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  )תצד- פזת' סי (ו" ח– הלכות פסח
  פסח של ערבית תפלת סדר תפז

  סעיפים' ח ובו

  נוסח ברכה האמצעית

 ושלשה ראשוות ברכות שלשה מתפלל ומחה שחרית ערבית טובים ימים 1בכל א
 בתחלת היום קדושת עין שיזכור 3דהייו ,2באמצע היום קדושת וברכת אחרוות
 ויחתום .5לחתימה סמוך חתימה מעין שיהיה כדי ,לחתימה סמוך ובסופה ,4הברכה

                                                 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(וסח ברכה האמצעית ) א(
  ).ו- ג"ס(כשחל בשבת ) ב(
  ).ז"ס(אין מקדשין בבית הכסת ) ג(
  ).ח"ס(הלל בליל פסח ) ד(
מתפלל שבע ברכות בכל תפלה ותפלה מארבע תפלות של ובשבתות ובימים טובים  (ה"ב ה"תפלה פ' ם הל" רמב2

ערבית , סדר היום (א"ע ס"טור ושו. ) וברכה אמצעית מעין אותו היום, שלש ראשוות ושלש אחרוות,אותו היום
  .) וקדושת היום באמצע, ושלש אחרוותושחרית ומחה אומר שלש ראשוות

 ).20והערה (ב "והטעם לזה יתבאר לקמן ס
  :ג- א"סיכום תוכן האמור לפיו ס 3
  .בחתימת הברכה) ג. (סמוך לסיום הברכה) ב. (בתחלת הברכה) א: (לכתחלה צריך להזכיר קדושת היום) א
  .בחתימת הברכה) ב. (בהמשך וסח הברכה) א: (בדיעבד סגי שמזכיר קדושת היום) ב
  .יצא, ולא חתם מקדש ישראל והזמים, ודהואמר יעלה ויבא בעב, ח"אם התפלל תפלת י) ג
  .בחתימת הברכה) ג. (סמוך לסיום הברכה) ב. (בתחלת הברכה) א: (צריך להזכיר שתיהם, ביום טוב שחל בשבת) ד
  .בחתימת הברכה) ב. (בהמשך וסח הברכה) א: (בדיעבד סגי שמזכירם) ה
  ).שבת או יום טוב(הם יש אומרים שבדיעבד סגי במה שמזכיר בחתימת הברכה רק אחד מ) ו
  .) ואומר קדושת היום באמצע, ומסיים בשל שבת, מתחיל בשל שבת,מתפלל שבע (א"ע, ביצה יז ראה 4

ומזה למדים שכן הדין לדברי הכל . שבזה ישה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ושם מיירי ביום טוב שחל בשבת
 אפילו , דקיימא לן כוותייהוית הללן דאשכחן דלבומכיו(ב "ב ה"תפלה פ' מ הל"כמבואר בכ. בשבת או ביום טוב

 מודו דאיו ית שמאי בלו דאפי, כל שכן בשבת דלאו יום טוב,ביום טוב שחל להיות בשבת איו מתפלל אלא שבע
  ).מתפלל אלא שבע

  ".בתחלת הברכה"למדים או שהזכרת קדושת היום צריכה להיות , "מתחיל בשל שבת"וממה שאמרו 
  ).הברכה בתחלת שבת קדושת גם להזכיר צריך בשבת יום טוב חל אם(ג "וכן הוא לקמן ס

אם הזכיר קדושת היום (כדלקמן בסמוך , אבל בדיעבד סגי אם מזכיר קדושת היום בתחלת הברכה או באמצעה
  ).באמצע הברכה

חצאי הכיסו בין , "הזכיר קדושת היום באמצע הברכה"שהרי מה שכתב לקמן , ואפשר שרביו מסתפק בזה קצת
  .עיגול
  .הכיסו בין חצאי עיגול, "הברכה באמצע היום קדושת כלל הזכיר לא"ש לקמן "וכן מ

ודעתו , ששמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול): "ו' ח סי"או(וכמובא בשארית יהודה 
  ".היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו

יוצר אור אף על פי שחתם ) מיד(אם אמר אשר בדברו מעריב ערבים ולא אמר (א "ט ס' וראה עוד בזה לעיל סי
 שכל הברכה צריכה להיות פתיחתה ...ביוצר המאורות לא יצא שהרי כל פתיחת הברכה לא היתה כתיקוה 

  ).וחתימתה כתיקוה אפילו בדיעבד
 שיה פתיחתה ואמרה בלשון אחר בעין  אף אם,ח שחותמות בברוך ואין פותחות בברוך"ברכות י(ח "קיד ס' סי

  ). שהרי הן ברכות הסמוכות זו לזו וכל פתיחתה היא כמו אמצע ברכה,לו שיה באמצע ברכהי דיו כא,הברכה
 מפי שצריך , יתחיל הברכהר כך אבל לא יוסיף ואח, מוסיףר כךוכשהוא מוסיף מתחיל בברכה ואח(א "קיט ס' סי

  ). ובקשתו תהיה טפילה,ע שתקו חכמיםלעשות עיקר ממטב



 החדשים קביעות פי על הזמים מקדשין הם שישראל לפי ,6והזמים ישראל מקדש
  .7בידם המסור

' כו לו ותתן' כו בחרתו אתה דהייו ,חכמים שתקו ממש הוסח אמר לא אם ואף
 כגון ,הברכה באמצע היום קדושת הזכיר (אם ,אותו מחזירין ואין ,יצא ,'כו והשיאו
 ,'כו חג ביום 9ולשלום לחיים היום קדושת שם שמזכיר 8ויבא ביעלה הברכה שהתחיל

  .10והזמים ישראל מקדש חתם) וגם

 כל אמר אפילו או ,החתימה קודם הברכה באמצע היום קדושת כלל הזכיר לא (אם אבל
 אלא ,והזמים ישראל מקדש אמר ולא טעה) שבחתימה אלא חכמים שתיקו הוסח
 ,13שבת קרא טוב יום שגם פ"אע ,12השבת מקדש וחתם טעה ואפילו ,11אחר בעין חתם
  .14יצא לא הברכה עין בעיקר חכמים שטבעו ממטבע ששיה כיון כן פי על אף

                                                                                                                                                             
 בעי למימר בין ...אמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתו  (א,  שמואל קד5

  .)קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת
אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל כל הברכות כולן צריך (א , ף שם כא"כגירסת הרי, וכן הוא בכל הברכות

  ).מעין חתימתן סמוך לחתימתןר שיאמ
  ).והערה סד(ט "תעג ס' ותבאר לעיל סי

אם הזכיר קדושת היום באמצע "כדלקמן בסמוך דסגי גם , אבל בדיעבד סגי אם מזכיר קדושת היום באמצעה בלבד
 . וראה גם הערה הקודמת).אם הזכיר בו שבת יצא(ג "וכן הוא לקמן ס". הברכה

מקדש וחותם  (ע שם"טור ושו. )ן בצלותא ובין בקידושא מקדש ישראל והזמיםביומא טבא בי (ב, פסחים קיז 6
  .)ישראל והזמים

 .)מקדש ישראל והזמים... יום טוב אומר  (ח"קפח ס' לעיל סיוכן הוא 
יומא טבא דישראל הוא דקבעי  (פסחים שם).  ישראל דקדשיהו לזמים,מקדש ישראל והזמים(א , ברכות מט 7

 .) מקדש ישראל והזמים,ירחי וקבעי לשי דקמעברי ,ליה
שכח  (ג" סע" שו). יצא, ואמר יעלה ויבוא, אתה בחרתוכתוב בארחות חיים אם שכח לומר (ארחות חייםי בשם " ב8

 .)יצא,  ואמר יעלה ויבא,לומר אתה בחרתו
 .ולחיים טובים ולשלום:  בסידור9

  .לא יצא" מקדש ישראל"כ אם אמר רק "משא 10
ק "א סוף ס"וכתב על זה במ. ) מקדש ישראל,דצלותא בין בשבתא בין ביומא טבא(א , רבא בפסחים קיזואף דאמר 

  ). או בשבת מקדש ישראל יצאום טובז דאם חתם בי"קי' ומשמע בפסחים ד(ב 
  . ק י"ר ס"ובא, )ואין דבריו מוכרחים כלל להמעיין שם בסוגיא(ק ד "י ס"כבר השיב עליו בח

שאיו (ח "קיד ס' סי). שכל הברכה צריכה להיות פתיחתה וחתימתה כתיקוה אפילו בדיעבד (א"ט ס' כדלעיל סי 11
ועיקר המטבע המעכב (ד "קפז ס' סי). ם אלא כשמשה בפתיחתן או בחתימתןקרא משה ממטבע שטבעו חכמי

 ).4הערה (וראה לעיל ). הזן היא פתיחת הברכה וחתימתה לבדבברכת 
. )אם טעה בין מקדש ישראל והזמים ואמר מקדש השבת וחזר בתוך כדי דבור יצא (ה לא"א ד, יבברכות  'תוס 12

 ם וחת,רמשמע כאן דאם לא זכ(ק ב "א ס" מ.)יצא, וחזר בו תוך כדי דיבור, ואם אמר מקדש השבת (א" סע"שו
 אף על פי , מקדש השבת לא יצאום טובחתם בי דאם תובא כ"ז ס"תפ' בסי(ק ה "רסח ס' וסי, ) לא יצא,בשל שבת
 ). כיון דחתם שלא כדין, באמצעום טובשהזכיר י

 וקבלו חכמים שזה הוא ממחרת יום טוב הראשון של ,'שאמר ממחרת השבת ייפו וגו(ג "תפט ס' סי כדלקמן 13
 ייפו השבת ממחרת שאמר ,שבת קרא טוב יום שגם (א" סתפח' סיוכן הוא לקמן . )183הערה (ושם סמן , )פסח
 .)שגם יום טוב קרא שבת (א"תקיג ס' סי. )'וגו

  ).כל המשה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו(ב , ברכות מ 14
צע לא הזכיר כלל קדושת היום באמ"שהמטבע המעכב הוא דוקא אם , אמם חילק כאן רביו בין השיוי בפתיחתן

  ".חכמים שתקו ממש הוסח אמר לא אם אף"כ אם הזכיר קדושת היום יצא "משא". הברכה
לא אמר מקדש "ולכן אם . שהמטבע המעכב הוא כל שלא אמר הוסח ממש שתקו חכמים, לבין השיוי בחתימתן

 שגם יום טוב פ"אע, אפילו טעה וחתם מקדש השבת"והייו ". לא יצא... אלא חתם בעין אחר , ישראל והזמים
  ".קרא שבת

כללו ( א, דאמרין בברכות יבכו". בעיקר עין הברכה חכמים שטבעו ממטבעכיון ששיה "והטעם לזה מבואר כאן 
 ).של דבר הכל הולך אחר החתום



 אבל .חתימתו אחר דיבור כדי ששהה לאחר זכר אם ,ברכה אותה לראש לחזור וצריך
  :לראש יחזור ולא ,15והזמים ישראל מקדש מיד ויאמר יחזור ,דיבור כדי בתוך זכר אם

 ,16מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר אם ,טוב ביום חול של ח"י והתפלל שטעה מי אבל ב
 ,לראש לחזור צריך ואין ,יצא ,זה טוב יום שם והזכיר בעבודה 17יבאו יעלה שאמר כגון
  .חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף

 להתפלל ראוי היה הדין מן שהרי .18העבודה עין בעיקר שטבעו ממטבע שיה שלא לפי
 אלא ,מהן אחת בברכה היום קדושת להזכיר רק ,בחול כמו ושבת טוב ביום ח"י כל

 ברכה וקבעו ,19ח"י כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא האדם על לוהקי שהחכמים
  .21ח"רס' בסי שתבאר כמו ,20היום קדושת בשביל בלבד אחת

                                                 
. )אם טעה בין מקדש ישראל והזמים ואמר מקדש השבת וחזר בתוך כדי דבור יצא (ה לא"א ד, יבברכות ' תוס 15

   .)יצא, וחזר בו תוך כדי דיבור, ואם אמר מקדש השבת( א"ע ס"שו
 ולא זכר עד לאחר כדי ... שחתם בברכה זו בעין ברכה אחרת ,כגון שטעה בחתימתה (ח"קיד ס' לעיל סיוכן הוא 
  .)ין חזרה מועלת אלא בתוך כדי דבור שא, שיחזור ויחתום כהוגןל ידי שאי אפשר לו לתקן טעותו ע,דבור

תיבות אלו שלום עליך '  שהן ג, שהוא כדי שאילת שלום תלמיד לרב,כדי דיבור (ג"רו ס'  לעיל סישיעורו תבארו
 וכגירסת רוב ). שלום עליך רבי ומורי... כדי שאילת תלמיד לרב ...בתוך כדי דיבור (ב , ק עג"וכדאמרין בב). רבי

בשיירי כסת (ק ה " ובאליה רבה שם ס).דהייו שלום עליך רבי(ק ד "א שם ס"ובמ). שלום עליך רבי(הראשוים 
   ).דשלום עליך רבי לחוד הוי תוך כדי דיבור, הגדולה האריך למחוק תיבת ומורי

 אם זכר לאחר ששהה כדי שאילת שלום תלמיד לרבו ...ואם טעה ואמר האל הקדוש (א "תקפב ס' וכן הוא לקמן סי
  ).אחר גמר הברכה

ש "ראהובא ב). בותיו תמידי יום וקרבן מוסף יצאעשה לפיך את חו אמר ולואפי(ו "ד ה"ירושלמי ברכות פ 16
  .י רפו"רסח ובסוס' י סי"ובב, ז"ג סי"ברכות פ

פ שלא " ראה שאע,ח"מיהו היכא שהזכיר של שבת בתוך י(רסח לעין שחרית ערבית ומחה ' י סי"ומכאן למד הב
  ). דומיא דמוספין דירושלמי,לשבת יצאקבע ברכה בפי עצמה 

  .)יצא,  אף על פי שלא קבע ברכה לשבת,ח" בתוך יל שבתואם הזכיר ש (ד" סרסח' ע סי"וש
שלא  פ" אע,ח" אם הזכיר של שבת בתוך י...מי שטעה להתפלל כל התפלה של חול בשבת  (ז" לעיל שם סוכן הוא

  .) יצא ידי חובתו,קבע לשבת ברכה בפי עצמה
והוא (ק ד "רסח ס' א סי" מ). ום טובוכן היה ראוי בשבת וי ( שםש"כמבואר ברא, ומזה למדים אף לעין יום טוב

וכן בכל דיים ,  אפילו יום טוב שי,)]א["מ (ם טובוממילא דהוא הדין ליו (ג"סקשם  האליה רב ).הדין ביום טוב
 . ) שויןם טובשבסימן זה שבת ויו

 ג"ע ס"שו. ) יצא,אמר יעלה ויבוא ו, אתה בחרתוכתוב בארחות חיים אם שכח לומר (ארחות חייםי בשם " ב17
  ).יצא,  ואמר יעלה ויבא,שכח לומר אתה בחרתו(

' ע סי"ועל זה הביא משו. וחתם מקדש ישראל והזמים, דמיירי שאמר יעלה ויבא, אפשר לפרש בדבריהם' אלא שהי
 ).יצא, אף על פי שלא קבע ברכה לשבת(ד "רסח ס

, שהיא עיקר עין הברכה, לא שיה בה ממטבע חתימתה, ויבאשאמר בה יעלה , דהייו שאף בברכת העבודה 18
  ).14והערה (א "כדלעיל ס

שהוא איסור בקשת , טעם וסףזה לשוב הוסיפו . טוביום ח ברכות בשבת ו"עיקר הטעם שאין אומרים ישזהו  19
מפי שאסור לתבוע צרכיו במוצאי שבת ... לה תקו הבדלה בתפ (א"רצד ס' סיכדלעיל , צרכיו בשבת ויום טוב

תקפד ' סי ולקמן .)לפיכך קבעוה קודם שאלת צרכיו שבברכות אמצעיות, כמו שאסור בשבת עצמו, קודם הבדלה
  .) מפי שאסור לתבוע צרכיו בשבת,אין אומרים אביו מלכו בשבת (ה"ס

ותיא ,  שאמרו לחתום איו רשאי שלא לחתום מקום]א, ברכות יא [ע דהא משה שלימה שיו"וצ(ק ב "א ס"מ 20
ה בפי  כיון שקבעו חכמים לשבת ברכוד קשה וע.כללו של דבר הכל הולך אחר חיתום ברכות] א, בברכות יב[

 כיון דבדין הוא לצלויי ריך לומר וצ. ולא חתם בשל שבת, היאך יוצא אם התפלל של חול והזכיר של שבת,עצמה
והייו ).  לכן אם התפלל של חול והזכיר של שבת יצא,בת לא אטרחוהו רבן אלא מפי כבוד ש,תח בשב"י

  ). ורבן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת,גברא בר חיובא הוא(א , כדאמרין בברכות כא
 אם זכר ,ת אמצעיות של חולוטעה והתחיל ברכ(ב "רסח ס' אלא שבגמרא אמרין הכי לעין ההלכה דלעיל סי

 לפי שמן הדין היה ראוי  ... מתחיל ברכה אמצעית של שבתר כךך לגמור כל אותה ברכה ואח צרי,באמצע ברכה
 ולהזכיר קדושת היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו , כל ברכות האמצעיות כמו בחולם טובלתקן גם בשבת ויו

ם  א,דושת היום לא הטריחוהו חכמים ותיקו ברכה אחת אמצעית לקם טוב אלא שמפי כבוד שבת ויו,של מועד



  :23שי טוב ביום אפילו ,22יצא לא ,ברכה בשום הזכיר לא אם אבל

                                                                                                                                                             
 כיון שהיא ראויה לאמרה עתה מן , זה שהתחיל ברכות אמצעיות של חול יש לו לגמור אותה ברכה שהתחילכן

  ".הדין
שלא קבע לשבת ברכה  פ" אע,ח"הזכיר של שבת בתוך י(שזהו גם טעם ההלכה השית שלפיו , א"וזאת מתרץ המ

  ).בפי עצמה יצא ידי חובתו
*  

 תירץ בסימן ,א כאן בצריך עיון"מה שהיח המג(ק א "רסח ס' גם בקוטרס אחרון לעיל סיקושיא ותירוץ הובאו 
  ). שםה שכתבתיש ובמ"יי ע,ז"תפ

 מקדש ום טוב דאם חתם ביתובא כ"ז ס"תפ'  דהא בסי,ע"דין זה צ(ק ה "רסח ס' א הקשה כן גם בסי"והייו שהמ
 היכא דלא ל שכן וכ,ט"ר' ש סי" וכמ,תם שלא כדין כיון דח, באמצעום טוב אף על פי שהזכיר י,השבת לא יצא

  ).ע" וצ. דגרע טפי כשחתם בשל יום אחרוצריך לומר. קבע ברכה כלל לשבת
 ,והזמים ישראל מקדש אמר ולא טעה שבחתימה אלא חכמים שתיקו הוסח כל אמר אפילו(א "והייו כדלעיל ס

  ).יצא לא הברכה עין בעיקר חכמים שטבעו ממטבע ששיה כיון ... אחר בעין חתם אלא
שלא קבע לשבת ברכה בפי עצמה יצא ידי  פ" אע,ח"אם הזכיר של שבת בתוך י(ז "ל לעיל שם ס"ומכל מקום קיי

  ).חובתו
דהייו שחילוק זה , "ע"וצ"מכל מקום מסיים , " דגרע טפי כשחתם בשל יום אחרוצריך לומר"א "ואף שכותב המ

  .איו ראה
 .ל"וכ, א"ץ כאן המועל זה מביא מה שתיר

 ולהזכיר קדושת היום , כל ברכות האמצעיות כמו בחולם טובשמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויו ( סעיף ב21
 ותיקו ברכה , לא הטריחוהו חכמיםם טוב אלא שמפי כבוד שבת ויו,בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד

  .)אחת אמצעית לקדושת היום
*  

במה דברים אמורים בתפלת ערבית או (ג "כדלעיל שם ס, עיל שם לעין שחרית מחה וערביתאלא שטעם זה אמר ל
 אלא ברכה אחת של ,לא היה ראוי כלל מן הדין להתפלל כל האמצעיות של חול... אבל במוסף , שחרית או מחה

כ במוסף " ואעפ,ח ערבית שחרית ומחה" שהרי אף בראש חודש וחולו של מועד שהטריחו להתפלל י,מוסף בלבדה
וגם כאן מיירי לעין ).  אלא מפי שאין צריך יותר, אין הטעם מפי הטורחם כן א,ברכות' אין מתפללין אלא ז
  .שחרית מחה וערבית

ח ולא אמר רק ועשה לפיך את "ובמוסף אם התפלל י(תבארה הלכה זו אף בתפלת מוסף , ז"אמם לעיל שם ס
  ). יצא,ף באחת מהברכותחובותיו בתמידי יום ובקרבן מוס

 .) ראה דהכי מי לא יצא,פילו באמצע דבתפלת מוסף פוסק א,וליש אומרים דלעיל (ד"סשם ולכן כתב הלבוש 
ד "והיא שיטת הראב). ויש חולקין על זה(לעין התחיל ברכת תפלת חול במוסף , ג"והייו כאמור לעיל שם ס

ח " דאפילו תפלת המוספין ראויה היתה לכל י, דלא שאל כתב"ד ז"והראב(ז "ג סי"ש ברכות פ"שהובאה ברא
ח ולא אמר רק ועשה לפיך את "ובמוסף אם התפלל י(ז "יוצא אם כן שגם מה שתבאר לעיל שם ס). ברכות

  .ד"הייו דוקא לשיטת הראב, ) יצא,חובותיו בתמידי יום ובקרבן מוסף באחת מהברכות
מסיק שלא לסמוך על שיטת ) ין התחיל ברכת תפלת חול במוסףלע(ג "שלעיל שם ס, אמם רביו מחלק בים

  .ז כתב בפשיטות לסמוך על סברה זו גם לעין מוסף"ואילו לעיל שם ס, "ספק ברכות להקל"כיון ש, ד"הראב
דבתפלת מוסף פוסק אפילו ', א בסעיף א"לכאורה ראה גם להי (ג"סקרסח ' סיעולת שבת בואף שתבארו הדברים 

, א דלעיל"ובלבוש כתב דלי. יצא'  אפילו הכי סבירא להו אם הזכיר של מוסף ואמר ועשה לפיך וכו,באמצע ברכה
אבל מכל מקום איו צריך לחזור , ג דסבירא להו דפוסק אפילו באמצע ברכה"דאע, ואיו כון. הכא מי לא יצא

 גם  ...ש"יה דאיו חוזר לראש עיע מודים בז"ודכ דעת חלת צבי ועולת שבת (ה"סקשם אליה זוטא ). ע"וצ, לראש
יפכא דליש  הכא הוי אם כןוא, ח לא פסק לעיל כיש אומרים אלא משום עיקר טעם דספק ברכה לבטלה"הב

. אמרין שמספק לא יסיים אותה ברכה,  והייו שאם התחיל ברכת תפלת חול במוסף.)אומרים הוי ברכה לבטלה
  .אמרין שמספק לא יחזור להתפלל מוסף,  וסיים התפלה',כ אם אמר באחת הברכות ועשה לפיך כו"משא

והייו ). ולא רק מטעם ספק ברכות להקל(שפסק כן בפשיטות גם לעין מוסף , ז"מכל מקום לא ראה כן לעיל שם ס
בותיו תמידי יום וקרבן מוסף  אמר ועשה לפיך את חולואפי(ו "ד ה"כיון שהלכה זו תפרשה בירושלמי ברכות פ

  .י רפו"י כאן ובסוס"ובב, ז"ג סי"ש ברכות פ"ראובא בה). יצא
, "ובמה שכתבתי שם ש"יי ע,ז" בסימן תפ]א"המ [תירץ"ק א "לעיל שם ס, וכיון שמסיים רביו בקוטרס אחרון

  .ולא הגיע לידיו, תבארה הלכה זו בקוטרס אחרון כאןאפשר ש
מי שהתפלל תפלה של (ד "רסח ס' ע סי"שו). א יצאמי שטעה והתפלל של חול בשבת ל(ז "י ה"תפלה פ' ם הל"רמב 22

  ).לא יצא, חול בשבת ולא הזכיר של שבת
מי שטעה להתפלל כל התפלה של חול בשבת ולא הזכיר כלל עין קדושה של שבת (ז "רסח ס' וכן הוא לעיל סי

  ). וצריך לחזור ולהתפלל תפלה של שבת,בתפלתו לא יצא ידי חובתו



  כשחל בשבת

 שיאמר דהייו ,24הברכה בתחלת שבת קדושת גם להזכיר צריך בשבת יום טוב חל אם ג
 וסחאות כפי הזה המוח יום את או ,26וסחתו כפי הזה השבת יום את 25'כו לו ותתן

  .27אחרים

  .28'כו ומועדי שבת לומר צריך לחתימה וסמוך

 כפי ו"וא בלא ישראל או ,30וסחתו כפי והזמים וישראל השבת מקדש 29ויחתום
  .31אחרים וסחאות

 על שלא מאליה קדושה היא שהשבת לפי ,והזמים והשבת ישראל מקדש יחתום לא אבל
  .32ישראל ידי

 אבל .33יצא שבת בו הזכיר אם ,ויבא ביעלה התחיל אלא כלל בחרתו אתה אמר (לא ואם

                                                                                                                                                             
 ערבית ושחרית אש חדש וחולו של מועד כגון ר,ימים שיש בהן קרבן מוסף(א , שבת כדולמדים זאת מהא דאמרין 

י "תפלה פ' מ הל" ובכ). ואם לא אמר מחזירין אותו, מתפלל שמוה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה,ומחה
  ). הזכיר של שבתלא אם כן אלא ודאי לא יצא א.אש חדש וחולו של מועדומי גרע שבת מר(ז "ה
מי ששכח ולא אמר יעלה ויבא בראש חודש או בחולו של (ד "קכד סי' לעיל סי, ין ראש חדש וחולו של מועדולע

 החול תפלת מתפלל ומחה ושחרית ערבית מועד של בחולו(ג "תצ ס' ולקמן סי).  שצריך לחזור בשבילו...מועד 
 לחזור צריך הזכיר לא ואם .ויבא יעלה דהייו ,בעבודה המאורע מעין להזכיר צריך רק ,החול ימות כל כדרכו
שחרית ומחה , ערבית(א "ע שם ס"והייו כמבואר בשו). חודש ראש לעין ב"תכ' בסי שתבאר דרך על ,לראש

 ).מחזירין אותו,  שחרית ומחה...ואם לא אמרו . ח ברכות ואומר יעלה ויבא ברצה"מתפלל י
מי שטעה (קכ ' ד סי"ת תמים דעים להראב" והוא בשו.))ך"ד ק"ת ( ביום טוב שיוא הדיןוה (ד" סקרסח' א סי"מ 23

כמו שחייב לחזור , שחייב לחזור ולהתפלל של יום טוב שי ביום שי, והתפלל תפלה של חול ביום טוב שי
 ).ולהתפלל תפלת יום טוב ביום ראשון

 מתחיל בשל שבת ומסיים ה אומרים מתפלל שבע"ב... תו רבן יום טוב שחל להיות בשבת  (א, ביצה יז ברייתא 24
  .)בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע

א "כדלעיל ס, "בתחלת הברכה"למדים או שהזכרת קדושת היום צריכה להיות , "מתחיל בשל שבת"וממה שאמרו 
 ).4הערה (ושם סמן , "הברכה בתחלת היום קדושת עין שיזכור דהייו"

  .)ומתחיל להזכיר שבת תחילה ותתן לו את יום המוחה הזה ואת יום חג פלוי הזה ( מתחילה" שם די"רש 25
 המועד בחול שבת(ו "תצ סט' כדלקמן סי, חול המועד שחל בשבת) ושל, יום טוב(וכן הוא הוסח בתפלת המוסף של 

 את אלהיו' ה לו ותתן יאמרש דהייו ,המאורע ליום קודם שבת של להזכיר צריך...  במוסף ... סוכות או פסח של
 ).'כו הזה החג יום ואת הזה השבת יום

סעד לבי אושטרייך שאומרים בתפלתם את יום , י יום המוח"מדקרא רש(קפח ' ם טוב ע סדר תפלת יול"מהרי 26
, וכי תימא יום טוב מי מתקרי שבת). ח, שמות כ(ופליאה היא שמיחין לשון הקרא זכור את יום השבת . המוח

 . הוסח בסידורן הואוכ. ) יום השבת לא מתקריכל מקוםמ
ואם חל  (א"סע "שוטור ו). את יום המוח הזה (ה ומתחיל"ב ד, ובעירובין מ, ) הזההמוחהאת יום ( שם י"רש 27

 .)בשבת אומר את יום המוח הזה ואת יום חג המצות הזה
 ן הואוכ. )5הערה (ושם סמן , )לחתימה מוךס חתימה מעין שיהיה כדי ,לחתימה סמוך ובסופה (א" כדלעיל ס28

 .בסידור
  .)אמר רב יוסף הלכה כרבי ... חותם בה מקדש השבת ישראל והזמים רבי אומר אף(ביצה שם  29
 שםע "טור ושו. )ואם היה שבת ויום טוב חותמים בה מקדש השבת וישראל והזמים (ה"ב ה"תפלה פ' ם הל" רמב30

  . )וחותם מקדש וישראל והזמים... ואם חל בשבת אומר (
 . של רביוסידורוסח ה בוכן הוא). וחותם מקדש השבת וישראל והזמים(ו "תצ סט' וכן הוא לקמן סי

, שכן הוא בדפוסים הראשוים של הטור; )וכן כתב הטור. ו"בלא וי, ס איתא ישראל"אבל בוסח הש (ה" סקי"ח 31
וחותם (ליל הסדר ) טירא(וכן הוא במהגים ". מקדש השבת וישראל והזמים"ו כתוב בטור אבל בדפוסים של

 ).והזמים, ו"בלא וי, מקדש השבת ישראל
 והא . אמר ליה אטו שבת ישראל מקדשי ליה.תי תא קמיה דרביא מקדש ישראל והשבת והזמים (א, ביצה יז 32

 .) אמר רב יוסף הלכה כרבי וכדתריץ רביא.ל והזמים אלא אימא מקדש השבת ישרא.שבת מקדשא וקיימא
 ואפילו בשבת . ואמר יעלה ויבוא יצא,כתוב בארחות חיים אם שכח לומר אתה בחרתו (ארחות חייםי בשם " ב33

  .)יצא, אם הזכיר ביעלה ויבא, ואפילו היה שבת (ג" סא"רמ. )אם הזכיר בו של שבת ויום טוב יצא ,ויום טוב



 ביעלה הזכירו וגם שבת בו והזכיר בחרתו אתה שאמר אף ,בחתימה שבת הזכיר) לא אם
 טעה אם הדין וכן .דבור כדי ששהה לאחר זכר אם ,לראש לחזור וצריך ,יצא לא ויבא
  .34בלבד בשבת וחתם

 שכבר כיון ,יצא בלבד בשבת או בלבד טוב ביום חתם שאם 35ואומרים זה על חולקין ויש
 אלא ,בחתימה שיהם הזכיר שלא אף ,החתימה קודם הברכה באמצע שיהם הזכיר
 טוב יום הזכיר אם חול של ח"י שהתפלל מי שהרי .בדיעבד כלום בכך אין ,מהן אחד
 שטבעו ממטבע שיה שלא לפי ,36בדיעבד יצא טוב ביום בה חתם שלא פ"אע מהן באחת
 כמו טוב ביום כן גם ראויה והיתה ,בחול כשאומרה הברכה חתימת בוסח חכמים
 שטבעו ממטבע שיה לא הרי בלבד טוב ביום כשחתם הדין הוא אם כן ,37שתבאר
 הרי מקום מכל ,שבת בה הזכיר שלא ואף .טוב יום בכל הברכה חתימת בוסח חכמים
 וגם ,טוב יום בכל חכמים בו שטבעו במטבע חתמה וגם ,הברכה באמצע הזכירו כבר
 בכל חכמים שתיקו במטבע חתם הרי ,בלבד בשבת כשחתם וכן .38טוב יום הוא היום
  .הברכה באמצע כבר הזכיר טוב יום וגם ,הוא שבת היום וגם ,שבת

  :39לבטלה ברכה ספק דילי עצמו להכיס שלא ,לראש לחזור שלא לדבריהם לחוש וטוב

 שלא לפי .40ערבית תפלת אחר שבע מעין ברכת לומר חוזר ץ"הש אין בשבת כשחל ד
 ץ"שהש בעוד תפלתו את שיסיים ,הכסת לבית לבא שאיחר אותו בשביל אלא תקה
' בסי שתבאר כמו 41שם יוזק שלא ,הכסת בבית לבדו ישאר שלא כדי ,זו ברכה אומר
  :43המזיקין מן שימורים ליל הוא כי ,לזה ךצרי אין פסח וליל .42ח"רס

                                                                                                                                                             
מכל מקום בדיעבד סגי במה שהזכיר , כאמור לעיל,תחלה צריך להזכיר בתחלה וסמוך לחתימהוהייו שאף שלכ

 ).4-5והערות (א "כדלעיל ס, באמצע
ל שלא חתם  כ ... אלא מקדש השבת לחוד,ראה לי שאם לא חתם ישראל והזמים (ש וחותם"ה ומ"א ד"ח ס" פר34

 .)הכי שיה מטבע חכמים וחוזר
, א על זה"שאלתי מעיר רודיס יע, וחתם מקדש ישראל והזמים, ואם לא הזכיר של שבת (ט" הגהכסת הגדולה 35

 .ד"סקי "חהובא ב ).והסכמתי עמו לעין דיא, והביא ראיות לזה, והשואל טה דעתו דיצא ואין צריך לחזור
שאם הזכיר של שבת ' סח סעיף ד]ר[ויראה שטעמו ממה שכתוב לעיל בסימן (ג "הבביאור דעת הכ, ח שם"פר 36

 ).אף על פי שלא קבע ברכה לשבת יצא, ח"בתוך י
 ויבא יעלה שאמר כגון ,מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר אם ,טוב ביום חול של ח"י והתפלל שטעה מי ( סעיף ב37

 לפי. חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף ,לראש זורלח צריך ואין ,יצא ,זה טוב יום שם והזכיר בעבודה
 .)העבודה עין בעיקר שטבעו ממטבע שיה שלא

, רק ששכח בשל שבת, כיון שאומרין כן בכל יום טוב, וצריך לומר דזה לא הוי כשיה וסח הברכה עצמה(י שם "ח 38
  ).ודיו כמו בסעיף ג

 השבת מקדש וחתם טעה ואם(ו "תצ סט' כדלקמן סי, שחל בשבתוכן הדין במוסף של יום טוב או חול המועד  39
  ).486הערה (ושם סמן , )ז"תפ' בסי שתבאר כמו ,אותו מחזירין אין ,בלבד והזמים ישראל מקדש או ,בלבד

 שהרי לא ,בע בבית הכסת מעין שרים אין אומ,פסח בשבת  הראשון שלום טובואם חל י (ב' פסח סי'  המהיג הל40
 הוא ם ליל שימוריב אבל בלילי הפסח כתי... שלהם היו בשדות ושכיחי מזיקין תתיקוה אלא מפי שבית הכס

ואין  (א" סוף סע"טור ושו. ) יסיםו לרבים סתרילת במגי. לילה המשומר מן המזיקין,הוא הלילה הזה'  וגו'הל
 ).  ובפסח הוא ליל שמורים, אלא מפי המזיקיןה תקדלא(ק ג "א ס" מ.)אומרים ברכת מעין שבע

 לילי שבת  ... שלא היו בתי כסיות שלהן בישוב,מזיקין סכת(י "ורש, )רבן הוא דתקוי משום סכה(ב , שבת כד 41
  ). לכך האריכו תפלת הצבור, וחשו שיש שאין ממהרין לבא ושוהין לאחר תפלה,באין בבית הכסת

 וחששו ,ליל שבת היו באים לבית הכסת ...  ששם מצוים מזיקים,סיות שבימיהם היו בשדותלפי שבתי כ (ג" סי42
 לכך האריכו תפלת , ושוהין לאחר תפלת הצבור וישארו יחידים בבית הכסת ויסתכו,שיש שאין ממהרים לבוא

 .)ץ אומר ברכה זו" כדי שיהיה פאי ליחיד לגמור תפלתו בעוד שהש,הצבור
ופותחין הדלת כדי (ה - ד"תפ ס' כדלעיל סיו).  ליל המשומר ובא מן המזיקין,אמר קרא ליל שמורים(ב , פסחים קט 43

ובקצת מקומות והגין שלא לעול החדרים שישים שם ...  ואין מתייראין משום דבר ,לזכור שהוא ליל שימורים
  ). כי הוא ליל שמורים לכל בי ישראל,בליל פסח



 הזכירו שכבר כיון ,ויבא ביעלה שבת להזכיר צריך שאין 45אומרים יש 44בשבת כשחל ה
 כלל תקן לא ויבא יעלה שהרי ,46ויבא ביעלה ויזכירו יחזור למה ,לו בותתן אחת פעם

  .טוב יום בשביל אלא שבת בשביל

 יום בו ומזכיר שחוזר כמו ,ויבא ביעלה חלהלכת ולהזכירו לחזור שצריך 47אומרים ויש
 מטעם ויבא ביעלה שבת מזכירין שאין בשבת שחל חודש לראש דומה שאיו (48טוב

 אין הראשוה לסברא אף שהרי ,50לכתחלה להוג יש זו וכסברא .)49ה"תכ בסימן שתבאר
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 לפי ,יום טוב שחל להיות בשבת איו מזכיר יום טוב בברכה מעין שבע (ד" שם סיתבאר, מים טוביםולעין שאר י
 מפי שברכה זו לא תקה בשבת בגלל חובת היום אלא מפי ,שאלמלא שבת אין ברכות מעין שבע ביום טוב

  .)) מפי שהיו טרודים במלאכת אוכל פש, לבית הכסתם כןובליל יום טוב לא היו באים ג(המזיקין 
  :והייו

  .יום טוב אין אומרים בו ברכת מעין שבע) א(
  .אבל איו מזכיר בו יום טוב, יום טוב שחל להיות בשבת אומרים בו ברכת מעין) ב(
 .פסח שחל בשבת אין אומרים בו ברכת מעין שבע) ג(

  :ו"קפח ס' ולעיל סי, סיכום תוכן ההלכה שתבארה בסעיף שלפיו 44
אין טעם להזכרת , אחרי חתימת מקדש השבת) א: (כי,  מזכירין שבת ביעלה ויבאראש חודש שחל בשבת אין) א

  .בברכת עבודה לא מציו הזכרת שבת) ב. (שבת בברכת עבודה
כשם שהזכרת יום טוב היא פעם אחת ) א: (כי, יום טוב שחל בשבת אין מזכירין שבת ביעלה ויבא שבברכת המזון) ב

  .רצהאמירת  שבת בהזכרתכבר סתיים ) ב. (חת באמירת רצהביעלה ויבא כן הזכרת שבת היא פעם א
יעלה ויבא היא בברכה אמצעית של ) א(שהרי , לא שייכים ארבעת טעמים אלו, בתפלת יום טוב שחל בשבת) ג

הזכרת יום טוב היא ) ג. (בברכת קדושת היום מציו הזכרת השבת) ב. (לפי חתימת מקדש השבת, קדושת היום
מקדש השבת  עתיד לחתום )ד. (וכך גם הזכרת שבת היא שתי פעמים, )'יעלה ויבא כו' לו כוותתן (שתי פעמים 

  .ולא סתיימה הזכרת שבת, וישראל והזמים
 אחת פעם הזכירו שכבר כיון, ויש אומרים שמכל מקום. ולכן יש אומרים שצריך לחזור ולהזכיר השבת ביעלה ויבא

  .יבאו ביעלה ויזכירו יחזור למה ,לו בותתן
. ג' סית "ובשו). משמע דאין להזכיר שבת ביעלה ויבא ביום טוב שחל בשבת(קפח ' סדר תפלת יום טוב ע ל"מהרי 45

כ בדרשת "וכ. והגין או שלא להזכיר של שבת ביעלה ויבא, ולעין פסק הלכה (יג' ב סי"ש ביצה פ"בישל "רש
 וראה מסוף ,'ל בתשובתו סימן ג"שא ותן מהרי ,בהזכרת שבת ביעלה ויבוא (ח"ב. ) עיקרוכן ראה, ל"מהרי

 לא בשום , הלכך אין להזכיר כל עיקר של שבת ביעלה ויבוא... וכן ראה עיקר בעיי ,דבריו שאין להזכיר של שבת
ואין והגין להזכיר ביעלה ויבא (א "לבוש ס). ל"ר שמואל ז" וכן קיבלתי מאדוי אבי ה.תפילה ולא בברכת המזון

 שמעתי מכמה חזים קשישי ...', ביום השבת הזה וביום חג המצות הזה זכרו וכו, חל להיות בשבתביום טוב ש
, גם כמה רבן קשישי שהיו בבית הכסת ושמעו ולא גערו בהם, שהיו בקיאים ומומחים במהגים ולא הזכירוהו

ת ביעלה ויבא בשום שהרי לא הודפס בשום אחד מהם שב, וגם כל הדפוסים הישים יוכיחו שהמהג כן הוא
 הלבוש בשם ן פסק וכ, ויבואה פסק שאין להזכיר שבת ביעלהדביצ] ב[ם של שלמה פרק ובי (ה"א סק"מ). מקום

 .)'ג'  סיבהל בתשו"ח ומהרי" בן כתב וכ,כמה גדולים
 ). סמוך לחתימה, ולמה לו להזכירו שית עד סוף הברכה,שהרי כבר הזכיר שבת בריש אתה בחרתו(לבוש שם  46

  ).'כו ומועדי שבת לומר צריך לחתימה וסמוך(ב "והייו כדלעיל ס
 וכן הגו העולם ...ויש אומרים שיש להזכיר (י "ב). וגם ביעלה ויבוא מזכיר שבת(ליל הסדר ) טירא(המהגים  47

י אפילו הכ, ואם אמר אתה בחרתו והזכיר בו שבת (ג" סא"רמ. )להזכיר של שבת ביעלה ויבוא שבאמצע התפילה
מבוררת מכאן להזכיר של שבת ביעלה ויבוא ' אדרבא יש לו ראי (ב"סקז "ט. )צריך לחזור ולהזכירו ביעלה ויבא

 ודאי מסתבר לן הולעין הלכ ... א כאן"ש רמ" כמ,י שמהג העולם להזכירו"כ ב" וכ. שחל בשבתום טובבי
 .)יפה או והגין ם כן וא ...צריך לחזור ולהזכירו ביעלה ויבא (ג" סח"פר. )להזכירו

  ). הכי מי מזכיר שבת בשתיהם,כי היכי דמזכיר מועדים באתה בחרתו וביעלה ויבוא(ח שם "פר 48
דשאי התם דיש לשבת ברכה בפי (דרכי משה כאן אות א ). ואיו מזכיר של שבת ביעלה ויבא(א "ע שם ס" בשו49

, ))טז' שבת סי(ש בפרק במה מדליקין " הראוחילוק זה כתב. עצמו וכבר חתם בשל שבת מה שאין כן ביום טוב
שאי התם . ה שאין מזכירין ביעלה ויבא של שבת"תכ' ח שחל בשבת כתב בסי"אף על גב דבר(ק ב "ז ריש ס"וט

והמרדכי תן שם טעם לפי .  טעם שכבר חתם בשל שבת כשאומר מקדש השבתרק במה מדליקיןש בפ"שתן הרא
,  ויבאה שחל בשבת ביעלום טוב יש להזכיר של שבת ביי זהי ולפ"וכתב ב. שאם אין ראש חדש אין שבת בעבודה

 ). אלוםשאין שייך שם טעמי
 . בסידורוכן הוא 50



 כשמזכיר מצא ,להזכיר צריך האחרוה ולסברא ,51ומזכירו חוזר אם איסור חשש שום
  .שיהם ידי יוצא

 בשביל רצה אמר שכבר כיון ,52ויבא ביעלה שבת להזכיר צריך אין המזון בברכת אבל
 אחד פעם אם כי המזון בברכת מזכיר איו טוב יום גם הרי ,'ב פעם יזכירו למה שבת
 ,שבת בשביל ולא בלבד טוב יום בשביל המזון בברכת שתקן ויבא ביעלה דהייו ,בלבד
  :53טוב יום בשביל ולא בלבד שבת בשביל המזון בברכת רצה שתקן כמו

 אלהיו' ה לו ותתן דהייו ,באהבה פעמים שי לומר אלו במדיות והגין בשבת כשחל ו
 פעם אומרים בחול כשחל אבל .'כו קודש מקרא באהבה ,'כו למוחה שבתות באהבה
 חירותו זמן הזה המצות חג יום את 54'כו לשמחה מועדים באהבה דהייו ,בלבד אחת
  .'כו

 זמן הזה קודש מקרא טוב יום את הזה המצות חג יום את אומרים 55מדיות בקצת
  .'כו 56מצרים ליציאת זכר חירותו

                                                 
 דהא אין כאן , אין למחות בשום אדם אם מזכירו,ואפילו לאותם גדולים שאין מסכימים להזכירו(ב "ז סוף סק" ט51

 ).מסתבר להזכירו אדרבא , ואין הפסד בכך, אלא הזכרה לחוד,הברכה לבטל
 . וחולו של מועד אומר יעלה ויבאאש חדש ויום טובובר, בשבת אומר בה רצה והחליצו (ה"קפח ס' ע סי" טור ושו52

ולא של , ואיו מזכיר של שבת ביעלה ויבא,  יעלה ויבאר כךואח, ואם חל אחד מהם בשבת אומר רצה והחליצו
  .)ו ברצה והחליצלו של מועד וראש חדשיום טוב וחו

 ולא של שבת ,ואיו מזכיר של יום טוב או חולו של מועד או ראש חודש ברצה והחליצו (ו"לעיל שם סוכן הוא 
 לפי שבתפלה לא סתיים עדיין עין של . אף לדברי האומרים שבתפלה מזכיר של שבת ביעלה ויבא,ביעלה ויבא

ון כבר סתיים עין של שבת ברצה  אבל בברכת המז, שהרי עתיד לחתום בשל שבת,שבת קודם יעלה ויבא
 .)והחליצו

הכי מי , כי היכי דבברכת רצה והחליצו אין מזכירין יום טוב(ג "ח ס" פר).ושי פעמים למה יזכיר(ג עשין כז "סמ 53
  ).בברכת אלהיו אין מזכירין שבת

מוסיף כאן עוד טעם , )וכבר סתיים עין של שבת ברצה והחליצ(ו "קפח ס' והייו שבוסף לטעם שהובא לעיל סי
 ).אחד פעם אם כי המזון בברכת מזכיר איו טוב יום גם הרי ,'ב פעם יזכירו למה(

משום דמקרא קודש דשבת קבלו ', ויש אומרים דכשחל בשבת יחזור ויאמר באהבה מקרא קודש וכו (א" סלבוש 54
אבל שאר המצות קבלו עליהם בסיי , עליהם ישראל באהבה במרה קודם שבאו לסיי ולא כפה עליהם הר כגיגית

  .)וכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית
כי מקרא קדש דשבת קבלו ישראל . בשבת באהבה מקרא קדש(בוסח קידוש ליל הסדר , ובלקוטי טעמים ומהגים

 ז מטה משה אליה"תפ' לבוש סי(על ידי שכפה עליהם הר כגיגית בסיי ' אבל של יום טוב הי, במרה, באהבה
  .))רבה

  ).ר- הערות רמח(ותבאר שם 
*  

אין אומרים באהבה מקרא קודש אלא יום תרועה מקרא קודש (ו "תקפב סט' ולעין ראש השה תבאר לקמן סי
  ).ובשבת זכרון תרועה מקרא קודש

 אבל ,אין אומרים באהבה מקרא קודש אפילו כשחל בשבת(ב "תריט סי' וכן לעין יום הכיפורים תבאר לקמן סי
  ).באהבה הראשון אומרים אפילו בחול

 ".באהבה מקרא קדש"גם בראש השה ויום הכיפורים שחלים בשבת אומרים , אבל בוסח הסדור
והיו זמים , היו זמים ומקומות שלא הגו לאמרו, ובמדית פולין. ולא במדיות אשכז, הייו במדיות ספרד 55

 .כדלקמן הערה הבאה, ומקומות שהגו לאמרו
ביום חג המצות , ביום טוב מקרא קודש, צריך להזכיר, בין בתפילה בין בכוס, בפסח (ג"ט ה"סכת סופרים פי מ56

  .)הזה
זמן , את יום טוב מקרא קדש הזה, את יום חג המצות הזה(בוסח הקידוש בסדר פסח , בסדור רב עמרם גאון

  ).חרותו באהבה מקרא קדש זכר ליציאת מצרים
 באהבה זכר ליציאת , זמן חירותו, את יום חג המצות הזה, יום טוב מקרא קדש הזהאת(ם בוסח התפלה "רמב

 באהבה זכר ליציאת ...את יום טוב מקרא קדש הזה את יום חג המצות הזה (ט "ט הי"שבת פכ' ובהל). מצרים
  ).מצרים



 שחול לפי ,טוב יום ולא ,'כו קודש מקרא יום את לומר שם והגין המועד חול של ובמוסף
 הוא הרחמן המזון בברכת המועד בחול לומר אין ולפיכך .57טוב יום קרא איו המועד

                                                                                                                                                             
סכת  והכי איתא במ...ווהגין בספרד לומר את יום חג פלוי הזה את יום טוב מקרא קודש הזה (תקפב ' טור סי

 ובאשכז אין והגין ... יום חג פלוי הזה , מקרא קודש הזהום טוב בין בתפלה בין בכוס צריך להזכיר י,סופרים
 דמאי שא להזכיר מקרא קודש טפי , הכל בכלל, דכיון שאומר את יום חג פלוי הזה, והכי מסתבר,לאומרו

בבבל אלא ותתן לו את יום חג פלוי ין אומרים  האי גאון אר" וכן א.מאיסור עשיית מלאכה ושאר כל הלכותיו
  .)הזה

 ולא מצא תא או אמורא שיחלוק , כיון דאיתא הכי במסכת סופרים,ולי ראה כמהג ספרד ('י כאן ריש הסי"ב
  .)בדבר

  .)אלהיו את יום חג המצות הזה את יום טוב מקרא קדש הזה' ותתן לו ה (א" סע"שו
  ).ואו אין והגין לומר מקרא קדש כלל(ג "תצ ס'  סיא"רמ

 בין , אבל או עכשיו בי אשכזים מהגיו לומר מקרא קודש באתה בחרתו,כן היה המהג בזמו(ח שם "אבל בב
ומה שכתב הרב בהגהות .  אבל ביעלה ויבוא בעבודה אין אומרים מקרא קודש,ביום טוב ובין בחולו של מועד

 כי , על כרחך לא דק,והגין לומר מקרא קודש כלל לא ביום טוב ולא בחולו של מועדאו אין ) ג' סע(שלחן ערוך 
 אבל עכשיו הגו בי אשכז לאמרו באתה ,ל העתיק לשון רביו שכתב כן לפי מהג אשכז שהיה בזמו"הוא ז
  ).ל" ומהגיו לומר מקרא קודש עכ,וזה לשוו) בביאורו לטור(ש לוריא " וכן כתב מהר.בחרתו

  ). בכל ארצותיוום טוב שהרי מהגיו לומר מקרא קודש בי,ל זהותמהי ע(ק ב "ז שם ס"וכן הוא בט
 דעת הטור לא תבא שכ" ורמ. בסידוריםן הוא וכ,ל שאומרים מקרא קודש" בשם רשתבח כ"וב(ק ב "א שם ס"ובמ

  ).ש"יידק במהג ע
והייו שאין ). מקרא קודש זכר ליציאת מצרים, יוזמן חרות, ומהגיו לומר את יום חג המצות הזה(ק א "י ס"ובח

וכן הוא במהדורא קמא של  ".זמן חרותיו"כי אם אחרי " יום חג המצות הזה"מיד אחרי " מקרא קודש"אומרים 
  ).ג- כב' א ע"ראה שיעורי הלכה למעשה ח(סדור רביו 
) באהבה(, זמן חרותיו, א קדש הזהאת יום טוב מקר, את יום חג המצות(ל של רבי שבתי מרשקוב "ובסדור האריז
ואת יום טוב מקרא קדש , את יום חג המצות הזה(וכן הוא הוסח בסדור רביו ). זכר ליציאת מצרים, מקרא קדש

  ).מקרא קודש זכר ליציאת מצרים) באהבה(, זמן חרותו, הזה
  .בין וסח הקידוש לבין וסח התפלה, ולפעמים יש בזה חילוק בסדור

, ט"ואת יום טוב מקרא קדש הזה כן הוא במסכת סופרים פי(בוסח קידוש ליל הסדר , ים ומהגיםובלקוטי טעמ
. ר שבתי רשקובר ועוד"סידור ה, אבודרהם, שבת' ם ובסוף הל"בסדר התפלה להרמב, בסידור רב עמרם גאון

  ).כ"ז וו"ע ריש סימן תפ"וראה שו
  :והייו

  ".מקרא קדש"באשכז אין אומרים כלל ) א(
  ".יום חג המצות"אומרים אותו לפי , ם"במסכת סופרים ובוסח הרמב) ב(
  ").זמן חרותו"לפי " (יום חג המצות"אומרים אותו אחר , ובשלחן ערוך, בטור בשם מהג ספרד) ג(
  ").זכר ליציאת מצרים"לפי " (זמן חרותיו"י הביא המהג לאמרו אחר "בח) ד(
ופעם אחר " חג המצות"פעם אחר , הוסח לאמרו פעמיים, ובסדור רביו, יבסדור רב עמרם ובסדור רבי שבת) ה(

  ".זמן חרותו"
ום במה שאומרים בתפלה וקידוש ״את י (407' ט ע"תבאר בלקוטי שיחות חכ, "מקרא קודש"ומה שכופלים את 
ו ין שיתן ל בתחלה מבאר גודל העש לומר י.קרא קדשלמה כופלים מ. ׳׳רא קדשמק..  . הזה זמןטוב מקרא קדש

רא ומק, יאת מצרים שהוא זכר ליצ,רא קדש מפרש טעם המקר כך ואח. זמן חרותוום טוב מקרא קדש ילויחג פ
 ). השי משך למטהקדש

במוסף אומר ותתן לו ... והשיב , ביום מקרא קדש הזה... שאלה לרב האי אם יש לומר בחול המועד (תצ ' טור סי 57
ובחולו של מועד אומר את יום (ג "ע שם ס"ושו, )לוי הזה את יום מקרא קדש הזהמועדים לשמחה את יום חג פ

  ).מקרא קדש הזה
*  

  .ומכל מקום אומרים מקרא קדש גם בחול המועד
 בסימן שתבאר כמו ,מועד של בחולו קודש מקרא אומרים אין מדיות שבמקצת אלא(ה "תצ ס' אבל לקמן סי

  ).ז"תפ
 . שהרי אמר בו מקרא קדש,ות אלו שהן כבוד ועוג הן והגות גם כן בראש השהמצ' ב(ה "תקכט ס' ותבאר בסי

  ). שהרי לא אמר בהן מקרא קדש,אבל אין והגות בחולו של מועד
ומקרא קדש פירשו חכמים לקדשו (א "רמב ס' הוא כדלעיל סי, ש כאן שגם בחול המועד אומרים מקרא קודש"ומ

  ). ויש אומרים שמקרא קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה.כילה ושתיהולכבדו בכסות קיה ולעגו בעג א



  :58טוב שכולו ליום יחילו

  אין מקדשין בבית הכנסת

 לקדש שוהגין במקומות אף ,59פסח בליל הכסת בבית מקדש צבור השליח שאין והגין ז
 מכל ,61עליו לקדש בביתו יין לו שאין מי את להוציא כדי 60ושבת טוב יום ליל בכל שם

 כמו זה בלילה כוסות ארבע לו שאין אלבישר עי שאין ,לזה צריך אין פסח בליל מקום
  .62ב"תע' בסי שתבאר

 הכסת בבית אם כי ,64מדיה חמר שהוא משקה שום ולא ,63בעיר יין שאין אירע אם ואף
 הם שהרי ,חובתם ידי להוציאם כדי הכסת בבית עליו לקדש אין כן פי על אף .בלבד
 ולקדש לחזור הם יםוצריכ ,סעודתם במקום שאיו כיון ,זה בקידוש יוצאים אים

  .הפת על בביתם

 קדמוים תקת לבטל שלא אלא ,ושבת טוב יום ליל בכל הכסת בבית מקדשין ואין
 ולאכול הכסת בבית לשבות אורחים מצוים שהיו בימיהם הכסת בבית לקדש שתקו

                                                                                                                                                             
) ]א[, בחגיגה יח( אלא שקרוי מקרא קדש ,]ט[תקכ' ש בסי"וחול המועד לא אמר בו מקרא קדש כמ(ועל הגליון שם 

 עיין .צ"ת'  בטור סיב האי גאון ואתי שפיר דעת ר.' להקריב אשה וגו]לז, ויקרא כג[לעין קרבות בלבד כדכתיב 
  ).ח שם"ב

לפי שחול המועד איו קרא מקרא , והייו שאף שביעלה ויבא בשחרית של חול המועד אין אומרים מקרא קדש
ולעין , כיון שהמוסף הוא בשביל הקרבות, מכל מקום אומרים מקרא קדש במוסף של חול המועד. קודש

  .הקרבות גם חול המועד קרא מקרא קודש
 בעבודה ביעלה ויבא ול המועדשאלה לרב האי אם יש לומר בח" (צ"ת' ת רב האי גאון בטור סיאתי שפיר דע"ובזה 

 , ואין אומרים בבבל אלא ביום חג פלוי הזה, והשיב אין ראוי לומר כן,ביום חג פלוי הזה ביום מקרא קודש הזה
ת יום חג פלוי הזה את יום  אבל במוסף אומר ותתן לו מועדים לשמחה א.ואין מזכירין יום מקרא קדש בעבודה

  ). ואיי יודע מה חילוק יש בין יעלה ויבא שבעבודה ובין מוסף,כ" ע...מקרא קדש הזה 
 דפירושו של מקרא קודש הוא שיהו כולם קרואים ואספים ביום הזה ,ראה לי דטעמו של רביו האי(ח שם "ובב

שראל להקבץ אל בית אלהים ביום מועד לקדשו  כי מצוה היא על כל י,לקדושת קרבן מוסף שמקריבים בו ביום
  ). לפיכך אין אומרים אותו אלא במוסף,בקרבות הוספים בשביל המועד

לפי שאין ; ולא בשחרית, אלא במוסף, "מקרא הזה"אשר בחול המועד אין צריך לומר , ח"יוצא אם כן לפי באור הב
לפי שיום , צמו אומרים מקרא קודש בכל התפלותכ ביום טוב ע"משא. חול המועד קרוי מקרא אלא לעין קרבות

  .שהוא גם בשחרית, לקדשו באיסור מלאכה" מקרא קדש"טוב עצמו קרא 
הרחמן ואין לומר בחולו של מועד בברכת המזון , ום טוב לא מקרי ישמע מיה דחול המועד (א"תצ סק' א סי"מ 58

  .)הוא יחילו ליום שכלו טוב
 כל אדם ם כן וא,כוסות'  לפי שאין עי בישראל שאין לו ד,ץ מקדש בבית הכסת"שווהגין באשכז שאין  ( טור59

 .)אין שליח צבור מקדש בבית הכסת (ב"ע ס" ושו).מקדש בביתו
ט דאי איישר חילי "רס'  אבל דעת הטור עצמו בסי. זה לפי המהג שמקדשין כל השה על הייןתבכ (א"ז סק" ט60

 .)אבטלייה
 כדי להוציא את האורחים שאין להם ,חכמים הראשוים תקו לקדש על היין בבית הכסת(א "רסט ס' לעיל סיכד 61

 ).יין
 חייב ללות , שלא תו לו הגבאים, ואין לו מעות לקות יין לארבע כוסות,אפילו עי המתפרס מן הצדקה ( סעיף ל62

 .)במקום שהם חמר מדיה או שאר משקים ,כוסות' או למכור כסותו או להשכיר את עצמו בשביל יין לד
 מי רבים ה דהא בכל הש,ית הכסת לא יקדש בב,ית הכסתפ שאין יין בעיר אלא בב" דאעראה לי(ק ד "ס א"מ 63

 ובפסח מעולם לא היה מהג ,ט אלא שוהגים מהג ראשוים"רס' ש סי" כמית הכסתאומרים שלא לקדש בב
דהא , גם כן אין לקדש בבית הכסת, וי בעיר רק בבית הכסתאפילו אין יין מצ (ו" סקי"ח. )ית הכסתלקדש בב

ובפסח מעולם לא היה מהג לקדש בבית , בכל השה שמקדשין בבית הכסת הוא רק לקיים מהג ראשוים
  .)הכסת

שלא לבטל "ואם ירצה לקדש ". אים יוצאים בקידוש זה"שגם אם אין להם שום משקה , ומבאר רביו את דבריהם
 ".בליל פסח לא תקו מעולם לקדש בבית הכסת... וים תקת הקדמ

כוסות שאר משקים שהם חמר מדיה באותו ' יכול ליקח לד... במקומות שאין יין מצוי  (ח"תעב סכ' לעיל סיכד 64
 .)העיר



 במקום שהוא ית הכסתשבב בקידוש יוצאים הם יין להם וכשאין ,סעודתם שם
 ,הכסת בבית לקדש מעולם תקו לא פסח ובליל .65ט"רס בסימן רשתבא כמו סעודתם

 שאין בישראל עי שאין כיון ,66להאורחים יין יהיה שלא כלל מצוי שאיו דבר שהוא לפי
  :כוסות' ד לו

  הלל בליל פסח

 אחר פסח של ראשון בליל וסוף תחילה בברכה בציבור ההלל לגמור והגין מקומות יש ח
  .67גליות של שי בליל וכן ,ערבית תפלת

  :68זה בלילה הכסת בבית ההלל כלל קורין או שאין ,אלו במדיות כן והגין ואין

  פסח של שחרית תפלת סדר תפח
  סעיפים' ח ובו

  מזמור שיר ליום השבת

 70בשבת שמוסיפים המזמורים לקרות והגין וערבית שחרית טובים ימים 69בכל א

                                                 
כדי להוציא את האורחים שאין להם יין השובתים בחדרים הסמוכים לבית הכסת ואוכלים שם מיד אחר (א "ס 65

 שבשעה שהשליח ציבור היה אומר קידוש זה היו האורחים , שהרי קידוש זה להם הוא במקום סעודה, זהקידוש
ואף עכשיו שאין לו אורחים השובתים אצל בית  (ב"סו, )כבר בחדריהם ושומעים משם את הקידוש ויוצאין בו

 חכמים לא בטלה אף על פי  לפי שתקת,כ והגים לקדש בבית הכסת על היין" אעפ,הכסת להוציאם ידי חובתם
 .)שבטל הטעם שבגללו תקו

גם מהג ראשוים היה לקדש בבית הכסת להוציא , ואין לפקפק ולומר דבמקום שלא היה יין מצוי (י שם" ח66
 .)יין בעיר או דבר שקראים חמר מדיה' יש לומר דדבר שאיו מצוי שלא יהי... רבים אורחים ידי חובתם 

וכן בליל שי של שי ימים , אשון של פסח גומרין ההלל בצבור בעימה בברכה תחלה וסוףבליל ר (ד" סע"שו 67
 ומה טוב ומה ... בציבור ית הכסתויש מקומות שוהגין לקרות ההלל בב ( בסופותעג' טור סי. )טובים של גליות

ויום טוב ... ת ההלל וגומרין א (ט"כ ה" פבשם מסכת סופרים, ) ויש לו סמך במסכת סופרים,עים ההיא מהגא
ומצוה הן המובחר לקרות את ההלל בשי לילות של . ובגולה אחד ועשרים יום ושי לילות, הראשון של פסח ולילו

  ).ומהג בי ספרד לקרותו בציבור ולברך עליו כדברי מסכת סופרים(י שם " ב.)ולברך עליהן, גליות
  .)ו אומרים בלילה בבית הכסת ההלל כללכי אין א, וכל זה אין או והגים כן (ד"סא "רמ 68

ושם סמן , )לילות ראשוים של פסח' וב... אלו ימים שגומרים בהם את ההלל (לפי הלל , אמם בפסקי הסדר
 ).762הערה (

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 69
  ).א"ס(מזמור שיר ליום השבת ) א(
  ).ד- ב"ס(ם הלל בשלש רגלי) ב(
  ).ו- ה"ס(דפסח '  באהפטרהקריאת התורה ו) ג(
  ).ז"ס(סיום הזכרת הגשם ) ד(
  ).ח"ס(הזכרת קרבות מוסף ) ה(

... אחר כך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות ... ברוך שאמר (כ - קיח' תפלות של שבת ע, גאון' סדור רב סעדי 70
  ).סיים שמת כל חיוגם ביום טוב הוא פותח ככה ברוך שאמר ומ... שמת 

רפא ' שכתב הטור סי,  והייו כמו בשבת.)וקורים הזמירות של שבת, שחרית כסים לבית הכסת (א"ע ס" ושוטור
 מזמור שיר ר כך ואח, ברוך שאמרר כך ואח, ובטוליטולא אומרים המזמורים תחלה...ווהגין להוסיף מזמורים (

  ). וחותמין בישתבח...ואחר השירה מוסיפין שמת  ... ליום השבת
ווהגים להרבות בזמירות של  (ב"רפא ס'  סידלעיל, שגם בכל ימים טובים קוראים כמו בשבת, ועל זה מבאר כאן

 ומסיימין בו , ואומרים שמת אחר שירת הים,' דהייו שמוסיפים בפסוקי דזמרה למצח השמים כו,שבת
  ).ישתבח

*  
שהגו לאמרו בליל , מלך גאות לבש' וה,  מזמור שיר ליום השבתקאי על המזמורים, "וערבית"ומה שהוסיף כאן 

  .שבת



  .דזמרה בפסוקי

 כן והגין ואין .71'וגו' לה להודות טוב ומתחילין ,השבת וםלי שיר מזמור שמדלגין ויש
  :'וגו ייפו השבת ממחרת 73שאמר 72שבת קרא טוב יום שגם לפי ,אלו במדיות

  הלל בשלש רגלים

 וצוו במצותיו קדשו אשר עליו ולברך ,75ביום 74ההלל לגמור צריך רגלים שלש בכל ב
  .78הביאים מתקת 77סופרים מדברי מצוה שהוא לפי ,76ההלל לקרות

                                                                                                                                                             
ת "ובשו, קטז' ם סי"ת פאר הדור להרמב"כבר הובא מהג זה בשו, ע אמירתו בליל שבת"ואף שלא זכרה בטור ושו

ום מזמור שיר לי... אשר היה מהגם מימות עולם ובשים קדמויות לומר בליל שבת ... שאלה (קעח ' ם סי"הרמב
  ).השבת

  .ועל זה מבאר כאן שוהגים לאמרו גם ביום טוב שחל בחול
אין ... מזמור שיר ליום השבת (ק א "י ס"ובח. אמם בסדור רביו לא זכרה אמירת מזמורים אלו בליל יום טוב

רק , )כמו שוהגין לומר בהכסת שבת זה המזמור ביחידות בשעת קבלת שבת(אומרין אותו בהכסת יום טוב 
 ).חרית אומרים עם שאר מזמוריםבש

 ד אבודרהם"ר). 'אלא מתחיל טוב להודות לה, חוץ ממזמור שיר ליום השבת שאיו אומר (קכ' ג ע" סידור רס71
 אלא מתחיל מן ,וכתב רביו סעדיה כי בימים טובים אין אומרים מזמור שיר ליום השבת (בסדר שחרית של שבת

ובשבת אחר ברוך שאמר אומרים מזמור שיר ליום השבת  (כו'  ברכות סימאה' ארחות חיים הל. )'טוב להודות לה
 קכד אות א' סי) קלויזר(מהגים . א' י סי"הובא בב ).' אומרים טוב להודות להום טוב ובי,מלך גאות לבש' וה

קמו ' ל סדר התפלות של פסח ע"מהרי).  שמתחילין טוב להודות, במזמור שיר ליום השבתום טובשהגו בי(
 ).שמתחיל טוב להודות, שוהגין ביום טוב במזמור שיר ליום השבת(

 מזמור לו ביום טובומיהו אי רגיל לומר אפי(שם מהגים ). ומיהו הגו לאומרו אף בימים טובים(אבודרהם שם  72
כא ולי. אי רגיל לומר מי ביום טוב מזמור שיר ליום השבת(שם ל "מהרי. )וליכא למיחש מידי, שיר ליום השבת

 דיום טוב מי מיקרי ,ומיהו הגו לאמרו... אבודרהם ... ל ומהגים שלו "וכתב מהרי ( אק"ס דרכי משה ).למיחש
 .))רכי משהד( מי איקרי שבת דיום טוב, אומרים מזמור שיר ליום השבת (א"א סק"מ. ) וכן והגים,ל"שבת עכ
  .ק א"י ס"הובא בח

 ).מזמור שיר ליום השבת: הבשבת ויום טוב אומרים ז(וכן הוא בסדור 
 וקבלו חכמים שזה הוא ממחרת יום טוב ,'שאמר ממחרת השבת ייפו וגו(ג "תפט ס' סיכדלקמן ו. יא,  ויקרא כג73

תקיג ' סי  לקמן).שבת קרא טוב יום שגם(א "תפז ס' לעיל סיוכן הוא . )183הערה (ושם סמן , )הראשון של פסח
  .)שגם יום טוב קרא שבת (א"ס

 , ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב של עצרת... שמוה ימי החג ,ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל (א, ערכין י 74
ו "ג ה"חוכה פ' ם הל"רמב. ) ושי ימים טובים של פסח ושי ימים טובים של עצרת... תשעה ימי החג ...ובגולה 

  ). ויום עצרת, וראשון של פסח ... שמת ימי החג...  את ההלל...מצוה לגמור (
  .ובשאר הימים אומרים אותו בדילוג, והייו שבימים אלו גומרים את ההלל

 .ו"תצ ס' לקמן סייתבאר , והטעם שאין גומרים את ההלל בכל ימי הפסח
 .ח"תפז ס' לעיל סיתבאר  – ולעין ליל פסח 75
  ).כן צריך להיות, לקרוא ההלל(א "א סק"מוב. )ומברכין לקרות ההלל (א"א ס" רמ76

  ).ומברך לעולם לקרוא את ההלל(רט ' ץ קטן סי"כאמור בתשב). לקרוא את ההלל( של רביו ובוסח הסידור
 .על קריאת הלל יצא...  אם בירך בלשון , לקרוא את הלל...ד "כל המצות שמברכין עליהן בלמ(ד "תלב ס' ולעיל סי

 ). ברכה שתקו לה חכמים, כל מצוהאבל לכתחלה צריך לברך על
 כדרך , וצוושר קדשו במצותיו מברך עליו א,שקריאת ההלל מצוה מדברי סופרים (ו- ה"ג ה"כה פוח' ם הל" רמב77

  .)שמברך על המגילה ועל העירוב
ות עשה מצ(ב "קו ס' לעיל סי). ומצות עשה מדברי סופרים לגמור ההלל כל שמות ימי החג(תרמד ' וכן הוא לקמן סי

  ).שההלל הוא חובה מתקת חכמים(ה "קלא ס' סי).  כגון הלל, מדברי סופרים...
 מברכין ,אף על פי שהטילה היא מדברי סופרים(ז "קח סט' כדלעיל סי, וגם על מצוה מדברי סופרים צריך לברך

אשר יגידו לך ימין  שאמר לא תסור מן הדבר , והיכן ציוו,עליה אשר קדשו במצותיו וצוו על טילת ידים
 וזהו טעם כל הברכות .שצוו לשמוע אליהם'  ולפיכך כשאו שומעים לדברי חכמים או מקיימים מצות ה,ושמאל

 ויכול לברך ,תקת חכמים היא שתהיה שיאת כפים בתפלה זו(ד "קכח ס' סי). שמברכין על מצות של דבריהם
כדרך שמברכים על שאר כל מצות מדברי (ח "רסג ס' יס).  כמו על כל שאר תקות ומצות דברי סופרים,עליו

).  כמו שצריך לברך על כל מצות של דבריהם,ו על מצות עירוב"וצריך לברך עליו אקב(ח "שסו סי' סי). סופרים
 ).שמברכין על כל המצות בין של תורה בין של דברי סופרים(ג "תפט ס' לקמן סי



 שבירך ומצא ,אחת אות אפילו או ,אחת תיבה ידלג שמא ,ההלל לגמור מברכין ואין
 לפי ,ההלל לגמור ומברכין לזה חוששין שאין מקומות ויש .כולו גמרו לא שהרי ,79לבטלה
  :81כמהגיו לקרות לברך טוב יותר מקום ומכל .80קריאה לשון הוא לגמור שגם

 מיד קרא לא שאם ,84הכוכבים צאת עד 83השחר מעמוד ,82ההלל לקריאת כשר היום וכל ג
 אותו יקראו לא ולכתחלה .הכוכבים צאת עד היום כל לקרות יכול שחרית תפלת אחר
  .87יצא וקרא עבר ואם .86הבריות בעיי כלילה הוא שעדיין לפי ,85החמה ץ קודם

                                                                                                                                                             
 .)אים שבייהן תקו להן לישראלוהלל זה מי אמרו בי (א, שמואל פסחים קיז 78
 והיה מחסר תיבה אחת או , לפי שאם היה מברך לגמור,ומברך לעולם לקרוא את ההלל(רט ' ץ קטן סי"תשב 79

מ מרוטבורק "והר(תסד ' פסקים סי) כהא(ם מרוטבורג "טור בשם מהר).  היה ברכה לבטלה,אפילו אות אחת
 אם , כי היה אומר כשמברך לגמור, אלא לקרות את ההלל,אותו אף כשגומרין ,לא היה מברך לגמור את ההלל

ח "ורביו מאיר היה והג אפילו בי ( שבת רמז רפומרדכי .)יחסר ממה אות אחת או תיבה אחת הוי ברכה לבטלה
כי אם  (א"ז סק"ט. ) משום שמא ידלג אות אחת בקריאת הלל,ימים שהיחיד גומר הלל לברך לקרות ולא לגמור

 ,ולא יאמר לגמור (א שם"מ. ) הרי ברכה לבטלה,חת אה או תיבחת אות או יש לחוש שמא יחסר ממ,יברך לגמור
 .)חתדשמא ידלג תיבה א

 ,דבכך אין לחוש (ה ימים"א ד, ברכות יד' תוס. )ו לגמור את ההלל"ומברך לפיו אקב(ה "ג ה"חוכה פ' הלם "רמב 80
 ומה ...דאין חילוק בין לקרות ללגמור  (ה' ב סי" פברכות ש"ראה .) כשהוא מדלגלושבטוב יכול לברך לגמור אפי

ל "ש ז"א הרא"וא (טור. ) כדי לרמוז לצבור מתי גומרים ומתי מדלגים,שהגו לשות פעמים לגמור פעמים לקרות
 .) כי לגמור הוי פירושו לקרות,היה אומר שאין לדקדק בזה

  מהיות טוב כתב,ם יש קפידה בדבר"ולהר, לקרותש אין חילוק בין לגמור ל"וכיון דלדעת הרא (א"סח "פר 81
 .) שיברכו לקרות]א"הרמ[=

הלכות ם "רמב. )כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולטילת לולב (ב, משה מגילה כ 82
  .)כל היום כשר לקריאת ההלל (ט"הג "חוכה פ
 ).שזמה כל היום. ..שמצות הלל היא כל היום  (ה"קלא ס'  לעיל סיוכן הוא

ולעין . רואים שזמם שוה, ממה שהמשה מוה אותה יחד עם זמן קריאת המגילה ותקיעת שופר וטילת לולב 83
 וכולן שעשו משעלה עמוד . עד שתץ החמה...אין קורין את המגילה (א , קריאת המגילה תפרש במשה שם כ

  ).יצא,  ואם קראה משעלה עמוד השחר. היוםמהץ החמה עד סוף(א "תרפז ס' ע סי" ובשו).השחר כשר
ו לשאר המצות הן בכל דבר שמצותו ביום(י תקפח "י רס"כמבואר בב, ל"ומזה למדצריך לכתחלה ,ומהתם שמעי 

  ). ואם עשה משעלה עמוד השחר כשר,לעשותו משתץ החמה
 , מעלות השחר עד צאת הכוכבים,וכל היום כשר לתקיעת שופר(א "תקפח ס' וכן לעין תקיעת שופר תבאר לקמן סי

 ומכל . שאין הכל בקיאין בעמוד השחר, שיצא מכלל ספק לילה,אלא שחכמים הצריכו להמתין עד שתיץ החמה
  ).מקום אם עבר ותקע משעלה עמוד השחר קודם הץ החמה יצא

 ואם  ...משתץ החמה הואוזמו  ... וכל היום כשר לטילת לולב(א "תרב ס' ע סי"וכן לעין טילת לולב תבאר בשו
 ). יצאה עמוד השחרואם טלו משעל(ק ב "א שם ס"ובמ). וטלו משעלה עמוד השחר, צריך להשכים לצאת לדרך

 ומזה למדים לשאר .)ל דעד צאת הכוכבים לאו לילה הוא"קיי (ב, גמרא שם כלעין קריאת המגילה תפרש ב 84
  .ההלכות המויות במשה שם

 מעלות השחר עד צאת ,וכל היום כשר לתקיעת שופר(א "תקפח ס' ר תבאר לקמן סיוכן לעין תקיעת שופ
  ).הכוכבים

*  
בדיעבד או בשעת (א "רלג ס' א סי"כמבואר ברמ, כ לעין מחה הייו דוקא בשעת הדחק"משא. והייו אף לכתחלה

  ). דהייו עד צאת הכוכבים,יצא אם מתפלל מחה עד הלילה, הדחק
פסק בסדר הכ חה שהיא מדברי סופרים(סת שבת וכןין תפלת המבין בחול בין , אין למחות ביד המקילין,אבל לע 

 וכמו שמציו שהתירו חכמים איסור שבות מדברי סופרים , ובפרט בשעת הדחק בימות החורף שהיום קצר,בשבת
  ).בבין השמשות בשעת הדחק ולצורך מצוה עוברת

י "ופרש, )להתפלל עם דמדומי חמה(ב , אמרין בברכות כט, קיעת החמהוהטעם שלעין מחה צריך להקדים לפי ש
 ).תפלת המחה עם שקיעת החמה(

 ).83הערה (תבאר לעיל  85
 שאין הכל בקיאין , שיצא מכלל ספק לילה,הצריכו להמתין עד שתיץ החמה(א תבאר הטעם "תקפח ס' לקמן סי 86

לפי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד (ה וכולן שעשו "א ד, י מגילה כ"וא כמבואר ברשוה). בעמוד השחר
  ).הץ החמה



 עמהם השיע כדי ,89שחרית תפלת אחר מיד 88הציבור עם לקרותו המובחר מן ומצוה
  .90ץ"הש אחר ואא הודו

 לא והוא ,ההלל לקרות ועומדים ,שחרית הציבור שהתפללו אחר הכסת לבית בא ואם
 לו טוב ,שמע קריאת זמן יעבור שמא לחוש אין שאם 91שאומר מי יש .שחרית התפלל
 בהם גומר היחיד שגם הימים באותן אף ,יתפלל אחר כךו ,הציבור עם הלל תחלה שיקרא
  .92ב"תכ סימן עיין הכל לדברי הבברכ ההלל

 יפסיק לא ,ההלל מתחילין שהציבור בשעה שאמר ברוך לאחר עומד הוא אם מקום ומכל
  .93שם שתבאר כמו הימים באותן עמהן לקרות

                                                                                                                                                             
 אלא מהץ החמה עד ,לפי שאין מורגל בפי רוב בי אדם לקרות יום(א "סתקפח ' סילבוש והמבואר כאן הוא על פי ה

 ).לפיכך צריך להמתין לכתחלה עד הץ החמה, שקיעתה
  .)לן שעשו משעלה עמוד השחר כשרוכו(משה שם  87

י שאיו יכול להתפלל מחה עד אחר חצי שעה " אעפ,תפלת המחה(ב "פט ס' תבאר לעיל סי, ואף שגם לעין מחה
 אבל באמת זמה מתחיל מיד אחר ,לכוין השעות כל כך) אים בקיאים( זהו משום שרוב בי אדם ,אחר חצות

  )חצות
' ואף על גב דבאמת זמה אחר ו(ק א "רלג ס' א סי"כמבואר במ, א יצא קודםל שאף בדיעבד ל"ומכל מקום קיי

  ). כיון דאין או בקיאין לא יצאמכל מקום, ח" כדאיתא ביומא דף כ,שעות
 כמו תפלת מחה , מחצותם כןהוא ג' שעיקר זמן סעודה ג(ק א "רצא בקוטרס אחרון סוף ס' וכן הוא לעיל סי

' א בריש סי"ש המג" כמ,כמו בתפלת מחה גדולה, הילכך אפילו בדיעבד לא יצאאלא לפי שאין בקיאין , גדולה
  ).]ג"[רל

  ).וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר(שתפרש במשה שם , מכל מקום הכא שאי
 אלא שלכתחלה מצוה ,תפלת השחר זמה מתחיל מעלות השחר(א "פט ס' כדלעיל סי, וכן הדין לעין תפלת שחרית

 ואף לכתחלה יכול לעשות כן , אבל בדיעבד אם עבר והתפלל משעלה עמוד השחר יצא...החמה להתחיל עם ץ 
  ).בשעת הדחק

  ).יזהר אדם לקרות בצבור(ב "א שם ס"רמ 88
 .)ויאמר בו הלל עם הצבור (א"תרמט סוף סכ' לקמן סיוכן הוא 

  .)וגומרין ההלל, ומתפללים שחרית (א" סע"טור ושו 89
 והייו ).משום זריזין מקדימין למצותואין אומרים אותו מיד אחר תפלת שחרית אלא (ה "קלא ס' לעיל סיותבאר 

 . )משום דזריזין מקדימין למצות ... הראשון מקרא את ההלל (ב, ה לב"משה וגמרא רכדאמרין ב
 יחיד  ויש אומרים דגם ...והיחיד אין מברך עליו(א "תכב ס' א סי"ביאר הרמ, הטעם שטוב לקרותו עם הצבור 90

  ). כדי לברך עליו עם הצבור, יזהר אדם לקרות בצבורומכל מקום. וכן והגין במדיות אלו. מברך עליו
כ כאן מיירי בימים "משא. ויש אומרים שהיחיד איו מברך עליו, והייו בראש חודש שקוראים את ההלל בדילוג

 בברכה ההלל בהם גומר היחיד שגם הימים באותן אף(כדלקמן בסמוך , שגומרים את הלל בברכה לדברי הכל
  .ולמרות זאת מצוה מן המובחר לקרותו עם הציבור, )הכל לדברי

מצוה לחזר אחר זימון  (ו"תעט ס' לעיל סיוכד, ץ"כדי שיעה עמהם הודו ואא אחר הש, ועל זה מבאר הטעם
והם יעו אחריו הודו , 'וגו' דהייו שהאחד יאמר לשים שעמו הודו לה, כדי לומר הודו בשלשה, לאמירת ההלל

 ).ל- הערות כח(ותבאר שם , ) עיין שם הטעם,ב"תכ' כמו שתבאר בסי. 'וגו' וכן באא ה. 'וגו' לה
א "מ .ה כתב הכלבו"תכב ד' י סי"הובא ב. )ל כתב וטוב לאמרו עם הצבור אף קודם תפלה"ף ז"והר(ב '  כלבו סי91

 והוא .))חם חמודותל( יתפלל ר כך ואח,ל תחלה עם הציבור יקרא הל, סמוך להללית הכסתואם בא לב (ו"שם סק
 י"ח ).לאמרו עם הצבור אף קודם התפלה(פ "שהביא את דברי הכל בו בשם הר, ב"ב סכ"בלחם חמודות ברכות פ

דאם בא לית הכסת סמוך להלל יקרא הלל תחלה עם , ו מבואר"ק וי"א ס"ב במ"תכ' ועיין לעיל סי (ג"כאן סק
  .)תפללהצבור ואחר כך י
אבל ,  הוראה בפירוש לא שמעתי בזה–ש אודות אמירת הלל לפי התפלה "במ(ריג 'ז אגרת ו"ובאגרות קודש חי

שאף שרבותיו שיאיו בתפלת שבת היו מאריכים בתפלה אפילו כמה שעות לאחרי גמר , מסופר בפי חסידים
 ). ולאמר הלל עמהם, עם הצבורהה ביום טוב היו מסתדרים באופן לגמור תפלת השחר, הצבור את תפלתם

 ).90הערה (כמובא לעיל  92
 דלא גרע ממזמורים ,ואפשר כשהוא אומר פסוקי דזמרה מותר להפסיק באמצע לקרא הלל עם הציבור (א שם" מ93

 וישתבח וך שאמרר כיון שאומר ב, דאז לא יברך על ההלל לא בתחלה ולא בסוףראה לי מיהו .שמוסיפין בשבת
 אבל בימים . שלא לברךם פוסקיה כיון דהרב, יעשה כןאש חדש לכן דוקא בהלל דר... פעמים'  היאך יברך בם כןא

, לא יאמר ההלל עם הצבור באמצע פסוקי דזמרא (י שם"ח. )אשגומרים ההלל לא יאמר אותו באמצע פסוקי דזמר



 כמו דיו ,לפרק פרק בין או ,הפרק באמצע שלום לשאלת בו להפסיק יכול אם ולעין
  .95ו"ס סימן עיין 94שמע בקריאת

 חובה הוא קריאתו הללו שבימים ,ההלל בהם שגומרים בימים ריםאמו דברים במה
 האחרוים ימים בששה כגון ,בהם אותו גומרין שאין בימים אבל .סופרים מדברי ומצוה
 של כהלל דיו לפיכך ,96צ"ת בסימן שיתבאר כמו מהג אלא קריאתו שאין כיון ,פסח של
  .97ב"תכ' סי עיין ,הפסקה לעין חדש ראש

 שאין בימים או שגומרין בימים ,כולו את לגמור כדי ההלל באמצע שהה אם 98שם ועיין(
  ):גומרין

 ידי ויוצאים שומעין הציבור ושאר ,99כאחד ההלל לקרות יכולין אדם בי עשרה אפילו ד
 101מהם אחד אפילו יפה שומעין אין כאחד היוצאים קולות ששי ואף .100בשמיעה חובתן
 יפה דעתם וותין ,הציבור על חביב הוא ההלל מקום מכל .102א"קמ בסימן שתבאר כמו

  .אחד מכל יוצאין קולות כשהרבה אף 103יפה אותו לשמוע יכולין ולכן ,אותו לשמוע

                                                                                                                                                             
כ "משא. פעמים' איך יברך ב, ן שאמר ברוך שאמר וישתבחוכיו, דכיון שגומרין את ההלל צריך לברך תחלה וסוף

כיון דבלאו הכי דעת הרבה פוסקים שלא לברך כשאין גומרין , בימים שאין גומרין ההלל אומרין ההלל בלא ברכה
 .)ההלל

 וימים , בין פרק לפרק פוסק באמצע הפרק איו פוסק,אמר רבה ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל (א, ברכות יד 94
ואין מפסיקין בו אלא כדרך  (א"ע ס"טור ושו. ) באמצע הפרק פוסקלו אפי,ין היחיד גומר בהן את ההללשא

ובין , באמצע הפרק שואל בשלום אביו או רבו ומשיב שלום לאדם כבד שתן לו שלום, שאמרו בקריאת שמע
ים שגומרים בהם ההלל ימים הראשו'  ודוקא בב,הגה. הפרקים שואל בשלום אדם כבד ומשיב שלום לכל אדם

 .)'ב סעיף ד" סימן תכלעיל' י ע.אבל בימים שאין גומרין, דיא הכי לעין הפסקה
כיצד בין פרק לפרק שואל בשלום אדם  .התירו שאילת שלום מפי היראה ומפי הכבוד ומפי דרכי שלום ( סעיף א95

הפרק שואל בשלום אדם מי שהוא ירא  ובאמצע ... ומשיב שלום לכל אדם מפי דרכי שלום ,כבד מפי כבודו
 .) ומשיב שלום לכל אדם כבד ...ממו

 . סעיף ו96
, אפילו באמצע שואל בשלום אדם שהוא צריך להוג בו כבוד ומשיב שלום לכל אדם, לעין הפסקה (ד"ע ס" שו97

לעין , ם אותואבל כשגומרי,  ופסח בימים שאין גומרים הללאש חדש ודוקא בר,הגה. אבל בעין אחר לא יפסיק
 .32י והערה "ד ס" וראה ספר הפסק בתפלה פ).א"ח ס"תפ'  סילקמן' י וע.ריאת שמעדיו כמו בק, הפסקה

ד "אפילו למ (ט"א סק"ומ, )איו צריך לחזור לראש, אפילו שהה כדי לגמור כולו, אם הפסיק בו ושהה (ה"ע ס" שו98
 ה הכא מוד, צריך לחזורוי ושהה כדי לגמור את כול כגון שלא היה המקום ק,ה אם הפסיק מחמת אוס"ס' בסי
 אם הפסיק מחמת אוס , בימים שגומרין צריך לחזור לראשם כן וא.)י"ב( כיון שקורין אותו בדילוג ,ין צריךדא

 . ועוד הביא שם דעות הפוסקים בזה.)ו את כולרושהה כדי לגמו
אפילו עשרה , בהלל (ב"ע ס"טור ושו. )שרה מתרגמיןובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין וע (ב, מגילה כא ברייתא 99

 .)קורין כאחד
 .)די חובתםומוציאין רבים י (ב"א סק" מ100
 ).משום דתרי קלי לא מישתמעי(י "ורש, )ובלבד שלא יהו שים קורין ושים מתרגמין(ברייתא שם  101
א " ומ,)ה לא יקרא בקול רםצ קורא והעול"או ש, צ שותק"אלא העולה קורא וש, לא יקראו שים (ב"ע ס"שוב 102

  .)דתרי קלי לא משתמעי (ג"סק
ח "קכח סכ' סי).  ששי קולות אין שמעים,לא יקראו שים ההפטרה כאחד בקול רם (א"רפד סי' עיל סילוכן הוא 

ויש מי שאומר  .קולות אים שמעים' קודם שיכלה אמן מפי רוב הציבור אי אפשר לכהים לשמוע מן המקרא שב(
 וכן המקרא צריך להמתין עד ,א כהים צריך להמתין עד שיכלה מפי כל הצבור אמן של ברכת מודיםשגם הקור

 , שאם יקרא כהים או מקרא אותם בעוד שקצת מאריכין באמן,שיכלה מפי כל הצבור אמן של ברכת אשר קדשו
  ).קולות אין שמעין'  שב,לא ישמעו הכהים קריאתו להם או הקראתו אותם

 משום ,שאי הלל דכיון דחביבא עלייהו (ב"לבוש ס. ) יהבי דעתייהו ושמעי,מאי טעמא כיון דחביבה ( גמרא שם103
  . ) יהבו דעתייהו ושמעי,דכיון דחביבי להו (ב"ז סק"ט. ) יהבי דעתייהו ומשתמעי,זכרון הס

בת אחת אין שומעין קולות היוצאין ב'  וב,אף על פי שכל הקולות יוצאין בבת אחת(ד "תקצ סי' וכן הוא לקמן סי
 , לפי שאיו אלא פעם בשה, מכל מקום בשופר כיון דחביב הוא על השומע.א"ש בסימן קמ" כמ,אפילו אחת מהן

 ).הוא ותן דעתו ושומע אפילו כמה קולות



 זה על זה וממתיים אחד בבית האוכלים בתים בעלי' וג' בב למחות אין זה ומטעם
 לפי .חובתם ידי ויוצאים מהם שומעים ביתם ובי ,כאחד כולם ומקדשים היום בקידוש

 טוב יותר מקום ומכל .104אותו לשמוע יפה דעתם וותים ,עליהם חביב הוא שהקידוש
  :105זה על זה ימתיו שלא

  דפסח'  באהפטרהקריאת התורה ו

 ,108יום של מעיו ,107טוב יום בכל גברי חמשה קורין שיהיו 106לישראל להם תקן משה ה
                                                 

דגם כן חביב , וראה לי דמהאי טעמא המהג שמקדשין שים או יותר יחד בשבת ויום טוב (ד" סקחק יעקב 104
ון שמזכירים שבחר בו הקדוש ברוך הוא ותן לו שבתות למוחה ומועדים לשמחה זכרון ליציאת כי, עלייהו
 .)כן ראה לי ליישב המהג, מצרים

דתרי קלי לא , בעלי בתים מקדשים כאחד' ג שאין ב"קס' ש סי"כתוב בדרשות מהר(רעא ' סי ם טובמלבושי יו 105
וממתיין זה על זה בקידוש מפי , לי בתים ויותר בסוכה אחתבע' ודרך העולם לישב ב (ג]מ[תר' סיו, )משתמעי
א בשם "רע' ש בגליון ריש סי"כמ, דתרי קלי לא משתמעי, דאדרבא לא יקדשו ביחד, לא יפה הם עושים, הכבוד
  ).ש"מהר

משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים (א "ד ה"ירושלמי מגילה פ 106
עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה בשי . אל בי ישראל' לו של מועד שאמר וידבר משה את מועדי הובחו

  .א, ף מגילה יג"הובא ברי). ובחמישי ובשבת במחה
 והא מעיקרא הוה מיתקא ... שקורין במחה בשבת וקורין בשי ובחמישי ,עשרה תקות תיקן עזרא(א , ק פב"ב

 עמדו ביאים שבייהם ותיקו להם שיהו קורין בשבת ...ם במדבר ולא מצאו מים דתיא וילכו שלשת ימי
' ומפסיקין באחד בשבת וקורין בשי ומפסיקין שלישי ורביעי וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא יליו ג

 כן שהירושלמי יוצא אם).  אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי... מעיקרא תקו חד גברא .ימים בלא תורה
  ).שתיקן עזרא בשי ובחמישי(אלא במין הקרואים , לא מיירי רק בעצם תקת קריאת התורה

 משה ם כן וא.רא בגמתא כדאי,ם הייו מין הקרואי,'וה'  תיקן בבאף שעזר" הריתבוהא דכ (קלה'  סירישא "מ 
  ).ול המועד וחום טוב וראש חדשתיקן מין הקרואים בשבת וי

  :והייו
  .משה תיקן בהם הן את עצם קריאת התורה והן את מין הקרואים שבהן) א(
  .ועזרא תיקן את מין הקרואים שבהן', וה' הביאים שבימי משה תקו את קריאת התורה בב) ב(
  .וגם את מין הקרואים שבה, עזרא תיקן את קריאת התורה בשבת במחה) ג(
 חמשה גברי ביום ,ו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר תורהשמשה רבי(א "רפב ס' על פי זה תבאר לעיל סיו

הייו ). ה"קריאת הפרשה בכל שבת היא מתקות משה רביו ע(ג "וסי, )בשבת'  וז, וששה ביום הכיפורים,טוב
  .שבזה תיקן משה רביו הן את עצם קריאת התורה והן את מין הקרואים שבהן

 ,אשים קורין בספר תורה בצבור בכל שבת במחה' עזרא תיקן שיהיו ג(ב "תצב ס' וכן תבאר על פי זה לעיל סי
הייו שבזה תיקן עזרא הן את עצם קריאת התורה והן את מין ). עשרה פסוקים או יותר מפרשת שבוע הבא

  .הקרואים שבה
כדלקמן , עד שתוקן על ידי חכמי המשה והגמרא, ועדיין לא קבעו איזה עין בתורה צריך לקרוא בימים אלה

  .בסמוך
*  

 כגון ראש חודש שחל , הוא מתקת אשי כסת הגדולה,שקריאת הפרשה שבספר שי(ג "רפב סי' עוד תבאר לעיל סי
  ).פרשיות שבחדש אדר'  וד,בשבת

ואילו זה . תקן משה רביו, ומין הקרואים שבה, שעצם קריאת התורה בראש חדש, והייו שכבר הובא לעיל
זה תוקן על ידי אשי כסת , ואחר כך פרשת ראש חדש,  קוראים בתחלה פרשת השבוע,שבראש חדש שחל בשבת

  .פרשיות היא תקת אשי כסת הגדולה' וכן קריאת ד. הגדולה
שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמעה כל אדם (ז "כדלעיל שם סט, ואף שפרשת זכור היא מן התורה

כמבואר בלקוטי , פרשת זכור היא תקת אשי כסת הגדולהמכל מקום קביעות שבת זו לקריאת ). מישראל
זה שקוראים אותה בשבת זה דוקא הוא , דאף שקריאת פרשת זכור היא מן התורה (1 הערה 190' א ע"שיחות חכ

  ).תקת חכמים

  :בתקות קריאת התורה, סיכום כל האמור לעיל
  .וגם את מין הקרואים שבהן, ועדמשה תקן קריאת התורה בשבת וימים טובים וראש חדש וחול המ) א(
  .ועזרא תיקן את מין הקרואים שבהן. הביאים שבימי משה תקו קריאת התורה בשי וחמישי) ב(
  .ואת מין הקרואים שבה, עזרא תיקן קריאת התורה במחה בשבת) ג(
  .חכמי המשה והגמרא ביררו הפרשיות לקרות בהם בימים טובים) ד(



 קורין שיהיו להם שתיקן ,ישראל בי אל' ה מועדי את משה וידבר 110שאמר 109לזה ורמז
  .בזמו ואחד אחד כל

  .113יום של בעיו יום טוב בכל בביא להפטיר תקו 112הגדולה כסת 111ואשי

  .ובביאים בתורה ויום יום כל עין ביררו 115והגמרא 114המשה וחכמי

 צאן לכם וקחו משכו בפרשת גברי חמשה פסח של ראשון ביום 116לקרות לו וסדרו

                                                                                                                                                             
 .פרשיות' בראש חדש שחל בשבת וד, תקו לקרות בספר שיאשי כסת הגדולה ) ה(

חמשה  (ג"ע ס"שו. )ובימים טובים חמשה (ז"ב הט"תפלה פי' ם הל"רמב. )ביום טוב חמשה (א, מגילה כאמשה  107
  .)גברי

משה רביו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר (א "רפב ס' תבאר לעיל סי,  חמשה גבריוהטעם שקורין ביום טוב
 בשביל המעלה והקדושה יתירה שיש בכל אחד על ,בשבת'  וששה ביום הכיפורים וזם טובורה חמשה גברי ביות

  ).חבירו הוסיף בו איש אחד
, ) מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמו,אל בי ישראל' שאמר וידבר משה את מועדי ה (א, משה מגילה לא 108

ללמוד מכאן שמצוה לקרות ביום המועד מעיי  (ה שאמר" שם די"רשו ,)וקורא מעיו של פסח(וברייתא שם 
 . )ומשה תיקן להם לישראל שיהו קוראין בכל מועד עיו (ח"ג ה"תפלה פי' ם הל"רמב. )המועדות

 ).  דקריאת התורה גופא תקתא היא,והא ודאי אסמכתא היא( כסף משה שם 109
 .משה שם. מד, ויקרא כג 110
  :ד- רפב' ולעיל סי, א"תצ סי' ולקמן סי, לפיושתבארו , פטרההסיכום תקות קריאת ה 111

  ).ה, תפח. א, רפד(תקו להפטיר בביא , )אטיכוס(ובימי השמד , אשי כסת הגדולה) א(
  ).ה, תפח(חכמי המשה והגמרא ביררו ההפטרות לכל יום טוב ) ב(
 ואיו עולה במין הקרואים, ם שבמועדיםבפרשת המוספיתחלה רבן סבוראי והגאוים תקו שהמפטיר יקרא ) ג(

  ).ו, תפח(
 ,רפב (ואיו עולה במין הקרואים, רבן סבוראי תקו שהמפטיר יחזור על פסוקים האחרוים שקרא השביעי) ד(

  ).יב
  ).יא, תצ(אלא שהוא עולה במין הקרואים , וכן תקו לקרא בחול המועד בפרשת המוספים) ה(
  ).יא, רפב(במין הקרואים בתעיות עולה המפטיר ) ו(

 וקראו בביאים מעין הפרשה ,שפעם אחת גזרו שמד על ישראל שלא יקראו בתורה(א "רפד ס' תבאר לעיל סי 112
  ). התקיו שיהא אחד קורא בביא מעין הפרשה, כשבטלה הגזרה וחזרו לקרות בתורהר כך ואח...

