ד"יו

  .א,  רא:חידושים

  .ב,  קפט:ד"פס

  תסז
. א, קו. סא. נט. נח. ו,  נז:ח"או

  .קטז. קז

  .ו, קמב. ב, קכב. ט, סו.  נא:ד"יו

  .ו,  רלד:ב"ז ח"אהע

  .ג, קפג. ד, כא :חידושים

  .ג, רכט. ד,  לה-ג ,  לג:ד"פס

  תעא
  .ב,  נז:ח"או

  .ב,  סח:חידושים

  תעב
  .ב, רט. ב, קצו. א,  ע:חידושים

  תעג
  . קכד:ד"יו

  תעה
  .א,  ח:ד"יו

  .ג,  יג:חידושים

  .ד, קכה. ג,  לו-ד ,  לה:ד"פס

  תעח
  .ד,  מ:ד"יו

  תפב
  .ב,  סח:חידושים

  תפו
  ).בהוספה( קח :ח"או

  .ב-א, רט. ד,  סט:חידושים

  תפט
  .שנב.  רכ:ד"יו

  .ד,  סט:חידושים

  תצא
  .ב,  קצז:חידושים

  תצה
  .ד-ג,  קו:חידושים

  תצו
  . קצג:ד"יו

  .ד,  שנד:ד"פס

  תצח
  .ב,  ק:ד"פס

  תקה
  . כה:ח"או

  .ד,  ס:חידושים

  תקז
  . סח:ד"יו

  .ב,  סב:חידושים

  תקי
  .ב,  יד:ד"פס

  תקיג
  .שנו. שנה. ו,  קמח:ד"יו

  .א,  עז:א"ז ח"אהע

  .ב,  רכז:חידושים

  .ד,  קנג:ד"פס

  תקכו
  . רלח:ד"יו

  תקכז
  .רמז. ד,  ה:ד"יו

  תקל
  . סב:ח"או

  תקלא
  .ד,  קנח:חידושים

  תקלב
  .ב,  צג:ד"יו

  תקלו
  . סב:ח"או

  תקמ
  .ח, )א( קעו :ד"יו

  תקמה
  .ג,  עט:חידושים

  תקמט
  .ב,  רצא:ד"יו

  תקנא
  . קטו:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שלד

  תקנב
  . קח:ח"או

  תקנה
  .ב,  לח-ג ,  לו:ד"פס

  תקנט
  .ד,  לו:ד"פס

  תקס
  . שסג:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קצו:חידושים

  .ב,  לח:ד"פס

  תקסב
  .ג,  ב:ח"או

  .ד,  יב:ד"יו

  .ג-ב,  לח:ד"פס

  תקסה
  . קי:ח"או

  תקסו
  . קי:ח"או

  .ד-ג,  לח:ד"פס

  תקסח
  .קי.  לו:ח"או

  תקסט
  .ד,  לח:ד"פס

  תקע
  . לו:ח"או

  תקעה
  .ז,  יא:א"ז ח"אהע

  .ד,  לח:ד"פס

  תקעט
  .ג,  לח:ד"פס

  תקפא
  ].כא[כ ,  צג:ד"יו

  תקפב
  .ז,  ג:ח"או

  . שעא:ב"ז ח"אהע

  .א,  לט:ד"פס

  תקפה
  .קטז. ה,  לה:ח"או

  .ג,  עד:חידושים

  תקפו
  .לו.  י:ח"או

  .ב,  עד:חידושים

  תקפז
  .ד-ג,  עד:חידושים

  תקפט
  .א, סד. א,  ג:ח"או

  . יז:ד"יו

  .ד-ב,  עד:חידושים

  תקצ
  .י,  ערד:ב"ז ח"אהע

  .ד,  עו-ד ,  עה:חידושים

  תקצא
  .ד,  עו:חידושים

  תקצב
  .ד-ג,  עו:חידושים

  תקצג
  .ב,  שמ:ד"פס

  תר
  .ט,  ג:ח"או

  תרד
  . לו:ח"או

  .א,  שכא:ד"פס

  תרח
  .ד,  שנד:ד"פס

  תריא
  . סב:ח"או

  .ג,  סט:חידושים

  .א,  י:ד"פס

  תריב
  .א, ע. ד-ג, סט. ב,  יא:חידושים

  תריד
  .א,  מו:חידושים

  תרטז
  .ב ס:ח"או

  תריח
  .קי.  סב:ח"או

  .ב,  קמח:ד"יו

  .ד, ת. ה,  קנט:ב"ז ח"אהע

א , רט. ב, קכד. ד,  סט:חידושים
  ).א"מ(

  .א,  יז:ד"פס

  תריט
  .א,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ד,  שלט:ד"פס

  תרכא
  . קטז:ח"או

  תרכג
  .ב,  קצז:חידושים

  .א, שדמ. א,  שמב:ד"פס

  תרכד
  . סב:ח"או

  תרכו
  .י, קסה. ה,  ע:ד"יו

  .ד, ר. א, ע. ב,  סו:חידושים

  .ד,  רט:ד"פס

  תרכח
  .ג-א,  עא:חידושים

  תרכט
  .א, קעט. ב, עא. א,  ע:חידושים

  תרל
  .א,  לט:ח"או

  .רמז. ב,  כז:ד"יו

  .ו,  ו:מ"חו

  .ד,  ע:חידושים

  תרלג
  .ז,  קנח:ד"יו

  .ג,  ע:חידושים

  תרלד
  .ב,  יד:ח הוספות"או

  .ז,  קנח:ד"יו

  .א, עא. א,  ע:חידושים

  תרלה
  .א,  רט:דושיםחי

  תרלז
  .ב-א,  יד:ח הוספות"או

  .א,  לא:ד"פס

  תרלח
  .ב,  עט:חידושים

  תרלט
  . שמו:ד"יו

  תרמו
  .ב,  עב:חידושים

  תרמח
  .סו. ב ואילך,  סד:ח"או

  . כב:ד"יו

. ג, ריג. ד,  עג-ד ,  עא:חידושים
  .א, ריד

  תרמט
א , סד. ה, ז. ד, ד. ד,  ג:ח"או

  . ב-א,  יד: הוספות.ואילך

  .ד,  שנב:ד"יו

  .ב-א, עב. ד,  עא:חידושים

  .ד,  ו:ד"פס



  )דעה יורה( ערוך ולחןש מפתח  

  

שלה

  תרנא
  .ג, יא. ו. ו,  ה:ח"או

  .ב,  סט:חידושים

  תרנו
  .ב,  סח:ד הוספות"יו

  תרנח
  .א, מט. א,  לא:ח"או

  .רל.  קפח:ד"יו

א , צט. ב ואילך,  צח:א"ז ח"אהע
  .ח, ק. ואילך

  .ג,  כט:ד"פס

  תרס
  .ב,  סט:חידושים

  תרסג
  .ד, שמג. א,  לט:ד"פס

  רסדת
  .ב-א,  יד:ח הוספות"או

  תרעא
  .א,  ע:חידושים

  תערב
  .ג,  לח:ד"פס

  תרעה
  .ב,  עז:חידושים

  תרעו
  .קיב. ב ואילך,  סז:ח"או

  .ב,  סט:חידושים

  תרעח
  . קיג:ח"או

  תרפז
  . רלח:ד"יו

  תרפט
  . קטז:ח"או

  .ב, עז. ג,  עב:חידושים

  תרצ
  .א,  קכז:חידושים

  תרצא
  .ד,  רט:ד"יו

  תרצה
  . לו:ח"או

  יורה דעה

  א
. ב, יג. א ואילך, ח. ד. ו,  א:ד"יו

. רמא. רלט. ו, רכו. א, קעז. יד
. שמ. רנא. רמז. רמו. רמב

  .א,  סו:הוספות

  .ו, יד. ז,  יג:א"ז ח"אהע

. קנד. א ואילך,  קנג:ב"ז ח"אהע
. רסז. ח, קנט. ב, קנח. קנה
  .ג, רפה

. א, קכג. ד, קכד. ד,  פ:חידושים
. ב-א, רכח. א, קפד. ג, קסב
  .א, רנא. א, רלו

. ד, מד. ב,  מג-א , מ. ד,  י:ד"פס
  .ב, רי. ג, קנג

  ב
  .שמו. רנ. רמח. יז. ג, ג. ב,  א:ד"יו

  .ו, יד. ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .ט, שז. ז,  רצב:ב"ז ח"אהע

  .ג, רנא. א,  רנא:חידושים

  ג
  .ב,  קפח:ד"פס

  ד
  .ז, קפג. ד,  מא:ד"יו

  .ו ואילך,  רצב:ב"ז ח"אהע

  ה
  .ב,  קא:חידושים

  ז
  . קע:ד"יו

  .ב,  עז:א"ז ח"אהע

  י
  .ו,  קפ:ד"יו

  יא
  ).ש"ת(ג ,  רנא:חידושים

  יג
  .ו,  נב:ד"יו

  .ג,  קנא:ב"ז ח"אהע

  יד
  .ג,  כו:ד"יו

  .ה,  טו:א"ז ח"אהע

  טו
  .שנו. שנה. ה,  מז:ד"יו

  .ג, פז. ד,  ע:א"ז ח"אהע

  .א,  פג:חידושים

  .א,  רי:ד"פס

  טז
  .סא.  נט:ח"או

  . עז:ד"יו

  . ל:א"ז ח"אהע

  יח
. יא. ג ואילך, ה. ד, ג. א,  א:ד"יו

. ז, צז. א, כז. ב, כו. ב, טז
א , רנב. רנא. רמט. רמח
  .א,  סו: הוספות.ואילך

  .ב,  צד:חידושים

,  מד-א , מג. א,  מב-ג ,  מא:ד"פס
  .ב, רי. ד, קיא. ד

  כ
  .ד-א,  נט:ד"פס

  כא
  .א,  נו:חידושים

  .ג, סח. ג,  נה:ד"פס

  כב
  .ב, קסג. ד,  קסב:חידושים

  כג
  .רנה. רנג. ה, לא. א, כו.  יז:ד"יו

  .ב-א, סה. ד,  ט:ד"פס

  כד
. ג ואילך, כו. יח. ט. א,  א:ד"יו

  .רנו. א ואילך, כז

  .א, ס. ג, נט. א, נח. ד,  מד:ד"פס

  כה
  .ד,  כו:ד"יו

  כו
  .א,  כג:ד"יו

  .א,  קסד-ג ,  קסג:חידושים

  .א,  נט:ד"פס

  כז
  .ב ואילך, נו. ג, כו. ב,  א:ד"יו

  .ה,  קלח:א"ז ח"אהע

  כח
  .ה,  ג:ח"או

  .שנד. רמז. א,  כה:ד"יו

  .ג,  לא:א"ז ח"אהע

  .א,  כ:חידושים

  כט
  .ג, רסג. א,  רכב:ד"יו

  .א, רנג. ד,  רנב:חידושים

. ד-ג, קלב. א, עא. ב,  סג:ד"פס
  .א, רצ

  ל
  .כא. א ואילך,  כ:ד"יו

  . עה:א"ז ח"אהע

, קטו. ד, נד. ג,  נא-ג ,  מד:ד"פס
  .ג, קסא. א, קיז. א

  לא
א , מד. א, לט. כב.  כא:ד"יו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שלו

  .ואילך

  .ג, פז. ד, נז. ב,  נה-ב ,  נא:ד"פס

  לב
  .י, קכט. כב. ה,  כ:ד"יו

  .י,  טו:א"ז ח"אהע

  .ב,  יט:חידושים

. ג, צה. ד,  נו-ג , נה. א,  נא:ד"פס
  .ב, צו

  לג
. א ואילך, כה. ג, כג. א,  א:ד"יו

. ח, מז. ד, לא. א ואילך, כו
. ב,  סו:הוספות. קנב. ד, מח
  .א, ע

, קפג. א, קסד. ד,  קסג:חידושים
  .ד-ג

. א, ע. ג,  סח-ב , נו. ד,  לד:ד"פס
. א, פט. א, פה. ד, פד. א, פד
. א, קו. א, צז. ב, צו. ג, צה
  .ג-ב, קל. ג, קכו. ב, קכא

  לד
  .רנו. רכג. ד,  כו:ד"יו

. ד, נז. ד, נה. ב, מט. ב,  מו:ד"פס
  .א,  עא-ג , סח. ד, סב

  לה
. ז, קד. מג. ח, לו. כט. א,  כח:ד"יו

  .ג,  ע: הוספות.רסג

, צה. ד, פו. א,  פד-א ,  עא:ד"פס
  .ד-ג

  לו
א , לו. א ואילך, לא.  כב:ד"יו

. רנז. ב, נט. נא. ד, מח. ואילך
  .ג-ב,  סו:הוספות. רעח

  .ה ואילך,  טו:א"ז ח"אהע

  .ב, ריד. ד, קז. ד,  ד:חידושים

. ב, פ. ב, עז. ב, עה. ד,  סב:ד"פס
, קב. ג, צג. ב,  צב-א , פד. ג, פג
, קיא. ב, קז. א, קד. א, קג. ב
. ג, קיט. א, קיז. ד, קיא. ב

. ד-ג, קל. ג-ב, קכח. א, קכא
  .א, קמא

  לז
. א, לו. ב, לב. א ואילך,  לא:ד"יו

, רסד. עג. א ואילך, מז. א, מד
  .ערב. רסו. רסה. ב

. ב, פח. א, פג. ג, עג. ב,  נו:ד"פס
-א, קה. ד,  צח-א , צב. ג, צא
, קיא. ד, קי. ד-ב, קח. ג, קו. ב
. ד-א, קלה. ד, קכד. ג, קכא. א

  .ב, קלו

  לח
, לו. לה. לד. ג ואילך, לא.  ל:ד"יו

  .לז. ג ואילך

  .ב,  ק-ג , צח. ג,  צז:ד"פס

  לט
א , לא. א, כה. ה, כד. ד,  א:ד"יו

. א ואילך, לו. ב, לב. ואילך
, סו. נח. ד, מח. א, מא. מ. לח
  .ז, קד. ט

, קלד. ה ואילך,  טז:א"ז ח"אהע
  .ג

  . עא:מ"חו

. ב, עט. ב, עו. ד, עד. ב,  נו:ד"פס
. ג-א, צא. ד, פה. ב, פב. ד, עט
, ק. א, צז. ג,  צה-א , צד. ג, צג
, קכח. ב-א, קכא. ב,  קיב-א 
. ב, קסד. א, קמג. ד, קלה. ד

  .ב, שלא

  מ
  . רנח:ד"יו

  .ד-א, קיב. א, עו. ג,  עה:ד"פס

  מא
רסג . א, מא. ב, לט. ז, כד.  כ:ד"יו

 ).מהדורא בתרא מסעיף א(
  .ב,  סו:הוספות

  .ב,  טז:א"ז ח"אהע

. ג-ב, מט. ד, מח. א,  לה:ד"פס
. א, צא. א, צ. ד-ג, פז. א, סא
, קמג. ב,  קכא-ג , קיב. א, קיא
  .א, קמד. ג

  מב
. רסא. נ. ד, מח. מג.  יט:ד"יו

א , רסד. א ואילך, רסג. רסב
  .ערב. ואילך

. א, קיט. ג-ב, קיח. א,  צא:ד"פס
  .ג, קל. ד,  קכב-א , קכ

  מג
 .ו, מד. א ואילך,  מב:ד"יו

  .ד-ג,  סו:הוספות

. ד,  קכג-ג , ד קכב,  מח:ד"פס
  .ג-ב, קמח

  מד
. א ואילך, מד. לד. ד,  כד:ד"יו

א , רסו. רסה. ד, רסג. מו. מה
  .ג,  סו: הוספות.ואילך

  .ח,  טז:א"ז ח"אהע

  . קצד:ב"ז ח"אהע

  ).ש"ת(ב ,  ריד:חידושים

  .ד,  קכה-א , קכד. ג,  עו:ד"פס

  מו
. רנה. רנד. א ואילך,  מז:ד"יו

  .א, ע. ג,  סו:הוספות

  .א, קכח. ד, קכא. א,  סח:ד"פס

  מז
  .ב ואילך,  רסד:ד"יו

  .א,  קמד:ד"פס

  מח
, מח. מ. ב, לט. א, לב. ה,  לא:ד"יו

. ב ואילך, נט. נא. נ. מט. ד
  .רכג

, קיט. ד, צא. ד-ג, פד. א,  נ:ד"פס
. ב,  קכח-ג , קכה. ג, קכא. ד-ב

  .ד,  קל-א , קכט

  מט
  .רסז.  מט:ד"יו

. ג, קיב. ד, סג. ג, סב. ג,  נז:ד"פס
,  קל-א , קכח. ב, קכז. ב, קיט
  .א, ריב. ד

  נ
רסג . רסב. רמז. ב,  כו:ד"יו

 ).מהדורא בתרא מסעיף א(
  .ד,  סו:הוספות

  .ב,  טז:א"ז ח"אהע

  .ח, שז. י,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .א,  פג:חידושים

. ג, סג. ב, נא. ד, נ. ב,  מד:ד"פס
  .ב,  קמא-ג , קל. א, קטז

  נא
  .א,  ע: הוספות. רנח:ד"יו

  .ג, קמח. א,  קל:ד"פס

  נב
 :הוספות. ג, קכו. מג. ג,  לו:ד"יו

  .ד, ע

  .א, רפד. ג, קמח. א,  צט:ד"פס

  נג
  .טו,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ב,  קמב-א ,  קמא:ד"פס