 תקו ... לפי שגזרו על ישראל שלא יקראו בתורה ,ולמה מפטירין בביאים(ומקורו באבודרהם שחרית של שבת 
  ). בביאים...לקרות 

והה אכתוב מה היא סבת ההפטרה כפי (ערך פטר ) ד"ג מ"הובא בתוספות יום טוב מגילה פ(ותפרש יותר בתשבי 
מה עשו ישראל לקחו , שאטיכוס הרשע מלך יון גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים, מה שמצאתי כתוב

המהג , ועתה אף שבטלה הגזרה... שעיה דומה לעין מה שכתוב בפרשה של השבת ההיא , רשה אחת מביאיםפ
  ).הזה איו בטל

  .) בביאים מתקת עזרא הוא...וראיתי שרביו תם  (לא' המכריע סיואילו רבי ישעיה מטראי כתב בספרו 
בית דיו של עזרא הם הקראים (ם "הקדמת הרמבכמבואר ב, ואפשר שכל אלו כללים בתקת אשי כסת הגדולה

ובסמיכות אליו התחילו גזירות ). ב, אבות א(משיירי כסת הגדולה ' ושמעון הצדיק הי). אשי כסת הגדולה
 ).ראה מראי מקומות וציוים(ואפשר שהיו בזה כמה שלבים . השמד של אטיכוס

 . )ייהולאפטורי בביא יומא בעי ( ראה שאילתות שאילתא כו113
 ... הראשון של חג ם טוב ביו...ם הכיפורים  ביו... בראש השה ... בעצרת ...בפסח קורין  (ב, מגילה למשה  114

 .)... בראשי חדשים... בפורים ... בחוכה ...ובשאר כל ימות החג 
 בעצרת ... ומפטירין ... יום טוב האחרון של פסח ... ומפטירין ... בפסח קורין ו רבןת (א, שם לאברייתא וגמרא  115

 ומפטירין ...הראשון של חג ם טוב  יו... ומפטירין ...ם הכיפורים  ביו... ומפטירין ... בראש השה ... ומפטירין ...

 אלא שבעלי הגמרא אפסיקוה ...ברייתא שלימה היא  (ה הכי"י שם ד" וברש....) ומפטירין ...אחרון ם טוב ה יו...
 לפי שהברייתא שית ,ימים לקרות ביום שי' מה תיקו האחרוים שהגו לעשות בלפרש בכל מועד יום ביום 
 .) אלא יום אחדום טובבארץ ישראל שאין עושין י

  .סדר קריאת התורה והמפטיר ביום ראשון של פסח תבאר כאן 116
  .ב"תצ ס'  לקמן סי–ביום השי של פסח 

  .ז"יג וסט- ח" לקמן שם ס–בימי חול המועד וימים האחרוים של פסח 



  .117וגומר

 ויאמר מתחילין ויש ,119'וגו ההיא בעת מן מתחילין יש .118ביהושע גלגל בפסח ומפטיר
  .121עכשיו והגין וכן ,120התקדשו העם אל יהושע

  ):122ב"רפ' בסי תבאר הקרואים מין על טוב ביום להוסיף יכול ואם(

 בסימן שתבאר כמו 123ההפטרה קודם תחלה בתורה שיקרא צריך בביא המפטיר ו
  .124ב"רפ

' ה למין עולה והיה ,יום של בעיו בתורה קורא היה הגמראו המשה חכמי ובימי
  .125גברי

                                                                                                                                                             
  .ב"ד וסי"תצד ס'  לקמן סי–בימי חג השבועות 

  .ז"תקפד ס'  לקמן סי–ביום ראשון של ראש השה 
  .א"תרא ס'  לקמן סי–ביום שי של ראש השה 

  .א"תרכא ס'  לקמן סי–ביום הכיפורים 
  .ד"תרכב ס'  לקמן סי–במחת יום הכיפורים 

  .ג- תרסב' תרט וסי' ע סי" בשו–בימי חג הסכות 
  .תרסט' ע סי" בשו–בשמיי עצרת ושמחת תורה 

  .ובפסקי הסדור אחר הלל. תרפד' ע סי" בשו–בחוכה 
  .ד"תרצג ס' ע סי" בשו–בפורים 

  .ובפסקי הסדור אחר הלל. תכג' ע סי" בשו–בראש חודש 
  .ב- א"קלה ס' ע סי" בשו–בימים שי וחמישי 

  .ד- רפב'  לעיל סי–ביום השבת 
  .ב"רצב ס' י לעיל ס–במחה בשבת 

  
*  

  ,ד בהפטרות של כל השה"מהג חב
  .רמא- רמ' ע" מבית הגזים" ב–ר הצמח צדק "מאדמו
  ).ז- טו' ע(ד ' וסי) ו' ע(ב ' ת תורת שלום סי" בשו–ע "ב "ר מוהרש"ע ומאדמו"ש "ר מוהר"מאדמו

 .'תהלת השדפס בסדור תורה אור ובסדור , "סדר ההפטורות שיש בהם חלוקי מהגים" ב–ומהגיו 
טור . )משכו וקחו לכם צאן(י "ורש, )אמר אביי והאידא הוג עלמא למיקרי משך (א, מגילה לא. א- כא,  שמות יב117

 .)מן משכו עד מארץ מצרים על צבאותם, חמשה גברי בפרשת בא(ג "סע "ושו
 .)ביהושע(י "ורש, )ומפטירין בפסח גלגל (א,  לאברייתא 118
ומפטירין ביום ראשון של  (י' ד סי"ש מגילה פ"רא .)ביהושע בעת ההיא (ח"ת הבהגהל, י שם" רש.ב,  יהושע ה119

 .)ומפטיר ביהושע בעת ההיא ( שםע"טור ושו. )פסח בפסח גלגל בעת ההיא
עד ואין יוצא ואין , וכן הוא במחזורים, ואו מתחילין ויאמר יהושע אל העם התקדשו (ו"סקי "ח .ה,  יהושע ג120

' ויש אומרים בסיום גם הפסוק ויהי ה. ש והטור"כוסחת הרא, מתחילין מן בעת ההיא, ובחומשין יש וסחת. בא
 ).את יהושע

  .כז, ו. א,  ו–ב , ה. ז- ה,  יהושע ג:ד" מהג חב וכן הוא121
 ולא היתה התקה אלא כדי שלא יפחתו ממין ,ואם רצו להוסיף על מין זה יכולים להוסיף כמו שירצו ( סעיף א122

 אם יקרא בו ששה או , כדי שלא יהא שוה עם יום הכיפורים ושבת,' אין מוסיפים על הם טובם שביו ויש אומרי.זה
 ).126והערה (ו " וראה לקמן ס.)כ הגו במדיות אלו כסברא אחרוה" ואעפ.והסברא ראשוה עיקר... שבעה 

מפי מה המפטיר (א ,  מגילה כג).צריך שיקרא בתורה תחילהר יהושע בן לוי המפטיר בביא "א(ב , סוטה לט 123
 ). מפי כבוד תורה,בביא צריך שיקרא בתורה תחלה

 כדי שלא , יפטיר בביאר כך ואח, ויברך עליה תחלה וסוף,המפטיר בביא צריך שיקרא בתורה תחלה ( סעיף י124
 .)עולים הראשוים בתורה לבדה אם יקרא בביא לבדו כמו שקראו ה,יהא כבוד תורה וכבוד ביא שוה

 ויש ...' והמפטיר עולה למין ז(א "רפב סי' לעיל סיוכד. ל כדעה זו"דקיי, גברי' שהיה עולה למין ז, וכן בשבת 125
 . ) והעיקר כסברא הראשוה...' אומרים שאיו עולה למין ז



 המוספין בפרשת המפטיר שיקרא ,אחריהם הגאוים ההיגו וכן ,תקו סבוראי ורבן
 הוא ברוך הקדוש לפי אברהם שאמר ,127חכמים שאמרו מה על להם וסמכו .126שבפחס
 בי על יהא מה שיסמוכו המ על להם אין קיים המקדש בית שאין בזמן עולם של רבוו

 כבר הוא ברוך הקדוש לו אמר .והפלגה המבול כדור להם עושה אתה שמא ,כשיחטאו
 לפי מקריבין כאלו עליהם אי מעלה בהם שקורין זמן כל ,קרבות סדר להם תקתי
  .עוותיהם כל על אי ומוחל קרבן

 די ולא .128למפטיר יהוהש יום של לעיו אחד ,תורות ספרי שי להוציא צריך ולכתחלה
 בציבור תורה ספר גוללין שאין לפי ,המוספין פרשת עד אחר כך ולגלול אחד תורה בספר
  :ש"ע 129ד"קמ' בסי שתבאר כמו הציבור כבוד מפי

                                                 
שת פיחס ובחדש הראשון וקורא המפטיר בפר, ומוציאין ספר תורה אחר(סדר פסח ,  סדר רב עמרם גאון126

 ,הא שאו מעמידין ספר תורה שיה במועדות (ה ושאר"ב ד,  מגילה ל'תוס ). ומפטיר ביהושע,בארבעה עשר יום
או מוציאין שתי  (י'  סיד"שם פש "רא. ) אך בסדר רב עמרם ישו, לא מציו סמך בתלמוד,וקורין בקרבות היום

ס תקוה "ואפשר שאחר ששלם הש. יו שוי לא במשה ולא בגמרא וזה א. וקורין אחת בקרבות היום,תורות
או מלבד סדר פרשיות מוציאין  (ה ומדאמרין"ד) ב, י(ן שם "ר. ) וישו בסדר רב עמרם, או הגאוים,רבן סבוראי

 ,או מוציאין שי ספרים (מרדכי שם רמז תתלא. ) כך הוא בסדר רב עמרם, לקרות בו בקרבות היום,'ת ב"ס
 רשתמה שקורין פ (ג"א סק"מ. ) אך בסדר רב עמרם ישו, וזה לא מציו בתלמוד,קורין בו קרבן דמוסף ביומוו

  .) רק הגאוים תקוה, לא מציו בגמרא,ום טובהמוספין בי
*  

  :פרטים' ויש בזה ד
  ).כמבואר כאן(שיקרא המפטיר בפרשת המוספין ) א(
  ).לקמן בהמשך הסעיף(ספרי תורות ' להוציא ב) ב(
  ).יג, רפב(גברי ' איו עולה למין ה) ג(
  ).יא, תצ(גברי ' ולכן אומרים קדיש אחר סיום ה) ד(

 כגון ... והמפטיר קורא בשי , והגים להשלים המין בספר ראשון,ספרים' ביום שמוציאים ב(ג "רפב סי' כדלעיל סי
' לא מתקת הגאוים כמו שיתבאר בסי וקריאת פרשה זו איו א,'בכל יום טוב שקורין פרשת המוספין בספר ב

 א"תצ סי' לקמן סי).  לקרות בפרשת המוספים,שתקו הגאוים להוציא לכל יום טוב ספר שי(רפג ' סי). ח"תפ
 בפרשת שקורא והמפטיר ,היום בפרשת גברי' ה דהייו ,הקרואים מין שלם טוב ביום ... סבוראי רבן תקו(

  .) לכן מפסיקין בקדיש ביתיים,ב"רפ' מו שתבאר בסיכ, הקרואים ממין איו המוספין
 השביעי היה משייר כמה פסוקים בפרשה ...בימי חכמי הגמרא (ב "רפב סי' תבאר לעיל סי, וכעין זה לעין שבת

לומר קדיש אחר ששלם מין הקרואים קודם  ואחר חבור הגמרא תקו רבן סבוראי... שיקראם המפטיר 
 לכן ההיגו שיגמור השביעי או  ...י אפשר שהשביעי ישייר כמה פסוקים בפרשה להמפטיר ואם כן א...המפטיר 

  ).'פסוקים לפחות ממה שקרא כבר הז'  והמפטיר חוזר וקורא ג, ויאמרו קדיש,האחרון כל הפרשה
לקרות  ,תקו רבן סבוראי להוציא ספר תורה שיה בכל יום(א "תצ סי' תבאר לקמן סי, כ לעין חול המועד"משא

ובפסקי הסדור ). גברי' פרשיות היום רק ג'  אזי אין קורין בד,'בו פרשת המוספין שבפיחס דהייו והקרבתם וגו
יוצא אם כן שפרשת המוספין היא ). קדיש על ספר תורה. גברי' חול המועד ד... וקוראין (לפי מוסף ראש חדש 

  .והקדיש בא אחריו, הקרואים שבחול המועד' ממין ד
באב ושאר תעיות ציבור ויום ' אבל בט(א "רפב סי' כדלעיל סי, מים גם המפטיר הוא ממין הקרואיםולפע

 .)' המפטיר הוא מהג,' שאין יכולים להוסיף על ג,הכיפורים במחה
ה כבר " אמר לו הקב,'ע וכו"ה רבש" מהא דאמר לקמן אמר אברהם לפי הקב,קצת יש סמך לדבר(שם ' תוס 127

  ).רבות כל זמן שקורין בהןתקתי להם סדר ק
ו ישראל חוטאים לפיך ואתה עושה להם "ע שמא ח"ה רבש"אמר אברהם לפי הקב (ב,  לאוהייו כדאמרין התם

 אמר לו כבר תקתי להם סדר , בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם...כדור המבול וכדור הפלגה 
 .)ילו מקריבין לפי קרבן ומוחל אי על כל עוותיהם כל זמן שקוראין בהן מעלה אי עליהן כא,קרבות

 ג"ע ס"טור ושו. )או מוציאין שתי תורות (ש שם"רא. )שאו מעמידין ספר תורה שיה במועדות (שם'  תוס128
  .)מוציאין שי ספרים(
' לקמן סי. )'שקורין פרשת המוספין בספר ב, יום טוב... ספרים ' ביום שמוציאים ב (א"רפב סי' לעיל סיכן הוא ו

 ).ח"תפ' ספרי תורה מטעם שתבאר בסי'  מוציאין ב...של שבועות ' ביום א(ד "תצד ס
 .)מפי כבוד הצבור,  בצבורפר תורהאין גוללין ס (ג"ע שם ס"שוב 129



  סיום הזכרת הגשם

 איו ץ"והש ,פסח של' א יום מוסף בתפלת הגשם מזכיר שהציבור אלו במדיות והגין ז
 מתפלת מזכירין אין הציבור גם להזכיר ץ"הש שפסק חרולא ,התפלה בחזרת מזכיר
  .ש"ייע 131ד"קי' בסי שתבאר כמו 130ואילך המחה

 עוד יזכיר לא הוא גם ,להזכיר ץ"הש שפסק לאחר עד המוסף תפלת שאיחר היחיד ואף
  :ש"ייע 132שתבאר מטעם

  הזכרת קרבנות מוסף

  .133בתורה יםכתוב שהם כמו היום קרבות להזכיר הגו המוספין תפלת בכל ח

  .134ט"מ' סי עיין ,הספר מתוך הפסוקים אותם וקורא

  .135יצא בתורתך עליו שכתבת כמו שאמר כיון ,הזכיר לא ואם

 ,136כפור ויום השה ובראש רגלים בשלש מדיות במקצת לכתחלה אפילו והגין וכן
 בשלש אפילו לכתחלה לאמרם והגין אלו במדיות אבל .137א"תקצ' בסי שיתבאר מטעם

                                                 
צ " ששש אומריים י ...לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, ואו בי אשכז לא מזכירין טל (ג"קיד ס'  סיא"רמ 130

ששמעו כבר ,  ואין פוסקין עד מחה,אבל הקהל מזכירין, זכיר בתפלת מוסף יום טוב הראשון של פסחפוסק לה
א דהצבור מזכירין " דשם פסק רמ,ג"ד ס"קי'  סייין לעילוע (ד"א סק"מ. )וכן והגין, צ שפסק בתפלת המוסף"מש

ואין מזכירין גשם מכאן (ז "י סק"ח. ) אז הם פוסקים במחה,ץ איו מזכיר במוסף" עד שישמעו שהש,במוסף
גם הציבור איו מזכיר הגשם מתפלת מחה , צ תפלתו במוסף ואיו מזכיר גשם"אחר שהחזיר הש, פירוש, ואילך
 .)ואילך

 ואין הכרזת טל סימן כלל להפסקת , במקום הגשם,שאין והגין להזכיר טל בימות החמה(ובמדיות אלו  (ב" ס131
 אבל .ץ שפסק בתפלת מוסף" ששמעו כבר מש, מלהזכיר גשם עד תפלת המחה והגין שלא להפסיק,)הזכרת גשם

  ).ץ מזכירין הגשם בתפלת לחש"בתפלת מוסף כל הקהל וגם הש
*  

מזכירים מוריד הטל , אמם בוסח הסדור של רביו. כל זה הוא במקומות שאין והגין להזכיר טל בימות החמהו
 ,אין פוסקין מלהזכיר עד שמכריזין בבית הכסת מוריד הטל(ב "סקיד ' ולפי זה תבאר לעיל סי. בימות החמה

 במקומות שוהגין לומר מוריד הטל במקום מוריד הגשם בימות ,קודם תפלת מוסף יום טוב הראשון של פסח
  ). שהכרזת הטל סימן הוא להם להפסקת הזכרת הגשם,החמה

 כיון שכבר , לא יאמר משיב הרוח,ץ מוסף" ש דאם יחיד איחר תפלתו עד אחר שהתפללוראה לי(ק ד "סא " מ132
וכן . היחיד שאיחר תפלתו במוסף עד אחר שהתפלל השליח ציבור... איו מזכיר הגשם (ק ז "סי "ח. )ץ"פסק ש

 .)א"העלה במ
כשהוא אומר כמו שכתבת עליו בתורתך , הגו העם בכל תפלות המוספין(סוף ספר אהבה בסדר התפלות ם "רמב 133

ובהגהות . )וקורא אותם הפסוקים, מזכיר קרבות אותו היום כמו שהם כתובים בתורה, בדךעל ידי משה ע
 ).ת במחזור שלו"וכן הגיה ר(ק ד "מיימויות שם ס

 .הגו לקרות פרשת הקרבות וכן שאר פסוקים כגון זמירות ושירת הים וקריאת שמע וכיוצא בזה הכל בעל פה" 134
 מכל מקום כל דבר שהוא שגור ורגיל בפי ,אי אתה רשאי לאמרם בעל פהל דברים שבכתב "ואף על פי שאמרו חז

  ".אסור אף על פי ששגור בפיו , אבל אם לא שגור בפי הכל.הכל כגון אלו שאמרו מותר
 .לכן צריך לקראם מתוך הספר, )137כדלקמן הערה (וכיון שפסוקי המוספין אים שגור בפי הכל 

כלומר כיון שאמר עשה וקריב לפיך (י "ורש, )כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב איו צריך(א , ]ה[ה ל"ר 135
כיון , ואם לא הזכיר (ם שם"רמב. )לומר מקראות המוספין אין צריך, כמצות רצוך כמו שכתבת עליו בתורתך

 .)שוב איו צריך, שאמר כמו שכתבת עליו בתורתך
 ).המהג פשוט בכל בי ספרד שאין מזכירין פסוקי קרבן מוסף כלל(ב "תקצא ס'  סיע"שו 136
 , שרגילין בהם ולא יבאו לטעות,והגין בספרד שאין אומרים פסוקי המוספין אלא בשבת וראש חודש ( סעיף ה137

  .) שמא יבואו לטעות על ידי כך ותתבלבל תפלתם,אבל בשאר המועדים אין אומרים פסוקי המוספין
 דרגילי ולא אתי ,אש חדשוהגו בספרד שאין מזכירין פסוקי מוספין אלא בשבת ור(ד "ד סי"ה פ" רש"ומקורו ברא
 ). דאתי למיטעי בהו, אבל בכל המועדות אין מזכירין,למיטעי בהן



  :139שם שיתבאר כמו 138כפור ויום השה וראש םרגלי

  העומר וספירת פסח של שני ליל תפלת סדר תפט
  סעיפים' ל ובו

  חיוב הספירה וזמנה

 מיום ,143 שבעה שבועות ימים142ר כל אחד מישראל]ו[ שיספ141 עשה מן התורה140 מצותא
 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר 145 שאמר,144הבאת קרבן העומר

  .שבע שבתות תמימות תהייההתופה 

 כמו , תספר לך יכול בבית דין147ודרשו חכמים, ' שבעה שבועות תספר לך וגו146ואומר

                                                 
 אחר שאמר על ידי משה עבדך ,ווהגין לומר בכל יום טוב בתפלת מוסף פסוקי מוסף היום (ג" סוף סא"רמ 138

הוסח  וכן הוא. )אש השהוהמהג הפשוט באשכז ובגלילות אלו לומר פסוקי מוסף ר(ב "צא סתק' ובסי, )כאמור
 . רביובסדור

  ). ווהגין לומר פסוקי המוספין אפילו ביום טוב,אבל במדיות אלו אין חוששין לכך(ה "ס 139
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 140

  ).ד- א"ס(חיוב הספירה וזמה ) א(
  ).ו- ה"ס(ם והשבועות ספירת הימי) ב(
  ).יא- ז"ס(וסח הספירה ) ג(
  ).טז- ב"סי(אם סופרים בין השמשות ) ד(
  ).ז"סי(אכילה קודם הספירה ) ה(
  ).כב- ח"סי(טעה בספירה ) ו(
  ).כה- ג"סכ(שכח לספור לילה אחד ) ז(
  ).ז- ו"סכ(כשמקדשים ומבדילים בבית הכסת ) ח(
  ).ח"סכ(של פסח ' פיוט מערבית בליל ב) ט(
 ).ל- ט"סכ(חדש בזמן הזה ובחוץ לארץ ) י(

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שאמר (ב "ז הכ"תמידין ומוספין פ' ם הל" רמב141
  ).וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות

או לדעת הפוסקים שגם ). 155ראה גם לקמן הערה (שחיובו לדברי הכל מן התורה , בסעיף זה מיירי בזמן הבית
ואשר כן עיקר , יביא דעת הסוברים שבזמן הזה הוא מדברי סופרים) סעיף ב(ולקמן . בזמן הזה הוא מן התורה

  ).56 הערה 16' ח ע" חללקוטי שיחותראה (
ואחר ".  ידי חובתו מן התורהואם לא עשה כן לא יצא... מן התורה צריך למות : "שמתחיל) סעיף ה(וכן הוא לקמן 

  .מבאר להדעה שבזמן הזה הוא מדברי סופרים) בסעיף ו(כך 
). שכל אחד חייב לספור(י שם "רש). שתהא ספירה לכל אחד ואחד, תו רבן וספרתם לכם(ב , מחות סה ברייתא 142

ויתבאר ).  לעצמוומצוה על כל אחד לספור(א "ע ס"טור ושו). מצוה זו על כל איש מישראל(ד "ם שם הכ"רמב
 .לקמן בהמשך הסעיף

  ".ומיחייבין למימי יומי דשבעה שבועי): "ב, פסחים כז(ף " רי143
): בהר פרשה ב(ואיתא בספרא , "וספרת לך שבע שבתות שים): "ח, בהר כה(והייו למעט ממה שאמר לגבי יובל 

, "שבע שבתות"ת העומר אמר כ כאן בספיר"משא". תלמוד לומר שבע שבתות שים, יכול שבע שבתות ימים"
  ".שבועות ימים"שהם 

 .ויתבאר לקמן סעיף ה". צריך למות הימים וגם השבועות"בספירת העומר , בוסף לכך
 .כדלקמן סעיף ג, ז יסן"ט -  הבאתו שביום,  הייו מליל קצירתו144
 ).שיספור כל אחד מישראל, "לכם"אשר בפסוק זה אמר (טו ,  אמור כג145
 ").לך"אשר בפסוק זה אמר (ט ,  ראה טז146
ה " מחות שם ד'תוס). מין לכל אחד ואחד, בבית דין, שבעה שבועות תספר לך( דברים פיסקא קלו ספרי 147

מ ' י סי"ש פסחים פ"רא). ושמא בית דין סופרין, דאבית דין קאמר להו רחמא, גבי יובל כתיב וספרת לך(וספרתם 
אבל , שהיו מברכין בכיסת השה, והתם הספירה בבית דין, י שמיטהכדכתיב גב, פירוש מדלא כתיב וספרת לך(

 ).וספרתם לכם משמע ספירה לכל אחד ואחד



 תלמוד ,148ביובל שסופרין בבית דין שבע שבתות שים ומקדשין שת החמשים ליובל
  .150 כדי לסופרה לכל אחד ואחד149לומר וספרתם לכם

אף אם אחד מצוה לחבירו , ד כולם יכולים לספור בע,152 או שליח צבור,151ואין הציבור
כשלא שמע הספירה מפי , 153 איו יוצא ידי חובתו,שיספור בשבילו ועשאו שליח לכך

  .חבירו

 אם תכוין לצאת ידי חובתו בשמיעה ,154אבל אם הוא בעצמו שמע הספירה מפי חבירו
 שהשומע הוא , יצא ידי חובתו מן התורה,155 וגם חבירו המשמיע תכוין להוציאו,זו

                                                 
וספרת לך (ספרא בהר פרשה ב ). וקדשתם את שת החמשים שה... וספרת לך שבע שבתות שים (י - ח,  בהר כה148

 שים ולקדש שת החמשים שאמר מצות עשה לספור שבע שבע(א "י ה"קדוש החודש פ' ם הל"רמב). בבית דין
 ).ושתי מצות אלו מסורין לבית דין הגדול בלבד, וקדשתם את שת החמשים' וספרת לך שבע שבתות שים וגו

תו רבן וספרתם לכם שתהא ( שם מחות). כל אחד ואחד, תלמוד לומר וספרתם לכם ממחרת השבת( ספרי שם 149
  .ח שם"פר. ב" סקא"ז ומ"ט. א"לבוש ס ).ספירה לכל אחד ואחד

שבית דין (ספירה תלויה בבית דין , תספר לך): "ב, מחות סה(מפרשין , תספר לך) ט, ראה טז(ומה שאמר בתורה 
): טו; יא, אמור כג(הייו ללמד על מה שאמר , "יצאת שבת בראשית, מחרת יום טוב) ... י"רש, קובעין המועדות

 .כדלקמן סעיף ג, "ב הראשון של פסחממחרת יום טו"שהכווה היא , "ממחרת השבת"
אם העובר קו התאריך , )ג אגרת תצד"ח(ובאגרות קודש , )997-1001' ג ע"ח( על פי זה מסתפק בלקוטי שיחות 150

או לפי חשבון הספירה של שאר , "לסופרה לכל אחד ואחד"כאמור כאן , צריך לספור לפי החשבון של ימי ספירתו
  ". בלי ברכה–ובמילא , וכיון דיש סברות לכאן ולכאן סופר שתיהם): " קכ'שם ע(ומסיק . תושבי המקום הזה

וליתר שאת , )שלדעתי זוהי העיקרית אצלו(יספור על פי מה שהתחיל  (רחצ'ז אגרת ו"שוב דן בזה באגרות קודש חי
 הייו –וגם שזהו היפך לעין הספירה . דמחזי כשיקרא(ולא בסמיכות , ובהפסק בייהם, גם כפי שסופרים כאן

  .))ספירות' סופר ב' יכול לברך אפילו אם כל הימים הי' ע אם הי"שלכן צ, בירור ולא ספק
שאף שאין ספק שצריך להמשיך דוקא , ד ראה בהוגע למיו ולברכה"לפע (י זוין"אל מוהרש, תטו'אגרת ובו

 וישמע –' ת טוב אל וכוהה מהיו, ויכול גם כן לברך, שהרי מופרך לכפול ספירה אחת פעמים, בספירתו שלו
שלכן אין סתירה , ולא על מספר היום, שהרי הברכה היא על עצם המצוה[הברכה מאחד שבכאן ויכוין לצאת בה 

ר בקשר עם עבודתו בספריו כראה שעבר על "וכיון שכת] ... א יום"במה שלהמברך הוא יום שלשים ולהשומע ל
  .)ח מראש"ות. כמובן בצירוף דעתו הוא, ודיעיי, ט בזה"בטח אם ימצא שקו, ת מהאחרוים"כמה שו

 ולא כספירת ,ועל דרך וספרה לה (בפי עצמו שעל כל אחד ואחד לספור בפירושהתורה אמרה  (תקד'אגרת ובו
  .))ב, ה וספרתם מחות סה" ראה תוד–שמיטות ויובלות 

626הערה , א"תצד ס' סיולקמן  (כמבואר שם ושם, ל תלוי גם יום קביעת יום חג השבועות אצלו"ובכל ה. 
שהובררו (שטובי העיר  (ז"כדלקמן הלכות זקי גוף ופש סט, שהם במקום הצבור,  הוא הבית דין וטובי העיר151

הבית ... הרי הם עומדים במקום כל הצבור ) ותמו מדעת רוב הצבור או על פי הגורל שהסכימו עליו רוב הצבור
 .)יר תמו מדעת רוב הצבורדין שבע

). ולא שליח ציבור בשביל כולן, תו רבן וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד(לב ' ו סי" אגודה מחות פ152
  .ד"י סק"הובא בח

שזה . רק מיה שליח צבור שיספור בשביל כל הקהל, שאם הקהל לא ספר בעצמו) א(: אופים' ויש לפרש זאת בב
שבזה יובאו לקמן בסמוך שתי . שהקהל שמע הספירה מפי השליח צבור) ב. (כמבואר כאן, תאיו מועיל לכל הדעו

 .דעות
ספירת העומר שאי אפשר להתקיים על ... הכא שאפשר להתקיים על ידי שליח ): "ה ואיכא"א ד, פסחים ד(ן " ר153

  ". ידי אחר
שזה איו .  איו שומע הספירה מפיווהוא, שממה את חברו לספור בשבילו) א: (אופים' וגם זאת יש לפרש בב
 .שבזה יובאו לקמן בסמוך שתי דעות. שגם הוא שומע הספירה מפיו) ב. (כמבואר כאן, מועיל לכל הדעות

מי שחזר וברך לאחר . שאלת עוד כשהחזן מקדים לברך והקהל עוין אחריו אמן (תח' א סי" חא"רשבת ה" שו154
הרי . )צריך לחזור ולברך, היחידים שלא לצאת בספירת שליח צבורתשובה אם דעת . מיכן אם היא ברכה לבטלה

  .יוצא" לצאת בספירת שליח צבור"שבשומע ודעתו 
ואפשר כיון דקיימא לן דשומע הוי כעוה הוי ליה כאלו ספר הוא (ב " סקא"מ. א"ה כתב הרשב" די"בהובא ב
אבל לעולם דגם בספירה אם ...  כלום דהא ודאי אם אמר לחבירו שיספור בשבילו איו(ק א " סח"פר). בעצמו

  ).כן ראה לי, דשומע כעוה, שמע יצא
 אבל עדיין צריך לחזור ,"לחזור ולברךצריך "שאם דעתו לצאת אזי איו , א" הרשבאבל יש מדייקים מסוף דברי[

 ].דלקמן' כדעה הב, ולספור
  ). ן לצאת יצאוהוא כיו, אם כיון השליח ציבור בפירוש לפוטרו מן הספירה(ח שם " פר155



  .157 והוא ששמע מפי המחויב במצוה זו.156ומרכא

 שכל אחד , שצריך שתהא ספירה לכל אחד ואחד ממש,158ויש חולקין על זה ואומרים
  .ץ" שלא לסמוך על שמיעת הספירה מהש,159 ויש לחוש לדבריהם לכתחלה.יספור בעצמו

 שעשרה ,161 אף אם הוא יודע לברך בעצמו, לכתחלה160ץ"אבל הברכה יכול לשמוע מהש
                                                                                                                                                             

אם תכוין התוקע להוציא את השומע ידי חובתו ולא תכוין  (ז"תקפט ס' לקמן סיכד, לעין תקיעת שופרהוא וכן 
, או שתכוין השומע לצאת ידי חובתו ולא תכוין התוקע להוציא את השומע, השומע לצאת ידי חובתו בשמיעה זו

  ".תכווו שיהם שומע ומשמיעעד שי, לא יצא השומע ידי חובתו, אלא תקע לעצמו
ל "שבזה קיי, )פ בזמן הבית"עכ(שחיוב ספירת העומר הוא מן התורה , וכל זה לפי מה דמיירי כאן מעיקר הדין

ואם , כל המצות צריכות כווה לצאת ידי חובה בעשיית אותה מצוה (ה"ס ס' כדלעיל סי, שמצות צריכות כווה
תעסק בעלמא או לכווה אחרת ולא לשם אותה מצוה לא יצא ידי עשאה בלא כווה לצאת ידי חובתו אלא כמ

. והלכה כסברא הראשוה. ויש אומרים שמצות אין צריכות כווה ואף המתעסק יצא בדיעבד. חובתו מן התורה
ויש , אבל בשל דברי סופרים יש אומרים שהלכה שאין צריכות כווה, במה דברים אמורים במצות של תורה

  .)חולקין
שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין מקריבין העומר אין "שהעיקר הוא ) ב"לקמן ס( מה שיתבאר אבל לפי

ואף ): "ב"לקמן סי(לפי זה יתבאר ". אלא מדברי סופרים שתיקו זכר למקדש, מצוה זו והגת כלל מדברי תורה
ומרים שמצות מדברי ויש א, מכל מקום הספירה בזמן הזה מדברי סופרים, להאומרים שמצות צריכות כוה

  ".סופרים לדברי הכל אין צריכות כווה
 כדלקמן שם, אם כן אין צריכות כווה גם כדי לצאת בספירת חבירו, וכיון שאין צריכות כווה על עצם קיום המצוה

וגם הוא , אלא ששמע הספירה מן אחד מן הציבור שספרו ולא תכוין כלל להוציאו, ואפילו לא ספר עמהם כלל(
 ה ... תכוין לצאת בשמיעה זו אלא שמע לפי תומו לאה כלל... שהשומע כעולהאומרים שמצות אין צריכות כוו(.  

 .יתבאר לקמן שם, ורוצה לברך ולספור בעצמו, ץ"ואם הוא שמע מהש
... אם כמה אשים מתעטפים כל אחד בטליתו בבת אחת (א "ח סי' וכדלעיל סי. ח שם"פר. א שם"מ. ב,  סוכה לח156

למקומות רבים ושם סמן ). דשומע כמדבר,  רצו האחד מברך והאחרים שומעין ועוין אמן ויוצאין בזהאם
  ).י' ג סי"ת משה הלכות חי"ראה שו. כמברך, כעוה, שומע כמדבר(שזכרה הלכה זו 

אדם יוצא ידי אין  (ד"ריג ס' סיכדלעיל , גם בזה סגי. איה ברכההרי ש, ואף שכאן לא שייכת עיית אמן על הספירה
ואז יוצא ידי חובתו בדיעבד ...   אלא אם כן שמעה מתחילתה ועד סופה,חובתו בשמיעת הברכה אפילו עה אמן

  .)אפילו לא עה אמן
שהרי לא (כ בספירת העומר שלא שייך בה עיית אמן "משא, בהם עיית אמןששייכת פ בברכות "ושם מיירי עכ

  ?כאילו אומר בעצמו, האיך מועלת גם כאן שמיעת הספירה, )ירהולא על הספ, תקה אמן אלא על הברכה
  ). בלא עיית אמן" (יוצא בשמיעה): "ה"סא סכ' סי(שתבאר לעיל , הה באמת מציו כן גם בקריאת שמע

בי הבית שהן יוצאין  (ד"תעג סכ' כמבואר לעיל סי, וכעין זה מוצאים גם לעין מצות אמירת ההגדה של פסח
  . עיית אמןבהןפ שלא שייכת "אע, לכמה מצות שיוצאים בשמיעה) הערה קצט(שם סמן ו. )הביתבשמיעה מבעל 

כל (א "א הי"ברכות פ' ם הל"רמב). כל שאיו מחוייב בדבר איו מוציא את הרבים ידי חובתן(א , ה כט" משה ר157
הוא שיהיה המברך חייב ו... השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד סופה ותכוון לצאת בה ידי חובתו יצא 

  ).באותה ברכה
 .ר"ושם סמן לשאר המקומות שהובא כלל זה בשוע, )והערה מא(ו "תעט ס' עיל סיוכן הוא ל

שכן , ואין אחד יוצא בספירת חבירו אפילו אומר אמן, ומצוה על כל אחד מישראל לספור לעצמו(א " לבוש ס158
  ).משמעות וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד

וכן הוא . ולא שליח ציבור בשביל כולם, לשון אגודה במחות וספרתם לכם שיהא ספירה לכל אחד ואחד(ד " סקי"ח
, ג דשומע הוי כעוה"ואע. ו להדיא"קכ' סי) א"ח(א בתשובה "וכן כתב הרשב. ס ופוסקים ראשוים"משמעות הש

שהביא ) שם סימן תח(א בתשובה "רשבוהוא מדברי ה. ה"בהג' כמו שכתב הרב בסעיף ג, הייו דוקא לעין ברכה
  ).וספרתם שיהא הספירה לכל אחד ואחד, אכן הספירה מתמעט מן המקרא להדיא. י"בב

 .בהגהותיו כאן' ש דברי חמי"וראה מ
 . ולעין בדיעבד יתבאר לקמן סעיף יב159
תשובה תחלת כל . ..שליח צבור אומר הברכה בקול רם ... שאלתם עוד מפי מה (קכו ' א סי" חא"רשבת ה" שו160

וכל שכן כאן שאין עיקר המצוה ... ששליח צבור מוציא את השומעים שהשומע כעוה ואפילו לכתחלה , דע, דבר
הובא ). ואם ירצה השומע יוצא ידי חובה על ידו מן הברכה ואחר כך כל אחד סופר לעצמו, הברכה אלא הספירה

 .א שם"במ
אדם  (א"ח סי' כדלעיל סי, ו יכול להוציא את מי שיודע לברך בעצמואזי אי, ץ איו סופר עתה" כי דוקא אם הש161

כיון שהוא עצמו אין צריך לברך , אחר שאיו מתעטף עכשיו בציצית איו יכול לברך כדי לפטור את המתעטף
 כיון, פ שאין צריך עכשיו לברכה זו"יכול לברך לו אחר אע, ואם המתעטף הוא בור שאיו יודע לברך. עכשיו ברכה

  .)שכל ישראל ערבים זה בזה אם כן גם הוא צריך לברכה זו עכשיו



 כמו שתבאר בסימן ,163 יכול אחד מהן לברך בשביל כולם162 מצוה בבת אחתשעושין

                                                                                                                                                             
. אף את מי שיודע לברך בעצמו, לכן יכול להוציא את כולם בברכה, ץ סופר עתה גם בשביל עצמו"כ כאן שהש"משא

אף שגם הם יודעים , ץ מוציא בברכתו את כל הקהל"שהש, וכמו שאו והגים בתקיעת שופר וקריאת המגילה
  .צמםלברך בע

אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו כיון שהוא  (ו"רעג ס' סילעיל כמבואר , "לכתחלה"והוסיף רביו כאן תיבת 
לכן יכול , ץ עדיין לא ספר לעצמו"כיון שהש, כ כאן"משא. ) לכתחלהאיו צריך לקידוש זה אין לו לקדש לאחרים

 . אף לכתחלה–להוציא אחרים בברכתו 
  ).עושין כולן מצוה אחת אחד מברך לכולן... עשרה שהיו (כ "ו ה" תוספתא ברכות פ162

אם כמה אשים מתעטפים כל אחד בטליתו  (א"ח סי' כדלעיל סי, אבל באמת אין צריך עשרה כדי להוציא את חברו
  .)ואם רצו האחד מברך והאחרים שומעין ועוין אמן ויוצאין בזה דשומע כמדבר, בבת אחת כל אחד מברך לעצמו

כגון שכל אחד מתעטף בציצית , אף שכולן מצוה אחת, אם כל אחד עושה מצוה בפי עצמו (ו"ריג ס' לעיל סיוכן הוא 
  .)הרשות בידם אם רצו אחד מברך לכולם, או לובש תפילין

' דהייו כשיש שם ט, ץ את הצבור"איו מוציא אלא ש (ד"ט ס' תבאר לעיל סי, ב"ץ וכיו"ורק לעין חזרת הש
אלא בברכת ההין וברכת ... ואין יחיד מוציא את היחיד , שומעין יחיד הוא' אבל כשאין ט, ן אמןהשומעים ועוי

  .)המצות וכיוצא בהן משאר כל הברכות
ץ את "שיחזיר הש, שכך היתה התקה בתחילה כשתקו תפלת הציבור (תקצד' וטעם החילוק בים תבאר לקמן סי

,  ואם איו מתפלל תפילת הציבור איו יכול להוציא אחרים בתפלתו,התפלה בקול רם כדי להוציא מי שאיו בקי
אבל בתפלה צריך כל אחד ואחד לבקש , שהתפלה איה כשאר ברכות שאדם יוצא ידי חובתו בשמיעה ועיית אמן

, אבל בתקיעות יכול אדם לצאת בשמיעה. אלא אם כן הוא שליח ציבור, ואין כון לבקש על ידי שליח, רחמים
  .)ואפילו אם אין שם ציבור שישמעו עמו, וא יודע לתקוע בעצמואפילו ה

, )שעובר לפי התיבה לתפלת ערבית בעשרה דוקא(ץ "כי לפועל מיירי הכא בש" עשרה"ואפשר הטעם שהזכיר כאן 
 .ל"ולכן כתב רביו כאן כלשון התוספתא ה. ואחר כך מברך על ספירת העומר לפי הקהל

ריג ' והטעם לכך תבאר לעיל סי. ויכול גם כל אחד לברך לעצמו, ץ"עת הברכה מהש אבל איו חייב לצאת בשמי163
, כגון שכל אחד מתעטף בציצית, אף שכולן מצוה אחת, אם כל אחד עושה מצוה בפי עצמו, בברכת המצות (ו"ס

חד מברך ואם רצו כל א, הרשות בידם אם רצו אחד מברך לכולם כדי לקיים ברב עם הדרת מלך, או לובש תפילין
מצוה שאחד מברך , כגון שמיעת קול שופר או מגילה, כשכולם מקיימים המצוה ביחד... כ "משא... לעצמו 
  .)לכולם

כיון שהם יוצאים ממו גם בשמיעת קול , ץ"שבשופר ומגילה יוצאים כולם בשמיעת הברכה מהש, ומטעם זה הוג
  .כיון שכל אחד סופר לעצמו, לעצמוכ בספירת העומר הוג שכל אחד מברך "משא. שופר או מגילה
הייו כי בזה מתקיים במקצת ). אף שכל אחד מברך לעצמו(וכולם עוים אמן , ץ מברך בקול רם"ומה שהגו שהש

  .וכל אחד מברך אחר כך לעצמו, ץ"אלא שהקהל איו יוצא בברכת הש". ברב עם הדרת מלך"פ "עכ
*  

ומלבד זאת , ץ מברך בקול רם והקהל עוים אמן"שהש, יפוריםוכעין זה והגים בברכת שהחייו שבליל יום הכ
  . מברך גם כל אחד בעצמו

יברך כל  (ח"תריט ס' שתבאר לקמן סי, אלא שמכל מקום יש הפרש גדול בין ברכת שהחייו בליל יום הכיפורים
כת השליח אחד ואחד לעצמו בלחש ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח ציבור כדי שיוכל לעות אמן אחר בר

ואחר כך , וכולם עוים אמן, ץ בקול"שבתחלה מברך הש, שבהם והגים, לבין ברכת ההלל וספירת העומר. )ציבור
  .מברך כל אחד לעצמו
יברך כל אחד ואחד "ולכאורה הכווה היא שגם בברכת הלל ". וכן הדין בברכת הלל): "שם(ובאמת מסיים לקמן 

אמם ".  השליח ציבור כדי שיוכל לעות אמן אחר ברכת השליח ציבורלעצמו בלחש ויזהר לסיים קודם שיסיים
 ותבאר לעיל .ואחר כך מברך כל אחד לעצמו, ץ"כי אם שבתחלה עוים אמן על ברכת הש, למעשה אין והגים כן

  תפז' סי
ודאי יש אבל ב. הכווה היא רק לעיקר ההלכה שכל אחד מברך גם לעצמו, "וכן הדין בברכת הלל"ש שם "ואפשר שמ

ואילו , ץ ועוה אמן"שביום הכיפורים מסיים כל אחד ברכתו לעצמו ואחר שומע מהש, הפרש בים באופן הברכה
  .ואחר כך מברך לעצמו, ץ ועוה אמן"שומע כל אחד ברכתו מהש, בהלל

יכוין וגם הקהל , ץ יכוין להוציא בברכתו את כל הקהל"כי בברכת שהחייו חוששים שהש, וטעם החילוק בייהם
לקמן ואף שמבואר . ץ"לכן תיקו שכל אחד יסיים הברכה לפי ששומע סיום הברכה מהש, ץ"לצאת בברכת הש

ץ כן יכוין "הרי כמו כן יש לחשוש שהש, )שעכשיו על הרוב אין השליח ציבור מכוין כלל להוציא אחרים (שם
ושוב לא יוכלו לברך , די חובת ברכהאפשר שיצאו בזה י, ואם יעו הקהל אמן על ברכתו. להוציאם ידי חובתם

ץ ויעה "ורק אחר כך ישמע את סיום הברכה מהש, ולכן תיקו שכל אחד יסיים ברכתו לעצמו תחלה. בעצמם
  .אמן

. )ץ"שבתחלה יסיים הקהל ברכתם ואחר כך ישמעו הברכה מהש (ומה שאין והגים כן בברכת ההלל וספירת העומר
כדי שלא , ץ"שוב לא יוכל לעות אמן על ברכת הש, חד לעצמו בתחלהשאם יברך כל א, הטעם לזה בפשטות
  . בין הברכה לבין מצות הלל וספירת העומר–להפסיק בעיית אמן 



  .164'ח
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ויש אומרים שאחר סיום ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה  (ד"ט ס'  סילעיל) לעין ברכת קריאת שמע(מבואר כ

כמו שאסור להפסיק בין כל דבר מצוה או דבר האה , ה שלפיהשלא להפסיק בין קריאת שמע לברכ, לא יעה אמן
  .הרי שגם עיית אמן הוא הפסק בין ברכת למצוה. )שמברכין עליו להברכה שלפיו

 לא יפסיק ,אם שמע קדיש או ברכו או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש (א"כה סכ'  סילעילוכן תבאר 
 וצריך לברך על , הוי הפסק בין ברכת תפילין של יד להחת תפילין של ראש,הואם פסק וע... לעות עם הצבור 
  .הרי שגם כאן עיית אמן הוא הפסק בין ברכת למצוה. )ברכות' תפילין של ראש ב

 מברך כל אחר כךו. והקהל עוה אמן, ץ בקול רם"שבתחלה מברך הש, )בחגים(ולכן הגו בספירת העומר ובהלל 
יברך כל "לכן , ואין שייך כאן הפסק, שאין אחר ברכת שהחייו כלום, יל יום הכיפוריםכ בל"משא. אחד לעצמו

כדי שיוכל לעות אמן אחר ברכת השליח , ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח ציבור, אחד ואחד לעצמו בלחש
  ".ציבור

יתבאר בזה ,  בעצמםולא יוכלו לברך אחר כך, ץ"ומה שאין חוששים לומר שהקהל כבר יצאו בשמיעת הברכה מהש
  ).266סעיף יב והערה (לקמן 
מטעם שאולי מישהו יתכוין לצאת , )ג והערה ד"ג ס"פכ(כמובא בטעי גבריאל , ץ"יש והגים לברך לפי השואף ש

  .חר כך מברך כל אחד לעצמווא, ץ ולעות אמן" מכל מקום הוג לשמוע הברכה מהש.ץ"ידי חובת ברכה מהש
*  

ובימים (כמובא בפסקי הסדור לפי הלל , לימים שאין גומרים, אמם יש בזה הפרש בין ימים שגומרים את ההלל
ויתבארו , ) והקהל יעו אמן ויצא בברכתו,ץ לבדו יברך בתחלה ובסוף" שהש,שאין גומרים את ההלל יש להוג

  ).768הערה (הפרטים לקמן שם 
 .כד' מילואים סי, )רסקין" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות"גם וראה 

ואם רצו האחד מברך , כל אחד מברך לעצמו, אם כמה אשים מתעטפים כל אחד בטליתו בבת אחת(א " סי164
 ).והאחרים שומעין ועוין אמן ויוצאין בזה דשומע כמדבר

, ואחר כך כל אחד סופר לעצמו, ואם ירצה השומע יוצא ידי חובה על ידו מן הברכה(קכו ' א סי"א ח"ת הרשב" שו165
 ).כדרך שאו והגין בברכת ההלל

אם שח אחד מהמסובין קודם , ואפילו אחר שטעם המברך (י"קסז ס' כדלעיל סי,  שלא יפסיק ביתיים בדבור166
כי לא תהא שמיעתו הברכה . ין צרכי סעודהאם שח בדבר שאיו מע, צריך המשיח לחזור ולברך לעצמו, שיטעום

משום שהפסיק בין ברכה , שהיה צריך לחזור ולברך, מהמברך גדולה מהמברך עצמו והיה משיח בין ברכה לאכילה
, וכן רבים שעושים מצוה אחת ואחד מברך לכולם. שהשומע כמברך, ואף זה הפסיק בין שמיעה לאכילה, לאכילה

אין זה , פ שהמברך כבר עשה המצוה תיכף לברכתו"אע, הברכה לעשיית המצוהאם הפסיק אחד מהם בין שמיעת 
  .)מועיל לזה שהפסיק ביתיים וצריך הוא לחזור ולברך לעצמו

והם , ויכוין להוציאם בברכתו, ויעמיד מבי ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו (ח"תלב ס' וכן הוא גם לעיל סי
ויזהרו שמיד אחר ששמעו , ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו, רכתויעו אמן אחר ברכתו ויתכווו לצאת בב

 .)הברכה יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו הברכה בתוכו
ועבד כעי שלא שתחרר  (ח"רפב ס' וסי. )שים ועבדים כעים פטורים מתפילין (ג"לח ס' כדלעיל סי.  כעים167

 .)אשה חייבת בהןשהרי איו חייב אלא במצות שה, דיו כאשה
). לאתקשרא כל חד כדקא יאות, ולא מתחייבן למימי בר דכורין, שים פטורות מחושבא דא(א , ב קפג" זהר ח168

ושים ועבדים (ד "ז הכ"תמידין ומוספין פ' ם הל"רמב). לא אתמסר חושבא דא אלא לגברי בלחודייהו(ב , ג צז"וח
 ).פטורין ממה

שים פטורות מספירה דהוי מצות עשה (א "א סוף סק"מ). שה שהזמן גרמא הואמשום דמצות ע( כסף משה שם 169
שאמר בתפילין , וכל מצות עשה שהזמן גרמא שים ועבדים פטורים ממה (א"יז ס' וכדלעיל סי). שהזמן גרמא

 שהרי, מה תפילין שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, בפיך' למען תהיה תורת ה
אף כל מצות עשה שהזמן , ח"ל' מטעם שיתבאר בסי, ושים ועבדים פטורים מהם, שבת ויום טוב אין זמן תפילין

 .)גרמא שים ועבדים פטורים מהם
  ).ומיהו כבר שוויהו עלייהו חובה( שם א"מ 170

  ).ותואותן השים שאין סופר(ט "תצג סוף ס' וכדלקמן סי, "במקצת מדיות"אלא שכאן כותב שזהו רק 
דשים , והוא דבר חדש, ע"ודבר זה צ. א כתב דהאידא שווייא עלייהו חובה"מג' ועי(וראה מחת חיוך מצוה שו 

. ולא ראיתי כן בשום מקום, אם קבלו עליהם לעשות מצות עשה שהם פטורין יתחייבו מפי דשוויא עלייהו חובה
ע "ולכו, אסור להו לעשות מצות עשה שהזמן גרמאוכאן יש דיעות ד. עיין בראשוים, ואיו דומה לתפלת ערבית



  .173]ז"[י'  עיין סי,172 ממהעליה אף שהם פטורות

 שבזמן הזה 175 ויש אומרים.174ל בפי הבית ושלא בפי הבית"ומצוה זו והגת בארץ ובחו
 , אין מצוה זו והגת כלל מדברי תורה,176שאין בית המקדש קיים ואין מקריבין העומר

  .178 וכן עיקר,177אלא מדברי סופרים שתיקו זכר למקדש

 ואין חילוק בייהם אלא ,179כעין של תורהומכל מקום כל מה שתקו חכמים תקו 
  :180בדברים שיתבאר

                                                                                                                                                             
' ב ע"ח(ודן בזה בשלחן המלך ). א"ולא ידעתי מוצא הדברים של דברי המג. חובה' והיאך ישוויי, איו מצוה כלל

 .219' ז ע"חט. 9 הערה 280' ז ע" חלקוטי שיחותוראה ). 9קטז הערה 
 .)שאיה ברכה לבטלה (ט"רצו סוף סי'  כדלעיל סי171
אבל ... אף על פי ששים פטורות יכולות לתקוע ): "שם(ע "שעל מה שכתב בשו, )ו"תקפט ס' סי(א "ואר ברמ כמב172

 ".והמהג שהשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא: "א"הגיה הרמ, "אין מברכות
בשאר מצות כמו שוהגין , אם ירצו להתעטף בציצית ולברך הרשות בידן, וכן עבדים, אפילו קבות וודאים(ג " ס173

, מפי שהאשים מצווים על כך, פ שהן אין מצווין"אע, ויכולין לומר וצוו להתעטף בציצית. עשה שהזמן גרמא
י שאין להם שכר גדול כמצווה ועושה מכל מקום קצת שכר יש "אעפ, וגם הן כשמקיימין מצות שהם פטורים מהם

  .)לכן יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם, להם
  .ב"תרמ ס' סי. ב"תקפט ס' סי. ט"רצו סי' סי. א"ע ס' וכעין זה הוא גם לעיל סי

השואל מחבירו טלית  (ה- ד"יד ס' כדלעיל סי, אלא אף האשים הפטורים ממצוה יכולים לברך עליה, ולא רק שים
אם רוצה ... שאמר כסותך שלך אבל לא של אחרים , שאיה מצוייצת פטור מלהטיל בה ציצית כל שלשים יום
פ שהוא פטור מן הדבר יכול "ואע, ואיה ברכה לבטלה, להטיל בה ציצית תוך שלשים יום ולברך עליו הרשות בידו

  .)ש"ז עיי"י' כמו שהשים מברכין על כל המצות שהן פטורות מהם מטעם שיתבאר בסי, לומר וצוו להתעטף
הייו דוקא , )הפטור מן הדבר ועושהו קרא הדיוטמפי שכל ... ואין לו להחמיר  (ח"לב ס' ומה שתבאר לעיל סי

  ).598הערה , ז"תצג ס' סילקמן יתבאר ו(כ כאן "משא, כשאין בזה הידור מצוה
*  

פ שהוא "אע"ואין אומרים ש, כמה אופים שאיו יכול לברך מספק, יתבאר לקמן בכל המשך הסימןמכל מקום ו
  ".פטור מן הדבר יכול לומר וצוו להתעטף

הייו דוקא כשמקיים את , כי מה שתבאר שהרשות בידו לברך אף במקום שהוא פטור מן הדבר, אהפרש בים הוהו
, יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם (ג"יז ס' לעיל סיכד, אלא שאיו מחוייב בדבר, המצוה כתיקוה

כ בכל האופים שיתבארו לקמן שאיו "משא. ) בעין שהאשים יכולים לברך עליהםעושין המצות כתיקוןאם 
  . הייו כשאיו מקיים את המצוה כראוי, יכול לברך

. ולכן יכולה היא לברך, "איה מצווה ועושה"אזי היא , כי אם היא מקיימת את המצוה כתיקוה, וטעם הדבר הוא
 .ולכן איה יכולה לברך, "איה מצווה ואיה עושה" אזי היא ,כ אם איה מקיימת את המצוה כתיקוה"משא

 .ט- תמח' ע, א"ח" שיעורי הלכה למעשה"ותבאר ב
וכיון דספירה דאורייתא (תקכו '  סיה"ראבי). מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן( שם ם"רמב 174

  .ה וכתב עוד אבי העזרי"די "ובב, ובטור, הובא במרדכי מגילה רמז תתג). היא אזלין לחומרא
ומשמע לי ): "א, סוף פסחים כח(ן "ביאר הר, ואף שיובא לקמן מה שאמר אמימר שהוא זכר למקדש בעלמא

ולפיכך היה פוטר , הוא דסבירא ליה דזכר למקדש בעלמא הוא, דאמימר דלא הוה מי שבועי, ל"דסבירא ליה ז
 ".סבירא להו דבזמן הזה דאורייתא, דקיימא לן כותייהו, בועיאבל איך רבן דהוו מו יומי וש, עצמו מן השבועות

ש "רא). שהוא ספיקא דרבן(ה זכר "א ד,  מחות סו'תוס). זכר למקדש בעלמא הוא(א ,  אמימר מחות סו175
ורוב המפרשים מסכימים דספירת העומר (' דבור הא) א, כח( שם ן"ר). דהוי ספקא דרבן(מ בסופו ' י סי"פסחים פ
כדאמר אמימר התם זכר למקדש בעלמא , איה אלא מדרבן בעלמא זכר למקדש, דליכא הבאה ולא קרבן, עכשיו
 .ש וזמן"ה ומ"י ד"שתי הדעות הובאו בב). הוא

 .ן שם"ר). האי מייא דהשתא לאו חובה הוא דהא ליכא עומר(י מחות שם " רש176
 ).אלא זכר למקדששעכשיו אין או סופרין  (וכדלקמן סעיף יא.  אמימר מחות שם177
ן שרוב "ש הר"לפי מ, י"ב(לפירוש באר הגולה שם , )איו חוזר ומברך... אם פתח (ו "ע ס"משמעות שו. י שם" ב178

 ).המפרשים מסכימים שספירת העומר עכשיו מדרבן
ין של שכל מה שתקו חכמים תקו כע (ו" לקמן סוכן הוא). כל דתקון רבן כעין דאורייתא תיקון(ב ,  פסחים קטז179

לשאר המקומות ) הערה פב(ושם סמן , )כל מה שתקו חכמים תיקו כעין של תורה(ו "תד סט' ולעיל סי, )תורה
 . ר"שזכר כלל זה בשוע

 .יג, יב, ו'  לקמן סעי180



 וקבלו ,' ממחרת השבת ייפו וגו182 שאמר,ז ביסן" הוא בט181 זמן הקרבת העומרג
  . שזה הוא ממחרת יום טוב הראשון של פסח183חכמים

 מהחל חרמש בקמה תחל 184 שאמר, ולא מיום שלאחריו,ומיום זה עצמו מתחילין לספור
 למדת שזמן הספירה הוא בזמן ראשית הקצירה דהייו בזמן קצירת  הא,'לספור וגו
  .185ר כך וקצירתו הוא קודם הבאתו ולא אח,העומר

 ,)186ואין העומר קרב אלא ביום ממש(ואי אפשר להתחיל הספירה ביום הבאתו ממש 
 , ואין אתה מוצא תמימות אלא כשמתחיל לספור בערב, תמימות תהייה187שאמר

                                                 
 ).מיום הבאת קרבן העומר... שיספור ... מצות עשה (א " כדלעיל ס181
  ).יפו הכהןממחרת השבת י... והיף את העומר (יא ,  אמור כג182

אלא שמשם לבד ". מיום הביאכם את עומר התופה, וספרתם לכם ממחרת השבת): "טו, כג(ובהמשך לזה אמר שם 
 .)184הערה  (כדלקמן, אין הוכחה ליום התחלת הספירה

ממחרת , ממחרת שבת(ב , המחות ס). ממחרת יום טוב, ממחרת השבת... וספרתם לכם ( ספרא אמור פרשה י 183
מפי השמועה למדו שאיה ... שזה שאמר בתורה ממחרת השבת (א "ז הי"תמידין ומוספין פ' ם הל"רמב). יום טוב

ויש בספרא ובגמרא שם כמה לימודים להוכיח שהכווה היא ממחרת יום טוב הראשון של ). שבת אלא יום טוב
  .פסח

 ממחרת שאמר ,שבת קרא טוב יום שגם (א"תפח ס' סי).  קרא שבתשגם יום טוב(א "תפז ס' וכן הוא לעיל סי
 .)שגם יום טוב קרא שבת (א"תקיג ס' סילקמן . )'וגו ייפו השבת

הכי משמע (יכול יקצור ויביא ואימתי שירצה יספור , מיום הביאכם תספרו: "א, מחות סוברייתא . ט,  ראה טז184
תלמוד , )י"רש, אם בו ביום אם מחר, וכשרה ספירה משעה שתרצהה, דהוא יום הביאכם, משיגיע ממחרת השבת

  )".י"רש, משמע לאחר קצירה וקודם הבאה תחל לספור(לומר מהחל חרמש בקמה תחל לספור 
אפשר לפרש שאפשר ' הי" וספרתם לכם מממחרת השבת מיום הביאכם את עומר) "טו, אמור כג(והייו שמהפסוק 

  . בו ביום או מחר,להתחיל את הספירה אחרי הביאכם
) א: (לומדים שי פרטים האמורים לפיו" מהחל חרמש בקמה תחל תספור) "ט, ראה טז(אמם מהפסוק 

קודם ... בזמן ראשית הקצירה "שהספירה היא ) ב". (ולא מיום שלאחריו", שמתחילין לספור מיום הביאכם
 ".הבאתו

שגם הספירה היא קודם הבאתו , לכן לומדים מכך, ךשהקצירה היא קודם הבאתו ולא אחר כ,  וכיון שפשוט הוא185
 .ולא אחר כך

  ).הא כיצד קצירה וספירה בלילה והבאה ביום, ל מיום הביאכם"ת, יכול יקצור ויביא ויספור בלילה( ברייתא שם 186
שגם (הייו בבוקר , ביום הבאתו' לכאורה מקום לומר שגם הספירה תהי' הי, שהקצירה בלילה והבאה ביוםוכיון 

 ).זהו אחר קצירה וקודם הבאה
אי מיום הביאכם (ברייתא שם ). מיום הביאכם את עומר התופה שבע שבתות תמימות תהייה(טו , אמור כג 187

אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות בזמן , ל שבע שבתות תמימות תהייה"ת, יכול יקצור ויספור ויביא ביום
  ).שאתה מתחיל לימות מבערב

*  
הרי כשם שמתחילים לספור בליל יום הראשון כן מסיימים לספור ,  שאו מתחילים לספור בערב,ואף שגם עתה

שהרי הספירה האחרוה היתה בתחלת היום , "תמימות"יום האחרון ' ואם כן לא יהי, בליל יום הארבעים ותשע
  ?!האחרון ולא בסופו

כ "משא". מקצת היום ככולו"ש, האחרוןהוא כאילו ספרו בסוף היום , הה מה שסופרים בתחלת היום האחרון
מקצת סוף "אזי אין אומרים על היום הראשון , )ולא בלילה שלפיו(אילו היו סופרים את היום הראשון ביום 

  ".היום הראשון ככולו
, שאמר תספרו חמשים יום, מן התורה צריך למות הימים וגם השבועות(ה "וזהו גם טעם ההלכה שתבאר לקמן ס

שמוין כל יום , מכל מקום יש הפרש בין מספר הימים ו.)ואומר שבעה שבועות תספר לך, חמשיםכלומר עד 
והייו שמיד בתחלת יום ראשון מוים . שמוין כל שבוע בסופו, לבין מספר השבועות, )תחלת הלילה(בתחלתו 

  .אלא מיום השביעי והלאה" שבוע אחד"אבל אין סופרים , "יום אחד"
ולכן מיד ". מקצת השבוע ככולו"אבל אין אומרים , "מקצת היום ככולו"דאמרין , י הראהלפ, והטעם לזה הוא

עד " שבוע אחד"אבל אין סופרים . כאילו כבר עבר כל היום הראשון, "יום אחד"כשמתחיל היום הראשון סופרים 
  .שיעבור כל השבוע הראשון

והייו . אף שעדיין לא התמלא שבוע שלם, "אחדשבוע "שמיד בתחלת היום השביעי מתחילים לספור , ויתירה מזו
  .וכאילו כבר התמלא כל השבוע כולו, "מקצת היום ככולו"כי מיד שהתחיל היום השביעי אמרין 

  ".תמימות"והוי שפיר , "מקצת היום ככולו"ש, פוהוא כאילו ספרו בסו, ט"הממה שסופרים בתחלת היום ולכן גם 



  .188ז קודם אור הבוקר"לספור יום הראשון בליל טדהייו שמתחיל הוא 

 שמן הסתם ספירת כל הימים הם ,189והוא הדין ספירת שאר הימים שאיה אלא בלילה
  .שוין

 שאם שכח ולא ספר בתחלת הלילה וזכר קודם ,190וכל הלילה כשר לספירת העומר
  .191שעלה עמוד השחר חייב לספור

  .193 מיד אחר תפלת ערבית,192ילהאבל לכתחלה מצוה מן המובחר לספור בתחלת הל

                                                                                                                                                             
שאם , בליל שבועות מאחרין להתפלל לאחר צאת הכוכבים (ב" תצד ס' לקמן סיוכן מובן מההלכה שתבארה

, ט ימי הספירה שלפי חג הזה"יקדימו ויקבלו קדושת יום טוב בתפלה מבעוד יום הרי זה כמו שחסרו מעט ממ
  .)והתורה אמרה שבע שבתות תמימות תהייה

ואם יתפלל ערבית . לו ספר בסוף היוםוכאי, "מקצת היום ככולו"מכל מקום , ט"אף שהספירה היא בליל מוהייו ש
  .תמימות' לא יהי, ויקבל אז את עיצומו של יום חג השבועות, )או אם יקדש מבעוד יום(מבעוד יום 

*  
  .לעין ספירת העומר, כן הוא הכלל כאן

 ויש הלכות. ולא בתחלתו, שדוקא בסוף היום אמרין מקצת היום ככולו, אמם יש הלכות שבהם הכלל הוא להיפך
 .שמא ואילך' ע, א"ח" שיעורי הלכה למעשה"ותבאר ב. הן בתחלתו והן בסופו, שבהם אמרין מקצת היום ככולו

 .)קודם שעלה עמוד השחר חייב לספור (כדלקמן,  הייו עלות השחר188
ל דמאן דלא מי עומר בליליא קמא "וכתב מר יהודאי ז (א, ן סוף פסחים כח" מחלוקת הגאוים בזה הובאה בר189
ורב . אבל בשאר לילותא היכא דלא מי מאורתא מי מיממא, פירוש דמשום דבעין תמימות, א מי בשאר לילותל

  .)שכח באחד הימים מי חסר המין, דאי משום דבעי תמימות, ל חולק ואומר"האי ז
אם לא אלא שהוא כתב הטעם שגם בשאר הימים . ל כרב האי גאון שגם בשאר הלילות צריך לספור בלילה"וקיי

ש בדברי "וראה מ". שמן הסתם ספירת כל הימים הם שוין"וכאן תבאר הטעם , "תמימות"יספור בלילה יחסר 
 ).בהגהותיו כאן(' חמי

דבר שמצותו , זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום... כל הלילה כשר לקצירת העומר (ב ,  משה מגילה כ190
 .אם כן כל הלילה כשר לספירת העומר,  הוא בזמן הקצירהוכיון שזמן הספירה). בלילה כשר כל הלילה

  ). ואם שכח לספור בתחלת הלילה הולך וסופר כל הלילה(א " סע"טור ושו 191
ועל זה ". וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר) "א, מגילה כ(וכדתן התם , ומפרש רביו דהייו עד עלות השחר

 דבר שמצותו בלילה כשר כל ,שמצותו ביום כשר כל היוםזה הכלל דבר ) "ב, כ(מסיים בהמשך המשה שם 
 .הייו עד עלות השחר, "הלילה

וכל שכן עד , שאם ימתין תוך הלילה, ז ביסן"צריכים להתחיל לספור מתחלת הלילה שכס יום ט(א " לבוש ס192
  ).הלכך מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה, לא יהיו שבתות תמימות, ז"למחרתו ביום ט

ואפשר הוא מטעם זריזים מקדימים למצות , "מצוה מן המובחר"כי אם ,  כאן אין רביו מזכיר סברה זואבל
  ).א, פסחים ד(

  ).והמקדים לברך ולספור מיד אחר התפלה מוקדם לברכה(ובסידור 
קרוב הדבר שישכח ] ... ז"כדלקמן סי[=דלפי הדין אסור לאכול עד שיספור (ובהגהות צמח צדק לסידור שם 

  ).או שיספור אחר חצות, ספורמל
לכתחלה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת  (ג"רלה ס' ע סי"שוב, והוא כעין מה שמציו לעין קריאת שמע

  .)ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו. וזמה עד חצי הלילה, הכוכבים
שיחת אחרון של ב, ואמר הטעם, חרון של פסח לפי חצותלסיים התוועדויות א, ע"ר זי"ק אדמו"ועל פי זה השתדל כ

  .)בגלל ספירת העומר צריכים לקצר ולסיים את ההתוועדות (336' ט ע"תורת מחם חי, ז"פסח תשי
  ).א הערה ג' ע, כהן(ובספר ספירת העומר ). ג- רפא' ע" (ויגד משה"ודן בזה ב

י "וזמן התחלת עמוד השחר מח: "האמור בפסקי הסדורעל פי , הכווה בהגהות צמח צדקלפרש אפשר ' לכאורה היו
וראה גם מהג אבותיו ). 789הערה (ותבאר לקמן שם ". הוא בחצות הלילה, אייר ואילך במדיות אלו הצפויות

  ).27שעא הערה ' ט ע"מהדורת תשס, מועדים(בידיו 
של חג ' וכאן מיירי בליל ב, )789לקמן הערה ראה החשבון בזה (י אייר "זה מתחיל כי אם בחאמם גם ברוסיא אין 

 .ל"לכן מסתבר יותר שהכווה כאופן הראשון ה. הפסח
 הערה(ושם סמן , )ותדיר קודם לשאיו תדיר, תדירהשתפלת ערבית היא תדירה והספירה איה (ז " כדלקמן סט193

292(.  
 ).לברך ולספור מיד אחר התפלה(הובא לעיל מהסידור וכן 



 כדרך שמברכין על כל המצות בין של תורה בין 195 בלילה צריך לברך194וקודם שיספור
  .196של דברי סופרים

 שאם 199 לפי שיש אומרים,198 לספור בלילה וזכר ביום יספור בלא ברכה197אבל אם שכח
 בלילה  ולא ספר200 ולפיכך אם שכח או הזיד,לא קצר העומר בלילה קוצרין אותו ביום

 שספק ברכות , לפיכך יספור בלא ברכה,202 ויש חולקין על זה,201חייב לספור ביום ולברך
  :203להקל

                                                 
  .)כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן (ב,  פסחים ז194

 .)כל ברכות המצות צריך לברך אותן קודם התחלת עשיית המצוה (ז"כה סי' לעיל סיוכן הוא 
קודם , ו על ספירת העומר"ה אקב"י אמ"צריך לברך בכל לילה באו(ה "ז הכ"תמידין ומוספין פ' ם הל" רמב195

  ). ולברך תחלה... וצריך לספור (ע שם "טור ושו). שיספור
*  

לפי , מכל מקום הוכרח להביא הלכה זו כאן. אלא בזמן ספירת העומר, ואף שכאן איו דן בביאור הלכות הברכה
  .רכהשאם לא ספר בלילה יספור ביום בלא ב, שממשיך ומבאר

 .ק ו"י ס"ראה ח, קיים' ואין מברכין על ספירת ז, והטעם שמברכין על ספירת העומר
מברכין עליה אשר קדשו במצותיו וצוו על , אף על פי שהטילה היא מדברי סופרים (ז"קח סט'  כדלעיל סי196

 כשאו שומעים לדברי ולפיכך, שאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והיכן ציוו. טילת ידים
 וכן .)וזהו טעם כל הברכות שמברכין על מצות של דבריהם. שצוו לשמוע אליהם' חכמים או מקיימים מצות ה

לשאר המקומות ) 77הערה (ושם סמן , )לפי שהוא מצוה מדברי סופרים... ולברך עליו (ב "תפח ס' הוא לעיל סי
  . ר" בשועשכלל זה הובא

ב תתה "וראה העו. אם ספירת העומר בזמן הזה הוא מן התורה או מדברי סופרים, וכבר תבאר לעיל סעיף הקודם
 .32' ע

 ".אם שכח או הזיד"כדלקמן בסמוך , "אם הזיד" וכן 197
סחים  פש"רא). וכן הלכה, דהיכא דאישי לברך בלילה ימה למחר בלא ברכה(ה כל הלילה "ב ד, מגילה כ'  תוס198
, שכח ולא בירך כל הלילה(ז "ע ס"טור ושו). הלכך אם שכח ולא ספר בלילה יספור ביום בלא ברכה(מא ' י סי"פ

 ). ואם שכח ולא ספר בלילה סופר ביום בלא ברכה כודע( בסידור וכן הוא). יספור ביום בלא ברכה
 ז"ז ה"תמידין ומוספין פ' ם הל"רמבוכן פסק ב). קצר ביום כשר. מצותו לקצור בלילה(א ,  עאמשה מחות 199
 .)ואם קצרוהו ביום כשר, וכל הלילה כשר לקצירת העומר(
שכח או הזיד ולא  (ח"רצט ס' סי. )ואם טעה או עבר ולא התפלל עד אחר שליש היום (א"פט ס'  וכעין זה לעיל סי200

 .וראה דברי חמיה בהגהותיו כאן. )הבדיל בליל מוצאי שבת יבדיל למחר
  .ש שם"ורא' הובא בתוס). מברך למחר, והיכא דאשי ולא בריך על ספירת העומר מאורתא(ד , עצרת ל' הל ג"בה 201

דברי (מכל מקום אין זה לעיכובא , שצריך לספור בלילה" תמימות"אף שתבאר לעיל שלומדים מ, אשר לדעה זו
רת דעה זו שתמימות הוא סוב, שלעין החסיר יום אחד מלספור(ד "וראה לקמן סכ). בהגהותיו כאן' חמי

 ).לעיכובא
.) דף עא(דהי דאיכא סתמא במחות  (שם' וכן פסקו התוס). כל הלילה כשר לקצירת העומר(ב ,  משה מגילה כ202

ראה  (ה זכר"א ד, מחות סו'  בתוסוכן הוא. )מכל מקום סתמא דהכא עדיפא, דתי קצר ביום כשר בדיעבד
כל הלילה כשר , .)דף עב(ומייתי לה בסוף פירקין , :)דף כ(ק שי דמגילה ת עיקר אידך סתמא דמתיתין דפר"לר

  .)לקצירת העומר
 ].וראה דשייך לכאן; על תחלת הסעיף הבא" ו"מחות ס"בדפוס ראשון רשם [

  .ר" וכן הוא עשרות פעמים בשוע203
רכה בלא שם ומלכות שמספק יאמר הב, ד" חב–ר ובפסקי הסדור ובספר המהגים "אמם פעמים רבות פסק בשוע

  :כמו בברכות ההודאה
  ).15' ד ע"חב -  המהגים' ס. רכה' א סי"רמ(ברוך שפטרי מעוש הלזה ) א
  ).יז- ז"רצט סט' לעיל סי(ברוך המבדיל בין קודש לחול ) ב
  ).ח"ב ה" פי"סדר ברה( באדם רגיל –ברוך דיין האמת ) ג
  ).ב"ג ה" פי"רהסדר ב( כשאין מין –ברוך הגומל לחייבים טובות ) ד
  ).ז"ג הי" פי"סדר ברה( כשלא בירך מיד –או שכחו וגבורתו מלא עולם , עושה מעשה בראשית) ה
  ).ז"ג וסט"א סי" פי"סדר ברה(או בריח ,  כשלא בירך בראשוה–שהחייו ) ו
  ).ו"ב ס" פי"סדר ברה( בלובש בגד חדש –מלביש ערומים ואוזר ישראל ) ז
  ).סידור. ז שם"רז וט' ע סי"שו(ברוך חי העולמים ... כמו בבורא פשות , ארוכות הוכן בסיום ברכות) ח



 אל תקרא בקמה 207 ודרשו חכמים, בקמה206 שאמר,205 מעומד204 הספירה צריך לברךד
 לפי שדרשה זו איה ,209 ומכל מקום אם מה מיושב יצא. תחל לספור208אלא בקומה

  :210אלא אסמכתא בעלמא

                                                                                                                                                             
  ).א וסידור"קכז ס' לעיל סי(ברוך אל ההודאות ' מודים כו) ט
  ).י וסידור"מו ס' לעיל סי(ברוך המקדש שמו ברבים ) י
  ).ח ובסידור"קי ס' לעיל סי( ברוך שומע תפלה –תפלת הדרך ) יא
  ).ח"ו ס' לעיל סי( במשכים לקום וחוזר לישון – והמפיל ברכת אלהי שמה) יב
, י קסד"חילוק בין לעיל סוס( כשוגע במקומות מטופים בסעודה – ילת ידיםטל כמו בע, וכן בברכת המצוות) יג

  ).ז"י לסעודה סי"לסדר ט
  ). ה"תלב ס' לעיל סי( כשלא בירך בלילה –על ביעור חמץ ) יד
ספק "אשר בדרך כלל כתב בו , ר"ואולי יש הפרש בזה בין שוע. לברך בלא שם ומלכותע ובירור מתי מצריכים "וצ

אשר בדרך כלל כתב , לבין פסקי הסדור וסדר ברכת ההין". בלא שם ומלכות"ופעמים מועטות , "ברכות להקל
  ".ספק ברכות להקל"ופעמים מועטות , "בלא שם ומלכות"

, ר אברהם חיים אה" הגש"כמהייו , ר לפסקי הסדור"בין שוע, ואפשר קשור זה לשיוי וסף בספק ברכות
חזר , ע פסק לברך"פ שבשו"ואע, בעין ספק ברכה להקל החמיר בהסדור מאד מאד ( לפסקי הסדורבהקדמתו

" פסקי הסדור"והביא דוגמאות רבות לזה ב). לחשוש לדברי האומרים שאין צריך ברכה, וכתב בסדור שלא לברך
  ).קיט, פ, מו, מב, לח, כו, יח, יז, סעיפים טז(

 .ועדיין יש לעיין בכל זה
שאין (שיצויין לקמן , ה הלשון במדרש תאים"כ). ולא בספירה עצמה(לפום ריהטא שמדבר כאן באמירת הברכה  204

ואין מברכין אלא מעומד דכתיב מהחל (י רסא "וביראים השלם סוס). מברכין על ספירת העומר אלא מעומד
ר "דת, וכי מברכים מברכים מעומד(י מא "י סוס"ש פסחים פ"וברא). תיקרי בקמה אלא בקומהחרמש בקמה אל 
  ).אל תיקרי בקמה אלא בקומה, בקמה תחל לספור

: וכפי שמסיים כאן, "מברכין על ספירת העומר"בשם אותם שמכים ,  ראה שבכל אלו מיירי בספירת העומראמם
) א"תקפה ס' סי(ולקמן ) ג"ח ס' סי(וכן גם לעיל . בספירה ולא בברכהדמיירי , "ומכל מקום אם מה מיושב יצא"

  .בקיום המצוה) אלא, לא בברכה(מפורש דמיירי 
חוץ , כל ברכות המצות צריך להיות מעומד(ג "ח ס' כדלעיל סי, כ הברכה צריכה להיות מעומד בכל המצות"משא

אבל עשיית המצות עצמן יש . א לתקן מאכלושאיו עושה אל, מברכת השחיטה והפרשת חלה שאין מצוה כל כך
  ).מהן שאין צריך להיות מעומד ויש מהן שצריכין

 .100' ב תשעז ע"העו. כ' סי) ציצית(וראה מחה יוסף 
ולפיכך לא יסמוך על שום דבר בעין שאם יטל אותו דבר שסמך עליו היה ופל  (א"תקפה ס'  ותבאר לקמן סי205

 .)שאין זו עמידה אלא סמיכה
 ). מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות(ט ,  ראה טז206
מיכן שאין מברכין על ספירת , אל תקרא בקמה אלא בקומה, בקמה תחל לספור(ט ,  מדרש תאים לראה טז207

כלומר , בעמידה שאמר מהחל חרמש בקמה(פ וספרתם "עה) טו, אמור כג(מדרש לקח טוב ). העומר אלא מעומד
, והיה לכם לציצית, המול לכם כל זכר, ין על כל מצוה שאמר בה לכם כגון מילה וציציתוממו או למד. בקומה

, כך קבלו מרבותיו האסמכתא דספירת העומר בעמידה(קח ' ב ע"ץ גיאת ח"רי). שכולם מצותם בקומה זקופה
). תספורללמדך שבקימה ובעמידה , ומה ת״ל בקמה, ל בקמה"שאין ת, מדכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור

  ).וצריך לספור מעומד(א "ע ס"טור ושו). ואין מוין אלא מעומד(ג "ז הכ"ם הלכות תמידין ומוספין פ"רמב
ומצאו להם סמך ורמז מן , ל שצריך להיות דוקא מעומד"העטיפה בציצית אמרו חז(ד "ח ס' וראה גם לעיל סי

 לכם האמור בעומר צריך להיות מעומד מה, ואמר בעומר וספרתם לכם, אמר כאן בציצית והיה לכם, התורה
שאמר יום תרועה , צריך לתקוע מעומד(א "תקפה ס' לקמן סי). ט אף כאן מעומד"כמו שיתבאר לקמן בסימן תפ

 ).ט אף כאן מעומד"תפ' מה לכם האמור שם מעומד כמו שתבאר בסי, ולהלן הוא אומר וספרתם לכם, יהיה לכם
 . בעמידה208
  .ג"א סק"מ). ושב יצאואם מה מי(ם שם " רמב209

 ).ואין צריך לחזור ולתקוע מעומד, ומכל מקום אם עבר ותקע אפילו מיושב יצא (א"תקפה ס' סיוכן הוא גם לקמן 
י בן גיאת שזה "כתב הר(כסף משה שם ). קבלו מרבותיו האסמכתא דספירת העומר בעמידה(ץ גאות שם " רי210

  ). ביה בקומהקרי דבקמה , ואסמכוה אקרא,קבלה מפי רבותיו
  ).ש"ט עיי"תפ' ובסי' ח' כמו שתבאר בסי, לפי שעמידה זו איה אלא מדברי סופרים(כן הוא לקמן שם ו



   והשבועותספירת הימים

 , תספרו חמשים יום213 שאמר,212 צריך למות הימים וגם השבועות211 מן התורהה
  . שבעה שבועות תספר לך215 ואומר,214כלומר עד חמשים

 , כשמגיע לשבעה ימים יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד, יספור שיהם216כיצד
וכן בשאר כל  ,וכשמגיע ליום ארבעה עשר יאמר היום ארבעה עשר יום שהם שי שבועות

  :217 ואם לא עשה כן לא יצא ידי חובתו מן התורה.סוף שבוע ושבוע

ו עד " ומיום ט,ג ועד בכלל"עד יום י'  דהייו מיום ח, אבל בימים שבין כל שבוע ושבועו
  . וכן הימים שבין שאר השבועות,יום עשרים

יאמר '  כגון ביום ח, שאין צריך למות בהן השבועות אלא הימים בלבד218יש אומרים
  .היום שמוה ימים ואין צריך לומר שהם שבוע אחד ויום אחד

ו יאמר היום " וביום ט,יאמר היום שבוע אחד ויום אחד'  ביום ח, להיפוך219ויש אומרים

                                                 
ריש סעף א וסעיף (וכדלעיל , או לדעת הפוסקים שגם בזמן הזה ספירת העומר היא מן התורה,  הייו בזמן הבית211
 .וראה גם לקמן בסוף הסעיף). ב

וסופר הימים (א "ע ס"טור ושו). אמר אביי מצוה למימי יומי ומצוה למימי שבועי(א ,  מחות סושם אביי 212
 ).והשבועות

 .טז,  אמור כג213
ויש לומר שלא צוה הכתוב לספור . ט יום"ואם תאמר והלא לא ספרין אלא מ(ה כתוב "ב ד, מחות סה'  תוס214

אי מי חמשים יום תספרו . תספרו, שהוא יום חמשים, דהכי קאמר קרא עד ממחרת השבת השביעית, חמשים
חמשים יום והקרבתם , ולא עד בכלל, והכי קאמר עד ממחרת השבת השביעית תספרו, אוהקרבתם דבתריה קאי

 ).מחה חדשה
ומצוה למימי שבועי דכתיב שבעה , מצוה למימי יומי דכתיב תספרו חמשים יום(ב , חגיגה יז .ט,  ראה טז215

וכן וספרתם , דמדכתיב תחל לספור שבעה שבועות, וצריך לספור הימים והשבועות(א "לבוש ס). שבועות תספר לך
ומדכתיב חמישים יום משמע שצריך לספור , משמע שצריך לספור שבועות', שבע שבתות תמימות וכו' לכם וגו
 ).לכך סופרים שיהם, ימים

 ואז יאמר היום שבעה ימים שהם ,עד שמגיע לשבעה ימים, כיצד ביום הראשון אומר היום יום אחד(ע " טור ושו216
ועל דרך זה מוה והולך עד , עד שיגיע לארבעה עשר יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם שי שבועות... שבוע אחד 

 ).ארבעים ותשעה יום
או לדעת הפוסקים שאף בזמן הזה הוא , הייו בזמן הבית" (מן התורה) "כאמור בתחלת הסעיף( כיון שכאן מדבר 217

  .לכן אם לא מה שבועות לא יצא).  כדלעיל סעיף ב,מן התורה
הרי שבאופן , )אמר זכר למקדש בעלמא הוא, אמימר מי יומי ולא מי שבוע (א,  במחות סודאמריןוהייו כ

  . לעכב–" מצוה למימי יומי ומצוה למימי שבועי"אזי , שהספירה מן התורה
 .הוא מדרבן לדעת הפוסקים שבזמן הזה –ולקמן סעיף הבא יתבאר 

, עד מלאת השבוע בכל שבוע ושבוע, והמקומות שהגו שלא למות שבועות בכל יום ויום( בעל המאור סוף פסחים 218
  ).הוא המהג היפה

אלא כשיגיע ... בתשובות מצאתי דשבועי לא צריך למימי עד סוף השבוע  (177' תקכו ע' ה סי"הובאה דעה זו בראבי
  ).וכן כל השבוע עד שיגיע לארבעה עשר ימים שהם שי שבועות, מיםלתשעה ימים יאמר שהם תשעה י

' וכשיגיע לט, ה דשבוע לא צריך למימי עד סוף השבוע"אבל בתשובת הגאון מצא ראבי(ובמרדכי מגילה רמז תתג 
  ).ד שהן שי שבועות"עד שיגיע לי, וכן כל השבוע, ימים' יאמר שהיום ט

, ימים שהן שבוע אחד' יאמר היום ז' כגון ביום ז, ועות אלא בסוף השבועויש אומרים שאין להזכיר השב(ובטור 
 ).וכן לעולם, ד"עד שיגיע לי, ימים' איו אומר אלא היום ח' וביום ח

, ל שבועי בלא יומי"אפרים זצ' ושמעתי מהרב ר(י רסא "שהובאה ביראים השלם סוס,  היא דעת רביו אפרים219
  ).ביום השלמת שבוע צריך לממי יומי ושבועי, יצטריך לממי אלא שבועי לבדויומי דלא הגיעו לכלל שבועי לא א

כגון שהיום שבעה ימים , יש מרבותי שפירשו מצוה למות הימים עד שיגיעו לכלל שבוע(ה שם "ותפרש יותר בראבי
י מברך אלא הכ, אבל בשמה ותשעה ימים אין צריך למות עד שבוע הבא ימים של שבוע שעבר, שהם שבוע אחד
, שכבר מאם בשבוע שעבר, ואין צריך לומר שהיום שמה ימים, שהיום שבוע אחד ויום אחד, על ספירת העומר

  ).אבל שבועי צריך להזכיר עם כולם, וכן כל הסדר, עשר ימים] ארבעה[וכן לתשעה ולעשרה עד 



  .שבועות ויום אחד' ב

יאמר שמוה '  כגון ביום ח, שצריך לומר בהם סכום הימים והשבועות220ויש אומרים
 וכן בשאר כל הימים צריך לומר סכום כל הימים ,ימים שהם שבוע אחד ויום אחד

 וכן תפשט המהג בכל תפוצות ישראל ואין ,והשבועות ומין הימים העודפים על השבוע
  .לשות

בימים שבאמצע ) 222הראשוות(הספירות '  ומה באחת מב221ומכל מקום אם טעה
  .224 בזמן הזה שהספירה מדברי סופרים,223 אין צריך לחזור ולספור,השבועות

 אם טעה ולא מה אלא ,ד וכיוצא בהם"וי'  כגון יום ז,ואף בימים שהם סופי השבועות
 שאין צריך לחזור ולספור בזמן 225 יש אומרים,הימים בלבד ולא הזכיר השבועות כלל

                                                                                                                                                             
אבל , ימים שהם שבוע אחד' שהיום זכגון , רביו אפרים פירש מצוה למימי יומי עד שיגיע לכלל שבוע(ובמרדכי שם 

שהן שבוע ,  על ספירת העומר,אלא הכי מברך, אין צריך למות עם השבוע הבא יום של שבוע שעבר' וי' וט' בח
אבל שבוע , וכן כל הסדר', ולי' וכן לט, ימים שכבר מאם בשבוע שעבר' ואין צריך לומר שהיום ח, אחד ויום אחד

  ).צריך להזכיר עם כולן
כגון היום יום אחד עד שיגיע , וכתב אבי העזרי יש אומרים שאין צריך למות הימים רק עד שיגיע לשבוע(ר ובטו

אבל מכאן ואילך אין צריך למות ימים של שבוע . ואז יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד, לשבעה ימים
,  צריך לומר היום שמה ימיםואין, אלא ביום שמה יאמר היום שבוע אחד ויום אחד, שעברה עם השבוע הבא
ו "וביום ט, ד יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם שי שבועות"עד שיגיע לי', וכן ביום ט, שכבר מאם בשבוע שעבר

 ). וכן לעולם, שבועות ויום אחד' יאמר היום ב
  ).אמם הגו העולם לממי יומי ושבועי לעולם( יראים שם 220
ואומר שהם כך וכך שבועות וכך , כל תפוצת הגלות למות יומי ושבועי בכל לילההגו ב(יג '  כלל כד סיש"ראת ה"שו

ומהג אבותיו תורה ]. ל"הוא בעל המאור ה[=ל "ז הלוי ז"אלא הר, ולא שמעו אדם שערער בדבר; וכך ימים
  ).היא

ך שבועות וימים ברוב המקומות החמירו על עצמם לומר בכל יום היום כך וכך לעומר שהם כך וכ(ן סוף פסחים "ר
  ).כך
וכאשר ... וביום שמוה יאמר היום שמוה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד ... כיצד , וסופר הימים והשבועות (טור

  ).כתבתי כן הגו וכן עיקר
 ).וביום שמיי יאמר היום שמוה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד... כיצד , וסופר הימים והשבועות(א " סע"ושו

  :בהמשך הסעיףר  תוכן האמו221
  .הן בסופי השבועות והן בשאר הימים, צריך למות הימים והשבועותלכתחלה ) א(
  .לא יצא,  בסופי השבועותספר שבועות בלבד) ב(
  .ואם תקו כעין דאורייתא, תלוי אם חיוב ספירת העומר הוא מהתורה או מדברי סופרים, ספר הימים בלבד) ג(
  .יצא, ל"כאחד הדעות ה, ע השבועותספר הימים בלבד בימים שבאמצ) ד(
 ,)279; 228ראה הערות (דיו שוה לספר הימים לבד ,  היום כך וכך ימיםהשיבו,  אותו כמה ימי הספירהושאל) ה(

היום שבוע אחד "או , "היום שמוה ימים"ם השמיי אמר כגון שביו, הדעות הראשוות דלעיל'  שמה כאחת מב222
 ".ויום אחד

וכוותו כמו שכתב בשם  (ח"סקי "חש ופירכ. )כמו שכתב הטור, ואם מה שבועות לבד מי יצא (ד" סקא"עיין מ 223
כמו שכתב הטור  (א שם"ומחצית השקל על המ. ) דביום שמה יאמר רק היום שבוע אחד ויום אחד,אבי העזרי

  .)מכל מקום בדיעבד יש לסמוך עליו, יהו דלא קיימא לן כוותייהו... ה דיש לספור כן לכתחלה " ראביבשם
וכן על דרך משל אם הם שמוה ימים , מקומות שהגו שלא למות שבועות בכל יום אלא בסוף השבוע (א" סח"פר

ומכל . )ואין לבטל מהגם,  קעבדישפיר, אים מוים פרטי הימים אלא אומרים היום שבוע אחד ויום אחד וכיוצא
  .שכן שבדיעבד יצא

 .כח' וראה פעמי יעקב כט ע
בזמן הזה שהספירה איה אלא "שאף בימים שהם סופי השבועות יש אומרים שבדיעבד יצא ,  כדלקמן בסמוך224

 .שלדברי הכל יצא מטעם זה, ומכל שכן כאן". זכר
כל שמה ימים לבד בלא מין , גיע לכלל השבועות בין לא הגיעדבין ה, והראה לי כון(י " הגהות בכסת הגדולה 225

  .)הייו לכתחלה אבל בדיעבד יצא, ואף על פי שאמרו מצוה למימי יומי ולמימי שבועי... השבועות יצא 
, ד ספירה דרבן"כדאיתא בגמרא למ, אין צריך לחזור, ראה לי דאם ספר הימים לחוד ולא ספר השבועות(שם א "מ

  ).ל ספירה בזמן הזה דרבן"ב בשם רוב הפוסקים דקיי כת"וב



  . וכיון שספר הימים יצא,הזה שהספירה איה אלא זכר

ועות ולא הזכיר מין  כגון שאמר היום שבוע אחד או שי שב,אבל אם ספר שבועות בלבד
 שבמין הימים ,227 לפי שעיקר הספירה הוא מין הימים,226 צריך לחזור ולספור,הימים

 אבל במין השבועות בלבד בלא הזכרת שום מין ,ט יום"בלבד יכולין לספור כל המ
  . אי אפשר לספור אלא הימים שהם סופי השבועות,ימים

 שכל מה שתקו חכמים ,ור ולספור שאף אם מה הימים לבד צריך לחז228ויש אומרים
  :230 ויש לחוש לדבריהם לחזור ולספור בלא ברכה.229תקו כעין של תורה

  נוסח הספירה

 231 יש אומרים,ימים' או ג'  שאמר היום יום אלף או יום ב,ב" אם ספר באותיות אז
 ויש לחוש לדבריהם לחזור ולספור בלא , שלא יצא232 ויש אומרים,שיצא ידי חובתו

  .233ברכה

                                                                                                                                                             
ל שצריך " ואף דקיי).אמר זכר למקדש בעלמא הוא, אמימר מי יומי ולא מי שבוע (א, מחות סודאמרין בייו כוה

 .אבל בדיעבד יצא, הייו לכתחלה, )דלא כאמימר(למות יומי וגם שבועי גם בזמן הזה 
ברכות אחד לימים ואחד ' קשה למה אין מברכין ב, ד"דף מ) ד"ח' תיב ה(וחם כתב רביו יר(ב " אליה זוטא סק226

 ריך לומרוצ. היה לו לומר והיום שבוע אחד, ועוד למה אומרים שהם שבוע אחד, מצות הן' לשבועות שהרי ב
כתיב אבל ספירת הימים לא , מצא שלא כתבה ספירת שבועות כי אם גבי עומר', משום דכתיב שבעה שבועות וגו

אבל ספירת השבועות בזמן הזה דליכא עומר איה אלא , מצא דימים הוא מן התורה אפילו בזמן הזה, גבי עומר
, של סוכות' מידי דהוי אכריכה של פסח וערבה דז, ובדבר שהוא זכר למקדש לבד אין מברכין עליו, זכר למקדש

כמו בזמן עומר היה ראה ] יו סופרים ממשואילו הי[לכן אחו אומרים שהם שבוע אחד שאין זו ספירה ממש 
 דהא , דאין צריך לחזור ולברך,מבואר מזה דאם שכח אחד למות השבועות, כ"שהברכה חוזרת אף אשבועות ע

  ).אבל שכח הימים ודאי צריך לחזור ולברך, לא מברכין עליה
וכן כתב גיסי הרב . שר דלא יצא אפ,או ביום ארבעה עשר לא הזכיר הימים' מה שאין כן אם ביום ז(ק ח "י ס"ח

 ).בשם רביו ירוחם) ק ב"ס(בספרו אליהו זוטא 
שהעיקר הוא כדעת הסוברים שבזמן הזה ספירת העומר היא מדברי סופרים ) סעיף ב( הייו אף שתבאר לעיל 227
ם לא ולכן א, )מהטעם שמבאר לקמן" (שעיקר הספירה הוא מין הימים"ל "מכל מקום קיי). גם ספירת הימים(

 .הזכיר מין הימים צריך לחזור ולספור
אחר כך סתפק שמעון אם ... ג לעומר "שהוא ל.... אמר לו שמעון ... מעשה שהיה (ה ' ח סי" אוש הלוי"הרת " שו228

כי המצוה הוא שימה ימים ושבועות ... ד כי עדיין לא יצא ידי חובתו "ראה לע... יכול לספור פעם אחרת בברכה 
, כיון דאיפסיקא הלכתא כמאן דאמר ימים ושבועות... ד "איו קרא מין לע... לא מה כי אם הימים היכא ש... 