  נד
  .ג,  כ:ד"יו

  .ד-א, קמב. ד,  נ:ד"פס

  נה
. רנה. ג ואילך, נט. א,  כד:ד"יו

,  סז-ד ,  סו: הוספות.ב, רסג
  .א

,  קסח-א , קסה. ג,  נו:חידושים
  .א

. ד, קי. ג, פ. ד, עח. ג,  סד:ד"פס



  )דעה יורה( ערוך שולחן מפתח  

  

שלז
. ב,  קמה-ג , קמב. א, קיז
  .ד, קמז

  נו
  .א,  כד:ד"יו

  .ח,  טז:א"ז ח"אהע

  .ג, פה. ד, נו. ד,  נ:ד"פס

  נז
  .ס. נט. ח,  ג:ח"או

. רמז. ד, רכו. עג. עב.  נז:ד"יו
, רפח. ערב. רעא. רסט. רסח
  .א

  .עה. ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .ג, קצה. ב, פה. ד,  כא:חידושים

. ג, סה. ד, לה. ד, לד. ד,  ט:ד"פס
. ד,  קמו-א , קמה. א, קלב
  .ד-ג, רט. ג, קצב. א, קצא

  נח
 -ג , קמו. ב, קכה. ב,  נו:ד"פס

  .ב, קמח

  נט
  .ד,  צג:ד"יו

  .ב, עא. א,  מז:ד"פס

  ס
  .ו,  סז:ד"יו

  .ד-ב,  קמח:ד"פס

  סא
  .ד, רנו. א, קס. ג,  קנח:חידושים

  .ד,  שב:ד"פס

  סב
  . רעח:ד"יו

  .ד-ג, קסז. א,  קסה:חידושים

  .ב, קפו. א,  קמד:ד"פס

  סג
  .ו ואילך,  קלז:ד"יו

. ד, פא. יח, סו. ג,  נה:א"ז ח"אהע
  .ב, פז

  .ג, שכה. א,  רכט:ד"פס

  סד
  .ט,  יח:ח"או

. רמז. נו. ז. א וילך, ה. א,  ג:ד"יו
  .רעג

א , רא. ד-ג, כו. ד,  כה:חידושים
  ).ח"פר(

,  רמט-ג , קמח. ד-א,  קכג:ד"פס
  .ב

  סה
  .רנ.  ז:ד"יו

  .י,  טו:א"ז ח"אהע

  .ב, קסג. ד, צה. ב,  סו:חידושים

  סו
  . עדר:ד"יו

 - ג ,קמט. א, קטו. א,  קז:ד"פס
  .ב, רנ

  סז
  .רפא.  נו:ד"יו

  .א, קפד. ד, קפג. א,  קסב:ד"פס

  סח
  .ב,  מא-ב ,  מ:חידושים

  .ד, קצ. ד, קעז. ב,  קנד:ד"פס

  סט
  .ו,  נז:ח"או

. שנה. רפג. רפא. ז, קמח.  נו:ד"יו
  .שנח. שנו

  .ג, עח. א ואילך,  עז:א"ז ח"אהע

ד -ב, רכז. ד,  קעג:חידושים
  ).ח"פר(

. ג-ב, קנו. ד,  קנה-א ,  קנ:ד"פס
  .ד, קפג

  ע
  .רפא.  פ:ד"יו

. ב, קנב. ד-ג, קנא. ד,  כא:ד"פס
  .ד, קפג. ד-א, קנו

  עב
  . רלא:ד"יו

  .ב,  קנז-ג ,  קנו:ד"פס

  עג
  .א, קנז. ב,  קנד:ד"פס

  עה
  . נו:ד"יו

  עו
  . קיח:ד"יו

  .ג, קפח. א,  קסג:חידושים

  עט
  .ערה. רסח.  נז:ד"יו

  .ד-א, קנז. ג-ב,  קמו:ד"פס

  פ
  .ו,  לו:ד"יו

  פא
  .ב,  סד:ח"או

, סא. ה, נט. נח. ג ואילך,  מז:ד"יו
  .רעו. ג, קטו. ו, סז. ב, סג. ה

  .ז,  יג:א"ז ח"אהע

  .ט ואילך,  שז:ב"ז ח"אהע

. ד-ג, קסח. ג, כו. ב,  כ:חידושים
  .ב, רסה

, קפח. ג, קט. א, קב. ג,  ק:ד"פס
  .ב

  פב
  .א ואילך,  ס:ד"יו

  פג
  . שנה:ד"יו

  . נא:א"ז ח"אהע

  פד
ד , סג. סב. ד, מז. ד,  ב:ד"יו

. רעח. ד, קנח. ב, ע. ואילך
  .רעט

  .א, רא. ד-ג, כו. ד,  כה:חידושים

  .ד,  קסז-א ,  קנח:ד"פס

  פו
  .שנה. רעז. ד, קכ. עב. ג,  כו:ד"יו

. ג-א, קצח. א, קצז. ב,  קנ:ד"פס
  .א, רב. ד, רא. א, ר. ג-ב, קצט

  פז
  .נג. ה,  כז:ח"או

  .ד, קסב. ב,  סז:ד"יו

ג , רנו. ג, רנ. ג-א,  כ:חידושים
  .ב, רסה). ך"ש(

  .ג,  קסח-ג , קסז. א,  קנ:ד"פס

  צ
  . רפא:ד"יו

  .ד, קפד. א,  קעד-ג ,  קסח:ד"פס

  צא
  . סה:ד"יו

  .ב-א,  רנה:חידושים

  .ד, קעז. א, קנג. ב,  כא:ד"פס

  צב
  . מג:ח"או

. א עד, סט. א ואילך,  סו:ד"יו
  .שנה. רפא. א, קעז

  .י,  סה:א"ז ח"אהע

  .ב,  רנו-ב ,  רנה:חידושים

. א,  קפג-א , קעד. א,  כא:ד"פס
  .ד-ג, קפד. ד, קפג

  צד
  .רפא. סה.  סד:ד"יו

  .ב,  קפה-א ,  קפג:ד"פס

  צה
  .א, סט.  סח:ד"יו

  .א, קפח. ב,  קפז:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שלח

  צו
  .א,  קפג:ד"פס

  צז
  . מג:ח"או

  .א,  סט:ד"יו

  .ב,  קפב:ד"פס

  צח
 ,קמח. ו, קמב. ה, ע. ו,  סו:ד"יו

  .שנו. שנה. רכז. ה

  .שנג. ב ואילך,  רו:ב"ז ח"אהע

. ב, קסח. א,  לא-ב ,  ל:חידושים
  .ב, רנו

. ב, קפב. ד, קנד. א,  לג:ד"פס
  .א, רי. ב, קפז. ב-א, קפה

  צט
  .קג. ס. נא. ה,  כז:ח"או

  .רפג. כג,  כה:ד"יו

,  ל-ג , כח. ד, כו. א,  כו:חידושים
. א, רא. ד-ג, קסח. ד-א, לא. ג

  .ד, רח

. ב, קפב. ד, קא. א,  לג:ד"פס
  .ב, קפח. ד-א, קפה

  ק
. ב ואילך, ע. א ואילך,  סו:ד"יו

  .רעט. רעח

  .א,  רנה:חידושים

  .א,  קפז-ג , קפה. ד,  קסז:ד"פס

  קא
  .עג. עב. ב, ע. ב ואילך,  סו:ד"יו

  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .א,  טז:מ"חו

  .א,  סה:חידושים

  .ג, קצא. א,  קפו:ד"פס

  קב
. רפג. ח ואילך, קסה.  עד:ד"יו

  .רפה

  .ד, רא. ג, סו. א,  סה:חידושים

  קג
  .ג ואילך,  סז:ד"יו

  .א,  קפט-א ,  קפז:ד"פס

  קד
. א ואילך, סו. ג ואילך,  סג:ד"יו

  . רפג.א, ע

  .ד, סז. ג,  כד:חידושים

  .א, רי. ב,  קצ-א ,  קפט:ד"פס

  קה
  . קא:ח"או

. ג, קכג. פ. ח, סו. סה.  סד:ד"יו
  .רפז. רפו. רפה

. א, קנז. ד, קנה. א,  קנה:ד"פס
. ב-א, קפב. א, קעח. ג, קעז
  .ד-ג, קצ. א, קפט

  קו
  .רפא. ה, סז. ב ואילך,  סו:ד"יו

  .ב-א, קפג. ב,  קנו:ד"פס

  קז
  .רפז. סה. ד,  סג:ד"יו

  .ב,  קפח:ד"פס

  קט
  .קג. ס. ה,  כז:ח"או

  .רפג. ז ואילך, סו.  נו:ד"יו

  .ג,  ריד:חידושים

, קצא. ד, כב. ב, כא. ג,  יט:ד"פס
  .ג, שמז. ג

  קי
  .ס. ה,  ג:ח"או

ז , סו. נא. י, מז. א, כז. ט,  ח:ד"יו
. א, קכ. עד. עב. עא. ואילך
. רלא. ג, קפג. קמט. א, קלז
א , רפח. רפג.ד, רסג. רמז

  .שנו. ג, שלה. יט, שיד. ואילך

ז , נה. ו ואילך,  מט:א"ז ח"אהע
  .ה, קב. י, סח. י, נח. ואילך

, שז. י, רצא. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .שסו. ט ואילך

,  סה-ג , סד. ב-א,  לא:חידושים
, רא. ב, קסא. ג, קכד. ב, פב. ג
  .ג, רכז. א

. ג, לה. ג,  כד-ג , כג. ד,  ט:ד"פס
-א, קל. ד, קיד. א, נה. א, מז
. ד,  ריב-ג , קצ. ד, קלב. ב

  .ב, רצז. ד, רפה

  קיא
  . ס:ח"או

ג , קנז. ז, קלח. ח,  סו:ד"יו
  .ד, רפח. רפג. ואילך

  .א,  סה:חידושים

. ב, קצב. ד-א, קצא. א,  כג:ד"פס
  .א,  ריג-ג , ריב. ב, רא. ד, קצד

  קיב
  .נט.  נו:ח"או

  . עה:ד"יו

  קיג
  .ו,  שנב:ד"יו

  .ב,  שנט:ד"פס

  קטו
  .רפג. רמד. א ואילך,  ע:ד"יו

  .א,  רפד:ד"פס

  קטז
  .א,  פט:א"ז ח"אהע

  .ד-א,  ריג:ד"פס

  קיז
  .סא.  נו:ח"או

  . רפט:ד"יו

  .ב,  רמג:חידושים

  .ב,  ריד-ד ,  ריג:ד"פס

  קיח
  .א ואילך, נה :ח"או

  . קסא:ד"יו

  .תלג :ב"ז ח"אהע

  קיט
  .יג :ח"או

, ה. ד. ב, ג. ד, ב. ד ואילך,  א:ד"יו
. רמו. א ואילך, יב. ו. א ואילך

  .רנא. רנ. רמט. רמז

  .ג, רנא. ב,  רמו:חידושים

  .א,  מב:ד"פס

  קכ
  .ד-ג,  קעב:חידושים

  קכא
  . נב:ח"או

  .א,  סט:ד"יו

  .ב,  כו:חידושים

  .ג, קעה. ד,  קעד:ד"פס

  קכב
  .קג. קב.  נא:ח"או

  .שנו.  שנה:ד"יו

  .א, רא. ג-א,  כו:חידושים

  .א, קפה. ב,  לג:ד"פס

  קכג
  .פג. ו,  כח:ח"או

  .עז. ו,  סז:ד"יו

  קכד
. ב ואילך, קסט. עח. עז :ד"יו

  .ח, קצז

  .ג,  רנז:חידושים

  קכו
  .ב,  קסט:ד"יו

  קכז
  .סא :ח"או

  .ד, קמח. א,  ב:ד"יו



  )דעה יורה( ערוך שולחן מפתח  

  

שלט
, קכט. ט, קב. א, עז :א"ז ח"אהע
  .קלו. ד

ט , שז. א ואילך, שא :ב"ז ח"אהע
  .ואילך

-ג, רטו). ך"ש(א ,  רטו:חידושים
  .א, רכח. ג-ב, רטז. ד

  .ד, רז. ג,  קנג:ד"פס

  קכח
  .קפב :ב"ז ח"אהע

  .ג,  קסא:חידושים

  קכט
  .י, מז :ד"יו

  .ב ואילך, פז. יז, סו :א"ז ח"אהע

  .ד-ג,  שכה:ד"פס

  קל
  .ד, נה :ח"או

  קלא
  .ו, נה. ג, מה :ח"או

  קלב
  .ב,  קסב:חידושים

  .ד, כו. א,  כו-ב ,  כה:ד"פס

  קלג
  .ג, מט :ח"או

  קלד
  .נט. ו, כח :ח"או

  .רפה. א ואילך,  סז:ד"יו

  ).ז"ט(ב , רא. ב,  כו:חידושים
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  רסא
  .א,  רעט-ג ,  רעח:ד"פס

  רסב
  . רד:ד"יו

  .ח,  יא:א"ז ח"אהע

  .ג-א,  רעט:ד"פס

  רסג
  . שמו:ד"יו

  .ג,  ט:א"ז ח"אהע

  .א, קלה. ד,  קלד:חידושים

  .א,  רפ-א ,  רעט:ד"פס

  רסד
  .י,  ג:ח"או

. רנ. רלג. א ואילך, רב.  רא:ד"יו
  .שמח. שמז. שמו

  . כה:א"ז ח"אהע

  . כט:מ"חו

, נז. ג, נו. א,  נה-ד ,  נד:חידושים
  .ב, רנא. ב-א

,  רפג-א , רפ. א, רעט. א,  ל:ד"פס
  .ב

  רסה
  .ג ואילך,  ג:ח"או

  רסו
  .תנז. ו ואילך,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב,  יח:חידושים

  רסז
  .ב, כור. ב,  צב:ד"יו

. ה, רעג. ב,  רסט:ב"ז ח"אהע
  .ו, ערד

  .ג, מט.  ל:מ"חו

  רסח
  . לד:א"ז ח"אהע

  .שסח. ו,  ערד:ב"ז ח"אהע

  רעא
. ד, טו. ג ואילך, יד. ב,  ב:ח"או

  .א, יט

  .ה,  רט:ד"יו

  .א,  ד:ד"פס

  רעג
  .ד ואילך,  יח:ח"או

  .ד,  רו:ד"יו

  .ד-א,  רפג:ד"פס

  עדר
  .ט, יח. ב,  ב:ח"או

. ו, רי. ה ואילך, רו. א,  רה:ד"יו
  .ריא

. ד, קסה. ה,  קסד:ב"ז ח"אהע
  .קסט

  .ג,  ריד:חידושים

  .ג, רפ. א,  קמח:ד"פס

  ערה
. ריא. ג, רי. רח. א ואילך,  רז:ד"יו

  .שנ. רטז. ד ואילך, רטו

  רעו
  .א,  כ:ח"או

א , רי. ד, רט. רח. ו,  רה:ד"יו
. ריד. ריג. ריב. ריא. ואילך
  .שנ. רטז. ה, רטו

  .ד, ג רפ:ד"פס

  רעט
  .ה,  לה:ח"או

  .ו,  רו:ד"יו

  .רלה. א,  קסה:ב"ז ח"אהע

  רפ
  . מ:מ"חו.  י:ח"או

  רפא
  .ד,  קכט:א"ז ח"אהע

  רפב
, קצה. ג, קצד. א,  מה:חידושים

  .ד

  רפד
  .ד,  רפג:ד"פס

  רפו
  .ד-ג,  רפג:ד"פס

  רפח
  .ז, טו. י,  ט:ח"או

  . ריג:ד"יו

  רפט
  .ה,  ח:ח"או

  רצ
  .ז,  טו:ח"או

  רצב
  .ד,  רח:חידושים

  רצג
  .א, שנב.  ריח:ד"יו

  ).כ"נקה(ג ,  ריד:חידושים

  רצד
  .פא. ו ואילך, מט. ב,  לד:ח"או

. רכג. ג, קפג. ז ואילך,  קלז:ד"יו
  .ו, שנב

  .ג-ב,  קצז:חידושים

  .ד,  שכה:ד"פס

  רצה
  . קעה:ד"יו

  .ד,  יא:חידושים

  רצו
  .ג,  רכא:ד"יו

. א, רמח. ב,  רמז:ב"ז ח"אהע
  .ו, רצב

  .ד,  ע:חידושים



  )דעה יורה( ערוך שולחן מפתח  

  