  ).ויחזור ויברך, כמו שכתבו, הוי ודאי לא קיים
אף על פי שאיו אלא , כרבן דבי רב אשי דמו יומי ושבועי] א, מחות סו[מסתברא לי דכיון דקיימא לן (א " סח"פר

לא קיים מצות , על דרך משל שהם שבעה ימים לעומר ולא סיים שהם שבוע אחד, ם מה יומיא... זכר למקדש 
, כדברי' ח סימן ה"ש הלוי בתשובה חלק או"וכן מצאתי להר, וצריך לחזור ולספור בברכה, חכמים כתיקה

 ).שחילק בזה] י"הגב[ולאפוקי מספר כסת הגדולה 
 .)179הערה (ושם סמן , ב" כדלעיל ס229
רק יחזור ומוה בלא , ראה דאין לו לחזור ולברך, ובדיעבד אם לא סיפר רק הימים לבד(ק א " סוף סעולת שבת 230

 ).דברכות אין מעכבות, לכן ראה לי דיספור בלא ברכה(ו "באר היטב סק). ברכה
ואמרו , י שלא אמר ארבעה בפירוש"אעפ, רימים לעומ' אם בירך ואמר היום ד(ה ' ח סי"ש הלוי או"ת הר" שו231

  ). כיון שמציו בגט דמהי, כיון שבירך יצא, בראשי תיבות
, ב"לו לכתוב שים עשר וכתב יכגון שהיה , כתב ראשי תיבות (ד"קכו ס' ז סי"א אהע"והכווה למה שפסק ברמ

  .)כשר
 .)ת דהוי מיןאפילו מה בראשי תיבו... והראה לי כון (י "כסת הגדולה הגהות ב

' ימים שהם שבוע א' או אפילו אמר ח, ימים' כגון שאמר היום ד, ולי ראה אם מה בראשי תיבות(א "ח ס" פר232
וספר כסת ', ח סימן ה"ש הלוי בתשובה חלק או"ודלא כהר, לא מקרי מין וצריך לחזור ולספור בברכה', ויום א
 ).שלא ראו דבריהם בעיי, הגדולה

וחוזר ומוה בלא , אין לו לחזור ולברך, לעומר' לעומר או ג' כגון שאמר היום ב, ת"ואם סיפר בר(א " סעולת שבת 233
שהביא שי דעות אם מה הימים בראשי ) י"הגב(ועיין בכסת הגדולה מהדורא קמא (ק ח "סחק יעקב ). ברכה



 וצריך ,234 לא יצא ידי חובתו, אלא מה סתם כך וכך ימים לעומר, לא אמר היוםאם
 דכיון שאמר כך וכך ימים הרי לא ספר את עצם היום הזה שהוא .לחזור ולספור בברכה

 שיאמר היום כך , שתספור היום עצמו, תספרו חמשים יום235 והתורה אמרה,עומד בו
  .וכך

 שמעיקר הדין אין צריך לומר כלל ,236ר יצאאבל אם אמר היום כך וכך ולא אמר לעומ
 ואין זה מעכב כלל , בספירה לאיזה דבר סופרים237 אלא שהגו כך לבאר יפה,לעומר
  .בדיעבד

  .239 ואין לשבש שום וסח כי שיהם כוים.238ויש והגין לומר בעומר

  כגון, לומר לעומר אחר מין הימים קודם מין השבועות240ויש והגין מטעם הידוע להם(
  ):היום שמוה ימים לעומר שהם שבוע אחד ויום אחד

                                                                                                                                                             
ולי ראה דכל כיוצא בזה יש , יצאויש אומרים ד, דיש אומרים דלא יצא, ד ימים וכיוצא בזה"כגון היום י, התיבות

 ).לחזור ולספור בלא ברכה
ולא מזכיר בתשובתו , שאם שואלו חבירו כמה ימים בספירה והוא משיב כך ימים, וראה לי פשוט(ז " סקז"ט 234

ואם אמר כך (ט "א סק"מ). וצריך לחזור ולמות בברכה... דעיקר המצוה שיאמר היום כך , ודאי לא יצא, היום כך
  )).ז"ט(לא אמר היום לית לן בה וכך ו

 , לא יצא בזה לדברי הכל, אלא השיב לו סתם כך וכך לעומר,אם לא אמר לו היום כך וכך (ד"לקמן סוף סיוכן הוא 
 ).ויחזור ויספור בברכה

 .טז,  אמור כג235
 ).אף על גב דלא אמר בעומר יצא בדיעבד(י " סקא"מ 236
. או היום כך וכך, ירת העומר אם צריך לומר היום כך וכך לעומרשאלת בברכת ספ(תז ' א סי" חא"רשבת ה" שו237

ואין  (א"לבוש ס. א"ה כתב הרשב" די"ב). כדי לבאר יותר, אבל יותר ראוי לומר כך וכך לעומר,  הכל אחד,תשובה
ר אבל יותר ראוי לומר לעומ,  או שיאמר היום כך וכך ימים בלא לעומר,הפרש בין שיאמר היום כך וכך יום לעומר

  .)כדי לבאר יותר
 ).אף שלא אמר לעומר אין בכך כלום (ד" לקמן סיוכן הוא

 ).כן מהגיו(ג " סקז"ט). בעומר(א " סא"רמ 238
אבל באמת ברוב וסחות ישים כתבו שיש לומר לעומר , ז האריך בטעם שאין לומר לעומר"והט(ט " סקחק יעקב 239

האומרים בעומר או (ז "אליה רבה סק).  להם על מה שיסמכוכי יש, ומכל מקום אין לשות ממהג שהגו מקדם... 
  ).ואין להאריך, לעומר שיהם יש להם סמך על גדולי פוסקים

. 337' ז ע"ח. 1002' ג ע"ח (לקוטי שיחותראה , ג בעומר"והטעם שאו מכים את היום ל. ובסידור הוסח לעומר
 ).511' ז ע"חי

  ).ימים לעומר שהם שבוע אחד' אומר היום ז' וכדהוו ז, כורי עומר במיןוצריך לאד( רביו ירוחם תיב ה חלק ד 240
שאומר היום , ועל הסדר הזה מוה והולך עד שמגיע לשבעה(ג "הלכות ספירת העומר סוארחות חיים , ה' כל בו סי

  ). והולךוכן מוסיף, יאמר היום ח׳ ימים לעומר שהם שבוע א׳ ויום א׳' וביום ח, ז׳ ימים לעומר שהם שבוע א׳
, כן צריך לומר. סופרין היום שבעה ימים לעמר שהם שבוע אחד... ב יסן בערב "כ(ץ "סידור עמודי שמים להיעב
שמדביקין , לא כמו שעושין המון העם, ל"י ז"פ האר"וכן ע, והוא המוסכם מכל הדווקים, להסמיך הימים לעומר

  ).שאיו כון כלל בלשון, השבוע לעומר
ובסדור . אחרי מין השבועות" לעומר"ל תיבת "מכל מקום דפסה בסדורי האריז, ל"י ז"פ האר" עפ שהביא כן"ואע

היא אחר מין הימים " לעומר"תיבת , )ק לד"הובא בכף החיים ס(ובכוות ספירת העומר שלו , ש שרעבי"מוהר
  ).קודם מין השבועות

, ולכאורה משמע דהדבר מוכרח מצד עצמו: "הוסיףו, ל"ציין למקורות ה, ק ג"ס) ד"ליוורו תקמ(ובמאמר מרדכי 
והרי , דמשמע דהם שבוע אחד לעומר ולא לשאר דברים, דאיך אמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר

, דכיון שצריך למימי יומי ושבועי, אמם במעט עיון ראה דיפה כח המהג. שבעה ימים הם שבוע אחד לכל מילי
דלמה אמר היום כך וכך ,  שלא מה הימים והשבועות אין להפסיק בייהם בשום דברכל, ולא גמר מצותו לגמרי

וכי היכי דבעין לברורי שזה , והלא מין השבועות מי לעומר הם, ימים לעומר שהם כך וכך שבועות וכך ימים
, אומרים הכי הויופירוש תיבת לעומר שאו . הכי מי בעין לברוריה גבי שבועות, המין הוא לעומר גבי הימים

  ".ועיקר מין זה לעומר הוא, היום כך וכך ימים שהם כך וכך שבועות
 .אשר לעומר אחר מין השבועות, וכן הוא בוסח סידור רביו



 אבל מאחד , דרך צחות לשון הקודש לומר ימים לשון רבים משים ועד עשרה ועד בכללח
  .241עשר ואילך יאמר יום לשון יחיד

 במה . כגון אחד ועשרים ולא עשרים ואחד,וטוב לומר מין המועט קודם מין המרובה
 אבל במקומות שדרך ,רך לספור מין המועט קודםדברים אמורים במדיות אלו שד

  :242לספור מין המרובה קודם יכול לומר גם בספירה כמהג מקומו

 ובשבוע השי יאמר שי ולא , ולכן יאמר שבוע אחד ולא אחת,243 שבוע הוא לשון זכרט
  : וכן בשאר השבועות, ובשבוע השלישי יאמר שלשה ולא שלש,שתי

 אפילו ספר בלשון , אבל אם איו מבין הלשון שסופר בו.ין מותר לספור בכל לשון שמבי
  :244 דכיון שאיו יודע המין אין זו ספירה כלל,הקודש אם איו מביו לא יצא

 לפי שעכשיו אין או ,' אחר הספירה והגין לומר יהי רצון שיבה בית המקדש כויא
צוה הוא לספור  שהמ,246 ואין בספירה זו עשיית מצוה כלל,245סופרין אלא זכר למקדש

                                                 
י "הובא בח). וזה דרך צחות לשון הקודש, ומאחד עשר אומר יום, עד עשרה אומר ימים(רלד '  שבלי הלקט סי241

  .י"סק
בשלשה ימים , בשי ימים, ויכתוב ימים עד עשרה (ד"קכו ס' ע סי"א אבה"רמכמבואר ב, גטהוא לעין כתיבת הוכן 
 .)שים עשר יום, אחד עשר יום,  יוםומכאן ואילך יכתוב', וכו

ה "מיהו ביומא דף . ו"קכ' ע סי"הבא' ע. כגון אחד ועשרים יום, יאמר לעולם מין המועט קודם(ה "א סק" מ242
  ).ובמדיתיו אף בלשון חול מזכירין מין המועט קודם. יה בחשבוםאיתא דהכל לפי מהג המד
  .)באחד ועשרים ובשים ועשרים בשלשה ועשרים וכן כולם (ד"קכו ס' ע סי"ע אבה"והכווה למה שמבואר בשו

, אחת ושש, אחת וחמש, אחת וארבע, אחת ושלש, אחת ושתים, אחת ואחת, תו רבן אחת(א , הולברייתא ביומא 
, חמש ואחת, ארבע ואחת, שלש ואחת, שתים ואחת, אחת ואחת, יהודה אומר אחת' ר. ת ושבע דברי רבי מאיראח

באתריה דרבי מאיר מוין מין כלל  (י"ש רשו ופיר,)ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה. שבע ואחת, שש ואחת
שתים ועשרים שלש , הודה פרט תחילהובאתריה דרבי י, כגון עשרים ואחת עשרים ושתים, תחילה ואחר כך פרט

  .)ועשרים
, דלכתחלה יש לספור מין המועט קודם] מט' אמות שמואל סי[ש קאיידבר "וכתב תשובת מהר): "ק י"ס(י " ובח

 ו [ה "וכרבי יהודה ביומא דףין המרובה קודם כרבי מאיר, ] כרבי מאיר–בגירסא שלין מין , ובמקומות שמומו
 ".ועכשיו מוין מין המועט קודם. ל"עכ, כמהג מקומו

יאמר אחד , שבוע אחד(א "לבוש ס). כדכתיב שבעה שבועות תספר לך, ששבוע לשון זכר(כז ,  כטויצאי " רש243
וכבר , ולא כתיב שבע שבועות', דכתיב שבעה שבועות בה, שכן מילת שבוע הוא לשון זכר, ת שהוא לשון זכר"בדלי

, שבוע אחד(ד "ז סק"ט). 'כמו שלשה ארבעה חמשה ששה וכו, מורה על הזכר' ידעת דמספר שמעשרה ולמטה הה
שבועות וימים הם לשון (ה "א סק"מ). דשבוע הוא לשון זכר, י אצל מלא שבוע זאת"כמו שפירש רש, ולא אחת

ת שבע שבתות תמימו) טו,  כגאמור(ג דכתיב "יראה לי דאע(ה לי ה ירא"א ד"ח ס"פר). כדכתיב שבעה שבועות, זכר
וכיון שהגו , שבעה שבועות) ט,  טזראה(כדכתיב , ת איתיה בלשון זכרמכל מקום בלשון שבועו, בלשון קבה

וכן שי שבועות ולא שתי , על דרך משל לומר שבוע אחד ולא אחת, למות בלשון שבעה יש למות בלשון זכר
 ).וכיוצא

ואם איו מבין לשון הקדש וספר בלשון , שמביןודוקא בלשון , ופשוט דמותר לספור בכל לשון(ב "א סוף סק" מ244
  ).כן ראה לי, דהא לא ידע מאי קאמר ואין זה ספירה, הקדש לא יצא

צריך ללמדם ולהזהירם שיאמרו וסח הביטול בלשון שהם (ח "תלד ס' כדלעיל סי, וכעין זה הוא לעין ביטול חמץ
  ). מה שהוא מוציא בשפתיו לפיכך צריך להבין בלב, שהרי עיקר הביטול הוא בלב,מביים

 .118'  כב עלקוטי שיחות. ב- א"קפה ס' ראה לעיל סי, ולעין ברכת המזון ושאר הברכות
 .ב" כדלעיל ס245
מה שאין כן בתקיעת שופר ', ואחר שבירך על הספירה אומר יהי רצון שיבה וכו(ה כל "ב סוד, מגילה כ'  תוס246

ח "הובא בב). אבל לשופר ולולב יש עשיה, רה לבין בית המקדשאלא הזכ] עתה[לפי שאין , והייו טעמא. ולולב
  .א"י סקי"ובח. 'סוף הסי

ומקורו באבודרהם . הרחמן הוא יחזיר לו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימיו אמן סלה: ובסידור הוסח
מקומה ואחר שמה העומר מבקש מאת השם ואומר הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש ל(סדר ספירת העומר 

הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה (עין ספירת העומר דרוש יב , שער הכווות). במהרה בימיו
הרחמן יחזיר עבודת בית , אחר כך יאמר בעודו עומד(א "ח ס"מסכת העומר פ, משת חסידים). במהרה בימיו

  ).במהרה בימיו אמן סלה... הרחמן (ל "סידור האריז). המקדש



 לפיכך , אלא שחכמים תקו לספור זכר למקדש, ועכשיו אין לו עומר לספור לו,לעומר
  .247מתפללין שיבה בית המקדש וקיים המצוה כתקוה

 ואא ,248ויש והגין מטעם הידוע להם לומר אחר כך מזמור אלהים יחו ויברכו(
  ):250 ורבוו של עולם,249בכח

  סופרים בין השמשותאם 

 אף על פי שהוא ספק לילה וספק , שמותר לברך ולספור בבין השמשות251יש אומרים יב
 מכל מקום , ואם כן היאך יאמר היום שי ימים שמא עדיין הוא יום ראשון, העבר252יום

  . ספק דברי סופרים להקל,כיון שהספירה בזמן הזה מדברי סופרים

די ספק אפילו מדברי  שלכתחלה אין להכיס עצמו לי253ויש חולקין על זה ואומרים
 וכן עושין המדקדקים וכן . שהוא לילה ודאי254 ואין לספור עד צאת הכוכבים,סופרים

                                                                                                                                                             
 .80 הערה 87' ג ע"א ח"רת מחם תשוראה תו

' סימטה משה . )לכך ראוי להזכיר עבודת הבית ולהתפלל עליה לחזור ליושה (רלד' סי,  שבלי הלקט סדר פסח247
, על כן אומרים יהי רצון שיבה בית המקדש, משום שעכשיו ספירה מדרבן הואיל ואין בית המקדש קיים (תרסז

  .)הואז יהיה מן התורה וקיים מצות
 .קיז' ב ע"שלחן המלך ח. 55-56ובהערות ,  ואילך11' ח ע" חללקוטי שיחותוראה 

ויש מקומות שוהגין לומר בכל יום מימות העומר מזמור שיר אלהים יחו (שיר של יום , אבודרהם.  תהלים סז248
ט ימי "כגד מוהם , חוץ מן הפסוק הראשון שהוא פתיחת המזמור, ט תיבות"מפי שיש בו מ, )ז"ס(ויברכו 
עין ספירת העומר , שער הכוות). שבועות' והם כגד ז, חוץ מן הפסוק הראשון, ועוד יש בו שבעה פסוקים. העומר

). כולו מעומד', ל מקפיד וזהיר מאד לומר אחר ספירת העומר מזמור אלהים יחו כו"גם ראיתי למורי ז(דרוש יא 
ל "וכן הוא בסידור האריז. א"י סקי"ח).  יחו אחר הספירהיש והגין לומר מזמור אלהים(ה "א סוף סק"מ

 .ובסידור רביו
ואחר  (ח"יסוד ושורש העבודה שער ט פ. )חויא בן הקה שהוא אא בכח' אחר כך יאמר תפלת ר (ל" סדור האריז249

 .וכן הוא בסידור רביו. )מזמור זה יאמר תפלת אא בכח
ולפי שמצות ספירת העומר הוא תקון גדול ופלא לטהר את  (ח"ער ט פיסוד ושורש העבודה ש. ל" סידור האריז250

כדי שיטהרו ' רבוו של עולם אתה צויתו כו: לכן תקו לומר אחר הספירה תפלה, ל"פשו שפגמה בעוות ר
 .וכן הוא בסידור רביו. )'פשות עמך ישראל מזוהמתם כו

כיון , ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה, ול לברךראה דבספק חשיכה יכ(ה זכר "א רד, מחות סו'  תוס251
דלכל הפחות אהי מה שאיו אלא זכר , וכתב רביו שמשון ברבי אברהם(ע ר "ג מ"סמ). שהוא ספיקא דרבן

וראה דספק חשיכה יכול לברך ואין צריך , י"ופירש ר(מ ' י סי"ש פ"רא). דבספק חשיכה יכול לברך, למקדש
ואפילו איו לילה ממש , וזמן הספירה מתחלת הלילה(טור ). כיון דהוי ספקא דרבן, י לילהלהמתין עד שיהא ודא

 ).אלא ספק חשיכה יכולין לספור
 ).וזהו קרא בין השמשות בכל מקום, ספק חשכה ספק איה חשכה(א "רסא ס'  כדלעיל סי252
ז "ובט, ש וזמן"ה ומ"י ד"הובא בב. )ואין זה כון שיכיס עצמו בספק לכתחלה(' דבור הא) א, כח(ן פסחים " ר253

  .ה"סק
 .)שאין עושין ספק דברי סופרים לכתחלה (ד"א סוף סקי"רב קו' לעיל סיגם וראה 

ולא כוכבים קטים ... לא כוכבים גדולים  (ב, כמבואר בשבת לה, כוכבים ביוים' הייו זמן צאת ג,  מעיקר הדין254
  .)אלא ביוים... 

 א"רצג ס' כדלעיל סי, כוכבים קטים' אשר לכן הצריכו לחכות עד לראיית ג, יויםאלא שאין או בקיאים בב
  .)שאין או בקיאים בביוים, כוכבים קטים' משעת צאת ג(

לכך צריך , ולפי שאין או בקיאים בהם ("סדר הכסת שבת"כמבואר ב, והייו לעין קריאת שמע של ערבית
  .)תלעין קריאת שמע של ערבי... להחמיר 
כ בכל מילי דרבן אפשר "משא, דהייו דוקא לעין קריאת שמע שהוא מן התורה, )סח' ע(בין השמשות ' ומבאר בס

  .לסמוך על ראיית כוכבים ביוים
שהרי העיקר הוא כדעת הפוסקים , שאף לעין ספירת העומר סגי בכוכבים ביוים) עז' ע(ולפי זה מסיק שם 

  ).כדלעיל סעיף ב(דברי סופרים שספירת העומר בזמן הזה הוא מ
  .אם חיוב ספירת העומר בזמן הזה הוא מן התורה או מדברי סופרים, ל"זה תלוי בשתי הדעות ה' ואם כן יהי

 ).46הערה (עם ביאור " סדר הכסת שבת"ותבאר בארוכה ב



 ומכל מקום המהג ההמון עכשיו כסברא הראשוה לספור בבין .255ראוי לכל אדם לעשות
  .256השמשות

 והוא מתפלל ערבית מבעוד יום עם צבור ,ומי שרוצה לדקדק לספור בצאת הכוכבים
 טוב שיספור עמהם ,258 עם סמוך לחשיכה וסופרים בבין השמשות257ערביתהמתפללין 
 אם אשכח לספור בלילה הריי סומך על ספירה זו לצאת בה , ויחשוב בדעתו,בלא ברכה
  . הרי דעתי עכשיו שלא לצאת בספירה זו, ואם לא אשכח בלילה,ידי חובתי

 מכל מקום כשמכוין , שמצות אין צריכות כווה לצאת בהן ידי חובתו259שאף להאומרים
 ולפיכך כשיזכור בלילה .260בפירוש שלא לצאת בהן ידי חובתו בודאי איו יוצא בעל כרחו

  .261יספור בברכה

 אלא ספר ,אבל אם לא התה בדעתו בפירוש שלא לצאת בספירה זו כשיזכור בלילה
 לא יברך כשיספור , אף שלא בירך עכשיו וגם לא עה אמן אחר ברכת הציבור,262סתם
 שמא היה כבר לילה כשספר בבין השמשות וכבר יצא ידי חובתו להאומרים ,הבליל

 מכל מקום הספירה , ואף להאומרים שמצות צריכות כוה.שמצות אין צריכות כוה
 ויש אומרים שמצות מדברי סופרים לדברי הכל אין צריכות ,263בזמן הזה מדברי סופרים
  .264ה"תע' כווה כמו שתבאר בסי

                                                 
 . ב"ע ס"שו. )וכן ראוי לעשות, והמדקדקים אים סופרים עד צאת הכוכבים(קד ' א סי"א ח"ת הרשב" שו255
 .ב"י סקי"הובא בח). אבל מהג העולם עכשיו לברך בספק חשכה(ח ריש הסימן " ב256
כי , ולא רצה לברך על ספירת העומר עם האחרים, רבי התפלל ערבית ביום (301' ע, פסח'  מחזור ויטרי סוף הל257

] שמא[ואמר . רה זו למהוהייו תמיהים ספי. וספר עם האחרים ולא בירך, היה דואג שמא יעשה ברכה לבטלה
וכתוב במחזור ויטרי המתפלל עם הצבור (הובא באבודרהם סדר ספירת העומר ). אשכח ומצאתי קרח מיכן ומיכן

ומצא שלא , ממה פשך אמר אם אזכור בלילה בביתי אחזור ואברך כדין, מבעוד יום מוה עמהם בלא ברכה
המתפלל עם הציבור מבעוד יום מוה (ג "ע ס"שו). למצוההרי מיתי ימים ושבועות , ואם אשכח, ברכתי לבטלה

 ).ואם יזכור בלילה יברך ויספור, עמהם בלא ברכה
וקשה לי (ו "ז סק"ט). ומוין הספירה בבית הכסת, מקום שהגו הצבור להתפלל ערבית מבעוד יום(ג " לבוש ס258

  ).אלא בספק חשיכה, וד יום אמרוראה דלאו דוקא מבע. אטו ברשיעי עסקין, למה מוין הקהל בעוד יום
וספרו בין , מיירי שהתפללו מבעוד יום סמוך לחשיכה, "מבעוד יום"ל "שמה שכתבו כל ה, י כל זה ביאר רביו"ועפ

 ).268הערה (וכדלקמן , השמשות
ויש אומרים שמצות אין ... חובה בעשיית אותה מצוה כל המצות צריכות כווה לצאת ידי (ה "ס ס'  כדלעיל סי259

במה דברים אמורים במצות של תורה אבל . והלכה כסברא הראשוה, צריכות כווה ואף המתעסק יצא בדיעבד
 ).ויש חולקין, א שהלכה שאין צריכות כווה"בשל דברי סופרים י

:) ה כח"ר(ד "ג דאמרין בסוף ראוהו ב"עדא... אפשר שיתכוין שלא לצאת בו (ה עובר "א ד, סוכה לט'  תוס260
כשחזן מקדים לברך (תח ' א סי"א ח"ת הרשב"שו). מכל מקום בעל כרחו לא פיק, דמצות אין צריכין כווה
ואף על גב . אם דעת היחידים שלא לצאת בספירת השליח צבור צריך לחזור ולברך... והקהל עוין אחריו אמן 

 אבל אם ,דדוקא מן הסתם) ה עובר"תוד. סוכה לט(כתבו רבותיו הצרפתים , והדקיימא לן מצות אין צריכות כו
אם היה דעתו שלא לצאת יחזור ויברך , ואפילו עה אמן על ברכת הקהל(ג "א ס"רמ). איו רוצה לצאת בו לא

, רך כדין אלא אחזור ואב,מימר יאמר אם אזכור בלילה בביתי איי יוצא בספירה זו(ולבוש שם ). ויספור בלילה
אבל אם איו רוצה לצאת בו איו , הי מילי מן הסתם, ד מצות אין צריכות כווה"ואפילו למ. ויחזור ויברך בלילה

ואין הברכות , ואם אשכח הרי מיתי ימים ושבועות למצוה, ואם כן מצא שלא אברך לבטלה, יוצא בעל כרחו
 ).מעכבות

א " רמ).ואם יזכור בלילה יברך ויספור(ג "ע ס"שו).  ואברך כדיןאם אזכור בלילה בביתי אחזור(.  אבודרהם שם261
 ).יחזור ויברך ויספור בלילה(שם 

אם היה סתם אסור לברך (א שם "מ). הלכך אם מה סתם ולא בירך ולא היתה כותו שלא לצאת יצא( לבוש שם 262
 ).כן ראה לי, כיון דיש אומרים מצות אין צריכות כווה, שית

 .ב" כדלעיל ס263
ויש חולקין על זה ואומרים שגם המצות מדברי סופרים צריכות . וכל מצוה מדברי סופרים אין צריך כוה(ט " סכ264

  ).סעיף טו(וראה גם לקמן . )ר- הערות קצט(ם סמן וש, )לפי שכל מה שתקו חכמים תקו כעין של תורה, כוה



 ולא ,מן הציבור שספרו)ו( אלא ששמע הספירה מן אחד ,מהם כללואפילו לא ספר ע
 לא , אלא שמע לפי תומו, וגם הוא לא תכוין לצאת בשמיעה זו,תכוין כלל להוציאו
 ואפילו אם היה מחשב אין אי מתכוין לצאת . שהשומע כעוה,265יברך כשיספור בלילה

 אלא אם כן מחשב ,ה כללבספירה זו אין זה כלום להאומרים שמצות אין צריכות כוו
  .266אי מתכוין שלא לצאת בה

                                                                                                                                                             
איו יכול לצאת , )ם שגם עתה הוא מן התורהאו לדעת הפוסקי, בזמן הבית(ולכן במקום שהספירה היא מן התורה 

כדלעיל , "וגם חבירו המשמיע תכוין להוציאו, אם תכוין לצאת ידי חובתו בשמיעה זו"אלא , בשמיעת הספירה
 .א"ס

אם דעת היחידים שלא ... כשחזן מקדים לברך והקהל עוין אחריו אמן (תח ' א סי"א ח"ת הרשב" משמעות שו265
א "ורמ). אבל אם איו רוצה לצאת בו לא, דדוקא מן הסתם... צבור צריך לחזור ולברך לצאת בספירת השליח 

הרי שגם בעיית , )אם היה דעתו שלא לצאת יחזור ויברך ויספור בלילה, ואפילו עה אמן על ברכת הקהל(ג "ס
  .דעתו בפירוש שלא לצאת' אלא אם כן הי, אמן לבד שוב איו יכול לברך

בדיעבד ... אדם יוצא ידי חובתו בשמיעת הברכה  (ד"ריג ס' כדלעיל סי, ולא עה אמן, מע בלבדוכן הוא אפילו אם ש
, פ שלא תכוין המברך להוציאו"אע, ולדברי האומרים שמצות של דבריהם אין צריכות כווה(אפילו לא עה אמן 

י שטל פרי בידו לאכלו או כגון מ, בין בברכה אחרוה בין בברכה ראשוה, וגם הוא לא תכוין לצאת בה יצא
ויש לחוש לדבריהם . אין צריך לברך, וקודם שהספיק לברך שמע ברכה זו מפי אחר המברך לעצמו, מצוה לעשותו

  .))וליזהר שלא ליכס בספק ברכה לבטלה
, הייו שכל החשש הוא רק לכתחלה, "ויש לחוש לדבריהם וליזהר"אלא שמכל מקום יש חילוק בין האמור שם [

ולא תכוין כלל , ואפילו לא ספר עמהם כלל אלא ששמע הספירה מן אחד ומן הציבור שספרו"האמור כאן לבין 
שחשש זה הוא גם , "לא יברך כשיספור בלילה, אלא שמע לפי תומו, להוציאו וגם הוא לא תכוין לצאת בשמיעה זו

  ].בדיעבד
*  

אומרים שצריך שתהא ספירה לכל ... יש ... בירו אם הוא בעצמו שמע הספירה מפי ח): "סעיף א(ואף שתבאר לעיל 
מכל מקום חוששים או לדעה הראשוה . ואיו יוצא בשמיעה מחבירו, "שכל אחד יספור בעצמו, אחד ואחד ממש

  ".שהשומע הוא כאומר, יצא ידי חובתו מן התורה... אם הוא בעצמו שמע הספירה מפי חבירו "אשר , שם
  :ם לומר שאיו יוצא בשמיעת הספירהטעמי' שאף שיש כאן ג, והייו

  .ושמא הוא יום, שהוא בין השמשות) א(
  .גם במצוה מדברי סופרים, שיש דעה הסוברת שמצות צריכות כווה) ב(
  .שיש דעה שכל אחד צריך לספור בעצמו ואיו יוצא בשמיעה מחבירו) ג(

  .יספור בברכה" רכה וספירהיש כאן ספק ספיקא להחמיר להצריך ב"שאם ) סעיף כה(והרי תבאר לקמן 
ואם כן בבין השמשות הוי , שיש חולקין' ע דהא תבאר לעיל סעיף א"צ): "בהגהותיו כאן(' כתב על זה הדברי חמי
דרק , וכן משמע שם. שם' וצריך לומר דסבירא ליה העיקר כדעה א. גם זולת הכווה, ספק ספיקא לחומרא
  ".'לכתחילה יש לחוש כו

וכן . שהעיקר כדעת הפוסקים שיוצא בשמיעה מחבירו) לעיל סעיף א(ל "כיון דקיי, פק ספיקאדהייו שאין כאן ס
ושמצות מדברי סופרים אין , שהעיקר כדעת הפוסקים שספירת העומר היא מדברי סופרים) לעיל סעיף ב(ל "קיי

  ).279וראה גם לקמן הערה (צריכות כווה 
 .וספק ברכות להקל. שמא הוא יום, ושאר אם כן רק הספק של בין השמשות

דהייו ) ק ח"ס(א "וביאר במ, שאם מתכוין שלא לצאת איו יוצא, א"א ורמ"מהרשב, וכדלעיל הערה הקודמת 266
  .מכל מקום מועלת כוותו שלא לצאת, ד מצות אין צריכות כווה"אפילו למ

*  
לא תכוין כלל ... אפילו ", ץ"כל פעם שאו שומעים הברכה והספירה מהשלפי זה ש, ולפי זה יוקשה לכאורה

  ".לא יברך כשיספור בלילה שהשומע כעוה,  אלא שמע לפי תומו, וגם הוא לא תכוין לצאת בשמיעה זו,להוציאו
יעת הברכה ואין חוששים שכבר יצאו בשמ, ץ ואחר כך מברך כל אחד בעצמו"ששומעים הברכה מהש, וכן הוא בהלל

  .ושוב איו יכול לברך בעצמו, ץ"מהש
יש והגין שאחר שבירך אחד ברכת השחר ועו אחריו אמן חוזר  (ט"ו ס' שתבאר לעיל סי, וכן הוא בברכות השחר

ואין לערער עליהם ולומר שכבר יצאו ידי חובתן באמן שעו ... אחד מהעוים אמן ומברך גם כן כל ברכת השחר 
ואפילו אם היה המברך מכוין להוציא אחרים ידי , רך איו מכוין להוציא אחרים ידי חובתןמפי שהמב, תחלה

כפי , ומדוע לא חשוש לדעת הסוברים שמצות אין צריכות כווה. )חובתן הם אים מכווים לצאת בברכתו
  ?!שחושש רביו כאן

 מברך כל אחד לעצמו ברכת המוציא על ואחר כך, וכולם עוים אמן, שהבוצע מברך בקול, וכן הוא בברכת המוציא
ומכל מקום רשאים הם לקבוע יחד על  (ח"קסז סי' כמבואר לעיל סי, פרוסת הלחם שמקבל מבעל הבית הבוצע



 אפילו בערב ,וכל זה הוא בבין השמשות אבל קודם בין השמשות אין מהג כלל לספור
 אין 267שבת שמקדימין לגמור תפלת ערבית בציבור בבית הכסת קודם בין השמשות

                                                                                                                                                             
ולפיכך הגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו משום שההמון לא היו זהרים מלהשיח בין שמיעת ... דעת שלא להצטרף 

, ומדוע לא חשוש גם כאן לדעת הסוברים שמצות אין צריכות כווה. ) אחדהברכה להטעימה לכן ההיגו לברך כל
  ?!ושוב אין המסובים יכולים לברך בעצמם, וכבר יצאו בשמיעת הברכה מהבוצע

מי שתכוין שלא לצאת ידי חובתו ... ץ המבדיל בבית הכסת "ש (ז"רצו סי' שתבאר לעיל סי, וכן הוא בהבדלה
לפיכך הגו העולם שכל אחד חוזר ומבדיל בביתו אף אם , צריך לחזור ולהבדיל בביתו... בהבדלה שבבית הכסת 

  .) לפי שאין דעתם כלל לצאת ידי חובתם בהבדלה שבבית הכסת,כל בי ביתו היו בבית הכסת
. ץ"לכאורה קשה ממעשים בכל יום שמברכים הקהל אחר שמעם מש ( בהגהותיו כאן,'זו הקשה בדברי חמי' קושי
והרי זה מעין מה שיתבאר ,  שבשעת שמיעה דעתם בפירוש לספור בעצמם מיד כהוג,ך לומר דהייו טעמאוצרי
  .)כ כששומע לפי תומו"ומשא, ד לעין השואל"סי

שאף אם , מהמבואר כאן, ץ ואחר כך מברכים בעצמם"ששומעים מהש, והייו ששואל על מהגיו בספירת העומר
  .ו מועילאיו מתכוין לצאת בספירה זו אי

שאף . דעתי עכשיו שלא לצאת בספירה זו... יחשוב בדעתו ... ומי שרוצה לדקדק  (פ המבואר לעיל"ומבאר זאת ע
מכל מקום כשמכוין בפירוש שלא לצאת בהן ידי , להאומרים שמצות אין צריכות כווה לצאת בהן ידי חובתו

  .)חובתו בודאי איו יוצא בעל כרחו
מי  (ד"וכמבואר לקמן סי.  לפי מה שהוא עצמו מברך וסופר–ץ "רכה והספירה מהשוכן הדין כאן כששומע הב

אבל השואל יכול ...  יאמר לו אתמול היה כך וכך ,ששואל אותו חבירו בבין השמשות כמה ימי הספירה בלילה זה
י בשביל שהר, מכל מקום בשעה ששמע היה בדעתו לחזור ולספור,  אף ששמע כבר הסיפור מהמשיב,לספור בברכה
  .)ומצא שהיה בדעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו, כך הוא שומע

, וכן בברכת המוציא, וכן בברכות השחר,  לפי שכל אחד מברך לעצמו–ץ ברכת ההלל "וכן הוא גם כששומעים מהש
צאת היה בדעתו בפירוש שלא ל" הרי זה כאילו ,ץ"שכיון שדעתו לברך מיד אחרי הש, וכן בהבדלה שזכרו לעיל

  ".בשמיעה זו
לא יברך , אלא שמע לפי תומו", כ כאן שלא כיוון בפירוש בשעת שמיעת הברכה שבדעתו לברך אחר כך בעצמו"משא

  ".שהשומע כעוה, כשיספור בלילה
אבל המשיב לא היה בדעתו בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שית  (ד"והוא כעין מה שתבאר לקמן סי

מכל מקום כיון שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שאין צריכות ,  כן הואאף שבאמת, אחר כך
  .)כוה

  .' שאילת חיים סי. ח"תפט ס' וראה פסקי תשובות סי
*  

ומיד אחר כך מברך וסופר כל אחד , ץ"אמם כל הדברים האלו אמורים דוקא בקהל השומע הברכה והספירה מהש
  .ץ" מיד אחרי הש–ץ הוא על דעת שכל אחד יברך לעצמו " הספירה מהששהרי עיקר טעם שמיעת, לעצמו
וכל אחד מהמין המאוחר שומע לפעמים את , כ בזמיו רגילים שבבית הכסת יש כמה מיים לתפלת ערבית"משא

 כדי –" בשביל כך"שהרי איו שומע ', וכאן לא יועיל התירוץ של הדברי חמי. ץ של המין הקודם"ברכת הש
ואף שגם ". היה דעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו"ואם כן איו חשב כאילו , כל לספור אחר כך בעצמושיו

מכל מקום כיון , אף שבאמת כן הוא(מכל מקום הרי על זה כותב , ץ בברכתו ובספירתו"איו מכוין לצאת מהש
  .)שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שאין צריכות כוה

הייו במה ששומע הברכה והספירה " מכוין בפירוש שלא לצאת בהן ידי חובתו"' ה ההכרח שכל אחד יהיולכאור
  ".בודאי איו יוצא בעל כרחו"שאז , ץ של המין הקודם"מהש

ויש לחוש לדבריהם וליזהר שלא ליכס  (ד"ריג ס' ר סי"יצטרך לסמוך על מה שהובא לעיל משוע, ואם לא כיון לזה
  . אין זה אוסר עליו שיברך שוב–אבל בדיעבד , הייו שרק לכתחלה יש ליזהר. )להבספק ברכה לבט

ולא תכוין כלל , ואפילו לא ספר עמהם כלל אלא ששמע הספירה מן אחד ומן הציבור שספרו(ואף שרביו כותב כאן 
, )השומע כעוהלא יברך כשיספור בלילה ש, אלא שמע לפי תומו, להוציאו וגם הוא לא תכוין לצאת בשמיעה זו

  .הייו שגם בדיעבד איו יכול לספור אחר כך בברכה
ריג ' כ בסי"משא. שהוא ותן לבו לשמוע ברכתו, ץ של המין שגם הוא מתפלל בו"אפשר דהייו דוקא ששומע מהש

וקודם שהספיק לברך שמע ברכה זו מפי אחר המברך , מי שטל פרי בידו לאכלו או מצוה לעשותו"מיירי ב
הה בזה לא החמיר רביו , אלא שבדרך אגב הגיעה הברכה לאזיו, הייו שאיו מקשיב לברכת האחר, "לעצמו

  .אלא לכתחלה
ואיו , שהרי הוא איו מתפלל במין זה, ץ של המין הקודם"גם כאן כששומע ברכת ספירת העומר מש, ואם כן

 .ולא בדיעבד,  איו חוששים אלא לכתחלהבזה. אלא שבדרך אגב הגיעה לאזיו ברכה זו, ץ"מקשיב אל ברכת הש
וסיימו תפלת ערבית וספרו , לחשיכה" סמוך"אשר כל מה שתבאר עד כאן מיירי שהתפללו , )258הערה ( כדלעיל 267

ווהגים להקדים  (ב" סרסז' וכדלעיל סי, קודם בין השמשות" לגמור"שמקדימים , כ בשבת"משא. בבין השמשות



  . אלא כל אחד סופר בביתו כשיגיע הזמן,268הציבור סופרין כלל בבית הכסת

 ואחר כך תפזרו העבים וודע שהיה קודם בין ,ואם טעו ביום המעון ובירכו וספרו
  .269 צריכין לחזור ולספור,השמשות

 שהרי מהג העולם לקרות ,270 אם כשספרו היה מפלג המחה ואילך,אבל לא יברך שית
 שמפלג 271 לפי שסומכין על האומרים,קריאת שמע של ערבית מפלג המחה ואילך

 כך הוא כלילה לעין ,272 כשם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה,ךהמחה ואיל
 הוא הדין שהוא כלילה לעין ספירת העומר לרבי יהודה ם כן וא,קריאת שמע של ערבית

  .273לפי דבריהם

 לפי שהעיקר כהאומרים שמפלג המחה ,ומכל מקום צריכים לחזור ולספור כשיגיע הזמן
 אבל לא לעין שאר דברים ,י יהודה אלא לעין תפלה בלבדאיו חשוב כלילה אפילו לרב

  :274ה"שמצותם בלילה כמו שתבאר בסימן רל

                                                                                                                                                             
רק שיהא מפלג המחה , כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר, וכון הוא, תפלת ערבית יותר מבימות החול

 .)ולמעלה
... זה איו ... מה שוהגין שסופרים העומר בערב שבת אחר התפלה אפילו בעוד היום גדול (יג ' ל סי"ת רש" שו268

מהג (' ח ריש הסי"ב). אבל בספק חשיכה רגילין לספור... סופרים עד לילה ואין ... בחול או מתפללים ערבית 
עיין בתשובות . ואפילו בערב שבת, אבל קודם ספק חשכה פשיטא דאין לברך, העולם עכשיו לברך בספק חשכה

 .ב"י סקי"הובא בח). ג"ל בסימן י"מהרש
תשובה לא ... ללו וברכו על ספירת העומר שאלת צבור שטעו ביום המעון והתפ(קד ' א סי"א ח" תשובת הרשב269

כי אותו יום , דהיכי לימא היום עשרה ימים לעומר ואין אלא תשעה, דאפילו איכא טירחא חוזר, מן השם הוא זה
 ).אם טעו ביום המעון ובירכו על ספירת העומר חוזרים לספור כשתחשך(ב "ע ס"שו). תשיעי הוא ולא עשירי

 .ק יב"י ס"הובא בח. )אם היה מפלג המחה ואילך חוזר ומוה בלא ברכהוראה ד(ב " עולת שבת סק270
משום דקיימא לן דשעת , או מתפללין ערבית מיד לאחר פלג המחה(ה מאימתי "א ד, ברכות ב' י בתוס"ת ור" ר271

גו והעולם ה(ק ב "סרלה ' א סי" מ).דודאי קריאת שמע של בית הכסת עיקר... המחה כלה כדברי רבי יהודה 
 ). קצתוד יוםי שהוא מבע" אעפ,ית הכסת שקראו בבריאת שמע שיוצאין בק,ת"עכשיו כר

 ).רבי יהודה אומר עד פלג המחה, תפלת המחה עד הערב(א ,  ברכות כו272
יש אומרים (קצב ' שם סי' ובפסקי התוס). ועוד אומר דאפילו ביום סמוך לחשיכה(ה זכר "א ד, מחות סו'  תוס273

ג "י סקי"ח). הוי לילה גם כן לעין עומר, כיון דהוי לילה לעין קריאת שמע ותפלה,  תפלת ערביתדלאחר שהתפללו
מכל מקום , פ בספק חשיכה ולא מקודם אליבא דכולי עלמא"אף על גב דזמן הספירה עכ, דקהל מברכין בעוד יום(

וכן מצאתי להדיא ... וד יום כמו שסומכין בתפלת ערבית וקריאת שמע שקורין מבע... מברכין הקהל בעוד יום 
כיון דהוי לילה לעין , יש אומרים דלאחר שהתפללו תפלת ערבית, ל"וז] קצב[בפסקי תוספות דמחות סימן 

 ).קריאת שמע ותפלה הוי לילה גם כן לעין עומר
ת ואם הצבור מקדימים לקרו... זמן קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלשה כוכבים קטים  (א"ע שם ס" בשו274

וכשיגיע זמן קורא קריאת שמע בלא , קריאת שמע מבעוד יום יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמהם
  .)ברכות

  .)אלא לעין תפלה בלבד, שהעיקר כהאומרים שאף מפלג המחה ואילך איו חשוב כלילה (וכן הוא לקמן סעיף טו
, צריך ליזהר לקרות קריאת שמע... ר מבימות החול ווהגים להקדים תפלת ערבית יות (ב"רסז ס' וכן הוא לעיל סי

  .)לקרותה בלילה... ה "רל' ש בסי"כמ
קריאת שמע צריך לחזור ... ובלבד , מבעוד יום... יכול להתפלל ערבית ... מי שהוא אוס  (ב"רצג ס' וכן לעיל סי

  .)ואיו יוצא במה שקרא מבעוד יום, ולקרות בצאת הכוכבים כשהולך בדרך
אבל לא יברך שית אם כשספרו היה מפלג המחה "כאמור כאן , לעין ברכה' ם חוששים לדעת התוסומכל מקו
  ".ואילך

עא ' סידלעיל כ, )שלא יוכל לקרוא בלילה, כגון באון(במקום אוס ' וכן לעין קריאת שמע סמכין על דעת התוס
לא יבטל ממו עול מלכות ,  פטור בלילהשיהיה... ויש לו גם כן לקרות קריאת שמע של ערבית מבעוד יום  (ב"ס

ואין צריך לומר שיש לו להתפלל תפלת ערבית של מוצאי שבת מבעוד יום ... שמים כל שיכול לקרות קודם הלילה 
  .)יהודה' מפלג המחה ולמעלה שהוא לילה גמור לעין תפלה לר

אם הוא מפלג המחה  (ב"עב ס' לעיל סידכ, וכן אם בלילה לא יוכל לקרות מחמת קבורת המת בתחלת הלילה
טוב לחוש לדבריהם ולקרות קריאת , ה"כמו שיתבאר בסימן רל, שיש אומרים שהוא זמן קריאת שמע, ולמעלה



 , שטעו ביום המעון וספרו בבין השמשות, אבל המדקדקים לספור בצאת הכוכביםיג
 לפי שכבר , אפילו בלא ברכה,אין צריך לחזור ולספור כלל בצאת הכוכבים מעיקר הדין

 שהוא ספק לילה וספק ,י מעיקר הדין במה שספרו בבין השמשות לגמר275יצא ידי חובתו
 שספירה בזמן הזה מן 277ומכל מקום כדי לחוש לדברי האומרים (276דברי סופרים להקל

  ): טוב להם שיחזרו לספור בצאת הכוכבים בלא ברכה,התורה

 יאמר לו אתמול , מי ששואל אותו חבירו בבין השמשות כמה ימי הספירה בלילה זהיד
 לפי ,278 שאם יאמר לו היום כך וכך לא יוכל הוא עצמו לחזור ולמות בברכה, כך וכךהיה

 שאין 280 לפי דברי האומרים,279שכבר יצא ידי חובתו במה שאמר לחבירו היום כך וכך

                                                                                                                                                             
פ שהעיקר כדברי החולקים כמו שיתבאר "אע. כיון שרוב העולם והגים כסברא זו(שמע תחלה ולקברו אחר כך 

  .))שם
  .וקריאת שמע היא מצאת הכוכבים,  ערבית היא מפלג המחהשתפלת, י"ל כרש"ואם איו במקום אוס קיי

 , ערבית של שבת]לפי התיבה [ אין לו להתפלל,ג שה ביום השבת"מי שמגיע לכלל י(ג "ג סי' וראה גם לעיל סי
ג שה " שהרי עדיין לא שלמו לו י,במקומות שוהגין להתפלל של שבת בערב שבת מבעוד יום משום תוספת שבת

  ). בתל שעד לי
*  

' שתבאר לעיל סי, כמו קבלת שבת, אלא שלמרות זאת יש עוד כמה דיים שהלילה יכול להתחיל מיד מפלג מחה
ובלבד ... ואם רוצה להדליק הר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת באותה שעה סמוך להדלקה רשאי  (ו"רסג ס

  .)שהוא שעה ורביע זמיות קודם הלילה, שיהא מפלג המחה ולמעלה
כגון שצריך , שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה, מי שהוא אוס (ב"רצג ס' תבאר לעיל סי, וכן לעין הבדלה

יכול , לילך לדבר מצוה והולך מביתו מבעוד יום עד סוף התחום ויושב שם עד שחשכה ומיד שחשכה הולך לדרכו
ואיו צריך לחזור ... מפלג המחה ולמעלה ובלבד שיהא , להתפלל ערבית ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יום

  .)אף אם יזדמן לו כוס בדרך, ולהבדיל
ויש מי שאומר שאם הוא ... סוף השקיעה ... מדליקין ר חוכה  (א"תערב ס' ע סי"בשוכמבואר , וכן לעין ר חוכה

  .)טרוד יכול להדליק מפלג המחה ולמעלה
וצריך , מי שהוא אוס קצת ואיו יכול לילך לבית הכסת (ד"צב סתר' ע סי"וכן לעין קריאת המגילה תבאר בשו

יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המחה , וקשה עליו לישב בתעית כל כך, להמתין עד אחר שיקראו הקהל
  .)ולמעלה

 ,ית לאחר תפלת ערב,יראה דיכול לשמוע קריאתה ויוצא בה מבעוד יום (קט' סי בתרומת הדשןוהטעם לזה תבאר 
דפסק רביו תם בריש ברכות דקי״ל דמזמן ההוא ואילך . דהייו שעה ורביע קודם הלילה, מפלג המחה ואילך

  .)חשיבא לילה לעין קריאת שמע
  .ט- ח' ע, ותבאר בסדר הכסת שבת עם באור. ת"ל כר"והייו אף שבדרך כלל לא קיי

 ).ואם טעה וספר בין השמשות יצא(ו "א סק" מ275
ש לעיל דספירה "מיהו למ. דספירה דרבן וספיקא דרבן לקולא, ואם מה בין השמשות יצא(י "סק אליה רבה 276

  ".ראוי לחזור ולמות בלא ברכה, דימים דאורייתא לרביו ירוחם
שלכתחלה אין להכיס עצמו (תבאר הטעם לעיל בריש סעיף הקודם , והייו שגם האוסרים לספור בין השמשות

  .כ כאן שהוא בדיעבד"משא, ) ואין לספור עד צאת הכוכבים שהוא לילה ודאי,י סופריםלידי ספק אפילו מדבר
 שהספירה בבין השמשות איה מועלת אלא לדעות הסוברים ,הקודםריש סעיף וכבר תבאר לעיל . ב" כדלעיל ס277

 .שהספירה בזמן הזה הוא רק מדברי סופרים
 שיאמר לו אתמול היו ,ואל אותו חברו כמה ימי הספירהצריך ליזהר מי שש( אבודרהם סוף סדר ספירת העומר 278

ודוקא כשהגיע זמן .  מצא שכבר מה ואיו יכול לחזור ולמות בברכה,שאם יאמר לו היום כך וכך, כך וכך
  ).דהייו בין השמשות, הספירה

שאם ,  כך וכךיאמר לו אתמול היה, מי ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה ימי הספירה בזה הלילה(ד "ע ס"שו
אין בכך , כיון שאין זמן ספירה, אבל קודם בין השמשות,  איו יכול לחזור ולמות בברכה,יאמר לו היום כך וכך

 ).כלום
סעיף (כבר תבאר לעיל , זה בימים שבאמצע השבועות' הה אם הי, )ולא השבועות( ואם אמר לו רק הימים בלבד 279
  .אשר לדברי הכל יצא בדיעבד, )ו

הגהות (כמבואר בכסת הגדולה , הדעות דלעיל שם' הרי גם זה תלוי בב, ר לו הימים בלבד בסופי השבועותואם אמ
רוצה , ל שלא יאמר לו כך וכך"א ז"ולפי זה מה שכתב הרד, ה כתב' ל בתשובה חלק אורח חיים סי"הלוי ז): "י"ב

לא מין השבועות ראה דיכול לחזור אבל אם אמר לו מין הימים ו, לומר שלא ישיב לו מין הימים והשבועות
ל דאין תקה אלא "ד אבודרהם ז"היכי פסיק ותי הר... דאם איתא , ואי בעיי לא ראה לי כן... ולמות בברכה 



  .282 אף שלא אמר לעומר אין בכך כלום,281צריך כוה לצאת

קום בשעה  מכל מ, אף ששמע כבר הסיפור מהמשיב,אבל השואל יכול לספור בברכה
 ומצא שהיה בדעתו , שהרי בשביל כך הוא שומע,ששמע היה בדעתו לחזור ולספור
 אבל המשיב לא היה בדעתו בפירוש בשעת התשובה .בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו

 מכל מקום כיון שלא היה , אף שבאמת כן הוא.שרוצה לחזור ולספור שית אחר כך
  .283שאין צריכות כוה להאומרים ,בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו

 284 לא יצא בזה, אלא השיב לו סתם כך וכך לעומר,אבל אם לא אמר לו היום כך וכך
  :285 ומכל מקום יותר טוב לומר אתמול היה כך וכך. ויחזור ויספור בברכה,לדברי הכל

 אבל קודם לכן אף אם אמר לו היום כך וכך לעומר , וכל זה כששואלו בבין השמשותטו
 כיון שהעיקר כהאומרים שאף מפלג המחה ואילך איו חשוב ,286החוזר וסופר בברכ

 שאף 288 הרי יש אומרים, וגם להאומרים שהוא כלילה.287כלילה אלא לעין תפלה בלבד
ומכל מקום לכתחלה טוב ליזהר מפלג (מצות מדברי סופרים צריכות כווה לצאת בהן 

  ):289המחה ואילך שלא יאמר היום כך וכך

 ,290 אפילו במוצאי שבת שמוסיפין מחול על הקודש,תפלת ערבית מותר לספור קודם טז
  . ואיו חשב ליום העבר אלא ליום המחרת,291שמכל מקום לילה הוא

                                                                                                                                                             
והראה לי כון דבין ... הרי יש תקה שיאמר לו מין הימים ולא מין השבועות , כשיאמר לו אתמול היו כך וכך

  ". כל שמה ימים לבד בלא מין השבועות יצא,ן לא הגיעהגיע לכלל השבועות בי
לא "כך גם כאן פסק , "ויש לחוש לדבריהם לחזור ולספור בלא ברכה"פסק רביו ) סוף סעיף ו(וכשם שלעיל שם 

 ).265ראה לעיל הערה . אף שכאן וסף הספק של ספירה בלא כווה לצאת" (יוכל הוא עצמו לחזור ולמות בברכה
 .ב" לעיל סי280
 ).ג"ש ס"כמ, ואף על גב דלא כיון לצאת(י "א סק" מ281
כן כתב , ג דלא אמר בעומר יצא בדיעבד"אע(ק טו "י ס"ח). אף על גב דלא אמר בעומר יצא בדיעבד(א שם " מ282

לכן אין , ריכו אפילו לכתחלה לומר בעומרלא הצ) ספירת העומר' הל(ל "ומהרי) רצד' סי(וכן הטור והרוקח . א"המ
  ).צריך לחזור ולמות בברכה

אלא שהגו כך , שמעיקר הדין אין צריך לומר כלל לעומר, אם אמר היום כך וכך ולא אמר לעומר יצא(ז "וכדלעיל ס
 ).ואין זה מעכב כלל בדיעבד, לבאר יפה בספירה לאיזה דבר סופרים

 ).266הערה ( ראה לעיל 283
 , לא יצא ידי חובתו, אלא מה סתם כך וכך ימים לעומר,אם לא אמר היום (ז"וכדלעיל ס. ט"א סק"מ. ז"ז סק" ט284

 ).וצריך לחזור ולספור בברכה
  שאומרה במ, אלא דקט גווי דמעלי טפי. אלא שלא יאמר היום,למה לא יודיעו מין יום זה (ז"ז סוף סק" ט285

 .)אתמול היה כך
אבל אם שאל אותו ביום ואמר לו כמה יהיה , דהייו בין השמשות, ודוקא כשהגיע זמן הספירה( אבודרהם שם 286

כיון , אבל קודם בין השמשות(ע שם "שו). ואין בזה חשש, יכול לומר לו כך וכך הם, לו מהספירה זאת הלילה
 ).שאיו זמן ספירה אין בכך כלום

 ואחר כך תפזרו העבים ,ואם טעו ביום המעון ובירכו וספרו(ב "אמרין לעיל סוף סי, ין ספר ממשודוקא לע 287
 ).אבל לא יברך שית,  צריכין לחזור ולספור,וודע שהיה קודם בין השמשות

אלא אף במידי דרבן בעי כוה ואי לא לא , שאין זה מכוון להלכה, ומכל מקום כבר כתבתי לעיל(ד "ח ס" פר288
פיק .(ה למה שכתב הפרד "תעה ס' ח סי"והכוו) ןא לן בין מצות דרבא לא שין דיראה דלע ומכל מקום

' וראה גם לעיל סי ).דכל דתקון רבן כעין דאורייתא תקון, דאי לא לא יצא, למצות דאורייתא דבכולהו בעין כוה
 .ם סמןוש, ט"תעה סכ

 ).דברי חמיה בהגהותיו כאן(ה לכל דבר  לחוש לדעת האומרים שמפלג המחה הוי ליל289
יש אומרים שמצות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכה  (ד"רסא ס'  כדלעיל סי290

 .)בכיסת שבתות ויום טוב וביציאתם
אפילו במוצאי , אפילו לא התפלל עדיין ערבית, וראה לי דמותר לספור אחר צאת הכוכבים(ז "א סוף סק" מ291
דהרי עדיין שבת , ובספר חוכת הבית תמה על מה שהגו לספור קודם ההבדלה... דהא לילה הוא לכל מילי , בתש



 שתפלת ערבית היא תדירה והספירה ,292ומכל מקום ראוי להקדים תפלת ערבית לספירה
  :293איה תדירה ותדיר קודם לשאיו תדיר

                                                                                                                                                             
כן ,  רק שאסורים במלאכה עד שיבדיל,דבאמת שבת כבר חלף והלך לו, וראה לי דאין בכך כלום. ש"הוא עיי
  ).ראה לי

לפי , וצאי שבת ויום טוב סופרים קודם ההבדלהובמ (והייו מה שהקשה בחוכת הבית על ההלכה דלקמן סעיף כו
יש לתמוה שמברכין על ספירת יום החול ועדיין : "ועל זה הקשה. )שכל מה שוכל לאחר ההבדלה יש לו לאחרה

רק , דבאמת שבת כבר חלף והלך לו: "א"ועל זה משיב המ). שהוא עדיין לפי ערבית, ומכל שכן כאן" (שבת
  ."שאסורים במלאכה עד שיבדיל

אבל מכל מקום , מכל מקום זהו רק לעין קדושת שבת, שאף אם מוסיף מחול על הקודש, וכאן מוסיף פרט וסף
  .לילה הוא ואפשר לספור בו ספירת העומר של יום המחרת

מי (ג "תצא ס' כדלקמן סי, לפי תפלת ערבית ולפי הבדלה, שי פרטים אלו זכרו גם לעין אכילת חמץ במוצאי החג
מותר לאכול חמץ בסעודה אף ,  סעודתו במוצאי יום טוב האחרון של פסח עד לאחר צאת הכוכביםשמשכה

לפי שאיסור חמץ איו תלוי בהבדלה כלל דכיון שחשכה הוא לילה לכל , שעדיין לא התפלל ערבית ולא הבדיל כלל
חמת קדושת יום טוב וכבר הלכה ממו קדושת יום טוב ומה שאסור בעשיית מלאכה קודם ההבדלה איו מ, דבר

ואף להוסיף מחול על הקודש אין צריך כי אם לעין שביתת (ט "רצ' אלא שהחכמים אסרוהו מטעם שתבאר בסי
אין צריך ... אבל לעין שאר דברים ) א"רס' ש בסי"שזה למד ממה שכתוב תשבתו שבתכם כמ, יום טוב ממלאכה

  ).להוסיף מחול על הקודש
*  

ד "ך יו"כמבואר בש, שעדיין קרא יום לעין ספירת העומר, ערבית קודם שקיעת החמהכשהתפלל , וכן הוא לאידך
דודאי חשב יום אחרי תפלת ערבית , השיב... ל "ר יעקב מולן ז"מהר (ל"בשם מהרי, בשם האגור, ק ד"קצו ס' סי
לה אפילו בערב דלא חשבין לי, ראיה מספירת העומר... ואפילו בערב שבת אחרי תפלת ערבית וקבלת שבת ... 

 .)שבת דתוספת שבת דאורייתא
ולעין ). שהוא תדיר וקודם לספירה, צריך להתפלל תחלה תפלת ערבית וקריאת שמע בזמה(ז "י סקט" ח292

  ).בליל שי אחר תפלת ערבית מתחילין לספור העומר(א "ע ס"הספירה הראשוה תפרש כן גם בטור ושו
ומיד שסתלקה , לפי שיש לו להקדים הספירה בכל מה שאפשר (ו"קמן סככלד, ומכל מקום הגו לספור לפי עליו

  .)התפלה בקדיש שלאחריה חל עליו מצות ספירה
הייו משום , ר לספור ספירת העומר קודם עליו"הטעם שההיג אדמו (ז"ט ס"ועוד טעם תבאר בשער הכולל פמ

תקו ולא סדרו באופן שיאמרו קדיש יתום אחר ולא , ל הגו לומר בספירה מזמור ופסוקים"פ קבלת האריז"שע
  .)גם על הספירה' כדי שהקדיש שאחר עליו יהי, לכן סופרים קודם עליו, הספירה

". ובמחה קודם עליו, אחר שיר של יום"לומר בחודש אלול מזמור לדוד אורי , והוא כעין מה שמבואר בסדור רביו
ו שהקדיש שצריך לומר אחר שיר של יום יאמרו לאחר ברכי פשי כוות (ט"א סכ"פי ותבאר הטעם בשער הכולל

כי בסדר , ולא יאמרו קדיש אחר לדוד אורי, ובמחה הקדיש שאחר עליו קאי גם על לדוד אורי, או לדוד אורי
שכן צריך ] מפאריטש[ל "הלל ז' וכן שמעתי מהרב ר... רק מה שתקו הקדמוים , התפלה אין לרבות בקדישים

  .)להוג
, אי איישר חילי (תקי'ה אגרת א"תבאר באגרות קודש ח, הה גם במקום שהגו לספור אחרי עליו, ומטעם זה

 ולא בין עליו ,שיאמרו הקדיש רק לאחר ספירת העומר, הייתי מהיג מתאים שלא להרבות בקדישים שלא לצורך
הה אפשר לומר קדיש גם , אחר עליו ואם בשום אופן אין מסכימים על זה ורוצים לאמר קדיש יתום ל.להספירה

  .) אם מהג המקום כן הוא,לאחר הספירה
רואים או שעליו הוא  (מב' ז ע"קובץ אהלי שם חב, ח אה"ביאר הגרא, עוד טעם שלישי לספירת העומר לפי עליו

. עליו דמחהר חוכה מדליקין לפי , והה דוגמא. בשחרית מחה וערבית, תמיד בסוף כל התפלות והמזמורים
לדוד מזמור בליל ראש השה לפי . הקיות בתשעה באב לפי עליו דערבית. המגילה קראת לפי עליו דערבית

אלא שכיון שיש לפי שבח . פ שכל אלו אים שייכים באופן ישר להתפלה"אע. לדוד אורי במחה לפי עליו. עליו
ומכיסים אותם בתוך , או גומרים קודם כל מה שיש להגיד, ה שאו מודים שלא עשו כגויי הארצות"גדול להקב

  .)ואחר כך השבח הכללי דעליו, התפלה
י ההגו לספור בליל שבת "ומהטעם הש ו,  אחרי מזמור לדוד וברכו–לי עליוסוף הערה , ו"ראה לקמן סכ (ולפ

347(.  
 ).לז ואילך' ג ע"ד ח"תשע' הוצ(חקרי מהגים ). ג הערה כא והערה עג"פ(" ספירת העומר"' וראה המצויין בס

מצות ציצית היא תדירה שוהגת (ב "כה ס' וכדלעיל סי). כל התדיר מחבירו קודם את חבירו(ב ,  משה הוריות יב293
  .)ותדיר קודם לשאיו תדיר, ותפילין אין והגין בשבת ויום טוב, בין בחול בין בשבת ויום טוב

מי ... ומי שלא התפלל או קרא קריאת שמע ): "ק ז"תלא ס' סי(י אף לעין בדיקת חמץ "מטעם זה כתב כן החו
  ".כן ראה לי, כי תדיר ושאיו תדיר תדיר קודם, שרגיל להתפלל ולקרות קריאת שמע בזמה אל ישה

וקריאת שמע , יאת שמע של ערביתואף על פי שעדיין לא קרא קר): "ו"תלא ס' לעיל סי(אמם רביו חלק עליו ופסק 
כ "אעפ. וכל התדיר מחבירו קודם את חבירו, פעמים' וגם היא תדירה בכל יום ויום ב, היא מצות עשה של תורה



  אכילה קודם הספירה

 אף שמותר לו ,פרשיות'  ערבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הג ואם דרכו להתפלליז
  .295ה"רל'  כמו שתבאר בסי,294לאכול קודם קריאת שמע שעל המטה

                                                                                                                                                             
שאם לא יבדוק מיד בצאת הכוכבים , לפי שהיא מצוה עוברת, צריך להקדים את הבדיקה לפי קריאת שמע ותפלה

, אף על פי שמצוה מן המובחר לקרותה בתחלת הלילה, ל בקריאת שמעאב, הרי הוא קרא עובר על תקת חכמים
כמו שתבאר בסימן , מכל מקום איו קרא עובר על תקת חכמים אלא אם כן קורא אותה אחר חצי הלילה

  ).ק א"א שם ס"וביאר הדברים בקו" (ה"רל
פור בתחלת הלילה מיד אחר אבל לכתחלה מצוה מן המובחר לס... כל הלילה כשר לספירת העומר ", כ כאן"משא

ולכן התפלה קודמת . רק לכתחלה מצוה להקדים, והייו שאיה תקת חכמים, )כדלעיל סעיף ג" (תפלת ערבית
  .לספירת העומר

ש "וכמ, מאשר לספירת העומר, שדומה יותר לבדיקת חמץ, וככל הדברים האלה הוא גם לעין רות חוכה
 ).תסג' ע, ח"או" (שיעורי הלכה למעשה"ב

  : תוכן העין294
, מקמי הכי מי לאו זמן שכיבה (ה עד סוף"א ד, י ברכות ב"רשתבאר ב,  תפלה בבית הכסת לפי בין השמשותדין

ובקריאת פרשה ראשוה . ולפיכך חובה עליו לקרותה משתחשך... לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו 
  .)שאדם קורא על מטתו יצא

ואם הצבור מקדימים ... זמן קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלשה כוכבים  (א"לה סר' ע סי"וכן פסק בשו
וכשמגיע זמן קורא קריאת , יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמהם, לקרות קריאת שמע מבעוד יום

  .)שמע בלא ברכות
  .)אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של ערבית (ב"סושם 
ויש לומר דכיון דאיכא רבוותא ... איכא למיסר לאכול קודם שיקרא קריאת שמע ... ואם תאמר  ( רסז'י סי"בוב

אף על גב דמשום דאיכא מאן דסבירא ליה דלא הוי זמה עד ... דפסקי דמפלג המחה ואילך הוי זמן קריאת שמע 
והייו שלעין . )ל" כ מיקרי אוכל קודם קריאת שמעמכל מקום לא, צאת הכוכבים חוזר לקרותה משתחשך

  .שיוצא בקריאת שמע בבית הכסת קודם בין השמשות' אכילה קודם קריאת שמע סומכים או על דעת התוס
והרי , איך יכול כל אדם לאכול בביתו לפי קריאת שמע שעל המטה, י עצמו"אמם עדיין יוקשה כן על שיטת רש

  .י זמהעדיין לא יצא ידי חובתו בקריאת שמע בבית הכסת לפ
במה , וראה לי דדין זה איו שייך אלא לזמן שהוא עיקר קריאת שמע (ק ג"רלה ס' ז סי"טתבאר הטעם לזה ב
... בזה אין איסור לאכול ... אבל מה שקורא לרווחא דמילתא , דהייו שקורא עם ברכותיה, שקורא לחיוב לצאת

דאם לא כן תקשה לך , ועל כרחך לומר כן. דם לקרותשאז רגיל כל א, כיון שיש לו זמן מוגבל לקרות קודם לשיה
והיאך עובר על דברי החכמים שאסרו , תיפוק ליה דהא אוכל תחלה, י דיוצא בקריאת שמע שעל המטה"לרש

  .)אלא כדפרישית, לאכול תחלה
ין ויכו, פרשיות' ולפחות ב, כל אדם יחמיר לעצמו ויקרא על מטתו כל הקריאת שמע (ק ב"א שם ס"וכן כתב במ
ועיין מה  (ק ד"סו, )י"ש רש"כמ, על פי שאוכל קודם יצאואף , ובקיץ יזהר לקרותה אחר צאת הכוכבים, לצאת בה
  .)רשאי לאכול קודם קריאתו שית בביתו, י אם קרא בבית הכסת מבעוד יום"דלרש, א"שכתבתי ס

לג המחה יכול להדליק ולקבל ובפ, מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול (ב"רסז ס' ע סי"וכן פסק בשו
  .)ולאכול מיד, שבת בתפלת ערבית

מכל מקום כשיגיע חצי שעה סמוך , פ הוהגים להתפלל ערבית בערב שבת מבעוד יום"ועכ (ק ב"א שם ס"מבאמם 
ואיך יתאים זה עם מה . )דהם לא פקי כלל בקריאת שמע דיממא, לזמן קריאת שמע אסורין להתחיל לאכול

  ".רשאי לאכול קודם קריאתו שית בביתו): "רלה' בסי(א "סק המשהובא לעיל פ
ש "פרשיות על מטתם אוכלים מבעוד יום כמ' המחמירים לקרות ב (ק א"רסז ס' מבאר זאת בקוטרס אחרון סי

והייו דוקא מי שרגיל לעולם . ג"ז שם סק"י מבואר בט"וטעמיה דרש, י"משום דסומכים על דעת רש, א שם"המג
שאיו , אבל המתפלל כל השבוע בצאת הכוכבים. פרשיות' את בקריאת שמע שעל מטתו לקרות בלהתכוין לצ

ולזה . אסור לאכול בערב שבת קודם קריאת שמע שבצאת הכוכבים מיד, מתכוון לצאת בקריאת שמע שעל המטה
  .)א כאן"תכוין המג

אסור ... ובערב שבת מתפלל מבעוד יום , המתפלל ערבית בזמה כל ימות החול (ד"רסז ס' סי, פסק לעיל שםז "ועפי
שאיו מתכוון לצאת בקריאת שמע שעל "והייו כיון . )לו להתחיל לאכול כחצי שעה סמוך לצאת הכוכבים

  ".מתפלל כל השבוע בצאת הכוכבים"שהרי , "המטה
ר לו לאכול קודם מות... פרשיות ' ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הג(וזהו שתבאר כאן 

 ".שרגיל לעולם להתכוין לצאת בקריאת שמע שעל מטתו"והייו כיון , )קריאת שמע שעל המטה
 .ד"ב וסק"א שם סוף סק"ומ, ג"ז שם סק"מט) הערה הקודמת(כמובא לעיל  295



 חצי שעה קודם זמן ,297 אפילו סעודה קטה,296מכל מקום בימי הספירה לא יתחיל לאכול
ע  גזירה שמא ימשוך בסעודתו וימ,299 דהייו חצי שעה קודם בין השמשות,298ספירה

  .מספירת העומר

 שאז אין 300אלא אם כן הוא מקום שוהגין שהשמש קורא לספור ספירה כשמגיע זמה
  .301ב"רל' לחוש שמא ימשוך בסעודתו כמו שתבאר בסי

 אם עבר והתחיל בסעודה בתוך חצי שעה סמוך לזמן ,302ואפילו במקומות שלא הגו כן(

                                                 
, וכשהגיע הזמן(ד "א ס"רמ). וראה דכי מטא זמן ספירה אסור להתחיל לאכול עד שיספור(ק א "ס  דרכי משה296

  ).אסורין לאכול עד שיספור
משקיעת החמה ... והגין שלא לעשות מלאכה  (ט"תצג ס' כדלקמן סי, וכן והגים שלא לעשות מלאכה עד שיספור

 .)עד לאחר ספירת העומר
ולא לאכול אפילו סעודה קטה סמוך למחה  (ב"רלב ס' ע סי"פסק בשוש, לעין אכילה קודם תפלת מחהכמו  297

  .)גדולה
א דסעודה קטה אפילו סמוך למחה "וי... ויש חולקין וסבירא להו דסעודה קטה מותר  (א"ברמהקיל בשם ואף ש

ובסעודה קטה סמוך למחה , דהייו בסעודה גדולה סמוך למחה גדולה, והגו להקל כשתי הסברות. קטה שרי
  .) ולא יתפלללא חיישין דלמא יפשע, ואפשר הטעם משום דעכשיו קורין לבית הכסת. קטה

וכמו בשאר המצוות שאסרו האכילה חצי שעה קודם ,  כאן לעין ספירת העומר אסר אף בסעודה קטהכל מקוםמ
  .זמם

  ). צריך להפסיק ולקרות...) אפילו בסעודה קטה(היה עוסק באכילה (ה "ע ס' כדלעיל סי, וכן הוא בקריאת שמע
שלא אסרו אלא , ) אחר תפלת שחרית קודם תפלת המוספיןמותר לטעום(ד "רפו ס' כדלעיל סי, ובתפלת מוסף
  .סעודה קטה
אבל ראה הערות שם ). יכולים לטעום מעט קודם הבדיקה שלא אסרו אלא סעודה(ז "כדלעיל תע ס, ובבדיקת חמץ

  ).הערה סה(ה "תלא ס' ולעיל סי, )הערה לז(
 דהייו אכילת פירות אפילו הרבה כדי לסעוד ...מותר לטעום  (ד"רפו ס' ושיעורה של סעודה קטה תבאר לעיל סי

  .)ופת כביצה ולא יותר, הלב
או מעט תבשיל העשוי ... אבל מותר לאכול מעט פירות ... אסור לאכול פת  (ב- א"תעא ס' לעיל סיכעין זה הוא ו

  .)שלא אסרו אלא פת בלבד שסועדת את הלב שאמר ולחם לבב אוש יסעד... מחמשת המיים 
 .תמג' עא "ח" עורי הלכה למעשהשי"ותבאר ב

): ה האי"א ד, שם ד(ן "ופירש הר". סמוך"ולא תפרש כמה זמן הוא , "סמוך למחה): "ב, שבת ט(במשה תן  298
  ".וסמוך לה חצי שעה"

  .)אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע (ב"רלה ס' ע סי"וכן פסק בשו
  ). הייו חצי שעה קודם–למחה סמוך  (ק ד"תלב ס' א סי"וכן פסק המ

  .)תוך חצי שעה (ה"ע ס' וכן הוא לעיל סי
פי חצי שעה ל... אסרו בחצי שעה זו ... אותו זמן שבייהם כמו חצי שעה אסרו לו לאכול  (יא- ה"תלא ס' סיולעיל 

  .)תוך חצי שעה... צאת הכוכבים 
ומה שכתב קודם  (ק ד"ופירש בעולת שבת ס. )ראסורין לאכול עד שיספו, וכשהגיע הזמן (ד"סבא "וכאן כתב הרמ

ע דהוה ליה למימר שחצי שעה קודם הזמן מי "צ (א"א סקי"ובמ. ) הייו דוקא חצי שעה קודם–' שהגיע הזמן וכו
 .)לכן יש להחמיר... ה "ב ורל"רל' ש סי"כמ, אסור

די חובתו לגמרי מעיקר הדין במה יצא י... יש אומרים שמותר לברך ולספור בבין השמשות  (ג"ב וסי" כדלעיל סי299
לכן חל איסור אכילה חצי , וכיון שזמן ספירה מתחיל בבין השמשות. )שהוא ספק לילה, שספרו בבין השמשות

  .שעה קודם
ל "וראה לי שזהו היה טעם רש (ק יא"והייו ממה שכתב ס". א"וכן משמע מדברי המ): "ק סד"ס(וכתב כף החיים 

וסבירא ליה דאסור , פי שיוצאין מבית הכסת חצי שעה סמוך לבין השמשותמ, שלא אכל עד אחר הספירה
  .)עיין במטה משה. לאכול

כי אמר פן ישכח הספירה , ואדוי מורי מהר״ש ז״ל לא היה אוכל עד צאת הכוכבים (תרסד'  שכתב שם סיוהייו מה
 .)וקודם צאת הכוכבים לא היה רוצה לספור. בטרדת הסעודה

 ).ב"רל' ש סי"כמ, קום שהגו שהשמש קורא לספור ספירה אין להחמיר קודם זמואך במ(א שם " מ300
 ).לא חיישין דלמא יפשע ולא יתפלל, דעכשיו קורין לבית הכסת(ב "א שם סוף ס"רמב 301
 ".לחוש שמא ימשוך בסעודתו"שאז יש , "קורא לספור ספירה כשמגיע זמה" שהשמש איו 302



  .)303הספירה אין צריך להפסיק באמצע סעודתו

חיל הסעודה לאחר שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק ולספור באמצע אבל אם הת
 כמו שתבאר בסימן ,305 להאומרים שספירה בזמן הזה היא מן התורה,304סעודתו

 מכל מקום ,307 ואף שהעיקר כהאומרים שספירה בזמן הזה היא מדברי סופרים.306ה"רל
  :308א הראשוה יש לחוש לסבר, דהייו להפסיק מעט ולספור,בדבר שאין בו טורח כלל

   בספירההטע

 ופתח ובירך על דעת שיספור כמו שישמע , אם איו יודע איזה יום הוא בספירהיח

                                                 
  .)מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה. ין מפסיקיןואם התחילו א (ב, שבת ט משה 303
 אפילו התחיל לבתר דמטא זמן ,קטין דבמידי דלא מיחייב ביה אלא מדרבן כתפלה (א"רע, ן שם ד"פירש הרכ

ובמידי דמיחייב ביה מדאורייתא כקריאת שמע כל שהתחיל לאכול בתר דמטא זמן חיובא , איו מפסיק... חיובא 
  .)מפסיק

  .)מפסיק וקורא קריאת שמע, ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה (ב"רלה ס' ע סי" פסק בשווכן
גזירה שמא ימשוך בהם ויעבור זמן ... צריך להפסיק ולקרות ... היה עוסק באכילה  (ה"ע ס' וכן פסק לעיל סי

 מן התורה החמירו בה לפי שקריאת שמע הוא... ואיה דומה לתפלה שאם התחיל אין צריך להפסיק . קריאת שמע
אבל אם התחיל בהיתר אין צריך להפסיק אפילו לקרות ... במה דברים אמורים כשהתחיל באיסור ... יותר 

  .)קריאת שמע
מיהו אם התחיל לאכול קודם שהגיע הזמן . ואפילו התחיל לאכול פוסק וסופר (ד"א כאן סוף ס"ז פסק הרמ"ועפי

והייו שאו חוששים לדעת הסוברים שספירת העומר מן . )ופר אחר כךאיו צריך להפסיק אלא גומר אכילתו וס
  .ולכן דוקא כשהתחיל לאכול קודם שהגיע הזמן איו צריך להפסיק, )כדלקמן(התורה 

*  
דהייו שכבר הגיע זמן איסור , "התחיל בסעודה בתוך חצי שעה סמוך לזמן הספירה"שאפילו , ומפרש רביו הכווה

  .איו צריך להפסיקו, קרא התחיל בהיתר, ון שהתחיל קודם זמן הספירהמכל מקום כי, האכילה
הרי שאם התחיל קודם שהגיע זמה קרא . )ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה(ב "רלה ס' ע סי"כדעת השו

  .אפילו תוך חצי שעה, התחיל בהיתר
משמע דתוך חצי שעה ' ה סעיף ב"רל' דבסי (ק א במוסגר"א סוף ס"תלא קו' לעיל סי) ע"בדעת השו(וכן תבאר 

  ).הערה ריד( ראה בהערות שם .)קרא התחיל בהיתר
 או ,ומיהו הי מילי בדאתחיל בתר דאתא זמן חיובא. מפסיקין לקריאת שמע (ה הלכך"ב ד, ן סוכה יח"אמם בר
  .יקהרי שגם אם התחיל תוך חצי שעה זו קרא התחיל באיסור שצריך להפס. ) דהייו חצי שעה,סמוך לה

  .)אין צריך להפסיק... ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו  (ב"תרב ס' א סי"וכן פסק הרמ
דהתחיל , ולי ראה דמה שכתוב ואם התחיל מבעוד יום מיירי חצי שעה סמוך לערב (ק ח"תלא ס' א סי"וכן פסק המ
  .)ולכן צריך להפסיק, באיסור

דהייו שהתחיל לאכול תוך חצי שעה לעלות , במה דברים אמורים כשהתחיל באיסור (ה"ע ס' פסק לעיל סיוכן 
' ע סי"דלא כמשמעות שו(תלא ' א סי"מ. תרב' א סוף סי"רמ. ן"ר: "ל"וציין שם רביו למקורות ה. )השחר
  )".רלה

וראה ).  הכוכבים דהייו שהתחיל לעסוק קודם חצי שעה לפי צאת,היה עוסק בהיתר(ו "תלא ס' וכן הוא לעיל סי
  ).הערה עז(בהערות שם 

  .ואין צריך להפסיק, חשב התחיל בהיתר, שאם התחיל בתוך חצי שעה סמוך לזמן הספירה, ומכל מקום פסק כאן
וכיון שהזמן ארוך יותר מקריאת , שכיון שהעיקר שספירה העומר מדברי סופרים, דברי חמיה בהגהותיו כאןביאר ו

 .שתוך חצי שעה קרא התחיל בהיתר, ולסמוך על דעת הסוברים, ותרלכן יש להקל כאן י, שמע
 ).ואפילו התחיל לאכול פוסק וסופר(ד "א ס" רמ304
, דדעת רוב הפוסקים דספירה בזמן הזה דרבן... ג "אע .מטעם דאיכא למאן דאמר ספירה דאורייתא(ז "י סקי" ח305

 ). בכך שיפסיק מעטומה, מכל מקום פסק הרב להחמיר כאן ולהפסיק, י"וכמבואר בב
 ה"א שם סק"ובמ. )ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה מפסיק וקורא קריאת שמע (ע שם סעיף ב" בשו306
 ).בקריאת שמע שהוא מן התורה(
 .ב" כדלעיל ס307
 ).ומה בכך שיפסיק מעט (י שם" ח308



 ואין ,310 ידי חובת הברכה309 יצא, ואחר הברכה שתק ושמע מחבירו וספר כמוהו,מחבירו
פ שבשעת ברכה ראשוה לא היה יודע על " אע,311צריך לחזור ולברך שית קודם ספירתו

  :מברךאיזה יום הוא 

 כדי שידע , ולא יברך עד שיודע איזה יום הוא מהספירה, אבל לכתחלה אין לעשות כןיט
  :312על מה הוא מברך

 ולאחר , שהוא סבור שהיום יום רביעי,313 אם בירך על דעת לספור ארבעה ימים לעומרכ
 אלא סופר מיד חמשה , אין צריך לחזור ולברך,314שגמר הברכה זכר שהיום יום חמישי

                                                 
יים כמו שישמע מהקהל ודעתיה לברך ולס, אם איו יודע החשבון של הימים (177' תקכו ע' ה פסחים סי" ראבי309

בכי האי גוא , וכן סיים גם הוא אחריהם, ושהה בסיום עד שישמע מה סיימו, דאדעתא דהכי פתח, או מחברו
ופתח אדעתא דלסיים כמו שישמע , אם איו יודע החשבון(ה "ע ס"טור שו. )דפתיחה וסיום איכא, ודאי דפיק

 ).יצא, ושתק עד ששמע מחבירו וסיים כמוהו, מחבירו
310ו יודע החשבון ופתח אדעתא דלסיים כמו שישמע ): "סעיף ו(ל כתב הלבוש " על פסק האם כשפתח הברכה אי

וביאר הטעם , "ד ספירה דאורייתא"שיצא לכולי עלמא אפילו למ, ושתק עד ששמע מחבירו וסיים כמוהו, מחבירו
  ".ת אין מעכבותדאמרין שיצא דברכו, ולא בירך כלל, לא גרע מאילו מה סתם): "סעיף ה(

אף על פי שהברכה (כ "וכדלקמן ס). ולא רק ידי חובת הספירה" (יצא ידי חובת הברכה"ולכן הוסיף וכתב כאן רביו 
  ).היתה על דעת יום רביעי אין בכך כלום

ביאר בדברי חמיה . ואם כן פשוט שאיו צריך לברך שוב, "שמע מחבירו וספר כמותו"ואף שכאן מיירי שכבר 
 ". במה שלא חזר ובירך קודם שסיפר,ופקא מיה דעשה כהוגן): "תיו כאןבהגהו(
 ".'רוצה לומר שלא היה צריך כו, ואין צריך לחזור): "שם(בדברי חמיה פירש  311
לו בירור בשעת הברכה כמה ' אבל לכתחלה לא יברך עד שיהי, בדיעבד] יצא: ע"ש בשו"ממ[משמע (ח "ז סק" ט312

  )).'צדה לדרך כלל ג(וכון שידע מתחלה כמה הוא המין (ב " זוטא סקיאליה. )צריך לספור אחר כך
  ).וכון שידע בתחלה כמה הוא המין(ב "והוא בצדה לדרך מאמר ד כלל ג פי

ולתיבה אחת , יכוין לספירה של אותו הלילה): "אלקמן הוספה . ספירת העומר(ויתירה מזו תבאר בפסקי הסדור 
  ).791-793הערות (ם סמן וש". ואות אחת מפסוק ישמחו, מור אלקים יחוותיבה אחת של מז, של אא בכח

פתח ובריך אדעתא , וקסבר דחמרא הוא, היכא דקא קיט כסא דשכרא בידיה (א,  מקור הלכה זו הוא בברכות יב313
וכשהגיע למלך העולם זכר שהוא שכר וסיים , ג"מרא כדי לסיים בפהפתח אדעתא דח(וסיים בדשכרא , דחמרא
והוי כמו , ועיקר ברכה אדעתא דיין אמרה, בתר עיקר ברכה אזלין(בתר עיקר ברכה אזלין , מאי, )י"רש, שהכל

  .)או בתר חתימה אזלין, )י"רש, ואין ברכת היין מוציאה ידי ברכת שכר שאין השכר מן הגפן, שסיים ביין
  .)דספיקא דרבן לקולא, ולא איפשיטא ולקולא עבדין ולא מהדרין ליה (א, ושם ף "ריו

' ופתח ברוך אתה ה, ויש אומרים שאם לקח כוס שכר או מים וסבור שהוא של יין (א"רט ס' ע סי"וכן פסק בשו
  .)איצ, וזכר שהוא שכר או מים וסיים שהכל, על דעת לומר בורא פרי הגפן, אלהיו מלך העולם

... משום דהיה בדעתו לומר שלא כהוגן , ם לא יצא"משום דלהרמב, כתב בלשון ויש אומרים (ק ב"א שם ס"ובמ
  .)אבל העיקר דיצא

והיכא דפתח לברך אדעתא דסבר היום  (תקכו' ה פסחים סי"ראביכמבואר ב, ומזה למדו גם לעין ספירת העומר
בכי האי גוא בפרק קמא דברכות קט כסא דשיכרא ... והיום הוא חמשה ימים , וסיים בחמשה, ארבעה ימים

]. ולא איפשיטא[, שיכרא מהו בתר פתיחה אזלין או לא]ד[וסבר דחמרא הוא ופתח ובירך אדעתא דחמרא וסיים ב
, וכיון דספירה דאורייתא היא אזלין לחומרא, דהא טעי בחשבון, והכי מי אלו סיים אדעתא דפתיחה לא פיק

לאו , דכיון דספירה דאורייתא וצריך לספור, ואף על גב דברכה לאו דאורייתא היא. חזור ולברךוצריך לספור ול
  . )ואין כאן משום ברכה לבטלה, לספור בלא ברכה] היא[מילתא 

ן שרוב המפרשים מסכימים דספירת העומר "בשם הר] לעיל[ולפי מה שכתבתי  (ה וכתב עוד אבי העזרי"י ד"ובב
ה אלא מדרבו חוזר ומברך, ן בעלמאעכשיו אין ולקולא ואיהויא ספיקא במידי דרב(.  

וזכר וסיים ', שהוא סבור שהם ד', ה אדעתא דלימא היום ד"י אמ"אם פתח ואמר בא (ע סעיף ו"בשוכן ז פסק "ועפי
  .)איו חוזר ומברך... ' והם ה', בה

ו והגת כלל מדברי תורה אלא מדברי סופרים אין מצוה ז... ויש אומרים שבזמן הזה ): "סעיף ב(וכיון שפסק לעיל 
 ".איו צריך לחזור ולברך"לכן פסק רביו גם כאן ש, "וכן עיקר, שתיקו זכר למקדש

  .ואיו צריך לחזור ולברך אלא סופר מיד כראוי, לפי הספירה,  הייו שזכר אחר סיום הברכה314
  . הייו שכבר ספר, "'וזכר וסיים בה... 'ם דאדעתא דלימא היו... אם פתח : "ע"ה ובשו"ואף שהלשון בראבי
דהא לא גרע מאילו מה סתם ולא , ד דאורייתא אין צריך לחזור ולברך"אפילו למ): "סעיף ה(כתב על זה הלבוש 

ומה לו שלא היה דעתו , והא ספר אותו היום שהיה לו לספור... דאמרין שיצא דברכות אין מעכבות , בירך כלל
  ".שאין הברכות מעכבות, לא גרע משלא בירך כלל שיצא, כן בשעה שבירך



 , אף על פי שהברכה היתה על דעת יום רביעי אין בכך כלום,הברכה שבירך כברעל סמך 
  :316ט"ר'  כמו שתבאר בסי,315לפי שדברים שבלב אין דברים לעין זה

 , וטעה בדיבורו וספר חמשה, אם היה עומד ביום רביעי ובירך על דעת לספור ארבעהכא
 יום רביעי הוא והוא ספר  שהיום,317 כיון שיצא שקר מפיו,צריך לחזור ולספור ארבעה

                                                                                                                                                             
  . ואיו צריך לחזור ולברך לפי ספירה, ולכן פירש רביו דמיירי שעדיין לא ספר

*  
... ' ע וסיים בה"ש כאן אבי עזרי ושו"דמ, ד דלא דקו רבן אלו בפירוש הפשט"והלע): "ק ט"ס(ז "וכתב על זה הט

וראה לי ברור דאם ... קודם שסיים ברכתו זכר על האמת ... הברכה קאי אלא אסיום ,  שספר כןרושואין פי
  ".צריך לחזור ולברך שית על מה שיספור, אלא שזכר אחר כך בשעת ספירה כראוי, היתה הברכה כולה בטעות
ן לפי שדברים שבלב אי", שאף אם זכר אחרי סיום הברכה איו צריך לחזור ולברך, אמם רביו פסק בפשיטות

 .וכדלקמן הערה הבאה, "דברים לעין זה
פתח ובריך אדעתא , וקסבר דחמרא הוא, היכא דקא קיט כסא דשכרא בידיה (א,  על הא דאמרין בברכות יב315

בשם , ד"א סי"ש פ"כתב הרא. )או בתר חתימה אזלין, בתר עיקר ברכה אזלין, מאי, וסיים בדשכרא, דחמרא
אפילו בלא שום כוות הברכה עולה , הא הברכה פסדת בשביל חסרון כווהשלא מציו בשום מקום שת (ד"הראב

שלא מציו פסול במחשבה  (ב, מלחמות שם ובן "וכן כתב הרמב. )כל שכן שהוא מתכוין לשום ברכה בעולם, לו
  .)כגון זו

דברי סופרים יש אומרים שמצות מ"ואשר , מחלוקת הפוסקים אם מצות צריכות כווה) סעיף יב(וכבר הובאה לעיל 
ובפרט כאן ). ה"ס ס' כדלעיל סי(והייו אפילו כשלא התכוין לצאת ידי חובה ". לדברי הכל אין צריכות כווה

  .אלא שלא התכוין לספירה הכוה, שהתכוין לצאת ידי חובה
  .מ וציוים"מ. וראה דברי חמיה בהגהותיו כאן

 ).317סוף הערה (יתבאר לקמן , "לעין זה"ומה שמדייק לכתוב 
 . א שם"ע ובמ"ש בשו"ממ) 313הערה (לעיל כד 316
וסיים ... והיכא דפתח לברך  (אחר שכתב ההלכה שבסעיף הקודם; תקכו' ה פסחים סי" מקור הלכה זו בראבי317

  .)ון דספירה דאורייתא היא אזלין לחומראכי... ארבעה ימים ... והיום הוא , בחמשה
ן שרוב המפרשים מסכימים דספירת "בשם הר] לעיל[ולפי מה שכתבתי  (ה וכתב עוד אבי העזרי"י ד"וכתב על זה בב

  .)הויא ספיקא במידי דרבן ולקולא ואיו חוזר ומברך, העומר עכשיו איה אלא מדרבן בעלמא
איו חוזר ', וטעה וסיים בה... ' ה אדעתא דלימא היום ד"י אמ" ואמר באאם פתח (ע סעיף ו"בשוכן ז פסק "ועפי

  .)ומברך
שאם פתח , וראה לי דבין למאן דאמר דאורייתא ובין למאן דאמר דרבן דין בזה שוה (וחלק עליו הלבוש סעיף ו

,  ולברך ולספורוצריך לחזור, ד ספירה דרבן"לא יצא אפילו למ', והם ארבע וטעה וסיים בה' אדעתא דלימא ד
  ".והרי לא הוציא הספירה מפיו, ומה לו אם היתה מחשבתו מתחלה לומר ארבעה, דהא לא מה כלל
, שהוציא שקר מפיו, ותימה היאך אפשר לומר בסיים חמשה והם ארבעה (ש וכתב עוד"ה ומ"דח "וכן חלק עליו הב

  .)דאיו חוזר ומברך
  ".זה דחוזר ומברך דהרי אומר שקרח פסק ב"וב): "ב"סקי(א "הובאו דבריו גם במ

*  
ולא הסתפק , )שהיום יום רביעי הוא והוא ספר חמשה, כיון שיצא שקר מפיו (ח"ומזה שכתב כאן הטעם שכתב הב

והרי לא הוציא , ומה לו אם היתה מחשבתו מתחלה לומר ארבעה, דהא לא מה כלל (בטעם שכתב הלבוש
  .)הספירה מפיו
אף שהיה , כיון שיצא שקר מפיו, צריך לחזור ולספור ארבעה"בספירת העומר שדוקא כאן , למדים או מכך

 א"רט ס' ע סי"שובכדעה הראשוה , כ בברכת ההין אפשר שיצא ידי חובתו גם בזה"משא, "במחשבתו ארבעה
וטעה ואמר , אלהיו מלך העולם על דעת לומר שהכל' ופתח ואמר ברוך אתה ה, לקח כוס של שכר או של מים(

מפי שבשעה שהזכיר שם ומלכות שהם עיקר הברכה לא תכוין אלא לברכה הראויה , אין מחזירין אותו, ג"הבפ
  . )לאותו המין

בורא פרי "ה "שהקב, והוא אמת, "בורא פרי הגפן"שהרי בירך , שלא יצא שקר מפיו, והייו דוקא בברכת היין
וכך גם כאן ". כיון שיצא שקר מפיו, ולספור ארבעהצריך לחזור , טעה בדיבורו וספר חמשה"כ כאן ש"משא". הגפן
  .דלא כהלבוש, ח"ר פסק כהב"בשוע

ומזה בין גם את דיוק הדברים כאן בהלכות ספירת , הדעות שיש בזה לעין ברכת ההין' באר אם כן את ב
  :העומר

דעתא דחמרא וסיים  פתח ובריך א,קיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמרא הוא (א, הלכה זו מבוארת בברכות יב
) י"רש, ג וכשהגיע למלך העולם זכר שהוא שכר וסיים שהכל"פתח אדעתא דחמרא כדי לסיים בפה(בדשכרא 

ועיקר ברכה אדעתא דיין אמרה והוי כמו שסיים ביין ואין ברכת היין מוציאה ידי (בתר עיקר ברכה אזלין , מאי
  . )אזליןאו בתר חתימה ) י"רש, ברכת שכר שאין השכר מן הגפן



                                                                                                                                                             
וכדלעיל סעיף ". דספיקא דרבן לקולא, ולא מהדרין ליה, ולקולא עבדין, ולא איפשיטא): "א, ו(ף שם "ופסק הרי
  .הקודם

ו באופן התו בעת הברכה"והייחסרון באמירת ' כ אם הי"משא. ולמעשה סיים ברכתו כהוגן, ל שהיה חסרון בכוו
  . היתה כראויאף שכוותו, לא יצא, ג"שסיים בפה, הברכה

דקט כסא ... שמצאו כתוב בהלכות  (כמבואר בדבריו שם, ף שם"אמם לפי בעל המאור היתה גירסה אחרת ברי
דפתח בדשכרא , וזה שיבוש הוא. ולא איפשטא ולקולא עבדין, פתח בדשכרא וסיים בדחמרא מאי... דשכרא 

דעד כאן ... דשכרא הוא דקט בידיה לא יצא דאי כסא , וסיים בדחמרא לא איבעיא לן מעולם דהא פשיטא היא
  .)אבל בחתימה ליכא ספיקא דודאי לא יצא, לא איבעיא לן אלא בטועה בפתיחה

והגרסא המיושבת בהלכות  (ומשיב לדברי בעל המאור, מסכים עם בעל המאור, ף שם"ד על הרי"גם בהשגות הראב
אלא פתח בדחמרא , א וסיים בדחמרא לא יצאפתח בדשכר, אי מי היכא דקט כסא דשכרא, ל כך היא"הרב ז

אבל אם יש שיוי בחתימת , והייו שאם יש שיוי בכווה יצא. )ולא איפשטא ולקולא עבדין, וסיים בדשכרא מאי
  .הברכה לא יצא

 והתחיל הברכה ,לקח כוס של שכר בידו(ף "פסק כגירסה המקורית שברי )א"ח הי"הלכות ברכות פ(ם "אבל ברמב
וכן אם היו לפיו פירות הארץ והתחיל .  אין מחזירין אותו, וטעה ואמר בורא פרי הגפן,מר שהכלעל מת לו

וכן אם היה לפיו תבשיל .  אין מחזירין אותו, וטעה ואמר בורא פרי העץ,הברכה על מת לומר בורא פרי האדמה
בשעה שהזכיר את השם והמלכות מפי ש,  וטעה ואמר המוציא יצא,של דגן ופתח על מת לומר בורא מיי מזוות

 אף על פי ,והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות, שהן עיקר הברכה לא תכוון אלא לברכה הראויה לאותו המין
כיון שכוותו היתה כראוי , מכל מקום יצא, והייו שאף שלא בירך כראוי. )שטעה בסופה יצא ואין מחזירין אותו

  .בעת אמירת הברכה
  .)שאין הולכין אלא אחר הפירוש שהוציא בפיו, כל מה שכתב באלו העיים הכל הבל (ד שם"והשיג עליו הראב

ומרא ורבא  ... יורו רביו ואם שכר שעורים איך יצא (א, כה' פאר הדור סיב, ם"וכן הקשו חכמי לויל לפי הרמב
ף היתה גרסתם כפי שמבאר "ריוהייו שגם ב". וחתרו להוציא להיבשה ולא יכלו, ל הולך על זה הדרך"אלפס ז
  .ף בזה ולא הצליחו"וחכמי לויל השתדלו לבאר את שיטת הרי). ף בגירסא שלו"ודלא כפי שהוא ברי(ם "הרמב

פאר (שאף כתב לו מכתב מפורט בזה , ם שאלו על ידי רביו יהותן מלויל"עיקר שאלות חכמי לויל על דברי הרמב
. שרק חלק ממו הגיע לידיו, ף"רבי יהותן זה חיבר פירוש על הרי). מא' סישם (ם השיבו "והרמב, )יז' הדור סי

ואיו , ף"אמם בסוגיא זו מפרש את דברי הרי, )ז"תשי. י.(פירושו למסכת ברכות תפרסם לראשוה בדורו 
  .מקשה עליו קושיא זו כלל

מחכמי לויל ' שגם הוא הי,  וסיעתוורם שאלה על ידי בעל המא"על כן אפשר ששאלה זו של חכמי לויל לפי הרמב
ומרא : "ם"ולכן כתב אל הרמב. ם"ששאלו אצל הרמב" חכמי לויל"ואפשר שגם הוא כלל ב, באותה תקופה
שהרי בבעל המאור שם לא יכל ליישב , "וחתרו להוציא להיבשה ולא יכלו, ל הולך על זה הדרך"ורבא אלפס ז
  .הוהשיג עליו בז, ל"ף ה"את דברי הרי

ש "ודברים אלו הובאו ברא". ל"ושאלה שאלה לפי חכמי המקום הזה ז): "א, ביצה יג( בבעל המאור ושוב ראי[
ובודאי אין הכווה כאן לרביו יהותן ". ל"ל ששאל לפי חכמי לויל ז"ז הלוי ז"כתב הר): "י ב"ג סוס"ביצה פ(

  ].חי עדיין אחרי פטירתו של בעל המאור' שכראה הי, מלויל
ם ולפי בעל המאור "שהיתה לפי הרמב, ף"כתוב בגירסה המקורית של הרי' שכן הי, בכל אופן רואים או מכאן

ם פסק "ואילו הרמב, ף"ד תיקן הגיה בדברי הרי"הראב, "וזה שיבוש הוא"בעל המאור כתב עליו . ד"ולפי הראב
  .כדבריו

שאם היתה כוותו טובה בעת , ם סבירא להו" וגם הרמב)לפי גירסה מקורית זו(ף "שגם הרי, ואם כן יוצא לפיו
ד ובעל המאור "ואילו הראב. יצא ידי חובתו, י שטעה בחתימתה ואמר בורא פרי הגפן"אעפ, אמירת הברכה
  .וסוברים שחתימת הברכה לא היתה כראוי ואיו יוצא, חולקים עליהם

א "ש פ"ק' הל(הכסף משה . ופן מאד לא מובןבא) א, פאר הדור כה(ם "באה תשובת הרמב, על שאלת חכמי לויל
ולכן אי אומר כי השאלה הזו גם תשובתה דבריהם סתומים : "ומסיים, מביאו ומתמה על הדברים ביותר) ח"ה

והייו שהוא פירש בדברי ". מכל מקום לעין דברי רביו בחיבור ראה לי שמה שכתבתי הוא דבר כון, וחתומים
  .עילוכאמור ל, ם כפשוטן"הרמב

'  ופתח ואמר ברוך אתה ה,לקח כוס של שכר או של מים (י רט"הדעות האלו ברס' ומטעם זה הביא המחבר את ב
מפי שבשעה שהזכיר שם ומלכות ,  אין מחזירין אותו,ג" וטעה ואמר בפה,אלהיו מלך העולם על דעת לומר שהכל

  .)...אומריםויש . שהם עיקר הברכה לא תכוין אלא לברכה הראויה לאותו המין
וכמעט , מכל מקום יש לו לילך אחר רוב הפוסקים, מ"ש הכ"ם כמ"ל דדעת הרמב"אף את (א שם" עליו המוחלק

  .)וכן יש להורות... כולם הסכימו דלא אזלין בתר דעתו 
*  

ם אזיל בזה "כי יש לומר שהרמב; הדעות בזה' והביא את ב, א"וראה שהטעם שהמחבר לא חשש לקושיית המ
  :ובהקדים, ו בהלכות ברכותלשיטת

שלא ): "ה בלבו"ד(י "ופירש". ואם בירך יצא, לא יברך אדם ברכת המזון בלבו): "א, ברכות טו(מבואר בברייתא 
  .כ במחשבה בלבד לא יצא לדברי הכל"משא, "השמיע לאזו



  .318 אף שהיה במחשבתו ארבעה אין זה כלום שמצות הספירה היא בפה,חמשה בפיו

אפילו אם טעה  (319ומכל מקום אין צריך לחזור ולברך קודם שחוזר לספור ארבעה
 ולאחר , ובירך על דעת לספור חמשה,בתחילה בדעתו שהיה סבור שהוא יום חמישי

לפי שיוצא בברכה ) 320 אף על פי כן אין צריך לחזור ולברך,שספר זכר שהיום יום רביעי
 אבל הספירה הראשוה איה . אם לא הפסיק ביתיים בדברים אחרים,שבירך כבר

  :321חשובה הפסק כיון שתעסק בדבר שבירך עליו אלא שלא עלה בידו כהוגן

 כדי  ואם חוזר לספור בתוך.322'וכשחוזר לספור ארבעה צריך לומר היום ארבעה כו (כב
 אלא יאמר מיד ארבעה ימים ,דבור לספירה הראשוה אין צריך לחזור ולומר היום

  ):323לעומר

                                                                                                                                                             
א השמיע לאזו כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזו מה שהוא אומר ואם ל (ז"א ה"ברכות פ' ם הל"אמם ברמב

 999גליון (בקובץ הערות ובאורים , צ ווייס"ראה מה שדן בזה הרמאו ).בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו, יצא
  ).116' ע

והוא שהוציא . לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא (ג" סימן קפה סלעילשתי הדעות האלו מובאות 
אבל אם לא הוציא בשפתיו כלל אלא , מיע לאזו אלא בירך בלבובשפתיו אלא שבירך בלחש כל כך עד שלא הש

 ברכת המזון יוצא אדם ידי לו שכל הברכות אפיש אומריםוי... הרהר בלבו לבד לא יצא שהרהור איו כדיבור 
ומכל מקום בשאר ברכות שהן מדברי סופרים יש לסמוך על , והעיקר כסברא הראשוה... חובתו בהרהור בדיעבד 

  .)הדחק ולצורך גדולזה בשעת 
לכן איו חושש לטעת הפוסקים , ם שאף אם לא הוציא ברכתו בשפתיו אלא בהרהור בלבד יצא"וכיון שדעת הרמב

ולכן אם כיון . ויוצא בהם ידי חובתו, שהרי לעין ברכה גם דברים שבלב דברים הם, שדברים שבלב אים דברים
  .יצא ואין מחזירין אותו, א פרי הגפןוטעה ואמר בור, לברך על המים לברך כראוי שהכל

אם כן אפשר שגם לעין טעה בברכה תפס , הדעות בבירך ברכת המזון בלבו' ע חושש לב"וכיון שרביו הזקן בשו
  .ולכן אם כיוון כראוי וטעה בברכתו איו חוזר מספק, הדעות בזה' לחשוש לב, כדעת המחבר

ס איו "וכיון שסוכ, הייו כיון שכוותו היתה כראוי, דעות' ין יש בשאף שלעין ברכת הה, ועל זה מבאר כאן רביו
כ כאן בספירת העומר יצא שקר "משא. ה הוא בורא פרי הגפן"כון הדבר שהקבאמת שהרי , מוציא שקר מפיו

וצריך לחזור ולספור היום , לכן בזה לדברי הכל איו יוצא בספירתו, שהרי אמר היום חמשה ימים לעומר, מפיו
  .בעה ימים לעומראר

כ אם התכוין לברך כראוי "משא, "לעין זהלפי שדברים שבלב אין דברים "כ לכתוב "וזה גם מה שמדייק בסוף ס
 .יש אומרים שלעין זה דברים שבלב הוי דברים ויוצא ידי חובתו, וטעה בדיבורו

 דבתר עיקר ,ם"רא כדעת הרמבל דסבירא ליה גבי שיכ"ז] דהאבי עזרי[גם לפי דעתו  (ה גם לפי"ו ד"ח ס" פר318
תמהי על פה קדוש איך אסיק אדעתיה ללמוד , ]ראה הערה הקודמת[ברכה אזלין ופיק אף בלא חתימה כדין 

... והלא אין כאן ספירה כלל , ממו לעין ספירת העומר דאם פתח אדעתא דארבעה וטעה וסיים בחמשה דפיק
אבל בספירת העומר דסבירא ליה דאפילו עכשיו , רו והם אמרוושאי ברכות דהוו דרבן ואיכא למימר דהם אמ

 ".ודאי דבעי ספירה בפה, בזמן הזה הויא מן התורה
אלא אם כן הפסיק , דהא בברכה אחת יצא, רק יספור שית, מיהו ראה לי דאיו חוזר ומברך(ק יב "א ס" מ319

 . )הרבה
 .וראה דברי חמיה שם".  זהשדברים שבלב אין דברים לעין): "סעיף כ( כמבואר לעיל 320
ופוסק וחוזר , תוקע שמתחיל להריע ואין הקול עולה יפה (ו"תקצ סט' לקמן סי,  כעין המבואר לעין תקיעת שופר321

כיון שהוא מעין , שאין הקול הקצר שישמעו בשופר חשוב הפסק בין תרועה לפשוטה שלפיה, ומתחיל להריע
  .)תרועה שצריך לתקוע
 .םוראה דברי חמיה ש

וצריך לחזור ולספור , לא יצא ידי חובתו, אלא מה סתם כך וכך ימים לעומר, אם לא אמר היום (לעיל סעיף זכד 322
והתורה אמרה תספרו חמשים , דכיון שאמר כך וכך ימים הרי לא ספר את עצם היום הזה שהוא עומד בו, בברכה

 . )שיאמר היום כך וכך, שתספור היום עצמו, יום
', וכל שכן כשידע שהם ד', אף על פי שלא ידע מתחלה שהם ד, יצא' ואם זכר תוך כדי דבור ואמר ד(ק יב "א ס" מ323

  ).דיצא, רק שטעה בדיבורו וזכר תוך כדי דבור
דדל ברכה , לכאורה קשה פשיטא דבדיעבד יצא בכל עין', דמה שכתב ואמר ד, א"עיין מג (דברי חמיה שםכפירוש 

מכל מקום , פ שיצא בהברכה"אע, דאחר תוך כדי דיבור', ר אפילו לא אמר היום כווצריך לומר דרוצה לומ. 'כו
וכאלו אמר היום ', ל דתוך כדי דיבור הרי זה תיקון למה שאמר תחילה ה"וקמ, )ז"ל ס"כ(ג לאו ספירה היא "בכה
 .)'ואם כן הוא הדין לכתחילה כו. 'וכ' ד



  שכח לספור לילה אחת

 אין צריך לספור כלל בשאר כל , שאם שכח לספור בלילה אחת325 אומרים324 וישכג
 , לגמרי כשחיסר ממו יום אחד326 לפי שכבר הפסיד ממצות ספירת העומר,הלילות
  .הייה תמימות ת327שאמר

 לפי שכל לילה היא מצוה בפי ,ויש חולקין ואומרים שצריך לספור בשאר כל הלילות
  : ואין תלויות זו בזו328עצמה

 בין ששכח בלילה הראשון בין ,329 ולעין הלכה והגין לספור בשאר לילות בלא ברכהכד
  .331 לפי שספק ברכות להקל,330ששכח באחד משאר כל הלילות

 זכר למחר ביום ,זכר כל הלילה וכל יום המחרתבמה דברים אמורים כשלא אבל אם 
 שהרי אף ,333 יספור בשאר כל הלילות בברכה,332וספר בלא ברכה כמו שתבאר למעלה

 כיון שספר למחר , לא הפסיד מצות הספירה בחסרון לילה אחד334לפי הסברא הראשוה
שהספירה  336 ואף שיש אומרים.335ט יום" והרי הן קראות תמימות שסופר כל המ,ביום

                                                 
 .יש: ל" אוצ324
היכא דלא מא עומר לילא קמא לא ימה בשאר , רב יהודאי כך אמר (קט' ב ע"ץ גיאת ח" שלמי שמחה להרי325

ואמר מר רב סעדיה שכח ולא בירך על ספירת העומר בכל ... מאי טעמא דבעין שבעה תמימות וליכא , לילוותא
 ,חוץ ממי שלא בירך לילה הראשון שאין מברך בשאר לילות כלל, לילות שבין פסח לעצרת מברך בלילה שלאחריו

... ומר רב כהן צדק אמר מי ששכח ולא בירך לילה הראשון מברך והולך בשאר לילות . וליכא) תמימות(ן דבעי
והשיב אחא לא חזיא טעמא דמאן דאמר משום לילה הראשון , ושאל מרב האי על הא דרב יהודאי ורב סעדיה

כן איו לילה הראשון ששכח ולא אם , בעין תמימות וליכא אי מאי דאמרין, בעין שבע שבתות תמימות וליכא
כיון שחסר המין לדבריהם בעין שבעה שבתות וליכא , בירך אלא אפילו חמישית וששית ושביעית וגם שלאחריו

  .) שיה ושלישיתימה לי ראשוה מה ל, ובעין תמימות וליכא
ורב סעדיה כתב . שלאחריושאם שכח לברך באחד מן הימים שלא יברך עוד בימים ... כתב בעל הלכות גדולות (טור 

. חוץ מלילה הראשון שאם שכח ולא בירך בו שלא יברך עוד, שאם שכח באחד מן הימים יברך בימים שלאחריו
  ). י"וכן כתב הר. ורב האי כתב בין בלילה הראשון בין בשאר לילות אם שכח ולא בירך בו יברך בשאר לילות

היכא דלא מה , מר רב יהודאי גאון הכי אמר (ג, חות קלזמהלכות גדולות הוא בהלכות מ' מה שהביא דעה הא
  .)דבעיא שבע שבתות תמימות ולילות, מאי טעמא, עומר לילה קמא לא מאי בשאר לילוותא

ולא : "ג סיים"שאחר שהביא דברי בה, )ה זכר"א סד, סו(מחות ' הוא בתוס, "י"וכן כתב הר"ש על דעה בתרא "ומ
 ".דכל לילה ולילה מצוה בפי עצמה היא, י"ואין ראה לר): "מא' יי ס"פסחים פ(ש "וברא". יתכן

 .ב, ג עב"ראה חקרי הלכות ח, ")מצות ספירת העומר: "ולא" (ממצות ספירת העומר: " דיוק הלשון326
 .טו,  אמור כג327
 דתליא כיון (י"לדעת רב האי ור) ן"ה והר"ד(י "ב. )דכל לילה ולילה מצוה בפי עצמה היא (י"ש שם בשם ר" רא328

 .)ודאי אפילו אם לא זכר ביום מי מברך בשאר לילות, טעמא דבכל לילה ולילה מצוה בפי עצמה היא
, ג דכתב"הגין כבה(לז ' תרומת הדשן סי). אם שכח לילה ויום לא ימה עוד בברכה(ג "מגילה שם בדעת בה'  תוס329

סופר בשאר ימים בלא (ח "ע ס"שו). א מיהדבלא ברכה מאי פק,  בברכהרושפי, שכח יום אחד שוב איו סופר
 ).ברכה

 ).בין יום ראשון בין משאר ימים(ע שם " שו330
כיון , מהיות טוב יספור, ג דהויא מדרבן"אע, אבל לעין ספירה, לעין ברכה ספק ברכות להקל(ז "ח ס" פר331

 ).דליכא שום פסידא בדבר
 . סעיף ג332
, סופר שוב בברכה, וסופר ביום בלא ברכה, ודאי שכח בלילה לספורוהכי הגין אפילו ב(לז '  תרומת הדשן סי333

, במה דברים אמורים ששכח מלספור לגמרי(ח "לבוש ס). הואיל ולא דילג יום אחד לגמרי, דמיקרי שפיר תמימות
אבל אם לא ספר אתמול בזמו בברכה וזכר ביום מחרתו וספר , שאפילו למחרתו ביום לא זכר ולא סיפר כלל

הואיל ולא דילג לספור אחד מן , דאיקרי שפיר תמימות, סופר משם ואילך כל הימים בברכה, רכה ביוםבלא ב
 ).הימים לגמרי

ג שכשלא ספר בלילה יספור ביום "סבירא ליה לעיל ס, שכשהחסיר איו מברך בשאר הלילות, ג" היא דעת בה334
 ).איו לעיכובא" תמימות"שלעין זה (
" תמימות"חסרון לילה איו מעכב את ה, מכל מקום, הוא לעיכובא" תמימות"עין ה,  שאף שלעין החסיר יום335

 .בדיעבד לדעה זו



 אף אם ם כן וא, שאף אם שכח לספור בלילה אין צריך לספור ביום,איה אלא בלילה
 מכל מקום הרי יש ,ט יום"ספר ביום אין ספירה זו שוה כלום להשלים מספר המ

 שאף אם לא ספר כלל יום אחד או אפילו ימים הרבה סופר בשאר הלילות 337אומרים
  :בברכה

 אף שלא ספר , אבל אם הוא מסופק בדבר,ילה אחד וכל זה כשברי לו שלא ספר בלכה
 ויש , דכיון שיש להסתפק שמא ספר בלילה,338 יספור בשאר לילות בברכה,למחר ביום

 ואין תלויות ,להסתפק גם כן שמא כהאומרים שכל לילה ולילה היא מצוה בפי עצמה
  .ות להחמיר להצריך ברכה וספירה בשאר הליל 339מצא שיש כאן ספק ספיקא,זה בזה

                                                                                                                                                             
 .ג"דלעיל ס'  דעה הב336
 .ג"דלעיל סכ'  דעה הב337
ואם ... בספק מציו למיסמך עלייהו , ג"אף על גב דלא הגין כוותייהו בודאי לא ספר כבה(לז ' תרומת הדשן סי 338

 ).יספור בשאר ימים בברכה, אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר(ע שם "ו ש).כן שפיר סופר בברכה
ואם , ספק אם דילג או לא, בספק מצין למסמך עליה דהוה ליה ספק ספיקא... אבל אם הוא מסופק (ח "ח ס" פר339

  ).ולפיכך יספור בברכה, י שלא הפסיד הספירה"תמצי לומר דילג אפשר שיהיה הלכה כר
  .) יכול לברך עליהן עד צאת הכוכבים...אם מתעטף בציצית  (ח"יח ס' גם לעיל סיוכן פסק 

, ספק יום וספק לילה, דהא בבין השמשות הוי ספק ספיקא (ק ג"ז ס'  בדי השלחן סי,ביאר בקצות השלחןכפי ש
  .)ט לברך"תפ' ע סי"ר בשו"ובספק ספיקא פסק אדמו, ש דכסות יום בלילה חייב בציצית"וספק כהרא

 סוף הלכות ציציתכמבואר בפסקי הסדור , בל בסדור פסק רביו שגם בספק ספיקא אמרין ספק ברכות להקלא
  .) השקיעה שאז הוא תחלת בין השמשותבערב אחר תחלת... אין לברך על הציצית (

 דאפילו במקום ספק ספיקא לא, אבל בסידור החמיר בספק ברכות (ב" סמ"להגראח" פסקי הסדור"ביאר בכפי ש
  .))ים כידועוזה מחלוקת באחרו(יברך 

 תיכף ,כי חפץ חסד הוא וחון ורחום ורב לסלוח' לבו בטוח בהכון  (א"וכן ראה מדברי רביו באגרת התשובה פי
ח "וכמו שאו מברכין בכל תפלת י. בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם... ' ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית

והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה , חון המרבה לסלוח' ברוך אתה ה' ותיכף שמבקשים סלח לו כ
יוצא אם כן שגם בספק ספיקא אמרין . ) סלח לו מחל לואלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשו, לבטלה

  .ספק ברכות להקל
אם כן גם כאן , יברךאשר אף בספק ספיקא לא , ל בסדור ובאגרת התשובה"שלפי פסק ה, צריך לומר' ולכאורה הי

. ספק לו אם ספר ספירת העומר (תתכה'ח אגרת ו"חיאגרות קודש  וראה .א יברך בשאר הלילותבספירת העומר ל
 –הובא כמה מהם בארחות חיים (באחרוים ... ז שם "ע לאדה"והועתק גם בשו, ח"ט ס"ח סתפ"ע או" ראה שו–

להסוברים , ע בזה"הצ]) ח אות י"ראה שם סי[ט ק י"א ס"ברכות ס' ד מע"ח אספ"ט שם ובשד" סתפ–החדש 
 לא מפי הפלפול סור מפסק דין –ואף שיש לפלפל בדבריהם .  גם כן להקל–דספק ספיקא בברכות ) הם ורבים(

  .)ברור בשלחן ערוך
, "דספק ספיקא בברכות גם כן להקל"לא ביאר כל כך באגרת זו מה יש לפלפל כאן בדברי הפוסקים הסוברים ואף ש

שבפסקי הסדור , המובא לעיל הכווה בזה לפלפל גם במכל מקום אפשר. ר לא פסק כדבריהם"בזמן שבשוע
יש לברך בספק ספיקא ומכל מקום מסיק הרבי ש. ובאגרת התשובה ראית מסקת רביו שבספק ספיקא לא יברך

  .כפסק דין ברור בשלחן ערוך, העומרשבספירת 
 *  

שגם בספק ספיקא , ודלא כמובא לעיל מהסדור ואגרת התשובה, ר"ל כמבואר כאן בשוע"ומהו באמת הטעם דקיי
  ?!ספק ברכות להקל

ספק ספיקא ושם באמת לא הסתפק בטעם של , לז'  סיהה באמת הובא לעיל שמקור הלכה זו הוא בתרומת הדשן
האיך יעשה , אם ספר לילה אחת או לאו, אם ספק לאחד, שאלה(אלא הוסיף עוד טעם להצריך ברכה , לחומרא

יום ואף על גב דבודאי שכח ... יראה דיספור בברכה מכאן והלאה , תשובה. יספור בברכה או לאו, מכאן ואילך
. מציו למיסמך עלייהו, בספק...  בברכה רושפי, שכח יום אחד שוב איו סופר, ג דכתב"הגין כבה', אחד כו

  .)דספירה בזמן הזה דאורייתא, ה סבר" הגדול דראביור זרועדמצאתי בספר א
ל "ואף שלמעשה קיי). 400והערה (א "תצ ס' כדלקמן סי, ל שגם בספק מצוה מן התורה אין מברכים"קייואף ש

. מכל מקום מצרף תרומת הדשן טעם זה אל הטעם של ספק ספיקא לחומרא. ופריםשספירת העומר היא מדברי ס
  .שבצירוף שי הטעמים יחד יש לברך בספק ספיקא שבספירת העומר, וזאת היא כוות התרומת הדשן

במה שחלקו הפוסקים אי  (ח אות י"א סי'  מערכת ברכות סי,וזהו כראה מקור ההכרעה שהובאה בשדי חמד
היכא דאיכא ... מבואר בדברי רבן בתראי , ספיקא לברך לא אמרין ספק ברכות להקל או לא שאבדאיכא ספק 



 מחמת הספק שיש בספירה , שצריך לחזור ולספור בלא ברכה340וכן בכל מקום שתבאר
  : אם לא חזר וספר יספור בשאר הלילות בברכה,הראשוה

  כשמקדשים ומבדילים בבית הכנסת

 סופרים העומר בליל , בבית הכסת על היין342 ולהבדיל341 במקומות שוהגין לקדשכו
 .ל מה שוכל להקדים קדושת היום יש לו להקדים לפי שכ,שבת ויום טוב אחר הקידוש

 לפי שכל מה שוכל לאחר ההבדלה ,343ובמוצאי שבת ויום טוב סופרים קודם ההבדלה
  .345 כדי שלא תהא קדושת היום ראית עליו כמשאוי,344יש לו לאחרה

 346ובין[ מיד אחר קדיש תתקבל ,ובין במקומות שמבדילין במוצאי שבת קודם ויתן לך
 לפי שיש ,]אומרים ויתן לך קודם ההבדלה סופרים מיד אחר קדיש תתקבלבמקומות ש

 ומיד שסתלקה התפלה בקדיש שלאחריה חל ,לו להקדים הספירה בכל מה שאפשר
  :347עליו מצות ספירה

                                                                                                                                                             
דהוי ספק דאורייתא דאזלין , בהא אזלין לחומרא, בהדי הספק ספיקא חד ספקא דדילמא הוי דאורייתא

  .)לחומרא
ה דספירה בזמן הזה "ון דלראביכי, ובתרומת הדשן איתא בעין אחר ( בהגהותיו כאן,'וכעין זה העיר בדברי חמי

  .)פקא מיה דלפי זה אין ללמוד מכאן למקום אחר... ספיקו להחמיר, דין תורה
מכל מקום כאן , שאיו מברך מטעם ספק ספיקא, ל כפסקי הסדור"קיי, והייו שאף שלעין ציצית בבין השמשות

רים שספירת העומר בזמן הזה הוא בצירוף הטעם שיש אומ, ל שמברך במקום ספק ספיקא"קייהעומר בספירת 
  .מן התורה

ה מכל הפקא מיוהגין להתעטף בטלית גדול ולברך עליו מבעוד יום"מה ש, ל למעשה"ו בליל יום הכפורים הכל ,
שוב לא , הה אם לא הספיקו ללבשו ולברך עליו קודם השקיעה, )ג"יח ס' לעיל סי" (ואין מסירין אותו בלילה

 .ק ספיקא לחומראאף שיש בזה ספ, יברך
  . יד. יג. יב. ז. ופים סעי340

דהוה ליה כאלו שכח לגמרי , ראה פשוט דמי שטעה בספירה היום ולא ודע עד יום שאחריו(י "ז סוף סק"וראה ט
 ). יספור בימים אחרים כדרכואחר כךפ ש"אלא דאם טעה בימים אבל בשבוע לא טעה מהי עכ, לספור

כ "אעפ, יו שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסת להוציאם ידי חובתםואף עכש(ב "רסט ס'  כדלעיל סי341
ואף ... אף על פי שבטל הטעם שבגללו תקו , לפי שתקת חכמים לא בטלה, והגים לקדש בבית הכסת על היין

ת וכן תפשט המהג במדיו, שיש חולקים ומערערים על מהג זה שהגו לקדש בבית הכסת עכשיו שאין אורחים
כי העיקר כסברא , מכל מקום במדיות אלו שהגו בו אין לבטל המהג, הרבה שלא לקדש בבית הכסת

 ).הראשוה
 .)כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו להבדיל, ץ מבדיל בבית הכסת על היין"והגים שהש(ד "רצה ס'  כדלעיל סי342
 .ובהערות שם, כדלעיל סעיף טז, יום המחרתאלא ל, איו חשב ליום השבת,  ואף שהוא עדיין קודם הבדלה343
מברכים וסופרין קודם , בליל שבת או בליל יום טוב בבית הכסת, כשמברכים ספירה(ס '  תרומת הדשן סי344

ואף על גב דהגו . יראה דמברכין וסופרין לאחר הקידוש, תשובה. צ על היין או לאחריו"הקידוש שמקדש ש
ולכך ... התם הייו טעמא משום דאפוקי יומא מאחרין ליה ,  קודם הבדלהבמוצאי שבת ויום טוב לברך ולספור

  ).כדי להקדים עיולה יומא, מהאי טעמא גופיה סופרים אחר הקידוש
ובמוצאי שבת ויום טוב קודם , ליל שבת וליל יום טוב מברכים וסופרים אחר קידוש בבית הכסת(ט "ע ס"שו

  ).הבדלה
  ).ובמוצאי שבת יחא לאחורי אפוקי שבתא.  טפידעיולי שבת יחא לן(ק י "ז ס"ט
דאפוקי יומא מאחרין ליה , קודם הבדלה... משום דמקדמין שבת כל מאי דאפשר , אחר קידוש(טו - ד"א סקי"מ

  ).כמה דאפשר
לפי שיש , במקומות שמקדשים בבית הכסת יש לקדש קודם אמירת במה מדליקין(ב "ער ס' וראה גם לעיל סי
 ).כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר(ב "רסז ס'  סי.)היום בכל מה שאפשרלהקדים קדושת 

לעין (ז "א סקט"וראה גם מ). אפוקי יומא כמה דמאחרין ליה עדיף כי היכי דלא להוי עלן כמשוי(א ,  ברכות ב345
 ".שלא תהא שבת עליו כמשאוי): "ז"הקדמת ספירה לפי יקה

 .וכן: ובלוח התיקון שם תוקן', הא' ק ובין כור יש ר"ובדפו. ה בדפוס זיטאמיר" כ346
ובליל מוצאי שבת הגו לספור העומר אחר שאומרים סדר קדושה וקדיש ( אבודרהם ריש סדר ספירת העומר 347

מפי שאותו קדיש איו שלם אלא עד , והטעם שאין סופרין אותו מיד אחר הקדיש שאומר לאחר התפלה. תתקבל



 אי , וכשחל יום טוב האחרון במוצאי שבת שאומרים קידוש והבדלה על כוס אחדכז
 ,כמו בשאר ליל יום טוב ומוצאי שבתותאפשר לספור אחר הקידוש וקודם ההבדלה 

 ,ר כך ולא אח348 אזי סופרים קודם הקידוש וההבדלה,שהרי אסור להפסיק בייהם כלל
  .349לפי שכל מה שוכל לאחר ההבדלה יש לו לאחרה

 ,350אבל יום שי של פסח שחל במוצאי שבת אין מקדשין ואין מבדילין כלל בבית הכסת(
  ):351ז"תפ' מטעם שתבאר בסי

  של פסח' ט מערבית בליל בפיו

 השייכים  352והגין לומר בליל שי המערבית, בכל יום טוב כשחל יום ראשון בשבתכח
 חוץ .354ה"ער'  שבליל שבת אין אומרים מערבית מטעם שתבאר בסי,353לליל ראשון

 שוהגין לומר בליל שי המערבית השייכים ,מיום ראשון של פסח שחל להיות בשבת
 שהיה קצר 357 שהוזכר בו סדר קצירת העומר,356יכור לספירה משום ב,355לליל שי
  :358בלילה זה

                                                                                                                                                             
בערב (הגהות מהגים הלכות פסח אות כא ). אחר קדיש תתקבל כמו בשאר לילותואין לספור אותה אלא , לעילא

  ).קודם הבדלה אחר קדיש תתקבל(ע שם "שו). ובמוצאי שבת קודם הבדלה, שבת מברכין ספירה לאחר קידוש
, לךקודם ויתן , מכל מקום סופרין מיד אחר קדיש תתקבל, אף למהגיו שאומרין ויתן לך קודם הבדלה (ק כ"י ס"ח

, והא דכתב האבודרהם ומהגים קודם הבדלה. וכן והגין, כיון שכבר סתלק התפלה בקדיש חל עליו מצות ספירה
  .)כ לפי מהגו"משא, הייו לפי מהגם שמבדילין מיד אחר הקדיש תתקבל

*  
זמור לדוד אלא אחרי מ, אין סופרים מיד אחר תתקבל, שאין מקדשין בבית הכסת בליל שבת, אמם לפי מהגיו

 ).וראה שם הטעם. 292סוף הערה (ז "כדלעיל סט, וקדיש וברכו
דאז אומר על ', כגון שחל פסח ביום א, כשחל יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת(ה "בהג,  תרומת הדשן שם348

לספור קודם שמברכין על הכוס בבית אם כן יש , ומקדשין ומבדילין בפעם אחת, ז"הכוס ביום טוב אחרון יקה
דאז אומר , וכשחל יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת(ע שם "שו). דיש לאחר ההבדלה היותר שוכל, הכסת

 ).יש לספור קודם שמברכין על הכוס בבית הכסת, קידוש והבדלה בפעם אחת
 .)הא שבת עליו כמשאוישלא ת (ז"א סקט"מ. )דיש לאחר ההבדלה היותר שוכל ( תרומת הדשן שם349
 .)אבל יום שי של פסח אין מקדשין כלל בבית הכסת (א"י סקכ" ח350
אף במקומות שוהגין לקדש שם בכל ליל יום , והגין שאין השליח צבור מקדש בבית הכסת בליל פסח( סעיף ז 351

שאין עי ,  צריך לזהמכל מקום בליל פסח אין, כדי להוציא את מי שאין לו יין בביתו לקדש עליו, טוב ושבת
 ).בישראל שאין לו ארבע כוסות בלילה זה

 .בסידור לא הובאו פיוטים אלו.  בתפלת ערביתם טוב פיוטים שאומרים בלילות יו352
ובליל שי אומרים מערבית של ליל , אין אומרים מערבית בליל ראשון שחל בשבת(ב "תרמב ס'  כדלקמן סי353

 ).ראשון
שמא (א " מטעם האמור לעיל שם ס.)ם בבית הכסת בלילי יום טוב שחל להיות בשבתאסור לומר פיוטי( סעיף ג 354

 ). ויתחייב משום מבעיר,ישכח ויטה הר לקרב השמן אל הפתילה כדי שתדלוק יותר יפה
לפי שבלילה זו קצרו את , אור יום הף' ואומר מעריב אור ישראל וכו, בליל שי ערבית כדאתמול(א " לבוש ס355

אין אומרים בליל שי מעריב של ליל , שאין אומרים מעריב בליל ראשון, ילו כשחל יום ראשון בשבתואפ. העומר
אפילו חל יום ראשון בשבת (' א ריש הסי"הובא במ). משום אור יום הף השייך לספירה, כמו בסוכות, ראשון

 ).משום בכור לספירה, אומרים בליל שי מעריבים השייכים לשי
 ). עדיפות וקדימה לספירה,כלומר(א שם " מ356
הכת , בפיוט זה מתאר קצירת העומר, "אקדמות"ץ בעל ה"שחובר על ידי רבי מאיר ש, "אור יום הף" הוא פיוט 357

 .ז ביסן בירושלים"העומר והפתו ביום ט
 . כדלעיל סעיף ג358



  חדש בזמן הזה ובחוץ לארץ

ז " עד תחילת ליל י,360 בין לחם בין קלי בין כרמל,359 אסור לאכול חדש אף בזמן הזהכט
  .363 עד ועד בכלל,' ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו362 שאמר,361ביסן

 365 שאמר,364ז הותר החדש מיד"דש קיים משקרב העומר ביום טאלא שבזמן שבית המק
 דהייו , הרי עצם היום מתיר, אבל עכשיו שאין לו קרבן.עד הביאכם את קרבן אלהיכם

  .366לאחר שעבר כל עצם היום

ובגולה כשלא היו יודעים יום שקבע בו החודש בארץ ישראל היו אסורין לאכול חדש גם 
 שהחדש אסור גם בחוץ ,368 לפי שהוא ספק של תורה,367ח" עד תחילת ליל י,ז"כל יום י

  . בכל מושבותיכם370 שאמר,369לארץ מן התורה

 מטעם 371וגם עכשיו שאו יודעים יום קביעות החודש אין לשות מהג אבותיו
  :372שיתבאר

                                                 
ובזמן שאין בית  (ב"י ה"מאכלות אסורות פ' ם הל"רמב). אסור... משחרב בית המקדש (א ,  משה מחות סח359

... אסור לאכול חדש (א "רצג ס' ד סי"וביו, )אסור לאכול חדש אף בזמן הזה(י "ע ס"טור ושו). אסור... המקדש 
 ).אסור... והאידא 

קמח העשוי מכרמל רך , וקלי(י שם "ובפרש). ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה(יד , אמור כג 360
  ).בין לחם בין קלי בין כרמל(י " סע"טור ושו). ל הן קליותוכרמ. שמייבשין אותו בתור

הקמח עצמו קלה ואפילו אם  ... טחן ... החטים עצמן שקלו בתור( זכרו שי אופים בזה ב"תסג ס' ולעיל סי
 ). בתור

ע "טור ושו). ובזמן שאין בית המקדש כל היום כולו אסור מן התורה(ם שם "רמב). יום הף כולו אסור( משה שם 361
 ).ז"והאידא דליכא עומר אסור כל יום ט(ד שם "ע יו"ושו). עד תחלת ליל שבעה עשר ביסן(שם 

 ).יהודה והלא מן התורה הוא אסור שאמר עד עצם היום הזה' אמר ר(רבי יהודה במשה שם . יד,  אמור כג362
 ).עד ועד בכלל... עד עיצומו של יום (ב ,  גמרא שם סח363
 ).בזמן שיש מקדש משיקרב העומר הותר החדש(ם שם "רמב). רב העומר הותר חדש מידמשק( משה שם 364
 . אמור שם365
 ).כל היום קרוי עצם היום(י "ופרש). עד עיצומו של יום, עד עצם היום הזה(ב "רע,  סוכה מא366
, בסראבוך לא הוה אכיל חדש אלא באורתא דש, אמר רביא אמרה לי אם( כרביא בגמרא שם משמיה דאבוה 367

ז ביסן עד לערב "ובזמן הזה במקומות שעושין שי ימים טובים החדש אסור כל יום י(ם שם "רמב). גהי תמיסר
ימים ' ובחוץ לארץ שעושין ב(ד שם "ע יו"ובשו) עד תחלת ליל שמוה עשר ביסן(י "ע ס"טור ושו). מדברי סופרים
 ).ח"ז עד תחלת ליל י"אסור כל יום י

וחדש בחוצה , דאמר כל יום הף אסור מן התורה(י "ופירש רש, )וחייש לספיקא, יהודה' ה כרדסבר ל( גמרא שם 368
  ).הלכך חייש לספיקא להמתין כל היום, לארץ אסור דאורייתא

רבי (א "רע, והיא דעת רבי אליעזר במשה קידושין לז). החדש אסור מן התורה בכל מקום(ט "ג מ" משה ערלה פ369
והיא דעת אבוה דרביא במחות ). ל" והגים אף בחו,פ שתלויות בארץ"שאע: י"ופרש. אליעזר אומר אף החדש

דסתם לן תא כותיה דתן , אליעזר' ל כר"וקיי(א , ף קידושין טו"רי). ל הערה הקודמת"כ(י "לפירוש רש, שם
התורה בכל וכל האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר לוקה מן (ם שם "רמב). החדש אסור מן התורה בכל מקום

ב "רצג ס' ד סי"ע יו"טור ושו). מקום ובכל זמן בין בארץ בין בחוצה לארץ בין בפי הבית בין שלא בפי הבית
וראה ). ל שהוא מן התורה"שמוכיח ומסיק דקיי(ך שם בקודת הכסף "ש). ל"איסור החדש והג בין בארץ בין בחו(

 ).שהחדש והג מן התורה אף בחוץ לארץהסכמת רוב הראשוים והאחרוים (לקמן סוף סעיף הבא 
, קסבר חדש בחוצה לארץ דאורייתא היא(א , מחות פד). חקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם( אמור שם 370

מאי , אף חדש והג בין בארץ בין בחוץ לארץ(א , קידושין לז). דכתיב ממושבותיכם כל מקום שאתם יושבין משמע
 ).םטעמא מושב בכל מקום שאתה יושבי

ז ביסן עד לערב "ובזמן הזה במקומות שעושין שי ימים טובים החדש אסור כל יום י(ם שם " כמובא לעיל מרמב371
הא שלחו מתם הזהרו במהג , ג דהאידא ידעין בקיבועא דירחא"ואע (ז שם"ש הרדבופירכו). מדברי סופרים

 משום ,ירחא מאי טעמא עבדין תרי יומיוהשתא דידעין בקביעא ד (ב, והייו כדאמרין ביצה ד. )אבותיכם
 .)דשלחו מתם הזהרו במהג אבותיכם בידיכם

בי גולה אין עושין שי ימים אלא משום שהם  (א"תר ס' לקמן סי, כפי שתבאר לעין יום טוב שי של גלויות 372
 הדבר תלוי בחשבון  שאין, שהיו עושים שי ימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה,צריכין לקיים מהג אבותיהם



  .373 ועכשיו אין העולם זהרין כלל באיסור חדשל

                                                                                                                                                             
 .) והיו עושין שי ימים מספק, ולא היו בי גולה יודעין יום שהוקבע בו החודש בירושלים,כלל אלא בראיית הלבה

שהיו בזמן שהיו , אין או עושין שאר כל המועדות שי ימים אלא כדי שלא לשות ממהג אבותיו (י"תרכד ס' סי
  .)יודעים יום שראית בו הלבהולא היו , מקדשים החדשים על פי הראיה

 ,בדברי חמיהכמבואר , כולל איסור חדש, הה כן גם בשאר ההלכות, ואף ששם מיירי בעיקר קדושת יום טוב
  ).ג"לולב סוף הי' ז מה"ועיין מגיד משה פ.  הכאוא הדין וה...של גליות '  בם טובכמו ביו (בהגהותיו כאן

 ותירצו משום , עבדין תרי יומיאי טעמא דידעין בקביעא דירחא מוהאידא (שםבמגיד משה  מה שכתב ואהו
  .) שהוא מפי טעם זה, לכל דבר ששאר כמות שהיה הדיןאו וה.דשלחו מתם הזהרו במהג אבותיכם בידכם

במצוות התלויות אלא אף , לא רק בקדושת יום טוב, כמו ביום טוב ראשון, ומטעם זה והגים או ביום טוב שי
וכן גם כאן לעין . ואכילת מצה ומרור שביום השי של פסח,  תקיעת שופר ביום השי של ראש השהוכמ, בחג

  .ז"ז הוא כמו ביום ט"שאיסורו ביום י, איסור חדש
כל הפסולין ביום ראשון וכשרים  (א"תרמט סכ' סיכדלקמן , ואף שיש בזה מחלוקת הפוסקים לעין פסולי לולב

יש , ובחוץ לארץ שעושין יום טוב שי ימים. ץ ישראל שיום שי הוא חול המועדהייו באר, מיום שי ואילך
דכיון שתקו יום טוב שי , אומרים שכל הפסולין הוהגין בראשון מן התורה והגין ביום טוב שי מדברי סופרים

ויש . הראשוןמפי הספק שמא הוא יום טוב ראשון אם כן צריך להוג בו מחמת הספק כל החומרות של יום טוב 
ואין או והגין בו קודש אלא שלא , אומרים כיון שאו בקיאים בקביעות החודש ויודעין או שהשי הוא חול

ולפיכך או מקדשין על הכוס , ואין או מצווים אלא שלא לזלזל בעיקר קדושת היום... לזלזל במהג אבותיו 
 דברים שאין מעיקר קדושת היום אלא שהן מצות אבל, ומברכין זמן ביום טוב שי כמו ביום טוב הראשון

ואף אם לא תהייה מצות הללו והגות , כגון כל הפסולין ביום טוב הראשון בלבד, הוהגות באותו היום בלבד
  .)ביום טוב שי אין כאן זלזול ליום טוב השי כלל

ל "ז רביו ז"שהביא מוח' ]א[ה הדלכאורה זה לפי הדע, ע"אך קצת צ ( בהגהותיו כאן,בדברי חמיהכבר הקשה כן 
והוא מה שביאר בתוספות יום טוב ). ב" מד" שם פוספות יום טובש בזה הת"מ' י וע ...ש"א עיי"ט סכ"]מ[תר' סי

  .בסוכה שם לחלק בין הלכות אלו
  .שד ואילך' עא "ח" שיעורי הלכה למעשה"וראה מה שתבאר בזה ב

' כבר הקשה כן בדברי חמי". מטעם שיתבאר"ו אם כן האמור כאן ומה, ר לא מציו שיבאר חילוק זה"ואף שבשוע
דהתם מוכח , ח החסר"תר' ל בסי"ואולי מקומו צ. ל לקמן"ז רביו ז"כר זה בדברי מוחזע איה "אך צ(שם 

  . )'ג א"]מ[ושאר פוסקים שם בסוכה ' ומעין זה בתוס,  בכל דברם כןדהייו טעמא דביצֹה והג ג
  .לא רצה רביו להאריך בפרטים אלו כאן, ה כמה פרטים שתבארו בכמה סימים כיון שיש בזפשרוא

*  
 א"תצ ס' כדלקמן סי, שאין לו דין ספק אלא דין ודאי, אלא שמכל מקום יש הפרש גדול בין יום טוב שי של גלויות

אין חילוק בין ): "ד"תצו ס' סי(כדלקמן ,  סופריםולכן אסרו ביום טוב שי אף מלאכות שמדברי, )400והערה (
  .ואין אומרים בזה ספק דרבן להקל, "ראשון לשי אלא לעין מת

לכן , "שהחדש אסור גם בחוץ לארץ מן התורה, לפי שהוא ספק של תורה"שדוקא , כ לעין חדש תבאר כאן"משא
ז עד תחילת " אסורין לאכול חדש גם כל יום יהיו, בגולה כשלא היו יודעים יום שקבע בו החודש בארץ ישראל"

שספק דברי סופרים , ז יסן"היו מתירים אותו בי, איסורו בחוץ לארץ מדברי סופרים' כ אם הי"משא". ח"ליל י
  .להקל

או שלא יאמרו בו קידוש היום , ט"אם לא יתפללו בו תפלת יו): "א"תצ ס' סי(וטעם החילוק בייהם תבאר לקמן 
וכדלקמן ". ועל ידי כן יבאו גם כן לעשות בו כל מלאכת עבודה, או לזלזל בו לומר שאיו יום טוב כלליב, ושהחייו

הרי הוא כודאי של דבריהם , כיון שכבר ההיגו חכמים את כל בי הגולה לעשות שי ימים): "ד"תקטו ס' סי(
  ".לעין זה שלא להתיר בו ספק

לא היו מהיגים את בי הגולה לאסור , ל רק מדברי סופרים" בחואיסור חדש' שאילו הי, כ כאן לעין חדש"משא
ועל ידי כן יבאו גם כן , יבאו לזלזל בו לומר שאיו יום טוב כלל"כאן חשש ש' ולא הי, ז ביסן"כלל את יום י

  ".לעשות בו כל מלאכת עבודה
*  

הובאה , )ל מן התורה"בחוז יסן אלא לדעת הסוברים שחדש "שלא אסר החדש בי(והה עצם הקביעה הזכרת 
י היה "לולי פירש): "ד"שב ס' ד סי"יו(ת צמח צדק "וכתב על זה בשו ).ב, סח(י במחות "מרש) 368הערה (לעיל 

פיקא רק דחייש לס, סבירא ליה דחדש בחוץ לארץ דאורייתא] של רביא[מקום לומר דאין הכרח כלל דאביו 
ש "כמו בראשון ממש כמ' ש הפוסקים גבי פסולי אתרוג דמחמרין ביום טוב ב"כעין מ, דיומא אפילו בדרבן

 . וראה מה שהובא לעיל מדברי הפוסקים בזה".א"כ' ט סעי"תרמ' ח סי"ובא
כותיו אמם המהג פשוט במל(רצג ' ד סי"וביו, )שהגו בדורותיו להקל באיסור חדש לגמרי (מןח סוף הסי" ב373

ל ותלמידיהם לא היו "ר שלמה לוריא ז"ל ומהר"ר שכא ז"ואף גדולי התורה שהיו לפיו מהר, להוג היתר
ז "ט). זולת מקצת חסידים מקרוב זהרו באיסור זה, ושותין השכר שעשה מתבואה שלא התירו העומר, אוסרין
שהקילו (ד שם "באר הגולה יו). ום שהשאו רואין חכמי ישראל כמעט רובם אין זהרין מחדש בש(ק ד "שם ס



 או במקומות ,דם הפסח במקומות שרוב התבואה זרעת קו,374ויש שלמדו עליהם זכות
 שאין בה איסור ,שמביאין להם תבואה ממקומות שרוב התבואה זרעת קודם הפסח

  .ש" ע375ג"ד סימן רצ"חדש כמו שתבאר ביו

 וזהר מסתם תבואה שאיה ידועה לו שהיא ,והמחמירים על עצמם במקומות ההם
 ,377עכשיו ישן ממין שרוצה לבשל 376 אין צריך ליזהר מפליטת הכלים שתבשל בהם,ישה

 ואין להחמיר כל כך בסתם ,378לפי שמין במיו אין צריך ששים אלא מדברי סופרים

                                                                                                                                                             
אף אשי מעשה , לא ראיתי זהרים גם בזה(ק כב "י ס"ח). בזה רוב רבן קשישאי קדמאי ובתראי בהרבה מדיות

  ).שאין והגין עכשיו איסור חדש(ק כד "וס, )וחסידים אחד מאלף שזהר בזה
 ).שפז ואילך' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (ומהג אבותיו בידי"ראה , ליקוט דברי הפוסקים והמהגים בזה

אבל ,  כי החדש הזרוע בחוצה לארץ אסור,השיב רביו יצחק ברבי שמואל בתשובה אחת(ד - קמב' ת סי"ג ל" סמ374
איזור בצפון [=אה "ובלומברד... כי רוב תבואות שלו זרעות ושרשות קודם העומר , מספק אין לו לאסור

מאחר שאין דלתות מדיות עולות ויכול לבא , ת שועל אחר הפסח ואף על פי כן מותררובן זורעין שבול] איטליא
  ).מצרפת שרובן זורעין קודם הפסח) שם(

כי רוב תבואות שלו , אבל מספק אין לו לאסור,  אסורץ לארץי כי החדש בחו"השיב ר(הגהות מיימויות שם אות ג 
רובן זורעים שבולת ] איזור בצפון צרפת[=א "ובורמדי, ליזרעות ושרשות קודם העומר בין בחרפי בין באפ

ת שרובן זורעין קודם הפסח "ויכול לבא שם מצרפ, כ כיון שאין דלתות מדיה עולות"ואעפ, אחר הפסח] שועל[
  ).מותר

מה שאו שותים שכר , ובספר המצות הביא אותה, יצחק כתב בתשובה' ור(א "ש כלל ב ס"ת הרא"הובא בשו
  ).סמכין ארובא שזרעים קודם העומר, אוכלים שבולת שועלשעורים ו

והאיר ,  הייו משום דרוב תבואה שרשת קודם הפסח,והא דאין או זהרין עתה מחדש(מרדכי קידושין רמז תקא 
  ).המזרח דששה עשר ביסן התירו

ין שכר סמכין ארובה מה ששות, ל"ש וז"וכן מצאתי שהעתיק אחד מהגדולים מתשובת הרא( קצא' תרומת הדשן סי
  ).ועוד דאיכא שעורים של אשתקד, שזרעו קודם לעומר

ואם , ספק היא משה שעברה, מכח ספק ספיקא, כל סתם תבואה שרי לאחר הפסח(א "רצג ס' ד סי"א יו"טור ורמ
כגון , ובמיי תבואה שזורעים ודאי לאחר פסח. מכל מקום דלמא שרשה קודם העומר, תמצא לומר משה זו

אם לא שאין דלתות , אז יש לו להחמיר אחר הקציר, מקצת מדיות שזורעין שבולת שועל ושעורים לאחר פסחב
  ).ורוב התבואה באה ממקום אחר שזורעין קודם הפסח, המדיות עולות

וכשצומחת , ב זרעת ושרשת קודם הפסח"שרוב התבואה בארה, וכן הוא גם בזמן רביו הזקן וכן הוא גם בזמיו
ו חדשון על הרוב, קצרת התבואה במשך הקיץ כבר איוסמכי.  

*  
ת "כתב על זה בשו, )ד"תקיג ס' סילקמן . ב, ביצה ג" (כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל"פ ש"ואע

ואף דהוה דבר שיש לו מתירין . יש להתירו מטעם תערובות... ש "איסור חדש ביי): "כ' סי(ר הזקן "אדמו
  ".והבן, זה איו דהא מטעם חמץ אי אפשר להשהותו כי אם עד הפסח, אחר העומרלהשהותו עד 

תקיג ' סילקמן בקוטרס אחרון מטעם שתבאר ,  דבר שיש לו מתיריםו אסר משוםוגם המצות הכשרות לפסח אי
א " רמכמו שכתב, ל הכי"אבל אן לא קיי. דלא אזלין בתר רובא בדבר שיש לו מתירין... ל "כתב רש (ק ה"ס
דאף בחדש שהוא דבר שיש לו מתירין אזלין בתר , ש"מ והגהות מיימויות ורא"ומהר' ג בשם תוס"רצ' ד סי"ביו

  .)דאזלין בתר רובא בדבר שיש לו מתירין... וכן משמע בגמרא , רובא
 .אכ ברובא דעלמ"משא, הייו דוקא בתערובת, "כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל"ומה שאמרו 

אבל (ק ב "ך שם ס"וש, )ז ביסן אסורה עד שיבא העומר הבא"תבואה שלא השרישה קודם לט(ג "ע שם ס"שוב 375
 ).העומר מתירה, פ שלא קצרה עד אחר העומר"אע, אם שרשה קודם העומר

איך יהיה זהר בפליטת כלים , אשר שאלתי בשם החסיד הזהר מן החדש(קלב אות טו ' א סי"ת רמ" שו376
דהרי כל חדש בזמן הזה איו , ראה לי דאין לחוש כל כך. דהא אסר הכלי בבליעתו, ש בהם שאיו זהרשמשתמ

כל שכן שכל חדש בזמן הזה איו אלא , דהא אף אם ודאי אסור בטל ברוב בעלמא מדאורייתא, אלא ספיקא דרבן
  .ז"א סקי"הובא במ).  רק הפרושים,ולהכי רוב העולם אין זהרים, חומרא בעלמא

 .ראה לקמן בסוף הסעיף, ש ומי דבש שהעמידו בשכר"ולעין יי
וזה דוקא מין , פירוש טעם החדש בטל ברוב מדאורייתא, הה מה שכתב דבטל ברוב מדאורייתא(א שם " מ377

אבל אם בישל עכשיו בשר הוה ליה מין בשאיו , כגון אם בישל מתחלה חטים ועכשיו מבשל גם כן חטים, במיו
 ).' מדאורייתא סמיו וצריך

ם סמן וש, )שהרי טעמם שוה, כיון שאיו ותן בו טעם, שמן התורה מין במיו בטל ברוב(ג "תמב סי'  כדלעיל סי378
 .)והערה קכז(



  . שאין בה אלא חומרא בעלמא379תבואה

 כגון במדיות פולין שרוב השבולת שועל ,וגם במקומות שרוב התבואה זרעת אחר הפסח
אה כלל  וגם אין מביאין לשם תבו, שעושין מהם השכר זרעין אחר הפסח380והשעורים

 אף על פי כן אין רוב העולם והגין שם ,381ממדיות אחרות שזורעין בהם קודם הפסח
  .382איסור חדש

 , שעיקר שתייתם הוא השכר, לפי ששם הוא שעת הדחק,383ויש שלמדו עליהם זכות
                                                 

אבל אם ברי לו שעשה , הייו בדבר שהוא ספק מאיזה תבואה עשה, ש דאזלין בתר רוב דגן"ומ(א שם " מ379
 ).דהוי ודאי ולא ספק, יםאסור אף בפליטת הכל, מתבואה חדשה

רובא , אבל חטים ושופין, מיהו זה דוקא בשעורים ושבולת שועל וכוסמין (ק יז"א ס"מכמבואר ב, כ חטים"משא 380
 ".)דרובא זרעים בחשון ולכן אין שייך בהם חד

ור יורה אודות ההקילים שהוזכרו בט(ה עתה באתי על עין דין של חדש "ד) א, עז(ה שער האותיות אות ק " של381 
שהוא , ועוד. דסמכין ארובא ששתרשה קודם לעומר, )'א' ת כלל שי סי"שו(ש "שהתיר הרא, ג"דעה סימן רצ
דעו ביי . 'שמא שרשה לפי העומר כו, ואפילו היא מתבואה זו, שמא היא מתבואה שה שעברה, ספק ספיקא

באלו הארצות , שחילוק גדול יש בארצות, אוועיי ר, להיות מרביץ תורה כמעט בכל המדיות' כי זכי ה, ו"יצ
הם היו דרים ,  כמובא בבית יוסף בסימן הזכר לעיל,ה"וכן המרדכי שהביא את דברי הראבי, ש"שהיה הרא

שם , א"ן ליט"א וואלי"ומכל שכן ארץ רוסי, אבל בארץ פולין. ושם באמת רוב שרש קודם לעומר, בארצות החום
ומביאים , ולהתיר בארצות ההם משום טעם דאין דלתות המדיה עולות.  העומרשרש אחר, ורוב דרוב, על הרוב

מארצותיהם מוליכים כל , אדרבה. זה שקר מפורסם, אשר שם היו שרשו קודם לעומר, לשם ממקומות אחרות
 .א שם"הובא במ). זרע הארץ לארצות אחרות

או שקוה , הוא רק לאיש הקוה תבואההה היתר זה ,  וגם במקומות שאין רוב התבואה זרעת אחר הפסח382
אמם למעשה והגים בזה היתר אף אם בעל . ואיו יודע אם זרעו ושרשו קודם הפסח, מוצרי תבואה בשוק
ואם כן מה , ואף אשר בעל המפעל והרב המכשיר יודעים שתבואה זו לא זרעה קודם הפסח, המפעל הוא ישראל

  ?מועיל בזה טעם ההיתר של רוב
ד לצדד היתר על פי דעת האומרים חדש "והלע(דלקמן הוספה ו , ריח' ד סי"ת צמח צדק חיו"ל זה בשותבאר ע

אלא דכך , פ לא חמיר מערלה בחוץ לארץ דהוי הלכה למשה מסיי"והוא שלפי זה יש לומר דעכ. בחוץ לארץ דרבן
ואפילו לספוקי , ו קרוב לודאיואפיל, ק דקדושין דכל ספיקא שריא"ן ספ"וכתב הר. אמרה ההלכה דספיקא שריא

דכל שיש לו ספק שמא איו חדש יש להתיר אף אם , ואם כן לפי זה גם בחדש יש לומר כן. ל"להדדי מי שריא עכ
  .)קרוב לודאי שהוא חדש

ל "וקיי, ל"ד אפשר לומר בעין אחר דלא חמיר מכלאים דאסור מדברי סופרים בחו"ולע (א"שב ס' כ שם סי"וכ
  .)אם כן בחדש מי דכוותיה. ובלבד שלא ילקוט בידיורד ולוקט 

כ לפי הפסק "משא, אמם ביאור זה איו מספיק אלא לדעת הסוברים שחדש בחוץ לארץ הוא מדברי סופרים
 .על כרחך זקוקים או לטעמים הוספים דלקמן. שהובא לעיל שחדש אסור בחוץ לארץ מן התורה

וחזין מי אמוראים דאיכא דעבדי הכי ,  והתאים חלוקים בדברהואיל והמשיות(שכח ' א סי" אור זרוע ח383
דאי אפשר לן שלא לקות תבואה מן , ואיכא שעת הדחק, ולא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר] ואיכא דעבדי הכי[

ולא חיישין לספיקא , והתאים והאמוראים דסברי חדש חוץ לארץ דרבן, אית לן לסמוך על סתם משה, ם"העכו
  .)ומכין על דברי יחיד במקום רבים בשעת הדחקשס... 
כ בליקוטי "וכ(ש רביו ברוך דחדש בחוץ לארץ מדרבן "וראה לי דהעולם סומכין על מ(ה וראה לי "ז ד"א סקי"מ

  ).ל"כיון שאין או סמוכין לארץ ישראל עכ, לא גזרו עתה בחוץ לארץ, )ל"מהרי
 דחייו של אדם תלוי בשתיית שכר שעורים ,לו שהוא שעת הדחקדבמדיות א (ק ד"רצג ס' ד סי"ז יו"ותבאר בט

כיון דלא איפסקא הלכה בפירוש בגמרא כרבי , כדאי הוא התא קמא לסמוך עליו בשעת הדחק, ושבולת שועל
דכל שאין הלכה פסוקה אלא שיש לומר דהלכה כרבים אתי שעת ) ... 'ט' ד(ק דדה "וראיה ברורה לזה מפ. אליעזר

אף על פי , ש לסמוך עליו בשעת הדחק"כדאי הוא ר) ט"י' ד(ק דגיטין "וכן איתא פ... מלתא דרבים הדחק ודחי ל
  .)דתא קמא פליג עליה התם והלכה כרבים

*  
ותימה והרי הא דיחיד ורבים הלכה כרבים  (רמב' ובסוף סי, קודת הכסף שםב, ז"ך חלק בזה על הט"והה הש

, והלא כך הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים, דבר תורה בהפסד מרובהוהיאך אפשר לעקור ... דאורייתא הוא 
ועיר , ועוד שהרי הורגין פשות ומחרימין ומפקירין ומאבדין ביד על פי הרוב, ומה בכך שהוא הפסד מרובה

) 'דף ט(ק דדה "והלא ממקום שלמד כן מהך דפ... והרי אין לך הפסד מרובה גדול מזה , הידחת דוין על פי הרוב
  .)דגזירות מעת לעת איו אלא דרבן, איו אלא דרבן, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק' דאמר ר

לקמן הוספה ד ,י ו"סוסת רביו "כמבואר בשו, עיקר עליהםוסמך ב, ז"א והט"אמם רביו הזקן הביא כאן טעם המ
לצורך זיתים של אכילת מצה ואפיקומן דמצה ... אין חשש ) ט"סוף סימן תפ(א "לפי דעת המ, של ישראלוחדש  (ב 

  .)ואין לי פאי להאריך בזה... א "כי העיקר בזה כהמ, שמורה בשי הלילות יש להקל



 הסוברים שחדש בחוץ לארץ איה אלא ,384לפיכך הם סומכים על מקצת הראשוים
 ולא גזרו אלא במקומות הסמוכים לארץ , ישראל שגזרו משום ארץ,מדברי סופרים

  .385א" כמו שתבאר ביורה דעה סימן של,ישראל כגון מצרים ועמון ומואב ובבל

 שסוברים שחדש איו והג אלא בתבואה שהוא של ,386ויש שלמדו עליהם זכות אחר
 ולפי זה צריך להזהיר לישראלים הדרים . אבל לא בשל כרים,ישראל בשעת קצירה

  . שיהגו בה איסור חדש,387 שיש להם תבואה זרועה אחר הפסח בשדה של השר,בכפרים

                                                                                                                                                             
העיקר שאו  (ה לקמן הוספה ד ,רכ' ד סי"ת צמח צדק חיו" בשאלה שבשו,ה שמעון מלאזיא"וכתב על זה מו

שמעתי , ז"ומה שהקשה בקודת הכסף על הט. ז"וכמו שכתב הט, סומכים על הפוסקים דחדש דרבן בחוץ לארץ
, ז"שיישב הט, ר"ששמע מאחיו אדמו] אחיו של רביו הזקן, בעל השארית יהודה, ל"מהרי[מ דיאוויץ "מהה

  .)והביא כמה ראיות לו
דבשעת הדחק יכול לסמוך להקל כיחיד במקום רבים  (לח' ד סי"ת שארית יהודה חיו"הדברים תפרשו יותר בשוו

סבירא ליה דאין לסמוך בשעת ... ך "והש... ג "רצ' ד סי"ז ביו"כ הט"וכ. היכא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא
דאין , ע"ר הגאון החסיד "עתי מאחמושמ. 'דהא הלכה כרבים דאורייתא ומכין ועושין כו... הדחק אלא בדרבן 

יכול לסמוך ... אבל בדור אחר , ועל זה אמר אחרי רבים להטות, זה אלא בדור ההוא שהיחיד ורבים חולקים
  .)אלא אם כן היכא דאיתמר הלכתא בהדיא כרבים, בשעת הדחק

*  
. יצר מוצרים אלה מקמח ישןיכולים לי, שהרי המפעלים שיש עליהם הכשר, אמם בזמיו אין הדבר דוחק כל כך

 . ולכן זקוקים או לטעמים וספים להיתר.ומכל מקום והגים להקל בזה
עתה בחוצה לארץ שאין או סמוכים לארץ (קצט ' לבוב סי, ם מרוטבורג"ת מהר"שוהובאה ב,  תשובת רבו ברוך384

ת "ובשו. )רץ אלא הסמוכין לארץדומיא דמעשר שלא גזרו בחוץ לא,  מדרבן לא גזרולושאפי, ישראל ראה להתיר
 ).תרטז' ע(ל "ובליקוטי מהרי. קצא' ובתרומת הדשן סי. ובאור זרוע שם. א' ש כלל ב סי"הרא

מפי שהיא , ביאים התקיו שיהיו והגים אפילו בארץ שער ( לעין תרומות ומעשרות,א"ע שם ס"טור ושוב 385
כמים הראשוים התקיו שיהיו והגים אף בארץ מצרים וח. סמוכה לארץ ישראל ורוב ישראל הולכים ושבים שם

 .)מפי שהם סביבות לארץ ישראל, ובארץ עמון ומואב
 כתבתי שהטעם הוא שסמכו על מקצת מן ,ומה שהגו בדורותיו להקל באיסור חדש לגמרי(ח סוף הסימן " ב386

' ח החדשות סי"ת ב"שו[ד "סוהחזקתי דבריהם בתשובה שחיברתי על זה ב, האחרוים שהתירו החדש בשל גוים
  ).ש"ד ועיי"ג יתבאר עוד בס"וביורה דעה סימן רצ, ]ט- מח
וראיתי , שמתי אל לבי לעיין בהוראה זו, בימי חורפי בלמדי מסכת קידושין לפי שלשים שה(' ד שם ריש הסי"וביו

יו מה שהעליתי והצעתי לפ, ל"ר ליבא בר בצלאל ז"ושאלתי את המאור הגדול כמוהר, שאיה הלכה פסוקה
יש להביא ראיה ברורה דהחדש מותר בשל ... ולא היה מי שסתר את דברי , במצודתי גם לפי שאר גדולי התורה

כיון דמדאורייתא אין איסור בשל גוים מהיכי תיתי לן לאסרו מדרבן ולחדש גזירה ואיסור שלא אמרה ... גוים 
ץ כתב "רביו אביגדור כ, ל"וז) לטור(ל "ההגהות דמהרשם מעיל צדק בין "גם ראיתי תשובה למהר... בתלמוד 

א הא דחדש והג בחוצה לארץ הי מילי בשל "השיב ריב, ל"בספרו דחדש בחוצה לארץ איו והג בשל גוים וז
לאחר העיון יראה דמותר ...  ויכול לשתות שכר אפילו בחורף , אבל בשל גוים איו והג בחוצה לארץ,ישראל

ומי ,  ולכן אין לשום גדול להורות הוראה לאיסור היפך המהג שהגו על פי גדולי ישראל להיתר,מדיא כדפרישית
  ".שרוצה להחמיר לעצמו

ץ בשם "ל בשם מעיל צדק בשם רביו אביגדור כ"ל כתב שמצא תשובה אחרת בהגהות רש"ח ז"ומו(ד שם "ז יו"ט
  ).ג"הוכן משמע ב. שאין חדש והג בשל עובדי כוכבים, א"תשובת ריב

ח "דעת הב (א"שב ס' ד סי"ת צמח צדק יו"בשותבאר , )391כדלקמן הערה (ואף שרוב הפוסקים חולקים עליו 
. ומכל מקום בשל גוים אין בו אפילו איסור דרבן, דחדש אסור בחוץ לארץ מדאורייתא בשל ישראלבירא לן דס
רק סבירא ליה דדוקא בשל גוים בחוץ (א "ס' פ בתשובות שב יעקב סי"וכ. א"מ' כסת יחזקאל סיפ בתשובות "וכ

וכן דעת הפי יהושע , ג חלקו עליו"רצ' ד סי"ז ביו"ך והט"ואף שהש). 'לארץ מותר ולא בארץ ישראל דאין קין כו
ה קידושין דל. ל"כוהג בארץ, ח כתב ליישב דבריו"מכל מקום בספר המק ובחוץ ,  ישראל אפילו בשל גויםדחדש

  ".ש"לארץ איו והג בשל גוים יעו
ליקוט הדעות בזה . צד וסף ליישב מהג העולם, ל בשם רבו"בשם מהרי, )ד, לח(ריח ' ת צמח צדק סי"וראה שו
 .ו"א וס"שב ס' ד סי"ת צמח צדק יו"ראה שו

אף שהקרקע של השר יש ... פ יש לישראל חלק "עכ, ואף שדות ששוכרים מן השר (י מא"ד סוס" כסת יחזקאל יו387
על כן איסור גמור, ל"לישראל חלק כ(.  

אפשר למצא גם כן צד זכות על אותן היהודים ששוכרים שדות  (א, קידושין לזושע  עליו בפי יההשיבואף ש
ל אלא קין היכא שאין לישרא... כ אין זהרין מלאכול מאכלים העשים משעורין של ודאי חדש "ואעפ, ם"מעכו

  .)ובלאו הכי אשכחן בכמה דוכתי דשכירות לא קיא, דלא מקרי קצירך, פירות בעלמא לפי שעה



 , בכל מה שאפשר לו388אבל כל בעל פש לא יסמוך על המתירים הללו ויחמיר לעצמו
 ובכל 390 שהחדש והג מן התורה אף בחוץ לארץ,389כהסכמת רוב הראשוים והאחרוים

  .392 כי כן עיקר,391מקום אף בשל כרים

ש וממי דבש שהעמידוהו " שהזהר מחדש יש לו ליזהר גם מיי393ג"רצ' סיעיין ביורה דעה 

                                                                                                                                                             
 אלא לעין מכירת החדש –שלא לסמוך על היתר הפי יהושע , י שב"ד סוס"יו, ת צמח צדק"מכל מקום מסיק בשו

מקום הרי כתב שיש לומר  מכל, מותרואף גם לדעת הפי יהושע דחדש של ישראל אסור דרבן ורק של גוי (לכרי 
ואף שהכסת יחזקאל ... דשכירות לא קיא , דמה שישראל זורע על קרקע המושכרת לו לא קרא חדש של ישראל

ומותר למוכרו לגוי, מכל מקום פלוגתא דרבוותא מיהו הוי, ל להיפוך"כתב בתשובה ה(.  
צריך להזהיר לישראלים הדרים ", כרי בחוץ לארץלפי דעה זו המתרת רק חדש של , כ לעין אכילת החדש"משא

 ".שיהגו בה איסור חדש, שיש להם תבואה זרועה אחר הפסח בשדה של השר, בכפרים
ת "וראה גם שו). שבעל פש יחמיר(א סוף הסימן "מ). שהמחמיר לא יחמיר אלא לעצמו(ד שם סוף הסימן "ח יו" ב388

ולצורך זיתים של אכילת מצה ואפיקומן יש , החמיר בשל ישראלשהוג עלמא ל (דלקמן הוספה ב, י ו"רבו סוס
ובדורות הללו רבו כמו רבו הוהגים , שבדורות שלפיו הגו כדעת המקילין (דלקמן הוספה ג, י ז"וסוס, )להקל

מהג מדיות אלו (א "שב ס' ת צמח צדק סי"שו). ש מטעם תערובת"להתיר יי (דלקמן הוספה ד, כ' וסי, )להחמיר
  ).שבפועל מקילין בזמיו(מ " שיחות קודש אחרון של פסח תש). ולהתיר חדש של כרי,סור חדש של ישראללא

 ).תא ואילך' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"וראה מה שליקט בזה ב
 .דבריםפ ה"ה וע"מא ד' כסת יחזקאל סי. ך שם בקודת הכסף"ש. א"ד שם ס"וביו, י"ע כאן ס" טור ושו389
 ."וש,  כדלעיל בסעיף הקודם390
וכן קבלתי (תקכז ' ה סי"ראבי). בירושלמי מי משמע דחדש והג אף בשל עובדי כוכבים(א "רע, קידושין לז'  תוס391

). שיש להרחיק ממו, מכל פים ראה לי דחדש של גוים היכא שידוע לו... מאבי מורי שערלה והגת בשל גוים 
למה לא להוג , ודבר תימא הוא. דחדש והג בשל כעי, וכן פסקו בכל החבורים(א "סש שם כלל ב "ת הרא"שו

איסור (ב "ד שם ס"ע יו"טור ושו). שוהג אף בשל כעי, שוהג מן התורה אף בחוץ לארץ, חדש... בשל כעי 
כן כתבו הפוסקים (ב "ז שם סק"ט). בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים, החדש והג בין בארץ בין בחוץ לארץ

ודברי בעלי התוספות (ו "ך שם סק"ש). ש כל הפוסקים"הדבר ברור דאף בשל עובד כוכבים אסור וכמ... בפירוש 
 ).וסייעתם כוים וראיותיהם ברורות דוהג בשל עובדי כוכבים

) ואילך, הה ואי הקטן אע"ד(מא '  שהביא דעת כסת יחזקאל סי, דלקמן הוספה ב,ו' ז סי"ת אדה" ראה שו392
' ד סי"ת צמח צדק יו"וראה שו. במצות של מצוה, ל"א להקל בחו"ומסיק שהעיקר כדעת המ, לאסור בשל ישראל

 .א"שב סוף ס
 לא שלא במקום מצוה (ל בשם רביו"בשם מהרי, ה לקמן הוספה . רכ' סי, ד"ת צמח צדק יו"שאלה שבשובראה  393

  ).משה להתיר שכר] לחם[אף שדעת ה. רצה להתיר אפילו בשכר שעורים
' ובס (ו"רצג סק' ד סי"ך יו"שהובא בש, )סוף תרומות(מ ליפשיץ "למוהר, והכווה לפירוש הלחם משה למשיות

מטעם שהמשקה היוצא מהן , לחם משה סוף מסכת תרומות האריך למצוא היתר על שכר שעורים העשה מחדש
ל ומשאר פוסקים משמע "ומתרומות הדשן ה' ש ריש כלל ב"כי מתשובת הרא, וצריך להתיישב בדבר, רמות

  .)שאסור
ועדיפי טפי , והשעורים הם עיקר, והדבר ידוע שהשעורים ותין טעם במים (א"ש כלל ב ס"ת הרא"ש בשו"והייו מ

מאן יימר דאיכא , ועוד. לכך לא הירא כללו... שהם אים עיקר העיסה אלא ותין בה טעם , ממלח ושאור בעיסה
  . )ששים במים כגד השעורים

שטרחו למצוא ... הסכמת הפוסקים ראשוים לאסור מהאי טעמא השכר שעשה מחדש  (ב"י כאן סקכ" בחוכן הוא
ך ביורה דעה סימן "דלא כמו שכתב הש... מכלל דסבירא להו דמשקין היוצא מהן כמותן , היתר בשכר בזמן הזה

וכן , ס ופוסקים ראשוים"ואין לדבריו יסוד ועיקר לפי ההסכמת ההלכה בש... בשם הלחם משה ) ק ו"ס(ג "צר
  .)ך עצמו שם"כתב הש

' סי(ובספר חק יעקב ) 'בסימן ב(ר צבי אשכזי "וגאוי דוריו שלשת הרועים מוהר (א, ובפי יהושע קידושין לז
וכתבו שהוא גד סוגיא , אחד דחו דברי בעל לחם משה בשתי ידיםכולם כ) א"' סי(ובספר כסת יחזקאל ) ט"תפ

  .)]ב"כ ע"חולין ק[ערוכה דפרק העור והרוטב 
דאי אפשר לומר דאית ביה איסורא דאורייתא , לפי מה שהוכחתי בראיות ברורות (מסיק, ואחרי שדן בזה בארוכה
מכל מקום , שכר כיוצא בזה איסורא דרבןאם כן הי דבארץ ישראל אף בזמן הזה ודאי יש , אלא איסורא דרבן

ח שלא היו זהרין "ולדעתי ראה לי ברור שזהו היה הטעם של הגדולים שהביא הב... בחוץ לארץ ראה דמותר 
ועל כרחך משום דסבירא להו דמשקין היוצאין מן החדש אין , משתיית השכר העשה מתבואת חדש דוקא

  .)כמותן
ש וממי דבש שהעמידוהו "שהזהר מחדש יש לו ליזהר גם מיי"ולכן כותב כאן ,  זוורביו לא רצה לסמוך על סברא

  ".בשמרי שכר
*  



  :394 עיין שם כל פרטי דין החדש.בשמרי שכר

  מועד של חולו ותפלת שני יום תפלת סדר תצ
  סעיפים ח"י ובו

  תפלה וקריאת התורה ביום טוב שני 

 לומר צריך וכן .396ראשון יום של התפלה כסדר מתפללין גליות של שי 395יום טובבכל  א
  .398ושהחייו 397היום קידוש

 היו שלא ,לאבותיו שסתפק ספק מחמת אלא קודש בו והגין או שאין פי על ואף
יום יתפללו בו תפלת  לא אם מקום מכל .399ישראל בארץ החודש בו שקבע יום יודעין
 טוב יום שאיו לומר 400בו לזלזל יבאו ,ושהחייו היום קידוש בו יאמרו שלא או ,טוב

                                                                                                                                                             
ש העשה משמרי שכר של שעורים או של חטים דיו "וכן יי (ט"תמב ס' תבאר לעיל סי) לעין חמץ(ש " יידיןו

  .)כממשו של חמץ עצמו
יש לומר דחשוב משקין היוצאין מהן , כן לעין חמץוכל ש, לעין חדש (ד,  בחידושי צמח צדק משיות זוכן הוא
  ).ב סעיף ט"תמ' סיפסח ' ע שלו הל"וכן משמע בשו. כמותן

והשיב דבר פשוט . ש"אם יש להוג איסור חדש ביי' שאל הרב שי( ד ד לקמן הוספה . כ' ת רבו סי" אבל בשו
 .ואפשר דמיירי בתערובת חדש בישן. )תירו מטעם תערובותכי יש לה, בקצרה

  .ראה לעיל בתחלת הסעיף,  ולעין פליטת כלים שתבשל בהם חדש394
 .ט"שח סוף ס' ראה לעיל סי, ם החדש מוקצה בשבתאולעין 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 395
  ).ב- א"ס(תפלה וקריאת התורה ביום טוב שי ) א(
  ).ה- ג"ס(ד וימים האחרוים תפלות חול המוע) ב(
  ).ז- ו"ס(הלל בחול המועד וימים האחרוים ) ג(
  ).יד- ח"ס(קריאת התורה בחול המועד וימים האחרוים ) ד(
  ).יח- ו"סט(שבת חול המועד ) ה(

 .)יום שי מתפללין כל הסדר שהתפללו ביום הראשון (א"לבוש סו טור 396
 . )קדוש היום(י "ורש, )עי ברכה שי דספק דבריהם הוא ובם טוביו(א ,  שבת כג397
 ,זמן בשיהם] מרים[ או, דשתי קדושות הן, שהן משום ספק,בשי ימים טובים של גלויות(שכ ' מחזור ויטרי סי 398

 , שהן משום ספק,בשי ימים טובים של גליות (יד' ד סי"ה פ"ש ר"ראהובא ב). שמא יום ראשון חול והשי קודש
  .)יהם ואומר זמן בש,ושתי קדושות הם

 כיון שעושין אותו מחמת הספק ,שבכל יום טוב שי של גליות אומרים זמן בקידוש (ה"תר ס' קמן סיוכן הוא ל
 אם כן לא פטר בזמן של ,שמא היום קודש ואתמול חול) בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה(שהיה לאבותיו 

 ).אתמול
 שהיו עושים ,א משום שהם צריכין לקיים מהג אבותיהםבי גולה אין עושין שי ימים אל (א"תר ס'  כדלקמן סי399

 ולא היו בי גולה , שאין הדבר תלוי בחשבון כלל אלא בראיית הלבה,שי ימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה
  .) והיו עושין שי ימים מספק,יודעין יום שהוקבע בו החודש בירושלים

 .והרי ספק ברכות להקל, פקואם כן איך מברכין קידוש היום ושהחייו על הס
 שי דספק דבריהם ם טוב והא יו.אמר אביי ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק דדבריהם לא בעי ברכה(א , שבת כג 400

 והם , שים טובולמה מברכין על יו (ה"ג ה"חוכה פ' ם הל"רמב. ) התם כי היכי דלא לזילזולי בה.הוא ובעי ברכה
ופריק אביי (ו "ג ה"מילה פ' מ הל"הובאה בכ, ם"תשובת הרמב. ) יזלזלו בו כדי שלא,לא תקוהו אלא מפי הספק

 אבל שאר הדברים שעיקר תקתם מפי , ולהכי תקיו לו ברכה,ואמר הכי השתא התם כי היכי דלא ליזלזלו ביה
  .)הספק לא תקו לו ברכה

 ולפיכך או מקדשין על ,היוםואין או מצווים אלא שלא לזלזל בעיקר קדושת  (א"תרמט סכ' לקמן סיכן הוא ו
  .) ביום טוב שי כמו ביום טוב הראשון, ומברכין זמן,הכוס

). שלא יבואו בו לזלזל על ידי כן, שאין לחלק כלל בין יום טוב ראשון לשי בשום דבר(ל "תעה ס' וראה גם לעיל סי
 ,עולם יום ראשון הוא עיקראף שאין טעם זה שייך לזמן שקובעין חדשים על פי החשבון ול(ד "תר ס' לקמן סי

  ). מכל מקום אין לזלזל ביום שי ולהקל בו מה שלא היו מקילין בו אבותיו,והוא יום טוב של תורה
' סידלקמן וכ. )"ספק"ולא דין של  (ליום השי "ודאי" דין של חכמים תו )שלא יבאו לזלזל בו (והייו שמטעם זה

פ שיום טוב שי של גליות איו אלא "ואע,  שי של גלויותיום טובבואפילו בספק החמירו חכמים אף  (ד"תקטו ס



  :401עבודה מלאכת כל בו לעשות כן גם יבאו כן ידי עלו ,כלל

 אמור בפרשת דהייו ,כהים שבתורת מועדות בפרשת 402קורין פסח  שי שליום טובב ב
  .403'וגו משה וידבר פסוק סוף עד ,'וגו כשב או שור

 מוישלח ,דיאשיהו בפסח בביא ומפטיר .404ראשון ביום כמו בתורה קורא והמפטיר

                                                                                                                                                             
מכל מקום כיון שכבר ההיגו חכמים את כל בי הגולה לעשות שי , ספיקות להקל' ומצא שיש כאן ב, מחמת ספק

לקמן (זה ' בהגהותיו לסי, דברי חמיה וראה .)ימים הרי הוא כודאי של דבריהם לעין זה שלא להתיר בו ספק
  ).הוספה ז

הן ,  ביום השיומברכים עליהם גםמקיימים המצוות , אלא אף במצוות התלויות בחג, ולא רק בעצם קדושת היום
ואין אומרים בכל אלה , והן באכילת מצה ומרור שביום השי של פסח, ראש השהבתקיעת שופר ביום השי של 

  .אלא ודאי, כי יום שי של יום טוב אין לו דין ספק, "ספק ברכות להקל"
  ).372והערה (ט "תפט סכ' וראה עוד בזה לעיל סי

*  
  .'ל כוותי"דקיי, ם שם"ופסק הרמב, זאת היא דעת אביי

 ודמאי אפילו ספק ,ספק דדבריהם בעי ברכה(י "רשפירש ו, )רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרין הן(ואף שבשבת שם 
ה "ג ה"חוכה פ' ם הל"ד על הרמב"ומטעם זה חלק הראב).  דרוב עמי הארץ מעשרין,לא הוי אלא חומרא בעלמא

 אבל ספק , מעשרין הםמי הארץ אבל רבא חלק עליו ואמר שאין הטעם לדמאי אלא מפי שרוב ע,זה הטעם לאביי(
  ).אחר אפילו בדרבן מברכין

 , אלא טעמא דרבא ...יג אהאי טעמא דאבייל לפרש דרבא לא פל"דעת רביו והגאוים ז(מ שם "השיב עליו במכבר 
 אלא משום דרוב עמי הארץ . הוו להו לתקוי בברכה,כיון דתקיו רבן וגזרו על הדמאי כמצוה של דבריהם ממש

  ).וקבלת הגאוים תכריע ...  דלא לימרו כדאורייתא דמי להו לרבן, עבוד רבן היכרא,מעשרין הן
, פ בספק מצוה דאורייתא מברכים עליה"אלא שעכ, להקל במצוה דרבןד סובר שספק ברכות "ובאמת גם הראב

אדרוגיוס אין מברכין על מילתו (ו "ג ה"מילה פ' ם הל"כמבואר ברמב, ם סובר שגם בזה אין מברכים"והרמב
 ועל ספק , מפי שהוא ספק דאורייתא, אדרוגיוס ספק מברך עליואם(ד שם "ובראב). שהוא איו זכר ודאימפי 

' ד סי"ע יו"כמבואר בשו, ם"ל כהרמב"וקיי).  חוץ מן הדמאי מפי שרוב עמי הארץ מעשרין הן,אורייתא מברכיןד
  ).מפי שאיו זכר ודאי, אדרוגיוס אין מברכין על מילתו(ג "רסה ס

ך  צרי, שהוא מן התורה,מי שסתפק לו אם שמע קול שופר ביום ראשון של ראש השה(ו "וכן פסק לקמן תקפה ס
  ). שספק ברכות להקל, אבל לא יברך,לתקוע

 מפי שקריאת ,ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא צריך לחזור ולקרות (א"סז ס' סיוכן מובן ממה שתבאר לעיל 
ואף להאומרים שפסוק ראשון או פרשה ראשוה בלבד היא מן  . וספק של תורה הוא להחמיר,שמע הוא מן התורה

 שכך היתה התקה שכל זמן שיקרא קריאת ,פרשיות' צריך לחזור ולקרות כל הג והשאר תקת חכמים ,התורה
 ומטעם זה צריך גם כן לחזור ולברך הברכות שלפיה ולאחריה אם סתפק לו .פרשיות' שמע של תורה יקרא כל הג

רה  שכל זמן שקורין קריאת שמע של תו, לפי שכך היתה התקה, אף על פי שהברכות מדברי סופרים,אם אמרם
  .)אפילו מפי הספק בלבד קורין אותה בברכותיה

 ברכה רביעית ם כן צריך לומר ג,]ברכת המזון [כל מקום שחוזר ומברך(ב "קפד ס' וכן תבארה סברה זו לעיל סי
'  ועוד שכך היתה התקה שבכל פעם שמברך ברכת המזון יברך ד, כדי שלא יבואו לזלזל בה,שהיא מדברי סופרים

  ).ברכות
  .אין מברכים עליה, כ בשאר ספק מצוה של תורה"משא, "לפי שכך היתה התקה"וקא כאן הצריכו לברך הרי שד

' ח סי"ע א"ש בש"ממ  ולכאורה (ה"ג ס' ח סי" אות"כמבואר בשו, אלא שמכל מקום מסתפק הצמח צדק בסברה זו
 אף שהברכה היא ,תאל שבספק מצוה דאוריי"משמע דקי, ז דבספק אם קרא קריאת שמע חוזר וקורא בברכות"ס

 ].ר"הוא הטעם שהובא לעיל משוע [=א" הרשבבת טעם אחר בשם תשותבא שם כ"אף שהמ . חוזר ומברך,מדרבן
 משמע ,' כול שהוא סבור"ש ואי אומר באולי לדעת הרב ז" במ,ך"ש' א סי" הרשבבתהה המעיין בגוף תשו

  .)א שם" דלא כהמ...וי להכריע רא' ולעין הלכה הי(ו "וס, ) טעם זהבירא ליהדלדידיה לא ס
 ). בסופה339והערה (ה "תפט סכ' כדלעיל סי, ד וסיעתו לחיוב ברכה"ולפעמים מצרפים את דעת הראב

 ).שלא לזלזל בעיקר קדושת היום(לקמן שם . )אין זה אלא להחמיר בקדושתו (א, ן סוכה יד" ראה ר401
ה "תפח ס' כמצויין לעיל סי, תפרשה כל אחת במקומה', פטרה בשבת ומועדים וכותקת קריאת התורה והה 402
 ).116הערה (
אמר אביי והאידא הוג עלמא  ... בפסח קורין בפרשת מועדות (א, ברייתא מגילה לא .מד, כג –כו , אמור כב 403

, ביום שי קורין בפרשת אמור (א"ע ס"טור ושו. ) שור או כשב...ויום טוב שי קורין (י " ורש,) תורא...למיקרי 
  .)שור או כשב עד סוף העין

 .ט" לקמן ס לזה תבארוםמיוהטע
  .)ומפטיר קורא כמו ביום ראשון (ע שם" טור ושו404



  .405כמוהו קם לא עד המלך

 שבו ,זה ביום שהיתה אסתר לסעודת לזכר ,שי ביום בסעודה דבר איזה לעשות וטוב
  :406המן תלה ביום

  תפלות חול המועד וימים האחרונים

 רק ,החול ימות כל כדרכו החול תפלת מתפלל ומחה ושחרית ערבית מועד של בחולו ג
 לחזור צריך כירהז לא ואם .ויבא יעלה דהייו ,בעבודה המאורע מעין להזכיר צריך
  .חודש ראש לעין 408ב"תכ' בסי שתבאר דרך על ,407לראש

 צריך שאין חודש לראש דומה ואיו .לראש לחזור צריך ערבית בתפלת הזכיר לא אם ואף
  :409שם המבואר מטעם ,לחזור

 מטעם 411לראש לחזור צריך אין הזכירו לא ואם .410המזון בברכת להזכירו צריך וכן ד
  :זה דין פרטי כל שם ייןע ,412ח"קפ' בסי שתבאר

                                                                                                                                                             
 .)שבפחס המוספין בפרשת המפטיר שיקרא (ו"תפח ס' כדלעיל סיהייו ו

. )ו ולמחר בפסח יאשיה, יומא קמא בפסח גלגל,והאידא דאיכא תרי יומי( גמרא שם. כה- כא; ט- א,  מלכים ב כג405
 .)מוישלח המלך עד ואחריו לא קם כמוהו, ומפטיר במלכים בפסח דיאשיהו (ע שם"טור ושו

 שהיו עושים בסעודתם של יום שי של ,וראיתי מאחד מהמדקדקים (בהגהה) א, רסא(ה ריש מסכת מגילה " של406
יש  ('א ריש הסי"מ. )כדי להזכיר שבחו של מקום ברוך הוא, כי בו ביום תלה,  אסתרפסח איזה זכר לסעודת

ה "וכתב בשל (א"י סק"ח. ))ה"של( שביום ההוא תלה המן ,לעשות ביום שי בסעודה איזה דבר לסעודת אסתר
' ג ע" חיחותלקוטי שוראה . )שביום ההוא תלה המן, שיש לעשות ביום שי בסעודה איזה דבר זכר לסעודת אסתר

1016. 
 ערבית ושחרית ומחה מתפלל ,אש חדש וחולו של מועד כגון ר,ימים שיש בהן קרבן מוסף (א,  ברייתא שבת כד407

ערבית ושחרית ומחה  (ב"ע ס"טור ושו. ) אותו ואם לא אמר מחזירין. ואומר מעין המאורע בעבודה,שמוה עשרה
 .) אמרו מחזירין אותוואם לא, ואומר יעלה ויבא בעבודה, מתפלל כדרכו

 ).מחזירין אותו,  אם לא אמרו שחרית ומחה ...ואומר יעלה ויבא ברצה (א"ע שם ס"שוב 408
. )ח ערבית אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום"טעה ולא הזכיר של ר (ב,  ברכות ל409

  .) מפי שאין מקדשין את החדש בלילה ...אין מחזירין אותו, ואם לא אמרו בערבית (ע שם"טור ושו
 מפי שאין מקדשין את החודש בלילה ,שאין חוזרין בשביל הזכרת ראש חודש בערבית (ד"קח סי'  לעיל סיוכן הוא

לא הצריכוהו לחזור לעבודה להזכיר של ראש חודש במקום שתקו  (י"קפח ס' סי. )ב"תכ' כמו שיתבאר בסי
  .)לה לפי שאין מקדשין החדש בלי,חכמים

דלא שייך הכא ,  פירוש בין בלילה בין ביום,ואם לא אמרו מחזירין אותו (א"ח ס"פרכמבואר ב, כ בחול המועד"משא
  . ) ופשוט הוא,ר יוה בפרק תפלת השחר"וכן מבואר בדברי ה. טעמא דאין מקדשין את החדש בלילה
אין קדוש החדש בלילה אין מחזירין אותו ומדחזין שמפי ש(ה שאין "א ד, והייו כמבואר ברביו יוה ברכות יט

 ום טוב אם טעה ולא הזכיר של י, בלילהם כן שקדושתן ג,ום טוב שמעין דשבתות וי,אש חדשכשלא הזכיר של ר
 . )או של שבת בערבית מחזירין אותו

  ).וכן מזכירו בברכת המזון (ב"ע ס"טור ושו. )ויש בהן הזכרה בברכת המזון (ברייתא שבת שם 410
 תפלה ... בברכת המזון אין מחזירין אותו ,טעה ולא הזכיר של ראש חדש בתפלה מחזירין אותו(ב , ות מטברכ 411

 שבתות וימים טובים ... ברכת מזוא דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל אין מחזירין אותו ,דחובה היא מחזירין אותו
 מיומי דלא להתעות אש חדשרמר והא הוי ואם תא(ה אי "שם ד' תוס). דלא סגי דלא אכיל הכי מי דאי טעי הדר

 אבל ביום , אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל פת שחייבו בברכת המזון,ש לומר דהכי פירושא וי.בהון במגילת תעית
   ).טוב צריך לאכול פת

  דדוקא בתפלה לא סגי דלא,אין מחזירין אותו(ק א "ז ס" ט.)ואם לא אמרו אין מחזירין אותו(ע שם "טור ושו
רכת  אי בעי לא אכיל דבר המחייב לב,רכת המזון בחול המועד אבל בב, וכיון שלא התפלל כראוי יחזור,יתפלל
 ). אין מחזירין אותול כן ע, שיאכל בשר ופירות,המזון

 מפי שברכת המזון בימים , אם לא זכר עד שהתחיל ברכת הטוב והמטיב איו חוזר...בחולו של מועד  ( סעיף י412
 .) שאם רוצה אוכל פירות וכיוצא בהם כדי שלא יתעה,שותאלו היא ר



 טוב ביום שמתפלל כדרך מתפלל האחרון טוב יום ושל 413מועד של חולו של במוסף ה
  .הראשון

 שתבאר כמו ,414מועד של בחולו קודש מקרא אומרים אין מדיות שבמקצת אלא(
  .)ש"ע 415ז"תפ בסימן

 רעש ובחמשה פסוק יאמר לא ,המוספין קרבות פסוקי שאומרים אלו שבמדיות אלא
  :416'וגו והקרבתם יתחיל אלא ,'וגו יום

  הלל בחול המועד וימים האחרונים

 לא אבל ,417פסח של הראשוים טובים ימים בשי אלא ההלל לקרות חכמים תקו לא ו
  .האחרוים טובים וימים מועד של בחולו

 הוא יום שכל לפי ,יום בכל בו לקרות שתקו סוכות של מועד של לחולו דומים שאין
 בפי כמועד הוא יום כל והרי ,418הראשון טוב ומיום חבירו מיום קרבותיוב חלוק
 ,הראשון טוב יום לקרבות שוין הן הימים כל שקרבות בפסח כן שאין מה .419עצמו
 תקו ולא .עצמו בפי כמועד מהן אחד שום ואין ,420הראשון טוב ליום טפלים כולן לפיכך

                                                 
 מר ואו, ובמוספין מתפלל שבע... כגון ראש חדש וחולו של מועד ,כל שיש בו מוסף (ד"ג הי" תוספתא ברכות פ413

ובמוסף מתפלל (ב "סע "טור ושו. יח' ג סי"ש שם פ"רא. ה עד"ב ד, ברכות כא' תוסהובא ב. )קדושת היום באמצע
 .)פלל במוסף של יום טובכדרך שמת

 , בעבודה ביעלה ויבא ביום חג פלוי הזה ביום מקרא קודש הזהול המועדשאלה לרב האי אם יש לומר בח(טור  414
 אבל . ואין מזכירין יום מקרא קדש בעבודה, ואין אומרים בבבל אלא ביום חג פלוי הזה,והשיב אין ראוי לומר כן

 ואיי יודע מה ,כ" ע...את יום חג פלוי הזה את יום מקרא קדש הזה במוסף אומר ותתן לו מועדים לשמחה 
לא בעבודה ולא , והייו שלדעת הטור אין אומרים מקרא קדש). חילוק יש בין יעלה ויבא שבעבודה ובין מוסף

 .במוסף
 ).57והערה  (ו"לעיל שם סתבאר  415
ואילו בחול ). יז,  כחפחס(מתחילין ובחדש הראשון בארבעה עשר ,  של פסחדהייו שבשי ימים הראשוים 416

  .)יט, שם כח(המועד מתחילין מפסוק והקרבתם 
עד ושי תמידין , 'אומר והקרבתם עולה וגו, אלא כשמגיע לעל ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור (ב"א ס"טור ורמ
  .)כהלכתן

 ,שבפיחס המוספין פרשת בו לקרות יום בכל שיה תורה ספר אלהוצי (א"לקמן סיכד, וכן הוא בקריאת התורה
  .)'וגו והקרבתם דהייו

 ).המועד בחול כמו ,'וגו והקרבתם בתורה וקורא(ג "כדלקמן סי, וכן הוא בימים האחרוים של פסח
ראשוים של ושי ימים ה ...  ובגולה עשרים ואחד...שמוה עשר יום בשה יחיד גומר בהן את הלל  (ב,  תעית כח417

 ושי ימים של  ...א יום"מקומות שעושין יום טוב שי ימים גומרין את ההלל כ (ז"ג ה"חוכה פ' ם הל"רמב. )פסח
  .)פסח

 .ד- ב"תפח ס'  לעיל סי–הלכות קריאת ההלל בשי ימים טובים הראשוים של פסח 
 , דחג חלוקין בקרבותיהן,יומא רין כל ומאי שא בפסח דלא אמ, כל יומאןמאי שא בחג דאמרי (ב"רע,  ערכין י418

  .)דפסח אין חלוקין בקרבותיהן
 לפי שכל יום ויום חשב ליום ,ומצות עשה מדברי סופרים לגמור ההלל כל שמות ימי החג(תרמד ' וכן הוא לקמן סי
 לפיכך לא ,כ בפסח שכל קרבות של כל הימים הן שוין" משא, כיון שחלוק בקרבותיו משאר ימים,טוב בפי עצמו

 ).תקו לגמור ההלל אלא ביום ראשון בלבד
תעית שם ' תוס. ) וכל אחד ואחד כחג בפי עצמו דמי,דחג הסוכות חלוק בקרבותיו (ה יחיד"י תעית שם ד" רש419
  .) לעצמוום טובבסוכות כל יומא ויומא הוי י (ה ויום טוב"ד

לפי שכל יום ויום (תרמד '  לקמן סי.)עצמו בפי כמועד הוא סוכות המועד מחול ויום יום שכל (ז"וראה גם לקמן סט
 ).חשב ליום טוב בפי עצמו

אלא ששם קאי " ('טפל דידי) "ב"סע, ב(ס יומא " הששוןפ ל"אולי הוא ע (7 הערה 14' ז ע" חלראה לקוטי שיחות 420
 )).יי עצרתואפילו שמ, גם בוגע לסוכות



 המועד ובהתחלת ,לזמן מזמן באין הןש במועדים דהייו ,421בפרקים אלא ההלל לקרות
  :422לקרותו שתקו הוא

 כמו ,האחרוים טובים וימים מועד של בחולו בדילוג ההלל לקרות ישראל כל הגו אבל ז
 עיין .דבר לכל חודש בראש כדיו הוא האלו בימים ההלל דין ולכן .423חודש בראש שהגו
  .424ב"תכ' סי

  .מועד של ולובח התפילין חולצין אימתי 425ה"כ' סי ועיין

  :שם עיין מועד של בחולו התפילין על לברך יש אם 426א"ל' בסי ועיין

  קריאת התורה בחול המועד וימים האחרונים

 סוף עד בכור כל לי קדש פרשת 427קורין מועד של חולו של ראשון שהוא שלישי ביום ח

                                                 
 .)ישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרקביאים שבייהן תקו להן ל (א,  פסחים קיז421
  .ולכן תקו לקרות עליו את ההלל רק בהתחלת המועד של פסח, בהתחלת חג הפסח'  היס יציאת מצרים שעיקר 422

  .על ס קריעת ים סוףומה שלא תקו לקרותו בשביעי של פסח 
 אמר הקדוש ברוך הוא מעשי ידי ,של פסח טבעו המצריים' מפי שבז(ק ג "ז ס"אפשר שהוא מהטעם שתבאר בט
  ).טובעים בים ואתם אומרים שירה

 , בקשו מלאכי השרת לומר שירה,ואמר רבי יוחן מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה (ב,  במגילה יוכדאמרין
של ' ביום ז (ב, א סהדרין לט"וכתב על זה במהרש. )ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה"אמר הקב