שמג

  רצז
  . ערה:ד"יו

  .ג,  פז:א"ז ח"אהע

  .א,  כ:חידושים

  .ב,  קנז:ד"פס

  רצט
  .י, קסה. ה,  ע:ד"יו

  .ד, רי. ד, ר. ד,  ל:חידושים

  ש
  . שנג:ד"יו

,  נא-ד , נ. א, מד. ד,  כב:חידושים
  .ד, רי. א

  .ד,  רפד-ג ,  רפג:ד"פס

  שא
  .שנג. ח,  ס:ד"יו

  שב
  .א,  נה:ח"או

  .ד-ג,  רפד:ד"פס

  שג
  .ג,  צג:א"ז ח"אהע

  שה
. ה, מה. ג, לד. ד ואילך,  ל:ח"או

  ).בהוספה(מט 

  .רכג. א,  רכב:ד"יו

, קטז. ז ואילך,  צח:א"ז ח"אהע
  .ב

  .א,  קעח:ב"ז ח"אהע

  . לח:מ"חו

  .א,  קכד:חידושים

  שו
  . רכה:ד"יו

  .ה, קטז.  ז:א"ז ח"אהע

  שז
  .ג,  נט:ד"יו

  שח
  .רלב.  רלא:ד"יו

  .ב-א,  כ:חידושים

  .ב,  רפד:ד"פס

  שט
. רכט. א ואילך, רכו. ג,  נט:ד"יו

  .ו ואילך, רנב

  שי
  .רכח. א,  רכו:ד"יו

  שיג
  .ד,  סח:הוספות. רכט.  רכח:ד"יו

  . ל:א"ז ח"אהע

  .ג,  כו:חידושים

  .ד-ג,  רפד:ד"פס

  שטו
  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .י,  שז:ב"ז ח"אהע

  .ב, רכז. ב-א,  סה:חידושים

  שטז
ג , רכו. ו ואילך,  קמח:ד"יו

. שנו. שנה. ד, רפח. רכז. ואילך
  .שנח. שנז

  .ז,  מט:א"ז ח"אהע

  .ד,  שכב:ב"ז ח"אהע

. ד, קצד. ד, קצא. ד,  כג:ד"פס
  .ג, רא. ב, ר. א, קצו

  שכ
  .צ.  לג:ח"או

  .רלג. רלא.  רל:ד"יו

  .ד,  קלט:חידושים

  .ב,  רפה-ד , רפד. ד,  כח:ד"פס

  שכא
  .ד,  רכב:ד"יו

  .א,  רפה:ד"פס

  שכב
  .ג-א, ה רפ:ד"פס

  שכג
  .ו, רלה. ט,  סג:ד"יו

  .ג-א,  רפה:ד"פס

  שכד
  . נו:ח"או

  .א ואילך,  רלה:ד"יו

  .ד,  רא:חידושים

  .ב,  רפו-ג , רפה. ג-ב,  טו:ד"פס

  שכו
  .ג ואילך,  רלה:ד"יו

  .ג,  רא:חידושים

  שכז
  .ג,  קטז:א"ז ח"אהע

  . קמט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  רסז:חידושים

  שכח
  .א, סב. ב,  מו:חידושים

  שכט
  .ד,  נז:ח"או

  .א, רלו. ד,  רלה:ד"יו

  .א,  קע:חידושים

  של
  .ה,  רלה:ד"יו

  .ד,  רפה:ד"פס

  שלא
  .ב ואילך, ל. ד,  כט:ח"או

  .טו, שמה.  רכג:ד"יו

  .א, קטז. יא,  פו:א"ז ח"אהע

  . רסז:ב"ז ח"אהע

  .א, כח. ב, כד. ב,  יט:חידושים

  .ד,  רפה:ד"פס

  שלד
  .ב,  ג:ח"או

  .רלז. ב,  קצב:ד"יו

  .קלה. ה, כב.  ז:א"ז ח"העא

  שלה
  .ג,  לה:חידושים

  שלט
  .א,  רלו:ד"יו

  שמ
  .שסד. ד,  צח:א"ז ח"אהע

  .ד,  קנב:חידושים

  שמא
  .ד,  לז:ד"פס

  שמב
  .ב, קצד.  לט:א"ז ח"אהע

  שנז
  . רלח:ד"יו

  שסא
  . רלח:ד"יו

  שסד
  .ד,  רמו:חידושים

  שעא
  .ד,  שכב:ב"ז ח"אהע

  שעב
  .ה,  צג:א"ז ח"אהע

  שעד
  . רלח:ד"יו

  שעח
  .ב,  רמג:חידושים

  .א, לט. א,  כו:ד"פס

  שעז
  .ב,  קצד:חידושים

  שפב
  .ב,  קצד:חידושים



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שמד

  שפו
  .ב,  א:ד"פס

  שפז
  .ב,  רכא:ד"יו

  .ד,  לז-ד ,  לו:ד"פס

  שצ
  .ב ואילך,  צג:ד"יו

  שצו
  .ד,  רמו:חידושים

  שצז
  .ג,  קכב:ד"יו

  שצט
  . רלח:ד"יו

  .ב,  קצד:חידושים

  .ד,  שמ:ד"פס

  ראבן העז

  א
  .ג,  עא: הוספות. קצ:ד"יו

, ח. ב ואילך, ו. ד,  ה:א"ז ח"אהע
  .ב, קל. ה, קכט. א ואילך

, רסב. ג, רמח.  רמא:ב"ז ח"אהע
  .שכה. שכד. טז, שז. ה

  .א,  רפט:ד"פס

  ב
  .ב,  רפח:ד"יו

  .לא. ב,  יט:א"ז ח"אהע

  .ב,  תס:ב"ז ח"אהע

א , ריג. ד-ב,  קסא:חידושים
  .א, רכט). ש"ב(

  .ב, רב. ג,  קצג:ד"פס

  ג
  .ד,  קלח:ד"יו

  .ט, צא.  עא:א"ז ח"אהע

, רצז. יב, רצה.  קעז:ב"ז ח"אהע
  .ב, שעב. שכ. ז

  .ב,  צד:חידושים

  .ד,  צז:ד"פס

  ד
  .שלח. קפח. ב ואילך,  קמב:ד"יו

, יט. יח. ד ואילך,  יג:א"ז ח"אהע
. מד. מב. לט. ד, כד. ב ואילך

  .ו, עז. מו

, שטז. יב, שט.  רנד:ב"ז ח"אהע
  .תסא. שכח. שכו. ט

  .ג, רכח. ד, ריד. א,  קכו:חידושים

  ה
  .ג, לא. ג,  כט:ח"או

  .ג,  סח:הוספות. סח. ב,  כד:ד"יו

  .א,  טז:א"ז ח"אהע

  .שכח.  שיד:ב"ז ח"אהע

. א, רב. א, קד. ב,  נז:חידושים
  .ד, רנ. א,  ריד-ג , ריג

  .ד-ג,  רפד:ד"פס

  ו
. ב ואילך, יד. ה,  יג:א"ז ח"אהע
  .לט. ה, כב. א ואילך, יט

  .תסא. תנו. ו,  ש:ב"ז ח"אהע

  .ג-ב, קסא. ב,  קכז:חידושים

  ז
  .ב, רפח.  רכז:ד"יו

. ל. ג, כט. ג, כד.  כג:א"ז ח"אהע
  .א, לג

  .שי. ז ואילך,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ג,  יב:מ"חו

  .א,  צו-ד ,  צא:חידושים

  .ג, קצג. ד,  קנג:ד"פס

  ט
  .ז,  ג:ד"יו

.  כו.כה. ב, יא. א,  ט:א"ז ח"אהע
  .ו, פו

  י
. א, לה. ו, כד. ב,  יד:א"ז ח"אהע

  .ד, קלה. ג, קכט

  .ט, רצ. א,  קנא:ב"ז ח"אהע

  . סו:מ"חו

  .ג, רלג. ב,  קיג:חידושים

  יא
. כג. ז ואילך, כב.  ד:א"ז ח"אהע

, לח. ד, לו. ב, כט. א ואילך, כד
, קכט. ח, קכט. עא. א ואילך

  .ה

  .שלד. ז, ש. יד,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ד,  צ:חידושים

  יב
  .יא, מח. ח,  כב:א"ז ח"אהע

  יג
  . שס:ד"יו

. ד ואילך, יג. ב,  ה:א"ז ח"אהע
. א ואילך, מה. מג. מג. לט
  .ג, קכט

  .שלו. ט ואילך,  שטז:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב,  רפט:ד"פס

  טו
. לט. ח, כב. ב, יג.  י:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך, קלח

  .תנז. טו,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ג-ריא א. א,  פה:חידושים

  טז
  . עז:ד"יו

  .א,  ריא:חידושים

  יז
  .ח, קצז. ט, קלח. ג,  סא:ד"יו

. ה, כב. ב ואילך,  יד:א"ז ח"אהע
. א, מז. ח, מ. לט. ה, כז. ב, כד
, נד. נא. א ואילך, מט. ט, מח
. א ואילך, נו. א ואילך, נה. ב
. ס. א ואילך, נט. א ואילך, נח
. ז ואילך, סו. סד. ב, סג. סא
ב , עב. עא. ב, ע. סט. סז

. א ואילך, עו. עה. עד. ואילך
. א ואילך, פ. עט. ג ואילך, עז
, פז. ד ואילך, פו. פה. פד. פב
. קיט. א, צח. ג ואילך, פח. ה

  .א, קכג

קפח . א,  קעה:ב"ז ח"אהע
ב , רו. ח, ר. קצד). בהוספה(

א , ערד. יב, רעא. רכו. ואילך
, ש. רצז. י ואילך, רצה. ואילך

.  שמ.שלד. שיז. ט, שטז. א
. שנ. שמח. שמז. שמו. שמב
. שסב. שנט. שנו. ד, שנד. שנג
. ב,  נ:הוספות. תי. תא. שעא
  .ב, נא

. ד, פח. ד, פו. ג,  סו:חידושים
, קסה. א, קלז. ב, קכז. א, קכו
. ג, רטז. ג, רטו. א, קסח. ב

  .ב-א, רכח. ד,  רכג-א , ריח

  .ג, רפט. ב, קמד. ג,  קמג:ד"פס

  יט
  .ט,  קיד:א"ז ח"אהע

  .ד,  קפא:ב"ז ח"אהע

  כ
  .ג,  כט:א"ז ח"אהע

  כא
  .ט,  צג:ד"יו

  .ב, קלט.  כ:א"ז ח"אהע

  .ד,  ד:חידושים

  כב
  .לט.  כג:א"ז ח"אהע

  . שלב:ב"ז ח"אהע

  כה
  .ב,  פט:א"ז ח"אהע



  )העזר אבן( ערוך שולחן מפתח  

  

שמה

  כו
  .ב,  קלח:א"ז ח"אהע

  כז
  .טו,  שמה:ד"יו

, צד. ב, צג. צב. יז,  צ:א"ז ח"אהע
. א, קיב. ג ואילך, קז. צז. צו. ג

  .קכב. ג ואילך, קכא

  .שסו. ג,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קא:חידושים

 -ד , שלד. א, רצ. ד,  רפט:ד"פס
  .ג, שלה

  כח
  .צט. צח. ב, ל. ו ואילך,  כט:ח"או

. רלא. רכה. קצה. י,  פב:ד"יו
  .י, שמה

ה , צ. יא, נח. לט.  ד:א"ז ח"אהע
א , צח. א ואילך, צג. ואילך
, קג. א ואילך, קב. קא. ואילך

, קיא. א, קי. א ואילך, קט. ד
. קכ. א, קטז. א ואילך, קיב. ב

  .קכז

  .שסו. ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .ג,  ע:מ"חו

. ב, קכט. ב, סו. א,  כח:חידושים
  .א, רח

  .א, רצ. ד, ל. א,  ל:ד"פס

  כט
. ו, צח. צו. ט, צג.  לד:א"ז ח"אהע

א , קיב. א, קז. קו. א, קה
  .ב ואילך, קיג. ואילך

  .שסח.  ב, רצז:ב"ז ח"אהע

  ל
, צד. א, צג. צב. ח,  צ:א"ז ח"אהע
  .שסו. קכ. קח. ג ואילך, קב. ב

  .ב,  קכט:חידושים

  .ב,  קלב:ד"פס

  לא
, קיא. ה, קה. ז,  קב:א"ז ח"אהע
  .ב, קכא. קכ. א

, רפח. ב, רסח.  קעז:ב"ז ח"אהע
. שיד. י ואילך, רצה. ה ואילך

  .ג, שכב

  .ב,  כח:חידושים

  לב
. א, קעד.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .ד,  נט:הוספות

  לה
  .ס. ה,  ל:ח"או

  .יד,  צג:א"ז ח"אהע

. יא, רסח. ב,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .שע. ג, שכג. א, רצז. יא, רעג

  .ב,  קיא:חידושים

  .ג, רח. ד,  קצט:ד"פס

  לו
  .יא,  רפח:ב"ז ח"אהע

  לז
. מד. לד. ח, כב. ד,  ה:א"ז ח"אהע

. ב, קיא. ח, קב. ט, פו. ד, מז
  .קכ. א, קיח. קיז. א, קטז

, רפח. ח, ר. ו,  קסד:ב"ז ח"אהע
. שי. יא, רצה. כב, רצ. ה ואילך

,  נט:הוספות. תלו. שע. שנט
  .א

  .ג,  רכח:חידושים

  .ד, שב. ב,  קלה:ד"פס

  לח
  .ז,  צח:ד"יו

א , קה. ב, צח. ב,  כח:א"ז ח"אהע
. קיט. א, קטז. א, קיד. ואילך
  .קכו. ב ואילך, קכא. קכ