  .) דאין ישראל אומרים הללל שכן מכ, דהייו הלל, שאף מלאכי השרת אין אומרים שירה,פסח
בפסח אין או גומרין את ההלל אלא יום ", )תצ' י סי"ב. קעד' הובא בשבלי הלקט סי(וכעין זה הוא גם במדרש 

  ".טבעו בו המצרייםלפי ש, )יז, משלי כד(שמואל בן אבא אמר בפול אויבך אל תשמח , ולמה, ראשון ולילו
אין או אומרים בהם הלל בשביל ס ' שמטעם הא, ל"ואפשר הוא כ, הטעמים' וכבר דו כמה מדוע זקוקים או לב

  .אין או אומרים בו הלל בשביל ס קריעת ים סוף' ומטעם הב, )כולם טפלים ליום טוב הראשוןש (יציאת מצרים
 כיון דחזא דקא מדלגי , סבר לאפסוקיהו,רו הלילא בריש ירחארב איקלע לבבל חזיהו דקא ק(ב , תעית כח 423

זכרו ' לא לו ותחיל מן ה' כגון אן דמדלגין לא לו ה(י "ורש, )דלוגי אמר שמע מיה מהג אבותיהם בידיהם
ח וכן בשאר ימי הפס.  .. לפיכך קוראין בדילוג...בראשי חדשים קריאת ההלל מהג  (חוכה שם' ם הל"רמב). יברך

, כל הימים של חולו של מועד ושי ימים אחרוים של יום טוב (ד"ע ס"טור ושו. )קוראין בדילוג כראשי חדשים
 .)ההלל בדילוג כמו בראש חודש קורים

  .ד- ב' א שם סעי"ע ורמ"שוב 424
 ). שחיובו איו אלא מהג,הלל של ראש חודש(ה "קלא ס' וראה גם לעיל סי

 .ץ חולץ אחר הלל" והש,ץ מחזיר את התפלה" בעוד שהש,ותן קודם קריאת הללבחול המועד חולצין א ( סעיף מ425
 .)ץ יחלוץ קודם הלל" גם הש, שיש שהות קודם ההלל בשעה שמוכרין האתרוג,ובחול המועד של סוכות

לילות וכן והגין בכל ג . חייב בתפילין...ויש אומרים ...  גם חול המועד איו זמן תפילין ...יש אומרים  ( סעיף ב426
 שאין לברך על ש אומריםי...  אלא שאין מברכין עליהם בבית הכסת בקול רם ,אלו להיחן במועד ולברך עליהן

אבל מי שמיחן בלא ברכה יפה הוא עושה כי ...  לכן אותן שהגו לברך הגו לברך בחשאי .תפילין בחול המועד
  .)ספק ברכות להקל וברכות אין מעכבות

  .יח תפלין בחול המועדד שלא לה"ומהג חב
ולא יפסיק בשום שיחה כלל בין תפילין של יד לתפילין (ה כל אפשר גע "הלכות תפלין ד, ואף שכתב רביו בסדורו

  ).וכן המיח תפילין בחול המועד בלא ברכה... של ראש 
סקי הסדור אות ובפ). ומסירין התפילין בראש חדש... בראש חדש וחול המועד (מכל מקום כתב בסדורו אחר ההלל 

  ).וכן מהגו. ולא הזכיר זמן חליצת התפלילין בחול המועד(ה 
וזה , ל"ר ז"כן ההיג אדמו(ק ד "ובבדי השלחן שם ס). בחול המועד אין מיחים תפילין(א "ח ס' ובקצות השלחן סי

 ).ל"ר ז"מרומז גם כן בסדור אדמו
ה "תפח ס' כמצויין לעיל סי, ה כל אחת במקומהתפרש', תקת קריאת התורה וההפטרה בשבת ומועדים וכו 427
 ).116הערה (



  .428הסדר

  .429אמו בחלב עד עמי את תלוה כסף אם פרשת קורין מועד של חולו של' ב וביום

  .430אמו בחלב עד לך פסל פרשת קורין מועד של חולו של' ג ביום

  .431הארץ ולאזרח עד בהעלותך שבפרשת סיי במדבר פרשת קורין רביעי ביום

 של חולו של' א יום] הוא [אפילו ,432לך פסל פרשת קורין לעולם מועד של חולו של ושבת
 מעין כן גם בה יש זו שבפרשה לפי .434סוכות של המועד חול הוא ואפילו ,433מועד
 ,'וגו ימים שבעת תשמור המצות חג את 436שם שאמר ,מועד של חולו מעין וגם ,435שבת
 בסימן שיתבאר כמו 437מועד של בחולו מלאכה בעשיית לאסור חכמים למדו ומכאן
 שבעה לקרות שיוכלו כדי ,אלי אומר אתה ראה מן מתחילין שבשבת אלא .438ל"תק

  .439קרואים

' ה אי כי עד לקרות ווהגין ,השירה סוף עד 440בשלח פרשת יןקור פסח של ובשביעי
  .441רופאך

                                                 
 ,]ה"תפח ס' כדלעיל סי, ביום ראשון [אמר אביי והאידא הוג עלמא למיקרי משך (א, מגילה לא .טז- א,  יגבא 428

ע "טור ושו. ן בהמשך הסעיףכדלקמ, ) בוכרא, שלח, במדברא, פסל, בכספא, קדש,]ב"כדלעיל ס, ביום שי [תורא
 .)בוכרא, שלח, במדברא, פסל, בכספא, קדש, תורא, משך, סימן הפרשיות של שמות ימי הפסח (ה"ס

  ).בכספא( מגילה שם .יט, כג –כד , כב משפטים 429
 ".את חג המצות תשמור) "טו, כג(שאמר בו 

  ).פסל( מגילה שם .כו- א,  לדתשא 430
 ". תשמוראת חג המצות) "יח, לד(שאמר בו 

  ).במדברא( מגילה שם .יד- א,  טהעלותך ב431
  ".ויעשו בי ישראל את הפסח במועדו) "ב, ט(שאמר בו 

אמר רב הוא (מגילה שם . )כדלקמן בפים, )יב,  לגשם(' ראה אתה אומר גו: מתחיליןבשבת שאלא  (א,  לדתשא 432
שבת  (ה"ע ס"טור ושו. )קרין ראה אתהאמר רב שבת שחל להיות בחולו של מועד בין בפסח בין בסוכות מקרא 

 .) שהוא פסל,קורא ראה אתה אומר אלי
 שהוא , ויום שלישי, שאז קורין ביום ראשון וביום שי משך תורא,כשחל פסח בחמישי (י"ד ס" פמגילהש " רא433

 ,'יום הכשחל פסח ב ( רמז תתלאמגילהמרדכי . ) דהייו פסל לך, קורין ראה אתה אומר אלי,שבת של חול המועד
ע "שו. ) ובכללה הוי פסל לך, קורין ראה אתה אומר אלי,' וביום שבת שהוא יום ג,משך תורא' ב' אז קורא ביום א

 .)שביום שלישי שהוא שבת קורא ראה', כשחל פסח ביום ה (שם
 .)בין בסוכות(גמרא שם  434
 ).ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות(כא , שם לד 435
 .יח,  לדשם 436
שיש שם מצות שבת ורגלים וחולו של מועד דכתיב את חג המצות תשמור ומכאן  (ה מקרא"מגילה שם די " רש437

חולו של מועד אסור בעשיית מלאכה (א ,  והוא בחגיגה יח.)למדו איסור מלאכת חולו של מועד במסכת חגיגה
  ). בעשיית מלאכהמהי מילי דתו רבן את חג המצות תשמור שבעת ימים לימד על חולו של מועד שאסור

 אף על גב , אלא שחכמים אסרום במקצת מלאכות, מותרין בכל מלאכה מן התורה...חול המועד ( שם טורראה  438
 הביאו א שם"י ומ"בב ו,) אבל עיקרן איו אלא מדרבן, אסמכתות בעלמא יהו,להו מקראי טובא' דילפי

  . מחלוקת הפוסקים בזה
וכן . ל שהוא מדרבן"דהייו דקיי, "מועד של בחולו מלאכה בעשיית לאסור םחכמי למדו ומכאן"ולפי זה כתב כאן 

 ).הערה כז(ה "תסח ס'  וראה גם לעיל סי.)חול המועד שמותר במלאכה מן התורה (ב"לא ס' לעיל סיהוא 
 ).' מתחילים מראה אתה אומר אלי וגו,ולפי שצריכים לקרות שבעה(לבוש סוף הסימן  439
 .)שלח... אמר אביי  ... יום טוב האחרון של פסח קורין ויהי בשלח (םמגילה ש. א,  ידבשלח 440
 ח"לבוש ס וטור. )רופאך'  עד כי אי ה,ויהי בשלח עד סוף השירה (ח"ג ה"תפלה פי' ם הל"רמב. כו,  טובשלח 441
 .)וקורין חמשה בפרשת בשלח מריש סידרא עד רופאך(



  .442הבכור כל קורין אחרון טוב וביום

 שלח במדברא פסל בכספא קדש תורא משך ימים' הח כל של פרשיות סדר סימן מצא
  .443בוכרא

 ,חמישי ביום פסח כשחל אם כי ,מועד של חולו של השבת מחמת ישתה לא הסדר וזה
' ב וביום ,פסל שהיא ,אתה ראה פרשת מועד של חולו של' א יום שהוא בשבת קורין שאז
 פסל פרשת קורין הרי' ג ביום פסח כשחל אבל .444במדברא בכספא קדש קורין' ד' ג

 אין ,'א ביום או' ז ביום פסח וכשחל .שבת שהוא ,המועד חול של' ג ביום דהייו ,ביומה
' בסי שם שתבאר כמו 446כלל פסח יןא ו"בד וביום .445מועד של בחולו כלל שבת שם
  :447ח"תכ

 הימים בשמות אלו פרשיות שמוה לקרות הראוי שמן לפי ,הוא הסדר מזה והטעם ט
 כל שהיא והשמיי ,449'א ביום משכו שהיא הראשוה ,448בתורה כתובים שהם הסדר לפי

 המועדים כל הכוללת פרשה לקרות יש טוב יום שהוא' ב שביום אלא .450'ח ביום הבכור
 בפרשות כן שאין מה ,בפירוש 452עשר חמשה יום בה הוזכר וגם ,451טובים וימים

 זו פרשה קורין זה ומטעם .453בו קרב שהיה העומר הקרבת בה הוזכר וגם (לה הקודמות
 שבו ,יום של מעיו שהוא בשלח פרשת לקרות יש' ז וביום .)454ישראל בארץ אף זה ביום
  .בתורה כתובות שהן כסדר קורין עדמו של חולו ימי' בד אבל .455הים קרע ביום

 שהן כסדר קרא שלא פ"אע ,חבירו יום בפרשת מהם אחד יום פרשת והחליף טעה ואם

                                                 
  .)בוכרא (אביי שם. יז,  טז–יט ,  טוראה 442

 ".לא תעשה מלאכה, אלקיך' וביום השביעי עצרת לה, ששת ימים תאכל מצות) "ח, טז(ו שאמר ב
 .ע שם"טור ושו.  אביי שם443
קורין ' ב'  שא,י דזה הסדר לא ישתה רק כשחל פסח ביום חמישי"אומר ר (ה והאידא"מגילה שם ד' י בתוס" ר444

ש "רא. ) ובכללה הוי פסל לך, אומר אלי וביום שלישי שהוא שבת של חול המועד קורין ראה אתה,משך תורא
דזה הסדר לא ישתה  ( רמז תתלאמגילהמרדכי . )וסדר הזה לא ישתה אלא כשחל פסח בחמישי (י"ד ס" פמגילה

שביום שלישי שהוא ', וזה הסדר לא ישתה כי אם כשחל פסח ביום ה (ע שם" טור ושו.)'אלא כשחל פסח ביום ה
 .)וא פסל שה,שבת קורא ראה אתה אומר אלי

או ' כי כשחל ביום ז (טור). ואין לך שבת בחולו של מועד אלא אם חל בשלישי או בחמישי (קו' ב ע"ץ גיאת ח" הרי445
 .)ול המועדאין שבת בח' ביום א

 ,ו פסח"והייו משום דלא בד(לבוש סוף הסימן . )ו פסח לעולם"וקיימא לן דלא בד (ה ואי זו"ב ד, י מגילה ל" רש446
, ועל פי הכללים והדחיות שמסרו בידך למעלה(א "תכח סוף ס' ובלבוש סי). א"ח ס"עיל סימן תככמו שתבאר ל

 ).ו פסח" ולא בד ...יצא לך שאלו הם הימים שאין ראויין לקבוע בהם המועדים
 . )ו פסח" בד...אלו הימים שאין קובעים בהם המועדים לא  (א"ע שם ס" שו447
כולן קראות  ... וטעם סדר פרשיות הללו (ה והאידא"ב ד, ימגילה ן "ר. )כסדר שהן כתובין בתורה (ש שם" רא448

 .)כסדר שהן כתובים בתורה (ט"לבוש ס וטור. ) וכתוב בהן מעיו של פסח,כסדר כתיבתן בתורה
 .והיא גם הראשוה בתורה. ה"תפח ס' כדלעיל סי,  מעיו של יום449
 ).ה"ח ס"פר( שהיא גם האחרוה בתורה 450
 .)וביום שי קורין פרשה הכולל כל המועדות(ה "סח "פר 451
 .) לפי שכתוב בו עין פסח ובחמשה עשר יום,שקורין שור או כשב או עז ביום שי(ש שם "רא 452
 ). ובשי מתחילין לספור את העומר,משום דכתיב ביה וספרתם לכם(ן שם " ר453
 ).כ בסוכות"משא( בפסח 454
ובפרשת בשלח בשביעי שאז עברו (ש שם " רא.) פסח אמרו שירה על היםשל' לפי שביום ז (ה ויהי"א ד, י לא" רש455

 ח שם"פר).  שבשביעי אמרו ישראל שירה על הים,ובשביעי אית לן למיקרי ויהי בשלח(ן שם "ר). ישראל את הים
 .)מעייו של יום שקרע בו הים(



  :שמע קריאת של פרשיות סדר לעין 457ד"ס' בסי שתבאר כמו ,456יצא בתורה כתובות

 ,459מוסף קרבן בהן שיש לפי ,מהם פוחתין אין .458גברי' ד קורין מועד של חולו בימי י
 כמו ,עליהם מוסיפין ואין .וחמישי בשי שקורין ממה יותר אחד לקרות הוסיפו לפיכך
 מלאכה בו יש מועד של שבחולו לפי ,460הקרואים מין על טוב ויום בשבת להוסיף שמותר
 להטריח ואסור ,462האיחור בעייהם יקשה הכסת בבית מתאחרים שהם ובמה ,461לעם
  :463הציבור את

 פסל בכספא קדש ,היום בפרשת קורין' הד כל והי והגמרא המשה חכמי ובימי יא
  .464במדברא

 פרשת בו לקרות יום בכל שיה תורה ספר להוציא סבוראי רבן כשתקו אחר כךו
' ג רק היום פרשיות' בד קורין אין אזי ,466'וגו והקרבתם דהייו ,465שבפיחס המוספין

  .גברי' ד על יףלהוס אסור מועד של בחולו שהרי ,467המוספין בפרשת קורא' והד ,גברי

 ביום שוהגין כמו ,המוספין פרשת קריאת קודם היום פרשת גמר אחר קדיש לומר ואין
 שקורא והמפטיר ,היום בפרשת גברי' ה דהייו הקרואים מין שלם טוב שביום לפי ,טוב

 בקדיש מפסיקין לכן ,468ב"רפ' בסי שתבאר כמו הקרואים ממין איו המוספין בפרשת
 פרשת לאחר עד ,גברי' ד דהייו ,הקרואים מין שלם לא מועד של חולוב אבל ,ביתיים

                                                 
פ שלא קראן כסדר שהם " אע,ואם טעה ושיה סדר הארבעה ימים של חול המועד(ה " סש בערך לחם" מהריק456

ח " הובא בפר.)ד"ס' כדאיתא בסי, מידי דהוה לשמע והיה אם שמוע, שאין סמוכות בתורה, כתובות בתורה יצא
 .שם

 .) לפי שאיה סמוכה לה בתורה, יצא, אף על פי שאיו רשאי,אם הקדים פרשה לחברתה ( סעיף א457
ם "רמב. ) אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן,קורין ארבעהבראשי חדשים ובחולו של מועד  (א,  משה מגילה כא458

אין פוחתין ממין זה ואין מוסיפין  ... בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה (ז"ב הט"תפלה פי' הל
  .)עליהן

 ).גברי' וקוראין בראש חדש וחול המועד ד(אחרי הלל ,  בסידורוכן הוא 
 ומועד דאיכא קרבן אש חדשהלכך בר ... ש בו מוסף ואיו יום טוב קורין ארבעהזה הכלל כל יום שי (ב,  מגילה כב459

 .)מוסף קורין ארבעה
 ולא היתה ,ואם רצו להוסיף על מין זה יכולים להוסיף כמו שירצו (סעיף א א"רפב ס' לעיל סיל "דהכי קיי 460

 כדי שלא יהא שוה עם יום ,'ל ה אין מוסיפים עם טוב ויש אומרים שביו.התקה אלא כדי שלא יפחתו ממין זה
כ הגו במדיות אלו כסברא " ואעפ.והסברא ראשוה עיקר...  אם יקרא בו ששה או שבעה ,הכיפורים ושבת

 .)אחרוה
 ,בראשי חדשים וחול המועד מי איכא ביטול מלאכה, ואין מוסיפין עליהן ('ה ואין מוסיפין הב"י שם ד" רש461

 ).דמלאכת דבר האבד מותרת
 ). מפי שהן ימי מלאכה,שלא יקשה לצבור( 'ה ואין מוסיפין הא"י שם ד" רש462
שאין מטריחין את הצבור (ב ,  וכדאמרין בתעית יד.)שלא להטריח את הצבור ('ה מתי"ד) ב, יב(ן מגילה " ר463

 ).יותר מדאי
 .ח" כדלעיל ס464
, )שבפחס המוספין בפרשת ... שיקרא ,אחריהם הגאוים ההיגו וכן ,תקו סבוראי ורבן (ו"תפח ס' כדלעיל סי 465

 ).126הערה (ושם סמן 
, בספר שי) הרביעי(בכל ימי חול המועד ושי ימים טובים אחרוים קורים  (ו"ע ס"טור ושו. יט,  כזפחס 466

  .)ומתחיל והקרבתם עד סוף פיסקא, בקרבות המוספין שבפחס
ואילו בחול המועד וימים . מתחילין ובחדש הראשון בארבעה עשר, אשוים של פסחדהייו שבשי ימים הר

  ).המועד בחול כמו ,'וגו והקרבתם בתורה וקורא(ג "וכדלקמן סי, האחרוים מתחילין מפסוק והקרבתם
 . )הרביעי (ו"א ס"רמ ו טור467
ואחר חבור ... אם המפטיר  השביעי היה משייר כמה פסוקים בפרשה שיקר...בימי חכמי הגמרא (ב  סעיף י468

 לכן ההיגו שיגמור השביעי ...לומר קדיש אחר ששלם מין הקרואים קודם המפטיר  הגמרא תקו רבן סבוראי
 ).'פסוקים לפחות ממה שקרא כבר הז'  והמפטיר חוזר וקורא ג, ויאמרו קדיש,או האחרון כל הפרשה



  :469המוספין פרשת קריאת לאחר עד הקדיש אומרים אין לכן ,המוספין

 טוב ביום כמו ,חירותו זמן ובקידוש בתפלה לומר והגין פסח של ושמיי בשביעי יב
  .470הראשון

 הראשוים לילות בשתי אמרו ברשכ כיון ,לילות שתי של בקידוש שהחייו אומרים ואין
  :471פסח של

  .472המועד בחול כמו ,'וגו והקרבתם בתורה וקורא יג

 כמו ,שירה כן גם שהיא ,'וגו הזאת השירה דברי את דוד וידבר 473בשמואל בביא ומפטיר
 ויראו 475'וגו חיצים וישלח 474מצרים ביציאת בה מדבר וגם ,בתורה שקראו הים שירת
  .476'וגו ים אפיקי

 של מפלתו היתה פסח שבליל לפי .477'וגו לעמוד בוב היום עוד מפטיר ובשמיי
  :'וגו חג התקדש כליל לכם יהיה השיר 479שאמר ,478סחריב

 בשאר כן שאין מה ,בחול כשחל אפילו ,'וכו ליבשה יום אומרים בשמיי מילה יש אם יד
  :480בשבת חל כן אם אלא אומרים שאין ,טובים ימים

                                                 
ן י כי לא שלמה עדי, איו אומר עליו קדיש,בספר ראשון' ן ג שקורידובחול המוע (ב, ד מה" רבו ירוחם תיב ה ח469

 כי לא שלמה עדיין חובת ,ואיו אומר עליו קדיש (ה"לבוש ס. ה וקורין"י ד"בהובא ב). 'חובת עולי היום שהם ד
  .) קדיש עד אחר שקרא הרביעי ששלם מין הקרואיםואין אומרים (ד"א סק"מ. )'עולי היום שהם ד

 ).קדיש על ספר תורה, גברי' וקוראין בראש חדש וחול המועד ד(אחר הלל , וכן הוא בסדור
ל "מהרי. )' מתפללין כמו ביום טוב ראשון זמן חירותיו וכו,הוא יום טוב' ביום ז (מהגי פסח) טירא( מהגים 470

 דרכי משה. )ק"מהרא. גם בימים האחרוים, חג המצות הזה, אומרים זמן חירותו (קמד' סדר התפלות של פסח ע
 ז"א ס"רמ. ) וכן המהג.ל"כ מהרי" וכ.כתב במהגים שלו דיש לומר אף ביום טוב אחרון של פסח זמן חירותו(
 .) ראשוןום טובכמו בי, ואומרים בתפלה ובקידוש זמן חרותיו(
 מברכין אין פסח של ובשביעי(ג "ט הכ"שבת פכ' ם הל"רמב). אין אומרים זמן בשביעי של פסח(א , סוכה מז 471

בליל יום טוב האחרון  (ז"ע ס" טור ושו).הפסח בתחלת הזמן על בירך וכבר ,עצמו בפי רגל שאיו מפי שהחייו
  ).שאיו רגל בפי עצמו(ק ו "א ס" מ.)מקדשין על היין ואין אומרין זמן

ואם שכח לברך  (ב"תעג ס' סי).  שהכל רגל אחד הוא...יום טוב האחרון של פסח (ב "תסח סכ' וראה גם לעיל סי
).  דהייו עד סוף יום טוב האחרון של גליות, חייב לברך אימתי שזכר בכל שבעת ימי החג...שהחייו בקידוש 

  ).עצמו בפי כמועד מהן אחד שום ואין ,הראשון טוב ליום טפלים כולן(ו "ולעיל ס
 .קיח ואילך' ב ע"שלחן המלך ח.  ואילך14' ז ע" חלותבאר בלקוטי שיחות

 יום בכל שיה תורה ספר להוציא(א "שתבאר לעיל סי, כמו בחול המועד, המפטיר קורא בספר תורה שיה 472
  ).466הערה (ושם , )'וגו והקרבתם דהייו ,שבפיחס המוספין פרשת בו לקרות
ומתחיל והקרבתם עד , המוספין שבפחסבקרבות ,  בספר שי...שי ימים טובים אחרוים קורים  (ו"ע ס"טור ושו

 .)סוף פיסקא
מפטירין  (ח"ע ס"טור ושו. ) ומפטירין וידבר דוד...יום טוב האחרון של פסח  (א, מגילה לא. א- א, ב כבשמואל  473

 .)ביום שביעי וידבר דוד
וישלח חציו ' גו עלה עשן באפו ו, ומדבר בה מיציאת מצרים,שהיא שירה כמותה (ה ומפטירין וידבר"י שם ד" רש474

 .)'ויפיצם וגו
 . שמואל שם טו475
 . שם טז476
 .)וביום שמיי עוד היום בוב לעמוד (ע שם"טור ושו. ) ומפטירין עוד היום...ולמחר  (מגילה שם. לב,  ישעיה י477
  .)לפי שמפלתו של סחריב בליל פסח היה (ה עוד היום"י שם ד" רש478

 .קכו' ב ע"חן המלך חשל. 51 והערה 35' ב ע" חכלקוטי שיחותוראה 
 בא ליל פסח ללמד על מפלתו ,כתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ג"ט ה"ירושלמי פסחים פ. כט,  ישעיה ל479

 .)של סחריב
ביום טוב ] מילה[אבל , ואם יש מילה בכל יום טוב בשבת אומרים יום ליבשה(חג הפסח אות לב , הגהות מהגים 480

 ג"תקפד ס' לבוש סי). לפי שהיה בהן קריעת ים סוף, י יום טוב אחרוים דפסחרק בש,  אותוין אומריםבחול א



  שבת חול המועד

 כדרכו שבת של מתפלל ומחה שחרית ערבית ,סוכות או פסח של המועד לבחו שבת טו
  .481בעבודה ויבא יעלה לומר שצריך אלא ,השבתות בכל

 שצריך אלא .'כו חטאיו ומפי בחרתו אתה הייו ,482המועד חול של מתפלל ובמוסף
 השבת יום את אלהיו' ה לו ותתן שיאמר דהייו ,המאורע ליום קודם שבת של להזכיר
 ,484'כו הזה החג יום ואת' כו הזה השבת יום מוסף ואת ,483'כו הזה החג יום ואת הזה

  .485והזמים וישראל השבת מקדש וחותם

 מחזירין אין ,בלבד והזמים ישראל מקדש או ,בלבד השבת מקדש וחתם טעה ואם
  :486ז"תפ' בסי שתבאר כמו ,אותו

 המועד חול של ובשבת ,תהיבשו העצמות מפטירין פסח של המועד בחול שחל בשבת טז
 ומלחמת ביסן להיות עתידה המתים שתחיית לפי .487ומגוג גוג במלחמת מפטירין סוכות

                                                                                                                                                             
 חוץ משי ימים טובים אחרוים של  ...בכל יום טוב שיש בהם מילה כשחלין בחול אין והגים לומר יום ליבשה(

 ו" סקא"מ. )משום דקריעת ים סוף היה בו ביום, פסח כשחל בהם מילה אומרים בהן יום ליבשה אפילו בחול
  ). חלו בשבתלא אם כן דאין אומרים יום ליבשה א,ום טוב מה שאין כן בשאר י,מילה בשמיי אומרים יום ליבשה(

  .ומתחיל יום ליבשה הפכו מצולים, והוא פיוט שחיבר רבי יהודה הלוי
 . לא הובא כלל פיוט זה רביוובסידור

 ערבית ושחרית ומחה מתפלל ,או בחולו של מועד אש חדש שבת שחל להיות ברו רבןת (א,  ברייתא ביצה יז481
ערבית שחרית ומחה מתפלל כדרכו , שבת שחל בחול המועד (ט"ע ס"טור ושו. ) ואומר מעין המאורע בעבודה,שבע

 .)ואומר יעלה ויבא בעבודה, של שבת
  :והייו לעין. ולא מוסף של יום טוב, )ובמוסף אומר סדר מוסף יום חול המועד (ע שם" שו482

 יום את לומר שם והגין המועד חול של ובמוסף(ו "תפז ס' כדלעיל סי, "ואת יום מקרא קדש הזה"שאומר ) א(
  ).טוב יום ולא ,'כו קודש מקרא

מועד של חולו של במוסף(ה "כדלעיל ס, "והקרבתם"שמתחיל ) ב(
 אלא ,'וגו יום עשר ובחמשה פסוק יאמר לא ... 

  ).'וגו והקרבתם יתחיל
 ואומר קדושת היום ...במוספין מתחיל בשל שבת  ... בחולו של מועד ... שבת שחל להיות ו רבןת(  ברייתא שם483

 ומתחיל להזכיר שבת תחילה ותתן לו את יום המוחה ,ברכה אחת לשיהם, מתחיל בשל שבת(י "ורש). באמצע
מוח הזה ויום חג המצות שמזכיר של שבת ואומר ותתן לו את יום ה(ע שם " שו).הזה ואת יום חג פלוי הזה

  ).הזה
 בתחלת שבת קדושת גם להזכיר(ג "תפז ס' כדלעיל סי, )ובמוסף(בשחרית , אשר כן הוא גם ביום טוב שחל בשבת

 וסחאות כפי הזה המוח יום את או ,וסחתו כפי הזה השבת יום את' כו לו ותתן שיאמר דהייו ,הברכה
  .ושם סמן, )אחרים

 ".את יום השבת הזה"ו וכאן כותב כפי וסחת
ואת מוספי יום ( רביו בסידורהוסח ו ).וכן אומר את מוספי יום המוח הזה ויום חג המצות הזה (ע שם" שו484

 ).השבת הזה ויום חג המצות הזה
ה "י שם ד"ורש. )אמר רב יוסף הלכה כרבי ... רבי אומר אף חותם בה מקדש השבת ישראל והזמים(ביצה שם  485

וחותם מקדש השבת  (ע שם"שו ).הא הלכתא כרבי דאמר אף חותם בה מקדש השבת ישראל והזמיםב(אין הלכה 
  .)וישראל והזמים

 כפי והזמים וישראל השבת מקדש ויחתום(ג "תפז ס' כדלעיל סי, )ובמוסף(בשחרית , וכן הוא ביום טוב שחל בשבת
 .ושם סמן, )אחרים וסחאות כפי ו"וא בלא ישראל או ,וסחתו

 ספק לידי עצמו להכיס שלא ,לראש לחזור שלא לדבריהם לחוש וטוב"ומסיים ,  שם הובאו שתי דעות בזהג"סב 486
  ".אין מחזירין אותו" ולכן גם כאן ."לבטלה ברכה

 באחת טוב יום הזכיר אם חול של ח"י שהתפלל מי שהרי(מטעם האמור לעיל שם , ואף ששם מיירי בתפלת שחרית
  ).בדיעבד יצא ,טוב ביום בה חתם שלא פ"אע ,מהן

 ולא אמר רק ועשה לפיך את ,ח"ובמוסף אם התפלל י(ז "רסח ס' כדלעיל סי, מכל מקום שייך טעם זה גם במוסף
 ). יצא, באחת מהברכות,חובותיו בתמידי יום ובקרבן מוסף

 ובסוכות ,יבשות אפטורי בפסח העצמות ה...שבת שחל להיות בחולו של מועד  (א, מגילה לא. לח-  יחזקאל לז487
שבת של חולו (ג - ב"תרסג ס' וסי, )מפטירים היתה עלי... שבת שחל בחול המועד (ט "ע ס"טור ושו. )ביום בא גוג

 .)מפטיר ביחזקאל והיה אם בא גוג... של מועד 



  .488בתשרי ומגוג גוג

 ,489הפטרה ברכת בחתימת המאורע מעין מזכיר אין פסח המועד בחול שחל ובשבת
והזמים כמו כשחל  וישראל אומר ואיו ,490בלבד השבת מקדש' ה אתה ברוך שחותם

 ואז הוא חותם , יש הפטרה אפילו כשאיו חל בשבתיום טוב שבכל .יום טובבשבת 
 כיון ,הפטרה ברכת בחתימת להזכירו צריך בשבת כשחל לפיכך ,והזמים ישראל קדשמ

 בחול שחל בשבת אבל .טוב יום בשביל גם אלא בלבד שבת בשביל באה ההפטרה שאין
 בשאר בביא מפטירין אין שהרי ,בלבד שבת בשביל אלא באה ההפטרה אין ,פסח המועד
  .491המועד חול ימי

 ישראל גם בהפטרה לחתום אלו במדיות והגין סוכות המועד שבחול בשבת מקום ומכל
 שתבאר כמו 492עצמו בפי כמועד הוא סוכות המועד מחול ויום יום שכל לפי ,והזמים
  . 'ו סעיף למעלה

 בה שיש לפי ,פסח של המועד בחול שחל בשבת השירים שיר מגילת לקרות והגין יז

                                                 
כי תחיית המתים עתידה , כך שמעו מפי חכמים, והכי אמר מר רב האיי(קו ' ב ע"ץ גיאת ח"שערי שמחה למהרי 488

ז "ובט ,טורהובא ב). ובתשרי ביום בא גוג, ומשום הכי מפטירין בעצמות ביסן, וציחת גוג בתשרי, להיות ביסן
 .ק ד"ס

כך היא הוסחה בספרי רביו (ח "לגירסת הב, )לא באמצע ולא בחתימה, ואין מזכירין בה של פסח( טור 489
 ).באמצע ולא בחתימהואין מזכירין בברכת ההפטרה לפסח לא  (ט"א ס" רמ).המדוייקים

 .)רק חותם מקדש השבת (ז"א סק" מ490
שהרי אם לא היה שבת לא היו אומרים הפטרה בחול , וחותמין בשבת לבדו ולא בהזמים (ה" לבוש סוף ס491

 וכדאמר רב גידל בפרק במה ,והטעם משום דאם אין שבת אין הפטרה בחולו של מועד ('ח סוף הסי"ב .)המועד
 שאלמלא ,ראש חודש שחל להיות בשבת המפטיר בביא איו צריך להזכיר של ראש חודש)  א,שבת כד(מדליקין 

 והכי קטין כרב גידל דאין מזכירין של ראש חודש כלל בהפטרה לא באמצע ולא .שבת אין ביא בראש חודש
  .)ול המועדדאלמלא שבת אין הפטרה בח (ה"ז סק"ט. ) והכי מי דכוותה בחול המועד...בחתימתה 

 אין המפטיר מזכיר עין של ראש חדש כלל בברכת על התורה ,ראש חדש שחל להיות בשבת(ו "רפד ס' לעיל סיוכד
   ). שהרי אלמלא שבת אין הפטרה בראש חדש לבד, לפי שאיו עין כלל לראש חודש בהפטרה,'כו

איל ואין הפטורה  הו, שאין מזכיר של ראש חודש,בראש חודש שחל להיות בשבת(ד "קפח סי' וכן הוא לעיל סי
 ).בראש חודש לעולם

כן הוא בכל . וחותם מקדש השבת ישראל והזמים...  ויפטיר ...שבת דחול המועד  (מהגי סוכות) טירא(מהגים  492
ולי  ( אות בתרסג' סידרכי משה  .) שאין חותם בהזמים, וצריך עיון מאי שא משבת דחול המועד דפסח.המהגים

 לכן , הואיל וחלוקים בקרבותיהם,אי ימי הסוכות דכל אחד יום טוב בפי עצמו דש,ראה דלא קשה מידי
ואף על גב דבשבת  ... חותם מקדש השבת וישראל והזמיםו... ומפטיר  (תרסג' לבוש סוף סי. )מברכין הזמים

הוא כרגל בפי וכל יום , שאי חול המועד דסוכות כיון שגומרין בו ההלל, דחול המועד דפסח איו חותם והזמים
 מקדש וחותם( תתקסח' ומטה משה סי ,)חשוב טפי יום טוב מחול המועד דפסח, עצמו כיון שמשתין קרבותיו

 חילוק שסוכות לפי טעם השיב ומהרי״ל(תרעז ' וסי, )חפס של ל המועדדחו בשבת משא״כ .יםוהזמ ישראל
 , דאין גומרין בו ההלל כמו בראש חודש,סחואפשר לומר דדוקא של פ(מן  סוף הסיח"וב ).בפסח משא״כ ,בקרבן

משום דחלוקים  (ז"סקא "מ. ) ואיו דומה לראש חודש, אבל בשל סוכות דגומרין בו ההלל,הגין כרב גידל
  .)במוספין חמיר טפי

מקדש "אבל חותמין ". ועל יום השבת הזה"אלא , והייו שגם בשבת חול המועד סכות אין מזכירין בוסח הברכה
ר "ק אאמו"ה וכ"ר זצוקללה"מוזק אא"כשמעתי בשם (ד ' ת תורת שלום ס"כמבואר בשו, "הזמיםישראל ו
רכה לא היו מזכירים ב ובה.מיםז מקדש השבת וישראל והבת חול המועד סוכות חותמין בשיו שה,ה"זצוקללה

  ).ל" כ,החתימהב כי אם, ם טובשל יו
אבל . מקדש השבת וישראל והזמים:  סכות חותמיןבשבת חול המועד (32' ד ע"בספר המהגים חב וכן הוא

  ).כי אם בהחתימה, בהברכה אין מזכירים של יום טוב
הא באמצע אין מזכיר בברכת על התורה , ומשמע דווקא לחתום(ק ז "א ס"ג א"והייו כאופן הראשון שתבאר בפרמ

  ).ומסתמא כן הוא, הוא הדין באמצע, ואפשר לאו דוקא. ע"וצ, של סוכות
 .ח- שכז'  עג הסכותד ח"ה אוצר מהגי חבורא



  .493מצרים יציאת מעין

 אלא ואיו ,בגמרא זכר איו קריאתה שחיוב לפי .494קריאתה על ברכה שום מברכין ואין
 לכותבה צריך היה גמור חיוב בקריאתה היה ואלו .495וצוו עליה יברך ואיך ,בעלמא מהג
 מתקת גמור חיוב לקרותה שחייבים אסתר מגלת ואפילו .אסתר מגלת כמו הקלף על

 וחומר קל ,497כדיה הקלף על כתובה כשאיה עליה מברכין אין כן פי על אף ,496הביאים
 קהלת ומגלת ,באב' בט איכה ומגלת ,499בשבועות רות מגלת כגון ,498וכיוצא זו למגלה
  :500בסוכות

 האחרוים טובים ימים משי באחד השירים שיר קורין ,המועד בחול שבת אין אם יח
  .501בשבת להיות שחל

 עשרה ובשמה ,המועד חול שבת של הפיוטים ביוצר אומר ,בשבת' ז יום חל ואם
  :502'ז יום של הפיוטים לומר מתחילין

                                                 
 מפי שהוא מדבר ,הגו העולם לקרות בחג המצות שיר השירים ( אבודרהם סוף סדר תפלת מוסף של הפסח493

ווהגין  (ט"א ס"רמ. )והמהג לומר בו שיר השירים] שבת שחל בחול המועד ([ק א"ס דרכי משה. )מגאולת מצרים
  ).מפי שמפורש בו עין יציאת מצרים(ק ח "א ס" מ.)ועדלומר שיר השירים בשבת של חול המ

ואין ). וכן הוא מהג הספרדים. ר אין קוראין שיר השירים בצבור כלל"ועל פי וסח אדמו(ובפסקי הסדור אות קסה 
 ).רי' פ ע"ד חה"ראה אוצר מהגי חב(ו אד לקר"מהג חב

  .) ולא על מקרא כתובים,הוהעם הגו שלא לברך עליהם על מקרא מגיל (ט"א סוף ס" רמ494
דקדקתי במה שכתבתי והעם הגו שלא לברך  (לה' א סי"ת רמ"והשיב בש, ואף שכמה פוסקים כתבו לברך עליהם

 מכמה ראה לי וכן .ופוק חזי מה עמא דבר,  כמו שהוא מדרכי בשאר מקומות, ולא כתבתי סתם וכן והגין,'כו
  .ו"ז סק"טהובא ב. )טעמים

 חוץ ,והעולם לא הגו לברך כלל על שום מגילה (א"ש שא"ה ומ"תקט ד' י סי"בכתב ב, לותוכן לעין שאר המג
  .)ממגילת אסתר

במסכת סופרים על רות איכה קהלת (הוא כמבואר בהגהה שבמרדכי מגילה רמז תשפג , "שום ברכה"ומה שכתב 
וכתב על זה ). א כתובים ואם היתה כתובה בין הכתובים מברך על מקר,ושיר השירים מברך על מקרא מגילה

 דאין מגילות ,דאם כתובים בין הכתובים כמו בזמן הזה, ומאחר דאיכא חילוף בגירסות ראה(א שם "ת הרמ"בשו
דהרי אם מברך שלא ,  ראה דאין לברך עלייהו כלל,להוציא פשם מפלוגתא, אלו כתובים במגילות כמו בימיהם

 ). ומברך ברכה לבטלה,כדיו איו מועיל
וכי קריאות אלו חיובא לברך עלייהו אשר קדשו במצותיו , כי יש לתמוה על ברכה זו למה (א שם"ת הרמ" שו495

כי אם , שהרי לא זכרו קריאות אלו בתלמוד ולא בשום פוסק מפורסם,  והיכן מציו שצוו חכמים על כך,וצוו
 .)בדברי האחרוים ובקצת מדרשות

 והדברים ידועים שהיא תקת ,לה בזמה מצות עשה מדברי סופריםקריאת המגי (א"א ה"מגילה פ' ם הל" רמב496
 .)הביאים

 .) קורים אותה בחומש בלא ברכה,אם אין מגילה כשרה (י"תרצא ס' ע סי" שו497
 א אין מברכין עליה אלילו הכי אפ, דאף במגילת אסתר שחייבים חיוב גמור לקרותה,ועיקר הטעם (ז שם" ט498

 באלו המגילות שאין קל וחומר, 'א אין מברכין עלי"תרצ'  בסיתב כ,אותה בחומש אבל אם קורין ,במגילה כשירה
 .) שאין לברך עליהם, והם דפסים בחומשין,חיובם בבירור רק מהג

והגין לקרות מגילת רות בשבועות (ג"תצד סי'  כדלקמן סי499
ואין מברכין כלום על קריאת מגילה זו כמו ...  

 .)צ"ת' שתבאר בסי
 וגם ... וגם בחג השבועות הגו לקרות רות ...הגו העולם לקרות בחג המצות שיר השירים (שם אבודרהם  500

 ).בשמיי חג עצרת הגו לקרות קהלת
ואם  (ט"א ס"רמ. ) אומרים אותו ביום האחרון בשבת,ואם שבת בימים האחרוים של פסח (ק א"ס  דרכי משה501

  .) אומרים אותו באותו שבת,שבת ביום טוב האחרון
 מפי שאומרים שיר , אומרים ביוצר הפיוטים של שבת חול המועד,בשבת' ואם חל יום ז (ו"סוף סקא "מ 502

  .) אומרים גם הפיוט המדבר משיר השירים,'וכיון שאומרים שיר השירים ביום ז (ט" סלבוש. )השירים באותו יום
 .ד אין אומרים שיר השירים ולא הפיוטים"ובמהג חב



  טוב יום במוצאי הבדלה סדר תצא
  סעיפים' ד ובו

 ,מועד של לחולו טוב יום במוצאי ובין לחול טוב יום במוצאי בין ,טוב יום במוצאי א
  .505שבת במוצאי כמו ,504חותו אתה דהייו ,503הדעת חון בברכת הבדלה לומר צריך

  .507שבת במוצאי כמו 506הכוס על להבדיל כן גם וצריך

 אלא הר על מברכין שאין לפי ,508הבשמים על ולא הר על לא לברך צריך שאין אלא
 כמו להיתרו חוזר ועכשיו ,היום כל אור שאסר הכפורים יום ובמוצאי שבת במוצאי
  .510טוב יום לצורך לעולם האור אסר לא טוב ביום בלא .509צ"רח' בסי שתבאר

 על שכואבת הפש את להשיב כדי ,שבת במוצאי אלא לברך צריך אין כן גם הבשמים ועל
 לאדם אין טוב ביום אבל .511שבת במוצאי ממו והלכה בשבת בו שהיתה יתירה השמה
  :512כלל יתירה שמה

 לששת השביעי יום בין לומר צריך כן גם ,בחול חל שהוא טוב יום שבמוצאי בהבדלה ב
 בכך אין ,השבוע אמצע הוא שעכשיו ואף .513ו"רצ בסימן שתבאר כמו ,המעשה ימי

                                                 
מבדיל בתפלה , בין במוצאי יום טוב לחול בין במוצאי יום טוב לחולו של מועד, במוצאי יום טוב( א"ע ס"שוטור ו 503

  ).כמו במוצאי שבת
 שמוה עשרה שלימות מפי ... ערבית מתפלל ...יום הכפורים  (א"רע, יומא פחדאמרין ב, וכמו במוצאי יום כיפור

  .)שצריך לומר הבדלה בחון הדעת
 ). כמו בכל מוצאי שבת ויום טוב,ואומרים הבדלה בחון הדעת... ומתפללין תפלת ערבית  (א"תרכא ס' וכדלקמן סי

 .)אומרים אתה חותו בתפלה כמו במוצאי שבת (א"לבוש ס. )כלומר שאומר אתה חותו ('י ריש הסי" ב504
 ).ותקוה בברכת חון הדעת... תקו הבדלה בתפלה  (א"רצד ס'  כדלעיל סי505
 ובמוצאי , ובמוצאי יום הכפורים, ובמוצאי ימים טובים,אומר הבדלות במוצאי שבתות (א, ם קד ברייתא פסחי506

 .)ומבדיל על הכוס(א "סע "טור ושו. ) ובמוצאי יום טוב לחולו של מועד,שבת ליום טוב
 .)התקיו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל בתפלה להבדיל גם על הכוס (ב" סרצד' סי כדלעיל 507
  .)אלא שאיו מברך לא על הר ולא על הבשמים(א "סע "שו טור ו508
 אלא שאין ,ובמוצאי ראש השה מבדילין בין בתפלה בין על הכוס כמו במוצאי שבת (ב"תרא ס'  לקמן סיכן הואו

 .)ש"א ע"תצ'  כמו שתבאר בסי,מברכין על הבשמים ועל האש כמו בשאר מוצאי יום טוב
  ומברכים עליו בשעת בריאתו, הרי זה כאלו ברא עתה מחדש,תר במוצאי שבתכיון שאסר בשבת והו (ב- א'  סעי509

ולקמן . )שהבדיל לו זה היום משאר יום טוב שאסר בו להבעיר אור עד עתה בלילה... במוצאי יום הכיפורים ... 
 בשעת  לפי שאין מברכין על האור אלא,איו דומה לשאר מוצאי יום טוב שאין מברכין עליו(ד "תרכד ס' סי

 .) או במוצאי יום הכיפורים שהוא כמו דבר חדש לו, דהייו במוצאי שבת שהוא תחלת ברייתו,חידושו
 לא שייך לברך על , דכיון דיום טוב מותר בהדלקת הר, פשוט הוא,ומה שכתב אלא שאין מברכין על הר(י " ב510

דהא ביום טוב מותר (ז "ט. ) הר במוצאו לא שייך לברך על, מותר בהדלקת הרם טובדכיון דיו (לבוש שם. )הר
 .)להדליק ר

שבת ' ם הל"רמב).  ולמוצאי שבת וטלין אותה הימו,ה באדם ערב שבת"שמה יתירה ותן הקב(א , ביצה טז 511
 , מפי שהפש דואבת ליציאת שבת משמחין אותה,ולמה מברכים על הבשמים במוצאי שבת(ט "ט הכ"פכ

  ). שהיא כואבת מיציאת השבת,שאין מברכין עליהן אלא להשיב הפש(רצז ' טור סי). ומיישבין אותה בריח טוב
ההיגו חכמים להריח בבשמים בכל מוצאי שבת כדי להשיב את הפש שהיא דואבת  (א"רצז ס' לעיל סיוכן הוא 

מה ש(ו "תעג ס' סי. ) לפיכך מיישבים ומשמחין אותה בריח טוב,ליציאת השבת בשביל השמה יתירה שהלכה
 מחמת ,שמברכין על הבשמים בכל מוצאי שבת הוא כדי להשיב את הפש שהיא דואבת ליציאת הפש השבת

 כדי להשיב את הפש יתירה ,שלא תקו אלא במוצאי שבת (ג"תרכד ס' לקמן סי). שמה היתירה שיטלה ממו
 . )שהלכה לה

דליכא  (א" ומ,) ליכא שמה יתירהום טובובי( ז"ט. )דביום טוב ליכא שמה יתירה (ה רב"ב ד, פסחים קב'  תוס512
  .)ום טובשמה יתרה בי

 .קלג- קכז' ב ע"שלחן המלך ח. 192-196' א ע" חללקוטי שיחות. ק כב"ז סוף ס"שער הכולל פימה שדו בזה ב וראה 
כדי (ט "תעג ס' וכן ציין לשם לעיל סי. או שביארה שם ולא הגיע לידיו, כראה רצה רביו לבאר שם הלכה זו 513

 ).ו"רצ'  כמו שתבאר בסי,שיהיה מעין חתימה סמוך לחתימה



 לחשך אור בין לחול קדש בין ,514מוה הוא בתורה הכתובות הבדלות שסדר לפי ,כלום
  :515'כו לעמים ישראל בין

 מותר ,כוכביםה צאת לאחר עד פסח של האחרון טוב יום במוצאי סעודתו שמשכה מי ג
 חמץ שאיסור לפי .כלל הבדיל ולא ערבית התפלל לא שעדיין אף ,בסעודה חמץ לאכול
 יום קדושת ממו הלכה וכבר ,דבר לכל לילה הוא שחשכה דכיון ,כלל בהבדלה תלוי איו
  .516טוב

 אלא ,טוב יום קדושת מחמת איו ההבדלה קודם מלאכה בעשיית שאסור ומה
  .518ט"רצ' בסי תבארש מטעם 517אסרוהו שהחכמים

                                                 
 שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל ם טוביו(ב "סוע,  חולין כו514

ג דלא שייך יום "אע(י "ורש, ) סדר הבדלות הוא מוהמאי טעמא, לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה
יום טוב שחל להיות באמצע שבת אומר בהבדלה המבדיל בין  (ח"ט הכ"שבת פכ' ם הל"רמב. )י הכא כללהשביע

 , כדרך שאומר במוצאי שבת,קדש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה
  .)שסדר ההבדלות הוא מוה
ט "תעג ס' וכן הוא לעיל סי, )י המעשה מעין חתימה היאבין יום השביעי לששת ימ(א , ואף דאמרין בפסחים קד

בהבדלה שבכל מוצאי שבת ויום טוב אין אומרים בין יום השביעי לששת ימי המעשה אלא כדי שיהיה מעין (
  ).חתימה סמוך לחתימה

 יום ובין(ה סדר הבדלות "י חולין שם ד"כמבואר ברש, מכל מקום גם בהבדלה של מוצאי יום טוב הוא מעין חתימה
 ). ומשום דבעי למימר מעין חתימה סמוך לחתימתה,הייו בין קדש לחול' השביעי כו

 ויבדל בין האור ובין ,' ולהבדיל בין הקדש וגו,האמורות בתורה הוא מוה סדר הבדלות(ה סדר " די שם" רש515
  .) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי,החושך

  ":סדר הבדלות הכתובות בתורה"והייו שזהו 
  ).ולהבדיל בין הקדש ובין החול(י ,  גד האמור בשמיי י–בין קדש לחול ) א(
  ).ויבדל אלקים בין האור ובין החשך(ד ,  גד האמור בבראשית א–בין אור לחשך ) ב(
  ).ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי(כז ,  גד האמור בקדושים כ–בין ישראל לעמים ) ג(

 ).י המבדיל בין קדש לחול"בא( היא מעין חתימה –)  לששת ימי המעשהבין יום השביעי(וההבדלה הרביעית 
ע אם מותר " צ, ועדיין לא התפלל והבדיל,ומי שהתחיל לאכול במוצאי פסח מבעוד יום ומשך עד הלילה (א" מ516

ולכן כיון שחשכה מותר  ...  לילה הוי חול לכל מיליה דכיון שחשכ, דלכאורה ראה שמותר לאכול,לאכול חמץ
  . )דאיסור חמץ איו תלוי כלל בהבדלה, וכן ראה לי עיקר (י"ח. )אכול חמץל

, אמם אם עדיין לא בירך ברכת המזון"כתב ) א"סק(במשה ברורה שם  (62ה  והער36' ב ע" חכובלקוטי שיחות
לעיל כדאיתא , משום דאזלין בתר התחלת הסעודה, דהרי יצטרך לולמר יעלה ויבוא, בודאי אין לו לאכול חמץ

שהרי , י אפשרי רק לפי ברכת המזון"א וח"כי הדין שבמג, ג" אבל צע–' תרתי דסתרי' ואם כן יהי, ס קפח"בסו
וראה גם כף החיים ). רצט' ח סי"ע או"שו(משתחשך אסור לאכול אחרי ברכת המזון קודם מעריב והבדלה 

  ).שמסתימות לשון הפוסקים משמע שגם קודם ברכת המזון שרי) ח"סק(
כן משמע במשה  (64ובהערה . שגם כשיברך אחר כך ברכת המזון יאמר ביום חג המצות הזה, עשה תבאר שםולמ

ולא יוכל לומר לומר יעלה  "–ולא [תרתי דסתרי ' ואם כן יהי', יצטרך לומר יעלה ויבוא כו"מדכתב , ברורה שם
סעודתו למוצאי שבת והתפלל ערבית דמי שמשכה , ח שמביא"ד הדין בסקפ"ע, "תרתי דסתרי' כי יהי... ויבוא 

ויש לומר שאיו . זו לפטרו מאמירת יעלה ויבוא" סתירה"שגם לדבריו אין ב,  ומשמע מזה–)] איו מזכיר של שבת
ח"בסקפ(ל "דומה לדין ה( , ו שם "כלשון אדה" דבריו סותרים"כי שםז בשולח)שתחלה התפלל תפלת יום ) "ז"סי

 ).ע"ועצ). אכילת חמץ(שהמדובר באכילה , כ בדון דידן"משא; "עברשלאחריו ואחר כך מזכיר יום ה
  .ג" ובשוה46 והערה 128' שם עראה גם ו

 מותר , או שממשיך סעודתו בלילה,וכן מי שמאחר להתפלל ערבית במוצאי שבת(ה "רסג סכ' וכעין זה הוא לעיל סי
 ,ומותר לו ליהות ולאכול ממלאכתו ,לו לומר אפילו לישראל שכבר התפלל והבדיל בתפלה שיעשה לו מלאכה

 ). יזכיר עדיין של שבת בברכת המזוןר כךפ שאח"אע
  .) אלא שחכמים אמרו שאסור לעשות מלאכה עד שיבדיל בתפלה, הוי חול לכל מילי, לילההדכיון שחשכ (א" מ517

לספור קודם מה שהגו  (ז"תפט סוף סק' סיא "כמבואר במ, ומטעם זה יכול לספור ספירת העומר קודם הבדלה
  .) עד שיבדילה במלאכםדבאמת שבת כבר חלף והלך לו רק שאסורי... הבדלה 

 , אפילו במוצאי שבת שמוסיפין מחול על הקודש,מותר לספור קודם תפלת ערבית(ז "תפט סט' וכן הוא לעיל סי
 ).291הערה (ושם סמן , )שמכל מקום לילה הוא ואיו חשב ליום העבר אלא ליום המחרת



 שזה ,ממלאכה טוב יום שביתת לעין אם כי ,צריך אין הקודש על מחול להוסיף 519ואף(
 דברים שאר לעין אבל .)521א"רס' בסי ש"כמ שבתכם תשבתו 520שכתוב ממה למד

 להוסיף צריך אין ,522ט"תקכ סימן עיין ,קודש מקרא מצות כגון ,היום בקדושת התלויים
  .523הקודש על מחול

                                                                                                                                                             
אף על פי שיצא השבת והוסיף מחול על הקדש אסור לאדם שיעשה חפציו קודם שילוה את המלך דהייו  (ו" סט518

  .)שיבדיל
 כמו שתבאר ,שלא אסרו קודם הבדלה אלא אכילה ושתיה ועשיית מלאכה ממש (ו"תרכד סט'  לקמן סיוכן הוא
 .)ש"ט ע"רצ' בסי

  :המשך דברי רביו 519
  .איסור עשיית מלאכה קודם ההבדלה איו מטעם הוספה מחול על הקודש) א(
  ).וסעודת יום טוב(גם אין צריך להוסיף מחול על הקודש לעין מצות מקרא קודש ) ב(
 .שאיו תלוי כלל בקדושת היום, וכל שכן איסור אכילת חמץ) ג(

 .לב,  ויקרא כג520
ם ף מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכה בכיסת שבתות ויויש אומרים שמצות עשה מן התורה להוסי (ד" ס521

 ימים טובים ...) מערב עד ערב תשבתו שבתכם( וביציאתם שאמר ועיתם את פשותיכם בתשעה לחדש בערב טוב
 הא כיצד כל מקום שאמר שבות מוסיפים מחול על , שבתות מין תלמוד לומר שבתכם,מין תלמוד לומר תשבתו

מצות עשה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש בין בעיוי בין  (א"תרח ס'  וסי,)אחריההקדש מלפיה ול
שבת מין ...  שאמר ועיתם את פשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם ,באיסור מלאכה

מלפיה בין  כל שבות שאתה שובת אתה מוסיף לה בין , יום טוב מין תלמוד לומר שבתכם,תלמוד לומר תשבתו
  ).מלאחריה

כ לעין שאר דברים התלויים "משא, "מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכהלהוסיף "וגם שם מדייק וכותב 
 .כאמור כאן, בקדושת היום

 וכל ימים טובים אמר ,מכובד'  שאמר לקדוש ה, כך כל ימים טובים,כשם שמצוה לכבד את השבת ולעגה(א " ס522
 אחת בלילה ,סעודות' יזה עוג זה שאמרו חכמים שחייב אדם לאכול בכל יום טוב בא(ג "וס, )בהן מקרא קדש

  ).שהרי אמר בו מקרא קדש(ה "וס, )ואחת ביום בשחרית
שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים והם כבוד ועג שאמר וקראת לשבת עג (א "רמב ס' וכן הוא לעיל סי

הרי שחובת הסעודה ביום טוב היא מצות ). בת הוא בכלל מקראי קדש שהש, ועיקרן מן התורה,מכובד' לקדוש ה
 .ואין בזה חיוב להוסיף מחול על הקודש, מקרא קודש

' ויש בזה ב. אפשר שמקיים בזה גם מצות סעודת שבת ויום טוב, אבל אם מוסיף. והייו שאין בזה חיוב להוסיף 523
 , אפילו אם לא התפלל ערבית עדיין,חה ולמעלהיכול לקדש ולאכול מפלג המ (ג"רסז ס' כדלעיל סי, דעות

כיון שכבר קיבל עליו (סעודות שחייב לאכול בשבת ' ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג
 שיאכל כזית לפחות , ויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמו.)תוספת שבת עשה אצלו כשבת עצמה לכל דבר

  ).סעודות בשבת עצמה' קיים ג כדי שי,אחר צאת הכוכבים
 שעות כמה אפילו שחשיכה עד סעודתו ומשכה בשבת אוכל היה (ז"סי קפח' סי לעיל גם רמזו האלו הדעות שתי

 חוכה חודש שבראש אומרים ויש .ופורים חוכה חודש לראש הדין ואוה...  המזון בברכת שבת של מזכיר בלילה
 גם', הב שלדעה הרי .)היום שיצא אחר המאורע מעין מזכיר איו הקדש על מחול תוספת בהם ואין הואיל ופורים
  .שבת בתוספת כללת שבת סעודת

אין צריך להוסיף מחול על ... כגון מצות מקרא קודש ... להוסיף מחול על הקודש אין צריך "ולכן כתב כאן 
  .אפשר שמועיל, אבל אם הוסיף גם לעין הסעודה". הקודש

*  
,  מועלת תוספת יום טובאיהלדברי הכל , אבל לעין אכילת מצה בליל פסח, ת שבת ויום טובוכל זה לעין סעוד

 מבעוד ולאכול לקדש הקודש על מחול להוסיף האדם יכול טובים ימים שבשאר פי על אף (ב"תעב ס' סידלעיל כ
 ומרורים מצות על שאמר פסח לאכילת הוקשה מצה שאכילת לפי ,כן לעשות יכול איו בפסח מקום מכל ,יום

 אלא איו התורה מן שהיא מצה שאכילת וכיון .ממש בלילה ,הזה בלילה הבשר את ואכלו אמר ובפסח ,יאכלוהו
 שתקו מה שכל ,מצה לאכילת הראוי בזמן בלילה אלא איו חכמים שתקו כוסות הארבע כל גם לכן ,בלילה
 במה ולא ממש בלילה צריך לפיכך ,כוסות עהארב מן אחד הוא קידוש של וכוס ,תקו תורה של כעין חכמים
  .)הקודש על מחול שהוסיף

וכיון שאכילת לילה הראשוה למד בגזירה שוה מאכילת  (כ"תרלט ס' סידלקמן כ, וכן לעין סעודת ליל חג הסוכות
מצה  כמו באכילת ... בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים ... דהייו שלא יאכל , צריך להיות דומה לה בכל דבר,מצה
  .)ש בהלכות פסח"כמ



 מועד של בחולו אף שהרי ,היום בקדושת כלל תלוי שאיו ,חמץ אכילת לעין ןשכ וכל
  :524חמץ לאכול אסור

  .525טוב יום מקדושת חמורה שבת קדושת שהרי ,מבדילין אין שבת בערב שחל טוב יום ד

 וגם .526ג"תע' בסי שתבאר כמו הכוס על להבדיל צריך שבת במוצאי שחל טוב יום אבל
  :527לו ותתן קודם' כו ותודיעו רשיאמ בתפלה להבדיל צריך

  המועדים אחר ושני וחמישי שני תענית תצב
  סעיפים' ה ובו

 .528הסוכות חג אחר וכן ,הפסח אחר ושי וחמישי שי להתעות אלו במדיות והגין א
 לתשובה מתעין לכן ,529עבירה לידי באו המועד ושמחת משתה מתוך שמא שחוששין לפי

 עולות העלה ביו ושמחת המשתה ימי שהקיפו שלאחר 531באיוב שמציו כמו .530ולכפרה
  .'וגו בי חטאו אולי אמר כי ,כולם מספר

 שמא לחוש אין ,ימים' ב אלא שאיו דכיון ,להתעות והגין אין שבועות לאחר אבל
  .532בו חטאו

  :533ו"תקס' בסי יתבאר ויחל וקריאת לרופא גואל בין ועו הסליחות אמירת ודין

' בסי שתבאר מטעם 534יסן חודש כל שיצא עד הפסח אחר להתעות להמתין והגין ב

                                                                                                                                                             
מותר לספור קודם תפלת ערבית אפילו (ז "תפט סט' כדלעיל סי, וכן לעין ספירת העומר אין התוספת מועלת

ושם , )במוצאי שבת שמוסיפין מחול על הקודש שמכל מקום לילה הוא ואיו חשב ליום העבר אלא ליום המחרת
 .)291הערה (
 .) אסור לאכול חמץול המועד שהרי אף בח,איסור חמץ אין תלוי בהבדלהאבל  (א" מ524
 אין דרך ללוות ,דאפרכוס יוצא והמלך כס(י "ורש, )אבל לא במוצאי יום טוב לשבת (א,  ברייתא פסחים קד525

 .)לשבתאבל אין מבדילים במוצאי יום טוב  (ח"ט הי"שבת פכ' ם הל"רמב. ) שהכל משכין אחר המלך,האפרכוס
 .)הערה לג(ם סמן וש, )ז" יקה ... צריך לומר הבדלה לאחר הקידוש,אם חל במוצאי שבת (ו" ס526
 הבדלת וקדשת את עמך ישראל  ...אלהיו את משפטי צדקך'  ותודיעו ה,דתקיו לן מרגיתא בבבל (ב,  ברכות לג527

הבדלת '  וכוום טובבין קדושת שבת לקדושת י ולכשיגיע ,לומר במקום ותתן לו(י "רשו, )' ותתן לו וכו,בקדושתך
 ומסיים מקדש ישראל ,'אלהיו מועדים לשמחה וכו'  יאמר ותתן לו ה,וקדשת את עמך ישראל בקדושתך

מבדילין  (ב"לבוש ס. )ותודיעו, יום טוב שחל להיות במוצאי שבת אומר באתה בחרתו (ב"ע ס"טור ושו. )והזמים
 דהייו שאומרים אתה בחרתו עד . שיש בו כל סדר ההבדלה,מקומו ותודיעובברכת קדושת היום ואומרים ב

ותתן לו יי אלהיו , עד וקדשת את עמך בקדושתך' ומתחילין ותודיעו יי אלהיו משפטי צדקך וכו, עליו קראת
 . בסידורוכן הוא. )'וכו

והגים באשכז ובצרפת (טור  ).הגו להתעות לאחר פסח ולאחר סוכות(ה סקבא "א ד, קידושין פא' תוס 528
וכן אחר , יש והגים להתעות שי וחמישי ושי אחר הפסח(ע "שוו ,)להתעות שי וחמישי ושי אחר הפסח והחג

  .)ובאשכז וצרפת הגו להתעות(א "ורמ, )חג הסוכות
 ).אלו אין מתעים תעיות י ישראלהטעם שרוב ב (258' ג ע"ח ח"וראה תורת מחם התוועדויות תשמ

ובשביל שימי  (טור). קבוצות אשים ושים לשמוע הדרשה וותין עין זה על זה] שיש[ימות הרגל (שם ' תוס 529
  .)שחוששין שמא מתוך משתה ושמחה באו לידי עבירה (א"א סק"מ. )המועד הם ימי משתה ושמחה אולי חטאו

 שיהיו מסבבין ומחפשין בגות ופרדסים ,יםחייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגל(ג "תקכט סי' וראה גם לקמן סי
 ). שלא יתקבצו שם אשים ושים לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה,ועל ההרות

 .) להיות להם כפרה על חטאם,ומתעין לשלם פרים שפתיו ( לבוש530
וסמכו  (לבוש. )'וגואולי חטאו בי '  ויהי כי הקיפו ימי המשתה וגו,וסמכו אותם על מקרא דאיוב (טור. ה,  איוב א531

כמו שמציו  (א שם"מ. )'אולי חטאו בי וגו' העלה איוב עולות וגו' אקרא דאיוב ויהי כי הקיפו ימי המשתה וגו
 .)באיוב

 ולא שכיח ביה שמחה טובא כל כך כמו בפסח , שאיו אלא שי ימים,אבל אחר עצרת אין והגין להתעות ( לבוש532
 .)כ אחר חג השבועות"משא (א"י סק"ח. ) אין חוששיןחדת דאיו אלא יום אאבל בעצר (א שם"מ. )וחג הסוכות

הגו , שוהגים באשכז להתעות הצבור, בתעיות שי וחמישי ושי שאחר הפסח ואחר החג (ב"ע שם ס"שוב 533
 ).ולקרות ויחל, הראשוים לומר שליח צבור עו בין גואל לרופא



  .535ט"תכ

  .536במועדות מרובה שהוא לפי ,תשרי חדש כל שיצא עד ממתיין הסוכות ואחר

 אין מקום מכל ,537חג אסרו אחר בתשרי להתעות שמותר אלו במדיות שוהגין ואף
  :כך אחר עותלהת להמתין שאפשר כיון ,קבוע 538תעית לכתחלה בו לקבוע רוצין

 שעה ומי ,ב"בה שלפי בשבת התורה קריאת אחר ב"בה שיתעה מי כל לברך ווהגין ג
  .539התעית ימי שלפי במחה התעית עוד לקבל צריך אין ,זה על אמן

 .אמן עיית מחמת להתעות מחוייב איו להתעות שלא מלך אחר כך אם מקום ומכל
 התעית עליו קיבל לא אם כלום בכך אין ,זה מןא ידי על להתעות דעתו היתה שאז ואף

  :540ג"תקס בסימן שיתבאר כמו ,בפיו בפירוש

 מברכין שבת שבאותו לפי ,תשרי או יסן שבתוך בשבת ב"בה לברך שלא ווהגין ד
 ראש שהוא בשבת ב"בה מברכין שאין לומר צריך ואין ,התורה קריאת אחר החודש
 מתחילין שבת אותו ואחר ,541הבא בשבת ךלבר ממתיים אלא ,חשוון או אייר חודש

  .ב"בה להתעות

                                                                                                                                                             
 .)ואז מתעים, דש יסן ותשריוממתיים עד שיעבור כל ח (ע" טור ושו534
 ואין צריך לומר שאין גוזרין תעית על הציבור בכל , אפילו תעית יחיד,ואין מתעין בכל חדש יסן ( סעיף ט535

 .) לפיכך והגין לעשות כולו קודש כעין יום טוב,יצא רוב החדש בקדושה ... החדש
 לפי שהוא מרובה ,ובתשרי אין מתעין בסופו ( לבוש.) לפי שהוא מרובה במועדות,ותשרי יש ליתן בו טעם (י" ב536

 .)ר כךלכך מתעין אח, במועדות
ודוקא לעין הימים שבין יום הכיפורים לחג . כמובא לעיל, שדוקא לעין סוף חודש יסן והגים שלא להתעות 537

הן היו מחכין את  שב,הימים שבין יום הכיפורים לסוכות הן ימי שמחה(ג "תרכד סי' תבאר לקמן סי, הסוכות
כ בימים שאחר "משא).  ואין אומרים תחון, לפיכך אין מתעין בהן אפילו יום מיתת אב ואם,המזבח בימי שלמה

  .אסרו חג
שבכל יום שאין בו (לפי ובא לציון , כמבואר בפסקי הסדור, אלא שמכל מקום והגים שלא לומר תחון בימים אלה

  ).יפורים עד סוף תשריומערב יום כ... דהייו ... תחון 
*  

והגין במדיות אלו להרבות קצת באכילה ושתיה ביום (ח - ז"תכט סי' תבאר לעיל סי, ולעין אסרו חג בעצמו
 ... ולא תעית יום שמת בו אביו ואמו , ואין מתעין אפילו חתן וכלה ביום חופתם,שלאחר החג בכל שלש רגלים
במה  ... ין אין איסור כלל להתעות בו אלא שהמוע הרי זה משובח אבל מעיקר הד,ואיסור זה איו אלא מהג

 מן הדין אסור להתעות , אבל ביום שלאחר חג השבועות,דברים אמורים ביום שלאחר הפסח ושלאחר הסוכות
  ).בו

אבל במוצאי יום טוב האחרון ... במוצאי חג השבועות אסור להתעות מעיקר הדין (ט "תצד סי' וכן הוא לקמן סי
 ). אלא מחמת מהג בעלמא, אין בהם איסור להתעות מעיקר הדין...של פסח ושל סוכות 

 אין קובעין בו תעית כל מקום מ,ואף למהגיו שוהגים שמותר להתעות בתשרי אחר אסרו חג (ב"א סק" מ538
 .)בתחלה

 אין צריך ,אותו מי שבירך ולכך מי שאמר אמן על .וותין מי שבירך כל מי שיקבל עליו להתעות אותם ( לבוש539
  .) קבלהיו צריךומי שעה אמן א (ג"א סק"מ. )לקבל עליו יותר התעית

כל תעית שלא קבלו (ה "תקסב ס' ע סי"תבאר בשו, ולא קיבל עליו בפירוש מבעוד יום, כ אם לא עה אמן"משא
 ).איו תעית, עליו היחיד מבעוד יום

 אבל אם ... ת אין מחויב להתעוכל מקום ומ, לקבלו במחהיו צריך וא, אמן הוי קבלהתשעיי (א"א שם סק"מב 540
אליה רבה . )דאף על פי שעה אמן איו מחויב להתעות(ק יא "תקסה ס' וסי, )הוציא בשפתיו ראה לי להחמיר

 .)ומכל מקום אין מחויב להתעות (ק ו"סכאן 
בשבת שאחר ראש חדש  ( ומהגי חשון)ב"תעית בהבשבת שאחר ראש חדש מברכין  (מהגי אייר) טירא( מהגים 541

 , אייראש חדשומברכין אותן בבית הכסת מיד בשבת הראשון שאחר ר(לבוש . )מברכין התעית שי וחמישי ושי
א "מ). ח מרחשון"ב בשבת ראשון שאחר ר"הגו לברך בה(ק לא "רכ ס' ד סי"ך יו"ש).  מרחשוןאש חדשאו אחר ר

או שהוא , ובשבת שמברכין החודש (ב"י סק"ח). ב"ח מברכין מי שיתעה בה"שאחר רשבשבת הראשון (ק ג "ס
 .)עד שבת הבא, ב"אין מברכין בה, ראש חדש



 אלא .ב"בה בו מברכין ,ב"בה בו לברך שצריך שבת באותו חתוה או מילה יש אם אבל
  :543התורה קריאת אחר 542במחה לברך שוהגין

 צריך ואין ,לאכול מצוה ב"בה בתעית מצוה סעודת שאר או מילה ברית אירע אם ה
  :544ח"תקס' יבס שיתבאר כמו ,כלל התרה

  העומר בימי הנוהגים דינים תצג
  סעיפים' ט ובו

  נישואין וספורת בימי העומר

ד " על כ549 שמתאבלין548 בין פסח לעצרת547 ושלא להסתפר546 שלא לישא אשה 545והגיןא

                                                 
 .י שם"חהובא ב. )ואם יש מילה או חתוה באותו שבת והגין לברכו במחה (ג"א סוף סק" מ542
. ד"ט ס"ראה שער הכולל פכ. פשרבכל מה דא, ולתפלה שלאחריו, ומהגיו להסמיך הקדיש לקריאת התורה 543

ק קודם וקרוב "להתחיל לומר ח(ג אגרת תקג "אגרות קודש ח. קוטרס הסדור אות לא. י יט"סוס' דברי חמי
  .שכ' ע) רסקין(סדור רביו הזקן עם ציוים והערות ). להסמיכו לתפלה בכל האפשרי... לסוף הגלילה 

, ואירע בהם ברית מילה ... שוהגים להתעות אחר פסח וסוכותמיהו תעית שי וחמישי ושי  (ב"א שם ס" רמ544
  .)כי לא הגו להתעות בכהאי גווא , התרהין צריךמצוה לאכול וא

 .ח"לעיל תע סראה , ולעין תעית בכורות בערב פסח
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 545

  ).ד- א"ס(ישואין ותספורת בימי העומר ) א(
  ).ח- ה"ס(והגים איסור זה ג הימים שבהם " ל)ב(
  ).ט"ס(מלאכה לפי ספירת העומר ) ג(

משום ... וששאלתם למה אין מקדשים ואין כוסין בין פסח לעצרת ( שערי תשובה סימן רעח – תשובות הגאוים 546
וכלם מתו בין פסח לעצרת , שכך אמרו חכמים שים עשר אלפים זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מהג אבלות

ומאותה שעה ואילך הגו ראשוים בימים אלו . ותי עלה וכלם מתו מיתה משוה באסכרה.  שלא הגו זה בזהעל
  ). לפי שאין עיקר שמחה אלא בחופה, ולעין קדושין מי שרצה לקדש בין פסח לעצרת מקדש... שלא לכוס בהן 
ומשום אבילות הוא ולא , סח לעצרתומהג בכל ישראל שלא לישא בין פ (קט' ב ע"חץ גיאת "הרישערי שמחה למ

עקיבא וכולן מתו בין פסח ' שים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לר, שכך אמרו חכמים, משום איסור הוא
ומאותה שעה ואילך הגו להתאבל עליהן שלא לישא אשה , וכולן מתו באסכרה, לעצרת שלא הגו כבוד זה בזה

  ). אבל לארס ולקדש לא, בחופה ובכיסהשעיקר שמחה , ודוקא שואין. בימים הללו
כי אין , ל בתשובה שמקדשין"לקדש ולכוס בין פסח לעצרת כתב רב האיי ז(ד , ב קפו"רביו ירוחם תיב כב ח

משום תלמידי רבי עקיבא , אבל אם בא לשאול אם יכוס אומרים לו לא תעשה, שמחה אלא בחופה ובסעודה
הגו כבוד זה בזהשמתו כלן באסכרה בין פסח לעצרת מפ י שלא.(  

שבאותו זמן מתו , והטעם שלא להרבות בשמחה, והגין בכל המקומות שלא לישא אשה בין פסח לעצרת(טור 
וכזה ... אבל לארס ולקדש שפיר דמי , י גיאת דוקא ישואין שהוא עיקר שמחה"וכתב הר. תלמידי רבי עקיבא

  ).הורו הגאוים
אבל לארס , מפי שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא... בין פסח לעצרת והגין שלא לישא אשה (א "ע ס"שו

  .)ולקדש שפיר דמי
*  

ז בתמוז "ווהגין להחמיר שאין ושאים מי (ב"תקא ס' א סי"כמבואר ברמ, וכן הוא המהג גם בימי בין המצרים
  .)ואילך עד אחר תשעה באב

לא רצו לאסור על האבל לישא אשה במשך , )ג" כדלקמן ס,שהוא חמור יותר מימי הספירה (ובאבלות על אביו ואמו
, אפילו בלא סעודה, יום' אסור לישא אשה כל ל (א"שצב ס' ד סי"ע יו"כמבואר בשו, "שלושים"אלא , ב חודש"י

  .)ואפילו לעשות סעודה, ולאחר שלשים מותר אפילו על אביו ואמו
על כל  (ב"שצא ס' ד סי"ע יו"כמבואר בשו, ודשב ח"אמם אסרו על האבל את ההשתתפות בשמחת ישואין כל י

  .)ב חדש" על אביו ועל אמו לאחר י,המתים כס לבית המשתה לאחר שלשים יום
והייו , )והגין רק שהאבל משמש שם אם ירצה... בסעודת שואין  (ג"א שם ס"כמבואר ברמ, וגם בזה הקילו קצת

 .ת המשתתפים בסעודת הישואיןיכול הוא לבוא לשם לשמש א, שאם רוצה לבוא לחתוה
והגים שלא (ב "ע ס"שו). וכן המהג פשוט בייו(י ריש הסימן "ב). יש מקומות שהגו שלא להסתפר( טור 547

  ).להסתפר



  .550אלפים מתלמידי רבי עקיבא שמתו בימים הללו

לעשות  ם כן ומותר ג.552 שמא יקדמו אחר,551אבל מותר לעשות שידוכין בלא שואין
  .553סעודה לאחר השידוכין או לאחר הקידושין

 ואין צריך לומר שלא יעשו ריקודין ומחולות של .554אבל לא יעשו ריקודין ומחולות
  .555רשות

                                                                                                                                                             
  .)ז בתמוז"תספורת והגים להחמיר מי (ד"תקא ס' א סי"כמבואר ברמ, וכן והגים גם בימי בין המצרים

על אביו ועל אמו , על כל המתים מגלח לאחר שלשים יום (ד"שצ ס' ד סי"ע יו"ותבאר בש, ב חודש"ולעין אבלות י
והייו שלא רצו לאסור . )חדשים' ווהגים בג, ושיעור גערה יש בו פלוגתא (א שם"וברמ. )עד שיגערו בו חבריו

 .חדשים' גאו עד , ולכן הסתפקו באיסור התגלחת עד שיגערו בו חבריו, מפי היוול, ב החדשים"התגלחת כל י
שבתוך (ג ימים "מכל מקום אין והגים בהם דיי אבלות אלא בל; ט יום"שהם מ, "בין פסח לעצרת"פ שהוא " אע548
: ל' ט ע"ח. י.בקובץ יגדיל תורה , ר אשר מרגליות מראקשיק"וראה הגהת מה(שבין פסח לשבועות ) ט הימים"מ

  ").שלשה ושלשים ימים"ראה לי דחסר כאן שלשה תיבות 
 .ג ימים אלו"מתי הם ל, כמה דעות) ו- ה"ס(פרטיות מובאות בזה לקמן וב
... ומשום אבילות הוא ולא משום איסור הוא (ץ גיאת שם "הרי). משום מהג אבלות( תשובות הגאוים שם 549

עקיבא ומתאבלין ' מפי שבאותו זמן מתו תלמידי ר(א "לבוש ס). ומאותה שעה ואילך הגו להתאבל עליהן
  ).עליהם

 .)השערות הם דיין,  אלא שלא לגלח,הטעם שאין או והגין אבילות (הגהת צמחב, ז"אבל בפרי עץ חיים שער כב פ
וכולן מתו בפרק , אמרו שים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אטיפרס(ב ,  יבמות סב550

טור ). אסכרה... כולם מתו מיתה רעה ... צרת תא כולם מתו מפסח ועד ע... מפי שלא הגו כבוד זה לזה , אחד
 ).שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא(א "ע ס"ושו

לפי שאין עיקר שמחה אלא , ולעין קדושין מי שרצה לקדש בין פסח לעצרת מקדש( תשובות הגאוים שם 551
י "וכתב הר(טור ). לא אבל לארס ולקדש , שעיקר שמחה בחופה ובכיסה,ודוקא שואין(ץ גיאת שם "הרי). בחופה

אבל (א "ע ס"שו). וכזה הורו הגאוים... אבל לארס ולקדש שפיר דמי , גיאת דוקא ישואין שהוא עיקר שמחה
  ).לארס ולקדש שפיר דמי

ועכשיו שאין מקדשין אלא בשעת (ק ד "י ס"תבאר בח, ")אירוסין וקידושין"ולא " (שידוכין"ומה שהזכיר כאן רק 
 ).מותר לעשות שידוכיןמכל מקום , ישואין

 .ק א"א ס" מ552
ועכשיו שאין מקדשין אלא בשעת (י שם "ח). וראה לי דמותר לעשות באותו פעם סעודת אירוסין(א שם " מ553

  ).מכל מקום מותר לעשות שידוכין ולעשות סעודה, ישואין
אבל ,  סעודת אירוסיןואין עושין): "ב"תקא ס' סי(ע "ח עד התעית תבאר בשו"הה מר, ולעין בין המצרים

ובלבד שלא , ומותר לארס: א"ס, תקמו' ע סי"תבאר בשוש ,כמו לעין חול המועד" (ליארס בלא סעודה מותר
ומכל מקום ראה לי , מותר לעשות שידוכין (ק י"שם סא " במכמבואר, וכן לעין שידוכין). יעשו סעודת אירוסין
  .)ותואפילו בלא רקודין ומחול, דאסור לעשות סעודה

, אבל אירוסין מותר גם בסעודה". ז בתמוז ואילך"שאין ושאים מי): "שם(א "ח תבאר ברמ"ז תמוז עד ר"אבל מי
ובסעודת מצוה  (י"א שם ס"ולמד זאת מהרמ. )ח מותר בסעודת אירוסין"דקודם ר (ק כה"כמבואר באליה רבה ס

ומכל שכן בימי ). ו"ק כ"שער הציון שם ס(ברורה כמבואר במשה , וכן סעודת שידוכין. )וסעודת אירוסין... כגון 
  .וראה דברי חמיה בהגהותיו כאן. הספירה שמותרת גם סעודת אירוסין

אבל מכל מקום גם סעודת האירוסין והשידוכין חשבות , )שאירוסין איה דומה לישואין(וכל זה הוא לעין שמחה 
סעודת  (ו"תמד סט' וסי. )סעודת מצוה... סין ושואין וסעודת אירו (ו"רמט ס'  לעיל סיכמבואר  ,סעודת מצוה

ואפילו הסעודה שעושין כשהחתן משלח סבלוות לכלתו שקורין אותה  ... סעודת אירוסין ושואין... מצוה כגון 
 .)סעודת קין גם היא קראת סעודת מצוה

רק לעשות שמחות יתירות (שם י "ח). וראה לי דאף מי שעשה שדוכים אסור לעשות רקודין ומחולות(א שם " מ554
 ).בריקודין ומחולות הגו איסור

מכל מקום הגו רבים "). קין"או " ווארט(" בזמיו לא רגיל כל כך לעשות ריקודין ומחולות בסעודת שידוכין 555
אפשר לעשות הסעודה גם בימי , ולפי המבואר כאן. לאחרוה לעשות ריקודים ומחולות בסעודת בר מצוה

  ".בל לא יעשו ריקודים ומחולותא", הספירה
אבל ... ח מותר "ז בתמוז עד ר"מי... סעודת שידוכין  (א"כמבואר בדרך החיים ס, וכן הוא לעין בין המצרים

  .)ריקודין ומחולות אסור לעשות בין המצרים בכל עין
לעשות סעודת הרשות מותר : "שהרי מבואר כאן, שלמדים זאת מדין ימי הספירה, ואפשר שכן הוא גם לעין אבלות

והייו שריקוד ומחול חמורים יותר מסעודה ". בלא ריקודין ומחולות ושמחות יתירות, כגון שמחת מריעות
שצא ' ד סי"א יו"כמבואר ברמ, ואילו באבלות הגו לאסור גם סעודת מריעות. שהתירו בימי הספירה, מריעות



 בלא ריקודין ומחולות ושמחות ,556 כגון שמחת מריעות,אבל מותר לעשות סעודת הרשות
  :557יתירות

                                                                                                                                                             
. )ב חדש אם הוא חוץ לביתו" בשום סעודה בעולם כל יוהמהג שלא לאכול. ויש אוסרין בסעודת ברית מילה (ב"ס

  .אם כן אפשר שמכל שכן אסרו הריקודים באבלות, שאסרו גם בימי הספירה, וכיון שריקודים הם חמורים יותר
א "כמבואר ברמ, מכל מקום אסרו לאכול אתם, על מת לשמש, שגם במקום שהתירו ליכס לחתוה, ויתירה מזו

ואוכל בביתו ממה ששולחין לו מן , והגין רק שהאבל משמש שם אם ירצה... ת שואין בסעוד (ג"שצא ס' סי
ואם כן , ולא לעין לאכול שם, שההיתר לשמש מועיל רק לעין הכיסה לחתוה, יוצא אם כן לכאורה. )הסעודה

ורה באבלות שהוא חמור יותר מסעודת מריעות האס, אפשר שאף איו מועיל לעין ריקודים ומחולות שבחתוה
 .ב חודש"י
  ).אפילו סעודת רשות והגין היתר(י שם " ח556

 אלא שזימן אליו אחוזת ,באורחים שאין מעיר אחרת (ג"שז סכ'  סילעילתבאר " שמחת מריעות"וגדרה של 
ואיה , "מצוה גדולה"שהכסת אורחים מעיר אחרת היא , וממשיך ומבאר שם, )מרעהו מבי עירו לסעודת מריעות

 ".סעודת מריעות"ת קרא
  : מויים כאן שלושה דברים שהגו מחמת האבלות של ימי הספירה557
  .שלא להסתפר) א
  .שלא לישא אשה) ב
  .שלא יעשו ריקודין ומחולות) ג

  :ע"אף שלא זכרו בשו, ועוד שלושה דברים שאו והגים בימי הספירה
  .שלא להאזין לכלי זמרה) ד

גזרו שלא לגן בכלי שיר וכל  (ג"תקס ס' סיע "בשול זכר בהלכות זכר לחורבן אב, זה לא זכר בהלכות ימי הספירה
  .וכאן הגו לאסור לגמרי, בשמחה של מצוה, אלא שהתירו בכמה אופים. )מיי זמר

 ק כו"תקא ס' כמבואר באליה רבה סי, בשעה שמותר לעשות סעודת מצוה, וכן זכר איסור זה לעין בין המצרים
  ).א"ו ס"פט, בין המצרים ( וראה טעי גבריאל).ליקח מגין] בתשעה ימים[עצמה אין והגין ואפילו במילה (

 בין מוסיקה חיה של כלי זמר לבין –ובזה גופא , מכל מקום יש מחלקים בזה בין יגוי שמחה לבין יגוי דבקות
הערות "המצוייים בובספרים . ז גרליק"בשם הגרש, 224' ד ע"ראה הלכות ומהגי חב(מוסיקה מוקלטת 

  ).65-66' פח ע'גליון א" ובאורים
כזכר , ב"ובעיקר בשמחת חתוה וכיו, זמר כדי להרקיד את העם- כי בעבר היתה מטרת הכלי, וטעם החילוק בייהם

וכיון שאסרו . )שזה עיקר שמחת חתן וכלה... לגן בכלי שיר בחופות משום כבוד חתן וכלה  (ג"שלח ס'  סילעילגם 
ויש אפילו יגוי , זמר היא לא רק בשביל ריקודים- אמם בזמיו מטרת הכלי.  במילא אסרו גם כלי שיר,הריקוד

  .ב"שמשמיעים בבית או במכוית וכיו, דבקות בכלי שיר
שיש והגים להקל (ג בעומר "אחרי ל) א: (באופן שהוא, )122' ז ע" חללקוטי שיחות(ופעם אחת הורה הרבי להקל 

  ).ולא במוסיקה חיה של כלי זמר(כפי הראה מיירי שם בהקלטה ) ג. (דת מצוהסעו) ב). (בהם
  .שלא ללבוש בגד חדש) ה

גזרו ... כתב רב שרירא גאון  (סט' סי" תשובות ופסקים חכמי אשכז"כמובא ב, היא תקה שההיגו כבר הגאוים
 מהגי ,וזכר גם בלקט יושר. )ושלא לעשות כסות חדשה עד שבועות, חכמים שלא לעשות שמחה בין פסח לעצרת

בשלחן ערוך לא זכר מהג זה לעין . )ג בעומר"ואמר שמותר באושטרייך לקות בגד חדש בל (בעל תרומת הדשן
  .אבל כן הגו, ימי הספירה
ואו (אסור ללבשם בשבת זה ... כלים חדשים  (ו"תקא ס' סיע "ין המצרים תבארה הלכה זו בשווגם לעין ב
  .))ראש חודש ואילךמחמירין מ

  .)ב חודש"הגו איסור כל י... לעשות בגדים חדשים  (ג"שפט ס' ד סי"א יו"תבאר ברמ, ב חודש"ולעין אבלות י
  . שלא לברך שהחייו על פרי חדש) ו

טוב ליזהר מלומר שהחייו בין המצרים על  (ז"תקא סי' סיב , רק לעין בין המצרים–בשלחן ערוך זכר מהג זה 
  .)או על מלבושפרי 

זהרין מלומר שהחייו בימים אלו על ): "46' ע(מובא מהג זה הן לעין בין המצרים " ד" חב–המהגים ' ס"אמם ב
" והגין שאין מברכים שהחייו בימי ספירת העומר): "43' ע(והן לעין ימי הספירה , "וגם לא בשבת, ב"פרי וכיו

  ).עט' ג סי"ח" חקרי מהגים"' ראה מה שליקט בזה בס(
כ בימי "משא, שבבין המצרים והגים להזהר מאמירת שהחייו גם בשבת, ומכל מקום רואים או חילוק בים

אלצו והגים שבימי הספירה אין מברכים  (134' ג ע"ט ח"תשמ" תורת מחם התוועדויות"כמובא ב. הספירה
  ).ח- שיז' א ע"ח(מלך במסיבו וראה גם ה). ג בעומר"מלבד ביום השבת ובל, שהחייו על פרי חדש

וטעם האיסור ראה לי ... י אסר אפילו בשבת "ובכתבי האר (ק מב"תקא ס' א סי"וטעם החילוק בייהם מבואר במ
דהא לא מציו שאבל , אבל אין הטעם משום אבילות, כיון דהזמן ההוא זמן פורעיות אין לברך שהחייו לזמן הזה

  .פ בשבת"לכן הקילו בזה עכ, "זמן פורעיות" הספירה אים קראים כל כך וכיון שימי. )אסור לברך שהחייו



אבל מי .  כיון שעשה מצוה,558 אין קוסין אותו כלום, מי שקפץ ושא בימים הללוב
  :559 קוסין אותו על שעבר על המהג,שהסתפר בימים הללו

 כיון שמותר לו לישא ,560 מי שלא קיים עדיין מצות פריה ורביה או שאין לו מי שישמשוג
 ,562 שחייב להתאבל עליהם מגזירת חכמים,561אפילו בתוך שלשים לאבילות אביו ואמו
 ומכל מקום .563ים הללו שאין אלא מהג בעלמאכל שכן שמותר לו לישא באבילות ימ

  :564במדיות אלו הגו להחמיר

 ,566 דהייו המוהל והסדק ואבי הבן,565 מותרים בעלי הברית, כשיש מילה בימים הללוד
  : להסתפר567ביום שלפי המילה סמוך לערב קודם הליכה לבית הכסת

                                                                                                                                                             
 ).תט ואילך' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"ראה , ליקוט מהגי אבלות שבימי ספירת העומר

 אבל אם ,ת אותו לא עוש ולא מלקוםומי שקפץ וכס אין או קוסי( רעח ' שערי תשובה סי– תשובות הגאוים 558
מי שקפץ וכס אין עושין  (קט' ב ע"חץ גיאת "הרישערי שמחה למ ). לו לכוסםבא לשאול לכתחילה אין מורי

 .)מי שקפץ וכס אין עושין אותו (א"ע ס"טור ושו). אותו
ין ואם קפץ וכס א,  מי שקפץ וסתפר בימי העומר לעוש אותו,מהג העולם (די אות " שיירי כסת הגדולה הגב559

דאם ישואין דחמירא אין עושין אותו כל שכן גילוח דקילא , ולכאורה ראה שהוא משפט מעוקל. עושין אותו
 דבישואין שעושה מצוה בלקחו עזר כגדו לא ראו לקסו מפי ,ואפשר לומר דהטעם הוא... דאין לעוש אותו 

 .ב"הובא באליה זוטא סק. )המהג
בזמן שיש שם , ג לעומר"מה שהגו שלא לישא שים עד ל(ב , סוף האצבע השי אם לוזאו בספר שתי ידות " הר560
ובתאי . או שאין לו מי שישמשו וכיוצא בזה, כגון שלא קיים מצות פריה ורביה, בה וטעם לא חיישין למהגאיס

). ור הואובר, דלא עדיף מהג זה מאבלות של שלשים יום. שטעם המהג הוא מפי השמחה, שלא ירבה בשמחה
 .א"ח ס"פר. ט"הובא בכסת הגדולה הגה

אם לא קיים פריה , אפילו באבלות דאביו ואמו מותר לישא ולבא עליה אחר שבעה(ב "שצב ס' ד סי"א יו" רמ561
 ).ורביה

ובכתה את אביה ואת אמה (ג "א ה"ירושלמי זיר פ). יליף פרע פרע מזיר, שלשים יום מלן(ב , ק יט" ראה מו562
מדברי סופרים (א "ו ה"אבל פ' ם הל"רמב ).'ה ימים שאמר להלן שלשים אף ימים שאמר כאן לירח ימים מ

 שאמר ובכתה את ,ומין סמכו חכמים לשלשים יום. שיהיה האבל והג במקצת דברי אבילות כל שלשים יום
  ). מכלל שהאבל מצטער כל שלשים יום,אביה ואת אמה ירח ימים

 אבל . והייו שלשים יום, דאתיא פרע פרע מזיר, הייו לתספורת,רא שאמרו כן בגמפ"דאע(ופירשו בלחם משה שם 
 דאסמכוהו אקרא דובכתה ה אמר לז,אחרים מין לו זה הגבול של שלשים יום'  שהם הד,לשאר דברים שהזכיר

 דאסמכוהו  לפיכך סמך על הירושלמי, אבל שאר דברים מין,דלא ילפין מזיר אלא גדול שער(ז "ורדב, )'וגו
 דכתיב וגלחה את ראשה ועשתה את צפריה והסירה את שמלת שביה ויליף ,אקרא דובכתה את אביה ואת אמה

 ).שפיר דכל מיי וול והגין שלשים יום
 ).הכא דלא הוי אלא מהגא בעלמא יש להתיר בפשיטות(ח שם " פר563
, לישואין שאין של מצוה, ן שאין לו אשה וביםכגו, ראה לי דאין חילוק בין ישואין של מצוה(' ח ריש הסי" ב564

 .א"י סק"הובא בח). וכך הגו, דבאבלות ישה כזו שאיה אלא מהג לא חילקו בייהם
והיה מגלח זקו ביום שקודם המילה , ר דוד לצהוט היה בעל ברית"מהר( הגהות מהגים מהגי אייר אות מח 565

ומי שהוא בעל ברית או מל (ב "א סוף ס"רמ). לאב להסתפר גם כןוצוה , סמוך לערב קודם כיסה לבית הכסת
 ).מותר להסתפר בערב קודם כיסה לבית הכסת(ק ח "י ס"ח). מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה, בו

מבואר דבעלי , ט"י סימן תק"עיין לקמן בב(ח "י סק"ח). והוא הדין המוהל, הוא סדק, בעל ברית(ד "א סק" מ566
  ).אף שאיו מל בעצמו, ם הסדקים והמוהל ואבי הבן הימולברית קראי

בעלי הברית דהייו (ח "תע ס' וסי, )והקרובים ובעלי הברית דהייו המוהל והסדק(ז "רמט ס' וראה גם לעיל סי
 ).כיון שיום טוב שלהם הוא, המוהל והסדק ואבי הבן

ם "כבר הורה זקן מרא ורבא מהרר(בימי הספירה תבאר בפחד יצחק ערך מוהל סדק ואבי הבן בעין תספורת  567
ואי אפשר להם להסתפר , שהטעם מפי שבמקומות ההם והגין למול בבית הכסת בזמן תפלת שחרית, ו"זכות ר

כ התיר דוקא "והריי מוסיף על דבריו שאעפי, לכך הורה להסתפר סמוך לערב ביום שבלפי המילה, ביום המילה
 ).ת להתפלל ערביתקודם כיסה לבית הכס



  ג הימים שבהם נוהגים איסור זה"ל

הם מתחילין מיום ראשון של ספירת העומר ומסיימין  ש569 יש אומרים,568ג ימים" לה
  .ד אלף" שבאותו יום מתו האחרוים של הכ,ג בעומר"בל

 לפי שבו ביום 571 ואין אומרים בו תחון,570לפיכך והגין קצת להרבות בשמחה ביום זה
  .פסקו למות

 מכל מקום הרי לעין אבילות יום האחרון או אומרים ,ואף שמתו מקצת מהם ביום זה

                                                 
ג ימים "אין זה אלא במשך ל, )והגין שלא לישא אשה ושלא להסתפר בין פסח לעצרת ( מה שתבאר לעיל סעיף א568

וראה ". שלשה ושלשים ימים"שיש מי שרוצה לגרוס שם , ראה לעיל שם(' יש אומרים כו, ג ימים אלו" ול.מהם
  ).1קלה הערה ' ב ע"שלחן המלך ח

  :הן ארבע דעותומבאר כאן שתים ש
  .ג בעומר אחר שהאיר היום"ג הימים הם מפסח עד ל"של, שבסעיף שלפיו' דעה הא) א(
  .ג בעומר"ג הימים הם מפסח עד תחלת ליל ל"של, שבסעיף שלפיו' דעה הב) ב(
  .אייר עד ערב חג השבועות' ג הימים הם מב"של, שבסעיף הבא' דעה הא) ג(
  .דראש חדש אייר עד יום הראשון של ימי ההגבלה' ימים הם מאג ה"של, שבסעיף הבא' דעה הב) ד(

  .יבאר איך והגים) סעיף ז(ואחר כך 
 ).תיח ואילך' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"ראה , ליקוט הדעות והמהגים בזמן זה

ל מגירודא "זרחיה הלוי ז' רושמעתי בשם , ג בעומר ואילך"מהג בצרפת ופרוביצא לכוס מל(קו '  המהיג סי569
כדתן שואלים בהלכות , ומאי פורסא פלגא, שמצא כתוב בספר ישן הבא מספרד שמתו מפסח ועד פרוס העצרת

  .)ג בעומר"ו יום קודם העצרת זהו ל"וט, יום ופלגא ט״ו יום' פסת קודם לפסח ל
, אבל בספר ישן הבא מספרד).  עצרתתא כולם מתו מפסח ועד (הוסח הוא) ב, יבמות סב(והייו שבגמרא שלו 

אין פרס (א , כדאמרין בבכורות ח, ו יום קודם העצרת" עד ט–שפירושו , "מפסח ועד פרוס העצרת"הוסח הוא 
   .ג בעומר"וזהו ל). ו יום"פחות מט

אז שאמרו ש, ג לעומר ואילך"ויש מקומות שוהגין לישא אשה ולהסתפר מל(הובא באבודרהם תפלות הפסח בסופו 
 וכן הוא...). ר זרחיה הלוי שמצא כתוב בספר ישן הבא מספרד"וכן כתב אבן הירחי ששמע בשם ה, פסקו מלמות

  ).ג בעומר ואילך שאז פסקו מלמות"מל ויש מסתפרין(סוף מהג של פסח ) טירא(במהגים 
' פר, י אבן שועיב"ות הרתבאר בדרש). ג בעומר"ולא ל(ד בעומר "ו יום קודם העצרת מתחילים אחרי יום ל"ואף שט

באמרם פרס הפסח , והוא חמשה עשר יום העצרת, שמעתי שיש במדרש עד פרס העצרת(דפסח ' בדרשת יום א, צו
וכשתסיר חמשה עשר יום מארבעים ותשעה יום שארו שלשים , שהם חמשה עשר יום ביסן ובתשרי, פרס החג
ה "וכ). כי מקצת היום ככולו, שלשים וארבעה בבקרומגלחין ביום , והה הם שלשים ושלשה שלימים, וארבעה
 לפי שמקצת היום ,ד" ומקצת יום ל,ג לעומר הוא אסור"ולפי זה ראה שכל היום של ל(קעח ' א סי"ץ ח"בתשב

ואין להסתפר עד , שאומרים שאז פסקו מלמות, ג לעומר"והגים שלא להסתפר עד ל(ב "ע ס"ה בשו"וכ). לווככ
  ).ד בבוקר"יום ל
דסבירא לן דאז פסקו  (ק א"ז ס"ובט. )ג"ובמדיות אלו אין והגין כדבריו אלא מסתפרין ביום ל (א שם"רמאבל ב

  .ודעה זו מבאר כאן רביו. )למות לגמרי
ק "וכמבואר בפרי מגדים משבצות זהב ס, "פרוס עצרת"ל של "ג בעומר לבין לימוד ה"אין קשר בין ל, ולפי דעה זו

ד מי מתו "דביום ל, קצה קצת,  שאז פסקו מלמות,ג"ן דלא הגו איסור רק עד לז שכתב לדיד"ודברי הט (א
  .)כמו שכתבתי לדעת המחבר, בבוקר

וכן ראה ממה שהגו בכל ,  לאו דוקא פרוס ממש,ופרוס העצרת הזכר בדין זה(ש "אבל בערך לחם למהריק
פרשים פרוס עצרת שהם חצי הימים שבין ואולי מ. ג"ושלא לומר תחוים ביום ל, ג"המקומות לישא אשה ביום ל

ג "ויום יח הוא ל, ז באייר"חציים עד סוף יום י, ד"בסיון שהם ל' ט ימים של אייר וה"דהייו כ, יסן לעצרת
  .)לעומר

ש כאן עד "מ, ואם כן אפשר שלפי דעה זו, שלפעמים פרוס הוא יותר מחצי, )ז"לד ס' ח סי"או(' וכעין זה בדברי חמי
 .ז ימים לפי העצרת"שהוא ט, ג בעומר" הכווה שמתו עד ל,פרוס עצרת

ומרבים בו קצת (ב "א ס"רמ). ג בעומר יום שמחה"עושין ביום ל(ל דיי הימים שבין פסח לשבועות " מהרי570
 ). שמחה

, מרג בעו"ח באייר שהוא ל"בי(מהגי אייר ) טירא(מהגים ). ג בעומר אין ופלין"בל(קל ' סי) קלויזר( מהגים 571
ובשחרית אין . ח באייר"ג בעומר לעולם הוא י"ל(ל דיי הימים שבין פסח לשבועות "מהרי). אין ופלין כל היום

 ).ואין אומרים בו תחון(א שם "רמ). אומרים תחיה



 לפיכך כשוהג אבילות שעה אחת או פחות ,572ה"שצ' ד סי"ש ביו" כמ,מקצת היום ככולו
 ומותר לו , די בכך,ג" בל574 עד לאחר שהאיר היום573 דהייו שמוע מלהסתפר,ג"ביום ל

  .577ג ואילך" וכן מל.576 ולישא בו אשה, לאחר שעברו משהו מהיום575ג"להסתפר בל

  .578ב שבת מפי כבוד השבתג באחד בשבת והגין להסתפר בער"ואם חל ל

 לפי שאין אומרים ,579ג עצמו יזהר שלא להסתפר קודם אור היום"ומכל מקום אפילו בל
 ולא פסקה אבילות עד ,580 אבל לילה אפילו כולה איה ככל היום,אלא מקצת היום ככולו

  .למחר ביום

  .581ג"ולכן אומרים תחון בתפלת המחה של ערב ל

ג " לפי שסומכין שבתחלת ליל ל,ג"ון במחה של ערב לויש מקומות והגין שלא לומר תח
 כמו שאין אומרים במחה , ולכן אין אומרים תחון במחה שלפיו.582פסקו האבילות

                                                 
כיון שהץ החמה , לא שא מקצת יום שביעי לא שא מקצת יום שלשים, דמקצת היום ככולו(א "ע שם ס"שוב 572

  ).בטלו ממו גזרת שלשיםביום שלשים 
 .ומתי לא, מתי אומרים מקצת היום ככולו, ה- שמא' א ע"וראה שיעורי הלכה למעשה ח

כיון דכבר הג איסור בשב , דהייו שאיסור גיהוץ ותספורת בזה סגי בהץ החמה(ה "תב סק' ד סי"ז יו" ראה ט573
 ).ואל תעשה די בכך

; )בבוקר... ואין להסתפר עד (ע שם "שו). כי מקצת היום ככולו, רבבק... ומגלחין (י אבן שועיב שם " דרשות הר574
 .ג"וכאן ביום ל, ד"אלא שהם מדברים ביום ל

 ).ג"מסתפרין ביום ל... ובמדיות אלו (ב "א ס" רמ575
). מסתפרין וושאין... ג "שביום ל... ובאלו הארצות והגין או ... ולפי זה לישא אשה גם כן מותר (ב " לבוש ס576

ולפיכך במקום שוהגים היתר בתספורת , י"וכמו שכתב הב, ודע דתספורת ושואין הכל דבר אחד(ג "חדש ספרי 
ג "ודע דכשם שמותר להסתפר מל(ג ואילך "לעין מיום ל, ש ויש"ה ומ"ד י"ש הב"והייו מ). הוא הדין לישואין

. )ר דוד אבודרהם"וכן כתב ה, שהדכיון שפסקו אז מלמות למה יהא אסור לישא אי, ואילך כך מותר לישא אשה
 ".ג לעומר ואילך"שוהגין לישא אשה ולהסתפר מל: "שהוא המובא לעיל מאבודרהם

 ).569הערה ( שבזה מודים גם כל הפוסקים דלעיל 577
ר חזקיה "וכן שמעתי שמה... לפיו '  ביום והתרתי לספר' ג בעומר ביום א"ל(א ' י ווייל דיים ומהגים סי" מהר578
  ).מיהו אם חל ביום ראשון והגין להסתפר מיום ששי לכבוד שבת(ב "א ס"רמ). ז התיר גם כן"ל ווישויל"ז

 .)יש להתיר להסתפר בערב שבת מפי כבוד השבת... אם חל בשבת ... ח אייר "ר (ח"וראה גם לקמן ס
). ולא מבערב, ג בעומר בעצמו"ואין מסתפרים עד יום ל, ל עוד"ב מהריוכת(ל "ק א בשם מהרי"ס  דרכי משה579

ג "ואין מסתפרים אלא בל(ש ויש מסתפרים "ה ומ"ח ד"ב). ולא מבערב, ג בעצמו"ואין להסתפר עד ל(א שם "רמ
  ). ולא בלילה,עצמו ביום
איך לומדים זאת מדברי ) 581הערה (ראה לקמן , ג בעומר"ל עצמו לא תפרש שלא להסתפר בליל ל"ואף שבמהרי

 .ל"מהרי
שיירי ). כיון שהץ החמה ביום שלשים בטלו ממו גזרת שלשים(א "שצה ס' ד סי"ע יו"בשו,  כמבואר לעין אבלות580

 ).דאבלדומיא , לא בלילה, ולא שייך לומר מקצת היום ככולו אלא ביום(י אות א "כסת הגדולה הגב
ל כתב המהג באשכז שבשחרית אין אומרין "ומהרי(ק ו "י ס"ח). ובשחרית אין אומרים תחיה(ל שם " מהרי581

הוא , ג בעצמו"ואם כן מה שכתב הרב גם כן דאין להסתפר עד ל. מה שאין כן בערב אומרין תחה, תחה
 ).מרו לי שאומרים תחון באותו מחהוא... חקרתי (מלבושי יום טוב על הלבוש כאן ). על פי מהגו, ל"ממהרי

לא (לבוש שם ). וערב שלפיו, אין ופלין כל היום, ג בעומר"ח באייר שהוא ל"בי(מהג חדש אייר ) טירא( מהגים 582
ומכל מקום שמעו אף לדברי המחבר (לפירוש מלבושי יום טוב שם ). ג"לכך מסתפרין ביום ל, ב ימים"מתו רק ל

, לאותן הוהגין שלא לומר תחה מבערב(י שם "ח). אין אומרים תחון במחה...  מסתפרין ג"שאף בליל ל] הלבוש[
דעת הלבוש (ק ו "אליה זוטא ס). וכהאי גווא כתב המלבושי יום טוב, דהא בהא תליא, הוא הדין דמותר להסתפר

 אין אומרים תחון ופילת ...ג בעומר "ל... גם במחה ערב (ה בסידור לפי ובא לציון "וכ). ראה דמותר בלילה
  ). אפים

*  
העיר רביו לקמן , )ב יום"שלפי דבריהם אין והגין אבילות אלא ל ... ג פסקו האבילות"שבתחלת ליל ל (דעה זולפי 

  ).590הערה (ויתבאר לקמן ". ח ובלבוש"ל ובב"ע במהרי"וצ: "סעיף הבא
ג "הכווה שמתו עד תחלת ליל ל, ש עד פרוס עצרת"מ, אפשר שלפי דעה זו, )569סוף הערה (ור לעיל ולפי האמ
 .ז ימים לפי העצרת"שהוא י, בעומר



  .584 שלילם כיומם,583שלפי שאר הימים שאין אומרים בהם תחון

שלפי דבריהם אין והגין  (586ג" ולישא בליל ל585 להסתפרם כןולפי מהגם מותרים ג
  ):ב יום"לא לאבילות א

                                                 
ג בעומר "לגם במחה ערב ראש חדש וערב חוכה וערב פורים גדול וקטן וערב (לפי ובא לציון  כמבואר בסדור 583

 .)ו בשבט אין אומרים תחון ופילת אפים"ו באב וערב ט"וערב ט
אבל במחה שלפי ערב ראש השה וערב יום כפורים  (שם(כמבואר בסדור , כ ימים אלו שאין לילים כיומם" משא584

  .)וערב פסח שי ופלין
,  על פיהם בערב ראש השה בתפלהאין ופלים (ג"תקפא ס' ע סי"והייו כיון שלעין ערב ראש השה תבאר בשו

לכן , הייו שאין לילו כיומו, וכיון שופלין על פיהם באשמורת. )פ שופלים על פיהם באשמורת בסליחות"אע
  .ופלין במחה שלפיו

וגם אין אומרים קודם עלות השחר , אין אומרים בו תחון (ד"תרד ס' סי לקמן כמבואר, וכן לעין ערב יום כפורים
לפי שאין חושבין אותו יום טוב אלא מעלות , ויש מקומות והגין להרבות בסליחות. ה סליחות כבשאר ימיםהרב

לכן ופלין במחה , ואין לילו כיומו, וכיון שאיו יום טוב אלא מעלות השחר". אבל לא בלילה, השחר ואילך
  .שלפיו

ר הזקן "בוגע לפסח שי מדייק אדמו (ג"בשוה, 1056' ב ע"מ ח"תשד" התוועדויות"שתבאר ב, וכן לעין פסח שי
, לכאורה(עיקר עין פסח שי צריך להיות , )ג ליישבו"וצע( כי בזה חידוש גדול –" ד באייר"ופסח שי שהוא י"
 ד"ישהוא ) "מחדש( ולכן מוסיף –) מחה( התמיד לאחריואפילו הקרבתו הוא , ו"בליל ט) ד פסח ראשון"ע

  .")באייר
, אלא שוהגים שלא לאמר תחון כל היום, ד בין הערבים"וגם ביום י, ו" יום טוב פסח שי הוא בליל טוהייו שעיקר

  .לכן ופלין במחה שלפיו, וכיון שאין לילו כיומו. והייו מעלות השחר
, אם פסקה האבלות בבוקר, ל"תלוי הדבר בשתי הדעות ה, ג בעומר"ולכן גם כאן לעין תחון במחה של ערב ל

ממלבושי יום טוב , )582הערה (וכמובא לעיל . ולילו כיומו, ג"או שפסקה האבלות בתחלת ליל ל, ואין לילו כיומו
  ".דהא בהא תליא", י"וח

*  
, לא לילה ממש אם טובשאין חושבין ליו (ה"תרד ס' כדלקמן סי, אמם לעין ערב יום הכיפורים יש דעה אמצעית
ובשאר ימים שאין אומרים בהם תחון אין אומרים תחון , תשרי' שהרי אומרים תחון אחר תפלת המחה של ח

  .)מכלל שערב יום כיפור אין מחזיקין ליום טוב אלא מצאת הכוכבים ואילך, אפילו במחה שלפיהם
אומרים תחון אחר "ולכן , "הכוכבים ואילךאין מחזיקין ליום טוב אלא מצאת "ומכל מקום , והייו שלילו כיומו

  ".תפלת המחה
מזה פקא מיה לעין ' מכל מקום אפשר שיהי, ג בעומר"ואף שבזה לא ישתו שתי הדעות המובאות כאן לעין ל

 בקריאת –שי בודאי אין אומרים תחון - בליל פסח (1971' ג ע"ה ח"לפי מה שתבאר בהתוועדויות תשמ, פסח שי
  .)המטהשמע שעל 

 ולכן אף שאומרים תחון ".אין מחזיקין ליום טוב אלא מצאת הכוכבים"ש, ערב יום כיפורוהייו כמובא לעיל לעין 
 .בקריאת שמע שעל המטה,  אין אומרים תחון בליל פסח שי–במחה שלפיו 

א ביאר כן באליה זוטא "וגם בדעת הרמ". דהא בהא תליא", י"ום טוב וחממלבושי י) 582הערה ( כמובא לעיל 585
רוצה , דאפשר דמה שכתב ולא מבערב, ראה לי... ג בעצמו ולא מבערב "א ואין להסתפר עד ל"ש רמ"מ (ק ו"ס

ם וכן פסק מלבושי יו] ... ג בעומר יכול להסתפר"אבל בליל ל[ג "ב סמוך לערב עד יום ל"לומר שלא יספר ביום ל
 ).ממה שאין אומרים תחון בערב, טוב

  ).576הערה ( כדלעיל 586
, ל"ה 'ראה לכאורה שפוסק כדעה הב, ג בעומר"והה בפסקי הסדור פוסק שאין אומרים תחון במחה של ערב ל

  ".ג"לפי מהגם מותרים גם כן להסתפר ולישא אשה בליל ל"ואם כן 
בדוקא ] לעשות החתוה[אם מאיזה טעם רוצה  (תקעא'ח אגרת ב"אגרות קודש חבע "ר זי"ק אדמו"אמם כתב כ

אבל לא בליל אור ליום ' יש לעשותה ביום ו, אזי מפי החילוקי דיעות שיש בזה כמבואר באחרוים, ג בעומר"בל
, "'בליל אור ליום ו"ה שלא לעשות החתוה ומכל מקום הור, ק"ג בעומר חל באותה שה ביום ועש"והייו של. )'ו
  .כמובא לעיל, "מפי החילוקי דיעות שיש בזה"

שלא ', יש להחמיר כדעה הא) ותספורת(הה לעין חתוה ', ואף שלעין תחון מקיל רביו הזקן בסדור כדעה הב
  .ג בעומר"אלא ביום ל) ג בעומר"בליל ל(לעשותה 

 שיחות קודש ,ז"ג בעומר תשל"שכך אמר בשיחת ליל ל, יל הרבי בזה יותרמכל מקום ראה שבשים המאוחרות הק
, כ"אעפ, פ אז אין שלחן ערוך איז דער אלטער רבי יט מכריע בבירור צווישן ביידע דעות"אע (703' ז ע"תשל

ז אי, ג בעומר זאגט מען יט קיין תחון"וויבאלד אז ער האט ארייגעשטעלט אין סידור אז במחה פון ערב ל
 .)ג בעומר הויבט זיך שוין אן פון בייאכט" אז דער עין פון ל,ס איז ער מכריע"דערפון פארשטאדיק אז סוכ



  .לחודש אייר ומסיימין בערב שבועות' ג ימים אלו מתחילין מיום ב" של587 ויש אומריםו

 מכל מקום כיון שאין היתר אלא לאחר ,588ג בעומר"פ שמותר להסתפר ולישא בל"ואע
ג ימים שוהגין " לחשבון הלם כןג בעומר ג" לכן עולה הל,שעבר מקצת היום שהוא ככולו

  ).590ח ובלבוש"ל ובב" במהריע"וצ (589בהם אבילות

                                                 
לפי שראש חודש הוא כמו יום טוב ואין להוג בו , ויש והגים להסתפר בראש חודש אייר(ה ויש והגים "י ד" ב587

אלא לוהגים איסור , ין אבלות והג בהםלא אמרו דשי ימים של ראש חודש א... דבר שהוא משום אבלות 
 ).דבלא שי ימים דראש חודש משכחת שלשים ושלשה יום, תספורת עד עצרת

 .אייר עד ערב חג השבועות' ג הימים הם מב"של,  אף לדעה זו588
פ שמסתפרין ביום "ואע. ג יום עד עצרת"כשמסתפרין עד ראש חדש אייר וראש חדש בכלל שארו ל(ק ה "א ס" מ589
 ).וכיון שהגו איסור במקצתו דיו, מכל מקום הא קיימא לן מקצת היום ככולו,  ואם כן חסר יום אחדג"ל
וכיון שלדעה זו לא פסקו למות ; ג בעומר לדעה זו"קדים להביא את תוכו של יום ל, ד"ע לע" לפי שבאר הצ590

  ?"!ג בעומר" בלשמותר להסתפר ולישא", ג בעומר הוא יום שמחה"אם כן מדוע ל, ג בעומר"בל
י "ולעשות יום משתה ושמחה בח, בכל לב ופש' שישו ושמחו בה): "אגרת פו(קודש שלו - אגרותרביו בוהה כתב 

  ".י"יומא דהלולא דרשב, אייר הבא עליו לטובה
 ג בעומר ירבה בשמחה לכבוד"יום ל): "רכג' סי, ד"שדפס בשת תק(א בספרו מורה באצבע "דורו החיד- וכן כתב בן

  ".כי הוא יומא דהילולא דיליה, ע"י זי"רשב
, עירובין ד(י "וכן מפרש רש. או יום שמחה, המובא בתלמוד פירושו בדרך כלל יום חתוה" יומא דהילולא"ואף ש
כי אחרי , י"של רשב" יום שמחתו"מקום לשער שפירושו שהוא ' וגם כאן הי". דומה לחופה... כהלולא דמי ): "א

  .י מאלו ששארו בחיים"הרשב' הי, ידי רבי עקיבאד אלף מתלמ"שמתו כ
להבין היטב עין  (תל' ב ע"ב ח"ר הזקן תקס"מאמרי אדמו' תפרש יותר בס" יומא דהלולא"אמם האמור כאן 

ה שהיה "י ע"דרשב' הלולי (ב, ח דש"ה בסידור עם דא"וכ. )ה"י ע"ג בעומר כשסתלק רשב"בל... י "הילולא דרשב
  .) הילולאראתלקות שלו הקהס... ג בעומר "בל

  .)כי מת אז, י"ג בעומר הוא מילולא דרשב"ויום ל (ב דרוש יא"וכן כתב רבי יהותן אייבשיץ בספרו יערת דבש ח
, י"ג לעומר הוא יום שמחת רשב"דיום ל (ק ד"תצג ס'  סי)ח"שדפס בשת תקל(א בספרו ברכי יוסף "וכן כתב החיד

והוא יומא , ג לעומר"י היה יום ל"וגם כתבו דפטירת רשב, ש ויטאל"רהכוות שסידר מה' וכן משמע שם בס
  .)דהלולא דיליה

א הלוי כי הוא היה והג לומר חם בברכת "העיד לי הר (ז"שער כב פ, ה"והכווה לפרי עץ חיים מהדורת תקמ
זה למה הוא אמור לאיש ה, שאמר לי, י הקבור שם"ה בשם רשב"ל ה"וכשמסיים אחר התפלה אמר מורי ז, תשכון

  .)ג בעומר"י ביום ל"והטעם שמת רשב... אומר חם ביום שמחתי 
' לסי, ז' בליקוטים שבסופו סי, )ה"שדפס בשת תקס(בספרו מראית עין , א ממקור זה"אבל אחר כך חזר בו החיד

 בפרי עץ כן כתב, ג לעומר"ע בל"ה זי"י ע"דיש מי שכתב דפטירת רשב,  בברכי יוסף בסימן זהה שכתבתיומ (תצג
ג בעומר "ומהו אם כן המקור לדבר זה של. )עות סופרל היה ערבוב וט"סחאות כתבי אריזאך כבר ודע דבו, חיים

  ?י"הוא יום ההסתלקות של הרשב
ג "י בל"שכבר תפרסם מכמה דורות בכל העולם עין הילולא דרשב (ז"לד ס' סי, ח"או' ת דברי חמי" בשותבאר

, ל"ז רביו ז"מוח' וכבר אמר על זה דרוש מפי קדוש ה, )ל"לזה בזהר או בכתבי האריזומסתמא יש מקור (בעומר 
ג בעומר "ובדרוש שבסדור שער הל. י הוא הלולא ובשאר הצדיקים הוא יום תעית"בטעם שביום הסתלקות דרשב

  .)ג בעומר דוקא"זכר עין שייכות הסתלקות והלולא זו לל
ב "ג ספירת העומר פ" ח)ב"שדפס בשת תצ(שזה זכר גם בחמדת הימים ) 82' גליון תתס ע(וראה הערות ובאורים 

ווהגים בליל , ה מן עלמא"י ע"ג לעומר הוא יומא דאתפטר רשב"ומצא כתוב בספר הקדמוים שיום ל (ג"ליל ל
  .)ושמחים בהילולא דיליה זה לימוד רזין דחכמתא דילה ובאדרא זוטא וששים

*  
בתיאור ההסתלקות , שבזהר" הילולא"הה כאן הכווה ל, לולא פירושה חתוה ושמחהואף שכבר הובא לעיל שהי

וכלהו זמיין בההוא עלמא , חמיא דכלהו חדאן בהאי הלולא דילי (א"סע, ג רצא"י באדרא זוטא זח"של רשב
. ) משכבותםשמעו קלא עולו ואתו ואתכשו להילולא דרבי שמעון יבא שלום יוחו על (ב, ושם רצו. )בהלולא דילי

  ".יום הילולא"לכן מכים יום זה בשם , י יום שמחה"אצל הרשב' והייו כיון שיום ההסתלקות הי
המתעה תעיות של  (ג- ב"רמט סי'  סידלעילכ, )ולא יום שמחה(ואף שבדרך כלל היאר צייט הוא יום אבל ותעית 

תעית יום שמת בו אביו  (ט"תכט ס' וסי. )מואו ביום שמת בו אביו וא... פ "תק' ימי מיתת הצדיקים שיתבאר בסי
 או ימי מיתת ,הרי שיום שמת בו אביו ואמו. )תעית יום שמת בו אביו ואמו (ז"ושם סי. ))שקורין יאר צייט(ואמו 

  . ולא יום הלולא, הוא יום תעית,צדיקים
מצוה לשמוח ... ג בעומר "ביום ל: ו"א מ"במשת חסידים מסכת אייר פ (תתצג'ו אגרת ט"קודש חכ- אגרותב תבאר

ת "שו. ג"ד סרל"ס חיו"ת חת"ט בזה בשו"ומזה מעה להשקו). א"סע, רצא. ב, ג רפז"עיין זח... (י "שמחת רשב
ומה שהקשו דהא אדרבא בהסתלקותן של . ג"ח סתצ"ע או"כ שו"וראה גם כן . ד ועוד"ח סי"חאו' שם ארי



                                                                                                                                                             
ועל פי מה שכתב , )ח שם"עיין בפע(לשמוח בו י צוה "דרשבעומר ג ב" דשאי ל– על פי גלה –ל "י, צדיקים מתעין

  .1002' ג ע"ראה גם לקוטי שיחות חו ).ל"ואכמ. הדין דשומעין לו) ט"ד סק"ד סשמ"ך יו"הובא בש(ו "במהרי
דהה לכאורה למה , ג בעומר"י בל"להבין עין הילולא דרשב (תרסו' ר האמצעי ויקרא ע"וראה גם מאמרי אדמו

למה לא קרא הילולא ביום מיתת ... והלא ידוע שקבע תעית על מיתת הצדיקים ,  הילולא דוקאקרא בשם
וגם לא על משה , וגם לא על דוד ושלמה ומלכים צדיקים', וביאים כו] ואמוראים[צדיקים גדולים כמוהו בתאים 

  .)ואהרן ואבות
 מיתת כי הזוהר מספר שודע לו (ג, יך שמיי יכמבואר באלש, י אלא גם בכל הצדיקים"שלא רק ברשב, ויתירה מזו
  .)הלולא ז״ל קראו הצדיק סלוק אל ל כןע, עליון עשה זווג כי הלמעל ית׳ לפיו גדולה שמחה היא הצדיק

כי כשהצדיק פטר מן העולם עשה ייחוד למעלה בין שם ) ויחי' פ(והוא הודע מספר הזהר  (א, ז שם בהר כה"ועד
  .)ומרגלא בפומייהו לקרא לסילוק הצדיק הילולא. הגדול כשמחת חתן וכלההמיוחד לשכיה לשם 

ומטעם זה (' ל דגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן כו"ארז (קמז' ו ע"ר הזקן תקס" מאמרי אדמופר בסן הואוכ
  .))ל"א וד"ש במ"כמ',  אצלם בשם הילולא כוראק

שיום הסתלקות הצדיקים שעסקו בפימיות התורה  (סג' ב ע"המאמרים מלוקט ח'  ס,ו"פ ויצא תשמ"ובמאמר ש
ז הוא בוגע ליום ההסתלקות דכל הצדיקים שעסקו בפימיות "ועד, י"כמו הילולא דרשב(בשם יום הילולא ' ק

  .))התורה
*  

והייו שכן כתב , ג בעומר הוא יום שמחה" שלהראשויםוכל זה איו מספיק לבאר את מה שהובא בפוסקים 
  .ל" זמן רב לפי האריז–קים בדברי הפוס

שלא ', אמם לדעה השי, מובן מהי השמחה, שביום זה פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, ובשלמא לדעה הראשוה
  .ג בעומר ליום שמחה"אם כן מה טעם קבעו ל, פסקו למות עד לפי חג השבועות

, ואין אומרים בו תחון, תפרין וושאיןג דוקא מס"שביום ל... ובאלו הארצות והגין או  ( בלבוש סעיף בתבאר
, ל דבו ביום בלבד לא מתו"משום דקי, ולפי מהגיו זה הוא טעמא אפשר. ולא לפיו ולא לאחריו עד העצרת

  .)ובימים שלאחריו חזרו ומתו עד העצרת
,  להסתפר בודוקא, ג בעומר"ואולי יש איזה טעם דבחרו דוקא ביום ל (ק א"תצג ס' סי, ובפרי מגדים משבצות זהב
  .)למהג שי, ולומר מקצת היום ככולו

  :וכדלקמן, ועל זה מעיר בצריך עיון, אמם כאן דן ברביו בטעם האמור בראשוים
ל "כ מהרי"וכ, ג ומרבין בו משתה ושמחה קצת"והמהג פשוט הוא להסתפר ביום ל (ק א"תצג ס' בדרכי משה סי

  .)ל זהוכתב טעמים ע, ג"ומהגים דיש להסתפר ביום ל
משום דמתו רק , ג בעומר יום שמחה"עושין ביום ל (ל דיי הימים שבין פסח לשבועות"והייו מה שתבאר במהרי

ט "והשתא דל מן המ, וכל יום שאין אומרים תחה לא מתו, הימים שאומרים בהן תחיה בשבעה שבועות העומר
מצא דלא , ב"פשו להו ל, שבתות' וז,  ואחד לסיוןלאייר' ב, ח"ימים דחל בהן ר' וג, ימי החג' ז, יום של הספירה

  .)ב ימים שמתו עושין למחרתן שמחה לזכר"לכן כשכלו אותן ל, ב ימים"מתו רק ל
, יום... ג "כי מה שאמרו ל, בתוספות פירשו (דפסח' בדרשת יום א, צו' יהושע אבן שועיב פר'  מדרשות רומקורו

שארו , מי ראש חדש שהן ששה עשר יום שאין אבלות והג בהםכשתסיר שבעת ימי הפסח ושבעה שבתות ושי י
  .)וזהו מאמרם ל״ג יום לעומר, ג"מן הארבעים ותשעה ימים ל

אי מי  ...ואין אומרים בו תחון , ג דוקא מסתפרין וושאין"שביום ל... ובאלו הארצות והגין או (ב "ובלבוש ס
כי ביום שאין , ג ימים"לסימא בעלמא שלא מתו אלא לג זה אלא "טעמא הוא כדאיתא בתוספות שאין יום ל

ויום , ימי ראש חדש אייר' וב, שבתות עד העצרת' ואחר כך ו, ימי פסח' ואם כן כשתסיר ז, אומרים תחון לא מתו
  .)ג ימים שמתו בהם"ולא שארו אלא ל, ז יום שלא מתו בהם"הרי ט, של ראש חדש סיון' א
והייו טעמא לפי שאו תופסים עיקר כדברי התוספות שכתבו , ג עצמו"סתפר ביום לבמדיות אלו והגין לה(ח "ובב

ובשבע , ומצא שלא מתו בשבעת ימי הפסח, שלא מתו אלא בימים שאומרים תחה בהם, האחרוים משמם
אלא שמאחר שאי אפשר . שהם שבעה עשר ימים, ובשי ימים של ראש חודש אייר ובראש חודש סיון, שבתות
. שארו שלשים ושלשה שמתו בהם, מי הפסח בלא שבת מצא שאים רק ששה עשר ימים שלא מתו בהםלשבע י

ואין מסתפרים , ג עצמו מטעם שתבאר דמקצתו ככולו"ומסתפרים בל, לפיכך והגין אבלות שלשים ושים יום
  ).ג עצמו ביום ולא בלילה שלפיו"אלא בל

  ):פי כל אחד מארבעת הוסחאות שהובאו לעילל(והה יש שתי תמיהות עצומות על חשבון זה 
  .כי הספירה מתחלת ביום השי של פסח, )'ולא ז(ימים ' ימי הספירה שבפסח הם רק ו) א(
  .כי השבת הראשוה היא בימי הפסח שכבר מיו, )'ולא ז(שבתות ' השבתות שבין פסח לעצרת הן רק ו) ב(

ד "ט ימי הספירה שארו ל"ו ממ"וכשמורידים ט. ו ימים"ט הם ביחד –ואם צרף להם את שלושת ימי ראש חדש 
  ).ג בעומר"ולא ל(צריך להיות יום שמחה ' ה לעומר הי"ואם כן ל, ימים

' שלא מתו גם כן גם ביום ח... ואפשר ... ד "לפי זה לא היה לו להסתפר גם כן אלא עד יום ל: "כותב על זה הלבוש
לכך , ב יום"ואם כן לא מתו רק ל, אף על פי שהם היו בארץ ישראלמפי שהוא יום טוב לבי הגולה , של פסח

  ".ג"מסתפרין ביום ל



  . להסתפר ולישא בכל שלשה ימי הגבלה592 יש והגין591ועל פי דבריהם

 כדי ,593ח בלבד ולא עד בכלל" אלא עד ר,ח אייר"אלא שהם אין מסתפרין וושאין בר
ח אייר ומסיימין ביום ראשון של " שהן מתחילין בר,ג ימים"שיהיו והגין אבילות ל

ולכן מסתפרין וושאין משהאיר יום . אחרון הוא ככולו ומקצת אותו יום ה,ההגבלה
  :594ראשון של הגבלה ואילך

 דהייו שיהג היתר עד , איו יכול לתפוס קולי המהגים, אם יש לו ספק במהג המקוםז
ג בעומר ואילך עד ערב עצרת כסברא " וגם יהג היתר מל,ח אייר כסברא האחרוה"ר

  .595ות זו את זוקולות אלו סותר' ן שב כיו,הראשוה

 או עד , דהייו שיהג איסור מפסח ועד ערב שבועות,596אבל יכול לתפוס חומרי המהגים
 איו ,חומרות שסותרות זו את זו'  ואף שוהג ב.ג בעומר" חוץ מל,יום ראשון של הגבלה

                                                                                                                                                             
יהיו ביחד , של פסח' וגם אם וסיף את יום ח. ימים' שהרי ימי הספירה שבפסח הם רק ו, אבל עדיין שארה השאלה

  .ג יום"ואם כן מתו ל, ז ימים"ט
ומפי כן ... שהרי אין בהן מעומר רק ששה ימים , ימי הפסח' ז): "על הלבוש כאן" (מלבושי יום טוב"וכתב על זה ב

  ".שאסור בהספד ותעית ואין אומרים בו תחון, יום אסרו חג... ראה בעיי למלאות המספר החסר 
' ואם כן קשה אף דלא מתו ביום ח... שאיו כלל בספירה , בלא יום ראשון דפסח (ק ז"ז כתב באליה זוטא ס"ועד

דמי אין , רוצה לומר עם אסרו חג, ימי פסח' ש הלבוש לעיל כשתסיר ז"ד דמ"ולע. ג" ומתו לז"אים אלא ט
ושארו , ימים עם אסרו חג' הוי ח, כפי מהג בי הגולה', אם כן הוא הדין שלא מתו בח, אומרים בו תחון מדיא

  .)ב"ל
זכר בכל המקורות ה ם יום זה של אסרו חג לאוואפשר שעל זה כו. ל"אמח "ל ובב"ע במהרי"וצ: "תב כאן רבי

 .ורק הביא את המהג בזה, ואפשר שמטעם זה לא הזכיר רביו כאן את חשבון הימים האלו". ובלבוש
ג הימים הם מתחלת "אשר ל, )שרוצה לגרוס כאן כן, ל' ט ע. י.ראה קובץ יגדיל תורה " (אף על פי דבריהם" הייו 591

 .ום יש והגין להסתפר ולישא בכל שלשה ימי הגבלהמכל מק, אייר עד לפי חג השבועות
  ).ימי הגבלה' הגו לישא ולהסתפר בגבמדיה זו (ק ה "א ס" מ592

ב וחה מזה שהסתפרו בשלשת ימי "ר הרש"שלא היתה רוח אדמו) 44' ע(ד " חב–ולמעשה ראה ספר המהגים 
  ).קודם ערב חג השבועות(ההגבלה 

שבועות שלא להסתפר עד ' היה מחמיר כל הז] ל"האריז[ה "י אשכזי זלה"רהרב מה (ק ו"וכן הוא בברכי יוסף ס
כ בהגהות הרב המקובל "וכ. י"ה בהגהותיו כ"א אזולאי זלה"מר זקיו הרב החסיד מהר. ערב חג השבועות

לכן הוהגים כמהג ... ל "ו זצ"י מהרח"וכן הוא האמת ככתוב בספר הכוות מועתק מכ. ה"ר יעקב צמח זלה"מהר
  .)ל ראוי להחמיר עד ערב שבועות אם לא על פי סיבה"י זצ"ארה

  .)ה לא היה מסתפר מערב פסח עד ערב שבועות כלל ועיקר"מורי זלה (ז"ומקורו מפרי עץ חיים שער ספירת העומר פ
ל מגלח ראשו אלא בערב פסח ובערב "לא היה מורי ז (ד, עין ספירת העומר סוף דרוש יב פווכן הוא בשער הכוות 

 .)ג לעומר בשום אופן"ח אייר ולא ביום ל"ולא היה מגלח לא ביום ר, חג השבועות
 ).ח אייר"היה מגלח זקו קודם ר... ן "ז שט"מהר(ל דיי הימים שבין פסח לשבועות " מהרי593
 ).ובראשון של ימי הגבלה אמרין מקצת היום ככולו, ח אייר"לכן ראה לי דלא ישאו ויסתפרו בר(א שם "מ 594
כי אותו מהג , רק שלא יהגו היתר כשיהם, טעות) הוא(וראה שאין שום אחד מן המהגים (ק ג "ס כי משה דר595
בהרבה (ג "א סוף ס"רמ). ג ואילך"לאותו מהג אין להסתפר מל, ]עד ראש חדש אייר[=והגים בו אבלות ] אין[ש

 ).שאין להוג היתר כשתיהן... ר ואילך ג בעומ"ואותן לא יסתפרו מל, מקומות והגים להסתפר עד ראש חדש אייר
  :הדעות' שיש כמה חששות במי שרוצה להחמיר על עצמו כב,  תוכן האמור לקמן596

  .ככסיל הולך בחושך) א(
  .לא תתגודדו) ב(
 .מפי המחלוקת) ג(

  :ובחששות אלו יש הפרש בין ארבעת האופים דלקמן
  .אין שום חשש, כשמחמיר מחמת הספק) א(
  .וגם אין לחוש למחלוקת, אבל אין בזה לא תתגודדו. ככסיל הולך בחושך, הג המקום ומחמירכשיודע מ) ב(
  .יש בזה גם לא תתגודדו וגם מביא למחלוקת, כשעושה להתראות) ג(
 .איו מביא למחלוקת אבל יש בזה לא תתגודדו, כשהרבה מאשי המקום והגים כך ואין מקפידים עליהם) ד(



 כיון שעשה כן מחמת הספק שסתפק לו איזה מהג הוא ,597ככסיל ההולך בחושך
  .598עיקר

 ואין חוששין שמא . אלא יכול לתפוס איזה מהג שירצה,ן צריך לעשות כןומכל מקום אי
  .599 כיון שאבילות איה אלא מהג בעלמא אין להחמיר בספיקא,מהג מקום הזה איו כן

 להקל בימים שאשי ,אבל אם ידוע לו מהג המקום אין לו לשות מן מהג המקום
ם איו עושה כן מחמת חומרא  א, או להחמיר בימים שהן מקילין,המקום מחמירין

 601 אלא הוא מתראה,600בעלמא שמחמיר על עצמו לחוש לדברי המחמירין בימים אלו
                                                 

 עליו הכתוב אומר הכסיל ,ית הלל ומחומרי בית שמאי מחומרי ב...והרוצה לעשות  (ב, ועירובין . יד,  קהלת ב597
 ).בחשך הולך

ומקשה הא הוי תרי . עישורין כבית שמאי וכבית הלל' שרבי עקיבא הג ב' אמרין בעירובין דף ז(ו "א סוף סק" מ598
וכן כתבו .  איך סבירא להו לבית הללשלא היה יודע, ומשי רבי עקיבא גמרא אסתפיק ליה, חומרי דסתרי אהדדי

אם והג (א "י סקי"ח). ואם כן מפי הספק מותר להוג תרי חומרי דסתרי אהדדי. ו"התוספות ביבמות דף ט
). וכמו שכתבתי בספרי מחת יעקב ריש כלל לז, כיון דאסתפק ליה הדין, איסור בשתיהן לא הוי ככסיל בחוש הולך

ג לא מקרי כסיל "דכה', ה הכסיל וכו" ובתוספות שם ד,ב"ד ע"ק דראש השה י"ס פ"וכן מבואר להדיא בש(שם ו
ג דסתרי "דהיכי דסתפק לו עבדין כתרי חומרי אע, ס ופוסקים"וכן מבואר להדיא כמה פעמים בש, בחושך הולך

  .)אהדדי
*  

, ו בלי סיבה מספקתאבל הוא פטור מן הדבר ומחמיר על עצמ, "חומרות שסותרות זו את זו' ב"ובמקום שאין בזה 
  .הוא קרא הדיוט אבל, "ככסיל ההולך בחושך"אין בזה 

ולא אמרו שכל ... מפי שכל הפטור מן הדבר ועושהו קרא הדיוט ... ואין לו להחמיר  (ח"לב ס' כמבואר לעיל סי
 וגם אין ,במקום שלא יבא לידי איסור אם לא יהוג בחומרא זו(אלא כשעושה בדרך חומרא ' הפטור מן הדבר כו

וכן אם הוא והג בה לסייג וגדר שלא יבוא לידי , אבל אם יש בה איזה הידור לאיזה מצוה, בה משום הידור מצוה
או לסייג וגדר שלא , שהן אחת משתים, וזהו טעם כל החומרות שהחמירו האחרוים. איו קרא הדיוט, איסור

או משום הידור לאיזו , כשראו שצריך לכך, ופריםאפילו איסור קל של דברי ס, יבאו לעבור על איזה לא תעשה
כגון היושב בסוכה בשעת הגשמים הרי זה , אבל במקום שלא שייך הידור. אפילו של דברי סופרים, מצות עשה

  .))וכן כל כיוצא בזה, ט"תרל' הדיוט כמו שיתבאר בסי
איו מקבל שכר על אותו ,  מהסוכהכל הפטור מישיבת הסוכה ואיו יוצא (ג"תרלט סכ' סילקמן והייו מה שתבאר 

  .)ואיו אלא מן ההדיוטות, ישיבה
שהוא קרא , "קצת שכר יש להם"אלא , אזי לא זו בלבד שאיו קרא הדיוט, ואם יש בזה הידור לאיזו מצות עשה

 ).173הערה ו (ב"תפט ס' וכדלעיל סי, ויכול לברך עליה, איו מצווה ועושה
והוא רק מצד , ובספק אין להחמיר באבילות ישה דקילא, וכל מקום ומקום יתפוס כפי מהגו(ק ב "י ס" ח599

 ).המהג
  : לכאורה המשך דברי רביו הוא כך600

כבר תבאר לעיל , "חומרות שסותרות זו את זו' והג ב"ו" מחמיר על עצמו"רק , "לו ספק במהג המקום"אם אין 
אין בזה משום לא תתגודדו ולא , "מתראה שעושה כן"אם איו , אבל מכל מקום; "ככסיל ההולך בחושך "שהוא

  .משום מחלוקת
... לא תעשו אגודות אגודות , אקרי כאן לא תתגודדו (ב, המקור למה שאין בזה משום לא תתגודדו הוא ביבמות יג

לא דמי לשתי תורות דהרואה את זה שאין עושה  (י"ופירש. )אמר ליה התם הרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה
  .)מלאכה אומר דאין לו מה לעשות

 ה פסחיםי המחלוקת (ב, ומה שאין בזה חשש מחלוקת מקורו במשה אדם מפואל יש( .א ב, ובגמרא שם)  אין
. )מאי קא אמרת הרואה אומר מלאכה אסורה מימר אמרי כמה בטלי הוי בשוקא, בזו מפי שיוי המחלוקת

דמאי , וכאן אין מחלוקת, ל בעלמא אל ישה אדם ממהג העיר איו אלא מפי המחלוקת"הא דקי (י"ופירש
אלא יאמר מלאכה , לא יאמר הכי, הרואה אותו בטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולו, אמרת

  .)אין לו שהרי כמה בטלין יש בשוק כל ימות השה
לא יתראה בפי אשי אותו מקום שהוא בטל ממלאכה מחמת איסור כמהג  (ד- ג"יתסח ס' וכן פסק לעיל סי

וכן בשאר כל . אלא יהא דמה בעייהם שהוא בטל מחמת שאין לו מלאכה לעשות, שלא יבא לידי מחלוקת, מקומו
חמיר אלא י, שלא יבואו לידי מחלוקת, לא יתראה בפיהם שהוא מחמיר במה שהם מקילין... חומרות שמחמירין 

 .)בצעה שלא יודע הדבר להמון עם
  ".מחלוקת"וגם משום " לא תתגודדו"יש בזה גם משום , שאם הוא מתראה שעושה כן,  וכדלעיל הערה הקודמת601

לעולם אל ישה אדם מפי , לא יתראה בפיהם שהוא בטל מפי האסור (כ"ח ה"ם הלכות יום טוב פ"ותפרש ברמב
  .)המחלוקת



 שאז ראה ,שעושה כן לפי שכן ראוי לעשות לכל אדם מפי שהעיקר הוא כהמחמירין
 ויש בזה איסור לא , או להיפך, שהוא מחמיר ואשי המקום מקילין,הדבר כשתי תורות

  .602לא תעשו אגודות אגודות כלומר ,תתגודדו

 אלא הרבה , כגון שאין הוא יחידי בעיר,603אפילו אם הוא בעין שאין לחוש למחלוקת
  :604 ואין מקפידין זה על זה כלל,מאשי המקום והגין כך והרבה מהן והגין כך

                                                                                                                                                             
  .)שלא יבואו לידי מחלוקת,  יתראה בפיהם שהוא מחמיר במה שהם מקיליןלא (וכן הוא לעיל שם

כי שם מיירי במי שיצא ממקום שוהגים בו איסור למקום שאין , "לא תתגודדו"ומה שלא חששו שם גם משום 
אלא שמה ; כמה טעמים שאין בזה חשש לא תתגודדו) א,  יד–ב , יג( ביבמות שם ושבזה תבאר, והגים בו איסור

  .שהוא מתראה לפיהם יביא לידי מחלוקת
 ".לא תתגודדו"יש בזה גם משום , ומחמיר על עצמו, "ידוע לו מהג המקום"ש, כ כאן"משא

  ).תורות' דראה כוהגין ב(י " ורש.) לא תעשו אגודות אגודות,איקרי כאן לא תתגודדו (ב, יבמות יג. א,  ראה יד602
וראוי היה ... זכיר הגשם בברכה שיה בתפלת מוסף של שמיי עצרת ומתחילין לה(א "קיד ס' סי לעיל וכן הוא

 מצא זה מזכיר , אלא לפי שבתפלת ערבית אין כל העם בבית הכסת,להתחיל להזכיר מיד בליל יום טוב האחרון
ת  ויהיו אגודו,שאין כל העם מצויים בבית הכסת בלילה(ב "קיז ס'  סי.) ויעשו אגודות אגודות,וזה איו מזכיר

ו "תורות ח' שלא יהא ראה כב, אין לו להחמיר בפיהם(ח "קסא ס' סי). ד"קי'  כמו שתבאר בסי,אגודות
 ).בעייהם

ביישוב לא עבידא מפי (א "רע, פסחים בכדאמרין , שבמקום שיש חשש מחלוקת אסור לשות ממהג המקום 603
י אשי אותו מקום שהוא בטל ממלאכה מחמת לא יתראה בפ(ג "תסח סי' וכן פסק לעיל סי). שיוי המחלוקת

  ). שלא יבא לידי מחלוקת,איסור כמהג מקומו
יש אומרים שהאות של שבתות וימים טובים הוא חיוב המצות (ב "לא ס' סיכדלעיל , וכן מציו בכמה הלכות

לת חמץ ובחג מצות  שהרי מצות תלויות בו בפסח מיעת אכי, ולפיכך גם חול המועד איו זמן תפילין,התלויות בהן
 לפיכך חול המועד שמותר במלאכה מן , ויש אומרים שהאות הוא איסור עשיית מלאכה בלבד.ישיבה בסוכה

 אותן שהגו לברך הגו לברך  ... וכן והגין בכל גלילות אלו להיחן במועד ולברך עליהן.התורה חייב בתפילין
  .)בחשאי כדי שלא יבא הדבר למחלוקת

אומרים שאפילו ישראל שקורא קריאת שמע וקראוהו לעלות לספר תורה מפסיק אפילו באמצע יש (ו "סו ס' סי
  .) ואין לשות המהג מפי המחלוקת, וכן והגין במדיות אלו,ו מכבוד הבריות ויראתם" ק,הפרק

 לבטל  יש אומרים שכל מי שאפשר לו,מה שוהגין במקומות הרבה לומר פיוטים בברכות קריאת שמע(א "סח ס' סי
  .)המהג שלא על ידי המחלוקת יבטל

ומכל מקום בעיר אחת לא יהגו מקצתם כמהג זה ומקצתם (ק ג "ס  כאן מבאר את ההלכה שכתב בדרכי משה604
ולא יהגו בעיר אחת מקצת מהג זה ובקצת מהג זה משום לא (ג "א ס"וברמ). כמהג זה משום לא תתגודדו

כמובא , אף ששי הטעמים אמרו במשה וגמרא שם; "מפי המחלוקת"ם א שאסור ג"ולא הזכיר הרמ). תתגודדו
  .לעיל

שבזה מיירי רביו עד (א לא מיירי באופן שהוא משה ממהג המקום ומתראה לפיהם "שהרמ, ועל זה מבאר רביו
כיון  אשר; "בעיר אחת מקצת מהג זה ובקצת מהג זה"כי אם כשוהגים , ")מפי המחלוקת"שאז אסור אף , כאן
  ".לא תתגודדו"ואיסורו הוא רק משום , "אין לחוש למחלוקת"לכן , "אין מקפידין זה על זה כלל"ש

*  
אמר ... איקרי כאן לא תתגודדו  (ב, ביבמות יגכדאמרין , אין בזה איסור לא תתגודדוש, ואף שהכא מיירי במהג

הרי שבמהג לא אסרו משום . )ע שרי" לכודהתם (י"ופרש. )ואת אמרת לי מהגא... ליה אמיא לך אא איסורא 
  .לא תתגודדו

דבר התלוי ] אבל, באיסורא... [כי אמרין לא תתגודדו דוקא  (ט"א ס"ש יבמות פ"וכן תבאר בקיצור פסקי הרא
במהג המקומות שבמקום זה הגו כך ובמקום זה הגו כך אפילו תקבצו בי שי המקומות במקום אחד ועשה כל 

  .)ומו לית לן בהאחד כמהג מק
דמגילה , ראה לי דוקא במהג הדומה למגילה (ק ו"א ס"מכמבואר ב, מכל מקום יש כאן איסור לא תתגודדו

והוא הדין דרך משל שבמדיות פולין והגים , הכרכים גם כן סבירא להו שהכפרים מחוייבים לקרות קודם
מותרים כל אחד לעשות , י מדיה אחרת למקום אחדואם תקבצו בי פולין וב, בסיון' להתעות ולומר סליחות כ

אם תקבצו למקום אחד צריכים לעשות ... אבל בדבר שמחולקים בדבר . ואין בזה משום לא תתגודדו, כמהגו
  .)מהג שוה משום לא תתגודדו

 זולת ,דוא תתגוד שבמהג אין בו משום ל,]ו[ק "ג ס"תצ' א סי"כי מבואר במ(פה ' ח סי"ת צמח צדק או"הובא בשו
בודאי )  וכדומהבה רבה ואהבת עולםכמו אה( ושיוי וסח בתפילה שבין ספרדים ואשכזים ,מהג שיש בו איסור

  .כולל את ההלכה דידן" זולת מהג שיש בו איסור"ש " ומ).אין בזה שום דוד איסור
*  



 כיון שיש כאן ,605 מכל מקום אם חל בשבת,ח אייר" אף להוהגין איסור גם עד רח
 וגם ,607 יש להתיר להסתפר בערב שבת מפי כבוד השבת,ח"ור שבת 606תוספת שמחה

  :608 כיון שעיקר סעודת השואין יהיה בשבת וראש חודש,לישא אשה בו ביום

  מלאכה לפני ספירת העומר

 כל ימי הספירה משקיעת ,610 אחד אשים ואחד שים, 609והגין שלא לעשות מלאכהט
 שבזמן , מלשון שבות, שבתות שבע612 ורמז לזה שאמר.611החמה עד לאחר ספירת העומר

                                                                                                                                                             
, ום שאין בזה חשש מחלוקתלכאורה ראה דהייו דוקא במק. ומה שכתב שבוסח התפלה אין לחוש ללא תתגודדו

ואם הוא בעין שאי אפשר לו להחמיר אלא אם (ד "תסח סי' תבאר לעיל סי, כ במקום שיש חשש מחלוקת"משא
 ויש לו לעבור על מהג מקומו מפי , לא יחמיר כלל אלא יהג היתר כמותם שגדול השלום,כן יודע הדבר להמון עם

, ולפום ריהטא ראה). אלא על מהג בלבד) ולא על דברי סופרים(ה  כיון שאיו עובר על איסור של תור,השלום
  .שגם מהג וסח התפלה דחה מפי המחלוקת

 מפי , שמן הדין אין שום איסור בשיוי וסחאות,ברם כגון דא צריכין למודעי (מד'  סיר הזקן"ת אדמו"אמם בשו
  .)ח"ם חלק או"ובת רשדכמבואר הטעם בזה בתש,  ושיוי המהג שבמשה וגמרא,המחלוקת

בכי האי גווא דליכא צד איסור כלל ' דלא מצאו ולא ראיו שאין לשות מהג אבותיו כו (לה' ם סי"ת רשד"שווב
ץ "בפיוטים וקרוב', בהא פשיטא דלא שייך ביה משום ואל תיטוש תורת אמך וכו, ועיקר ולא הרחקת עבירה

  .ם במקום חשש מחלוקתולא זכר אם כן הוא ג. )שאומרים בתוך התפלה
  ".אין שום איסור בשיוי וסחאות מפי המחלוקת"ת רביו שם מוסיף גם "אבל בשו

  .ובהערות שם, ד- ג"תסח סי' לעיל סי, וראה עוד בסוגיא זו
, דבחל ראש חודש אייר בשבת(ח "ב). ח אייר בשבת אז ושאים"כשחל ר(מהגי פסח אות לו ,  הגהות מהגים605

. אין להחמיר באבלות ישה כולי האי וושאין בו, שהוא שבת וראש חודש, מחה ביום השבתמאחר דמיתוספא ש
ל והכי "כ, מכל מקום בחל בשבת ושאין בו, ואף על גב דאין ושאין בראש חודש אייר דעלמא שאיו של שבת

דאם חל ראש (ב "י סק"ח). וכשחל ראש חדש בשבת מותרין הכל לישא באותו שבת(ב "א סק"מ). ק"קטין ודו
 ).אף למהגיו שאוסרין הכל קודם ראש חדש, חדש אייר בשבת שמותר לישא

' כדלעיל סי, מכל מקום מציו בזה כמה פעמים גם לשון שמחה, )ולא שמחה( אף שעיקר עיו של שבת הוא עג 606
 .אןמ וציוים כ"וראה מ). משום שמחה יתירה(ב "וסי, )יש בה שלום בית ושמחה יתירה(י "רסג ס

ח איו "ר (סוף האצבע השי, כמבואר בשתי ידות,  שהרי יש המתירים תספורת לכבוד ראש חדש או לכבוד שבת607
לכן אף לדידן יש . )ומסתפרים בכל שבוע כמהגם לכבוד שבת... כיון שהוא אסור בהספד ובתעית , בכלל האיסור

  . לעין ישואיןכמו שמובא כאן, )ח אייר בשבת"כשחל ר(מקום להתיר בשיהם יחד 
 .)והגין להסתפר בערב שבת מפי כבוד השבת, ג באחד בשבת"ואם חל ל (וכעין זה לעיל סעיף ה

 הייו שסעודת השואין –" לישא באותו שבת): "שם(א "ובמ". וושאים בו): "שם(ח " שזהו פירוש האמור בב608
  .היא בשבת

כמו , ולא בחופה שאין בה שמחה, דה ושמחת החתוההרי עיקר הקפידה היא בסעו, ואף שהחופה היא ביום הששי
אבל , וכל זה בבית שעושין החתוה שאוכלין ושותין ושמחין שם (ג"שצא ס' ד סי"א יו"ברמ, שתבאר לעין אבלות

 .)מותר מיד אחר שבעה, בחופה שעושין בבית הכסת שמברכין שם ברכת אירוסין ושואין ואין שם שמחה כלל
הגו שלא , לעשות מלאכה באותן הימים של ספירת העומר אחר שקיעת החמה(א , ד מה" ה ח רבו ירוחם תיב609

והגו כן משום תלמידי רבי עקיבא שמתו כלם באסכרה בין פסח לעצרת שלא הגו כבוד זה לזה וקברו , לעשותה
לשון שבות שבתות , ועוד דכתיב שבע שבתות תמימות תהיין, והיו העם בטלים ממלאכתם, אחר שקיעת החמה

 אף כאן אחר שקיעת החמה סופרין ושובתין ,מה שמטה אסור במלאכת קרקע, כדכתיב שבתות שים, ושמטה
  ).כך כתב רביו האיי בתשובה, ממלאכתן

משום תלמידי רבי , מהג שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה עד שחרית, מצאתי כתוב(טור 
על כן גזרו שלא , והיה העם בטלין ממלאכה, ברו אחר שקיעת החמהעקיבא שמתו סמוך לשקיעת החמה וק

ועוד שאו סופרים העומר אחר . והגו השים שלא לעשות מלאכה משתשקע החמה. לעשות שמחה ביתיים
זמן ספירת העומר דהייו לאחר שקיעת ... וכתיב שבע שבתות תמימות תהייה מלשון שבות , שקיעת החמה

  ).החמה אסור במלאכה
  ).הגו השים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה ואילך(ד "ע ס"שו

ודה קטה חצי לא יתחיל לאכול אפילו סע (ז"תפט סי' כדלעיל סי, וגם זהרים שלא לאכול עד לאחר ספירת העומר
 .)שעה קודם זמן ספירה

והשבתי ,  או לשים דוקא,שיםשאלתי אם איסור כולל אחד האשים ואחד ה( כסת הגדולה הגהות הטור 610
שדרך שים , דבר בהוה, ל כתב ווהגות השים שלא לעשות מלאכה משתשקע החמה"ג דרביו בעל הטורים ז"דאע

 ).וכתב בכסת הגדולה דהוא הדין אשים(ב "י סקי"ח). לעשות מלאכת התפירה ולא האשים
 ).כן ראה לי, יכףולפי טעם זה ראה דלאחר שספרו מותר במלאכה ת(ק ג "ז ס" ט611



ואותן ( יש לשבות ממלאכה עד לאחר שיספור , דהייו משקיעת החמה ואילך,הספירה
  :)614 ממלאכה כל הלילה]להן לשבות[ אפשר שיש 613השים שאין סופרות

                                                                                                                                                             
 . טו,  אמור כג612
ובמקצת מדיות . מפי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, שים ועבדים פטורים ממצוה זו(ב "תפט ס'  כדלעיל סי613

 .)שמו השים מצוה זו עליהם חובה
ש משקיעת החמה עד שחרית הייו "דמ, כראה דכן רצה לפרש לשון הטור(רטו ' ח סי" ראה משה הלכות ח614

 ).אבל לאשים רק עד לאחר זמן הספירה, יםלש



  תצד סדר תפלת חג השבועות
  סעיפים' ובו כ

  יום חמשים לעומר וששה בסיון

 ,617 הקרא עצרת בלשון חכמים,616ג השבועות חמשים לספירת העומר הוא ח615 ביוםא
וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש '  תספרו חמשים יום והקרבתם וגו618שאמר

  .619'וגו

שבון קביעות החדשים המסור בידיו שחודש יסן הוא מלא לעולם וחודש אייר ולפי ח
ז " שהרי ימי הספירה מתחילין מט, יהיה חג זה בששה בסיון,620הוא חסר לעולם

ט יום של אייר וששה ימים בסיון הם "ז עד סוף החודש וכ"ו יום שמט" טם כן א,621סןבי

                                                 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 615

  ).א"ס(יום חמשים לעומר וששה בסיון ) א(
  ).ב"ס(מאחרין להתפלל ערבית ) ב(
  ).ג"ס(יעורין בלילה לעסוק בתורה ) ג(
  ).יג- ד"ס(קריאת התורה והפטרה ) ד(
  ).טו- ד"סי(לשטוח עשבים ולהעמיד אילות ) ה(
  ).ז"סט( אכילת ואפיית מאכלי חלב )ו(
  ).ז"סי(ברכת הריח בתפלה ) ז(
  ).כ- ח"סי(ש ולפיו ולאחריו "איסור התעית בחה) ח(

*  
  :תוכן המשך דברי רביו בסעיף לפיו

כמפורש בתורה , )יום יציאת מצרים(ו יסן "א לט"שהוא יום , חג השבועות הוא ביום החמשים לספירת העומר
  .ל ובפוסקים"ובחז

חל חג , כי לפי חשבון קביעות החדשים המסור בידיו, "זמן מתן תורתו"והטעם שאו אומרים בחג השבועות 
  .שבו יתה תורה) כרבן(ל "דקיי, סיון' השבועות בו
א "שהוא יום , כי הוא יום החמשים לעומר, "זמן מתן תורתו"מקום לפרש הטעם שאו אומרים ' ולכאורה הי

א לצאתם "ביום ' שהי, גם במתן תורה' כן הי) לאוקימתא אחת בדעת רבן(אשר , ) יציאת מצריםיום(ו ביסן "לט
  . ממצרים

והטעם שאו אומרים . ב לצאתם ממצרים"ביום ' שמתן תורה הי) בדעת רבן' כאוקימתא הב(ל "אמם אן קיי
  .סיון יתה תורה' כיון שבו, "זמן מתן תורתו"בחג השבועות 

ע "טור ושו). והוא עצרת, ביום חמשים מספירת העומר הוא חג השבועות(א "ח ה"תמידין ומוספין פ' ם הל" רמב616
 ).ביום חמשים לספירת העומר הוא חג שבועות(א "ס

ל חזרתי על כל עיי המועדות ולא מצאתי חג "אמר רבי טוביהו ברבי אליעזר ז(כו , פסיקתא זוטרתי פחס כח 617
דאמר אוקלוס הגר , והוא לשון תרגום, ל קראו בכל מקום עצרת לחג השבועות"יו זורבות, שבועות שקרא עצרת

  ".בעצרתכון"תרגם " בשבועותיכם"והייו על מה שאמר שם ). בעצרתכון

והוא לשון תרגום דאמר אקלוס הגר . רבותו קראו בכל מקום עצרת לחג השבועות(א "בברכי יוסף סקהובא 
 ).סיקתא זוטרתי פרשת פחספ). כו, במדבר כח(בעצרתכון 

 .כא- טז,  אמור כג618
למדו מכאן שחג ". ויש אומרים שמקרא קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה): "א"רמב ס' סי( ותבאר לעיל 619

 .השבועות הוא ביום חמשים לספירת העומר
אייר , יסן מלא. ..סדר החדשים המלאים והחסרים לפי חשבון זה כך הוא (ה "ח ה"קדוש החדש פ' ם הל" רמב620

 ).יסן מלא אייר חסר... וזה סדר החדשים (תכח ' טור סי). חסר
וקבלו חכמים שזה ', שאמר ממחרת השבת ייפו וגו, ז ביסן"זמן הקרבת העומר הוא בט(ג "תפט ס'  כדלעיל סי621

 ).ומיום זה עצמו מתחילין לספור, הוא ממחרת יום טוב הראשון של פסח



 שבששה בסיון תה ,622לפיכך או אומרים בשבועות זמן מתן תורתו, חמשים יום
  .623התורה לישראל

 , היה אפשר להיות גם חודש יסן חסר,אבל בזמן שהיו מקדשין החדשים על פי הראיה
 , ואם היה גם חודש אייר מלא.ם חמשים לעומר בשבעה בסיוןוהיה חג השבועות שהוא יו

 , אף שאיו ביום מתן תורה.624היה חג השבועות שהוא יום חמשים לעומר בחמשה בסיון
 רק , ולא בכמה ימים לחודש, שהכתוב לא תלה חג הזה ביום מתן תורה,אין בכך כלום

ום חמישים לעומר  אלא שלפי חשבון המסור בידיו לעולם יהיה י.625בחמשים לעומר
  .626בששה בסיון שהוא יום מתן תורה

 ו הוא יוםיסן שבו יצאו ישראל ממצרים"א מט"ואף שששה בסיון שלוהתורה ,ו ב 
 ה ביוםת"תבאר .627ב לצאתם ממצריםשהרי בחמשה בשבת יצאו ממצרים כמו ש 

                                                 
כלים חמשים לעומר , ולעולם יסן מלא ואייר חסר, דידעין בקביעא דירחא, שבזמן הזה(צו ' ש סי"ת הריב" שו622

ולזה או מזכירין :). פו(אמר רבי עקיבא ' כדאיתא במסכת שבת בפ, שתה בו תורה לדעת רבן, בסיון' ביום ו
 .ק א"י ס"חוב. א"ח ס"פרהובא ב). בתפלה זמן מתן תורתיו

  ).רבי יוסי אומר בשבעה בו, ר בששי בחדש יתו עשרת הדברות לישראל"ת(ב , ל כרבן שבת פו" דקיי623
' בו'  שמתן תורה הי כדעת רבןדהייו, ) שבת שבו תה התורה... ח"שבשי בשבת היה ר(כ "סוכן מבואר לקמן 

  .סיון
' שהוא בו(ועות הה מזה גופא שאו אומרים בחג השב, ואף שבגמרא ופוסקים לא פסק בפירוש שהלכה כרבן בזה

  .ל כרבן"ל דקיי"מוכיחים הפוסקים ה, זמן מתן תורתיו) בסיון
' דהא קיימא לן דבעי לפרושי ו, בסיון תה תורה' יוסי דאמר בז' הלא קיימא לן כר): "ק א"ס(א "והקשה על זה המ

'  אין צריך לפרושי ושלדעת רבן) א, שבת פו(והייו כמבואר בגמרא )". סעיף יא(קצו ' ד סי"ש ביו"עוות כמ
 ".הייו לחומרא, יוסי' ד כר"ומה שכתוב ביו: "ומתרץ. עוות

שיהן , הא כיצד שיהן מלאין חמשה, פעמים שבעה, פעמים ששה, תי רב שמעיה עצרת פעמים חמשה(ב , ה ו" ר624
  ).אחד מלא ואחד חסר ששה, חסרין שבעה

, "זמן מתן תורתו"לא היו אומרים בתפלה , סיון' או בז' חל חג השבועות בה' שאם הי, ולפי האמור לעיל יוצא
 ".שהכתוב לא תלה חג הזה ביום מתן תורה"

מאי טעמא יום שיתה בו תורה , ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעין מי לכם"א (ב,  ומה שאמרו בפסחים סח625
ה "תרפא בקוטרס אחרון ד' סי' ראה דברי חמי ו".זמן מתן תורתו"שאז הוא , הייו כשחל בששי בסיון, )הוא

  .ומה שאומרים
כיון שהוא חל הייו , )שהוא עיו של יום שבו תה התורה... בפרשת יתרו ... וקורין  (גם האמור לקמן סעיף ד

  .בששי בסיוןבדרך כלל 
וך אמר להן הקדוש בר, בכל הקרבות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב חטא): "ח"ד ה"ה פ"ר(ומה שאמרו בירושלמי 

והייו כיון שקרבות עצרת , "הוא מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אי עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם
ועל כרחך צריך לומר שמאמר הירושלמי הוא בדרך  (קח' ז ע"ביאר באגרות קודש חי. הם ביום מתן תורה

  .)וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא, אסמכתא
 ".זמן מתן תורתו"לא תלה הכתוב ב, אבל עיצומו של חג השבועות

  .י שם"ח. ח שם"פר. ש שם" ריב626
כגון העובר את קו התאריך ממזרח , ולפעמים גם בזמיו יכול לחול יום החמישים לעומר בשבעה או בחמשה בסיון

 לו והעובר את קו התאריך ממערב למזרח וסף, סיון' ויחול יום החמישים בז, למערב מחסיר יום מספירת העומר
  .סיון'  ויחול יום החמישים שלו בה,יום מספירת העומר

שאף שלעין קביעת ימי השבת ויום טוב הוא משך אחרי חשבון , )997-1001' ג ע"ח(ועל זה תבאר בלקוטי שיחות 
מכל מקום מצות ספירת העומר היא על כל אחד ; סיון' בו" זמן מתן תורתו"וכן לעין אמירת , תושבי המקום

וכן לעין חג השבועות שביום החמישים לספירת העומר שלו , )150והערה , א"תפט ס' ר סי"ראה שוע(ביחוד 
  ).סיון' או בז' דהייו בה(ולא של תושבי המקום , ביחוד

הספירה ובימי , )ג אגרת תצד"אגרות קודש ח(ט "באגרת טז סיון תש, ע"ר זי"ק אדמו"ובתחלה הסתפק בזה כ
הכריע כאופן , )תקד'תטו ואגרת ו'שם אגרת ו(ח "ג תמוז תשי"בכ, אבל אחר כך). רחצ'ז אגרת ו"שם חי(ח "תשי

  .האמור לעיל
אין דעתי וחה מאלה העוברים קו ): "תסד'ה אגרת ט"וחכ. תקעג'ז; תקמג'כ אגרות ז"אגרות קודש ח(ומטעם זה מסיק 

 )".גמור בדברבאם אין הכרח (התאריך באמצע ימי הספירה 
  :דעות' א יש ג,  פח–ב ,  בברייתא וגמרא שבת פו627



ש  שחוד, שהוא ששה בסיון,629 והתורה תה בחודש השלישי ביום השבת,628ל"ת' בסי

                                                                                                                                                             
. סיון' שחל בז, ב ליציאת מצרים"שהוא יום , ומתן תורה בשבת, שיציאת מצרים בחמישי בשבת, דעת רבי יוסי) א

כיה עד דלא שריא ש, ה על ידו"הסכים הקב... יוסי יום אחד הוסיף משה מדעתו ' אמר לך ר): "א, שבת פז(וכדאמרין 
  ).א"ולא ביום (ב לצאתם ממצרים "ביום ' דהייו שמתן תורה הי". צפרא דשבתא

, א ליציאת מצרים"שהוא יום , ומתן תורה בשבת, שיציאת מצרים בששי בשבת, אוקימתא אחת בדעת רבן) ב
בעה עשר שחטו תיא בסדר עולם יסן שבו יצאו ישראל ממצרים באר): "א, שבת פח(וכדאמרין . סיון' שחל בו

הייו שישראל יצאו ממצרים בערב ". הא מי רבן היא... פסחיהן בחמשה עשר יצאו ואותו היום ערב שבת היה 
  ).ב"ולא ביום ה(א לצאתם ממצרים "שהוא יום ה, סיון' ו, ביום השבת' ומתן תורה הי, )ולא ביום החמישי(שבת 

, ב ליציאת מצרים"שהוא יום , ומתן תורה בשבת, י בשבתשיציאת מצרים בחמיש, אוקימתא שית בדעת רבן) ג
יסן שבו יצאו ישראל ): "ב, שבת פז(וכדאמרין . כיון שבאותה שה עיברו את החדשים יסן ואייר, סיון' שחל בו

אמרי לך רבן ... ואותו היום חמישי בשבת היה ... ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם ובחמשה עשר יצאו 
  ". שתא עבורי עברוהאייר דההיא

  .ב ליציאת מצרים"בסיון ביום ' בו' שמתן תורה הי, כאוקימתא השית בדעת רבן, הכרעת רביו כאן
  ).בשבת יצאו ישראל ממצרים' שהרי בה (א"תל ס' סיוכן הוא לעיל 

וכן , יםדבערב שבת יצאו ישראל ממצר) ה"רבה פ(דלהדיא איתא בסדר עולם  (ק ב" סתל' סיי "בחעל זה והקשה 
מה שאין , ואתי כרבן דבששי בסיון יתה תורה בשבת, ח בשם סדר עולם"ס בשבת שם ריש דף פ"הוא להדיא בש

ואם כן כיון דלדידן לעולם שבועות בששה , יצאו ממצרים' כן לרבי יוסי שיתה בשבעה בסיון סבירא ליה ביום ה
 צריך עיון איך כתב הטור ושאר פוסקים טעם זה אצל ואם כן, תו כרבןרומהגיו לומר את יום מתן תו, בסיון

  .) יוסישהוא שלא אליבא דהלכתא כרבי, שבת הגדול
... יוסי ' דהלכה לגמרי כר... ראה יותר  (תקפא קוטרס אחרון בסופו' השלמה לסיב, 'ז כתב בדברי חמי"ועפי

  .))ע"י שם שהיח זה בצ"יין חע(ש בסדר עולם " כמ,לרבן משמע בגמרא פרק רבי עקיבא דיצאו בערב שבת
צריך לומר דברייתא ראשוה עם סדר עולם פליגי אליבא דרבן  (תצד' אמם תבאר במחצית השקל בהקדמה לסי

כן צריך לומר להטור , יצאו ואייר הוי מלא' וקיימא לן כרבן וכברייתא ראשוה דבה, אי אייר הוי מלא או חסר
  .)ומהגו

שם ' ש בדברי חמי"ודלא כמ. דהלכה כרבן): "10 הערה 289' ז ע"וח, 10 הערה 997' ג ע"ח (תבאר בלקוטי שיחותו
, הרי רביו הזקן בסימן תצד כתב להדיא,  בשבת'בהל שישראל יצאו ממצרים "ש בסימן ת"ומה שהוכיח שם ממ(

יין במחצית השקל וע(ויסן ואייר דשה ההיא היו שיהם מלאים , בשבת' שגם לדעת רבן היתה יציאת מצרים בה
' בה' שהברייתא דיציאת מצרים הי, )ולא אמר אלא" (הא מי רבי יוסי היא: "ס"שהוכיח מלשון הש) סימן תצד(

  ))".בשבת אתיא גם לרבן
בשבת יצאו ישראל ' שהרי בה] "א"תל ס' ר סי"בשוע[=מה שהוסיף ): "46 הערה 63' ז ע"חי (הוא בלקוטי שיחותוכן 

' ש בסי"כמ"ולכן גם ציין . ל"ת' י בסי"אפשר לומר שהוא בכדי לתרץ קושיית הח, "ד"תצ' ש בסי"ממצרים כמ
וראה לקוטי ( ראה מחצית השקל שם –בשבת ' כי שם מבואר שגם לדעת רבן היתה היציאת מצרים בה, "תצד

 )". ובהערות שם997' ג ע"שיחות ח
שפסח מצרים היה מקחו מבעשור , ס גדוללפי שעשה בו , שבת שלפי הפסח קורין אותו שבת הגדול(א " ס628

בשבת ' שהרי בה, ואותו היום שבת היה', כמו שכתוב בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו, לחדש
  .)בשבת אם כן עשרה ביסן היה בשבת' ו ביסן היה בה"וכיון שט, ד"תצ' ש בסי"יצאו ישראל ממצרים כמ

, ל שיציאת מצרים היתה בחמשה בשבת"מבוסס על הא דקיי, שאו והגים בושכל מהג שבת הגדול , יוצא אם כן
ששם , "תל' בסי"הוא ) ל להלכה"שכן קיי( הדבר מקור): "46ג להערה " בשוה63' ז ע"חי(כמבואר בלקוטי שיחות 

  )".כטעם לשבת הגדול(להלכה ' כתב הטור וכו
*  

שעל פי כמה הלכות ומהגים מוכח , )שצד' ע(א "ח "שיעורי הלכה למעשה"וב, )ריט' ע" (דובר שלום"בתבאר ו
  :ל קביעות סדר שת יציאת מצרים"דקיי

  ).שזהו טעם מהג שבת הגדול(ו יסן " ביום החמישי בשבת ט–יציאת מצרים ) א(
  ).זמן מתן תורתו בחג השבועות"שזהו טעם אמירת (סיון '  ביום השבת ו–מתן תורת ) ב(
  .ז תמוז"מישי י ביום הח–שבירת הלוחות ) ג(
  .ח תמוז" למחרתו ביום הששי י–עליה שית למרום ) ד(
  .א"ט מ" ביום הרביעי כ–ירידה שית מההר ) ה(
וזהו טעם , ב לעין קריאת התורה ותעיות"שזהו טעם בה(ח אלול " ביום החמישי ר–עליה שלישית למרום ) ו(

  ).ח אלול"התחלת תקיעת שופר בר
 ).ל"כ, ב"שזהו טעם בה(יום הכיפורים , תשרי'  ביום השי י–חות האחרוות ירידה שלישית עם הלו) ז(

  ).ה תורהדכולי עלמא בשבת ית(ב ,  שבת פו629
 .)שבת שבו תה התורה(כ "ס לקמן וכן הוא



ו ביסן היה חמישי בשבת היה יום ראשון " וכיון שט,630יסן ואייר היו אז שיהם מלאים
 ,632' ויום ראשון של סיון היה ביום ב, יום לצאתם ממצרים631ז" דהייו ט,של אייר בשבת

ב יום לצאתם " דהייו ,634 ושבת הוא ששה בסיון, יום לצאתם ממצרים633ו"]מ[דהייו 
 ,כ או אומרים זמן מתן תורתו בחמשים לעומר" אעפ.רא לעומ" שהוא יום ,ממצרים

  : ובששה בסיון תה התורה,כיון שהוא לו בששה בסיון

  מאחרין להתפלל ערבית

 והגין להקדים תפלת ערבית של יום טוב מבעוד יום מטעם יום טובפ שבכל ערבי " אעב
 , הכוכבים מכל מקום בליל שבועות מאחרין להתפלל לאחר צאת635ז"רס' שתבאר בסי

ט "שאם יקדימו ויקבלו קדושת יום טוב בתפלה מבעוד יום הרי זה כמו שחסרו מעט ממ
  . שבע שבתות תמימות תהייה637 והתורה אמרה,636ימי הספירה שלפי חג הזה

  :639 אף קודם תפלת ערבית,638ומזה הטעם אין לקדש גם כן קידוש היום מבעוד יום

                                                 
כיון , ל כאוקימתא זו בדעת רבן"וכמובא לעיל דקיי). אמרי לך רבן אייר דהייו שתא עבורי עברוה(ב ,  שבת פז630

ולאמירת , )שעשירי ביסן חל בשבת, תל' שבסי(וקא לפי דעה זו מתאימות כל ההלכות הקשורות לשבת הגדול שד
 ).סיון' ביום ו" (זמן מתן תורתיו בחג השבועות"

 .ז לצאתם ממצרים"שהוא יום הי, ז יום אחרי יום יציאת מצרים" ט631
  ).ורבן סברי בתרי בשבא איקבא ירחא(א ,  שבת פז632

 ).שבשי בשבת היה ראש חדש(כ "קמן סוכן הוא ל
 .ז לצאתם ממצרים"שהוא יום המ, ו יום אחרי יום יציאת מצרים" מ633
 .'ב יום כו"דהייו , "יום ראשון של סיון" שהוא חמשה ימים אחרי 634
כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר , וכון הוא, ווהגים להקדים תפלת ערבית יותר מבימות החול( סעיף ב 635
 . )שיש מצוה כשמתפלל אותה מבעוד יום שמוסיף מחול על הקודש.. .
וכתבו (א "י סק"ח). כדי שיהיו ימי הספירה תמימות, מאחרין להתחיל ערבית בכיסת שבועות(' ז ריש הסי" ט636
  ). שמאחרין בתפלת ערבית כדי שיהיו תמימות ימי הספירהאחרויםה

יש אומרים שמצות  (ד"רסא ס'  סילעיל כמבואר ,מחול על הקדש ם טובואף שיש חיוב מן התורה להוסיף על היו
  )ם טובעשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכה בכיסת שבתות ויו

'  סילעילכמבואר , קבלת עיצומו של יום) אלא, לא רק תוספת(שהיא , מכל מקום עיקר הקפידה היא בתפלה ערבית
 הרי , אבל אם התפלל תפלת ערבית של שבת,קבלת תוספת שבת בלבד (ב"שצג ס' ובסי, ק ג"א ס" וקו,ג"רסא ס

 ).47'  תשצט ערות ובאוריםראה הע(ט ימי הספירה "שזה גורם כמו שחסרו מעט ממ, )קבל עליו שבת עצמה
  .י שם"ח. ז שם"ט. טו,  אמור כג637

ואין , שאמר תמימות תהייה... ם ואי אפשר להתחיל הספירה ביו): "ג"תפט ס' סי(תבאר לעיל " תמימות"לעין 
ז קודם אור "דהייו שמתחיל הוא לספור יום הראשון בליל ט, אתה מוצא תמימות אלא כשמתחיל לספור בערב

  ".הבוקר
; "תמימות"ספירת ימים ' כדי שתהי, קודם אור הבוקר, ומה הרווחו במה שהתחלו לספור בלילה, שאלת השאלה

ואם כן לכאורה לא , ל יום הראשון כן מסיימים לספור בליל יום הארבעים ותשעהרי כשם שמתחילים לספור בלי
  ?!שהרי הספירה האחרוה היתה בתחלת היום האחרון ולא בסופו, "תמימות"יום האחרון ' יהי

מקצת "שהרי ,  היום האחרוןבסוףהוא כאילו ספרו ,  היום האחרוןבתחלתשמה שסופרים , אלא ודאי הטעם בזה
אז לא הייו אומרים על היום , )ולא בלילה שלפיו(כ אילו היו סופרים את היום הראשון ביום "משא. "היום ככולו

  ".מקצת סוף היום הראשון ככולו"הראשון 
. וכאילו ספר בסוף היום, "מקצת היום ככולו"מכל מקום , ט"שאף שהספירה היא בליל מ, ועל זה מבאר כאן

 .תמימות' לא יהי, לת עיצומו של יום חג השבועותקב' ויהי, כ אם יתפלל ערבית קודש"משא
קבלתי ממורי הגאון  (ב"קעט רע, שבועות' ה ריש מס"הובא בשל. רסד'  עמק הברכה ליקוטים חג השבועות ע638

שלא לעשות קידוש ולאכול בליל , ל"ל מלובלין שקיבל איש מפי איש מפי הגאון רביו יעקב פולק ז"ש ז"מהר
שבע שבתות תמימות ) ג"ויקרא כ(והטעם מפי שבספירה כתיב ,  צאת הכוכביםראשוה של חג שבועות עד

שהרי חג שבועות הוא לאחר , ט ימי הספירה"ואם כן כשמקדש בעוד יום מחסר אותו המקצת ממ, תהייה
וכשמקדש אם כן מקבל על עצמו החג ומחסר אותו המקצת מימי הספירה , וכשיש ספירה איה שבועות, הספירה

ואל תקשה ... דזה איו כלום , ואל תשיבי ממה שמתפללין אז התפילה מבעוד יום. ין תמימותומצא שא
כ אילו "משא, ולא מחזי כלום ממחסר משבע התמימות,  דזה איו אלא בשביל אורחים"ץ בבהכ"מקידוש הש



  ניעורין בלילה לעסוק בתורה

ומכל מקום אם הוא ליל  (640 להיות עורים כל הלילה לעסוק בתורה והגין הרבהג
  .)642מ"ר'  עיין סי,641טבילה ישמש מטתו

  .643ועיקר העסק יהיה בתורה שבעל פה

                                                                                                                                                             
, ש השי"י מהררמצאתי כתוב בשם מור (ח אות ד" ומשאת בימין חידושי דיים או.)היה כל יחיד מקדש לעצמו

ט "שאם יקדש קודם הלילה יחסר מעט מיום מ, בליל ראשון של חג השבועות ממתיין עם הקידוש עד הלילה ממש
בליל שבועות אין מקדשין על (ה בליל " דמןא ריש הסי"מהובא ב ).וכתיב שבע שבתות תמימות תהייה, לספירה

   .)ומשאת בימין, העמק הברכ (דכתיב תמימות תהייה, הכוס עד צאת הכוכבים
בא בריש וכמ, אמם או מקפידים גם על התפלה בלבד. ולא בתפלה, עיקר הקפידה היא רק בקידוש, ולפי דעה זו

  ).ריא' ע, פסחים, וראה רשימות שיעורים(כמבואר כאן , וגם על הקידוש לבד, ז"על פי הט, הסעיף
*  

לפי ... הר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה לא ימ (ב"תעב ס' סילעיל והה גם לעין ליל פסח תבאר 
שאכילת מצה הוקשה לאכילת פסח שאמר על מצות ומרורים יאכלוהו ובפסח אמר ואכלו את הבשר בלילה הזה 
בלילה ממש וכיון שאכילת מצה שהיא מן התורה איו אלא בלילה לכן גם כל הארבע כוסות שתקו חכמים איו 

 קידוש הוא אחד מן הארבע כוסות לפיכך צריך בלילה ממש ולא במה שהוסיף מחול על וכוס של... אלא בלילה 
  ).הערה ח(ובהערות שם , )הקודש
  .כ כאן מקפידים גם שלא להתפלל תפלת ערבית עד הלילה"משא, פ יכול להתפלל ערבית קודם חשיכה"אבל עכ

, ה הראשוה למד בגזירה שוה מאכילת מצהוכיון שאכילת ליל (כ"תרלט ס' סילקמן ליל סוכות תבאר לעין כן ו
,  כדי שיאכל בסוכה לתיאבון, מן המחה ולמעלהם טובדהייו שלא יאכל בערב יו, צריך להיות דומה לה בכל דבר

  .)ולא יאכל בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים
זית לפחות אחר צאת ויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמו שיאכל כ (ג"רסז ס' סילעיל  לעין שבת תבאר כןו

  .)הכוכבים
ולא יתפלל ערבית עד , ולא יקדש, כ כאן לא יתחיל הסעודה"משא, פ יכול להתחיל הסעודה קודם חשיכה"אבל עכ

 .שחשכה
 . )שיכול לקדש ולאכול מפלג המחה ולמעלה אפילו אם לא התפלל ערבית עדיין(ג "רסז ס'  כדלעיל סי639
וכבר הגו רוב . ים הראשוים היו עורים כל הלילה ועוסקים בתורה בזוהר שחסידאיתא(בריש הסימן א " מ640

דבעי ליה (א "רע, ג צח"ח). למלעי באורייתא... אצטריכו בהאי ליליא (א , א ח"זהר חוהוא ב). הלומדים לעשות כן
  ).למלעי בהאי ליליא אורייתא

 ).כתבו האחרוים שלא לישן בלילה רק לעסוק בתורה(ק א "סי "ח
וכתבו עוד  (א"סוף סקי כאן "ובח). ואיתא בכתבים שאם חל ליל טבילה בשבועות ישמש מטתו(א שם " מ641

  .)אם לא בליל טבילתה, שיש לאסור הזיווג, האחרוים
  ).)כתבים( אם לא בליל טבילה ,מיי עצרת וליל ש, וליל שבועות,של פסח' ואין לשמש בליל א(ג "א שם סק"מב 642

ג ח שער ח"פע). כי גם למעלה לא יש זווג, הזווג התחתון אסר בליל שבועות(בועות והוא בשער הכוות דרוש חג הש
ואמר הרב ... ל "ו ז"ספרו לי החברים שהיו והגים לקרות ליל שבועות בבית הרב הרח(ת צמח א הגה" פהשבועות

... ם למעלה אין זווג כי ג, ליל שבועות אסור הזיוג(גיד ומצוה חג השבועות ). ו אולי זדמה לו טבילת מצוה"רח
 ).ל אולי זדמה לו טבילה של מצוה"ו ז"והשיב הרח... אי צמח שמעתי מן החברים 

אצטריכו בהאי  (א, א ח"אבל בזהר ח. )דבעי ליה למלעי בהאי ליליא אורייתא דבעל פה (א"רע, צחג "זהר ח 643
 מסיק ל זהוע. ) דקראי וברזי דחכמתאלמלעי באורייתא מתורה לביאים ומביאים לכתובים ובמדרשות... ליליא 
  .אף שלומדים גם תורה ביאים וכתובים; " העסק יהיה בתורה שבעל פהועיקר": כאן

שכולל גם תורה ביאים וכתובים וגם , )ללא התפילות והבקשות" (תיקון ליל שבועות"ד לומר "וכן הוא מהג חב
' ושם ע. ו- רצה' ש ע"ד חה"אוצר מהגי חב.  שטו'שם ע. קע- קסט' א ע" ראה המלך במסיבו ח–תורה שבעל פה 

  .'רצז בקשר לאמירת התיקון בליל ב
*  
  .מכל זה ראה שאין חשש לימוד מקרא בליל חג השבועות

 לעילוכן תבאר ". בשאר לילי השבוע אין ראוי לקרא מקרא): "ואתחן, שער המצות(ל "ואף שהובא מכתבי האריז
, "לעסוק בתורה שבעל פה עד אור היום): "לעין הלימוד שאחר תיקון חצות, ב"ב ס"ח ומהדו"ק ס"א מהדו' סי(

  .)ל שאין ללמוד מקרא בלילה"ש בכתבי האריז"ידוע מ (תקצג'ד ד"והובא גם באגרות קודש חי. ושם סמן
ולא , דאקרי שבת, מיהו ביום טוב פשיטא דאומרים תהלים (ב' ב סי"ח ח"ת רב פעלים או"מכל מקום תבאר בשו

  .) יום טוב משבת בדבר זהשא
ש שאין אומרים תהלים בלילה "שוהגים א (רמב'ב אגרת ח"ואף שלעין תהלים בלילה תבאר באגרות קודש חכ

 החל מצאת –ידוע אשר בלילה  (20' ד ע"המהגים חב' ובס. )לבד מראש השה ויום הכפורים, קודם חצות לילה



  .645'ד'  עיין סי,644וצריכים הם ליזהר שלא לברך על טילת ידים בבוקר

  .647'ח'  עיין סי,646ושלא לברך על הטלית קטן שהיה לבוש בו בלילה

  :יין שם ע,648ז"כת התורה בבוקר תבאר בסימן מואם יברכו בר

  פטרההקריאת התורה וה

 ,)650ח"תפ' וכל דיי ההלל ביום זה תבאר בסי( אחר גמר ההלל 649של שבועות'  ביום אד
חמשה '  וקורין בספר תורה א,652ח"תפ'  מטעם שתבאר בסי651ספרי תורה' מוציאין ב

                                                                                                                                                             
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים , לבד מראש השה... ים אין אומרים תהל, הכוכבים עד אחרי חצות לילה

  )). לאחרי חצות– גופא –והושעא רבה (והושעא רבה 
  .כ מקרא לומדים אף בליל שבת ויום טוב"משא, הייו דוקא לעין תהלים

  .אף כשהוא קודם חצות לילה,  בתיקון ליל שבועות גם פרקי תהליםלא שמכל מקום אומריםא
 .תיא' ע, ב"מהדורת תשע,  שוות,"מהג אבותיו בידיו"בזה בוראה מה שליקט 

 ).שבבוקר אין לברך על טילת ידים(ה ועיין " דמןא ריש הסי" מ644
מפי שאפשר , בלא ברכה כשיאור היום... אם היה יעור כל הלילה צריך ליטול ידיו מיד כשיאור היום (ג " סי645

  ).צו לחלק בין ישן דעשה בריה חדשה ללא ישן כלללא ר... דכשתקו חכמים טילת ידים בכל שחר 
 ואם ,ואם היה עור כל הלילה הרי לא הפקיד פקדוו ביד הקדוש ברוך הוא (ה ומשמע"ד ד' י סי"בבוהייו כמבואר 

ואפשר שאפילו היה עור כל הלילה צריך ליטול ידיו שחרית לפי טעם ... כן איו עשה כבריה חדשה באותו שחר 
  .) שתקו ליטול ידיו שחרית לא פלוג רבןדכיון, זה

פעמים '  ואיו צריך ליטול ידיו ג,לא שרתה עליו רוח הטומאה כלל... אם יעור כל הלילה (אבל בסדור סדר הטילה 
ואילו בסדור כותב , ר פסק שמספק לא יברך"והייו שבשוע. )יברך על טילת ידים  ולא,כי אם פעם אחת לתפלה

  . עליו רוח הטומאה כללבפשיטות שלא שרתה
 הוראה לרבים שאין –באמירת ברכות על טילת ידים ואלקי שמה , כשיעור כל הלילה (ד' ג ע"ובאגרות קודש ח

כן .  לאומרם–הוראה בחשאי (ומובן שאפשר לשמוע ממי שישן . ר הזקן"וכמו שכתב בסדור אדמו, אומרים
 .))א"ר שליט"ח אדמו"ק מו"שמעתי מכ

 וטוב . לברךין צריךח פסק דא"וב(ק כא " ושם ס.)ח' כמו שכתבתי סי,  אין לברך על טלית קטןוגם (א שם" מ646
 ).לפטור אותה בטלית גדול

, אם לא פשטו בלילה רק ששאר עליו עד הבקר, כפות שהוא מיוחד להתלבש בו ביום' כל בגד שיש בו ד( סעיף כז 647
אם כן , יום חייב להטיל בו ציצית אף אם רוצה ללבשו בלילהכיון דיש אומרים שכסות , אין צריך לברך עליו בבקר

כדי לצאת לדברי הכל טוב ...  ולכן אין הלילה מפסקת כלל וכיומא אריכתא דמי, לא היה כאן זמן פטור לבגד זה
  .)שיברך על טלית אחר ויפטור גם את זה שלן בו

אם עשה צרכיו  (ל"כה ס' סילעיל , ליןכמבואר לעין תפי,  דלא הוי הפסקאפשר, מקוה בבוקרטובל בואף אם 
אם כן איו מועיל כלום מה שהיה בדעתו לחזור ולהיחן , כיון שבעת ההיא לא היה יכול להיח תפילין, ביתיים

מותר ליכס בטלית  (ג"כא ס' סילעיל  תבאר ,כ לעין ציצית"משא; )ולכן צריך לחזור ולברך על החה שייה, מיד
 .לא הוי הפסקאפשר דואם כן . )פי שאין זה בזוי למצוה כל כךמצוייצת לבית הכסא ל

כל זמן שלא הסיח דעתו , לסברא הראשוה איו צריך לברך כשיאור היום, ואם היה יעור כל הלילה(ז " סוף ס648
פ שלא תחייב "כמו שאר ברכות השחר שוהגין לברך אע, ולסברא האחרוה צריך לברך כשיאור היום. מללמוד

ואם לאו יברך . וצה לצאת ידי ספק ישמע ברכת התורה מאחר ויתכוין לצאת ידי חובתו אם אפשרוהר. בהן
  .)בעצמו

מעיקרא לא היה דעתו ... ולעין ברכת התורה אי מסופק ): "ה ועיין" דמןכאן ריש הסי(א "והייו כמסקת המ
אך הרוצה לצאת ידי ספק . ה עיקרוכן רא,  ולכן צריך לברך ברכת התורה כשיאיר היום,לפטור רק ליום ולילה

  ".ח"ישמע ברכת התורה מאחר ויתכוין לצאת י
 ).כמו ברכת השחר, ואם יעור כל הלילה מברך כשיאור היום(ברכות השחר , אבל בפסקי הסדור

ה "תפח ס' כמצויין לעיל סי, תפרשה כל אחת במקומה', תקת קריאת התורה וההפטרה בשבת ומועדים וכו 649
 ).116הערה (
 .ד-  בפים סעי650
 .)ומוציאין שי ספרים (א"ע ס" טור ושו651
ולא די בספר תורה אחד , אחד לעיו של יום והשיה למפטיר, ולכתחלה צריך להוציא שי ספרי תורות(סעיף ו  652

 ).הציבורלפי שאין גוללין ספר תורה בציבור מפי כבוד , ולגלול אחר כך עד פרשת המוספין



 שהוא עיו של יום שבו ,ה עד סוף הסדר654 בפרשת יתרו בחודש השלישי לצאת653גברי
  .655תה התורה

 ומפטיר בביא .656'בפרשת פחס וביום הבכורים וגו' והמפטיר קורא בספר תורה ב
 ווהגין .658ה בסיי ברבוא רבבות אלפי שאן" על שם שגלה הקב,657במרכבה דיחזקאל

  : אף שאיו כתוב כלל אצל המרכבה,659לסיים בפסוק ותשאי רוח

 וסמך לדבר ולא במעשה ,660מות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה ווהגין במקצת מקוה
  :661מרכבה אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

 שהוא צריך לעמוד לכתחלה בכל , ולא המפטיר בלבד.662 יש והגין לאמרה מעומדו
 664 אלא אף כל מי שקורא אותה בלחש עם המפטיר,663ההפטרות מפי כבוד הציבור
  :665קוראה מעומד מפי כבודה

                                                 
ה "סכדלעיל שם  ו.)ובימים טובים חמשה (ז"ב הט"תפלה פי' ם הל"רמב. )ביום טוב חמשה (א, מגילה כאמשה  653
 ).107הערה (ושם סמן , )משה תקן להם לישראל שיהיו קורין חמשה גברי בכל יום טוב מעיו של יום(
טור ). אחרים אומרים בחדש השלישי... בעצרת שבעה שבועות (א , יתא מגילה לאכדעת אחרים בברי. א,  יתרו יט654

 .)מבחודש השלישי עד סוף הסדר (א"ע ס"ושו
שהוא פרשת מתן תורה והוא מעין (א "לבוש ס). דמתן תורה בששי בסיון(ה והאידא "י שם סוד" ראה רש655

 ).המאורע
 , וכן ההיגו הגאוים אחריהם,ורבן סבוראי תקו(ו "פח סת' וכמבואר לעיל סי. ע שם"טור ושו. כו,  פחס כח656

 . )שיקרא המפטיר בפרשת המוספין שבפחס
ע "טור ושו). ומפטירין במרכבה... אחרים אומרים , ומפטירין בחבקוק(כדעת אחרים בברייתא שם .  יחזקאל א657

  .)ומפטיר במרכבה דיחזקאל (שם
, )שמדבר במתן תורה(על גבי הפטרת חבקוק , )די שבמתן תורהשהוא עין צד(והטעם שהעדיפו הפטרת המרכבה 

 . ואילך18' ג ע"תבאר בלקוטי שיחות חל
רכב (יח , פ תהלים סח"ע, )על שם שגלה בסיי ברבוא רבבות אלפי שאן, דיחזקאל(ה במרכבה "י שם ד" רש658

". ברכב רבותים"ל "י צ"ברששגם , ח שם"ז הגיה בהגהת הב"ועפי). סיי בקדש... אלקים רבותים אלפי שאן 
 .9, 8' וראה לקוטי שיחות שם הע

  .)ומסיים בפסוק ותשאי רוח (ע שם"טור ושו. יב,  שם ג659
 . ואילך '23תבאר בלקוטי שיחות שם ע, והטעם שמסיימים בפסוק זה

  :והייו שיש בזה שי פרטים). והגו להפטיר דוקא גדול וחכם(ה "י סק" ח660
קטן היודע לקרות שיודע לחתוך האותיות בטוב ויודע למי מברכין יכול להפטיר  (ח"ד סרפ' כמבואר לעיל סי) א

  .)שלא יפטיר אלא גדול... ויש והגים סלסול וכבוד במרכבה של יחזקאל שמפטירין בעצרת . בביא
 .כמובא לקמן ממשה חגיגה, אלא צריך להיות גם חכם, דלא סגי במה שהוא גדול) ב

וסמך לדבר  (י שם"ח). לא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו... אין דורשין (ב ,  משה חגיגה יא661
 .) חכם ומבין מדעתוואולא במעשה מרכבה אלא אם כן ה

 .)ואומרין אותו בעמידה, וכתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא (י שם"ח. )ויאמרו בעמידה (ד" אליה זוטא סק662
 ).לא יקרא בצבור יושב לכתחלה מפי כבוד הצבור(לעין קריאת מגילה , ז"ב ה"מגילה פ' ם הל" ראה רמב663
 אלא הם בעצמם קורין ,ויש והגים מטעם הידוע להם שלא לסמוך על שמיעה בלבדה(א "רפד סי'  כדלעיל סי664

 ).ושומעין הברכות מפי המפטיר, ההפטרה
  . לעמוד בעת ההפטרה בחג השבועות–ד " אבל לא מצאו במהגי חב665

*  
  ".בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופיהם אל הספר תורה): "44' ע(ד " חב–המהגים ' בס