. ז, רפח. רעח. ו,  רעא:ב"ז ח"אהע
. שסז. ג, שכב. ג ואילך, שה
  .ת. שעא

  .סז. לד). בהוספה(ח ,  ג:מ"חו

א , רז. ב, קלח. ג,  קיג:חידושים
, רסט. ג, רלד. ד, רכד). ש"ב(
  .א

  לט
  . קז:ח"או

. ב, קה. ג, פא.  לא:א"ז ח"אהע
  .א, קל

. ב, שיב. יא, שז.  רפ:ב"ז ח"אהע
  .שיד

  . מג:מ"חו

  מ
  .א ואילך, קיד.  לד:א"ז ח"אהע

ד , רסט. ו,  קסד:ב"ז ח"אהע
. יב, רפח. ד, רפא. רעו. ואילך
  .תלו. שסח. ב, רפט

  . ל:מ"חו

  .ג,  רלו:חידושים

  .ב,  שכ:ד"פס

  מא
  .א ואילך,  קב:א"ז ח"אהע

  מב
. יג, נח. ג, מט. ה,  לג:א"ז ח"אהע

. קא. א, צא. ב ואילך, צ. פה
. א ואילך, קג. ה ואילך, קב

. א, קיא. קח. ג ואילך, קה
א , קכא. קכ. קיט. קיז. ג, קיד

. קכד. א, קכג. קכב. ואילך
  .ב, קכט. קכח. קכו

, שט. ב, רצז. ט,  רסב:ב"ז ח"אהע
  .שסב. ח, שיח. יג

. ב-א, צד. א,  צג-ד ,  צב:חידושים
  .ד, קנה. ד, קנד. א, קה

  .ב-א,  רצ:ד"פס

  מג
  .א, קיח.  לד:א"ז ח"אהע

,  נט: הוספות. שסח:ב"ז ח"אהע
  .א

  מד
. שי. ו, שט. ו,  קנט:ב"חז "אהע

  .ד,  נג:הוספות

  .א, רי. ב-א,  פז:חידושים

  מה
  .ח,  קיד:א"ז ח"אהע

  . תד:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קלה:ד"פס

  מו
, קב. ט, צא. ב, צ.  י:א"ז ח"אהע
  .ב, קכט. קכב. קכ. א

. שלה. טו, רצה. ח,  ר:ב"ז ח"אהע
  .תנז

  .ב,  קכז:חידושים

  מז
. ד, עח. ו, נו. ג, נ.  לט:א"ז ח"אהע
  .י, צ

. י, רעא. ז, רו.  קנד:ב"ז ח"אהע
. שנז. ח, שיח. כ, שז. ד, רצה
  .תמט

  .ב, רטו. א,  פה:חידושים

  .א,  רצ:ד"פס

  מח
  .ג, קכט. ג, קז. ו,  יד:א"ז ח"אהע

  .שנט. שלה. טו,  רצה:ב"ז ח"אהע

  מט
  . קפט:ד"יו

  .ט ואילך,  צג:א"ז ח"אהע

  נ
  .קא. ב, צט. יא,  מח:א"ז ח"אהע

  .א,  נד: הוספותב"ז ח"אהע

  .א,  לב:מ"חו

  .ג,  קלו:חידושים

  נא
  .ז ואילך,  שמה:ד"יו



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שמו

  . קמד:א"ז ח"אהע

  .ז, פב. נט. א ואילך,  לב:מ"חו

  .ג,  רמה:חידושים

  נג
  .קמד. ג,  צח:א"ז ח"אהע

  .ד,  לב:מ"חו

  נה
  . קטו:א"ז ח"אהע

  סב
  .ד,  לב:מ"חו

  סג
  .ט,  ג:ח"או

  .ג,  ערב:ד"פס

  סד
  .ח,  שיח:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רכז:חידושים

  סה
  . רכג:ד"יו

  .ב,  לח:ד"פס

  סו
  .שכ.  רכג:ד"יו

. ב, נד. ב, יד. א, ו.  ג:א"ז ח"אהע
  .קמד

. ד, צו. ב, צא. א,  פח:חידושים
  .ב, ריג. ב, קיח

  סז
  .ה,  כא:א"ז ח"אהע

  .יא,  רסב:ב"ז ח"אהע

  . פג:מ"חו

  .ג, רכז. ב,  צא:חידושים

  .ב,  שכב:ד"פס

  סח
  .ג, קעז.  קנד:ד"יו

. ד, כד. א, כא. ג,  יט:א"ז ח"אהע
  .מד. ג, לח. ד, לג. לא. ל

  . נה:מ"חו

. ד-ב, קסא. ג-ב,  צא:חידושים
  .ג, רכז

  סט
  .ז,  מט:ח"או

  .ב-א,  ק:חידושים

  ע
  .יג, צג. ח,  ו:א"ז ח"אהע

  .ב,  יח:מ"חו

  .ג,  צט:חידושים

  .ד,  שמט:ד"פס

  עד
  .ד,  נט:ב הוספות"ז ח"אהע

  עה
  .ג,  קעז:ד"יו

  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  .ו,  קצ:ב"ז ח"אהע

  .ג, קטז. א,  קטו:חידושים

  עו
  . קצ:ד"יו

  .קלב.  א:א"ז ח"אהע

  .א, צט. ד,  צח:חידושים

  עז
  .א ואילך, קלא. י.  ז:א"ז ח"אהע

. ב ואילך,  רסב:ב"ז ח"אהע
  .א,  נ:הוספות

  .ג-ב,  צט:חידושים

  .ג-ב,  רצ:ד"פס

  עח
  . קצ:ד"יו

  .תסב.  קסב:ב"ז ח"אהע

  עט
  . ב:א"ז ח"אהע

  .א,  נ: הוספות. תנז:ב"ז ח"אהע

  פ
  .ד-ב, צט. ג-א,  צח:חידושים

  .ד,  שמט:ד"פס

  פא
  .ג,  קפ:ד"יו

  .ד, צט. ב,  מה:א"ז ח"אהע

  .א,  צח-ג ,  צז:חידושים

  פב
  .מו. ד,  מה:א"ז ח"אהע

  .טז,  שז:ב"ז ח"אהע

  פד
  .ד,  צט:חידושים

  פה
  .ד,  צז:חידושים

  .א,  שנ:ד"פס

  פח
  . רכג:ד"יו

  צ
  .ד,  לב:מ"חו

  .א,  צו:חידושים

  .א, שנ. ד, שמט. ד,  שב:ד"פס

  צא
  .ג,  קמ:חידושים

  צב
  .ג-א,  ק:חידושים

  צג
  .ד,  ו:א"ז ח"אהע

  .ד,  קיח:חידושים

  צה
  .א,  מה:א"ז ח"אהע

  צו
  .קפה.  קפד:ד"יו

  .ב, קיח. ג,  מז:א"ז ח"אהע

. ו, ער. י, רסח.  רסז:ב"ז ח"אהע
  .י, רפט

  . יא:מ"חו

  .ג,  רלג:חידושים

  צט
  . קא:א"ז ח"אהע

  .א,  נז:ב הוספות"ז ח"אהע

  ק
  .ג,  צב:חידושים

  .ב,  שנא:ד"פס

  קא
  .ב,  צח:א"ז ח"אהע

  קב
  .ב,  קיח:חידושים

  קה
  .ד,  קז:א"ז ח"אהע

  .ב, שנב. ד,  שמט:ד"פס

  קו
  .ד,  ק:א"ז ח"אהע

  קי
  .א, ר. ד-ג,  קנו:חידושים

  קיג
  . נו:ח"או

  . קעב:ד"יו

  . מג:מ"חו

  קיד
  .ד,  קיח:חידושים

  קטו
  .ג,  עא: הוספות.ט,  שמה:ד"יו

. א ואילך, יד. י.  ד:א"ז ח"אהע
ב , לח. ד, לה. ה ואילך, כד. כג

. קלו. ד, קכט. ז, מ. לט. ואילך
  .קמ



  )העזר אבן( ערוך שולחן מפתח  

  

שמז
. ג, שא. קסג. ג,  קנא:ב"ז ח"אהע

א , שעה. שעד. שלג. שכז
-א,  נד: הוספות.שעז. ואילך

  .ג, נד. ב

  .ד, רמב. ג-ב,  קג:חידושים

  .ג,  רצ:ד"פס

  קטז
  .א ואילך,  קלז:א"ז ח"אהע

  .א, שיג. ב,  שיב:ב"ז ח"אהע

  .א,  רטו:חידושים

  קיז
. ד ואילך, שג. א, קד. ח,  ח:ד"יו

  .ג,  עא:הוספות

. לא. יג, כח. ו,  כד:א"ז ח"אהע
  .ב, קלד. קלב. א, קל. ו, לו

  .ב,  שיב:ב"ז ח"אהע

  . לו:מ"חו

  .א,  ריג:חידושים

  קיח
  .א,  עו:א"ז ח"אהע

  .ב,  קנא:ב"ז ח"אהע

  קיט
  .רמ. ג ואילך,  ח:ד"יו

א , ה. ד. ג. ב.  כ:א"ז ח"אהע
. א, כט. ז. א ואילך, ו. ואילך
  .קלג. קלב

. יד, רסב. רמא.  קנב:ב"ז ח"אהע
,  נט: הוספות.שעח. ו, שכג. שג
  .ד

  .ג, רצ. א,  רפט:ד"פס

  קכ
  .ד, צח. ד,  לה:א"ז ח"אהע

.  ואילךא,  קמה:ב"ז ח"אהע
, רו. קצא. קסט. א, קנט. קמז
. ב ואילך, ערד. ערב. רסז. א

. ב, רפו. א, רפד. רעח. יב, ערה
 : הוספות.תמ. תלז. תלה. תא
  .ד-ג, נד

). מ"ח(ב , רלא. א,  קנג:חידושים
  .א, רמט

  .ד,  שיט:ד"פס

  קכא
  .ג, שמט. א, נה. א ואילך,  ח:ד"יו

. ג, עז. ד, לה. ג,  יט:א"ז ח"אהע
  .א ואילך, קיח

. קנב. א ואילך,  קנא:ב"ז ח"אהע
. קנו. קנה. קנד. א ואילך, קנג
. ד ואילך, קנט. א ואילך, קנח
  .ו, ער. י, רסח

,  קכד-ד , קכג. ג-ב,  פז:חידושים
  .ג, רלג. ד

  קכב
  .ג, רפג. ערב. ב,  ער:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קכו:חידושים

  קכג
. א, קסו. ב,  קסא:ב"ז ח"אהע

.  תלט.שעו. ה, שכג. רסז. קע
  .תנו

  .א, קכח. ג-ב,  קח:חידושים

  .א,  רפט:ד"פס

  קכד
  .ד,  נד: הוספות. שעו:ב"ז ח"אהע

. ג-ב, קח. ד, עא. א,  נ:חידושים
  ).ש"ב(ב , רנב

  .א,  רפט:ד"פס

  קכה
  .יג, )א( קעו :ד"יו

  .א,  כט:א"ז ח"אהע

. א ואילך,  קסד:ב"ז ח"אהע
. קסז. א, קסו. א ואילך, קסה
. א, רג. קצה. ג, קעב. קסט
. ב ואילך, רלג. ה, רטז. ריב
. א, רפז. רלט. ג ואילך, רלד
. רצד. א ואילך, רצב. יא, רצא
,  נד: הוספות.שצ. שפח. שפז
  .ד

  . ט:מ"חו

 -א , קח. ב, קו. ג,  קד:חידושים
. ד, קכו. ד-ג, קטו. ד, קט
  .ג, רלב. א, קכח

  קכו
  .ד,  רה:ד"יו

  .ג, סה. יב,  מט:א"ז ח"אהע

, קנא. ג ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע
, קסה. א ואילך, קסד. ב ואילך
. קסז. א ואילך, קסו. ד ואילך
ג , קעב. קע. קסט. קסח
. קפג. ד, קפא. ב, קעד. ואילך
. ג, רל. ד, רכא. ריט. ריח. קצד
. רלט. רלח. ד ואילך, רלד. רלב
, רנב. רמט. ג, רמח. רמו. רמא

. ח, רצא. רפד. ערב. ב, ער. ג
. שפח. שפז. שעח. א, רצז
 : הוספות.תל. שצג. שצ. שפט
  .ב-א, נו

, קח. ג, קז. ב, קו. ד,  נ:חידושים
 -ד , קכו. ד, קטז. ד,  קט-ג 

, רלד. א,  קנז-ד , קנו. א, קכח
  .ב

  קכז
  .ג,  קכג:א"ז ח"אהע

. קעא. קע. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ה, רלד. ב, קצז. קעז. ד, קעב
  .שצא. רפב

  .ג-א, קכז. ב,  קט:חידושים

  קכח
  . ט:ח"או

  . קכד:א"ז ח"אהע

. ג, קנא. ו,  קמה:ב"ז ח"אהע
, קעח. ה, קעה. א ואילך, קסו
. ו, קצ. ה, קפח. קפז. קפו. ב

ח , ר. ב ואילך, קצז. קצד
א , רלג. ריט. רח. ואילך
ב , רנב. ב, רנ. רלט. ואילך
, רצה. א, ערד. רנז. רנג. ואילך

. תיב. תד. שצד. שפח. רצט. יד
  .תל

-ג, קכה. ד, קטז. ד,  סג:חידושים
. א, רלד. ד, קכז. ד-ב, קכו. ד
  ).פ"ג(ג , רס

  .ד, רצב. ב,  רצ:ד"פס

  קכט
  .ריא. א,  רי:ד"יו

. ו, קסה. ד,  קסד:ב"ז ח"אהע
. קעג. ב ואילך, קעב. ב, קסו
א , קעט. ג, קעח. קעז. ג, קעה
. קפד. א ואילך, קפא. ואילך
, קצ. א, קפט. קפח. קפו. קפה

 .קצה. קצג. קצא. א ואילך
א , קצט. ג ואילך, קצז. קצו

א , רג. רא. ה ואילך, ר. ואילך
. א, רטז. ריד. רח. רז. ואילך
. רכט. רכו. רכה. ריט. ריח. ריז
א , רלג. רלב. א ואילך, רל

. רלז. א ואילך, רלו. ואילך
. א ואילך, רמד. רמ. רלט. רלח
. א ואילך, רמז. רמו. רמה
. א ואילך, רנ. א ואילך, רמח
, ערד. רנח. ו, רנו. רנד. ג, רנב
. שפח. שעח. טו, רצה. ב, רפו. י

. שצט. שצח. שצה. שצד. שצא
. תי. תח. תז. תה. תד. תב. ת

. ב, תיח. תיז. תיד. תיד. תיב
, נו. ג, נה. א,  נה: הוספות.תלז
  .ד, נט. ב

, קיז. ב, קטז. ב,  קיד:חידושים
  .ד,  רלב-ג , רל. ד-ג, קכו. א

  .ב,  רצה-ג ,  רצ:ד"פס

  קל
  .י.  ט:ח"או

י , סח. י,  סה:א"ז ח"אהע



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שמח

  ).בהקיצור(

, קנא. ב ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע
. קצד. קצג. קסט. ו, קסו. א

. ז, רפה. ו, רסח. רנט. קצח
  .ד,  נד:הוספות. תג. שעט

. א, קט. א, קח. א,  קז:חידושים
  .ב, רלד. ד, קכז

  קלא
  .ד,  שנב:ד"יו

, רסח. קצד. ג,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .תסב. ב, רפד. ט ואילך

  .ג, רסז. א, קז. ג,  קה:חידושים

  קלב
. יב ואילך, מט. ו,  לג:א"ז ח"אהע
  .ד, פז. ד, פא. ה, נו

. רסא. קפו. ז,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .שנט. שמח. שמז. ז, רפה

  .ג, רכא). ש"ב(ד ,  רכ:חידושים

  קלג
  .ז,  קכא:א"ז ח"אהע

. יא, רעא. ב,  ער:ב"ז ח"אהע
  .ח, רצב. רפד

  .ג,  ו:מ"חו

  .א,  קכא:ידושיםח

  קלד
. ח, מ. לט. ה,  לו:א"ז ח"אהע

  .קלה. קכז. קכו

). בהקיצור( קסג :ב"ז ח"אהע
. יב, רסה. רסד. א ואילך, רסב
, רפט. ז, רפה. ט, ער. ה, רסט

  .ג ואילך, רצ. ו

. ב, קכ. ד, קיג. ד,  צד:חידושים
  .ג, רמא. א, רמא. ד, רמ

  קלה
ב , שלז. ו,  רטז:ב"ז ח"אהע

  .ואילך

  קלו
  .ב, פ. ג, נה.  י:א"ז ח"אהע

. א ואילך, רסו.  קפו:ב"ז ח"אהע
 : הוספות.תנו. ו, רפח. ב, רפו
  .א, נא

  קלז
  . קסט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  רלד:חידושים

  קלח
. א ואילך, רסו.  קצד:ב"ז ח"אהע

  .ג, רעא. א, ער. יב, רסח

  .ד,  רלג:חידושים

  .ג,  לא:ד"פס

  קלט
  . רלד:ד"יו

. דש. ה ואילך,  רסו:ב"ז ח"אהע
  .תנז. ב, שח

  .ד, רלג. ג, קכה. א,  קח:חידושים

  קמ
  .ג ואילך,  ל:ח"או

. א, קסו. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ב ואילך, רפא. יג, ערה. רסז
  .ד ואילך, רפד

  .א, רכה. ד,  קכ:חידושים

  .ב, שיג. ג,  רצה:ד"פס

  קמא
  .ג,  ל:ח"או

. ב, מ. ד, לה. ז,  כב:א"ז ח"אהע
. ג ואילך, נט. ה ואילך, מט
. ז, קטז. קח. יא, פו. י, סח
  .א, קיח. קיז

. א ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ו, קסד. קסג. א ואילך, קנט
. רסז. רס. רנד. ג, קעח. קעא
. ה ואילך, ער. א ואילך, רסח
ג , רעג. ערב. א ואילך, רעא

. ב ואילך, ערה. ט, ערד. ואילך
א , רפא. רפ. רעח. ג, רעז. רעו

א , רפד. ג, רפג. רפב. ואילך
א , רפו. א ואילך, רפה. ואילך
. ח, רצב. ב ואילך, רפט. ואילך
. תלז. תלו. שעח. א ואילך, שא
  .ב, תנא. תנ. תמט

, קיא. ג, קי. ב, פג. ג,  נד:חידושים
. ג, קיג. א, קיג. ב, קיב. ד-ב

  .ב, רלג. א, קסט. ב-א, קכא

  קמב
  .ד,  ק:א"ז ח"אהע

. א ואילך,  קמה:ב"ז ח"אהע
. א ואילך, ערד. ב, ער. ג, קנא
. ד ואילך, רפה. ב ואילך, רעז
  .תלז. תלו. שפה. רצט

. ב, קו. ד, קה. ב,  פג:חידושים
  א, רנ. א, רל. ב, רכב. ג, קז

  קמג
  .א ואילך,  מט:ח"או

  .ז,  קפב:ד"יו

ו , צח. ד, מה. ז,  כח:א"ז ח"אהע
  .ואילך

. ט, רעא. ו,  קסד:ב"ז ח"אהע
  .ט, שז. ה ואילך, שה

  .ב, לא.  ג:מ"חו

, רנ. ד-ג, רלג. א,  קכה:חידושים
  .א

  .ג-א,  שכב:ד"פס

  קמד
  .ט, רעא.  רסא:ב"ז ח"אהע

  . ג:מ"חו

  .א, רנ. ד,  רלג:חידושים

  קמה
. כה. ט ואילך,  טו:א"ז ח"אהע
  .א, קיד. ג, צח. י, מח. א, כז

, רצ. ד ואילך,  רפט:ב"ז ח"אהע
  .ד,  נו:הוספות. שלא. א

  .א,  קכה:חידושים

  קמו
  .א ואילך,  קיד:א"ז ח"אהע

. יא, רצא. א,  רפז:ב"ז ח"אהע
  .ב, רצג

  .א,  קמ:חידושים

  .א,  שכ:ד"פס

  קמז
  .ג,  רפז:ב"ז ח"אהע

  קמח
 :הוספות. רצד. רלט :ב"ז ח"אהע
  .א, נג

  .א,  רלד:חידושים

  קמט
  .קיז. יא,  צ:א"ז ח"אהע

  .יב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .ד,  קיג:חידושים

  קנ
  .ה, מט. ב,  ה:א"ז ח"אהע

. ז, ש. ד, רצה.  קעז:ב"ז ח"אהע
  .ה, שא

  .ד,  קכו:חידושים

  קנא
  .ח ואילך,  ר:ב"ז ח"אהע

  .א,  רלד:חידושים

  קנב
, מח. א ואילך, לג.  י:א"ז ח"אהע
  .ה, פו. ד, סה. נב. ט

. ח, קנט. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ח, רפט. ז ואילך, ערד. י, רעא
. רצט. ב ואילך, רצז. ה, רצה
  .שנט. שיא. א ואילך, שב

  .ג,  יב:מ"חו

, רכח. א, ריח. ב,  קנז:חידושים
  .א

  .ד,  קכז:ד"פס



  )משפט חושן( ערוך שולחן מפתח  

  

שמט

  קנג
  .ב,  פא:א"ז ח"אהע

  קנד
  . קפט:ד"יו

ד , לו. ה, ו. ב, ה.  ב:א"ז ח"אהע
  .א, קל. ואילך

. ה, רעג. רסז. ז,  קנג:ב"ז ח"אהע
 .תנה. שעט. א, שיח. ב, שיב

  .ב, נז. ד,  נו:הוספות

. ג, רי. א, קכג. ד,  קג:חידושים
  .א, ריג

  קנה
  . סב:ח"או

  .ב,  צג:ד"יו

  .א. קיח. ז, פא.  לד:א"ז ח"אהע

  .שסח. א,  שה:ב"ז ח"אהע

  .ב, רכא. ד,  פה:חידושים

  .א,  רנ:ד"פס

  קנו
  .ז, רכו. ו,  קלח:ד"יו

א , כב. א, יט.  י:א"ז ח"אהע
  .ג, פז. מד. ואילך

יב , רצה. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. א, שט. ג ואילך, שז. ואילך
  .ח, שיח. ט, שטז

ג , רכד. ד, צ. ב,  פג:חידושים
  .ב, רכח. ג, רכה).  ש"ב(

  קנז
  . קלה:א"ז ח"אהע

ד , רו. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. א ואילך, שז. ג, ערד. ואילך
  .שנט. ג, שכב. שיא. שי. יג, שט

  קנח
  . י:א"ז ח"אהע

  .ד,  נג:ב הוספות"ז ח"אהע

ד , רכד. ג, פט. א,  פח:חידושים
  ).ש"ב(

  קנט
  .א, קכו :ד"יו

. לט. לד. א ואילך,  ח:א"ז ח"אהע
  .א, נט

. שיד. א ואילך,  רצה:ב"ז ח"אהע
  .תנו. שסח. ח, שיח

  .ד, צ. ד,  פד:חידושים

  קס
  . קסב:ב"ז ח"אהע

  .ב,  פד:חידושים

  קסא
  .ו,  עז:א"ז ח"אהע

  .ד,  קצ:חידושים

  קסג
  .ג ואילך,  שח:ב"ז ח"אהע

  .ד,  שנא:ד"פס

  קסד
. ב, נח. א ואילך,  כב:א"ז ח"אהע

  .סה

  .ט, שטז. י,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ד, צ. ד,  פג:חידושים

  .א,  קכ:ד"פס

  קסה
  .קלב. ג,  ח:א"ז ח"אהע

  . שיט:ב"ז ח"אהע

ב , רמג. א, רכה. ב,  פד:חידושים
  ).ש"ב(

  קסז
  .א, פז. ב,  פו:חידושים

  קסט
  .א ואילך, ה. א ואילך,  ד:ח"או

  . רכז:ד"יו

  .פה. ד,  ה:א"ז ח"אהע

, רפה. ד ואילך,  רו:ב"ז ח"אהע
, שכג. שכא. יח, שז. ג, רצז. יב
  .ה

. ד, פה. א, כא. א,  טו:חידושים
  .ג, ריז

  קע
  .ד,  שה:ב"ז ח"אהע

  קעב
, שז. א ואילך,  קנט:ב"ז ח"אהע
  .י

  .ג,  פז:חידושים

  קעג
  .ו, מט. א,  לה:א"ז ח"אהע

  .תסב. ח, שז. י,  רצא:ב"ז ח"אהע

א , רי. ג, צ. א,  פג:חידושים
  ).ש"ב(

  .א,  קלא:ד"פס

  קעח
. לט. לא. ל. ד,  כד:א"ז ח"אהע

  .ג, קכג

. ג, שיח. ד,  רצה:ב"ז ח"אהע
  .א ואילך, שעה. שסח. שלב

  .ד-ב, קד. ג-ב,  קג:חידושים

  חושן משפט

  א
  .ב, קלד. א,  לה:חידושים

  ב
  .ב,  קיז:חידושים

  ג
  . מג:מ"חו

  .א,  עד:חידושים

  ד
  .א,  א:מ"חו

  ה
  .ג,  לד:חידושים

  ז
  .א,  קמה:ב"ז ח"העא

  .ג,  רמג:חידושים

  יא
  .ב,  קנא:ב"ז ח"אהע

  יב
  .ד,  קעה:ב"ז ח"אהע

  .א,  לז: הוספות.ד.  ג:מ"חו

  .ג, רמה. ג,  קנד:חידושים

  יג
,  לז:הוספות. נא. מג. ד,  ג:מ"חו

  .א

  .ד-ג,  רמג:חידושים

  יד
  .נ.  יז:מ"חו

  .ג,  קנד:חידושים

  טז
  .ג,  רעז:ב"ז ח"אהע

  יז
  ).בהוספה( ח :מ"חו

  יח
  .ב,  לז:מ הוספות"חו

  .ד,  רמו:חידושים

  כא
 .ג, ק. ג,  צח:א"ז ח"אהע

  .א,  נ:הוספות

  כב
  .טו,  שמה:ד"יו

  .א,  לב:מ"חו

, רמה. א, רמד. ד,  רמג:חידושים
  .א

  .ב,  שנב:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שנ

  כג
  .ט,  מח:א"ז ח"אהע

  .ב,  רמד:חידושים

  כד
  .ד,  עו:מ"חו

  כה
  .ג ואילך,  קצז:ד"יו

  .י, ח נ:א"ז ח"אהע

  .ז, רצ. ח,  רעא:ב"ז ח"אהע

  . ג:מ"חו

  .א, רמו). ך"ש(ד ,  רמה:חידושים

  .ד,  שג-ג ,  רצו:ד"פס

  כז
  .ב,  שכב:ד"פס

  כח
  .קפד.  קעט:ד"יו

. א ואילך, צא.  פה:א"ז ח"אהע
  .ה, קכט. ח, קכא. קיט. יב, צג

. תא. ב, רצז. ג,  קסא:ב"ז ח"אהע
  .ג,  נ:הוספות

  .נ.  ז:מ"חו

. ג, קכב. א, קג. ב,  פג:חידושים
  .ג-ב, רמו. ד, רלה

  כט
  . רצד:ד"יו

א , סה. ב, נד.  נג:א"ז ח"אהע
. א, צא. ב ואילך, צ. פה. ואילך
, קד. ג ואילך, קג. ג ואילך, קב
  .ב, קכג. א

. י ואילך, רעא. ז,  רו:ב"ז ח"אהע
. ז, שא. א ואילך, רצז. ו, רצה
 .תמט. תלג. תא. שסו. שנז

  .ג,  נ:הוספות

  .פ. א, ו. ה,  ב:מ"חו

, רכח. א,  קנז-א ,  קנו:חידושים
  .ב-א

  .ב,  ש:ד"פס

  ל
. י ואילך, מט. ט,  יד:א"ז ח"אהע
, סה. ז, נד. נב. נא. א ואילך, נ

. ג ואילך, צ. ט, פו. ה ואילך
  .א ואילך, קכג. ו, קכא. ג, קג

. ב ואילך, רו. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע
ג , רצז. י ואילך, רעא. רנט

. שנב. ד, שט. ה, רחצ. ואילך
  .תנו. ג, תיא

  .א ואילך,  ו:מ"חו

-ב, קנו. ד, קנה. א,  קז:חידושים
  .ד-א, קנז. ג

  לא
  .ב,  ב:ד"יו

. ז, נ. ה ואילך,  מח:א"ז ח"אהע
  .יא, סה. ז, נד

  .ג,  רצז:ב"ז ח"אהע

  .נב. א,  ו:מ"חו

  .ד-ב, קנז. א,  פה:חידושים

  .ג,  רצ:ד"פס

  לב
  .נג. ג, נ. ב,  מ:א"ז ח"אהע

  .יב,  רעא:ב" חז"אהע

  לג
. יא, מט. יא,  מח:א"ז ח"אהע

  .קכו

  .ב,  ו:מ"חו

, רמה. א, קנה. ד,  קנד:חידושים
  .ב

  לד
  .ה, מה.  יג:ח"או

. א ואילך, יב. י. א ואילך,  ה:ד"יו
  .רמח

ה , סה. יא,  מח:א"ז ח"אהע
ג , צא. ו, צ. ב, פו. ואילך
  .קכה. קיט. ואילך

. שעו. ג, רצז.  רצו:ב"ז ח"אהע
  .ג,  נ:הוספות. תנו

  .ז. ג ואילך,  ו:מ"חו

, רמג. ב, קצט. ג,  קנז:חידושים
  .ב, רמו. ד

  .א,  רפט:ד"פס

  לה
  .שלח. ב ואילך, קפב. א,  ח:ד"יו

  .ג,  יט:א"ז ח"אהע

. קנה. א ואילך,  קנג:ב"ז ח"אהע
. ג,  נ: הוספות.ד, שכג. ח, קנט
  .א, נג

  .א, קכג. ד, קכב. ד-ג,  פ:חידושים

  לו
  .ב,  כז:ד"יו

  .קכ. ג,  צ:א"ז ח"אהע

  .א,  קסו:ב"ז ח"אהע

  .ג,  ו:מ"חו

, ריז. א, קנח. ד-ב,  פה:חידושים
  .ג

  לז
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

  .קנה.  קנד:ב"ז ח"אהע

  .ד,  טז:מ"חו

  לח
  .יד,  מט:א"ז ח"אהע

  .י,  רעא:ב"ז ח"אהע

  לט
  .ז,  קה:א"ז ח"אהע

  .א,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .סט. ב ואילך,  לא:מ"חו

. ג-ב, קנג. ג, קלו. ג,  פב:חידושים
  .ד, רמב. ב, רלה

  מ
  .נט. א ואילך,  כ:מ"חו

  .ב, שטז. ג,  רטז:ד"פס

  מא
  .ה,  רחצ:ב"ז ח"אהע

  .ד,  פא:חידושים

  מב
. ז, רסח. ד,  קעה:ב"ז ח"אהע

  .שנג. ב, רפט

  . ח:מ"חו

  .א,  קח:חידושים

  .א,  שו:ד"פס

  מג
, סה. א, נד. יב,  מט:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך

. ד, קעה. ו,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ו, שא. א ואילך, רצז. קעז
  .תנו. א, תיא. שצא

, ר. ד-ב, קצט. ד-ב,  קנו:חידושים
  ).תומים(ג , רמג. ב

  .ג,  שכד:ד"פס

  מה
  .ה,  מה:ח"או

  .ב,  נד:א"ז ח"אהע

  .ב,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .מג.  י:מ"חו

  .ג, רמג. ב,  קלו:חידושים

  מו
  .ב,  ב:ד"יו

. ג, סו. יא, מח. ב,  לג:א"ז ח"אהע
  .קיט. ג, קב. ג, צא

. ג, קסא. א,  קמה:ב"ז ח"אהע
. ז, רפה. ג, רעז. א ואילך, ערד
, רחצ. ה, רצז. ב ואילך, רצה
  .ב,  נג:הוספות. תנו. שסו. ה

  . פ:מ"חו

 -א , צג. ד, פה. ב,  פג:חידושים
  .א, רכח. ד, קו. א, צד
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שנא

  מז
  .ה,  מה:ח"או

  .ה ואילך,  מ:א"ז ח"אהע

  . ג, צג:חידושים

  מח
  .ז,  קמח:ד"יו

  .ד,  רצב:ב"ז ח"אהע

  מט
  .ה,  מה:ח"או

  .י,  נח:א"ז ח"אהע

. קעז. א ואילך,  קעה:ב"ז ח"אהע
, ערד. רמו. ב, רו. ה, קצז. קפג
  .תד. שצה. שסו. ד

. ד, קנו. א, קנג. ב,  צד:חידושים
  .ד, קצט

  נ
  .ב,  קעד:ב"ז ח"אהע

  נא
  .י, סה. ב,  מח:א"ז ח"אהע

  . רנט:ב"ז ח"אהע

  .ב,  שנ:ד"פס

  נב
  .א ואילך,  רצב:ב"ז ח"אהע

  . ט:מ"חו

  .ב,  קט:חידושים

  נד
  .סא.  ס:מ"חו

  .א,  שיז:ד"פס

  נה
  .יא,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .נח.  י:מ"חו

  נו
. יא ואילך,  רעא:ב"ז ח"אהע

  .ד, שב. א, רפה

  .טו. א,  י:מ"חו

  נז
  .ח,  קצז:ד"יו

  נח
  .י, סה. ב,  מח:א"ז ח"אהע

  .הע. ב ואילך,  א:מ"חו

  .ב,  רמ:חידושים

  .ד,  דש:ד"פס

  ס
  .ב,  צח:א"ז ח"אהע

  .ה,  רצא:ב"ז ח"אהע

  .א,  לב:מ"חו

  סא
  .ד,  פז:א"ז ח"אהע

  .ב,  קעד:ב"ז ח"אהע

  .ב, שו. ד,  שג:ד"פס

  סב
  . שנח:ד"יו

  . סה:מ"חו

  סג
  .י,  נח:א"ז ח"אהע

  סה
  .ה, עו. ה, נח. ג,  כט:א"ז ח"אהע

  .ב, שמא.  שלח:ב"ז ח"אהע

  .ה ואילך,  לא:מ"חו

, קלז. ד-ג, קלו. ב,  קט:חידושים
  .ב

  סו
  .נז. לט. ה,  טו:א"ז ח"אהע

  .מג. ז, לא. ה,  א:מ"חו

  .א, קנג. ג,  קיט:חידושים

  .ד, שיג. ג, שיא. א,  רטז:ד"פס

  סז
  .ה,  מה:ח"או

  . רלג:ד"יו

  .א,  רצז:ב"ז ח"אהע

  .ו, פו. א , פב. נח. ד, מו.  טו:מ"חו

  .ד-ג, קיז. א,  כג:חידושים

  .ב,  שכב:ד"פס

  סח
  .שנה.  קצה:ד"יו

 .ד, שמא. י,  סה:א"ז ח"אהע
  .ד,  נב:הוספות

  . נד:מ"חו

  סט
  . יא:מ"חו

  .ד,  קו:חידושים

  .ד,  שלה:ד"פס

  ע
  .ב,  כא:א"ז ח"אהע

  . נה:מ"חו

  .ג,  רמג:חידושים

  עא
  .א,  קד:א"ז ח"אהע

  .ב, שא. יא,  רעא:ב"ז ח"אהע

  עב
  . רלא:ד"יו

. עה. עא. נד. נג. יז. א,  א:מ"חו

  .ב ואילך, עו

, קמט. ג, קמ. ג,  קלה:חידושים
  .ג-ב

, שח. ג, שו. ד, שה. ד,  דש:ד"פס
  .ג, שלו. ג, שלג. ד, שלא. ב

  עג
  . רלא:ד"יו. ה,  מה:ח"או

  .יז. א,  א:מ"חו

  עד
  .ב,  פו:מ"חו

  .ב-א,  קלו:חידושים

  .א,  שלג:ד"פס

  עה
  .ב, קעז. ד,  מא:ד"יו

  .ג, קכא. טו, צ. ו,  לג:א"ז ח"אהע

. נה. מח. א ואילך, יב. א,  א:מ"חו
  .פ. ב ואילך, עו. עה

  .ג,  קלה:חידושים

  .ב, שיא. ב,  שט-א ,  שג:ד"פס

  עו
  .ג-ב,  שט:ד"פס

  עז
  . רלא:ד"יו

, פו. נד. ב ואילך, מו. א,  טז:מ"חו
  .ב ואילך

  .ג,  ר:חידושים

-א, שטו. א,  שיא-ג ,  שט:ד"פס
  .ג, שלז. ב

  עח
  . יא:מ"חו

  .א,  שיא:ד"פס

  עט
  .טו, צ. ו,  סה:א"ז ח"אהע

  .נה. ג,  יב:מ"חו

  .ד,  קלו:חידושים

. ב, שיא. א,  שה-ב ,  דש:ד"פס
  .ג, שנ

  פ
  .שלג. י, צג.  נג:א"ז ח"אהע

  .ג,  יב:מ"חו

  .ג-א,  דש:ד"פס

  פא
ב , שמה. א, קפג. א,  פז:ד"יו

  .ואילך

  .יט, צ. ב ואילך,  מ:א"ז ח"אהע

  .א,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .נה.  לט:מ"חו
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שנב