כמעט תמיד : במעה על שאלתי, בצהרים] א"תרצ[שביעי של פסח ): "כג' ע" (רשימת היומן"והוא על פי האמור ב
  ".יו אל הספר תורהבעת קריאת השירה ועשרת הדברות מיסב פ, ע עומד בעת הקריאה ופיו הצדה"ר "אדמו' הי

שההיגו לה חכמיה ומכובדיה לישב בעת קריאת , בדבר עיר... שאלה  (רסג' ם סי"ת הרמב"וכבר הובא מהג זה בשו
שיעמדו כולם בעת קריאת , ל"והיה מהגם מקודם לפי בוא זה הרב ז... עשר הדברות בספר התורה בציבור

ומעם , וההיג להם לישב בעת קריאתן, זה הרב לזה המהגוביטל , הדברות בספר התורה בציבור מסיבת הדברות
שיקראו אותן עם קרית שמע מפי ) א, ברכות יב(ל "והביא ראיה לדבריו ממה שביטלו רבותיו ז... מלעמוד 
... אם יש לחוש לזה בזאת העת , יוריו אדוו... שלהן מעלה על שאר התורה , לפי שהם אומרים, המיים



פ שמפסיקין באמצע " אע, אחר שקראו בתורה פסוק ראשון666והגין לשורר אקדמות הז
  .667 כי יש שמיישבין מהגם, אין למחות בידם,הקריאה בדבר שאיו צורך הקריאה

 יותר טוב לשורר אקדמות קודם שיתחיל הכהן לברך לפי ,אבל במקום שאין מהג
  .668קריאת התורה

 לומר קודם שיתחיל המפטיר לברך לפי  יותר טוב, ביום שי669וכן יציב פתגם

                                                                                                                                                             
ואין , וראיותיו ראיות כוות לפי דיי אשי העיון, הוא הראוי, ע לישב"ההיג הרב הפטר זה אשר , התשובה

  .)וכך היה ראוי לעשות, להוסיף עליהן
, ובטלום מפי המיים, ובקשו חכמים לקבוע עשרת הדברות בקריאת שמע (י"ק ס"א מהדו' והייו כמובא לעיל סי

, ה ושמעו מפיו בסיי" ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר הקב,שלא יאמרו לעמי הארץ שאין שאר תורה אמת
, ולכן אין והגים גם כן לכתבם על קוטרס מיוחד לציבור... לפיכך אסור לאומרם בצבור דרך קביעות בכל יום 

  .)מפי המיים
לרבי ת דבר שמואל "ביאר בשו, והטעם שלא חששו מפי המיים. למרות זאת הובא שוב מהג זה במשך הדורות

שאין ... מקום שהגו לקום הקהל בעמידה בשעת קריאת עשרת הדברות  (רעו' סי, ב"וייציאה תס, שמואל אבוהב
לתת אל לבו בעת ובעוה ההיא דרך קימה , כיון שכותו היא מפורסמת וגלויה לכל, כאן מקום למיים לרדות

כההיא ... כדכתיב ויתיצבו בתחתית ההר ... וא כאילו הקבלו פי שכיה במעמד הגדול והורא הה, שיש בה הידור
אלמלא לא זכו בי , תא דבי רבי ישמעאל, בעין ברכת הלבה] א, מב[דגרסין במסכת סהדרין פרק אין בודקין 

  .)אמר אביי הילכך מריהו מעומד, ישראל אלא להקביל פי אביהם פעם אחת בחודש דים
מהדורת , מועדים, "מהג אבותיו בידיו"לקטו ב(חוששים לחשש זה לבאר הטעמים שאין , ועוד כתבו בזה כמה

וכמה מקהלות , וכן והגים רוב קהלות האשכזים, )דש' ע, סיון, ד"אוצר מהגי חב. תסח ואילך' ע, ט"תשס
  .הספרדים

*  
כים יותר  ואפילו ר–שכל הילדים והילדות מבן חודש ומעלה , ע"ר זי"ק אדמו"מ הורה כ"חדש סיון תש- בערב ראש

סיון ' ק ב"רר על כך בשוושוב חזר וע.  יתלוו להוריהם לשמיעת קריאת התורה של עשרת הדברות בבית הכסת–
 ).שב' ע, סיון, ד"ראה אוצר מהגי חב(וכן גם בשים הבאות , מ"תש

 ומהג אמירתן בקריאת התורה בחג השבועות הובא בספר המהגים, י"חוברו כבר בתקופת רש" אקדמות" ה666
המהגים ' וכן בס. )ואומר אקדמות מילין אחר פסוק ראשון ובחדש השלישי (ה שחרית" חג השבועות ד,טירא

ל הלכות "ובמהרי. )בשבועות אומרים אקדמות מילין אחר שקרא פסוק ראשון בחדש השלישי (קלב' קלויזר סי
ון דקריאת התורה שהוא בחדש בשבועות אומרים הדיברא אקדמות מילין אחר סיום פסוק ראש(קסא ' עשבועות 
 .)השלישי

כי בודאי שלא לחם קבעו הפיוט של אקדמות דוקא , ד ליתן טעם לשבח"ולע (י' ח סי"ת שער אפרים או" שו667
לפי שקודם פסוק , ולא קודם פסוק ראשון אחר הברכה', ולא אחר פסוק שי או אחר פסוק ג, אחר פסוק ראשון

ואחר , וצריך לחזור ולברך, כמו סח בין ברכת המוציא לאכילה, ת המצוהראשון פשיטא דהוי הפסק קודם התחל
פסוקים '  דדוקא כשקרא ג,מ"ק' ח סי"וא בא"י בשם מהרי"ש הב"וכמ, פסוק שלישי כבר גמר המצוה וצריך לברך

לכן תיקו דוקא אחר פסוק ראשון דהוי התחלת המצוה ...  שח הוי הפסק לפי שהוא אחר גמר המעשה אחר כךו
. )י והתורה"ואף לכתחלה מותר להפסיק מפי כבוד הש. ע אם שח לא הוי הפסק"ואליבא דכו, מצע המצוהוא

  .ק ג"י ס"הובא בח
 ודבר דברי ,וקרא מקצת פסוקים, העומד לקרות בתורה וברך ברכה שלפיה(ב "קמ ס' ע סי"ל בשו"ולמעשה קיי

או ,  ולא חילקו אם הפסק אחר קריאת פסוק אחד,)לא הוי הפסק ואיו צריך לחזור ולברך, תורה או דברי חול
 .כמה פסוקים

כל שכן ... דהא אפילו לספר בדברי תורה אסור , יש לתמוה הרבה היאך רשאים להפסיק בקריאה(א "ז סק" ט668
ושמעתי מקרוב שההיגו רבים מובהקים לשורר . למה יש לו להפסיק, בשבח הזה שהוא איו מעין הקריאה כלל

  ).וכן ראוי להוג בכל הקהילות,  שיתחיל הכהן הברכה של קריאת התורהאקדמות קודם
, ר הגו לומר זה הפיוט"כמה מייים שמתפללים בהם וסח אדמו(מ אות יז "ולעין מהגיו ראה שער הכולל פ

  ).ובהרבה מיים לא הגו לאמרו. ע"מחמת שאין בזה חשש הפסק וזכר בשו
  .)מותאקדרים אין אומ (סיון' ולהיום יום וב

, ו"ק ת"בהמצאו באה,  לפלא פליאתו–ש בהוגע לאי אמירת אקדמות "במ): "תתקח'ח אגרת ו"חי(ובאגרות קודש 
אף שלא שמעתי (וגם בליובאוויטש לא הגו לאומרם , שכראה לא ודע לו שאצל כל הספרדים אין מהג האמור

  )".ש"דקו להוג כן אף לקולא עיידק' וכו' דכיון דפק מפומי' ד ב"ועיין סוכה מ, טעם בזה
 ).שג'  סיון ע- יסן (ד "אוצר מהגי חב' וראה מה שליקט בזה בס

 .שה שאין והגין לאמרו' ש ע"ד חה"וראה אוצר מהגי חב.  לא הובא בסידור669



  : וכן הגו עכשיו בהרבה מקומות.670ההפטרה

 אף שהוא , האחד עושה מכל דיבור פסוק אחד,671מיי גיות'  בעשרת הדברות יש בח
 דהייו שאכי ולא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחוה ועושה חסד ,ארוך או קצר מאוד

ן " הו, ולפיכך תיבת פי.672בור אחד אמרו שאכי ולא יהיה לך בדי,הם פסוק אחד
 וכן זכור וששת ימים .673 שהרי אין שם אתחתא ולא סוף פסוק,ץ"ח ולא קמ"קודה פת

 674של תיבת כל הסמוכה לתיבת ועשית'  ולפיכך הכ,ויום השביעי וכי ששת הם פסוק אחד
 היא י" ולפיכך הצד,תיבות לא תרצח הם פסוק אחד שלם'  וב.היא רפויה ולא דגושה

ו דגושה לפי שתיבת לא היא מוטעמת " והתי, כיון שיש שם סוף פסוק,ץ"קודה קמ
ף " והאל,ו דגושה" והתי, וכן לא תאף הוא פסוק אחד שלם. דהייו טפחא,בטעם מפסיק

                                                 
 .)וגם ביציב פתגם שאומרים ביום שי אחר פסוק ראשון של הפטרה ראוי להוג כן (ז שם" ט670
  .יש שי מיי גיות, )יח- דברים ה ו(והן בפרשת ואתחן ) יד- שמות כ ב ( הן בפרשת יתרו671

ומתרגמין , ללמד שבעצרת שהוא דוגמא מתן תורה, יש ברוב הדברות שתי גיות (יד, ותבאר בחזקוי יתרו כ
 שכל אחד ,לעשות כל אחת מהן פסוק אחד, וכל דברת זכור בגיות הגדולות, קורין כל דברת לא יהיה לך, הדברות

לעשות ד׳ פסוקים ,  ודברות לא תרצח לא תאף לא תגוב לא תעה קורין בגיות הקטות.מהן דברה אחת לעצמה
קורין לא יהיה לך וזכור כגיות , אבל בחדש שבט כשקורין בפרשת יתרו כשאר שבתות השה. שהם ד׳ דברות

ות  ודברות לא תרצח לא .לעשות מכל אחת מהן ד׳ פסוקים, ותהקטגיה קורין בוב לא תעאף לא תגת
כמו , ובשבועות דוקא. לפי שלא מציו בכל המקרא פסוק משתי תיבות חוץ מאלו, לעשותן פסוק אחד, הגדולות

לזכרון שבדבור אחד , גם בדברות אכי ולא יהיה לך יש גיה גדולה לעשותן שתיהן פסוק אחד, שפירשתי למעלה
  .)אמרו

הטעם האחד הוא שקורין אותו טעם התחתון או :  הם לשתי כווות,שתי פי טעמים (ו' ת משאת בימין סי"שו
המלמד אותו לעמוד על מקום התחלת , והוא הטעם הפשוט כאשר הוא בכל הפרשיות שבתורה, גיות הקטות
מפרשים י ובשאר ה"כמו שמציו בהרבה מקומות בפירוש רש, ולפעמים לעמוד מי על פשט המקרא, הפסוק וסופו

הטעם השי הן הגיות . זהו הטעם הפשוט הקרא טעם התחתון או גיות קטות... שמביאים ראיה מן הטעמים 
, מקום התחלת כל דבור מעשרת הדברות, והוא מלמד אותו מקום עשרת הדברות, וקרא טעם העליון, הגדולות

, דברות' אף על פי שהן ב, כי עם לא יהיה לךומה שמערבין א... ואיו חושש על התחלת הפסוקים ומקום סיומן 
לומר שאותה מעלה , לכך מערבין אותן, ל אכי לא יהיה לך מפי הגבורה שמעו"בלי ספק זהו מטעם שאמרו חז

ואחרי הודיע אותך ... דברות בשוה ' יש לאלו ב, יתירה שיש להן יותר משאר דברות דהייו ששמעו מפי הגבורה
  .) בקל תוכל גם כן לעמוד על עין הקודות,את כל זה בעין הטעמים

 .ז- תרו' כ ע"ותבאר באציקלופדיה תלמודית ח). א"קמב סק' סי(ובאליה רבה , )ה כתב"ד' ריש הסי(א "הובאו במ
דאמר מר אכי ולא יהיה לך בדבור  (בילקוט שמעוי ירמיהו רמז רסו, ל"י מאמר רז"עפ,  כן הובא לעיל מחזקוי672

  .)אחד אמרו
, והייו כדאמרין במכות כד, "ל אכי לא יהיה לך מפי הגבורה שמעו"מטעם שאמרו חז: "ל במשאת בימיןאב
  )מכילתא, דכתיב אחת אלקים ושתים זו שמעו(י "רשפו. )אכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום (א"רע

וראה תורה . )ות בדבור אחדה עשרת הדבר"מלמד שאמר הקב, את כל הדברים האלה (א, י יתרו כ"ובמכילתא וברש
  ).ק צו"ג ס"בשוה, כד' ז ע"חט, יתרו(שלמה 

*  
מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה , זכור ושמור בדיבור אחד אמרו): "א, ה כז"ר(ל "והה אמרו חז

  ".שמור"ובפרשת ואתחן " זכור"והייו מה שאמר בפרשת יתרו ". לשמוע
ולכן , הפסק בין שי דברות אלו' כי אם שלא הי, ה שאמרו בדבור אחד ממשלכאורה אין הכוו, כ כאן"משא

 .קוראים אותם כפסוק אחד
. ץ לבא במקום סוף פסוק"כי כן דרך הקמ, ץ הוא לפי טעם התחתון שהוא סוף פסוק"כי הקמ ( משאת בימין שם673

, כמו ולא יראו פי ריקם, בכל מקוםכי כן תיבת פי , ועל כן בא הפתח, אמם לפי טעם העליון אין כאן סוף פסוק
רק במקום אתחתא סוף פסוק הן . וכמוהו רבים כולם בפתח, וכמו פי ילכו והיחותי לך, וכמו ופי לא יראו

 .)ורבים כמוהו, וכמו כי תבאו לראות פי, וכמו לא תוסיפון לראות פי, כמו אולי ישא פי, ץ"בקמ
  .ובטעם העליון היא רפויה, היא דגושה" כל"של " כ"ם התחתון השבטע, )ועשית כל מלאכתך (ט,  בפסוק כ674

כפי קריאת טעמי , ף במלת ועשית כל מלאכתך היא דגושה"הכ (שכה' ז מהעא סי"למוהרש, ותבאר בשערי תפלה
אבל כפי קריאת , ]ולכן כל הבא אחריו הוא מודגש, שהוא מפסיק=[לפי שמלת ועשית מועמדת בטפחא , התחתון

שמסתיימת בהברה " ועשית"או כמו כאן בתיבת =[א "ת שאחרי יהו"ד כפ"כמשפט בג, ן היא רפויהטעמי העליו
שהוא מפסיק ומבטל את הסמיכות לאותיות , שאין שם טעם טפחא=" [בלא מבטל] י"שהיא כמו אהו, חהפתו
 ].י"אהו



  :675ו דגושה" וכן לא תגוב התי.ץ"קודה קמ

 של פי הוא ן" ולפי זה הו, ומלא יהיה לך פסוק שי, והשי עושה מאכי פסוק אחדט
 ולפי זה , וכן זכור הוא פסוק אחד וששת ימים הוא פסוק שי.ץ שיש שם סוף פסוק"בקמ
 לא תרצח ולא תאף ולא תגוב ולא תעה הכל פסוק .ף של תיבת כל היא דגושה"הכ
 והאלף של תאף היא ,י של תרצח היא בפתח" והצד,ו מהם רפויה" ולפי זה כל תי,אחד

  :תאבקמץ לפי שיש שם אתח

 שכתב כל דיבור ודיבור ,ב]י[ שהראשון הוא מסודר לפי הכת,גיות הוא'  וטעם בי
 לכך , שמאכי עד לא תשא היא פרשה אחת סתומה ודיבור אחד,בפרשה בפי עצמה

'  אבל מלא תרצח עד לא תחמוד כתב בד, וכן מזכור עד לא תרצח,עשה ממו פסוק אחד
  :676פסוקים' ך עשה מהם ד לכ,דבורים'  והם ד,פרשיות סתומות

 שלעין הקריאה אין מלא תרצח עד לא תחמוד אלא , והשי הוא מסודר לפי הקרייא
  .677פסוק אחד בלבד

 אפילו כשקורא , בתוך אמצע פסוק זה679 לגמרי678דהייו שאסור להפסיק קריאתו
 ואסור להפסיק במקום ,681 שכל הפסקות הפסוקים הם הלכה למשה מסיי,680ביחיד

פרשיות '  וכיון שאסור להפסיק הקריאה לגמרי באמצע ד. משה מסיישלא פסק לו
 אם כן גם כשקוראין בפעם אחד הם קראים בגיה המחברת אותן לעשות ,קטות הללו

                                                 
הוא לפי טעם התחתון ח "והפת, ץ היא לפי טעם העליון מפי שהוא סוף פסוק"והקמ (שםת משאת בימין " שו675

כי לפי טעם , ב"ף תגו"ח תא"ין של תרצ"התו' וזהו הטעם עצמו עין החזק והרפוי שבג. שאין כאן סוף פסוק
שהוא מן טעמים , ואז יבא גית הטיפחא תחת תיבת לא, העליון לא תרצח הוא סוף פסוק וכן לא תאף ולא תגוב

 אמם לפי טעם התחתון יבא תחת תיבת לא אחד מהטעמים .ו דגושה"ולכך התי, י"המפסיקים ומבטלין אהו
וכן לא תליתאה יבא גם , ותחת לא תייא יבא מוח, כי תחת לא קדמאה יבא גיות מרכא, קטים שאין מפסיקין

 .)א שלפיה"ו להיות רפויה מפי יהו"ואז צריכה התי, כן מוח
וטעמי התחתון המה בבחית , מה בבחית הכתיבהשטעמי העליון ה (שכה' ז מהעא סי"למוהרש,  שערי תפלה676

עד שפסק בעבור , לכן יהיה הפסק סתומות בפסוק לא תרצח לא תאף לא תגב לא תעה ברעך עד שקר, הקריאה
וזהו , האמם יש גם כן טעמים המורים שארבעתם פסוק אחד הוא. וכל זה בבחית הכתיבה, זה לארבעה פסוקים
ובבחית הקריאה ,  שבבחית הכתיבה המה פסוקים ארוכים,וק אי ובפסוק זכורוההפך בפס. בבחית הקריאה

רצוי לומר שפסוק אכי חלק לחמשה פסוקים ופסוק זכור חלק . המה חלקים לארבעה וחמשה פסוקים
 .109' ב תתלח ע"בהעוותבאר . )לארבעה פסוקים

ויהיו בי יעקב שים ) פ(וישמע ישראל  (כב, וכמו בפסוק וישלח לה.  אף שמחולק בכתב לכמה פרשיות סתומות677
. ולפי הקרי הוא פסוק אחד, והייו שלפי הכתיב הם שי פסוקים פרדים, שיש פרשה פתוחה באמצע הפסוק, )עשר

 ).ראה שערי תפלה שם(ולפי זה משתים שם גם הטעמים 
 .א, כבמגילה ). כל פסוקא דלא דלא פסקיה משה אן לא פסקין ליה(ב ,  תעית כז678
. )ולית לן בה) י"רש, הואיל וכוותו לגמור(אסוקי מילתא היא  (א"רע, סוכה לטבאמרין , כ בשהיה בלבד" משא679

  .)דלבתר דשמע הכי מרב ספרא סברה (ה אמר"ב ד, שם לח' תבאר בתוס, וגם רבא החולק שם
חלק פסוק אחד לפסוקים שמ, כ בשהיה בלבד"משא, "לגמרילהפסיק קריאתו "וכן לקמן מדייק רביו לכתוב 

  .אין בזה שום איסור, ומסיים כל דיבור בסוף פסוק, קטים
לכן ברור אצלו כי ראוי וכון בעבור זה לקרות תמיד  (שערי תפלה שםבז העא "ובזה בא ליישב את תמיהת מהרש

ואי ... ל "ית הקרי כוהייו בבח, בין ביחיד ובין בצבור בין בחג השבועות בין שאר הימים, בגיות טעמי התחתון
  .)איישר חילי אראה לבטל מהג זה מה שוהגים האשכזים לקרות בחג השבועות בגיות טעמי העליון

אם כן מהו ההיתר לקרוא בחג השבועות בטעם , ")כתיב"ולא כה" (קרי"והייו כיון שאו חייבים לקרוא בתורה כה
  ).שהשתדל ליישב, לך ואי109' ב תתלח ע"ראה העו" (כתיב"העליון שהוא ה

אף שבזה מפסיקים , "לעשות מכל דיבור פסוק אחד"שאין איסור במה שאו והגין בעצרת , ועל זה מבאר רביו
 ).248והערה , תרטו' ראה אציקלופידה תלמודית שם ע (לגמרישהרי זה איו הפסק , באמצע פסוק

 .ממעשה דרבי חיא,  משמעות הגמרא תעית ומגילה שם680
ז "לב סמ'  ולעיל סי.) דלא פסקה משה רביו לא פסקין, כל פרשה דפסקה משה רביו פסקיןגמירי (ב, ת יב ברכו681
 ).בהפסק הפסוקים שפסקו למשה מסיי(



'  שאין לו בכל התורה פסוק פחות מג, כמו שהם באמת פסוק אחד,מכולן פסוק אחד
  .682תיבות

 מופסקים לכמה פסוקים לעין  הן, ומזכור עד לא תרצח,וכן מאכי עד לא תשא
 , דהייו לעין שהיחיד מותר להפסיק קריאתו לגמרי באמצע פרשת אכי וזכור,הקריאה

 ואף בציבור אין איסור להפסיק שם אלא משום הכסין ויוצאין .רק שיהיה בסוף פסוק
 לכך הם קראים בגיה המפסקת אותן לעשות מהן כמה .683ח"קל' כמו שתבאר בסי

  .684 כמו שהן באמת כמה פסוקים לעין מין הפסוקים,פסוקים

 לפי , לעשות מכל דיבור פסוק אחד,ומכל מקום בעצרת והגין לקרות בציבור בהראשון
  .685 לכך קורין אותו כמו שתו כל דיבור בפסוק אחד,שבו ביום תו עשרת הדברות

ת פרשת  אף בשבת פרשת יתרו ובשב, לקרות בציבור בהראשון לעולם686ויש והגין
  : רק היחיד הקורא לעצמו קורא בשי,ואתחן

  .688 חמשה גברי בפרשת כל הבכור687 ביום טוב שי קוריןיב

  .689והמפטיר קורא בתורה וביום הבכורים כמו בראשון

'  ויש מקומות שמתחילין מן וה.691 עד למצח בגיותי690ומפטיר בביא תפלה לחבקוק

                                                 
 .ה יתר"א ד, קידושין ל' וראה גם תוס. א שם"מ. משאת בימין שם.  חזקוי שם682
שיאמרו העולה , ית הכסתמפי היוצאים אז מב, פסוקים' לא ישייר בפרשה פחות מג(א "ע שם ס"טור ושוב 683

ית מפי הכסים אז בב, פסוקים' וכן לא יתחיל בה פחות מג. אחריו לא יקרא אלא שי פסוקים השארים
  ).פסוקים' שיאמרו שלא קרא הראשון אלא ב, הכסת

 .את התורה בצבוראין להפסיק בייהם בקרי, כיון שכל אחת מהפרשיות הן פחות מששה פסוקים, ולכן גם כאן
 ).תו רבן חמשת אלפים ושמוה מאות ושמוים ושמוה פסוקים הוו פסוקי ספר תורה( קידושין שם 684
 .אליה רבה שם. א שם"מ. משאת בימין שם.  חזקוי שם685
 הדברות עשרתשיש ל (יתרו'  שתי ידות פר,אור תורההובא ב). ו אות ל"בירושלמי שקלים פ( הכותב בעין יעקב 686

ולכן ברוב , והקריאה האחרת לקורא בצבור, הקריאה האחת ליחיד הקורא,  אופי קריאה בעין הטעמיםשי
ל בספר עין "חביב ז' י ן"ל הר"וז... ליחיד ואחת לקורא בצבור '  הדברות יש שי טעמים אעשרתהפסוקים שב

והטעם האמתי לכל זה ... ם רוב עשרת הדברות קדים בשי קודות ובשי טעמי, יעקב בששי משקלים ירושלמי
אבל הקורא בצבור צריך שיקרא כל ... מפורסם שיש שי קריאות בדברות האחת כשקורא היחיד ביו לבין עצמו 

באלו אשים הטעמים שהוחו , ראיתי לכתוב פה הדברות שי פעמים אלו לעומת אלו... דבור ודבור בפי עצמו 
  .א שם"הובא במ. )ורא בצבורלקורא ביחיד ובאלה אשים הטעמים שהוחו לק

על פי זה והגים הספרדים לקרות ... אור תורה ' ו בס"ר מחם די לוזא"כתב מהור (ומסכם בשערי תפלה שם
העלה ... ' ובעל משאת בימין בתשובה ו...  והיחיד מהם קורא בגיות טעמי התחתון ,גיות טעמי העליון בצבור

 בגיות טעמי העליון ובשבת פרשת יתרו ופרשת ואתחן לקרות בגיות  לקרות בחג השבועות,לקיים פשר דבר
  .)ותפשט מהג זה בכל ארץ אשכז ופולין, ועל דבריו ההם סומכים כל הקוראים האשכזים, טעמי התחתון

 .לקרות בטעם העליון אף בשבת פרשת יתרו ובשבת פרשת ואתחן, ל"ד כמהג הספרדים ה"ומהג חב
ה "תפח ס' כמצויין לעיל סי, תפרשה כל אחת במקומה', התורה וההפטרה בשבת ומועדים וכותקת קריאת  687
 ).116הערה (
כיון , והייו שעיקר טעם קריאת כל הבכור). ט, שם טז" (בעצרת שבעה שבועות): "א, לא(מגילה . יט,  ראה טו688

לכן מתחילים כל הבכור , "חמשה גברי"כיון שביום טוב צריך לקרות ו. שבהמשך הפרשה באה מצות חג השבועות
ביום השי קורים (ב "ע ס"טור ושו). ט לעין אחרון של פסח- ח"תצ ס' כדלעיל סי, וכן הוא בשאר המועדים(

  ).עד סוף סידרא, בפרשת כל הבכור
 .)מתחילין עשר תעשר] שצריך לקרות שבעה קרואים[ואם חל בשבת  (ק א"א שם ס"ובמ

בפרשת פחס ' והמפטיר קורא בספר תורה ב(ד " והייו כדלעיל ס.)ומפטיר קורא כמו אתמול (ע שם" טור ושו689
 ).'וביום הבכורים וגו

טור . )שמדבר במתן תורה אלוה מתימן יבוא במתן תורה (י"רשופ, )ומפטירין בחבקוק(א , מגילה לא. א,  חבקוק ג690
 ).במדיות אלו מתחילין תפלה לחבקוקו(א שם "מ. )ומפטיר בחבקוק (ע שם"ושו

 .)עד למצח בגיותי (ע שם"טור ושו. יט,  שם ג691



  :692בהיכל קדשו

 כדי ללמוד שלא תה תורה , שהוא זמן מתן תורה,שבועות והגין לקרות מגילת רות ביג
  .694 כמו שהיה לרות כשתגיירה693 יסורין ועויל ידיאלא ע

  :695צ"ת' ואין מברכין כלום על קריאת מגילה זו כמו שתבאר בסי

  לשטוח עשבים ולהעמיד אילנות

  . בשבועות זכר לשמחת מתן תורה697 ובבתים696 ווהגין לשטוח עשבים בבית הכסתיד

 ואין בהם איסור , אפילו אם אין ראויין למאכל,ואף ביום טוב עצמו מותר לשוטחן
  .699שח'  עיין סי.698 כיון שחשב עליהן מערב יום טוב לשוטחן ביום טוב,מוקצה

 מכל , אף שמותר לטלטלם,700ומכל מקום אם חל שבועות אחר השבת לא ישטחם בשבת
 ואסור להכין ,יום טובכין משבת למקום כששוטחן בשבת לצורך יום טוב הרי זה כמו מ

'  כמו שיתבאר בסי, אפילו בדבר שאין בו שום סרך מלאכה,701יום טובכלום משבת ל

                                                 
 .ד"ה מהג חב"וכ). בהיכל קדשו עד למצח בגיותי' מן וה, ומפטיר בחבקוק(ע שם "טור ושו. כ,  שם ב692
 . ח"תצ סק' א סי"מ.  ילקוט שמעוי שם693
ללמדך שלא תה ,  עצרת שקראת בעצרת בזמן מתן תורהומה עין רות אצל( ילקוט שמעוי רות רמז תקצו 694

ועל כן הגו לומר ... בחג השבועות הגו לקרות רות (אבודרהם סדר תפלות הפסח ). תורה אלא על ידי יסורין ועוי
דאיתא בילקוט רות רמז (ק ח "א שם ס"מ). ווהגין לומר רות בשבועות(ט "תצ ס' א סי"רמ). רות בחג השבועות

וכן ).  יסורין ועויל ידי ללמדך שלא תה תורה אלא ע, בזמן מתן תורהתמה עין רות אצל עצרת שקרא ,ו"תקצ
 ).65' ע, י"חג השבועות תשח, ג"ראה תורת מחם חכ(אמרו עוד טעמים וספים לזה 

, הג בעלמאואיו אלא מ, לפי שחיוב קריאתה איו זכר בגמרא, ואין מברכין שום ברכה על קריאתה( סעיף יז 695
ואפילו מגלת . ואלו היה בקריאתה חיוב גמור היה צריך לכותבה על הקלף כמו מגלת אסתר. ואיך יברך עליה וצוו

אף על פי כן אין מברכין עליה כשאיה כתובה על הקלף , אסתר שחייבים לקרותה חיוב גמור מתקת הביאים
  ).באב ומגלת קהלת בסוכות' ות ומגלת איכה בטכגון מגלת רות בשבוע, קל וחומר למגלה זו וכיוצא, כדיה
אבל אומרים אותה בשלימותה בתיקון ). שה' חג השבועות ע, ד"ראה אוצר מהגי חב(ד אין והגים לאמרו "ובחב

,  הרי זה רק בוגע לקריאת מגילת רות בגשמיות–ואף שאין מהגו כן (כמבואר בתורת מחם שם , ליל שבועות
שמכל ספר כללו בו רק ... שאומרים בליל שבועות " תיקון" מה–לדבר ' וראי. 'ן עצמו כואבל בודאי שישו העי

וכן מגילת רות ,  אומרים בשלימותם–'  כמו מעשה מרכבה וכו–ואילו עיים השייכים לשבועות , כמה פסוקים
 ).מצד שייכותה לחג השבועות, אומרים בשלימותה

 ). פת בית הכסת בבשמים של עשבים ובשושים לשמחת הרגלוהגין להשטיח רצ(שבועות ' ל הל" מהרי696
 שהביאו בערב –לפזר עשבים ובשמים של עשב ] של בעל התרומת הדשן[=מהג בביתו והיה  (103'  לקט יושר ע697

, ווהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכסת ובבתים(ג "א ס"רמ).  ביום ראשון של שבועות בשחרית–שבועות 
תמג ' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"וראה מה שליקט בזה ב). ן תורהזכר לשמחת מת

 ).ואילך
וכן הגו לשוטחן , ח"ח סכ"ש' ש בסי"ואפשר לומר כיון שחשב עליהם מבעוד יום שרי לטלטלן כמ(ה "א סק" מ698

 ).ביום טוב
. )פילו הם גדולים הרבה מותר לטלטלןחבילי עצים וקש שהתקין למאכל בהמה א (ח"שח סכ' א ציין לסי" במ699
אם הזמים למאכל בהמה מותר לטלטלם אפילו הם גדולים , חבילי קש וחבילי עצים רכים (ג"שם ססלעיל ו

  .)הרבה
'  סילעילואולי קשור יותר למה שתבאר , כי אם בהוכו לשוטחן לוי ושמחה, אמם כאן לא מיירי בהוכו לאכילה

' ש בסי"בעין שיש תורת כלי עליהם ומותרים בטלטול כמ, הוכו לתשמיש מבעוד יוםעפי אילות ש (ח"שלו סי
  .)ח"ש

עף שחתך מן האילן מבעוד יום להיף בו על השלחן להבריח בו  (ה"שח ס' סילעיל שהכווה שם למה שתבאר 
 .)ורשכיון שייחדו לכך עשאו כלי גמ, מותר להיף בו בשבת ולטלטלו כשאר כל הכלים, הזבובים

 ).ל להשטיח העשבים בהכסת שבת"י סג"ההיג מהר', ומתי שחל שבועות ביום א(ל שם " מהרי700
לא בא אלא למעוטי שלא ישטחם בשבת ) ... ל"מהרי(שוטחן בכיסת השבת ' אם חל שבועות ביום א(א שם " מ701

 ).דאין שבת מכין ליום טוב, שכוותו לצורך יום טוב



  :702ג"תק

 כדי להזכיר שבעצרת ידוין על , 703והגין להעמיד אילות בבית הכסת ובבתיםטו
  :705 ויתפללו עליהם,704פירות האילן

  אכילת ואפיית מאכלי חלב

 תורה אבותיו ומהג ,706שבועות של' א ביום חלב מאכלי לאכול המקומות בכל והגין טז
  .707עליו אמרו טעמים הרבה כי ,היא

                                                 
ט לצורך חול "אסור לעשות ולהכין ביו, כגון להדיח כלים וכיוצא בזה, ו מלאכה כללואפילו דבר שאין ב( סעיף ג 702

 ראשון לצורך קידוש של ליל יום טוב ם טובולכן יש ליזהר שלא להביא יין ביו... ט שי בגולה "וכן לצורך יו... 
  .)וכן לא יחפש בספר תורה ביום טוב ראשון מה שצריך לקרות ביום טוב שי, שי

שאסור להכין משבת לחול אפילו בעין שאין בו שום  (י"רד ס' כדלעיל סי, כן שאסור להכין בשבת לחולומכל ש
כגון להביא יין מהמרתף לבית בשבת לצורך הבדלה במוצאי שבת וכל כיוצא , סרך מלאכה אלא טלטול בעלמא

  .)בזה
כין משבת ליום טוב אפילו בדבר שאסור לה (א"תה סי' תבאר לעיל סי, ם טובוכאן שמדובר בהכה משבת ליו

שאסור לעשות שום הכה  (ב"ע שם ס"והייו מה שתבאר בשו. )ו"תי' שאין בו מלאכה אסורה כמו שתבאר בסי
 .)מיום טוב לשבת או משבת ליום טוב

וראה לי הטעם שיזכירו שבעצרת ידוין על . והגין להעמיד אילות בבית הכסת ובבתים(ה "א סוף סק" מ703
תה ' ע, ט"מהדורת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"וראה מה שליקט בזה ב). ות האילן ויתפללו עליהםפיר

 ).ואילך
  .)בעצרת על פירות האילן... בארבעה פרקים העולם ידון  (א, ה טז" משה ר704

 .)ל המיםשבפסח העולם ידון על התבואה ובעצרת על פירות האילן ובחג ע (ב"קיא ס' הובא גם לעיל סי
 .א שם" מ705
 ג"ס א"רמ). חלב אוכלין בשבועות (עא' ע מהגים הגהות). שבועות בחג וחלב דבש לאכול הגו (ב' סי בו כל 706
 .רא' ע ו"ח שם אהלי בזה שליקטו מה וראה .)שבועות של ראשון ביום חלב מאכלי לאכול מקום בכל ווהגין(
  ).ואילך תפב' ע, ט"תשס מהדורת, מועדים" (בידיו אבותיו מהג"
 קיים שבעה לישראל היו שבועות' ז שאותן בזוהר דאיתא, הטעם כתוב ומצאתי, טעמים הרבה יש (שם א"מ 707

  ).ומהג אבותיו תורה היא. לרחמים מדין והייו, חלב ועשה עכר שדם וידוע ,מדתה המיטהרת אשה דוגמת
  ).לשוך תחת וחלב דבש שכתוב כמו ,וחלב דבשל שמשלה התורה מפי (ט ק"ס י"בח הובא, ב' סי בו כל
 השלחן על לחם' ב עמהם להביא וצריכין, בשר מאכל כך ואחר חלב מאכל אוכלים ... הטעם לי ראה (שם א"רמ

 דאסור (ח ק"ס א"במ תבארו ).הבכורים ביום מקריבין שהיו הלחם' לב זכרון בזה ויש, המזבח במקום שהוא
  . )בשר עם לאכול אחר לחם להביא יצטרך בודאי דאז, חמאה עם לאפותו הגו לכןו, אחד מלחם וחלב בשר לאכול

 הר על שעמדו בעת כי, לזה כון טעם שאמר אחד גדול בשם עוד שמעתי ואי (יב ק"ס ברורה במשה הובא טעם ועוד
 הכה צריך שרלב כי, חלב מאכלי אם כי, תיכף לאכול מה מצאו לא לביתם ההר מן וירדו ... התורה וקבלו סיי
 הכלים כי, חדשים בכלים ולבשל ולמלוח ולהדיח ,והדם החלב חוטי ולקר ,'ה צוה כאשר בדוק בסכין לשחוט רבה
 עושין ואו חלב מאכלי שעה לפי להם בחרו כן על, להם אסרו לעת מעת באותו בהם שבישלו מקודם להם שהיו
  .)לזה זכר

 ... כלים און מאכלים פליישיקע זייערע אלע געווארן אסר ... טעמים די פון אייער (365' ע ח"חי שיחות ובלקוטי
"] תורה יתה בשבת ע"דכו "ווייל, כלים זייערע ן'כשר און בהמות ן'שחט ת"מ ביום געקעט יט אויך האבן זיי[

 ויכל ולא, שלהם וכלים המאכלים כל שאסרו כיון, מהטעמים אחד [)חלב מאכלי אר עסן געמוזט זיי האבן
 ברורה במשה המובא מטעם רק שלא והייו]. תורה יתה בשבת ע"דכו, תורה מתן ביום הכלים ולהכשיר לשחוט

  .הכלים ולהכשיר לשחוט אסור' והי, בשבת זה' שהי מחמת גם אלא', וכו כלים להם היו שלא, שם
 שבת פון ציווי דער געווארן בטל איז, בסיי שבת מצות געווארן געגעבן איז'ס בשעת (58' ע ח"ח שיחות בלקוטי אבל

 במילא דאך קומט, טאג פון חלק א אויף בלויז שבת פון מציאות די לייגן געקעט יט זיך האט ... במרה שיתן
 ציווי בטל, בסיי שבת מצות שיתה בשעה [שבת געווען יט זייען תורה מתן שלאחרי שעות די אייך אז אויס
 לא תורה מתן שאחר בשעות שגם כן אם יוצא, מהיום חלק על השבת מציאות חלה לא ושוב, במרה שיתן השבת

 הוא דשבת ל"הול דלכאורה ... ד"תצ ס"סו ברורה במשה הובא –" אחד גדול "טעם מובן ז"ועפ]. השבת חל
  .'וכו כלים להם היו שלא לטעם הוצרכו לכן, שבת דין זה ליום' הי שלא שכיון והייו. )היום וכל הוא ואסור

 לאכילת הטעמים אחד כידוע (1579' ע, ג"ח ג"תשמ, התוועדויות ,ג"תשמ השבועות חג בשיחת הובא טעם ודוע
 התורה יתה ולכן, לבשר חלב ביןש ההפרדה על שומרים ישראל ביש להדגיש כדי, שבועותה חגב חלב מאכלי
 על הודך תה ... ודם לבשר תהלי מבקש אתה ... גוזה חמדה "שטעו אף [השרת למלאכי ולא ,דוקא ישראל לבי



 להזהר צריכין לפיכך ,708ט"תקכ' בסי שיתבאר כמו ם טוביו בכל בשר לאכול שמצוה ולפי
  .711ט"ופ 710ח"פ' סי דעה ביורה ככתוב ויעשו ,בחלב בשר 709איסור לידי יבואו שלא

                                                                                                                                                             
 אברהם אל שבאו למלאכים בוגע בתורה שמציו כפי, וחלב בשר אכילת על הקפידו שלא, )]ב, פח שבת" (השמים

 .)"ויאכלו' גו בקר ובן וחלב חמאה ויקח "–
 שלמים בזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלין בשר (ז"סו, )יכלתו כפי ומגדות ויין בבשר וירבה (ד סעיף 708

 אבל , ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין יוצאים ידי חובת שמחה אלא ביין שאמר ויין ישמח לבב אוש.לשמחה
 כיון ,ם טוב ומכל מקום מצוה יש באכילת בשר ביו.בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון שאין לו בשר שלמים

 יש לו לשמחו ,היא אכילת בשר שלמים והואיל ואי אפשר לו לשמוח בו בעיקר השמחה ש,שאמר בו שמחה
  .)בשאר כל מיי שמחות

 הלוים וכל ביו ובי ואשתו וביו הוא לב וטוב שמח בהן להיות אדם חייב (ח- ז"הי ח"פ ט"יו' הל ם"ברמב ומקורו
 שמחה אותה בכלל יש ... שלמים קרבן היא כאן האמורה שהשמחה פי על אף. 'וגו בחגך ושמחת שאמר עליו

 ואין בבשר אלא שמחה שאין ,יין ושותין בשר אוכלין והאשים ... לו כראוי אחד כל ביתו ובי וביו הוא לשמוח
  .)ביין אלא שמחה

 הסעודה קרא ולא, הסעודה היא טוב יום שמחת דהא, בבשר אלא שמחה שאין (ה"ס ב"פ ביצה שלמה של ובים
  .)בשר אכילת בלא ושמחה טוב לב בו להיות
 ושמחת לקיים בשר אוכלין ר כךואח, חלב מאכלי השבועות בחג לאכול והגין העולם (ב, קפ עותשבו מסכת ה"ובשל

  .)בשר בלא שמחה ואין בחגך
  .ה ק"ס תצח' סי אחרון בקוטרס בזה ש"מ וראה). בשר לאכול ומצוה (ג ק"ס תקכט' סי א"ובמ
 לרוב יש הסתם שמן לפי אלא. בשבת יין ולשתות בשר לאכול חיוב ואין (ב"ס רמב' סי לעיל תבאר שבת לעין וכן

 בבשר להרבות להם יש לכך, משקים מבשאר יותר יין ובשתיית, מאכלים מבשאר יותר בשר באכילת עג אדם בי
  .)ידם והשגת יכלתם כפי ויין
  .)לו הוא עוג בשבת יין ושתיית בשר אכילת (י"ה ל"פ שבת' הל ם"ברמב מקורו זה וגם
 שהיו הלחם' לב זכרון  ...בשר מאכל כך ואחר חלב מאכל (חלב מאכלי אכילת למהג עילל שהובא א"הרמ טעם ולפי

 .בשרית סעודה גם לאכול, מהמהג חלק הוא זה שגם הרי, )הבכורים ביום מקריבין
  .)איסור לידי יבוא שלא ליזהר יש אך (ו ק"ס א"מ 709

 זהר שיהיה ... תורתיו מתן שהוא זהכ קדוש ביום בפרט להתקדש לדקדק צריך (ב, קפ שבועות מסכת ה"ובשל
  .)יערבבם שלא

 בחג זאת בזהירות קצת המקילים דעות הובאו, )תצו' ע, ט"תשס מהדורת, מועדים" (בידיו אבותיו מהג"ב
  ).121' ע תת ב"העו גם ראה (השבועות

 ישראל ביש להדגיש כדי, שבועותה חגב חלב מאכלי לאכילת הטעמים אחד (1579' ע ג"ח ג"תשמ התוועדויותב אבל
 בחג חלב מאכלי אכילת שבין בהפסק ו"ח להקל שאין מובן ומזה...  לבשר חלב ביןש ההפרדה על שומרים
 מאכלי לאכילת הטעמים אחדש מכיון, מסתברא איפכא כי, )אחרוים כמה שסוברים פיכ (בשר לאכילת השבועות

 .)לבשר בחל ביןש דהההפר על שומרים ישראל שבי להדגיש כדי הוא חלב
 בי בשי ... יחד לאכלם יבא שלא, גביה עליו שאוכל שלחן על להעלות אסור ... בשר (ב- א"ס שם א"ורמ ע"בשו 710

 ויהיו ... מותר ... שלו מפה על אוכל אחד שכל כגון, היכר שום עשו אם ... אבל ... זה את זה המכירים אדם
 כלי ליחד והגין וכן. אחת מפת יאכלו שלא שכן וכל. בכלי דבק שהמאכל משום, אחד מכלי לשתות שלא זהירים

 .)במלח מאכל שיורי ושארו במלח טובלים לפעמים כי, עצמו בפי אחד לכל מלח של
, גביה אכל ... שעות שש שישהה עד אחריו גביה יאכל לא ועוף חיה של אפילו בשר אכל (ב- א"ס שם ע"בשו 711

 שאיו בלילה הוא ואם .בהם דבק מהגביה דבר שום יהא שלא ידיו שיעיין ובלבד, מיד בשר אחריו לאכול מותר
  .)ולהדיחו פיו לקח וצריך .לרחצם צריך היטב אותם לעיין יכול

, לבשר גביה בין ישהה כמה אלא, בשר לאכול מותר גביה, גביה לאכול אסור בשר אכל (א, קה חוליןומקורו מ
  . בלבדולכן סגי בקיוח והדחה. )כלום ולא ליה אמר
 לעשות, תורתיו מתן שהוא כזה קדוש ביום בפרט להתקדש לדקדק צריך (ב, קפ שבועות מסכת ה"בשל אמם

. )ובשר השלחן ויערוך אחרת מפה יפרוס כך ואחר, שעה ולהמתין המזון בברכת ולהפסיק ,היטב והדחה קיוח
  ".השע ולהמתין המזון בברכת להפסיק "גם הצריך והדחה הקיוח שמלבד הייו

 החלב אוכל אי, השבועות בחג ובשר חלב מאכל לאכול זה לקיים (ג ק"ס פט' סי ד"יו הגדולה כסת בשיירי הוא וכן
  .)בשר מאכל אוכל אי שעה אחר כך ואחר, מזון ברכת מברך ואי, קודם הדבש עם
 – ל"בה הגין בכלל, חלב מאכלי לאחרי בשר לאכילת בוגע למהגו לשאלתו (רפט' ע כ"ח קודש באגרות הוא וכן

  .))ב, קפ (שלו שבועות' מס ה"בשל כ"וכ). הסעודה באותה לא – וגם (שעה להמתין – וחמאה חלב לאחרי ואפילו
 ...  חדא בסעודתא או חדא בשעתא) או(, כחדא דאתחבר מיכלא האי דאכיל מאן דכל (א, קכה ב"ח בזהר ומקורם
  .)קדישין דלא דיין בעלמא דיין לאתערא וגרים



 , יזהרו כשמסיקין התור קודם האפייה,וש בחלב או בחמאהוהוהגים לאפות לחם יל
 כדי להפליט ממו את רוטב של ,713 בעין שיהיו צוצות יתזין ממו,712שיסיקוהו יפה

                                                                                                                                                             
 דאכיל מאן דכל, שכתב א"ע ה"קכ דף משפטים פרשת הקדוש בזוהר עיין (י ק"ס פט' סי ד"יו החיים בכף ופירש
 מאכלי לאכול אין עין דבכל, שא דלא ומשמע ... חדא בסעודתא או חדא בשעתה או כחדא דאתחבר מילא האי
 ... בשר קודם החלב ואפילו חלב כלימא או חלב או רכה גביה אפילו, חדא בסעודתא או חדא בשעתא וחלב בשר
  .)שאכל דבר אותו על אחרוה ברכה שיברך אחר עד דהייו, אחרת וסעודה אחת שעה אחר עד
 אין קשה שהגביה שכל והגין (ב"ס פט' סי ד"יו א"כמבואר ברמ, קשה בגביה דוקא זה זהר יש מפרשיםש ואף

  .))בזוהר הוא וכן (בשר אחר בגביה כמו, עוף בשר אפילו אחריה אוכלין
 מאגרות ל"וכ. שעה להמתין יש רכה בגביה שאף, החיים ובכף הגדולה כסת ובשיירי ה"בשל מפרשים מקום מכל

  .מהגיו גם הוא שכן, קודש
*  

 מאכילת אם כי, האחרת סעודה תחלת לבין המזון ברכת בין שעה להמתין צריך שאין אפשר מקום שמכל אלא
 שלא לדייק אבל, הבשרית לסעודה ידים ליטול ומיד המזון ברכת לברך שאפשר הייוו. הבשר אכילת עד הגביה
  .הגביה אכילת מעת שעה שתעבור עד, השיה בסעודה הבשר לאכול להתחיל

 פט' סי ד"יו א"ברמ כמבואר, אחת שעה להמתין לוהגים, בשרית סעודה אחרי חלבית סעודה לעין שהוא וכמו
  .)כך אחר או, המזון ברכת קודם השעה המתין אם חילוק ואין (א"ס
  .בזה להאריך מ"ואכ). א"סי רמט' סי (ר"ובשוע, )ג ק"ס (שם ז"בט ש"מ י"עפ בזה לדון מקום עדיין ויש

*  
 מהגי אוצר"ב כמובא, מזוות מיי וטועמים מקדשים אלא, הראשוה בסעודה ידים וטלים כשאין גם הוא זה וכל
 מאפה (חלב מאכלי ע"זי ר"אדמו ק"כ של לחדרו מכיסים היו שחרית תפילת אחר (שז' ע השבועות חג" ד"חב

 .)החג סעודת את סועד היה משעה פחות לא כעבור). ושתייה חלב של" מזוות"
  ).א"תס' ש סי"ויזהר להסיק התור יפה כמ(ח "א סק" מ712

כדין , הכשירו על ידי ליבון באורצריך ל, כשרוצה לאפות בו מצה, תור שאפו בו חמץ (א"תסא ס' וכן תבאר לעיל סי
  .)כלי חרס שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון

כגון שצלה , אם בלע בהם על ידי האור דבר היתר ואחר כך עשה איסור (בהגהה, ג"תא סי' ואף שתבאר לעיל סי
  .)הרי הן כשרין על ידי הגעלה, עליהם בשר לבדו שהוא היתר ואחר כך בלע בהן חלב

 וישהה אותם ,יכול למלאותו גחלים מבפים (י"תא ס' כמבואר לעיל סי,  הגעלה מועיל אף ליבון קלוכשמועלת
שאז בודאי , בתוכו עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו מחמת שתלבן הכלי מן הגחלים

שהרי כלי מתכות הן , ממופ שלא תלבן כל כך עד שיהיו יצוצות יתזים "אע, שרף כל החמץ הבלוע בתוכו
  .)וליבון קל הזה איו גרוע מהגעלה, כשרין על ידי הגעלה

מותר  (ב- א"תקט סי' מבואר לקמן סי, אלא אף כשאסר על ידי צלי או אפיה, ולא רק כשאסר הכלי על ידי בישול
 צריך ללבו היטב עד שאין... כדי לאפות בו ביום מאכל של בשר , כלי ברזל שאפו בו מאכל של גביה... ללבן 

  .)שיהא צוצות תזים ממו אלא די לו בליבון קל
ואין צריך בזה שום ליבון , לכן סגי גם במה שמחמם התור כדי לאפות בו הילש בחלב, וכיון שסגי בליבון קל

  .)והוא מחממו כדי לאפות ב]מה ש... [די לו בליבון קל ... מחממו כדי לאפות בו  (כמבואר לקמן שם, מיוחד
  :והטעמים דלא סגי בליבון קל כאן בתור

רק ליבון , )ולא על ידי האור, אפילו אסר על ידי משקה(שאין ההגעלה מועלת בו , כאן מיירי בתור של חרס) א(
ומכל מקום קבלו חכמים שיש לכלי ... כלי חרס אין לו תקה על ידי הגעלה  (ז- ו"תא ס' כמבואר לעיל סי, גמור

שאז שרף וכלה כל , דהייו שיסיקו כל כך עד שיהיו יצוצות יתזים ממה, י ליבון באורחרס הכשר על יד
  .)האיסור הבלוע בתוכו

אין צריכים ליבון ודי להם בהגעלה  (ב"תא סי' שתבאר לעיל סי, אפילו בתור של לבים שתייבשו בחמה) ב(
אחד כלי מתכת ואחד כלי עץ ואחד  (ה"תא סכ' יכמבואר לעיל ס, או אפילו בתור של אבים. )כשאר כלי אדמה

שתבאר , מכל מקום לא יועיל בו ליבון קל. )צריך להכשירן על ידי הגעלה... כלי גללים וכלי אבים וכלי אדמה 
כי דין , )ליבון קל... כלי מתכות ... עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו  (י"תא ס' לעיל סי
כ בכלי אבים "משא, )שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו (ב"תא סכ' כמבואר לעיל סי,  רק בכלי מתכותזה הוא
  .לא יועיל הליבון קל לחמם את הצד החיצון עד שיהיה היד סולדת, ולבים

ם שזה מועיל ג, "שיסיקוהו יפה בעין שיהיו צוצות יתזין ממו"ולכן הזקיק כאן רביו להכשיר את התור על ידי 
דהייו שיסיקו כל כך עד , שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבון באור (ז"תא ס' כמובא לעיל סי, בתור של חרס

 .)שאז שרף וכלה כל האיסור הבלוע בתוכו, שיהיו יצוצות יתזים ממה
מכן איו קרא שבפחות , לפיכך צריך להסיקו כל כך עד שיהיו יצוצות יתזין ממה (א"תסא ס'  וכן הוא לעיל סי713

  .)ליבון גמור
  .) שיהו יצוצות מתזין ממהוהליבון צריך (ז"בירושלמי סוף ע) לעין ליבון סכין(ומקורו 



'  עיין סי,ושיהיו הגחלים מהלכים על פי כולו(בשר ששפך עליו לפעמים ובלע בתוכו 
  .)714א"תס

 ולא יוציאוהו במרדה , מן התור להוציא בה לחם זה716 חדשה715וכן יזהרו ליקח מרדה
 , אפילו אם רוצים להפכה על צדה השי,שמוציאין בה שאר כל הלחמים שאין של חלב
 ואחר , כשיוציאו בה לחם ילוש בחלב717לפי שעכשיו יהא בלע בה טעם החלב בכל עוביה

                                                                                                                                                             
יוה כתב שצריך ליזהר כשיסיקו התור ' והרב ר (י תסא"שהובא בטור רס, ולעין ליבון תור מקורו מרביו יוה

 .)יתזין ממוושיהו יצוצות ... שילכו הגחלים על פי כולו 
כדין כלי חרס , צריך להכשירו על ידי ליבון באור, כשרוצה לאפות בו מצה, תור שאפו בו חמץ (א" לעיל שם ס714

ואין די לו ) כדי להכשיר את כולו(וצריך ליזהר שילכו הגחלים על פי כולו ... שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון 
שמפזרים אותם על (שאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים בלהבה בלבד לפי שכמו שבכל השה כ) להכשירו(

  ".כך הוא פולטו על ידי גחלים) גבי התור קודם האפייה
ומה שכאן לא סגי בליבון קל הוא רק מחמת שכאן הוא . שבהכשר מבשר לחלב סגי בליבון קל, ואף שכבר הובא לעיל

כ אחרי שהסיקוהו יפה בעין שצוצות יתזין "משא. שאין ליבון קל מועיל בהם, כלי חרס או אדמה או אבים
מדוע לא יועיל . )קבלו חכמים שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבון באור (ז"תא ס' שכבר הובא לעיל מסי, ממו

  .ליבון זה
 כי שם מיירי בהכשר התור, "שילכו הגחלים על פי כולו"הצריך רביו ללבו על ידי , )א"תסא ס' סי(ובשלמא לעיל 
' כמבואר לעיל סי, וזקוקים לליבון גמור, )אף בכלי מתכת(ל דלא סגי בהגעלה ובליבון קל "שבזה קיי, מחמץ למצה

כל כלי שבלע בו החמץ על ידי חום האש בלבד שלא על ידי משקה איו פלט ממו אלא על ידי חום  (ג"תא סי
שאז , או עד שתשיר קליפתו העליוה, זין ממודהייו שילבו באור יפה יפה עד שיהיו יצוצות מת, האש בלבד

ויש חולקין על זה ואומרים שכל הכלים שבלעו חמץ קודם הפסח אפילו על . בודאי שרף כל האיסור הבלוע בתוכו
ואחר כך כשמגיע זמן איסורן , דכיון שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר, ידי האור בלבד הרי הן כשרין על ידי הגעלה

והעיקר כסברא . לפיכך הקילו להכשירן על ידי הגעלה בלבד,  בעין אלא הוא בלוע בתוכןכבר אין האיסור
  .)הראשוה ואפילו בדיעבד

, "כבולעו כך פולטו"ואין חוששים ל, שלדברי הכל סגי בליבון קל יותר, כ כאן בהכשרת התור מבשר לחלב"משא
  ?שמועיל אף בחרס, "בעין שיהיו צוצות יתזין ממו"מדוע לא יועיל ליבון גמור 

, )א באה הוספה זו בלי חצאי עיגול"תסא ס' כ לעיל סי"משא(ואפשר שמטעם זה באה הוספה זו כאן בין חצאי עיגול 
, ששמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול): "ו' ח סי"או(וכמובא בשארית יהודה 

והייו שכאן הסתפק רביו אי סגי בליבון גמור של ".  דבריוודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו
  .או שגם כאן צריך להכשירו בגחלים המהלכים על פי רובו, יצוצות יתזין ממו
שאין זהרין בחג השבועות כשאופין חלב בלי הכשר התור וסומכין על  (ק א"תסא ס' א סי"ומקורו מדברי המ

ומכל מקום ראה לי ...  שאין מהלכין על פי כולו שרי כיון דהתירא בלע פ"וצריך לומר דסבירא לן דאע, ההיסק
  .)וגם בחג השבועות יזהר בזה, ]לעין חמץ בפסח[לאסור 

*  
, כ אחר אפיית הילש בחלב"משא. לפי אפיית הילש בחלב, וכל זה לעין הכשרת התור מטעם הבשר הבלוע בתור

  .שש שטעם החלב שבתור יבלע בבשר שבקדרהולא ח, לא הצריך רביו להכשיר את התור
' ולפי זה פסק לעיל סי. )אין האיסור יוצא מכלי לכלי בלא רוטב (א"תא סמ' וטעם הדבר הוא כמבואר לעיל סי

יש להתיר אם ברי לו ... תבשיל בקדירה אפילו היה התור חם ] בתור של חמץ[אבל אם היח שם  (ז"תא סס
כמו , שהאיסור הבלוע בתור איו פלט לקדירה שעליו,  היה שם משהו חמץ בעיןשלא, שמקום מושבה היה קי
  .)ב שאין איסור בלוע יוצא מדופן לדופן בלא רוטב"צ' שתבאר ביורה דעה סי

מכל מקום כשהרוטב ". רוטב של בשר ששפך עליו לפעמים ובלע בתוכו: "ואף שרביו כותב כאן בתחלת הסעיף
כדי להפליט , ולא שאר מספיק רוטב תחת הקדירה, מיד מתייבש קרקע התור, ורשפך מהקדירה ובלע בת
עד שגם אחרי שקצת רוטב יבלע , ולא חששו כל כך שישפך הרבה רוטב אל תחת הקדרה. מהתור ולהבליע בקדירה

 .דירהויבליע הטעם בק, עדיין ישאר רוטב בעין על גבי קרקע התור, ויפליט טעם הבשר מקרקע התור, בתור
 ).והערה תמו(ה "תא ס' וראה לעיל סי. שרודין בה את התור מהפת 715
 ).ט"א סי"ת' ש סי"כמ, וגם צריך מרדה חדשה(ח "א סק" מ716
  ). דהא בלוע מעבר אל עבר משמוית, ודלא כמקצת שים שמהפכין אותה על צדה השי(א שם " מ717

. )שאין הצלי אוסר אלא כדי טילה (ה"קה ס' ד סי" יוע"כמבואר בשו, ואף שהאפיה איה אוסרת אלא כדי טילה
במה דברים אמורים שאין הצלי  (ה"ד סימן קה ס"ע יו"כמבואר בשו, מכל מקום כשיש בו שמוית אסר כולו

אבל גדי שמן שצלאו , דבר כחוש שאין בו כח לפעפע בכל החתיכה, בירך עם גידו וכיוצא בו, אוסר אלא כדי טילה
  .)ן שהוא שמן מפעפע בכולוכיו... בחלבו 

ך "כמבואר בש, כ החלב"משא, והרי רק החמאה היא איסור שמן, "לחם ילוש בחלב או בחמאה"ואף שהכא מיירי ב
קשה דמשמע מדברי ... אפשר דשאי חלב דהוי איסור שמן שהרי יש בה שמוית של חמאה  (ק ג"צב ס' ד סי"יו



 יהא פלט ממו טעם החלב ,כך כשיאפו לחם אחר לאכלו עם בשר ויוציאוהו במרדה זו
  .)718א"ש בסימן ת"כדי קליפה כמ(בלע בלחם וי

 לפי שהוא ותן טעם בר ותן ,ואף שאם עבר ועשה כן מותר לאכול לחם ההוא עם בשר
 מכל מקום הרי לכתחלה אסור .719ד"טעם של היתר כמו שתבאר ביורה דעה סימן צ

                                                                                                                                                             
... ע "והכי מוכח מי מדברי הטור ושו, ש" לא חשיב איסור שמן ען שם דחלב"והר) ב"ט ע"דף צ(א "א בתה"הרשב

  .)דסבירא להו דחלב איסור כחוש הוא
ויש לאסור ,  דאין או בקיאין איזה מיקרי כחוש או שמןש אומריםוי(ה "קה ס'  סיא שם"מכל מקום פסק ברמ

הגין להחמיר בבשר חם שגע בו חמץ חם ובמדיות אלו ו(ז "תמז ס' וכן תבאר לעיל סי. )והכי הוג... בכל עין 
שלפעמים הבשר ראה כחוש , לפי שאין או בקיאים לחלק בין כחוש לשמן, לאסור את כולו אפילו הוא כחוש

  .)לפיכך והגין להחמיר בכל דבר ששייך בו שמוית לאסור את כולו, מבחוץ והוא שמן מבפים
. )אבל מה שאסר על ידי בליעה לא מחמרין, הייו בגוף הדבר, לא מפלגין בין כחוש לשמן (ך שם"ואף שתבאר בש

הייו דוקא לומר שלכן אין טעם . שבזה מפלגין בין כחוש לשמן, וגם כאן מדובר בטעם החלב שבלוע במרדה
בזה שפיר אוסר טעם , כ כאן שבאים לאסור את המרדה עצמה"משא, האיסור הכחוש עובר מחתיכה לחתיכה

תסז ' וסי, )והערה תקפו(ז "תא סס' וכן הוא לעיל סי. אף אם היא יותר מכדי טילה, המרדההחלב את כל עובי 
 .רא- קצו' ותבאר בדובר שלום ע). והערה שפז(ס "ס

718ור ברחת של חמץ (ו" סית המצה , אפילו הוא תוך הפסח, אם הוציא מצה חמה מהתדי בקליפה שיקלוף תחתו
מכל .  של חמץ בככר של מצה חם צריך ליטול מקום מגעו בעובי כרוחב גדולואף על פי שאם גע ככר. שגע ברחת

  .)מקום כאן שאין החמץ בעין אלא בלוע בתוך הרחת די בקליפה
בלי שום דבר , או על גבי תור בית החורף, ואם שכח והיח מצה חמה בתוך תור קטן זה (ו"וכן הוא שם סס
דכיון שהאיסור הוא בלוע בתור איו אוסר (שגע בגוף התור צריך לקלוף תחתויות המצה , המפסיק ביתים
  .))כמו שתבאר למעלה, אפילו בתוך הפסח, יותר מכדי קליפה

שאר החתיכות שמלחו (ב "תסז ס' כדלעיל סי, ואף שמאכל שבלוע בו איסור איו אוסר כלל על ידי מליחה או צלי
הייו שאיסור הבלוע איו ). ר היוצא ממה אין אסרות כללעמה ביחד אף על פי שהיו וגעות בה ובלע בהן הצי

  ?פ כדי קליפה"ומדוע כאן יאסר הלחם עכ, אוסר אפילו כדי קליפה
דוקא כשאיסורה , הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בגיעתה (ז"קה ס' ד סי"ע יו"הה מקור הלכה זו הוא בשו

איו אוסרת אחרת ,  איסור אלא מה שבלע ממקום אחראבל אם אין בה, כגון בילה או בשר בחלב, מחמת עצמה
אבל כלי שבלע איסור אוסר היתר , חתיכות' וכל זה בב (א שם"ועל זה הגיה ברמ. )אפילו אם צלו יחד, הוגעת בה

ך "ועוד בש. )מאחר שאין בו פליטה מגופו אוסרת היתר (ק כב"ך שם ס"ובש. )שוגע בו אפילו באיסור שאיו שמן
  .)ופשוט הוא דאיו אוסר רק כדי קליפה, וכתב על זה בדרכי משה( ק כג"שם ס

פסק רבו שבדבר כחוש אוסר כדי ) שהרחת והתור אסרו מחמת החמץ(ו "ו וסס"תא ס' ומזה מובן הטעם שבסי
פסק רבו שבדבר כחוש ) שהחתיכת בשר אסרה מטעם חמץ ווגעת בחתיכה אחרת(ב "תסז ס' ואילו בסי, קליפה
  .וסר כללאיו א

*  
כמבואר , והרי החמאה הוא דבר שמן שמפעפע מחתיכה לחתיכה, "בלחם ילוש בחלב או בחמאה"ואף שכאן מיירי 

אבל בלעה מן הדברים , כשבלעה איסור שאיו מפעפע, במה דברים אמורים (ז"קה ס' ד סי"ע שם יו"בשו
כ בבלוע בכלי איו איו "משא, כל היתרהייו דוקא בבלוע במא. )אוסרת חברתה, כגון שומן, המפעפעים בטבען

  .אוסר אלא כדי קליפה
הה רביו איו פוסק . )מיהו באיסור שמן שבלע בכלי אפשר דאפילו ביבש לגמרי אוסר (ך שם"ואף שתבאר בש

ולדידי מסתברא דאין לחלק בכלי בין בלע איסור שמן  (ק כח"כי אם כדעת הפרי חדש החולק עליו שם ס, ך"כהש
  .)סור כחושלבלע אי

אם כן אוסר כולו דבדבר שמן , לפי מה שרגילין לאפות עוגות עם שומן (ק לז"תא ס' סיא "אשר כן היא דעת המ
  .)דבלוע בכלי לא מחמרין כוליה האי, ודוקא שאיה קיה אבל אם הודחה שפיר סגי בקליפה, אוסר כולו

ר ברחת של חמץ אפילו הוא תוך הפסח די בקליפה אם הוציא מצה חמה מהתו (ו"תא ס' וכן פסק רביו לעיל סי
... הוציא ברחת זו עוד מצות מן התור ... אם לא היתה הרחת קיה ומודחת יפה אלא היה בה לכלוך חמץ בעין ... 

, ואם יש בלכלוך זה חשש שמוית. לפי שהלכלוך שעל פי הרחת כבר תקח במצה הראשוה, די להם בקליפה
הרי מצה הראשוה כולה אסורה אף אם יש בעוביה הרבה יותר ,  עוגות של חמץ עם שומןכגון שאפו ברחת זו

אין הבלוע , ותקח) ומרדה(שבלע ברחת , )וחמאה(הרי שאף בשומן . )והאחרוים די להם בקליפה... מרוחב גודל 
  .אלא כדי קליפה) ולחם(למצות ) ומרדה(מפעפע מהרחת 

  .ל"ך ה"דלא כש, ל"א ה"והייו שרביו פוסק כמ".  דבריוא בסוף"מ: "ומצויין על הגליון שם
 ).ח"צד ס' לסי" (ר הזקן"פסקי אדמו"וראה מה שדן בזה ב). והערה תסג(ותבאר לעיל שם 

 ).ב אות ד"צה ס' סי, ח"מהדורת תשס (ר הזקן"פסקי אדמו. ה"א שם ס"רמראה  719



  .720ה"צ' לעשות ותן טעם בר ותן טעם כמו שתבאר ביורה דעה סי

                                                 
והמהג לאסור לכתחלה ובדיעבד , עם בר ותן טעםויש מחמירים בצלייה ובישול לאסור ותן ט (ב"סא שם "רמ 720

  .)ובדיעבד מותר אם תן בכותח, לאכלו בכותח, והמהג לאסור לכתחלה (ק ג"ך שם ס"וביאר בש. )מותר
והכי דייק לשון , ט אלא בדיעבד"ק דאין להתיר ״ט ב"וכתב בהג״ה סמ (ג"ח ס- ועוד פסק בתורת חטאת כלל ז
  .)אבל אסור ליתם לכתחלה בקערה של בשר אם דעתו לאכלו אחר כך בחלב,  בשרהגמרא דגים שעלו בקערה של

  : והייו שיש כאן שתי הלכות
פלא שלא ( אם דעתו לאכלו אחר כך בחלב ,שאסור ליתם לכתחלה בקערה של בשר, בקערה" עלו"דגים ש) א(

  ).ע שם"א בשו"ולא בהגהת הרמ,  אלא בתורת חטאת שם–הובאה הלכה זו 
א "הדין שהובא בהגהת הרמ(שאסור לאכלם לכתחלה בחלב , בקערה של בשר" תבשלו"או " צלו"ש"ם דגי) ב(

  ).שם
  ?"מותר לאכול לחם ההוא עם בשר, שאם עבר ועשה כן"מדוע כותב רביו , וכאן דמיירי שאפה במרדה של חלב

או " אפו"ולא דין ( בכלי חלב "עלו"שלדעת רביו יש למרדה דין , )יח' עיון דבר סי" (שערי יורה דעה"מבאר ב
לה דין ' עד שיהי, ואיה מתחממת כל כך, שהרי המרדה משמשת רק להוצאת הלחם מהתור, )בכלי חלב" צלו"
  ".צלו"או " אפו"

הערות ובאורים תרה ). ב אות ד"צה ס' לסי (ר הזקן"פסקי אדמווראה ). הערה תמזו(ה "תא ס' ותבאר לעיל סי
  .25' ע

, הואיל ואיו מהבהבו הרבה במקום אחד, כי ההבהוב איו דומה כלל לצלי(א "תסז סס'  הוא גם לעיל סיוכעין זה
  ).אלא מעבירו תמיד הה והה

שהרי אין . מותר לאכלו בפסח, שהתיכו בתוך קדירה של חמץ בת יומה] שומן[ (ה"תמז סמ' וכעין זה מציו לעיל סי
אשר דגים שצלו או תבשלו , ל"ולא הזכיר כלל דעת הפוסקים ה. )בו אלא ותן טעם בן ותן טעם של היתר

אלא התיכו בה , והייו כיון שהשומן לא תבשל או צלה בקדירה של חמץ; בקערה של בשר אסור לאכלם בחלב
  .השומן

*  
אכלו כדי ל, )פרווה(אפשר להמשיך לאפות בה לחם ' כדי שיהי, בכל המשך הסעיף הזה מצריך רביו להחליף המרדה

 –ומכל מקום אין רביו מצריך להכשיר התור אחרי חג השבועות מהלחם החלבי שאפה בו ). או עם חלב(עם בשר 
  ?!כדי להמשיך לאפות בו לחם פרווה

כדי (וגם אופים בו לחם פרווה , דמיירי כאן בתור שבמשך השה מבשלים בו בשר, ועוד ראה מהמשך הסעיף
 לפי – להכשיר התור אחרי כל פעם שמבשל בו בשר ךל מקום אין רביו מצריומכ). לאכלו עם בשר או עם חלב

  ?!אפיית לחם פרווה
' כ באפיית הפת פרווה בתור חלבי יהי"משא, ובאמת כבר תבאר לעיל לעין המרדה שאיה מתחממת כל כך

ר לפי אפיית הלחם ומכל מקום לא הצריך רביו להכשיר התו. שאסור לאכול הפת עם בשר, לכאורה דיו כצלי
  ?פרווה

א "וכדיוק לשון הרמ, "בישול"ו" צלי"איו אלא ב, לכתחלה ובדיעבד, ט"ט ב"כי כל הדין של , ואפשר הטעם בזה
  .כ באפיה לא כתב להחמיר בזה"משא. )ויש מחמירין בצלייה ובישול (ב"צה ס' ד סי"יו

 ב"תקט סי' כמבואר לקמן סי, פן דהוי ליבון קלכי לפי אפיית הפת מחממים את התור באו, וטעם החילוק בים
שאין , )ובישול(בצליה כ "משא. )הוא מחממו כדי לאפות בו]מה ש... [די לו בליבון קל ... מחממו כדי לאפות בו (

  .רגילים לחמם את השפוד על האש לפי שמעלים על גביו את הדגים
בזה כבר הוכשר התור בליבון ,  את הלחם לאפותושבתחלה מחממים את התור ואחר כך מכיסים בו, ולכן באפיה

  .ט דהתירא"ט ב"ומותר לדברי הכל מטעם , קל
אפילו כשמכשיר , )או של אדמה ואבים(שליבון קל איו מועיל בתור של חרס , )712הערה (ואף שכבר הובא לעיל 
, אל פת פרווה, או מחלב, כ מבשר"משא, ייו דוקא מבשר לחלב או מחלב לבשראפשר דה. התור מחלב לבשר

 שהוא"ט דהתירא"ט ב.  
 ואף שלכתחלה אסור בזה" ואף בחרס, לזה יספיק אף ליבון קל, ט דהתירא"ט בר.  

*  
 טעם שאר גם) ל"כ, כרגילותו(ואחרי שמבשלים בו בשר , ואף שאחרי חג השבועות שאר טעם חלב בלוע בתור

אלא , שוב איו ותן טעם בר ותן טעם דהתירא, וכיון שיש בתור טעם בשר וטעם חלב, בשר בלוע בתור
  ?בלי שום הכשר התור, ומהו אם כן ההיתר לאפות בו אחר כך לחם פרווה. דאיסורא

לא אסר אם כן , כיון שעבר מעת לעת בין אפיית הילש בחלב לבין בישול הבשר שאחר כך, ואפשר הטעם בזה
שהה מעת לעת ... קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב  (א"צג ס' ד סי"ל יו"דקיי, התור מטעם בשר בחלב

 ק ג"ך שם ס"ובש. )אבל שאר דברים מותר) ה"הג(הקדרה אסורה לבשל בה לא בשר ולא חלב ... קודם שבישל בה 
  .) מותר לבשל בה אפילו לכתחלה,ג"כה כגון ירקות ודגים ו,שאר דברים שאין לא של בשר ולא של חלב(

, אלא שבלוע בו חלב לחוד ובשר לחוד, ולכן הרי זה מועיל שלא יאסרו הקדירה והתור עצמם באיסור בשר בחלב
ואם רוצים לאכול את הירקות . ולאכלם בפי עצמם, או לאפות בו לחם, ומותר מעיקר הדין לבשל בו ירקות ודגים



  ):ש" ע722ה" יתבאר בסימן תק721יום טוב בודין החלב שחלב(

  ברכת הריח בתפלה

 יזהר שלא לחלק להם מברוך שאמר עד , המחלק עשבי בשמים להציבור בבית הכסתיז
 שקודם ברוך שאמר או לאחר שמוה עשרה יכולין הן לברך על 723לאחר שמוה עשרה
 ,724דיבור אבל מברוך שאמר עד לאחר שמוה עשרה אסור להפסיק ב,הריח המגיע להם

  .ויהה מהריח בלא ברכה

 אף על פי כן ,725שאפילו בין פרק לפרק שמותר להפסיק אפילו בשביל כבוד בשר ודם

                                                                                                                                                             
ט "ט בר "וכיון שאין בזה אלא . ט דהתירא"ט בר "אין בזה אלא דין , עם חלבעם בשר או , או הפת, והדגים
  .מה שמחממים את התור לפי האפיה, שבזה מועיל לכאורה גם הליבון קל, הרי כבר תבאר לעיל, דהתירא

. רע בין אפיית הלחם חלבי לבין בישול הבש"אמם מפשטות לשון רביו בזה ראה שאיו מצריך שיעבור מעל
, ג"תא סי' כמבואר לעיל סי, )לעין שמועיל בו ליבון קל(שגם זה קרא התירא בלע , ובאמת כך היא שיטת רביו

, שהוא היתר, כגון שצלה עליהם בשר לבדו, אם בלע בהם על ידי האור דבר היתר ואחר כך עשה איסור (בהגהה
אפשר , וכיון שיש לזה התירא בלע. )הערה צח(באר שם ות, )הרי הן כשרין על ידי הגעלה, ואחר כך בלע בהן חלב

שגם בזה יועיל ליבון קל להתיר לגמרי ב"ט דהתירא"ט ב. 
ל התיר החלב שחלב ביום טוב ראשון של שבועות לאוכלו באותו "ל ז"הגאון מהרש (ה ריש מסכת שבועות" של721

  .))שבועות' ל הל"מהגי מהרי(ל "י מולין ז"וכן הורה מהר). ה"סימן ע(עיין בתשובותיו ... יום 
 אי שרי לעשות ממו פלאדין בחג ום טובשאלה חלב שחלבה הגויה בשבת או בי (ל שם סימן עה"ת מהרש"ובשו

אבל יש ... כי מלשון סתמא דגמרא משמע שאין איסור בדבר , תשובה יראה הדבר צריך דקדוק. השבועות או לא
י סגל הורה היתר חלב "ל מהר"ל כתב וז"ובדרשות מהרי... ד חלבה אסורה משום ול... מן המפרשים שכתבו 

 ".ל להיתר משום טעם זה ויפה כתב"סוף דבר פסק מהרי...  ראשון של עצרת ום טובשחלב בי
הרי חלב זה מותר , אבל בדיעבד שכבר חלב לתוך כלי ריקן והיא עומדת לאכילה, וכל זה לכתחלה(ו -  סעיף ה722

לפי . ואין צריך לומר שאם חלבה הכרי אפילו מדעת הישראל שהוא מותר. חולב עצמואפילו לה, באכילה בו ביום
ואילו היה הישראל רוצה היה חולבה בעצמו בהיתר , כיון שהבהמה עומדת לאכילה, שאין תורת ולד על חלב זה

. ל עת שירצהומצא שחלב זה הוא מוכן מערב יום טוב שהרי בידו הוא לחלוב את בהמתו בכ, דהייו לתוך המאכל
דאם לא כן בלאו (ויש חולקין על זה ואומרים דאפילו היא בהמת הכרי ואפילו חלבה הכרי לצרכו וישראל ראהו 

לפי שכשהיה חלב זה בגוף , הרי חלב זה אסור בו ביום, )ו"קט' ד סי"ש ביו"הכי אסור משום חלב הכרי כמ
ועכשיו שחלב לתוך כלי ריקן , וחשב אוכל כמותהמפי שהוא טפל לגבי הבהמה , הבהמה היה עליו תורת אוכל

ש "והרי זה דומה למשקין שזבו מהאוכלין שאסורין בו ביום משום גזרה שמא יסחוט כמ, הרי תורת משקה עליו
או , וכל זה בבהמה העומדת לאכילה. ולעין הלכה כבר הגו כסברא האחרוה ואין לשות. כ עיין שם"ש' בסי

אפילו חלבה כרי לתוך המאכל לצרכו שלא מדעת ,  היא עומדת לחלבה והיא של ישראלאבל אם, שהיא של כרי
שהרי אף אם הישראל היה רוצה לא , הרי זה אסור משום ולד אף לסברא הראשוה, הישראל וראהו ישראל אחר

 .)היה מותר לו לחלבה אפילו לתוך המאכל כיון שהיא עומדת לחלב
כשמחלק השמש בבית הכסת חלק כחלק לכל איש , אין זהרין בחג השבועותהעולם (ה ריש מסכת שבועות " של723

, וזה איו כון. והם מיד כשלוקחים מריחים, בשעה שמגן השליח ציבור האל בתעצומות, עשבים המריחים, ואיש
 ,מצא דהם מפסיקין בדיבור ברכה זו במקום שאסור לדבר, אם מברכין ברכת הריח, דממה פשך עבדי איסורא

ואם מריחין בלא ). ד"א ס"' ח סי"ע או"טוש(דהא אסור לדבר מכי מתחיל ברוך שאמר עד לאחר סיום התפלה 
רק לאחר , על כן יזהר כל אחד שלא להריח בהם מיד בלקיחתן. שהין בלא ברכה, זו קשה מהראשוה, ברכה

 .ט"א סק"הובא במ). יעמוד לו ריוח והצלה, סיום התפלה
לפי שברוך שאמר היא , ח"צריך ליזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף י(ד "א ס'  כדלעיל סי724

כמו שאסור , ואסור להפסיק בייהם אפילו לצורך מצוה, וישתבח ברכה לאחריהם, ברכה שלפי פסוקי דזמרה
בידו וחוזר והמפסיק עבירה היא , ובין ישתבח ליוצר אור גם כן אין להפסיק. להפסיק בקריאת שמע וברכותיה

וכיון שכן , לפי שפסוקי דזמרה תקו להסדיר שבחו של מקום ברוך הוא קודם התפלה, עליו מעורכי המלחמה
ובין ברכות . ד"אלא אם כן לצורך מצוה כמו שיתבאר בסימן , הוא איו בדין לדבר בין סידור השבח והתפלה

 ).ך לסמוך גאולה לתפלהמפי שצרי, קריאת שמע לתפלה אסור להפסיק אפילו לצורך מצוה
שבין הפרקים , ושאילת שלום מברוך שאמר עד ישתבח דיה כמו בקריאת שמע וברכותיה(ה " כדלעיל שם ס725

  ).שואל מפי הכבוד ומשיב שלום לכל אדם
וכל , אפשר דסומכין דבין הפרקים קיימא לן שואל מפי הכבוד ומשיב לכל אדם): "ק ז"ס(י "ועל פי זה כתב כאן הח

  ".שמותר לברך על הריח בין הפרקיםשכן 
  ".ולא יהא צריך להפסיק לברך, לא יביא לו ולא יריח, איי יודע מה כל שכן הוא זה): "שם(ובבית מאיר 



 שהרי אין צריך לברך על , לפי שברכה זו איה חובה כלל,אסור להפסיק לברך על הריח
 אף , אבל אם הריח מגיע לו מאליו והוא איו מתכוין אליו,הריח אלא כשמתכוין להריח

 זה שעומד במקום ם כן א,726ז"ש בסימן רי"בעל כרחו הה ממו איו מברך עליו כמש
  :שאסור להפסיק לא יתכוין להריח ולא יפסיק לברך על הריח

  ש ולפניו ולאחריו" בחהאיסור התענית

 ,728 לפי שהוא יום שתה בו התורה,727 אסור להתעות תעית חלום בחג השבועותיח
 לפיכך .729אות שוח ומקובל לישראל יום שתה בו התורהוצריך לאכול ולשמוח בו להר

 ושבתות שמותר להתעות בהם תעית חלום כמו שתבאר 730ם טובאיו דומה לשאר יו
  :731ח"רפ' בסי

 בזמן 733 לפי שהיה יום טבוח, מעיקר הדין732 במוצאי חג השבועות אסור להתעותיט
                                                                                                                                                             

שהרי למעשה כבר הביא לו האדם את , )127' ב תת ע"ראה העו(אבל רביו לא הסתפק בטעם שכתב הבית מאיר 
שאף שכבר הביאו לו את הבשמים איו , ולכן ביאר רביו .יו לברךואם כן לכאורה עתה הוי מצוה על, הבשמים

 .ואם כן אין עליו מצוה לברך, חייב להתכוין אליו
ראה לי מזה דאין חיוב בברכה זו אלא ...  פריך והא לאו לריחא עבידא ואמאי יברך ראבגמ(א "שם סקז "אה טר 726

דכך לי באיו מתכוין כמו בדבר שאיו , לא אין חייבאבל בלאו הכי אלא שהריח אתי ממי, בכס ותכוין להריח
ש בתחילת "וכמ, אם הולך דרך אותה כרך ולא תכוין ליהות בריח איו צריך לברך(ד "ושם סק, )עשוי להריח

ה לעין האה מן האיסור שבא לאדם שלא במתכוין "כל שעה דף כ' וראיה עוד מפ.  לעין חות של בושםמןהסי
  ).דאין איסור

טלו בידו לאכלו בלבד והריח עולה מאיליו ... ואם הוא פרי הראוי לאכילה (ג "א ה" פי"ין זה פסק בסדר ברהוכע
אלא אם כן , הואיל ולא טלו בידו כדי שיעלה הריח אל חוטמו רק לאכילה לבדה, אל חוטמו איו מברך על ריח זה

אם טלם בידו והגביהם , ם בחדר להציעם שםואפילו המוחי(י "ושם ה). מלך ומגביה הפרי אל חוטמו ליהות
 ).ח בהם צריך לברךממקומם להקריבם אל חוטמו להרי

ופירש . )כולא שתא יתיב בתעיתא בר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכפורי, מר בריה דרביא (ב,  פסחים סח727
דבתעית חלום , משמעהכי , קושטא דמילתא (ק ה"א ס"רמט קו' הובא לעיל סי, רסב' ד סי"ת ח"שובא "הרשב
  .)ולא בתעית דעלמא, קאמר

כהא מר בריה , דאסור להתעות בשבועות תעית חלום) קפה' ט ע"יו' הל(ל "וכתב מהרי (ח"י סק"וכן פסק בח
  .)לבד מערב יום כיפור ופורים ושבועות, הייו בתעית חלום, דרביא דיתיב בתעיתא כולי שתא

פ שמותר "אע, אסור להתעות בו אפילו תעית חלום (א"תרד סוף ס' לקמן סיפסק , וכן לעין ערב יום כיפור
מכל מקום בערב יום הכיפורים שהאכילה חשבת כעיוי כמו , להתעות תעית חלום אפילו בשבת ויום טוב

 . )אלא יאכל וישתה ויחשב לו כאלו התעה על חלומו, שתבאר אין להתעות בו
 .וראה לעיל סעיף א).  בו תורהעצרת יום שיתה( פסחים שם 728
י "ורש, )מאי טעמא יום שיתה בו תורה הוא, אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת דבעין מי לכם( פסחים שם 729

  ).ל יום זה לישראל שתה תורה בולהראות שוח ומקוב, שישמח בו במאכל ומשתה, דבעין מי לכם(שם 
קמא ' ב ע"שלחן המלך ח. 7 הערה 27' ג ע"לקוטי שיחות חכותבאר ב ,י"בין האמור כאן לבין לשון רשויש הפרש 

 . 8הערה 
שכל  (ו"תקכט ס' כדלקמן סי, שוים חג השבועות ושאר החגים,  אף שלעין מצות עשה מהתורה לשמוח בחג730

ו ובי חייב אדם להיות שמח וטוב לב הוא וביו ואשת, וכן ביום טוב של עצרת, ושמות ימי החג, שבעת ימי הפסח
  .)'ושמחה זו היא מצות עשה מן התורה שאמר ושמחת בחגך אתה ובך ובתך וגו, ביתו וכל הלוים אליו

 .ותבאר בלקוטי שיחות שם. מהטעם האמור כאן, מכל מקום יש חילוק בים לעין תעית חלום
הגזר דין כאש לעורת שיפה תעית לחלום לבטל , מותר להתעות תעית חלום בשבת כשחלם בו ביום( סעיף ג 731

כיון , ועוד לפי שאין כאן ביטול עוג שבת לגמרי. והתירו לו חכמים בשביל שיקרע גזר דיו, אם מתעה בו ביום
אם כן הרי התעית הזה , ואם יתעה בטוח הוא שיקרע גזר דיו, שפשו עגומה עליו בשביל חלומו אם לא יתעה

 ).תעוג הוא לו
הובא ).  בזמן הזהלומיכן מוכיח שאסור להתעות במוצאי חג שבועות אפי(א , חגיגה יח, ד"ד ופסקי רי"רי'  תוס732

אסור להתעות (ג "ע ס"שו). הכותב אות טז(י בן חביב בספר עין יעקב בפרק ב דחגיגה "ר. תרסה' באגור סי
 ).במוצאי חג השבועות

והלכך יום שי של (ד שם "רי' תוס). וח היהמפי שיום טב(א "סוע, גמרא שם יח). יום טבוח(א ,  משה חגיגה יז733
ואסור , במוצאי יום טוב דשבועות הוא אסרו חג(ג "לבוש ס). עצרת הוא אסור בהספד מפי שהוא יום טבוח

 ).והוא קרא גם כן יום טבוח... להתעות בו 



 שלא היו יכולין להקריב ,איה דהייו שבו ביום היו מקריבין עולות ר,שבית המקדש קיים
 כיון , ואין מחללין יום טוב בשבילם, לפי שאין בהם שום צורך אוכל פש, עצמויום טובב

  .734 שהעצרת יש לה תשלומין כל שבעה,ם טובשאפשר להקריבן אחר יו

 ם טוב אבל לדברי בית הלל מותר להקריבן אף ביו,פ שזה הוא לדברי בית שמאי"ואע
 והרבה מישראל הגו , כדבריהם735ית הללן שבדבר זה עשו ב מכל מקום כיו.עצמו

 ם טוב כמו יום טוב ועשה להם יום זה שהוא מוצאי יו,ם טובכמותם להקריבן אחר יו

                                                 
ולת ראייה ושלמי קרבות ע' שכל אחד ואחד הדר בארץ ישראל חייב להביא ברגל ג (א"תכט ס'  כמובא לעיל סי734

  .)חגיגה ושלמי שמחה
הראייה שאמר , שלש מצות עשה צטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן (ם ריש הלכות חגיגה"ותבאר ברמב

הראייה האמורה בתורה היא . והשמחה שאמר ושמחת בחגך, אלהיך' והחגיגה שאמר תחוג לה, יראה כל זכורך
החגיגה האמורה בתורה היא שיקריב ... עמו קרבן עולה ון של חג ויביא שראה פיו בעזרה ביום טוב הראש

והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי ... שלמים ביום טוב הראשון של חג בבואו להראות 
  .)אלהיך'  שלמים ואכלת שם ושמחת לפי השאמר וזבחת, ואלו הם הקראים שלמי שמחת חגיגה, חגיגה

) ... י"רש, שהן אכילת הדיוט, ביום טוב(בית שמאי אומרים מביאין שלמים  (א,  חגיגה יזתןמן הקרבתן ובקשר לז
  .))לכם ולא לגבוה, דכתיב הוא לבדו יעשה לכם, באותן שיכול להביא לאחר יום טוב(אבל לא עולות 

חג ביום חג השבועות חוגג כל וכן מי שלא  (ז"ם שם ה"כמבואר ברמב, וגם בחג השבועות יכול להביא לאחר יום טוב
ודבר זה מפי השמועה אמר שחג השבועות כחג . ויש לו תשלומין כל ששת ימים שלאחר חג השבועות, שבעה

  .)המצות לתשלומין
  ".יום טבוח"שהוא , אלא יקריבום למחרת החג, ולכן סוברים בית שמאי שאסור להקריב את העולות בחג

ובית הלל אומרים מביאין שלמים (דתן התם כ,  גם קרבן עולה ביום טובאמם בית הלל סוברים שאפשר להקריב
  .)ועולות

מי שלא הקריב ביום טוב הראשון עולת ראייתו ושלמי חגיגתו  (ה- ד"א ה"ם שם פ"כמבואר ברמב, ל כבית הלל"וקיי
גה וכולן  מלמד שכולן ראויין לחגי,אלהיך' שאמר שבעת ימים תחוג לה, הרי זה מקריבן בשאר ימות הרגל

 .)מצוה להקדים ולהקריב בראשון. תשלומי ראשון הם
ע "אבל דוחק להגיה כן בשו): "26 הערה 26' ח ע"חכ(וראה לקוטי שיחות . בית שמאי:  בקוטרס השלחן הגיה735

  ". י"ה בכל הדפוסים שתח"מאחר שכ
ו לעזרה לסמוך עליה ר מעשה בהלל הזקן שהביא עולת"ת (א ואילך"סע, ומבאר שם המקור לזה בגמרא ביצה כ

אמר להם קבה היא ולזבחי שלמים , חברו עליו תלמידי שמאי הזקן אמרו לו מה טיבה של בהמה זו, ט"ביו
והיה ... ואותו היום גברה ידם של בית שמאי ) ... י"רש, מרוב עותותו של הלל היה משה מפי השלום(הבאתיה 

ואותו היום גברה ידן של בית הלל ... הלכה כבית הלל ושלח שהיה יודע ש... שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן 
) י"רש, לאחר המעשה הזה היה מעשה(שוב מעשה . ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום, וקבעו הלכה כמותן

אמר , מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה
  .)שתקו בזיפה והלך לו, )י"רש, שהיה לך לשתוק ואיך שותק(מר לו מה זו שתיקה א, לו מה זו סמיכה

ברעגט עולות און 'אז מ, וויבאלד אז קבעו הלכה כמותן ווי בית הלל: ולכאורה (28' ומסיים בלקוטי שיחות שם ע
 שהביא ית הלל ב מתלמידימעשה בתלמיד אחדאיז ווי קומט עס אז לאחר זה אין געווען א , איז סומך עליהן'מ

אר אן אויסגעטיילטער פאל בתלמיד , אז דאס אין געווען יט א געווייליכע מעשה, וואס ווייזט', עולתו לעזרה כו
 קבעו הלכה –ווארום ( גאץ כלל ישראל –ובכלל ,  אזוי האבן דאך געדארפט טאן אלע תלמידי בית הלל–אחד 

כולל תלמידי , האבן רוב אידן, אכדעם ווי קבעו הלכה כבית הללאז אויך , איז דערפון גופא מוכח? )כבית הלל
  .)ם טוב צו ברעגען עולתן ביויטזיך געפירט , בית הלל

מעשה ' מה שייך לומר דהי, שמביאים עולות וסומכים עליהן, כבית הלל, כיון שקבעו הלכה כמותן: ולכאורה[
כי אם מקרה מיוחד , זה מעשה רגיל' ורה שלא הישמ', בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל שהביא עולתו לעזרה כו

, שהרי קבעו הלכה כבית הלל, בתוך כל כלל ישראל, הרי כך היו צריכים להוג כל תלמידי בית הלל, בתלמיד אחד
שלא להביא עולתן ביום , כולל תלמידי בית הלל, הגו רוב ישראל, שגם לאחר שקבעו הלכה כבית הלל, מוכח מזה

  ].טוב
אהא דאמרין בגמרא , )א, חגיגה יח(ד "שכעין זה תבאר בתוספות רי, )6' פסקים ע" (סופרים וספרים"בוכבר העיר 

וכתב על , )מפי שיום טבוח היה... ולא היחם רבי טרפון , מעשה ומת אלכסא בלוד וכסו כל ישראל לסופדו (שם
דמקרבי , הא אמרו דאין לה יום טבוחדאי בית הלל , טרפון כבית שמאי' קשיא לי דאם כן ר(זה בתוספות ריד 

אבל מיהו סתמא . דאי בעי כולהו מקרבי ביום טוב, אין צריך יום טבוח,  בית הללכי קאמרל ה"וי. ביום טוב
והרבה מקריבין ביום , דמילתא אין כל ישראל יכולים להספיק ולהקריב שלמי חגיגה ועולת ראיה ביום ראשון

ומיכן מוכח שאסור להספיד במוצאי יום ... סור בהספד מפי שהוא יום טבוח והלכך יום שי של עצרת הוא א, שי
 .)דהא מעשה דרבי טרפון אחר חורבן הוה, טוב של עצרת אפילו בזמן הזה



 אף עתה משחרב בית המקדש לא הותרה ם כן א, ותעית736עצמו להאסר בו בהספד
  .737ההספד והתעית בו ביום

                                                 
מפי שיום טבוח ...  טרפון ולא היחם רבי, ישראל לסופדומעשה ומת אלכסא בלוד וכסו כל  (א"סוע,  חגיגה יח736

  .)היה
 .ח"תכט ס' ראה לעיל סי,  יסןולעין הספד בחדש

קיים חגגו את חג השבועות ' ק הי"מכיון שבזמן שביהמ, שדין זה והג רק בארץ ישראל, מקום לומר'  לכאורה הי737
גם בזמן הזה חוגגים , ובמילא. שלהם' הקריבו את עולות הראי, בסיון' ולמחרתו ביום ז, בסיון' בו, רק יום אחד
אין ' הרי בח, בסיון הוא יום טוב שי של גליות' שהיום הז, ל"כ בחו"משא. טבוח- בסיון בתור יום' את היום הז

  . 'מאחר שאף פעם לא הקריבו קרבות ביום ח, טבוח- שום סיבה לעשותו יום
ואף בי גולה אין עושין שי ימים אלא משום  (א"תר ס' סיתבאר לקמן ,  טוב שי של גלויותומה שאו עושים יום
'  לעיל סין הואוכ. )שהיו עושים שי ימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה, ים מהג אבותיהםשהם צריכין לקי

וגם עכשיו שאו יודעים  (ט"תפט סכ' וסי. )ואין או והגין בו קודש אלא כדי שלא לזלזל במהג אבותיו (ו"תפג ס
 או עושין שאר כל המועדות שי ימים ואין (י"ד ס"תרכ' ולקמן סי. )יום קביעות החודש אין לשות מהג אבותיו

שאו בקיאים בקביעות החודש ויודעין או שהשי הוא  (א"תרמט סכ' וסי. )אלא כדי שלא לשות ממהג אבותיו
  .)ואין או והגין בו קודש אלא שלא לזלזל במהג אבותיו, חול
הרי , סיון' ולא בח, סיון' הקריבוהו רק בזושם , רק במקדש, שלא הקריבוהו בי הגולה, כ כאן לעין יום טבוח"משא

  .סיון ליום טבוח' מהג אבותיו להחזיק את ח' מעולם לא הי
דהייו , בו ועד בכלל' ח עד ח"והגין במדיות אלו שלא להתעות ושלא לומר תחון מר ( לקמן סעיף כתבאר שמהו

  ).ולא מטעם יום טבוח" (סרו חגא" שהוא מטעם תפרש הרי ;)עד אחר מוצאי יום טוב הקרא אסרו חג
*  

ואיו מחלק בזה בין , בכל מקום" יום טבוח"אך מפשטות לשון רביו כאן ראה לכאורה שאסרו חג השבועות הוא 
  .ל"ארץ ישראל לחו

. יום שי של עצרת הוא אסור בהספד מפי שהוא יום טבוח (א, חגיגה יח' ד על מס"רי' וההסבר לזה מובא בתוס
. ולמחר הוא יום טבוח ואסור להספיד, מכל מקום יום שי ספק ראשון הוא, ן השתא תרי יומיג דאית ל"ואע
  .)כל מה שהיו עושין אבותיו או עושים, ג דבקיאין בקביע דירחא"ואע
, סיון' אצלם ספק שמא חג השבועות הוא בז' מכל מקום הי, שאף שאבותיו בגולה לא הקריבו ביום טבוח, והייו

  .סיון' ולכן גם או והגים יום טבוח בח, סיון' הוא בח) בירושלים(וח ושמא יום טב
וכדי שלא  (ב"ג הי"ח פ"קידוה' ם הל"על פי האמור ברמב, )1030' ד עמ"ח( הלכה זו בלקוטי שיחות תבארהועוד 

 של אפילו יום טוב, לחלוק במועדות התקיו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעין שם עושין שי ימים
  .)עצרת

' בשבועות שהוא לעולם  ( שםלקוטי שיחותהובא ב. קמה' ח סי"או, א"ת חתם סופר ח"ת שו"ועל פי המבואר בשו
. ואם כן גם אבותיו לא עשו מספק, ועד אז כבר תפרסם בכל העולם קביעות יסן, של פסח' יום מיום טוב ב

כמו ביום טוב , כיון דלא מחמת ספק תקבל, ור טפיואם כן ממילא חמ. וצריך לומר משום גזירה אטו פסח וסכות
, ולא מחמת ספק, ומכל מקום גמרו היום בקדושה, של ראש השה שאם באו עדים מחצות ואילך לא תקבלו

  .)והכי מי דכוותיה, ומשום הכי חמיר טפי
, תעות מעיקר הדיןאסור לה, ל"גם בחו, ז יש לבאר מה שבמוצאי חג השבועות"ועפי (26שם הערה בלקוטי שיחות ו

שהרי (ל הוא שי ימים אחר עצרת "חג השבועות בחו- אף שיום טבוח הוא יום שאחר עצרת של תורה ואסרו
אבל , אלא שבכדי שלא לחלוק במועדות תיקו יום טוב שי גם בעצרת, ל"אין שייך ספיקא דיומא כ, בעצרת

ומאחר שאין שום ספק ביום זה שאיו יום , "לחלוקשלא "אין שייך בו ) מעיקר הדין(אסרו חג שאיו אלא בעצרת 
,  לפי שמכיון שיום טוב שי דחג השבועות הרי הוא ודאי–) להתעות בו) מעיקר הדין(צריך להיות מותר ' הי, טבוח

  .))ז"ש תשט"משיחת חגה(ויום שלאחריו הוא יום טבוח , הרי הוא כעצרת ממש
*  

) בעיקר(הוא מביא את זה , "בכדי שלא לחלוק"ם מביא דין זה ד"רמבכשה, שהרי, לכאורה עדיין איו מובן, אמם
יש מקומות שהיו מגיעין אליהם שלוחי יסן ולא  (ב"ג הי"קידוש החודש פ' ם הל"כאמור ברמב, בוגע לחג הפסח

קבע שהרי הגיעו להן שלוחין וידעו באיזה יום , ומן הדין היה שיעשו פסח יום אחד, היו מגיעין להן שלוחי תשרי
וכדי שלא לחלוק במועדות . ויעשו יום טוב של הסוכות שי ימים שהרי לא הגיעו אליהן השלוחין, ראש חודש

  .)אפילו יום טוב של עצרת, התקיו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעין שם עושין שי ימים
כ אומרים "ואעפ, "חלוק במועדותשלא ת" מצד הדין ד– במקצת מקומות –ימי חג הפסח הוא ' שגם ב, ובמילא יוצא

לא "מאי שא חג השבועות שעליו אומרים שמכיון שיש בו הדין ד, ואם כן". ספיקא דיומא"אלא , שפסח איו ודאי
כ הרי "ואעפ, "לא תחלוק" והלא גם בפסח ישו הדין ד–לכן חשב הוא כיום טוב ודאי וכעצרת ממש , "תחלוק

  "!ספיקא דיומא"הוא שאר בגדר ד
ס היו מקומות בעולם שלא היו מגיעים לשם "הרי סוכ, כי בחג הפסח, אפשר לחלק ולומר טעם החילוק בים' והי

לכן גם , ומכיון שבמקצת מקומות חגגו את חג הפסח לאמיתו של דבר מצד ספיקא דיומא, אף שלוחי יסן



ית כות לא היה יום טבוח אף לדברי ב האחרון של פסח ושל סום טובאבל במוצאי יו
 .738 שהוא חולו של מועד, הראשוןם טוב שכל עולות ראייה היו קרבות במוצאי יו,שמאי

 כמו שתבאר , אלא מחמת מהג בעלמא,לפיכך אין בהם איסור להתעות מעיקר הדין

                                                                                                                                                             
, הרי, כ בחג השבועות"משא. ידון אצלם גם כן כמו ספיקא דיומא, "לא תחלוק"במקומות שהגו כן מחמת הדין ד

ולא חגגו , מכיון שכולם ידעו מתי יחול, ובמילא. אין שום מקום בעולם בה לא ידעו מתי יחול חג השבועות, ל"כ
  . וכיום טוב הראשון של עצרת ממש, לכן חשב הדבר ליום טוב ודאי, "שלא תחלוק"יום טוב שי אלא מפי הדין ד
ולא כיום טוב , "ספיקא דיומא"תפרש בכמה מקומות שחג השבועות ידון כשהרי , אבל באמת קשה להבין זאת

ששאר מועדות אף , ואף בגולה ראש השה הוא חלוק משאר מועדות (ד- ב"תר ס'  סילקמןוכמבואר , ודאי
... שלא היו יודעים יום שהוקבע בו החודש בארץ ישראל , אבותיהם לא היו עושין שי ימים אלא מחמת הספק

חשבים כיום אחד ארוך וקדושה אחת הן אבל בש ו כן אלא הןה אידאף הבית דין ... י ימים טובים של ראש הש
  .)עצמן שהיו מקדשין על פי הראייה היו עושין לפעמים שי ימים

. ורק ראש השה יש לו דין ודאי, "ספיקא דיומא"הרי שגם חג הסוכות וגם חג הפסח וגם חג השבועות יש להם דין 
פתיחה , וראה מה שדן בטעי גבריאל(? איך אפשר לומר שיום טוב שי של חג השבועות יש לו דין ודאי, ואם כן

  ).ל"בדברי החתם סופר ה, לחלק השבועות
*  

תבאר בשיחת חג השבועות תשט"כיון שבהערה ה דפסה ב, ז"ל מצויין שזה ה שיחה זוחם'הז עמ"חט(' תורת מ '
 שכל יום טוב –עלה דיום טוב שי של שבועות לגבי שאר כל היום טוב של גליות ושם מבאר את המ, ) ואילך326

כדי שלא , כ יום טוב שי של חג השבועות הוא מצד דין ודאי"משא, ספיקא דיומא, שי של גליות הוא מצד הספק
  .לחלוק במועדות

לכן חוגגים , מועדים אחריםשבכדי שלא לחלוק אותה מ, שזוהי רק מעלה צדדית ביום טוב זה, וממשיך ומבאר שם
מלבד היותו דין ודאי , אמם ישה גם כן מעלה עצמית ביום טוב שי של שבועות. את היום טוב הזה בשי ימים

שבאמת לא יתה התורה , )ק א"תצד ס' א סי"שהובא במג" (עשרה מאמרות"כמבואר ב, "לא תחלוק"מצד הדין ד
ה על "הסכים הקב"ו". הוסיף יום אחד מדעתו"פי שמשה רביו מ, ביום החמשים ואחד, כי אם, ביום החמשים

  ".ידו
ולא ביום החמשים , למה חוגגים או את חג השבועות ביום החמשים לעומר, דאם כן, ומקשה העשרה מאמרות

 צריכים או לחגוג גם כן את חג השבועות –ה על ידו "והסכים הקב, שהרי אם הוסיף משה רביו יום אחד, ואחד
ולא ', פ שיום טוב הראשון של חג הוא ביום ה"שאע, ומתרץ! ?ולמה אין או והגים כך! החמשים ואחדביום 

מכל מקום, א"ביום ה ,י של גליות הוא ביום הו הוסיף יום , ויש לומר, א"הרי היום טוב הששבזה שמשה רבי
  . של גליותבה יחגגו יום טוב שי, רמז להזמים העתידים לבוא על ישראל, אחד מדעתו

מפי שהיום , יוצא אם כן שישה מעלה יתירה ביום טוב השי של חג השבועות לגבי שאר כל היום טוב שי של גליות
זה שאו חוגגים שי ימים בחג , ובמילא. טוב השי של חג השבועות יש לו דין ודאי מצד ההוספה של משה רביו

מפי שמשה רביו הוסיף על חג , כי אם, "לא תחלוק"ד הדין דוגם לא מצ, איו רק מפי ספיקא דיומא, השבועות
  .השבועות יום אחד מדעתו

כי מכיון שתבאר לעיל שליום טוב שי של , בסיון' טבוח ליום הח- ממשיך ומבאר הטעם שקבע יום, ועל פי זה
  .אחריוטבוח ביום של- ובמילא והג יום,  במילא עשאוהו כעצרת ממש לכל דבר–שבועות יש דין ודאי 

מפי שכאן אין זה שייך רק , "לא תחלוק"שהם גם כן מצד הדין ד, ואם כן מובן גם שאין להקשות מהחגים האחרים
  .ל"כ, ה הוסיף יום אחד מדעתו"מפי שמשה רביו ע, יש לו דין של יום טוב ודאי, כי אם, "לא תחלוק"להדין ד

*  
 לו יום טוב שי  לרמוזשבא(א מהעשרה מאמרות "ביא המוכמו שה, אמם כל זה הוא הביאור הפימי של הלכה זו

  .)ואין כאן מקומו, ואפשר דהייו דקאמר יום אחד הוסיף משה מדעתו, של גליות
אשר לפי זה לא הוסיף משה ; סיון' בו' שמתן תורה הי, ל כרבן"דקיי, לעיל סעיף אתבאר אבל בפשטות ההלכה 

  .סיון' שהוא ביום השבת ו, ב ליציאת מצרים"ביום ה' שמתן תורה יהית "ציווי השי' אלא מלכתחלה הי, יום אחד
שכך מפורש בתורה , ריש סעיף א לעיל תבארכבר , ומה שאו עושים את חג השבועות ביום חמשים לספירת העומר

וקראתם בעצם ', שאמר תספרו חמשים יום והקרבתם וגו... ביום חמשים לספירת העומר הוא חג השבועות "
  ".' הזה מקרא קודש וגוהיום

*  
) 'ולא בז(סיון ' שמתחיל בו, מסקת רביו היא, אמם לעין שבעת ימי המילואים". יום טבוח"וכל זה הוא לעין 

ויתבאר ". כדי שלא לחלק במועדות"וגם לא , "ספיקא דיומא"ולא שייך בזה , )ג"ולא בי(ב סיון "ומסתיים בי
 ).743הערה (לקמן 

אבל של שבועות היו צריכין לזבוח , דבשלמא של פסח וסוכות היו זובחים ומקריבין בחול המועד(ג " לבוש ס738
 ).ולכך עשאוהו כיום טוב לאסרו בתעית והספד אפילו בזמן הזה, ולהקריב ביום שלאחריו



  :739ט"תכ' בסי

                                                 
דהייו שמרבה קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר , שתיהלחג באכילה ו) פירוש אגודה(כל העושה איסור ( סעיף יז 739

' ופי(שאמר אסרו חג בעבותים , מעלה עליו הכתוב כאלו בה מזבח והקריב עליו קרבן, החג ועושהו טפל לחג
לפיכך והגין במדיות אלו להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר . עד קרות המזבח) בהמות עבות ושמיות
' ש בסי"ואין מתעין אפילו חתן וכלה ביום חופתם ולא תעית יום שמת בו אביו ואמו כמ, החג בכל שלש רגלים

אלא שהמוע הרי זה , אבל מעיקר הדין אין איסור כלל להתעות בו, ואיסור זה איו אלא מהג. ג"ח ותקע"תקס
אחר חג השבועות אבל ביום של, במה דברים אמורים ביום שלאחר הפסח ושלאחר הסוכות. משובח כמו שתבאר

  ).ד"מן הדין אסור להתעות בו מטעם שיתבאר בסימן תצ
  :לא תפרש שום הפרש בייהם להלכה ולמהג, אמם למרות חילוק זה בייהם

, אין החתן וכלה מתעים ביום חופתם, והן באסרו חג הפסח והסוכות, )יום טבוח(הן באסרו חג השבועות ) א(
  ".חתן וכלה ביום חופתםואין מתעין אפילו "לעיל שם כד

ואין מתעין בכל חדש יסן  (לעיל שם סעיף טכד, שבהם מתעים חתן וכלה, ואים דומים בזה לשאר ימי חודש יסן
ואפילו תעית יום שמת בו אביו ... וכל דברים אלו אים מעיקר הדין אלא הם מהג שהגו בדורות האחרוים ... 