  .ג,  פג:חידושים

  פב
, קטז. ב, לג. ה,  כד:א"ז ח"אהע
  .שנט. קכב. ה, קכא. ה

  .פ. נה. יא,  ג:מ"חו

. ד, צב. ג, צא. ד-ג,  יט:חידושים
  .ג, רמז). ך"ש(ב , רמב. ג-ב, צג

  .ב-א,  שיא:ד"פס

  פג
  .ו,  א:מ"חו

  פד
  .פ.  כא:מ"חו

  פה
  .ד,  רטז:ד"פס

  פו
  .ג,  רטז:ד"פס

  פז
  .ג, ק. טו,  צ:א"ז ח"אהע

  .פ. ד, ע. יג. א, יב.  ג:מ"חו

  .ב, שלג. ב-א,  שיא:ד"פס

  פח
  . פ:מ"חו

, רלה. ב, קמד. ג-ב,  צב:חידושים
  .ג

  .ב,  שיא:ד"פס

  פט
  .נה.  יג:מ"חו

  .ב,  קמד:חידושים

  .ד-ב, שיא. ב,  שה:ד"פס

  צ
  .ג,  מט:א"ז ח"אהע

  . רצו:ב"ז ח"אהע

  . עא:מ"חו

  .ג, שנא. ג,  שלא:ד"פס

  צא
  .ה,  כד:א"ז ח"אהע

  .ט,  רפט:ב"ז ח"אהע

  .נה. ו,  ו:מ"חו

  .ד,  רמט-א ,  רמז:חידושים

  .ד-ג,  שה:ד"פס

  צב
  .ג,  שה:ד"פס

  צג
  . יא:מ"חו

, שיב. ד, שיא. ד, שט. ג,  שו:ד"פס
  .א

  צד
  . נה:מ"חו

  .ד, שח. ג-ב,  שו:ד"פס

  צה
. טו ואילך, )ג(קעו . קעב.  קע:ד"יו

  .כט ואילך, שלו

  .ו,  טו:א"ז ח"אהע

. א, שכד. ג, שג. א,  שא:ד"פס
  .ב, שנג

  צו
  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  צז
  . רלא:ד"יו

  .ד,  שכ:ד"פס

  צח
  .א,  עז:מ"חו

  צט
  .ז, צח. ה,  נח:א"ז ח"אהע

  . קמט:ב"ז ח"אהע

  ק
  . נה:מ"חו

  קא
  .ח, פו. ה,  מו:מ"חו

  קב
  .ד,  קלג:חידושים

  קג
  .ד-ג,  קמ:חידושים

  קד
  . קצט:ד"יו

  .א, קצט. ג, קנג :חידושים

  קה
  .שלט. קצט.  קצח:ד"יו

  . רפ:ב"ז ח"אהע

  .ד,  לז:הוספות. ד, ע.  יד:מ"חו

  .ב,  קיט:חידושים

  קז
  . לו:מ"חו

  .ב,  שלט:ד"פס

  קח
  .ה,  מה:ח"או

  .ה, לא. טו. ג,  יב:מ"חו

  .ד, קנג. ג,  קיח:חידושים

  קט
  .ב,  קפא:ב"ז ח"אהע

  .ט, פב. נח. מג.  טו:מ"חו

  .א, רמז. ג,  רלט:חידושים

  .א,  שיב:ד"פס

  קי
  .ה,  מה:ח"או

  .ב,  טז:מ"חו

  קיא
  .ג-ב,  קיח:חידושים

  קיב
  .ג,  לב:מ"חו

  .ד,  שנב:ד"פס

  קיג
  . קצט:ד"יו

  .ה,  לא:מ"חו

  קטו
  . רצד:ד"יו

  .ג,  קלו:חידושים

  .א,  שיב:ד"פס

  קטז
  .ב,  קנד:חידושים

  קיז
  . צט:ח"או

  קיט
  .ב,  קנד:חידושים

  קכ
  . יז:מ"חו

  .ב-א, שלג. ב,  שכ:ד"פס

  קכא
  .א,  קלו:חידושים

  .ב, שכז. ב,  שיג-א ,  שיב:ד"פס

  קכג
  .א, כט. ב,  כח:ד"פס

  קכה
  .א ואילך,  שמה:ד"יו

  .ז, פב. לט. יז. ה,  א:מ"חו

. א, שלג. ב, שכז. ג-ב,  שיג:ד"פס
  .ג, שנב

  קכו
  .ד,  כט:ח"או

  . קצה:ד"יו

  .קכז.  קכב:א"ז ח"אהע

  .א,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .ד, ע. נט. נה. א ואילך,  כ:מ"חו

. ב,  שיד-ג , שיג. א,  כט:ד"פס
  .ב, שטז
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שנג

  קכח
  .א,  יח:מ"חו

  .ד,  שי:ד"פס

  קכט
  .ה,  מה:ח"או

א , כ. יז. ג ואילך,  טז:מ"חו
  .פא. פ. נט. ואילך

  .ד,  קס:חידושים

  .ב,  שטז-ד ,  שטו:ד"פס

  קל
  .ג,  שטז:ד"פס

  קלא
  .סא.  ס:מ"חו

  .ב,  שיז-ג ,  שטז:ד"פס

  קלב
  . נז:א"ז ח"אהע

  קלג
  .ב,  א:מ"חו

  קלד
  .ה,  מ:מ"חו

  .ד,  שלה:ד"פס

  קלה
  . כא:מ"חו

  קלח
  .ט,  קב:א"ז ח"אהע

  . שסו:ב"ז ח"אהע

  .א, עז.  סה:מ"חו

  .א,  רלו:חידושים

  קמ
  . מו:ח"או

  .ג ואילך,  מח:א"ז ח"אהע

  .יב, רעא. ג,  קסא:ב"ז ח"אהע

  .ד,  רלט:חידושים

  .ג-ב, רצה. ב,  ריב:ד"פס

  קמא
  . נה:מ"חו

  קמב
  .ג,  קפא:ב"ז ח"אהע

  קמג
  .ב, שיז. א,  רצו-ג ,  רצה:ד"פס

  קמד
  .ב, רמ. ד,  צב:חידושים

  קמה
  .ב,  רצז:ב"ז ח"אהע

  .פ. כא. ג,  יב:מ"חו

  .ד, קיח. ג,  פג:חידושים

  קמו
  .ג, שב. יא,  רצה:ב"ז ח"אהע

-א, רמ. ג, רלט. א,  פה:חידושים
  .ג

  .א,  שו:ד"פס

  קמז
  .ב,  שב:ב"ז ח"אהע

  קנ
  .נד. א,  א:מ"חו

  קנג
  . מג:מ"חו

  קנד
  .ה,  מה:ח"או

  .ג,  קפא:ב"ז ח"אהע

  .פא. פ. סב. מג.  כב:מ"חו

  .ד, קנב. ד,  קנא:חידושים

  קנה
  .ג,  קפא:ב"ז ח"אהע

  .ב,  כד:מ"חו

  .ב,  קנב-ג ,  קנא:חידושים

  קנו
  . קצה:ד"יו

  .ג, לז.  כג:מ"חו

  קנז
  .ג,  קפ:ד"יו

  .ד, כז. ג,  יח:מ"חו

  .ג, רמה. ג-א, קנ. ד,  יט:חידושים

  קנח
  .ד,  יח:מ"חו

  קנט
  .ב-א,  רצו:ד"פס

  קסא
  .ב,  קנב:חידושים

  קסג
. ד, מט. מח. א, כ. ב,  יח:מ"חו

  .ג,  לז:הוספות

  קסד
  .ד,  שיא:ד"פס

  קסט
  .ג,  יב:ח"או

  קעא
  . כב:ח"או

  .א,  רפג:ב"ז ח"אהע

  .ב ואילך, כד). בהוספה( ח :מ"חו

  .ד-ב,  רצה:ד"פס

  קעב
  .א,  קנ:חידושים

  קעד
  . רצד:ד"יו

  . מח:מ"חו

  .ג-ב,  קנא:חידושים

  .א,  שיט-ב ,  שיז:ד"פס

  קעה
  . כא:ח"או

,  לז: הוספות.עא. מה.  כה:מ"חו
  .ג

  .א,  רלח:חידושים

  קעו
  . צט:ח"או

. ג ואילך, כו). בהוספה( ח :מ"חו
. עא. מה. א, כח. ב ואילך, כז
  .ד ואילך, פו

  .ב, רלח. ד,  קנ:חידושים

. א, שכז. א, שטז. ב,  שי:ד"פס
  .א, שלא. ב, שכט

  קעז
  .ה,  טו:א"ז ח"אהע

  . סה:מ"חו

  קעח
  .א,  כח:מ"חו

  .ב-א,  שי:ד"פס

  קעט
  . סה:מ"חו

  .ב,  קנ:חידושים

  .א, שיב. ד,  שיא:ד"פס

  קפא
. ד, מט. ד, כז. ג ואילך,  כו:מ"חו

  .סד

  קפב
  .יג,  שמה:ד"יו

  .א, קנט. ב,  קנא:ב"ז ח"אהע

  .ז, פו. ד, ע. מז.  כ:מ"חו

  .ד,  קכג:חידושים

  .א,  שכא:ד"פס

  קפג
  .ה,  קיב:א"ז ח"אהע

  .סא. ס. ה,  כו:מ"חו

. ד, שכו. א, שיט. ד-ג,  שטז:ד"פס
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שנד

  .א,  שכט-ג , שכז

  קפד
  .א,  שיט:ד"פס

  קפה
  .ג,  קמ:חידושים

  קפז
  .ד,  עח:א"ז ח"אהע

  .קנד. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  קצ
  .ב,  מה:ח"או

  .י ואילך,  שמה:ד"יו

  . צו:א"ז ח"אהע

  .ב,  קנא:ב"ז ח"אהע

  .לט. לה.  ל:מ"חו

  .א, רמט. ג,  קמח:חידושים

  .ד, שכ. ב-א, שיט. א,  לב:ד"פס

  קצא
  .ב,  מה:ח"או

  . רלג:ד"יו

  .ב,  קנא:ב"ז ח"אהע

  . ל:מ"חו

  .ב-א, שכ. ב-א, שיט. א,  כז:ד"פס

  קצב
  .י,  שמה:ד"יו

  .לט. ד ואילך,  לא:מ"חו

  .א, שכ. ב, ט שי:ד"פס

  קצד
  .ג-ב, שיט. ד,  לא:ד"פס

  קצה
  .מו. ה,  כט:ח"או

  .טו,  שמה:ד"יו

ד , צח. יא,  צג:א"ז ח"אהע
  .קכז. ו, קיב. א, קב. ואילך

  .א,  רפג:ב"ז ח"אהע

, לב. ד, לא. ל. ח, כז. ד,  ח:מ"חו
  .ט, פב. לג. א

  .ג-ב, רמה. ב-א,  רלז:חידושים

, שיט. ב, רצה. ב, כח. ב,  כז:ד"פס
  .ב, שכא. ד-ג

  קצז
  .א,  קיד:א"ז ח"אהע

  . ל:מ"חו

  .ג, קמג. ב, קמ. ד,  קלט:חידושים

  .ב,  שכ-ד ,  שיט:ד"פס

  קצח
, קכא. ז, קה. ט,  צג:א"ז ח"אהע

  .א

  .תנד. דש. א,  רצג:ב"ז ח"אהע

  .פא. פ.  יז:מ"חו

  .ד-ג,  קמג:חידושים

  .ד, שכ. ד, ל. ב,  ל:ד"פס

  קצט
  .י,  שמה:ד"יו

  . ג, קמד:חידושים

  .א,  שכא-ב , שכ. ב,  ל:ד"פס

  ר
  .ג,  לד:ח"או

  . רל:ד"יו

  .פ.  לג:מ"חו

  .א,  קכא:חידושים

  .ג, שיג. ג,  כח:ד"פס

  רא
  . כט:מ"חו

  רב
  .ד,  מה:ח"או

  .ב,  קסה:ד"יו

  . מה:מ"חו

. ב-א, רלז. ב,  קיט:חידושים
  .ד, רלט

  רג
  .ד,  מה:ח"או

 .ז, רפח.  קסט:ב"ז ח"אהע
  .ג,  נד:הוספות

  .ד ואילך, ע. מג. ד,  ח:מ"חו

  ).ז"ט(ד , רמה. ד,  קמד:חידושים

  רד
  .יא ואילך,  שמה:ד"יו

  .א ואילך, פב.  פא:מ"חו

  .ב,  כד-א ,  כג:חידושים

  .ד,  שכ:ד"פס

  רה
  . קפו:ד"יו

  . לט:א"ז ח"אהע

. רסד. א ואילך,  רסב:ב"ע ח"אה
יג , רצ. ד, רפד. ח ואילך, ער

  .ואילך

  . מה:מ"חו

ג , רמ. ב-א,  קכ.ד,  צד:חידושים
  .ג,  רמא-

  .ד,  שכד:ד"פס

  רו
 .פא. פ. א, לב. ל. ד, ח.  ד:מ"חו

  .א,  לז:הוספות

  .ג,  רמה:חידושים

  .ד, שכא. א,  שכא:ד"פס

  רז
  .ב ואילך,  מה:ח"או

  .רצד.  קפט:ד"יו

ג , צח. ג ואילך,  כח:א"ז ח"אהע
  .ב, קה. ואילך

. ב, רסט. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .ד, שכב. ה, שה. ז ואילך, רצ

. לד. ה, לא. א ואילך, כז.  ג:מ"חו
, פב. ו, עח. עז. סו. מח. מה. לה
  .פג. ו

  .ד, רסח. ג,  קמו:חידושים

 -א , שכא. א, ריז. ד,  יח:ד"פס
  .ד, שלו. ד, שכג

  רח
  .רצג. ח ואילך,  פב:ד"יו

  .שעט.  שעח:ב"ז ח"אהע

  .ג,  שכג:ד"פס

  רט
ו , מט. ד ואילך, מה. ג,  לד:ח"או

  .צ. ואילך

  .ה,  רעג:ב"ז ח"אהע

  .מג. כט. ב ואילך, כז.  ח:מ"חו

  .ד,  קלט:חידושים

  .ג, שכג. ד,  רפד:ד"פס

  רי
  .ה ואילך,  ח:מ"חו

  ריא
  .ה, רעג.  קמט:ב"ז ח"אהע

  . מא:מ"חו

  .ב, שמט. ד,  שכג:ד"פס

  ריב
  .ג,  קטז:א"ז ח"אהע

  .א,  שכד-ד , שכג. ה,  ח:מ"חו

, רמט. ג, רמה. ד,  רלז:חידושים
  .ד

  ריד
  .ד,  מה:ח"או

  .ח,  ע:מ"חו

  ריח
  .ד,  קה:א"ז ח"אהע

  רכ
  .א, רנ. א,  ריב:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב,  קלג:חידושים

  רכא
  .ו,  כז:מ"חו
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שנה
  .ג,  קב:חידושים

  רכב
  .ב, רמח. ב,  קמג:חידושים

  .ג,  שלב:ד"פס

  רכג
  .א,  עז:מ"חו

  .ד,  רלה:חידושים

  .ב,  שח:ד"פס

  רכד
  .ג,  פא:א"ז ח"אהע

  .ו,  כז:מ"חו

  רכה
  .ד,  צט:א"ז ח"אהע

  .יא,  רפט:ב"ז ח"אהע

  . פה:מ"חו

  רכז
  .י ואילך,  שמה:ד"יו

. פ. ג, עז. סח. מג. לט.  טו:מ"חו
  .ב ואילך, פב

  .ב,  כג:חידושים

  .ג-א,  שכד:ד"פס

  רכח
  . פ:מ"חו

  רכט
  . כה:מ"חו

  רל
  . מה:מ"חו

  רלא
  .קצה.  קפח:ד"יו

  .ד, קנ. ד,  קיז:חידושים

  רלב
  .ב,  קכב:ד"יו

  .קו. ג,  פא:א"ז ח"אהע

  .נח. מג. לו.  טו:מ"חו

  .ב,  קלג:חידושים

  רלג
  .רלא. א,  רכא:ד"יו

  .ד,  רלד:חידושים

  רלד
  .ד,  ו:ד"פס

  רלה
  .ד,  מה:ח"או

  .א ואילך,  ח:ד"יו

  .ד,  לה:א"ז ח"אהע

, קנט. א ואילך,  קנח:ב"ז ח"אהע

  .תנב. ו, ער. קס. א ואילך

  . מג:מ"חו

  . ג,קלו. ב,  פז:חידושים

  .א, שכה. ג,  כח:ד"פס

  רלו
  .ג,  קמ:חידושים

  רלז
  .א,  לז:מ"חו

  רמ
  . רצד:ד"יו

  .ז,  לא:מ"חו

  רמא
  .ב,  מט:ח"או

. ד ואילך, צח. ה,  נט:א"ז ח"אהע
  .קכז. ב, קה. א ואילך, ק

  .לד. לג. ב, לא). בהוספה( ח :מ"חו

  .ג, רמד. ב,  פו:חידושים

  .ד-ג,  שכד:ד"פס

  רמב
  .יא,  מח:א"ז ח"אהע

. ג ואילך, שכג. ט,  ער:ב"ז ח"אהע
  .ח, תלד

  .ב,  מט:מ"חו

  .ב,  רמא:חידושים

  .ג,  שכד:ד"פס

  רמג
  .א,  טו:ח הוספות"או

  .א,  שמה:ד"יו

  .א, קיח. יא,  קב:א"ז ח"אהע

  .א, רפג. ו,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ה, פב. לט. ב,  לא:מ"חו

  ).ך"ש(ד , רנ. ב,  פז:חידושים

  .ב, קסא. ד-ג,  כח:ד"פס

  רמד
  .ג, קכב. ב,  קז:חידושים

  .ד,  לא:ד"פס

  רמה
  . רצד:ד"יו

. ב, קנא. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .ט, שז. ה, רעג

  .ב, רצה. א,  לב:מ"חו

  .ג,  רמה:חידושים

  .ב,  רצה:ד"פס

  רמו
  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

  .ד,  שכג:ד"פס

  רמח
  .ז, צח. יא,  נח:א"ז ח"אהע

  . מג:מ"חו

  .א, שנב. ב,  שכה-ד ,  שכד:ד"פס

  רנ
  .קכ. א,  קיד:א"ז ח"אהע

. ד, רפח. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
  .שעט. שעח. ה, רצא

  .סט. ה, לא.  ח:מ"חו

  .ד, קיח. ג-ב,  קי:חידושים

  .ד, שנב. ב,  שכה:ד"פס

  רנא
  .ג,  קכב:ד"יו

  .ד,  קנח:ב"ז ח"אהע

ו , לב. א ואילך, ח. ו, ו :מ"חו
  .מג. ואילך

  רנג
  .ז,  מט:ח"או

  .יא,  נח:א"ז ח"אהע

  .כ,  רצ:ב"ז ח"אהע

. ה, מו. מג. יט. ג ואילך,  ח:מ"חו
  .עא

  ).ך"ש(ג ,  רלג:חידושים

  .א, שלא. א, של. ד,  שכט:ד"פס

  רנה
  .יא,  צג:א"ז ח"אהע

, רצז. א ואילך,  רפח:ב"ז ח"אהע
  .ב

  .ג,  רטז:חידושים

  רנז
  .ד,  קיד:א"ז ח"אהע

  ).מ"נתה(א ,  רלו:חידושים

  רנח
  . רצד:ד"יו

  רנט
  .קפח. ז ואילך,  קלז:ד"יו

  .ד,  פא:א"ז ח"אהע

  ).ע"סמ(ד ,  רכ:חידושים

  .ד-ב,  שכה:ד"פס

  רס
  .ד,  נה:ח"או

  .ה,  פז:א"ז ח"אהע

  .ד, שכה.  לח:מ"חו

ב , רמט. ב, רלח. ג,  מד:חידושים
  ).פ"דרו(



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שנו

  רסב
, פז. פס. ה, עו. ח,  סו:א"ז ח"אהע

  .ב ואילך

  . עב:מ"חו

. א, קלח. ב-א,  קלז:חידושים
  .א, קלט

  רסד
  .ז, שמה. ב,  צב:ד"יו

  . יט:מ"חו

  רסה
  .ב ואילך,  עז:מ"חו

  רסז
. נב. ג ואילך, מט.  לז:א"ז ח"אהע
  .א ואילך, פו. ה, עו. ה, נח

  .ד,  שט:ב"ז ח"אהע

  .ג, רי. ב,  קמט:חידושים

  .ד, שלה. ג-ב,  שלד:ד"פס

  רסח
  .א,  טו:ח הוספות"או

  . רל:ד"יו

  .א,  קנט:ב"ז ח"אהע

  רסט
  .ו,  קיב:א"ז ח"אהע

  ג ואילך,  כז:מ"חו

  ער
  .ו,  קנט:ב"ז ח"אהע

  .ד,  פז:חידושים

  רעג
  .ז,  קיד:א"ז ח"אהע

  .ג,  קב:חידושים

  ערה
  . רל:ד"יו

  .ה,  ע:מ"חו

  .ב,  לא:ד"פס

  ערו
  .ה ואילך,  ע:מ"חו

  רעז
  . מא:מ"חו

  רעח
  .א, מט. מח. מא. א,  ב:מ"חו

  .ג-ב,  שנא:ד"פס

  רעט
  .ג,  שח:ב"ז ח"אהע

  .ד,  רכח:חידושים

  רפא
  .ב,  רסח:ב"ז ח"אהע

  .סט. לח. ז,  לב:מ"חו

  .ד,  קיב:חידושים

  רפג
  .א,  שכב:ב"ז ח"אהע

  רפד
  .ח, נח. ט,  יד:א"ז ח"אהע

  .ד, שז. ב,  רו:ב"ז ח"אהע

  רפו
  .א,  לב:מ"חו

  רפז
  . סה:מ"חו

  רפט
  .מג. ד,  כז:מ"חו

  רצ
  .ב,  מט:א"ז ח"אהע

  . מג:מ"חו

  .ב, רלג. ב, קיט.  קיח ד:חידושים

  .א,  שכו:ד"פס

  רצא
  .י,  שמה:ד"יו

  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

  .יז. ג,  א:מ"חו

. ג, קמ. ב, קלו. ב,  קלב:חידושים
  .א, קמג. ג-א, קמב

, שמט. ב-א, שכו. א,  שכד:ד"פס
  .ב

  רצב
  .ד,  נה:ח"או

  .עא.  לו:מ"חו

  .ג,  קמט:חידושים

  .ג-ב, שלו. א,  שלג-ב ,  שכו:ד"פס

  רצג
  . יז:מ"חו

  .ב-א,  שלג:ד"פס

  רצד
  .ד,  עח:א"ז ח"אהע

  .קנד. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  רצה
  . צט:ח"או

  .ד-א,  קמ:חידושים

  רצו
  .ד,  רמו:חידושים

  .ג-ב,  שלג:ד"פס

  רצז
  .ב ואילך, מט.  לז:א"ז ח"אהע

  .ב, שמא. ב,  רפו:ב"ז ח"אהע

  . עב:מ"חו

  .א,  רכ:חידושים

  .ב,  שלו-ג ,  שלג:ד"פס

  רחצ
  . עא:מ"חו

  .ג-ב, שלו. ד, שלב. ג,  שלא:ד"פס

  ש
  .ג,  שלב:ד"פס

  שא
  .ג,  קמב:חידושים

  שג
  . יט:מ"חו

  .א, קמג. ג-ב,  קמב:חידושים

  דש
  .ד,  קמט:חידושים

  שה
  .ב,  מט:ח"או

  .קנד. ו,  קנג:ב"ז ח"אהע

  שו
  .ב ואילך,  כט:ח"או

  .ה,  ה:ד"יו

, רלה. א, קמט. ד,  קמח:חידושים
  .ג-ב

  .א, שלג. ב,  כו:ד"פס

  שז
  . י, שמה:ד"יו

  . עג:מ"חו

  .ד,  קמ:חידושים

  .א,  שכד:ד"פס

  שח
  .ד,  שלו:ד"פס

  שי
  . מה:מ"חו

  שיא
  .שסז. ז,  קה:א"ז ח"אהע

  .ס.  מה:מ"חו

  .ד,  רלו:חידושים

  .א,  שיז:ד"פס

  שיב
. פג. ו, עז. מה. ג ואילך,  ב:מ"חו

  .פה

  .ב,  רלח-ד ,  רלז:חידושים



  )משפט חושן( ערוך שולחן מפתח  

  

שנז

  שיג
  .ק.  נ:ח"או

  . דש:ב"ז ח"אהע

  .מה.  לג:מ"חו

  .ג-ב, שלט. ד,  כז:חידושים

  .ג,  שלו:ד"פס

  שטו
  .פא.  פ:מ"חו

  שטז
  .א,  כז:מ"חו

  שיז
  .א,  קלה:חידושים

  שיח
  . מה:מ"חו

  .ג,  רלח:חידושים

  שיט
  . צה:א"ז ח"אהע

  שכ
  .ג,  רלח:חידושים

  שכא
  .ד-ג,  שלו:ד"פס

  שכג
  .א,  שלז-ד ,  שלו:ד"פס

  של
  .א,  שלז:ד"פס

  שלא
  . עה:ד"יו

  שלב
  .ג-א,  קמח:חידושים

  .ג-ב,  שלז:ד"פס

  שלג
  .ב ואילך,  כט:ח"או

  .ו ואילך,  שמה:ד"יו

. מה. מד. לט. ו ואילך,  כז:מ"חו
  .פג. עט. ו, עח. ד ואילך, עז

, רלז. ד, רלו. ג-א,  קמח:חידושים
  .א

  שלד
  .ד ואילך,  שמה:ד"יו

  .פד. ה, עז.  מה:מ"חו

  .ב-א, רלח. ד,  רלו:חידושים

  .ב-א,  שלז:ד"פס

  שלה
  .ד,  קנח:ב"ז ח"אהע

  . מה:מ"חו

  .א, רלז. ד,  רלו:חידושים

  .ב,  קמא:ד"פס

  שלו
  .ה,  שמה:ד"יו

  .ג-ב,  שלז:ד"פס

  שלז
  .ב,  שמה:ד"פס

  שמ
  . יז:מ"חו

  .ד-ג,  קמז:חידושים

  שדמ
  .פא. פ.  נה:מ"חו

  .א,  שח:ד"פס

  שמח
  .ז, פו. מז. א ואילך,  מו:מ"חו

  שמט
  .ג,  שלז:ד"פס

  שנ
  . דש:ב"ז ח"אהע

  . ע:מ"חו

  .ג,  שלז:ד"פס

  שנג
  .א,  קט:א"ז ח"אהע

  .ח, פו. מז. ה,  מו:מ"חו

  .א,  קכ:חידושים

  שנד
  ).ח"קצה(ב ,  רלה:חידושים

  שנו
  .ז ואילך, פו. ה,  מו:מ"חו

  .ג,  קלו:חידושים

  שנח
  .ב,  רלו:חידושים

  שנט
, קיב. א ואילך,  צח:א"ז ח"אהע
  .ה

  .ג, יח. א,  א:מ"חו

  .ג,  שיט:ד"פס

  שס
  .ד,  כט:ד"פס

  שסא
  . קיט:א"ז ח"אהע

  שסב
  .ב,  רלה:חידושים

  שסג
  .יג,  צג:א"ז ח"אהע

  . קמז:ב"ז ח"אהע

  .א,  שיח:ד"פס

  שסד
  .מז. ב,  לז:מ"חו

  שסה
  .ב-א,  רכד:חידושים

  .ג,  שלח-ד ,  שלז:ד"פס

  שסח
  .א,  קט:א"ז ח"אהע

  .ח,  פו:מ"חו

  שסט
  .ה,  מה:ח"או

א , מט. ה, מו. א ואילך,  ב:מ"חו
  .אילךו

  .ד-ג,  רלה:חידושים

  שע
  .ו,  ח:ח"או

  .ב,  רמו:חידושים

  .ג,  שכב:ד"פס

  שעא
  .ג,  רמז:ב"ז ח"אהע

  שעג
  .ג, קלו. ד,  קיט:חידושים

  שעה
  .ד-ג,  שלח:ד"פס

  שעז
  . פז:מ"חו

  שעח
  .ד,  כו:ד"פס

  שעט
  .ד,  קלב:חידושים

  שפו
  .ג,  רסב:ב"ז ח"אהע

  .ג ואילך,  א:מ"חו

  .ג,  קמח:חידושים

  .ג,  שכט:ד"פס

  שפח
  .ב,  צב:ד"יו

  .ו,  שנד:ב"ז ח"אהע

ז , פו. עא. ד, מט. מז. ה,  מו:מ"חו
  .ואילך

  .ד,  קנז:חידושים

  .ב, א שלו, שלב. ד,  שלא:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שנח

  שצ
  .א,  קלב:חידושים

  שצא
  .א, קלב. ד,  קלא:חידושים

  שצב
  .ד,  קלב:חידושים

  שצג
  . פז:מ"חו

  שצד
  . לט:א"ז ח"אהע

  שצו
  . לט:א"ז ח"אהע

  .ב,  קמא:חידושים

  ת
  .ד,  קלד:חידושים

  .ד,  שלח:ד"פס

  תא
  .ד,  קלד:חידושים

  תח
  .ג ואילך, מט. ג,  כט:א"ז ח"אהע

  תי
  .ה,  מה:ח"או

  .ו, פו. מז. א ואילך,  מו:מ"חו

  תיא
  .א, קלב. ד,  קכט:חידושים

  תיב
  .ב,  קלב:חידושים

  תיז
  .ג, נ. יא, מט. ט,  מח:א"ז ח"אהע

  . פז:מ"חו

  תיח
  .ד, מט :מ"חו

  תיט
  .ג,  קיח:חידושים

  תכ
  .ד,  מט:מ"חו

  .ג-ב,  קלד:חידושים

  תכא
  .ג,  קלב:חידושים

  תכג
  . ע:מ"חו

  תכו
  .ב,  צב:ד"יו

    

  ר הזקן"ע אדמו"מפתח שו

  אורח חיים

  ד
  . א:ח"או

  ה
  .ז, מז. ג,  יג:ד"יו

  ח
  .ג,  ב:ד"פס

  יא
  .ה,  ב:ח"או

  .א, ג. ד,  ב:ד"פס

  טו
  .ז,  רכו:ד"יו

  .ג,  ג:ד"פס

  כז
  .ב,  ד:ח"או

  לב
, יט. ג, יז. טז. ד, טו. ד,  ב:ח"או

  .ה

  .שנא. שנ. ריא. רח. ד,  רו:ד"יו

  .שפט. ג,  קסד:ב"ז ח"אהע

  לו
  .א ואילך,  יח:ח"או

  .ו,  רה:ד"יו

  .שפח.  קסו:ב"ז ח"אהע

  לח
  . י:ח"או

  מ
  .ד,  קצה:חידושים

  מה
  .ד,  קצה:חידושים

  נב
  . קיג:ח"או

  נג
  . כא:ח"או

  . שמג:ד"יו

  נה
  .ו,  ח:ח"או

  . קפח:ד"יו



  )חיים אורח( הזקן ר"אדמו ע"שו מפתח  

  

שנט

  נז
  .ד,  ד:ד"פס

  סא
  .ד,  שלט:ד"פס

  ע
  .ה,  ג:ח"או

  עא
  .ג-ב,  קצד:חידושים

  עד
  .ג,  קצה:חידושים

  עה
  . שסג:ב"ז ח"אהע

  .ד-ב,  קצה:חידושים

  עו
  .ד-ג,  קצה:חידושים

  עח
  .ד,  קצד:חידושים

  קו
  .ב,  יד:ח הוספות"או

  .א,  שמא:ד"פס

  קכח
  .א, שמה. ד,  שדמ:ד"פס

  קלא
  .ח,  טו:ח"או

  קנח
  . כה:ח"או

  קנט
ג , )א(קעו . קעא. ב,  קסג:ד"יו

  .כח, שלו. ואילך

  קסא
  .ו,  קנח:ד"יו

  קסב
  . כה:ח"או

  קפה
  .א,  קנח:ב"ז ח"אהע

  קפז
  .א,  שמ:ד"פס

  קפח
  . קטז:ח"או

  רב
  .ב,  יד: הוספות.קטז.  פא:ח"או

  .ג, טו. ד-א,  ח:חידושים

  .ב,  ז:ד"פס

  רד
  .א,  כז:ח"או

  רו
  .ג,  ד:חידושים

  ריב
  . קטז:ח"או

  ריג
  . קטז:ח"או

  רטו
  .קטז. ב, ג :ח"או

  . שנד:ד"יו

  רמב
  .לו. א ואילך,  כט:ח"או

  רמג
  .פו. לג. לב. ב,  לא:ח"או

  .ג,  יא:ד"פס

  רמד
  .פט. ו, מט). א"קו(ב ,  לא:ח"או

  .ד,  יא:ד"פס

  רמה
  .צ. ב ואילך,  לד:ח"או

  רמו
  ).א"קו(ד , לד. א,  לא:ח"או

  רמז
  ).א"קו(ו ,  כט:ח"או

  רמח
  .ב,  צב:ד"יו

  רנב
  .ב,  יד:ח הוספות"או

. ג-א, נט. ב, לז. א,  לו:חידושים
  .ד, רג

  .א,  שנה:ד"פס

  רנג
  .ג,  לז:חידושים

  רנד
  .ג,  לז:חידושים

  רסג
  .קטז. ג,  כט:ח"או

  רסו
  .ב,  יד:ח הוספות"או

  רסט
  .ב,  יד:ח הוספות"או

  רעו
  .ג,  כט:ח"או

  רעח
  .א, רג. ד, מט. א,  מד:חידושים

  רפב
  .א,  שמג:ד"פס

  רפח
  .קיא.  לו:ח"או

  רצא
  . לו:ח"או

  רצד
  .ז,  ג:ח"או

  שא
ד -ג, מב. ב,  לה:חידושים

. א, מו). ל"כנ(ג , מג). ב"מהדו(
  .ד, רב

  שב
  .א, רג. א,  נח-ד ,  נז:חידושים

  .ב,  שמו:ד"פס

  שג
. ד,  מד-א , מג. ב,  לה:חידושים
  .ב, רב

  שה
  .ב, מח.  ד, מו:חידושים

  .ד,  יד:ד"פס

  שו
  .ג,  מט:ח"או

  שז
  . פט:ח"או

  .ד,  יא:ד"פס

  שח
  ו,  קעו:ד"יו

  שיא
  .ג,  יט:חידושים

  .ג,  שנח:ד"פס

  שיב
  .ב,  שמו:ד"פס

  שיד
. ג ואילך, )א(קעו .  קעא:ד"יו

  .כח, שלו

  שטז
  .ד-ב,  נג:חידושים

  שיח
  . לח:ח"או



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שס

  שיט
  .ה, רסו.  מה:ד"יו

  .ד-ג, עג. ד,  מו:חידושים

  .ב,  יג:ד"פס

  שכ
  .ח,  קסה:ד"יו

  .ג, ס. ד,  נט:חידושים

  .ד,  יד:ד"פס

  שכח
  .קט.  לח:ח"או

  .ד,  לה:חידושים

  .ג, רעח. ד,  טז:ד"פס

  שכט
  .ג,  רעח:ד"פס

  שלא
  .ו,  רב:ד"יו

  .ג,  כד:חידושים

  .ג, רפב. ד,  רפא:ד"פס

  שמ
  .י,  צג:ד"יו

  .ב, רג. ג-א, נ. א,  מח:חידושים

  שמג
  .ב,  יד:ותח הוספ"או

  שמה
  .א, רד. ב,  מט-ד ,  מח:חידושים

  .ג, שסא. א,  שסא:ד"פס

  שמו
  .ג,  לג:חידושים

  שמז
  .א, לג. ד,  לב:חידושים

  שנה
  .ב,  מט:חידושים

  שנז
  .ג,  לה:חידושים

  שנח
  .ג,  לט:ח"או

  .ז,  קנח:ד"יו

  .ג, שסא. ד,  שמה:ד"פס

  שסב
  .ז,  מ:ח"או

  שסג
  .ג,  לט:ח"או

  שסד
  .ח ואילך,  מא:ח"או

  .ג, רו. א, סד. ד,  סב:חידושים

  שסה
  ב ואילך,  מא:ח"או

  שסט
  .שעו. ט,  ערה:ב"ז ח"אהע

  .א,  רפט:ד"פס

  שעב
  .ב,  לט:ח"או

  .ז,  קנח:ד"יו

  שעד
  .ב,  לט:ח"או

  שצב
  .ד,  עז:חידושים

  תכט
  . קטז:ח"או

פסח ' הל(ד -ג,  שמז:ד"פס
  ).בתחלתו

  תלא
  .קטז. צז.  מז:ח"או

  .א,  כט:ד"פס

  בתל
  . קטז:ח"או

  תלג
  . צט:ח"או

  תלד
  .ג,  רז:חידושים

  תלו
  .ד,  יז:ד"פס

  תלז
  .א,  מה:ח"או

  תלח
  .ד,  רז:חידושים

  תלט
  .ב,  ריב:ד"פס

  תמ
  .ה,  מה:ח"או

  .א, כז. ב-א,  יח:ד"פס

  תמא
  .ד ואילך,  מה:ח"או

  . רלג:ד"יו

  .א, שכב. ב,  יט-ד ,  יח:ד"פס

  תמב
  .צט.  נג:ח"או

. רפב. ו, רנב. ב, סז. י,  טז:ד"יו

  .רפה

  .א, סח. ד, סז. ד,  ז:חידושים

  .ד-ג, שמז. ב,  כ-ב ,  יט:ד"פס

  תמג
  .ב,  רח:חידושים

  .ד, שלב. ד-ג,  כ:ד"פס

  תמה
  .ג,  רח:חידושים

  .ד, לב. ג,  כ:ד"פס

  תמו
  .ג,  שמט:ד"יו

  תמז
  .קטז.  נג:ח"או

  .רפג.  רפא:ד"יו

  .ד, קפד. ד-א,  כא:ד"פס

  תמח
א , מט. ד,  מה.מד. ג,  לד:ח"או

  .ואילך

  .ב, כז. ג, כו. ד,  יח:ד"פס

  תנ
  . צט:ח"או

  תנא
  .קה. סא. נג.  נב:ח"או

  . עד:ד"יו

  .א, קפג. ב, קעח. א,  קעו:ד"פס

  תנב
  .סא. א,  נז:ח"או

  . ער:ד"יו

  .ב, קעח. א,  לג:ד"פס

  תנג
  .ה,  נז:ח"או

  .רפג. טו,  סו:ד"יו

  .א,  קצ:ד"פס

  תנד
  .ג,  נז:ח"או

  תנז
  .א,  רלה:ד"יו

  תנט
  .ו,  קסה:ד"יו

  .סט. ג,  סח:א"ז ח"אהע

  .א,  קנב:ד"פס

  תסב
  .קה. ד, נז :ח"או

  תסו
  .ד ואילך,  ע:ד"יו



  )דעה יורה( הזקן ר"אדמו ע"שו מפתח  

  

שסא
  .א, קצ. ב,  לד:ד"פס

  תסז
  . קטז:ח"או

  .ד,  לה-ג ,  לג:ד"פס

  תעג
  .ג,  יג:חידושים

  תעה
  .ג,  לו:ד"פס

  תפו
  .א, רט. ד,  סט:חידושים

  .ד,  קטז:ד"פס

  תפט
  .א,  שנב:ד"יו

  הלכות מכירת חמץ
. ב, מה. מד. א, לד. ג,  לא:ח"או

  .מח

  .א, רלז. ג,  קמח:חידושים

  .ג-א, לב. ד,  לא:ד"פס

  הלכות בכור בהמה
  . רלג:ד"יו

  תצח
  .א,  ק:ד"פס

  תקא
  . כה:ח"או

  תקיג
  .שנו. ו,  קמח:ד"יו

  תקץ
  .א,  עו:חידושים

  תריח
  .ב,  קמח:ד"יו

  .ג,  רעח:ד"פס

  תרכו
  .י, קסה. ה,  ע:ד"יו

  תרמו
  .ב,  עב:חידושים

  תרמח
  . סו:ח"או

  .ב-א,  עב:חידושים

  תרמט
  .א,  עב:חידושים

  תרנא
  .ח,  ה:ח"או

  

  יורה דעה

  א
, טז. א, יב. יא. ט. י, ח. ו,  א:ד"יו

. רמו. רלט. ד, קפ. ו ואילך
ג , רנב. רמא. רמט. רמח
  .שס. ואילך

  .יב, רעא. ז,  קנג:ב"ז ח"אהע

  .ג, רט. ד,  פ:חידושים

  .ב, רי. ג, מא :ד"פס

  ב
  . יג:ח"או

. ד. א ואילך, ג. א ואילך,  א:ד"יו
. ד, יג. ה, יב. י. ג ואילך, ה

  .רנ. רמח. רמז. רמה

  .ב,  יד:א"ז ח"אהע

  ח
  .ב, יד :א"ז ח"אהע

  יא
  .קנה :ב"ז ח"אהע

  יז
  .ד, כו :ד"יו

  יח
ג , טז. א, יב. ב ואילך,  ג:ד"יו

, צז. ב ואילך, כו. ג, כה. ואילך
, רסג. רנו. ז, רנב. רמד. רלט. ז
  .שס. א

  .ג ואילך,  ע:א"ז ח"אהע

  .ב, רכו. ג,  סג:חידושים

-א, מג. ד, מא. ב, מא. ג,  מ:ד"פס
  .ב, רח. ב, נב. ד

  כ
  .ד,  ה:ד"יו

  כג
  .שס. רנג.  יז:ד"יו

  .א,  סה:ד"פס

  כד
ג , כו. ג, כה. יח. א ואילך,  א:ד"יו

. רנה. רנד. ה, נט. ב, כז. ואילך
  .רנו

  . עה:א"ז ח"אהע

  .ג,  סג:חידושים

  .ב,  ס:ד"פס

  כה
. א, נט. ב, כז. ד, כו. ג,  א:ד"יו

  .שס

  .יד,  שז:ב"ז ח"אהע

  כו
  .ב,  כג:ד"יו

  ל
  . כא:ד"יו

  .א,  קיז:ד"פס

  לא
  .שס. ט, מז. א, לט.  כא:ד"יו

  .טו,  שז:ב"ז ח"אהע

-א, נד. ג, נג. ד-ג, נב. ג,  לה:ד"פס
  .א, רט. ב, פז. א, נו. ד

  לב
  .א, סט. ב,  נו-ג ,  נה:ד"פס

  לג
ב , כג. ד, ב. א ואילך,  א:ד"יו

, לא. ב ואילך, כו. ג, כה. ואילך
. רנו. רנה. ב, נט. נא. א, מח. ד

  .שס

, רנג. ב, קסד. ד,  קסג:חידושים
  .ג-ב

. ג, סח. ב,  סה-ד , נז. א,  נז:ד"פס
, צא. ג, פט. ד, פז. א, פה. ד, פד
  .ב-א, קכח. ג, קכו. א, צב. ג

  יתהלכות ריב
. רחצ. רצו. רלא. קב.  פט:ד"יו

  .רצט

  .א, שכב. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע

  .ד, שכז. ד-ג, רטז. ד,  רטו:ד"פס

  קפג
. ה ואילך, צז. ד ואילך,  צו:ד"יו

, ק. א ואילך, צט. א ואילך, צח
, קי. קד. קב. ג, קא. א ואילך

ג , קלז). א"קו(קל . א, קכו. ב
, קלט. א, קלח). א"קו(ואילך 

 .שס. שיז. ה, קנא. קנ. ה
  .א,  סח:הוספות

  .ב, רסו. ג-א,  קפח:חידושים

. ב,  רכז-א , רכא. ג,  קיט:ד"פס
  .א, שמט. ג, שמח

  מהדורא בתרא
. קל. א ואילך, קכח. ה,  קיא:ד"יו

. ה ואילך, שיד. ב ואילך, קלט
  .ב,  עא: הוספות.שס. שיז

  . עה:א"ז ח"אהע

, קפח. ג-א, קפג. ב,  פט:חידושים
  .ד, סדר. א, רכד. א

  .ד,  רלא-ג ,  רכז:ד"פס

  קפד
  .שס. ד,  קלג:ד"יו

  .ג,  רי:ד"פס



  ות מפתח–צמח צדק   

  

שסב

  קפה
  . שס:ד"יו

  קפו
  .שס. ו,  קלז:ד"יו

  .ב-א,  שמח:ד"פס

  )א"עם הקו(קפז 
, קד. ט, צט. ד, מח. מ. ח,  ח:ד"יו

, קי. קט. קח. קז. קו. א ואילך
ד , קיב. ד ואילך, קיא. ב

א , קיד. א ואילך, קיג. ואילך
. קטז. א ואילך, קטו. ואילך
. א ואילך, קיט. ד ואילך, קיז
. א ואילך, קכב. א ואילך, קכ
. ט ואילך, קכט. א ואילך, קכג
. ה, קמ. ו ואילך, קלז. ג, קלו
. ה, קמח. ח, קמב. ב, קמא
. ערה. ה, רכו. ב ואילך, קנד
. שיא. שי. שט. שז. שו. דש. שג
. ג-ב,  סז: הוספות.שס. שיב
  .א, עא

  .ג,  כא:א"ז ח"אהע

  .ב,  נז: הוספות. שעז:ב"ז ח"אהע

  .ג,  קפח:חידושים

, קכז). נדה' סוף הל(א ,  סו:ד"פס
. ב, ריא. ד, רי. א, רט). ל"כנ(ב 

, שמח. ד,  רלו-ד , רלב. ב, רכא
  .ב

  קפח
א , קכט. קכד. ג,  קכג:ד"יו

. א ואילך, שיד. קנ. קל. ואילך
  .שס. שיח. שיז

  קפט
  .שה. ו, קפב. קלא. ז, ח :ד"יו

  .ד, שמח. ב,  רמא:ד"פס

  קצ
. ד, צז. ח, צו. ג, כה. ז, ח :ד"יו

. ד, קד. ה, ק. א ואילך, צח
, קלה. יא, קכט. ד, קכו. ז, קיז
ח , קלז. ג ואילך, קלו. א

. ב ואילך, קמב. ב, קמ. ואילך
א , קנא. א ואילך, קמה. קמד
. ג, קנז. ד ואילך, קנד. ואילך
  .שס. שכג. שכא. שכ. שיב

. ב-א, קפו. ב,  קפה:חידושים
  .א, קפז

 -ג , ריב. ד, קצא. ד,  מט:ד"פס
. א,  רסב-ג , רנ. ג, רכג. א, ריג

  .א, שמט

  קצא
. קכ. ב, קיט. ד ואילך,  קיא:ד"יו

ב , קמו. ג ואילך, קמה. ג, קלז

. שטו. שה. ד, שג. קנ. ואילך
  .ג, של. שכט. שכח

  .ב,  נו:א"ז ח"אהע

  .ד,  רסד:ד"פס

  נדה' א הל"קו
  .ד,  קנז:ד"פס

  תיקון המקוה
. א, קסב. קסא. א, קנה.  קב:ד"יו

קעו . קעה. קעב. קעא. א, קסה
א , )ב(קעו . א ואילך, )א(

. שלד. א ואילך, )ג(קעו . ואילך
. א ואילך, שלו. א ואילך, שלה
  .שס

  .א,  קעו-ד ,  קעה:חידושים

  הלכות תלמוד תורה
  ).א"ג בקו"פ(ד -א,  יח:חידושים

  חושן משפט

  הלכות הלואה
  . רלא:ד"וי

  הלכות מציאה ופקדון
  .ד,  נח:ח"או

  . עא:מ"חו

  .ג, שלב. ג,  שכה:ד"פס

  הלכות גזילה וגניבה
ג , מט. מח. מז. ה,  מו:מ"חו

  .ח, פו. ואילך

  הלכות שמירת גוף ונפש
  .ד,  כ:ח"או

  הלכות שאלה ושכירות
  .ו,  כט:ח"או

  שאלות ותשובות

  ז
  .ב ואילך, רנב. ו ואילך,  טז:ד"יו

  .ד,  קסב:חידושים

  .א, מה. ד,  מא:ד"פס

  ט
  .רנא. רמד. א ואילך,  יב:ד"יו

  יא
  .שסא. שנו. ז,  רנב:ד"יו

  .ג, פז. ד,  ע:א"ז ח"אהע

  .יב,  רצה:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רכה:חידושים

  .א,  ריב:ד"פס

  יב
  .ז, לו. א,  לב:ד"יו

  .ב,  ריד:חידושים

  .ד, קיא. ב,  פו:ד"פס

  יג
  . נח:ד"יו

  יד
. ז ואילך, קד. א, לב.  כב:ד"יו

  .דש

  טו
  .ז ואילך, סג

  טז
  .רנד. ה,  נט:ד"יו

  יז
  .ד-ג,  קנד:ד"פס

  יח
  . ס:ח"או

  .ד ואילך, ע. י ואילך,  טז:ד"יו

  .ד,  קצט:ד"פס

  יט
, קנא.  קמז.ז, קמה. ו,  קיא:ד"יו

, של. שכט. שכח. שטו. קנב. ב
  .א ואילך

  .ג,  קפג:חידושים

  .ד,  רסד:ד"פס

  כב
  . שסא:ד"יו

 .שסח. א,  שה:ב"ז ח"אהע
  .א,  נט:הוספות

  כג
  .ו ואילך, קטז.  לד:א"ז ח"אהע

  . שסח:ב"ז ח"אהע

  כד
  .יא, פו. ד, לו. ח,  כב:א"ז ח"אהע

  . תי. רכו:ב"ז ח"אהע

  .ג,  רי:חידושים

  כה
. ב, קנח. א, קנג.  קנב:ב"ז ח"אהע

  .ח, קנט

  .א, קכג. ג,  פ:חידושים

  כז
  .ט,  קיד:א"ז ח"אהע

א , שט. לךא ואי,  שז:ב"ז ח"אהע
  .ואילך

  .א,  רכז:חידושים

  כח
  .ד,  קנה:ד"יו

. א, נ. א ואילך,  מט:א"ז ח"אהע



  )סידור( הזקן ר"אדמו ע"שו מפתח  

  

שסג
ג , נח. ו, נו. א ואילך, נה

. א ואילך, סג. א, נט. ואילך
. עג. סט. י, סח. א ואילך, סו
. פב. א ואילך, פא. א, פ. ד, עו
  .ב, פח. א ואילך, פז

  .שלח. ד,  שלז:ב"ז ח"אהע

  .א, רכ. ב,  קלז:חידושים

  .א, שלה. א,  שלד:ד"פס

  ל
  .ד,  מ:א"ז ח"אהע

  לא
  . שסא:ד"יו

. ה, יט. ב ואילך,  יד:א"ז ח"אהע
  . קמ.ד, מ. ד, לה. ב, כד

. שי. ג ואילך,  שא:ב"ז ח"אהע
  .ב-א,  נד:הוספות. שכז

, רכט. ג, רטז. א,  רטו:חידושים
  .א, רמג. א

  לג
  .י,  סח:א"ז ח"אהע

. ב, קנט. ב,  קמה:ב"ז ח"אהע
 .ח, ער. ו, רסח. ב, רכד

  .ג,  נו:הוספות

  .ג,  קכא:חידושים

  לו
. ב ואילך,  קסד:ב"ז ח"אהע

. קצב. א ואילך, קסו. ח, קסה
  .ה, רלד

  לז
  . שסא:ד"יו

. א ואילך, קפט.  קפו:ב"ז ח"אהע
. רמו. ד, רכד. ד, רכד. א, קצ
. רנד. רנג. א ואילך, רנב. רמט
  .תה

  לח
. ד, רלג. רכג.  רכב:ב"ז ח"אהע

  .ג, רלו

  לט
  .ריז. ד,  רג:ב"ז ח"אהע

  מ
  . שסא:ד"יו

  . מג:א"ז ח"אהע

. קפד. קפ. ד,  קסד:ב"ז ח"אהע
, רג. ד, ר. קצח. ג ואילך, קצז
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והגהותיו , שמועות מפי רבינו הזקן[
נרשמו כולם , ק על הגליון"בכתי

, גדולי הפוסקים, במפתח אנשים
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