  .)אבל החתן והכלה ביום חופתם והגין להתעות, ן בכל החדשאין מתעי) שקורין יאר צייט(ואמו 
א "מבואר במ, )שאין מתעים בהם(לבין אסרו חג , )שמתעים בהם החתן והכלה(וטעם החילוק בין ימי חודש יסן 

  .)כיון שמוזכר בגמרא, ו בשבט איו מתעה"ו באב ובט"באסרו חג וט (ק א"תקעג ס' סי
כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בה  (ב, גמרא סוכה מהוהייו שהן אסרו חג זכר ב

והן יום טבוח זכר . )אסרו חג בעבותים עד קרות המזבח) כז, תהלים קיח(מזבח והקריב עליו קרבן שאמר 
פדו ולא היחם מעשה ומת אלכסא בלוד וכסו כל ישראל לסו (א, ובגמרא שם יח. )יום טבוח (א, במשה חגיגה יז

  .)מפי שיום טבוח היה... בי טרפון ר
כמבואר , שהוא כמו בשאר הימים שאין אומרים בהם תחון, לא דחה אלא תעית יארצייט, כ ימי יסן"משא
  .)וכן בשאר ימים שאין בהם תחון, אין מתעין כלל... אם אירע יום מיתת אביו  (ט"תקסח ס' א סי"ברמ

ולפי שאיסור  (לעיל שם סעיף יכד, )כמו בשאר ימי חודש יסן( מועד לעין תעית חלום שיהם אים קראים) ב(
לפיכך המתעה בו תעית , איו אלא מהג, ח וחולו של מועד"חוץ משבתות וימים טובים ור, התעית בכל חדש זה

,  בתעית בחדש אייראין צריך לישב) ח"ש בסימן רפ"ט מותר להתעות תעית חלום כמ"שאפילו בשבת ויו(חלום 
כמו שצריך לעשות מי שמתעה תעית חלום בשבת , כדי שיכופר לו על מה שחטא שהתעה בחדש יסן על חלומו

  .)ח וחולו של מועד שהוא צריך לישב בתעית על תעיתו"ט ור"ויו
עית בחול שיתכפר ומה תקתו יתעה עוד ת... מותר להתעות תעית חלום בשבת  (ג"רפח ס' ותפרש יותר לעיל סי

היה ביום ראשון חוכה או פורים או ערב ... אלא אם כן ... ולכתחלה צריך להתעות מיד למחר ביום ראשון . לו
אבל אם למחר הוא יום שאיסור התעית בו איו אלא . שלא יתעה עד אחר כך... יום הכיפורים או ראש חודש 

  .)ו חג יתעהאפילו בערב פסח או אסר, כגון בחדש יסן, מהג
כ "משא, ח וחול המועד וחוכה ופורים וערב יום כיפור קראים מועד לעין תעית חלום"ט ור"הרי שרק שבת ויו

ולא הזכיר שום חילוק בין אסרו . אים קראים מועד לעין תעית חלום, ושאר הימים שאין בהם תעית, אסרו חג
  .חג הפסח לבין אסרו חג השבועות

 ב, מבואר במשה תעית טו', ח חוכה ופורים וכו"ן כל הימים שאין אומרים בהם תחון לבין רוטעם החילוק בי
ואף שבמגלת תעית מבואר שיש עוד ימים רבים . )אין גוזרין תעית על הצבור בראשי חדשים בחוכה ובפורים(

כבר הוא גלוי (יפרסם יסא שאי חוכה דמ... בטלה מגילת תעית  (ב, ה יח"מבואר בגמרא ר, שאין מתעים בהם
  . ))י"רש, והחזיקו בו כשל תורה ולא כון לבטלו, לכל ישראל על ידי שהגו בו המצות

  .ולכן הוא חשוב יום טוב, שיש בו קרבן מוסף ותפלת מוסף, ומכל שכן לעין ראש חודש
אסור  (א"תרד ס'  סיןלקמכד, שחמור לעין זה אפילו יותר משבת ויום טוב, ומכל שכן לעין ערב יום כיפור
מכל מקום בערב יום , פ שמותר להתעות תעית חלום אפילו בשבת ויום טוב"אע, להתעות בו אפילו תעית חלום

אין להתעות בו אלא יאכל וישתה ויחשב לו כאלו התעה על , הכיפורים שהאכילה חשבת כעיוי כמו שתבאר
  .)חלומו

שבת ויום טוב וחול המועד וראש חודש וחוכה ופורים וערב יום ) א: (מועדסוגי ימי ' שיש ג, יוצא אם כן מכל זה
 שחשובים מועד –ו בשבט "ו באב וט"אסרו חג ויום טבוח וט) ב. ( שחשובים מועד אף לעין תעית חלום–כיפור 

הכיפורים וימים שבין יום , וימי תחלת סיון, ימי יסן) ג. (רק לעין תעית חתן וכלה ולעין תעית יארצייט
  .שאים חשובים מועד אלא לעין תעית יארצייט, )ג שם"ובשוה, כדלקמן סעיף הבא(לסוכות 

 תכט סעיף ח' לעיל סידכ, שהרי בכל חודש יסן אין אומרים תחון, גם לעין תחון לא תפרש שום הפרש בים) ג (
  .)םוהגין במדיות אלו שבכל חדש יסן אין אומרים תחון ולא והוא רחו(

' וה' ובב', אף שאין אומרים תחון אומרים למצח יעך וגו, בכל החדש (ומכל מקום תבאר לעיל שם סעיף יב
ואין ערב פסח דומה לשאר ערב יום . אבל בערב פסח אין אומרים למצח ואל ארך אפים, אומרים אל ארך אפים

  .)ח"תס' ש בסי"טוב כי הוא עצמו יום טוב כמ
אין אומרים אל ארך אפים לא בראש חודש ולא בחוכה ופורים  ( סיום תפלת שחרית,ביוותפרש יותר בסדור ר

שבשיהם , ולא זכרו בזה לא אסרו חג ולא יום טבוח. ותו לא. )באב' ימים ולא בערב פסח וט' קטן וגדול ב



 ועד 743 בו' עד ח742ח" מר741 ושלא לומר תחון740 ווהגין במדיות אלו שלא להתעותכ

                                                                                                                                                             
שיעורי "ו תבאר בולעין מהגי( לפי הפסק בסדור –ואל ארך אפים , ר" לפי הפסק בשוע–אומרים למצח יעך 

  ).ד- תיג' א ע"ח" הלכה למעשה
לא לעין תעית , בין אסרו חג הפסח וסוכות לבין יום טבוח בחג השבועות, כך שלא תפרש שום הפרש בהלכה ומהג

אלא , מעיקר הדין אין איסור כלל להתעות בו... אסרו חג  (ח- לעיל שם סעיף יזכד, רק זאת. ולא לעין תחון
  .)ביום שלאחר חג השבועות מן הדין אסור להתעות בו... ה משובח שהמוע הרי ז
, ד"י תצ"מ סוס"וכ]. באסרו חג הפסח[=י כאן משמע שמותר להתעות בו "בב (ק ח"תכט ס' א סי"ותפרש יותר במ

 .)ב משמע דהמהג שלא להתעות"ט ע"ה דף י"ר' מיהו בתו... דדוקא אחר שבועות אסור משום שהוא יום טבוח 
וכל דברים אלו אים ... ואין מתעין בכל חדש יסן  (ט"תכט ס' שתבאר לעיל סי,  ימי יסןדיןדין ימים אלה כ 740

) שקורין יאר צייט(ואפילו תעית יום שמת בו אביו ואמו ... מעיקר הדין אלא הם מהג שהגו בדורות האחרוים 
  .וכדלעיל הערה הקודמת, )להתעותאבל החתן והכלה ביום חופתם והגין , אין מתעין בכל החדש

וראה "): "אם יש לו ישואין ביסן מתעה ביום חופתו: "א שם"ש ברמ"על מ, ק א"ג ס"תקע' סי(א "וכן תפרש במ
  ".ח סיון עד שבועות"מר... לי דהוא הדין 

כיפורים לסוכות הן הימים שבין יום ה (ג"תרכד סי' סיכדלקמן , וכן הוא גם דין הימים שבין יום הכיפורים לסוכות
ואין , לפיכך אין מתעין בהן אפילו יום מיתת אב ואם, שבהן היו מחכין את המזבח בימי שלמה, ימי שמחה

  .)אומרים תחון
שוהגין במדיות אלו שמותר להתעות בתשרי  (ב"תצב ס' תבאר לעיל סי, כ בימים שאחרי אסרו חג בתשרי"משא

  .)אחר אסרו חג
, אין מתעין כלל... אם אירע יום מיתת אביו בשבת או בראש חדש  (ט"תקסח ס' א סי"אר ברמוהייו למרות המבו

מצוה להתעות יום שמת בו אביו או אמו  (ב"תב סי' ד סי"א יו"וכן הוא ברמ. )וכן בשאר ימים שאין בהם תחון
  .)ואם אירע יום זה ביום שאין אומרים בו תחון אין מתעין כלל... 

  .)ומערב יום כיפורים עד סוף תשרי... יום שאין בו תחון (לפי ובא לציון  , בפסקי הסדורולמרות האמור
מותר "לבין ) ג"תרכד סי' סי" (אין מתעין בהן... ימים שבין יום הכיפורים לסוכות "מכל מקום יש הפרש בין 

  ).ב"תצב ס' סי" (להתעות בתשרי אחר אסרו חג
אמם במהגיו לא . )ביום שמת בו אביו ואמו... המתעה  (ג"רמט סי' סי לעיל להתעות ביארצייט הובא גםהמהג [

  ].כי אם מהגי עליית השמה להפטר, ולא שאר מהגי אבלות, הובא מהג זה
ומסתבר שגם בזה דין ימים אלה כמו בימי חדש . לעין יום טבוח) סעיף הקודם(זכר רק לעיל , ולעין איסור הספד

וראה . )דהייו בעוד שלא קבר, שאין מספידין בכל החדש אלא לחכם בפיו (ח"תכט ס' עיל סישתבאר ל, יסן
 ).ג"א ס"חג השבועות פ(בהסמן בטעי גבריאל 

  :בו' ח סיון עד ח"לבאר הטעם שוהגים שלא להתעות ושלא לומר תחון מר, תוכן הסעיף שלפיו 741
כמבואר בהגהות מיימויות ). ה סיון- ג(ון בשלשת ימי ההגבלה שלא להתעות ולא לאמר תח' עיקר המהג בזה הי

וכן ההיג רבי יהודה הלוי על שם . וכן הגו שלא לומר תחיה בשלשה ימים שלפי שבועות (ח אות ש"תפלה פ' הל
אכן יש מקומות שהגו שלא לומר תחיה . וכן מצא בתשובות רביו שמחה שברוקח. היו כוים לשלשת ימים

  .)דש סיון עד העצרתמראש ח
הייו שעיקר . )ימים קודם שבועות אין מתעין' ראה דג (ק קפג"ס, בין כיפור לסוכות, )טירא(גם בהגהות מהגים 

  .המהג הוא בשלשת ימי ההגבלה
לפי , שהוא אסרו חג ועד בכלל, בו' מראש חדש אין ופלין בתחון עד ח (מהגי חג השבועות) טירא(ז במהגים "ועד
אלא שהמהג הוא שאין ופלין מראש חדש עד אסרו .  הייו שעיקר המהג הוא בימי ההגבלה.)הוא מצות הגבלהש
  .חג
אלא שגם בזה . )דהייו אסרו חג, בו' ואין אומרים תחון מתחילת ראש חדש סיון עד ח (ג"א ס"ז כתב הרמ"ועפ

בכלל שהוא יום ' בו וח' ח עד ח"סיון מר (י תצג"כמבואר בלבוש סוס, עיקר הטעם הוא משום שלשת ימי ההגבלה
  .)ם טובימי מצות ימי הגבלה ויומפי שהם , אסרו חג דשבועות אין ופלין בתחון

א "במתבאר הטעם לכך . שאיו לא יום טוב ולא משלשת ימי ההגבלה, סיון' במדוע אין אומרים תחון בועדיין לא 
כתב הגהות מהגים סוף יום . דשבת' כדאיתא פרק ט, רהסיון אמר להם משה לקדשם לתו' דמיד בב (ק ד"ס

אבל הגו , משמע דבשי בסיון מותר להתעות, ימים קודם שבועות אין מתעים דהוי ימי הגבלה' ג הכפורים
  . )העולם שלא להתעות מטעם שכתבתי לעיל

*  
ראה לכאורה"מכל ה ון בימים ג, לית ותחאלא . ם שלשת ימי ההגבלה כי ה–ה סיון - שעיקר הטעם שאין תע

ואתם תהיו לי ממלכת "שביום זה אמר להם משה (סיון ' ב, )שהוא ראש חדש(סיון ' שמהגיו להוסיף על כך גם א
  ).שהוא אסרו חג(סיון ' ח). לקדשם לתורה, "כהים

הייו שעיקר . )בימי הגבלה... יום שאיסור התעית בו איו אלא מהג כגון  (ג"רפח ס' וכן ראה לכאורה לעיל סי
  .כי הם ימי הגבלה) ותחון(הטעם שאין בהם תעית 



  . הקרא אסרו חגיום טוב דהייו עד אחר מוצאי ,בכלל

 שבשי בשבת היה ,ח התחיל משה להתעסק עמהם בעין קבלת התורה"לפי שמיד אחר ר

 וברביעי אמר ,745' ובשלישי בשבת אמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהים וגו,744ח"ר

                                                                                                                                                             
יש והגים  (ו"תצג ס' תבאר לעיל סי, שמתירים בשלשת ימי ההגבלה, וכן לעין ישואין ותספורת בימי הספירה
ח "ועד שלצורך מהג זה הקדימו את איסור התספורת והישואין גם בר ()להסתפר ולישא בכל שלשה ימי הגבלה

  ).כמבואר שם, יירא
כי בכל אחד מימים אלו התעסק משה , הטעם למהגיו שלא לומר תחון ימים אלו, ומכל מקום מפרש כאן רביו

 אמר להם –סיון ' ג. ' אמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהים וגו–סיון ' ב: עם בי ישראל בעין קבלת התורה
  . אמר להם מצות פרישה–סיון ' ד. מצות הגבלה

, בשבת[בתלתא ] ... ביום שי בשבת' ח הי"שר[=ורבן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא  (א, יו כמבואר בשבת פזוהי
שהוא , בשבת[' בה, אמר להו מצות הגבלה] סיון' שהוא ג, בשבת[בארבעה , אמר להו ואתם תהיו לי] סיון' שהוא ב

תבאר , א"שרביו הוסיף ושיה מלשון המ,  והטעם להוספה זו).וקדשתם היום ומחר... עבוד פרישה ] סיון' ד
  .1-5' ח ע"לקוטי שיחות חלב

ואם פרש .  מה התעסק משה עם בי ישראל ביום זה בעין קבלת התורה–סיון לא פירש רביו ' אמם בקשר לה
אם כן מדוע לא הסתפק ; כאמור לעיל, שביום זה אין אומרים תחון מחמת שהוא אחד משלשת ימי ההגבלה

  ).מצות פרישה(סיון ' והוסיף טעם אחר ליום ד,  בטעם זהרביו
סיון ' אלא שבד. ה סיון כיון שהם שלשת ימי הגבלה- עיקר הטעם שאין תעית ותחון בימים ג, ואולי גם לדעת רביו

  .שגם במצות פרישה לפי קבלת התורה התעסק משה עם בי ישראל, מזכיר רביו טעם וסף
היום "שיפרשו משותיהן , אמר להם מצות פרישה] סיון' ד[ובחמישי "דייק רביו לכתוב שמטעם זה , או אולי אפשר

 .סיון התעסק משה עם בי ישראל להכים למתן תורה' הייו שגם בה". ומחר
אם היה  (ג"רפח ס' לעיל סיכד, והוא חמור יותר משלשת ימי ההגבלה, ח האיסור להתעות הוא מעיקר הדין" בר742

, אבל אם למחר הוא יום שאיסור התעית בו איו אלא מהג. לא יתעה עד אחר כך... ראש חדש . ..ביום ראשון 
 .15 הערה 19' ח ע"וראה לקוטי שיחות חי. )יתעה... בימי הגבלה ... כגון 

ן כל כי החג יש לו תשלומי... ב בו ועד בכלל "מהג ספרד דאין אומרים תחון עד י ( לפי ובא לציון,סדורפסקי ה ב743
  .)שבעה
 4' ח ע"ראה לקוטי שיחות חל, ב סיון"שלא לאומר תחון עד י, ע מהג זה"שלא הובא כאן בשו) הפימי(והטעם 
  .31הערה 

*  
משום , ג"ודלא כיש אומרים דגם בי (2 הערה 76' ח ע"ובלקוטי שיחות חכ. תרסז'כ אגרת ז"ותבאר באגרות קודש ח

 עין תשלומין אלו הוא דכלמפי , ז"דאדה' ל טעמי"וי). ט"א סקי"סקלח "הובא בשערי תשובה או(ספיקא דיומא 
  .)מ"ב סיון תשד"וראה שיחת ליל י. ולית תמון ספיקא דיומא. רק בעין קרבות

ב בו ועד "עד י"ר הזקן לכתוב בפירוש "ומה שמדייק אדמו (1967' ג ע"חמ "תשד" התוועדויות"והייו מה שתבאר ב
ג סיון "ר הזקן את הדעה שגם בי"שבכך שולל אדמו,  יש לומר–" תשלומין כל שבע"תוב ואיו מסתפק לכ, "בכלל

 מפי שכל עין תשלומין אלו הוא בעין –ר הזקן "וטעמו של אדמו. משום ספיקא דיומא, אין אומרים תחון
 שי מפי שהרי בירושלים ובבית המקדש לא שייך כל המושג דיום טוב" (ספיקא דיומא"ולית תמון , הקרבות

  .))ספיקא דיומא
 שיום טוב שי ,)737הערה (כעין המבואר לעיל , ג סיון"ואחר כך מבאר שם את טעם הסוברים שלא לומר תחון בי

  ".שלא לחלק במועדות"של חג השבועות יש לו דין ודאי מטעם 
ב סיון ועד "עד י "– כאמור –ר הזקן היא "כ דעתו של אדמו"ואעפי (שםבואר כמ, ב בו"ל רק עד י"קייומכל מקום 

  .)כפשוט, ב בו"אלא עד י' מכיון שעין התשלומין בפועל לא הי, "בכלל
*  

שאין (בעת ימי התשלומין לבין ש) סיון' שוהגים בו גם בח, 737שתבאר לעיל הערה " (יום טבוח"והחילוק בין 
ואין זה דומה לעין שבעת ימי התשלומין  (26 הערה 1030' ד ע"ח לקוטי שיחותתבאר ב, )ג סיון"והגים בו בי

ג "ולא בי, ב סיון"שלכן סיומם הוא בי( דחג השבועות השי דחג השבועות ולא מיום הראשוןשמתחילים מיום 
בעצרת עצמו , כי אם,  עצרתשאחרי ימים ששהמין אין עים  לפי שימי התשלו–אף שהוא כעצרת ממש , )בו

, ואדרבה(מכיון שיום הראשון דחג השבועות הוא עצרת ודאי בלי שום ספק , ולכן.  ימי התשלומיןשבעתמתחילין 
איו גורע , הרי זה שיום השי הוא כעצרת ממש, מכיון שיום טוב שי דחג השבועות איו משום ספיקא דיומא

 שאחריכ יום טבוח עיו הוא יום "משא, ממוהתחלת שבעת ימי התשלומין הוא , ) ביום הראשוןומטיל ספק
אף , ל"לעין חו(יש בו , ט שי דחג השבועות הוא ודאי"מכיון שיו, ובמילא, מצד איסור ההקרבה ביום טוב, עצרת

 כלל בזה גם ובמילא, לאכהבאיסור מ) דרבן(ודאות ) יום טוב והיו מקריבין בן' שבבית המקדש עצמו לא הי
 .)ויום שלאחריו דין יום טבוח לו, איסרו הקרבה

 19' ח ע"וראה לקוטי שיחות חי. )623והערה  (א"וכדלעיל ס). ורבן סברי בתרי בשבא איקבא ירחא(א ,  שבת פז744
 .12 הערה 7' ח ע"חכ. 15הערה 



 747ם מצות פרישה ובחמישי אמר לה,746'להם מצות הגבלה השמרו לכם עלות בהר וגו
 שהוא שבת שבו תה ,748שיפרשו משותיהן היום ומחר ויהיו כוים ליום השלישי

 :749התורה

                                                                                                                                                             
 20' ח ע"וראה לקוטי שיחות חי). אמר להו ואתם תהיו לי] סיון' שהוא ב, בשבת[א בתלת (א, שבת פז. ו,  יתרו יט745

 .ואילך
 .)אמר להו מצות הגבלה] סיון' שהוא ג, בשבת[בארבעה (גמרא שם . יב,  שם יט746
 ).וקדשתם היום ומחר... עבוד פרישה ] סיון' שהוא ד, בשבת[' בה(גמרא שם  747
ובאמירת משה אל , )יא- ד"יו, שם(למשה ' הוא באמירת ה" ים ליום השלישיוהיו כו..  .היום ומחר" לשון זה 748

 ).6 הערה 1' ח ע" חללקוטי שיחות(י שם "וראה פרש". היו כוים לשלשת ימים) "טו, שם(העם 
 .)623והערה  (א"וכדלעיל ס). דכולי עלמא בשבת יתה תורה(ב ,  שבת פו749



  הוספות
  א 

  פסקי הסדור

  קידוש לבנה

ויש לקדש הלבה בבגדים . 751ימים למולד'  הקבלה אין לקדש הלבה עד אחר ז750על פי
  .752חשובים ואים

                                                 
  ).תכח- סימים תיז(חסרים הלכות ראש חודש ר "בשוע 750

, ד- ב"תפח ס' כהוספה לסי; לכן כללים כאן הלכות אלו מפסקי הסדור. מעט מהלכות אלו תפרשו בפסקי הסדור
  .שבו תבארו הלכות הלל

שהוא בא כאן כהוספה לדיי קריאת התורה . גם תבאר כאן סדר קריאת התורה בראש חדש וחול המועד וחוכה
  .יא- י"תצ ס' ר סי"שתבארו בשוע, המועדבחול 

  .ר"שחסר בשוע, תכו' ע סי"הלכות קידוש לבה תבארו בטור ושו

  . ואילךשט' ע, )רסקין" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות"דפסו ב,  לפיולהלכות הבאותציוים והערות 
 ל פי שע,על שערי אורה כתב בתשובהב. א"י גיקטילי"והר(תכו ' י סי"בשהובאה ב, י גיקטיליא"תשובת הר 751

 ,עשרה מאמרות ואפשר היא התשובה שהובאה ב.)ימים' הקבלה אין לברך על חידוש הלבה עד שיעברו עליה ז
ולמדו מזה ... כי שבעת ימים קודם ראיית הלבה , שכתוב בתשובות הגאוים(יט ' א סי"אם כל חי חמאמר 

  ).ן המובחר שלא לברך עליה עד ליל שביעישמצוה מ, להקבלת פי שכיה בברכת הלבה
  ).שבעת ימים עליהאין מברכין עליה עד שיעברו (ד "תכו ס' ע סי"שו

ימים ' ואם היו מברכים ברכת הלבה קודם ז... ימים ' ואין מברכין עד שיעבר ז(מגיד מישרים לשיר השירים 
בחדש עד ' כתב המגיד כי עת החיבור הוא מזועל כן ... לא כח בו להפרידם , שעדיין כחות חיצויות דבקים בה

  ).חצי החודש
א " חעשרה מאמרות מאמר אם כל חיכ ב" וכ.ימים'  להמתין זם כןכתוב גבמגיד מישרים (ק יג "א שם ס"הובאו במ

  ).ט"יס
  ).ת"ד חג"לעומת כחב, למולד' ל שלא לקדש הלבה עד ז"י ז"קבלו מרביו האר (ב, ב וארא ל"זהר חלמקדש מלך 

, א"ת דז"ד חג"שהם כגד כחב, אם כבר עברו שבעה ימים מהמולד (ב"א מ"שת חסידים מסכת מוצאי שבת פמ
  ). יקדש אותה ...שמשם ולמטה מתחיל בין וקביה סוד הלבה

ימים אז '  והטעם הוא לפי שכאשר עוברים עליה ז,ימים בחודש' והה קידוש הלבה ידוע שהוא בז (ג, תורה אור קט
  .)א"מדות דז'  מפי שכבר קיבלה בעצמה מז,וראויה לקדש אותה... ספירות '  בה זכבר משך

שבחדשי החורף לא היה , ל"ר בעל צמח צדק ז"ומכל מקום למעשה ראיו מאדמו( ב"ג ס"פלשער הכולל ב אמם
לא , א יראהוקרוב שתעבור עותה ול, במדיתו בימות החורף שמצויים עים... ימים ' מקפיד להמתין עד אחר ז

  ).ימים' ימתין עד אחר ז
ואם ראית אי , והייו מפי שאצליו על פי הרוב השמים מכוסים בעים... ימים ' אך לא קודם ג(ת תורת שלום "שו

  .)'ימים כו' ד' דהייו לאחר ג... אפשר לדקדק בהזמן כל כך 
חם התוועדויות תשהג (225' א ע"ב ח"תורת מו בזה חילוקי מימים ' אחר ז. ימים למולד' אחרי ג: יםשמצי

  .)למולד
 ,אמרו מברכים על הלבה משתתבשם) 'כ' פ(במסכת סופרים (ה הרדאי "א ד, ימים הוא ברביו יוה כא' המקור לג

 רשו שפי" וראה למורי הרב ר... יש אומרים עד מוצאי שבת שמברכין על הבשמים ,ופירשו בו כמה פירושים
 מתוך , אבל ירח בן יומו,'ימים או ג'  שזהו אחר ב,מתוק האור שלה ואדם הה ממו משעה ש...משתמתק 

  ).אור שלה מתוק שאין אדם הה ממוקטותו אין ה
  ).ימים' למדו מדברי הרב רביו יוה שאין מברכין ברכת הלבה עד שיעברו עליה ג(תכו ' י סי"הובא בב

 שלא להחמיץ את המצוה ולקדש אותה במוצאי שבת לאחר , הקדמוים שכך הגו כל,וכן קיבלו מרבותיו(ח שם "ב
  ).ימים' שעברו עליה ג

פ אחר " ועכ, אלא מעת שהין מאורה בטוב, ולאו בימים תליא מלתא, למעשהראה ליוכן (ק ג "תכו ס' ז סי"ט
  ).שלשה ימים

 שם ע"טור ושו. )ובכלים אים, םכשהוא מבוש, אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת (א"כ ה"מסכת סופרים פ 752
  ).צאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו איםאין מברכין על הירח אלא במו(ב "ס



  :753בורעד ולא יע'  הללויה הללו גו:וקודם הברכה יאמר

 וכשיתחיל לברך לא יראה בה . ויביט בלבה פעם אחת קודם הברכה,754יאשר רגליו
  :755כלל

דילוגים ' פעמים ידלג ג' ככה יעשה ג. 756'ברוך עושך וכו: ידלג שלשה דילוגים ויאמר
  .עד כאן' ואומר מברוך עושך וכו

  :פעמים'  ג758 וחבירו משיב עליכם שלום,757ואומר לחבירו שלום עליכם

  :759לי טלית קטןויער שו

                                                                                                                                                             
 כשהוא מקדים לברך ,הג מורי רביו שיחיה(י אות ס " ברכות פתבאר בהגהות מיימויות, וגם כשמברך בחול

  .)ר לו אז לבש סרבל מכובד אש,ו בחדש" כדי שלא יעבור זמן הברכה שהוא י,בחול
 ).בגדים איםוכשמקדשין אותה בחול יש ללבוש (א שם "רמ
עד , מן השמים' קודם ברכת הלבה צריך לומר הללו את ה(ג "שער ראש חדש פ  פרי עץ חיים.ו- א, תהלים קמח 753

משת חסידים מסכת ). מן השמים' ל שיש לומר קודם הברכה מזמור הללו את ה"מהרב ז... חק תן ולא יעבור 
 ח"תכו סק' באר היטב סי. )ם"ן השמי"מ' "ת ה"ו א"ה הלל"קודם שיברך יאמר הללוי(ג "א מ"שבת פמוצאי 

ל "סדור האריז). מן השמים עד חק תן ולא יעבור'  שיש לומר קודם ברכת הלבה הללו את הל"י ז"הארוכתב (
 ).ולא יעבור... ' קודם ברכת הלבה יאמר הללוי(
 .)ומברךומיישר רגליו  (ב"ע ס"טור ושו. )ומברךגליו ומיישר את ר (מסכת סופרים שם 754
  ).ותולה עייו כגדה(הוא במסכת סופרים שם , זה שמביט בה תחלה 755

, ל"שמעתי אומרים על מורי דודי רבי מאיר הלוי ז(א , הוא על פי שושן סודות ח, וזה שאחר כך לא יסתכל בה
הובא בחרדים ). ל הזהרו שלא להסתכל בקשת"רו חזכמו שאמ, שהיה מזהיר אזהרות רבות שלא להסתכל בלבה

 ורביו מאיר הלוי היה מזהיר מאד על הדבר כן כתב בספר שושן ,אסור להסתכל בלבה(ב " פ מדברי קבלהת"ל
 בקשת ...כל המסתכל ...  זה המסתכל בקשת ...כל שלא חס על כבוד קוו (א , והייו כדאמרין בחגיגה טז). סודות

  ).'ה הקשת אשר יהיה בען ביום הגשם הוא מראה דמות כבוד ה דכתיב כמרא...
כן כתב , אסור להסתכל בלבה(ערך קדושה ה שער האותיות "שלהוא ב, ושוב לא יראה בה, וזה שיביט בה תחלה
, כבר כתבתי לעיל שאסור להסתכל בהלבה... מצות קידוש לבה  ... בספר שושן סודות) מובא (,רביו מאיר הלוי

  ).וכשמתחיל לברך אז אין מסתכל בה, רק רואה בה ראיה כשירצה לברך, ויש סוד לדבר, יו מאיר הלויבשם רב
שהיה מזהיר אזהרות , ל"ל בספר אוצר הכבוד ז"כתב המקובל הגדול האלהי רביו טודרוס הלוי ז(ז "יש וחלין סל

ואחר ,  כשרוצה לברך יראה אותהדהייו... ל שלא להסתכל בקשת "כמו שהזהירו רז, רבות שלא להסתכל בלבה
  ).כך יעלים עייו ממה

ואחר , שמעתי בשם ספר חרדים שכתב שלא יביט בה כי אם בשעת הברכה בלבד (ט אות ה"שיירי כסת הגדולה הגה
  ).כמי שמסתכל בקשת, כך אסור להביט בה

 אסור ר כך ואח,דתה שלא יסתכל בה רק בפעם הראשון שיראה עמי,ת יש וחליןה והגה"בשל(ח "א שם סק"מ
 ).להסתכל בה

א "טור ורמ). כשם שאי רוקד כגדך, ואומר שלש פעמים, ורוקד שלש רקידות כגדה(ב "מסכת סופרים שם ה 756
  ).'פעמים כגדה ואומר כשם שאי רוקד כו' ורוקד ג(ב "ס

משת ). פעמים' ומדלג ג... ויאמר בורך עושך ברוך יוצרך (פרי עץ חיים שם הוא ב', וזה שמתחיל ברוך עושך וכו
 . אות דג"פל וראה שער הכולל ).ך"ך עוש"ידלג שלש דלוגים ויאמר ברו (חסידים שם

 שלום פעמים' ויאמר לחבירו ג(שם א "טור ורמ. )ואומר לחבירו שלש פעמים שלום עליך(מסכת סופרים שם  757
  .)עליך

. )פעמים' ר ברכת הלבה יאמר שלום עליכם גואח( שם פרי עץ חייםהוא ב, )שלום עליכם(וזה שאומר בלשון רבים 
י לוריא כתב יאמר שלום "ע מהר"וובש(ק ב "אליה זוטא ס ).פעמים שלום עליכם' יאמר ג(ג "שם מימשת חסידים 

 .וראה שער הכולל שם אות ז). פעמים' עליכם ג
ראה שער ). ר קרא גזלן ואם תן לו ולא החזי,יקדים לו שלום שאמר בקש שלום ורדפהו(ב , על פי ברכות ו 758

  .53והערה , 165' ה ע" לקוטי שיחות חכ.הכולל שם
ואחר ( משת חסידים שם ).ל היה מער כפות הטלית קטן" ומורי ז…וצריך לער שולי בגדיו (פרי עץ חיים שם  759

  ).כתוב בכתבים שיער שולי בגדיו(ק יא "א ס"מ). כך יער שולי בגדיו
' ת תורת שלום סי"ובשו). ויער שולי טלית קטן(ד "כאמור בסדורי חב, יך בראש השהוכן הוא מהגו באמירת תשל

 ובסדור .' הבגדים כשאומרים ותשליך במצולות ים כוי ויער שול,ה"כתוב בפרי עץ חיים שער השופר פ(ד 
 תבה כ" שער השמים מהשלדור וכן בסי, השכיהד היא בגיוקא בגד ציצית כדד ,תבכ ל" זישבת' ל מהר"האריז



  הלל

' ב.  של פסח763 ראשוים762לילות' ימים וב'  ב761 ימים שגומרים בהם את ההלל760אלו
  . 766ימים דחוכה' ח. 765ימים דסוכות' ט. 764ימים דשבועות

 והקהל ,ץ לבדו יברך בתחלה ובסוף" שהש, יש להוג767ובימים שאין גומרים את ההלל
  :768יעו אמן ויצא בברכתו

                                                                                                                                                             
ור ד מסן ראה וכ,דר התשליךס אך אחר שגומרים את ,לית קטן וכן מהגיו לער את הט, ציציתדוקא בגדד

 ).ל"ה ז"השל
  . ואילךתעג' ע, )רסקין" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות"דפסו ב,  לפיולכות הבאותציוים והערות לה 760
 ושמוה ימי , תשעה ימי החג,בגולה עשרים ואחד... ר בהן את ההלל ימים שהיחיד גומ( א, ערכין י. א, תעית כח 761

מקומות שעושין יום (ז "ג ה"חוכה פ' ם הל" רמב). ושי ימים טובים של עצרת, ושי ימים טובים של פסח,חוכה
ם של  ושי ימי, ושי ימים של פסח, ושמה ימי חוכה, תשעה ימי החג,א יום" גומרין את ההלל כ,טוב שי ימים

  ).עצרת
  .שהרי וספו עוד שתים בלילי פסח, "עשרים ואחד"וכאן איו מזכיר את המספר 

  .)ביום ההלל לגמור צריך רגלים שלש בכל(ב " סתפח' ר סי"שועבו
ובגולה אחד ועשרים יום ושי , ויום טוב הראשון של פסח ולילו... וגומרין את ההלל  (ט"כ ה" פמסכת סופרים 762

ויש מקומות  ( בסופותעג' טור סי. )ולברך עליהן, המובחר לקרות את ההלל בשי לילות של גליותן מומצוה . לילות
י "ב).  ויש לו סמך במסכת סופרים, ומה טוב ומה עים ההיא מהגא... בציבור ית הכסתשוהגין לקרות ההלל בב

בליל ראשון של פסח  (ד"סתפז ' יסע "שו). ומהג בי ספרד לקרותו בציבור ולברך עליו כדברי מסכת סופרים(שם 
  .)וכן בליל שי של שי ימים טובים של גליות, גומרין ההלל בצבור בעימה בברכה תחלה וסוף

 פסח של ראשון בליל וסוף תחילה בברכה בציבור ההלל לגמור והגין מקומות יש(ח "תפז ס' ר סי"וכן הוא בשוע
  ).גליות של שי בליל וכן ,ערבית תפלת אחר

  ).זה בלילה הכסת בבית ההלל כלל קורין או שאין ,אלו במדיות כן והגין ואין(ר שם "שסיים בשועואף 
ח שער "וכמובא בפע, כמהג הספרדים, מכל מקום מהגיו לגמור את הלל גם בשי הלילות הראשוים של פסח

והשם ... לה ערב פסח עתה בקריאת הלל בבית הכסת אחר התפ, ל"ו ז"מצאתי כתוב בשם הרח(א "המצות ספ
  ).ל"יודע אם הוא מהרב ז

כ בשאר לילי יום "משא, הה לסיבה זו או אומרים הלל גמור בליל פסח(ומקורו משער הכוות עין הפסח דרוש ג 
  ).טוב

 .י תפז הביא מכמה ספרי המקובלים לגמור את ההלל בלילי פסח"ובברכי יוסף סוס
 לא אבל ,פסח של הראשוים טובים ימים בשי אלא ההלל לקרות חכמים תקו לא(ו "תצ ס' ר סי"כמבואר בשוע 763

 .תרמד' ובסי, ותבאר הטעם שם, )האחרוים טובים וימים מועד של בחולו
 .ד"תצד ס' ר סי"כזכר גם בשוע 764
 ).ומצות עשה מדברי סופרים לגמור ההלל כל שמות ימי החג(תרמד ' ר סי"כמבואר בשוע 765
 ).כל שמות ימי חוכה גומרין את ההלל(רפג ת' ע סי"כמבואר בשו 766
 ישראל כל הגו אבל(ז "תצ ס' ר סי"וכמבואר בשוע,  וימים האחרוים של פסחאש חדש ובחול המועדדהייו בר 767

  .)חודש בראש שהגו כמו ,האחרוים טובים וימים מועד של בחולו בדילוג ההלל לקרות
 שהצבור מברכין ש אומריםוי. בין יחיד בין צבור, ים הלל בדילוגוקור(ב "תכב ס' ע סי"הדעות בזה הובאו בשו 768

ויש אומרים שאף הצבור אין מברך עליו . והיחיד אין מברך עליו.  ולבסוף יהללוך ...עליו בתחלה לקרוא את ההלל
 ויש אומרים דגם יחיד ,הגה.  וסביבותיהרץ ישראלם וכן והגין בכל א"וזה דעת הרמב, לא בתחלה ולא בסוף

  ).וכן והגין במדיות אלו. ברך עליומ
ומן הדין היה כון שכל הקהל יצאו ידי חובתן  (ח"תריט סוס' ר סי"שועתבאר ב, ולעין הקהל המתפלל עם הצבור

שעכשיו על הרוב אין אלא ...  לפי שברוב עם הדרת מלך , ולא יברך כל אחד ואחד בפי עצמו,בברכת השליח ציבור
 ויזהר לסיים קודם שיסיים , לכן יברך כל אחד ואחד לעצמו בלחש, להוציא אחריםהשליח ציבור מכוין כלל

ולא הזכיר חילוק בין , ) וכן הדין בברכת הלל. השליח ציבור כדי שיוכל לעות אמן אחר ברכת,השליח ציבור
  .גומרים את ההלל לאין גומרים

אבל בימים שאין ,  יברך כל אחד לעצמוכתב בסדור שזהו בימים שגומרין את ההלל(ז אות ד "ובשער הכולל פל
לכן , ועוד שיויי דעות, ויש פוסקים שהיחידים לא יברכו, ץ"אפילו הש, שיש פוסקים שגם בצבור לא יברכו, גומרין

  ).ץ לבדו יברך והקהל יעו אמן ויצאו בברכתו"שהש, יש להוג



' ישמרי כו[ויאמר זבדיה ] 770'ואברהם זקן גו[חר הלל פסוק זה ח א" בר769יש והגין לומר
  .  פעמים'  כל זה יאמר ג.]אמן

 ובחוכה חצי ,קדיש שלם] אחר אמירת הלל[בראש חדש וביום טוב ובחול המועד 

                                                                                                                                                             
על אמרו בברכה . הלל בברכה] ע"ב "הרשר מו"ק אדמו"כ[=תמיד אמר (רי ' אך מכל מקום מסופר ברשימת היומן ע

אשא בראטיא איאצע ... אמר , ץ"ולא יצא בברכה הש, גם בהתפללו בציבור בימים שאין גומרים את ההלל
  ).וצוה לי שלא לספר על דבר זה]. אצלו הדברים הם אחרת[=

כאפט אריין אויך די ברכה 'על פי מהג חסידים אז מ( 322' ד ע" חא"ועל פי זה תבאר בשיחות קודש מסעי תשמ
  . )בחשאי

*  
והיחיד איו מברך לא בתחלה "הה בסדורי רביו שדפסו אחר הסתלקותו וספה הערה , ולעין הקורא הלל ביחיד

  ".כך שמעתי מפיו הקדוש, ולא בסוף
י שדעת ודא... ג "מובן שההוספה הזאת היא מהמדפיס מקאפוסט בשת תקפ(ז אות ה "וכתב על זה בשער הכולל פל

  ).שבעין חיוב הברכה אין לחלק בין הלל שלם לאיו שלם, ר בסדור"אדמו
ע "ה זי"ע זצוקללה" ]ש"מוהר [ר"ק אאמו"שהתפלל כ) ווילא'דאור המאיר (ור דבסי(ד ' ת תורת שלום סי"ובשו
מדומה לו  שכ,א"ה זיע"צלהזע " ]הצמח צדק [ר"ק אאמו" שמעתי מכ,ל"זק ו"ם הסתלקותו רשם על זה בכידקו

ל " הדוריסומתחת הגליון ב. ע מיאאוויטש"ל "ודיו מהריד ]ששמע כן מפיו הקדוש של [= עלספידשכוות המ
ז " רל ידיומה עד כמ]ר"בשת ת [=בווארשא] בסדור רביו שדפס[ עם ראשוה פ]הגהה זו[דפס  ,ק"רשם בכי

 מר לי וא,וף ביחידסה אם לברך תחלה ו" זצוקללה]ש"מוהר [ר"ק אאמו" ואי שאלתי מכ.ל"ה עכ"עלווער עזי "בר
  ). והשיב לו שיכולים לעשות כמו שרוצים,ה" זצוקללה]הצמח צדק [ר"מוזק אא"את מכזששאל 

ו הגאון החסיד "ק ת"ובהיות פה עיה(הערות השייכות לסדור , בפסקי הסידור בתחלתו, ח אה"וכעין זה סיפר הגרא
ששאל בעצמו את , הוה עובדא' שמעתי ממו שבדידי, ה"צעריגוב בשת תרפל הרב ד"דוד צבי חן זצ' המפורסם ר

ר "אדמו[ששאל את אביו ] ל"ש ז"ר מהר"אדמו[והשיב לי , ל איך להוג עם הברכה דהלל ביחיד"ש ז"ר מהר"אדמו
ט זיך מאך איך א 'אז עס הלל] "ל"הצמח צדק ז[והשיב לו , אם הוא מברך על ההלל ביחיד] ל"הצמח צדק ז

  ).ומזה מובן שלא תמיד היה מברך, "כהבר
 תחלה וסוף גם בימים שאין – בהלל –והגים אשר היחיד מברך (ח טבת "והמהג למעשה תפרש בהיום יום לר

  ).גומרים בהם את ההלל
*  

והיחיד אין מברך (א "תכב ס' א סי" ברמכמבואר, ומכל מקום מצוה מן המובחר לקרוא את ההלל דוקא עם הצבור
 כדי , יזהר אדם לקרות בצבורומכל מקום. וכן והגין במדיות אלו.  ויש אומרים דגם יחיד מברך עליו ...עליו

  ).לברך עליו עם הצבור
, כאמור כאן בסדור(אף בימים שגם הקהל מברך לעצמו ו, ואף שאו והגים לברך גם כשקורא את ההלל ביחיד

 הציבור עם לקרותו המובחר מן ומצוה(ג "תפח ס' ר סי"בשועמכל מקום תבאר , )לעין ימים שגומרים את ההלל
  ).ץ"הש אחר ואא הודו עמהם שיעה כדי ,שחרית תפלת אחר מיד

דהייו שהאחד , כדי לומר הודו בשלשה, מצוה לחזר אחר זימון לאמירת ההלל (ו"תעט ס' סיר "ותבאר יותר בשוע
 עיין ,ב"תכ' כמו שתבאר בסי. 'וגו' וכן באא ה. 'וגו' והם יעו אחריו הודו לה', וגו' יאמר לשים שעמו הודו לה

  ). ל- הערות כח(ושם סמן , )שם הטעם
*  

 כדי , ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח ציבור,יברך כל אחד ואחד לעצמו בלחש(ח "תריט ס' סיר "בשועוהה 
, כאורה הכווהלישא ראית ל ומשיגרא ד.)וכן הדין בברכת הלל ... שיוכל לעות אמן אחר ברכת השליח ציבור

 כדי שיוכל לעות אמן , ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח ציבור,יברך כל אחד ואחד לעצמו בלחש"שגם בהלל 
  ".אחר ברכת השליח ציבור

 ותבאר .ואחר כך מברך כל אחד לעצמו, ץ"אלא שבתחלה עוים אמן על ברכת הש, אמם למעשה אין והגים כן
 ).163הערה (א "סתפט ' ר סי"בשוע

ם "ק ואברה"יאמר אחר ההלל בכל ראש חדש פסו, ולמען יאריך ימים(ו "ב מ"משת חסידים מסכת ראש חדש פ 769
ויאמר זבדיה ישמרי ויחייי כן יהי רצון מלפיך אלקים (ז "ומ, )ל"ם בכ"ת אברה"ך א"בר' ה"ם ו"א בימי"ן ב"זק

שבתי ' ל של ר"וכן הוא בסדור האריז). וכל זה יאמר שלשה פעמים.  אשר בידו פש כל חי אמןחיים ומלך עולם
שאין ,  ואולי הכווה היא).פ" ג- ' ישמרי כו' זבדי' ואברהם זקן גו(ח "ח מ"ובהיום יום לר. יעקב קאפל' ושל ר

  ").כל זה יאמר"למרות שכתוב " (ויאמר"צריך לומר תיבת 
 .תפא' ע, )רסקין" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות .י- אות טז "ראה שער הכולל פלו

 .א,  כדחיי שרה 770



  :771קדיש

  .772בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן שיר של יום

  :קדיש יתום. 773יוםובראש חודש אומרים ברכי פשי אחר שיר של 

  .775קדיש על ספר תורה. 774גברי' ומוציאין ספר תורה וקוראין בראש חדש וחול המועד ד

  .776 אומרים אשרי ובא לציון ומכיסין ספר תורה להיכלר כךואח

  .777ץ חצי קדיש ומתפללים תפלת המוסף"ואחר כך אומר הש

  . 778ומסירין התפילין בראש חדש קודם הקדיש

                                                 
 בכל יום שיש בו והוא הדין(ק א "א שם ס"ובמ). אומר קדיש תתקבל] בראש חדש([א "תכג ס' ע סי"טור ושו 771

 כל ,הכללכתב הכל בו זה (ק א "ובדרכי משה שם ס).  משום שכאן סיימו תפלת שחרית,מוסף אומרים תתקבל
וטעם החילוק תבאר בשער הכולל ).  ושאין בו מוסף אומרים קדיש זוטא,יום שיש בו מוסף אומרים קדיש שלם

 ).ד"ב וס"א אות כב ס"פי
 לשון רביו ם כןל יומתק ג"פ כה"וע(ב אגרת קצה "תבאר באגרות קודש ח, הטעם שאומרים כאן שיר של יום 772

 כי בא להוציא ממהגים ,ל מובן"פ ה"וע, מיותרת" כאן"דלכאורה תיבת , םשיר של יו כאן אומרים: בסידורו שם
הייו כמו ; לאחר שהגו לאומרו יש לאומרו במקומו: ש אומריםי) ב ... :דעות באמירתו' שיר של יום ג ... אחרים

בירא  ס רביו ... של שחריתמוה עשרהכמו כן גם עתה יאמרוהו סמוך לש, ל שחרק בתמיד ש"שאמרוהו בביהמ
  ).אש חדש אומרים אותו סמוך לתפלת שחרית גם בריר של יוםשלכן פוסק דש,  כטעם השיליה

 מברכת וסגדת קמי ,וכד חמי שמתא יקר אספקלריאה שכיתא דמאריה, בכל ריש ירחא וירחא(ב , א צז"זח 773
 ה ובסביבותיאבטוליטולראיתי מהג טוב (עז ' המהיג סי). 'קודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב ברכי פשי וגו

ירח  ביה עשה ב דכתי,ר וגומ'ה ברכי פשי את אש חדש ובר ... מזמורים לפי עיין הימיםלה אחר התפירלומ
ווהגין (תכג ' וסי, )אש חדש כגון ברכי פשי בר,ובכל זמן וזמן משין המזמור לפי עיו(קלג ' טור סי). למועדים

ואחר שסיים חזרת התפלה אומר (ג "ע שם ס"שו).  בו עשה ירח למועדים לפי שיש,פשיבספרד לומר מזמור ברכי 
  ).ובקצת מקומות אין והגין כן(ק ה "א ס"ובמ). 'ואומר מזמור ברכי פשי את ה, קדיש

שהקדיש שצריך לומר אחר שיר  (ט"א סכ"פיתבאר בשער הכולל , ומה שקבע רביו לאמרו מיד אחר שיר של יום
רק מה שתקו , כי בסדר התפלה אין לרבות בקדישים ... י פשי או לדוד אורישל יום יאמרו לאחר ברכ

 ).292הערה (תפט ' ר סי" ותבאר בשוע.)הקדמוים
טור . ) אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן,בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה (א, משה מגילה כא 774

ר "שוע). ן פוחתין מהם ואין מוסיפין עליהםאי',  וקורים בו דפר תורהומוציאין ס (ח" רלעין, א"ג סתכ' ע סי"ושו
  ).גברי' ד קורין מועד של חולו בימי(לעין חול המועד , י"תצ ס' סי

ה "תפח ס' ר סי"כמצויין בשוע, תפרשה כל אחת במקומה', תקת קריאת התורה וההפטרה בשבת ומועדים וכו
 ).116הערה (
ואילו הקדיש , הוא לפי קריאת פרשת המוספים, דהייו שהקדיש שאומרים אחר קריאת התורה ביום טוב 775

  .שאומרים בחול המועד הוא אחרי קריאת פרשת המוספים
גברי בפרשת ' ה דהייו ,לפי שביום טוב שלם מין הקרואים(א "תצ סי' ר סי"וטעם החילוק בים תבאר בשוע

 אבל בחולו של . לכן מפסיקין בקדיש ביתיים ... והמפטיר שקורא בפרשת המוספין איו ממין הקרואים,היום
 לכן אין אומרים הקדיש עד לאחר , עד לאחר פרשת המוספין,גברי'  דהייו ד,מועד לא שלם מין הקרואים

  ).קריאת פרשת המוספין
 שמותר כמו ,עליהם מוסיפין ואין(י "תבאר שם ס,  היא ממין הקרואיםוהטעם שבחול המועד פרשת המוספין

 בבית מתאחרים שהם ובמה ,לעם מלאכה בו יש מועד של שבחולו לפי ,הקרואים מין על טוב ויום בשבת להוסיף
 ).הציבור את להטריח ואסור ,האיחור בעייהם יקשה הכסת

, ובשי וחמישי, )ומכיסין ספר תורה להיכל, קדיש שלם, וןאשרי ובא לצי(כדלקמן בסמוך , וכן הוא בחוכה 776
  ).בשי ובחמישי מכיסין הספר תורה להיכל(אחר ובא לציון , כמבואר בפסקי הסדור

  .לכן מכיסין הספר תורה להיכל מיד אחר אשרי, שאין אומרים ובא לציון אלא לפי מחה, כ בשבת ויום טוב"משא
 .ב אות כא"פישער הכולל ותבאר ב

 שלעולם אין או מתחילין תפלה ...שלא להפסיק כלל בין הקדיש לתפלה בלחש (ד "רצב ס' ר סי"כמבואר בשוע 777
 ). חוץ מתפלת השחר מפי סמיכת גאולה לתפלה,בלא קדיש לפיה



 , ומכיסין ספר תורה להיכל, קדיש שלם, אשרי ובא לציון,דיש וק,779גברי' ובחוכה ג
  :780 אומרים בית יעקבר כךואח

  ספירת העומר

 יש אך. 782ערבית תפלת אחר תיכף העומר ספירת לספור מתחילין פסח של שי 781בליל
 והמקדים .לארץ בחוץ הסדר כל שגמר אחר לספור יש' ה בסוד שהבא 783שאומר מי

                                                                                                                                                             
 חולצין קודם תפלת מוסף ,בראש חודש במקומות שאומרים במוסף קדושת כתר(א "כה סמ' יר ס"שועכמבואר ב 778

 ואפילו . לפי שאין ראוי להיות מוכתר בתפילין בשעה שאומר כתר יתו לך,אחר קדושת ובא לציון ,בלחש
  ).תפלת מוסף אף על פי כן והגין לחלצן קודם ,במקומות שאין אומרים קדושת כתר במוסף

ח "ח שער ר"ג שהרי כתב בפע"וצע(ב אגרת קצה "תבאר באגרות קודש ח, שמסירין התפילין קודם הקדישומה 
 ר כך ואח, בהיכל קודם מוסףפר תורהמסיר התפלין עד שגמרו כל הקדיש שלאחר חזרת ס' ל לא הי"והרב ז: ג"רפ

) ח"עין ר( הכווות ערבש... ש מראשקוב "כ בסידור הר" וכ...ל "ע לאריז"ו בשן הואוכ, חולץ תפלין והתפלל מוסף
 קול יעקב דורבסי".  להיכלפר תורהר חזרת סשהגו להסיר התפלין קודם תפלת מוסף אחר קדיש שאומרים אח"
 בהקדם מהג זמן חליצת תפלין, ש לומרי  ...ועוד". אחר קדיש קודם מוסף צריך לחלוץ התפלין "בי יעקב קאפללר
 –ז "כה סל' ע שלו סי"ו בש–בגירסא זו החזיק רביו הגדול  (–קדישים '  לחלוץ אחר שאמר בהם ג,ד הקבלה"ע... 

ע "וביחד עם הקדיש שלאחר שמ, שאז,  ולכן אין לחולצם עד לאחר קדיש שלאחר ובא לציון–) ןאו די' ואליבי
שכתב רביו שאחר הלל יאמר שיר של , ח"אבל בר.  הוא בימות החולל זה כ ...קדישין'  גרי זהה, ושקודם ברכו

 תיכף אחר קדושה ם כןאו, א לציון גואלהקדיש שלאחר וב מלבד הקדישין'  הרי שלם מספר ג,יום וקדיש אחריו
שיהיו תפליו עליו בשעת אמירת הקדיש שקודם  הכרח  וכיון שאין.קדושות' קדישין וד' דובא לציון כבר יש בידו ג

שלעולם אין (כי קדיש זה שייך לתפלת מוסף , הוא שיחלוץ אותם קודם הקדיש הכרח, אדרבה, הרי, מוסף
  ).ב"רצ' ח סי"ע או"כ השו"וכמו דמוכח ב, כם בכל מה דאפשרולכן צריך לסומ, )'מתחילין תפלה בלי קדיש לפי

אין להפסיק בכל זה בין , )כל התפילין מיחים קודם מוסף (36' ד ע"המהגים חב' שתבאר בס, ובפרט למהגיו
  ".קודם הקדיש"אלא , הקדיש לתפלת מוסף

כ "לכן תבאר באגרות קודש ח,  הקדישהפסק בין אמירת ובא לציון לבין' יהי, ת"וכיון שעל ידי החת תפילין דר
 באותן בתי הכסיות שוהגים ,אש חדשבכל ר ... צריך לומר איזה מזמור לפי אמירת הקדיש(תרחצ 'אגרת ז

וכמובן וגם פשוט לפי תפלת , פר תורה לאחרי הכסת הסריאת שמע ובאמירת פרשת ק,ת"שייחו תפילין דר
  ).ריאת שמעכ החת תפילין וק"משא, איה הפסקשאף שחליצת תפילין אפשר לומר ש, המוסף

 ץ מקצת פסוקי דזמרה ויאמר קדיש עליהם כי לעולם"כשחוזרין ומתפללין יאמר הש(ד "ד ס' ר סי"וכמבואר בשוע
 ).אין אומרים קדיש בלא תהלה לפיו

  .)שלשה בכל יום, קורין בקרבות השיאים שבפרשת שא (א"תרפד ס' ע סי"טור ושו 779
זה הכלל כל  ... בשי וחמישי בשבת במחה קורין שלשה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן(א , גילה כאוכדתן מ

  .קורין שלשה, שאין בהם מוסף,  ולכן גם חוכה ופורים).שיש בו מוסף ואיו יום טוב קורין ארבעה
וטעם .  ולא הזכיר בית יעקב,"בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן שיר של יום"ואילו לעיל כתב  780

 . אות כגא"פישער הכולל תבאר ב, )שבראש חדש וחול המועד אין אומר בית יעקב(החילוק 
  .תרכד ואילך' ע, )רסקין" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות"דפסו ב,  לפיולכות הבאות ציוים והערות לה781

 .דורומצות הספירה בסוף סאת רביו הטעם שהעמיד ,  ואילך115' ב ע"וראה לקוטי שיחות חכ
ראוי  (ז" וסט,) מיד אחר תפלת ערבית,מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה (ג"תפט ס' ר סי" כמבואר בשוע782

, ) ותדיר קודם לשאיו תדיר, שתפלת ערבית היא תדירה והספירה איה תדירה,להקדים תפלת ערבית לספירה
 ).292-293הערות (ם סמן וש

ע אין לספור עומר בליל "כתב הרמ(ח "שער חג המצות ספ, ה"הגהה שוספה בהוצאת קאריץ תקמ, פרי עץ חיים 783
והעומר פרט אחד , שהרי בחית הסדר הם כל פרטי המוחין, וראין דבריו. עד אחר גמר כל הסדר כולו תחלה' ב

  ).הפך סדר הדבריםואיך , לבד
כי אם , של פסח' ואין מברכין על ספירת העומר תחלה בליל ב(ד , לה, מעין גים, ע מפאו"והוא בספרו של הרמ

 ).אחרי גמר הסדר כולו
יתחיל לספור , אם הוא בחוצה לארץ, אחר שגמר כל הסדר, בליל שי דפסח(א "א ס"משת חסידים מסכת העומר פ

  ).העומר
' י' ב סי"ח(ת חיים שאל "ובשו, )ב"תפט ס' סי(ובמחזיק ברכה , )ה"תפט ס' סי(א בברכי יוסף "חידהביא ה, מהג זה
בעל מצת (ש "ז והר"ע מפאו והרמ"בשם המקובלים הרמ, )א"אות י' פרק ל(ובלב דוד , )ח' סי(ובטוב עין , )אות ב

  ).י קכב"סוס(ת בשמים ראש "א משו"וכן מעתיק שם החיד, )שמורים
  ).שסה ואילך' ע, ט"הוצאת תשס, מועדים" (מהג אבותיו בידיו"שליקט בזה בוראה מה 

*  



  .לברכה מוקדם לההתפ אחר מיד פורולס לברך

  :784כודע ברכה בלא ביום סופר ,בלילה ספר ולא שכח ואם

 הוא ,787הצפויות אלו במדיות ,786ואילך אייר י"מח ,785השחר עמוד התחלת וזמן

                                                                                                                                                             
  ".ולסדר אחר כך סדר של פסח, כי דבר מגוה לומר היום יום אחד לעומר): "שם(והטעם לזה תבאר בבשמים ראש 

ודאי , ל" זצי"כי מי שמכוין בסדר הפסח ובספירת העומר כות רביו האר"): שם(וכעין זה ביאר במחזיק ברכה 
ולא יכוו , ל"י זצ" ולעשות הסדר ולכוין בכל כוות האר,הוא דבר קשה לקרות ההלל בבית הכסת ולספור העומר

  ".יחדיו כמבואר ליודעי חן
דפסח עד אחר ' ל אין לספור עומר בליל ב"ע ז"כתב הרמ): "בסיום סדר ההגדה, ר"רש(ל "וכן הוא בסדור האריז
ואיך הפך סדר , לבד' והעומר פרט א, שהרי בחית הסדר הם כל פרטי המוחין, ן דבריווראי, גמר כל הסדר תחלה

  ".כ מצאתי כתוב"ע, הדברים
  ".ל"א ז"ז והרב השי"ע והרמ"ואי עי במקומי אי עומד שיש להוג כהרמ): "שם" (חיים שאל"וסיים ב

ומה גם דבכל אורך הסדר , ול עד שיספוראך מה עשה דלפי הדין אסור לאכ): "שם(אמם כתב על זה בברכי יוסף 
  ".קרוב שישכח מלספור

 חצי שעה קודם זמן , אפילו סעודה קטה,בימי הספירה לא יתחיל לאכול(ז "תפט סי' ר סי"והייו כמובא בשוע
  ). גזירה שמא ימשוך בסעודתו וימע מספירת העומר, דהייו חצי שעה קודם בין השמשות,ספירה

שיאמרו בי , ל"ש שרעבי ז"דפס משם המקובל המופלא בדורו מהר"): שם( במחזיק ברכה וגם על פי קבלה הביא
  ".י הסוד"ותן טעם ויישב עפ, ספירת העומר אחר הערבית' חוץ לארץ ליל יום טוב ב

  ".מוקדם לברכה... והמקדים ... יש מי שאומר "ועל פי כל זה כתב כאן 
ומה גם דבכל אורך הסדר קרוב הדבר שישכח , ר לאכול עד שיספורדלפי הדין אסו: "ובהגהות צמח צדק לסידור

ותבאר ". או שיספור אחר חצות"והוסיף , שהוא העתק האמור בברכי יוסף שם" (או שיספור אחר חצות, מלספור
  ).192תפט הערה ' לעיל סי

*  
ש בסדור אך יש מי "שמ, ל"ר בעל צמח צדק ז"רר בבירור גמור ששמעו מאדמושוב תב (ב"ט ס"פמ" שער הכולל"וב

רק על פי אחיו בעל שארית יהודה , ר הזקן"דפס שלא על פי אדמו', יספור אחר הסדר כו' שאומר שהבא בסוד ה
  . )וכשראה זה אחר ההדפסה הקפיד עליו עד מאוד, ל"ז

ד "וראה לע: "ושם הוסיף, )א"ו ס"פכ, "שערי תפלה" לבהוספות(ט "את הקטע הזה הדפיס לראשוה בשת תרמ
ולא , הוא מפי שזהו דעת המשת חסידים, ר הזקן להשמיט מן הסדורים שדפסו אחר כך"הטעם שלא ציוה אדמו
  ".רצה להיות מגדו בפועל
, ת העומרש בסידור בעין ספיר"אחד מהרבים מכדי רביו סיפר שמ (ב, ה" בית רבי"שמועה זו הובאה גם ב

רק להשמיט זה . ורביו הקפיד על זה, יספרו ספירת העומר אחר הסדר זהו ממה שהוסיף הוא' שהבאים בסוד ה
והמקדים לברך , ש שם"הוסיף רביו מ' על כן בהדפסה השי, ה"ג זלה"מהסידור לא רצה מחמת כבוד אחיו הרה
  .)ולספור מיד אחר התפלה מוקדם לברכה

 אמר אלא אם כן ("מוקדם לברכה... והמקדים "ג מופיעה הוספה זו של "שדפס בתקסאמם גם בסדור הראשון [
  )].יג'  עא"ח" שיעורי הלכה למעשה"ראה . שמדובר כאן בהוצאה מוקדמת יותר של הסדור

ר "בו של אדמו, ה"ש זלה"מהר' שמעתי מהרב כו (ק א"תפט ס' סי" פתחי עולם"וכן הובאה שמועה דומה לזה ב
שהג פעם , ]ל"מהרי[ה הקפיד מאוד על אחיו "זלה] רב[ה] רוך[ע] לחן[שזקיו מחבר ש,  צמח צדקה מחבר"זלה

  .)ע בזה"אחת כמו הרמ
  ).ז- רו' יסן ע(ד "אוצר מהגי חב"וראה המצויין ב

*  
שלכן מקדשים קידוש של שמיי עצרת ואין מברכים על ישיבה , סתירה כעין זו מוצאים או גם בשמיי עצרת

  .כ כאן מברכים ברכות סדר של פסח וגם ברכת ספירת העומר"משא, בסוכה
כי היכי דלא ליתו ... הטעם שאין מברכין בשמיי עצרת  (ג"ו הי"סוכה פ' והחילוק בייהם תבאר בכסף משה הל

הכא שאי דבכוס , ג דביום טוב שי של פסח עבדין יום טוב ומברכין על ספירת העומר"ואע. לזלזולי ביום טוב
אי מי דכיון דבקיאין בקיבועא דירחא הוי . ואיכא למיחש טפי לזלזולי, חד או מקדשין ומברכין לישב בסוכהא

כ הישיבה בסוכה "משא. )ואי אפשר לדחותה ולא את ברכתה משום חששא בעלמא, ספירת העומר דאורייתא
 .ולכן דחית ברכתה, בשמיי עצרת היא מדברי סופרים

שאם שכח ולא ספר בתחלת הלילה וזכר קודם , וכל הלילה כשר לספירת העומר(ג "ר שם ס" כמבואר בשוע784
הערה (ושם סמן , )אבל אם שכח לספור בלילה וזכר ביום יספור בלא ברכה... שעלה עמוד השחר חייב לספור 

198(. 
 . הערה הקודמתל"כ,  שאחר זה איו יכול לברך על הספירה785
 .והלילה מתקצר,  שאז מתארך היום786



  השחר עמוד של זה וזמן .ברכה בלא אלא חצות אחר לספור אין לכך .788הלילה בחצות
  :790לאכול אסור תמוז ז"י ליל חצות משהגיע ולכן .789בכלל ועד בתמוז ז"י עד כך משך

 792מזמור של אחת ותיבה ,בכח אא של אחת ולתיבה ,791הלילה אותו של לספירה יכוין

                                                                                                                                                             
 .והלילה מתקצר ביותר,  הרבה יותר מאשר במדיות הדרומיות– ששם מתארך היום בקיץ 787
ולכן מתחיל היום מיד מחצות , עמוד השחרכמו אחר  עד שגם בחצות הלילה ראה – כי הלילה מתקצר כל כך 788

 .הלילה
  .ז בתמוז אסור לאכול משהגיע חצות" בצום יולכן גם". ז בתמוז ועד בכלל"עד י"הייו לפחות  789

*  
 השחרעולה , ז תמוז"י אייר לי"שבין ח, שרק במשך שי חדשים אלו,  ראהלפי הפירוש הפשוט של הדברים האלו
י "כן כתב גם רח.  דקות לפי ץ החמה72מכאן שזמן עמוד השחר הוא ראה  .בחצות לילה במדיות אלו הצפויות

 )מוטריאל (וכן בארתי הדברים בקובץ פלפול התלמידים. אות ג) הרב מלאדי' שבסוף ס" (יןשימת ע"בארשטיין ב
  ).פייגלשטוק' י שי"ג לדבריו של הרי"בהערה בשוה(פה ' ע' ד' חוב

והרי אורך היום בימות . ה אחתולא רק לש, שהרי הסידור כתב ודפס לדורות, תלמודהדבר צריך עדיין ובאמת 
  ).של התאריך הלועזי(אלא לפי חדשי החמה , )ז בתמוז"י אייר עד י"מח(י חדשי הלבה הקיץ איו תלוי לפ

  : אופיםשיויש לפרש זאת ב
 24(י אייר "והייו שמח. 24פ חל במאי "או שעכ. 28י אייר חל במאי "שח, דמיירי כאן בקביעות הכי מאוחרת) א(

עד שגם בחצות , "במדיות אלו הצפויות", לה כל כךמתקצר הלי,  יום59במשך , ) ביולי21(ז בתמוז "עד י) במאי
  .הלילה ראה עמוד השחר
ואיו יודע התאריך , מי שאיו יודע חשבון חדשי החמה, מכל מקום.  במאי24י באייר לפי "ואף שברוב השים חל ח

  . י אייר ואילך"מח, אזי בכל השים לא יספור אחר חצות בברכה, המדויק
ובחצות לילה היא רחוקה ממדיות אלו .  מעלות מקו המשוה20.5השמש היא לערך ) מאי ב24(והה באותו זמן 

  ).180=20.5+54+105.5שהרי ( מעלות 105.5לערך , ) מעלות מקו המשוה54שהם לערך (הצפויות 
והוא ). 115.5=90+15.5 ( מעלות תחת האופק16- פחות מכאשר השמש היא שזמן עלות השחר הוא , ולפי זה יוצא

  ).בארץ ישראל בימים השוים( דקות לפי ץ החמה 72-  פחות מקצת
 באפריל ואילך מתקצר הלילה כל 29- והייו שמ. 29י אייר חל באפריל "שח, דמיירי כאן בקביעות הכי מוקדמת) ב(

  .עד שגם בחצות הלילה ראה עמוד השחר, "במדיות אלו הצפויות", כך
שאז , י באייר"כי אם מח, מכל מקום אין להחמיר בזה מספק.  אייר באפריל כבר בתחלת29ואף שבדרך כלל יחול 

  . ובו ראה עמוד השחר גם בחצות הלילה,  באפריל בכל השים29יחול כבר 
ובחצות לילה היא רחוקה ממדיות אלו .  מעלות מקו המשוה14השמש היא לערך )  באפריל29(והה באותו זמן 

  ).180=14+54+112( מעלות 112לערך , )ה מעלות מקו המשו54שהם לערך (הצפויות 
 96והוא לערך , )112=90+22 ( מעלות תחת האופק22כאשר השמש היא לערך שזמן עלות השחר הוא , ולפי זה יוצא

  ).בארץ ישראל בימים השוים(דקות לפי ץ החמה 
ומסתבר יותר לע"ים יעלה השחר באיזור לכי . ל"ד כפירוש הראשון האמר שברוב הש יאאםלאדי בעת - אז

י אייר ואילך "זמן התחלת עמוד השחר מח": רביו סותם וכותב' לא הי,  מיד בתחלת אייר–חצות הלילה 
  ".לכך אין לספור אחר חצות אלא בלא ברכה, במדיות אלו הצפויות הוא בחצות לילה

 דקות 72וא לפי חשבון שזמן עלות השחר ה, ג"ובאגרת התשובה פ, וכן ראה גם מדברי רביו בסדר הכסת שבת
' דובר שלום ע. קפב' ע' חוב. י.ובארתי הדברים בקובץ יגדיל תורה ). בארץ ישראל בימים השוים(לפי ץ החמה 

  ).א- מו' ע(סדר הכסת שבת עם באור . קב
 96או ,  דקות90 –יש הרוצים לבאר בשיטת רביו שזמן עלות השחר הוא בארץ ישראל בימים השוים , זאתולמרות 

. פא ואילך' ד ע"ח" אהלי שם. "ט' עא סי' חוב. י.ראה קובץ יגדיל תורה (ודו בזה כמה , דקות לפי ץ החמה
טרס שערי ישיבה גדולה חוב. 38'  גליון רסח ע770 –ש "הערות התמימים ואקובץ אהלי תורה . קלד' ע' א' קו

 – ותמצית דבריהם. 203 ' ע"כבוד רבן" .177' ז ע"קובץ ממגד ירחים ח. 326'  ע"משולחן הארי. "מג' ח ע' חוב
 ).קיב- קי' ע, בהוספות לספר סדר הכסת שבת עם באור

א "תקסד ס' ח סי"ע או"טור ושו). תו רבן עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר(א ,  כדעת רבי בתעית יב790
וכיון שגם בחצות ). ה עד שיעלה עמוד השחרכל תעית שאוכלים בו בלילה בין צבור בין יחיד הרי זה אוכל ושות(

  ".ז תמוז אסור לאכול"לכן משהגיע חצות ליל י", הלילה ראה עמוד השחר
כמו , שזה וגע גם לשאר ההלכות שקשורות לעלות השחר, )תרכה' ע" (סדור רביו הזקן עם ציוים והערות"וראה 

 .ברכת התורה ועוד, המפיל, ברכת השכיבו, תפלת ערבית
ושם , ) כדי שידע על מה הוא מברך,ולא יברך עד שיודע איזה יום הוא מהספירה(ט "תפט סי' ר סי"כן הוא בשועו 791

  ).312הערה (סמן 
  .כווה זו היא לפי אמירת הברכהש, ראה) ולא יברך עד שיודע(ומלשון זה 



:793ישמחו מפסוק אחת ואות ,יחו אלקים
  

  ב 

   חדש למצות אכילת מצה–רבינו ת "שו
אלא שבתשובת כסת . אין חשש) 795ט"סוף סימן תפ(א " לפי דעת המ, של ישראל794וחדש

אך . 798והוג עלמא כוותיה, 797ח"על פי דעת הב, 796האריך להחמיר) א"מ' סי(יחזקאל 
כי ,  בשי הלילות יש להקל799לצורך זיתים של אכילת מצה ואפיקומן דמצה שמורה

  . ואין לי פאי להאריך בזה,ל" דלא כתשובה ה,800א"העיקר בזה כהמ

  ג 

   מנהגים להחמיר בדורות הללו–רבינו ת "שו
 ובדורות שלפיו ,הפוסקים ראשוים או אחרוים כמה הלכות שחלקו בהן 801מציו

כמו ,  ובדורות הללו רבו כמו רבו הוהגים להחמיר,הגו אבות אבותיו כדעת המקילין
  .חדש

                                                                                                                                                             
סדור רביו הזקן הזקן עם ). "רמח' ע(יסן , ד" אוצר מהגי חבראה, ולעין זמן כוות התיבות והאותיות דלקמן

 ).תרכז' ע" (ציוים והערות
 .'אלקים יחו גו: ומתחילים לכוין מתיבת.  תהלים סז792
 מן חתל הקפיד מאוד לכוין בכל יום באות א"ראיתי למורי ז(ו "פרי עץ חיים שער ספירת העומר פ .ה, ם סזתהלי 793
', כי תשפוט מלא ו. ט תיבות שיש בזה המזמור"ובתיבה אחת מן מ', שמחו וירו וכוט אותיות של פסוק י"מ

  .)'מישור מלא ו', לאמים חסר ו
, ט אותיות שבפסוק ישמחו"מ (ט אות ג"ביאר בשער הכולל פמ, הם מלא" מישור"ו" תשפוט"ומה שכתב שהתיבות 

קוראים אותם הייו ש ו).ז אותיות"ק רק מפ שלפי המסורה לא מצא בזה הפסו"אעו. ט ימי הספירה"יכוון במ
 .להשלים שתי האותיות החסרות מהחשבוןכדי , מלא

  .א,  קעה1027. ב,  רלג1017). ב, 72 (189י "והוגהה על פי כת, י ו"סוס, ז"ת רביו הוצאת תר"דפסה בשו 794
 ."רך בשת תקשכתבה לע, )הערה כו והערה לז(ג שם "ובשוה, ד הוספה ב"תחלת התשובה דפסה לעיל ח

אפילו אם הוא של (ל מדרבן "על דעת הפוסקים שחדש בחו) בשעת הדחק(שסומכין , ל"ר שם ס" הובא בשוע795
 ).383הערה  (שםותבאר . ובמקומות שאין קרובים לארץ ישראל לא גזרו כלל, )ישראל

אמם תבואת ישראל שזורעים , ז בחוץ לארץ יש לצדד להיתר"תבואת עכומ, העולה מדבריו אלה: " ומסיים796
והוכחו ... א "ז ומג"ואחריו משכים הט, ברוך' זולת ר, וכן הסכמת כל הפוסקים... איסור גמור ... שדותיהם 

ה שוה בכל דרשו היטב היטב לגזיר, גלל כן אהוביי בי וחתיי ותלמידיי הרבים במדית פולין... למעלה דליתא 
לדידן שאין איסור ... בתי כסיות להזהיר את בי ישראל אולי יזרו מתבואת חדש של ישראל עד אחר יום הף 

 ".רק של ישראל
 ).386לעיל הערה (ובהערות שם , ל"תפט ס' ר סי"כמובא בשוע. ל" להתיר רק בשל כרי בחו797
דעת ... מהג מדיות אלו האוסרין חדש של ישראל ואוכלין חדש של גוי (י שב "ד רס"ת צמח צדק יו" בשו כמובא798

. ומכל מקום בשל גוים אין בו אפילו איסור דרבן, ל דחדש אסור בחוץ לארץ מדאורייתא בשל ישראל"ח דס"הב
 סבירא ליה דדוקא בשל גוים בחוץ רק(א "ס' פ בתשובות שב יעקב סי"וכ. א"מ' פ בתשובות כסת יחזקאל סי"וכ

וכן דעת הפי יהושע , ג חלקו עליו"רצ' ד סי"ז ביו"ך והט"ואף שהש). 'לארץ מותר ולא בארץ ישראל דאין קין כו
ה קידושין דל. ל"כוהג בארץ ישראל אפילו בשל גוים, ח כתב ליישב דבריו"מכל מקום בספר המק ובחוץ , דחדש

 ".ש"יעולארץ איו והג בשל גוים 
 .ז ואילך"תג סט' ר סי"כמבואר בשוע,  שעיקר המצוה היא בקמח של ישראל799
, כ כאן במצות של מצוה"משא. ובעל פש יחמיר לעצמו, תפט שם שהעיקר כדעות האוסרים' ר סי" ראה שוע800

  .להתיר בחוץ לארץ אף בשל ישראל, ז"א והט"סומך בעיקר על דעת המ
אבל שלא , במקום מצוה מצות שמורה, אפילו חדש של ישראל, ל"התיר רביו הגדול ה", )ה הוספה (וראה גם לקמן 

 ".במקום מצוה לא רצה להתיר
  .י ז"סוס, ת רביו"דפסה בשו 801



  ד 

  ש"ם נוהג חדש בייא –רבינו ת "שו
 כי יש , והשיב דבר פשוט בקצרה.803ש"אם יש להוג איסור חדש ביי'  הרב שי802שאל

 זה , להשהותו עד אחר העומר804דהוה דבר שיש לו מתירין ואף .להתירו מטעם תערובות
  .והבן, 805איו דהא מטעם חמץ אי אפשר להשהותו כי אם עד הפסח

  ה 

  רכ' ד סי"צמח צדק יו ת"שאלה שבשו
  .807ז"וכמו שכתב הט, 806העיקר שאו סומכים על הפוסקים דחדש דרבן בחוץ לארץ

מאחיו  וויץ ששמעמ דיא"שמעתי מהה, ז" על הט808ומה שהקשה בקודת הכסף
  .והביא כמה ראיות לו, 809ז"ר שיישב הט"אדמו

אבל במדיות אלו שעת , שעת הדחק כי אם על שכר שעורים רק שבמדית וואלין אין
  .הדחק גם על חטין

ו הגדול ה810שמורה ל אפילו חדש של ישראל במקום מצוה מצות"ולפי זה התיר רבי .
  . בשכר שעורים אפילו811אבל שלא במקום מצוה לא רצה להתיר

                                                 
  .כ' סי, ת רביו"דפסה בשו 802
ש וממי דבש "זהר מחדש יש לו ליזהר גם מייג שה"רצ' עיין ביורה דעה סי (ל"תפט סוף ס' ר סי" ראה שוע803

  ).393הערה (ותבאר שם , )שהעמידוהו בשמרי שכר
 ).ש לא התיר לערב שעורים"ואף ביי(הוספה הבאה , וכדלקמן, ואפשר דמיירי הכא בתערובת חדש בישן

יש אומרים משום ספק , מה שאו שותין שכר, ל"ם ז"ב בשם הרומצאתי כתו(א "ש כלל ב ס"ת הרא" ראה שו804
ואי אומר דבר שיש לו מתירין אפילו ספק . ל חדש שמא השריש קודם העומר"ואת, ספק חדש ספק ישן, ספיקא

ריש ' ש בתשו"ש הרא"באלף לא בטיל כמ' ל חדש דבר שיש לו מתירין ואפי"דה(א "רצג סק' ז סי"ט, )ספיקא אסור
 ).ין שכר שעשה משעורים של חדשלע' כלל ב

 . ראה גם שדי חמד מערכת חדש אות טו805
 .פ בשעת הדחק"עכ, שרביו סומך בעיקר על דעה זו, )ב הוספה ( כדלעיל 806
', וא פלוגתא דתאי כול ה"ד ללמד זכות הגון על ההיתר בזה דהך איסור דחדש בחו"ראה לע(י רצג "ד סוס" יו807

יש לו לדון ולומר דבמדיות אלו שהוא . 'דיחיד ורבים הלכה כרבים כו, ק דרבי אליעזר"והיה לו לומר דהלכה כת
, ק לסמוך עליו בשעת הדחק"כדאי הוא הת, דחייו של אדם תלוי בשתיית שכר שעורים ושבולת שועל, שעת הדחק

 ). אליעזרכיון דלא איפסקא הלכה בפירוש בגמרא כרבי
לאו ): "שם(כתב בקודת הכסף , שבשעת הדחק יש לסמוך על דעת יחיד במקום רבים, ז שם" על מה שהוכיח הט808

 ".דדוקא בהך דדה דגזרת מעת לעת היא מדרבן אמרין הכי, ב"רמ' ך בסי"כמו שהוכחתי בש, ראיה היא כלל
 ).383הערה (י תפט "סוס תבאר לעיל 809
 ).ב הוספה ( כדלעיל 810
כהסכמת רוב , ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לו, אבל כל בעל פש לא יסמוך על המתירים הללו(ר שם " בשוע811

  ).שהחדש והג מן התורה אף בחוץ לארץ, הראשוים והאחרוים
אלא , שאין סומכים בשעת הדחק על היחיד במקום רבים, )808דלעיל הערה (ך "דרך כלל פסקין כהשוהייו כיון שב

כדלעיל (ך עליו "כפי מה שיישב רביו את קושיית הש, ז"ורק לעין מצה שמורה יש לסמוך על דעת הט. בדרבן
  ).383הערה 

דלכבוד ): "ק ד"א ס"קו(רט ' ולעיל סי". סמכין איחיד במקום רבים בדרבן): "ק ד"א ס"קו(רמד ' וראה לעיל סי
, הרי זה קרא שעת הדחק): "ק ה"א ס"קו(רעו ' ולעיל סי". שבת כהאי גווא סמכין בדרבן איחיד במקום רבים

 .כלל צט" כללי הפוסקים וההוראה"ותבאר ב". חיד במקום רביםשסומכים בדרבן אפילו על י



כל זה . 813ש לא התיר לערב שעורים"ואף ביי.  להתיר שכר812משה] לחם[ה אף שדעת
814ל"שמעתי מהרב ה.  

  ו 

  י ריח "ד סוס"ת צמח צדק יו"שו
צד ליישב  שיש לו, ל"ר ז"ששמע מאחיו אאזמו, ל"ל ז"שמעתי מדודי זקי הרב מוהרי
ולא שמע . 'בכלאים כו 815שיהיא' פ הא דהוג עלמא כר"ע, מהג העולם המקילים בחדש

   .816ממו יותר

  ז 

  817לחן ערוך רבינוהגהות דברי נחמיה לש

  סימן תפטֹ
  .ו"ה ס"מחות ס' ז מהלכות תמידין מגמ"ם ספ" רמב.ע"מ: א"ס

ש פרק "כ הרא"ה וספרתם בפירוש הברייתא שם וכ"ד' ה ב"מחות ס' ה בתוס"פרי חדש בשם ספרי וכ. ודרשו
  .'מ' ערבי פסחים סי

  .ר"י וא"אגודה שהביא ח. ץ"או ש

  .ל"ק דפסחים וכן יש לומר בפירוש האגודה ה"ן פ"פרי חדש בפירוש דברי הר. אף אם

) ל"ש ה"ורא' וכן משמע מדברי ספרי ותוס(י "ח שבב"ת' א סי"פ תשובת הרשב"א ופרי חדש ע"מג. אבל אם
  .א תירץ הפרי חדש דזהו לכתחילה"ו שבמג"קכ' והתשובה דסי

  .ל מצות צריכות כווה" דקיי.אם תכוין

  ).ה שאלתי"ח ד"ועיין פר (ט"ה כ"מתיתין ר. והוא ששמע

ז "ולפ(ו "קכ' א דסי"פ תשובת רשב"ל וע"לבוש ואליה רבה וחק יעקב בפירוש דברי אגודה ה. ויש חולקין
אי על ח תירץ החק יעקב ופרי מגדים דק"ת' והתשובה דסי). הדרשה שתהא ספירה לכל אחד ואחד כפשוטו

ש שם "ש מ"וכ). מסתמא(כ בלאו הכי הרי מפסיק "גם קשה א. ודוחק(ש שם בספירה לאו דוקא "הברכה ומ
  ).ע דמיירי שמה בעצמו"ג לכאורא דהא קאי על השו"א צע"ד על רמ"ובסקי

וגם . וסוף דבריו אים מוכרחים). ודלא כמחצית השקל(ל "ח כתב כן בתחילה כ"שהרי גם הפר. לכתחילה
מ בדיעבד משמע דיצא ידי חובתו "ומ) פ"ואף שהמחצית השקל מודה בסתמא עכ('  כתב רק ואפשר כוא"המג
  .'צ לחזור ולספור בעצמו אפילו בלא ברכה דהעיקר כדעה א"וא

  .זהו לכולי עלמא. אבל הברכה

                                                 
ראה מה שהובא בזה ). ק ו"רצג ס' סי(ך יורה דעה "שהובא בש, בביאורו למשיות סוף תרומות, מ ליפשיץ" למוהר812

  ).393הערה (לעיל 
 . אפילו בשכר שעורים–החמיר שלא במקום מצוה ולכן , ורביו לא רצה לסמוך על סברא זו

 . ראה לעיל הוספה הקודמת813
 .בשם אחיו רביו, ל מיאאוויטש" מהרי814
אלעאי בראשית הגז דתיא רבי '  כר,אמר רב חמן בר יצחק האידא הוג עלמא כהי תלת סבי(ב ,  חולין קלו815

יהודה בן בתירה '  בתירה בדברי תורה דתיא ריהודה בן' וכר, אלעאי אומר ראשית הגז איו והג אלא בארץ
יאשיה בכלאים דתיא רבי יאשיה אומר לעולם אין חייב עד שיזרע '  וכר,אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה

 ).חטה ושעורה וחרצן במפולת יד
דמשם , ל"ו וז"י כ"ת תשואת חן סס"ש בספר שו"ד מ"ולכאורה יש לומר ביאור דבריו ע: " וכתב בצמח צדק שם816

אם כן הוא הדין , ל הלכה כסתם משה"אף דקיי, מבואר היכא שיש מהג ויש להם על מה שיסמכו עוקר ההלכה
 .ת הרב שם"וראה שו). והאריך בזה שם" (אמם אפשר יש להעמיק עוד דבריו יותר. ש"ל יעו"עכ' בחדש כו

 ). ואילךב, טס(ח " מספרו דברי חמיה או817



  .'ק ג"ט ס"תרי' א סי"ג ומג"רי' עיין לעיל סוף סי. יכול אחד

  .א"מג. ם"רמב. שים: ב"ס

  .א"מג. םשמו השי

ל "מ דס"ן סוף פסחים וכ"וכהר(ח "מ דעת הטור עיין מהרל"י וכ"ה שבב"ם ומרדכי בשם ראבי"רמב. והגת
  ).ו"מחות ס' דרבן דבי רב אשי פליגי אהא דאמר אמימר זכר כו

אלא ' ל דרבן דבי רב אשי לא פליגי אהא דזכר כו"וס(ן בשם רוב המפרשים "ש ור"ורא' תוס. א שבזמן"וי
  ).ל כעין דאורייתא תקו"סמ "דמ

  .י שם וכן דעת כל האחרוים"עיין ב' ע סעיף ו"שכן פסק השו. וכן עיקר

  .ל"דהייו טעמא דרבן דבי רב אשי כ. מ"ומ

  .'ה ב"ברייתא מחות ס. וקבלו חכמים: ג"ס

אי ן בשם מר יהוד"ס ור"ה הטור בשם ר"ביום הראשון ומש' ן בשם תוס"ש הר"כן משמע ממ. יום הראשון
ה בשאר הימים "ע ה"מ משמע דלכ"אלא דמ). והוכחת רב האי גאון יש לומר מדילג לגמרי(מחלקים לדיא 

  .ל דהייו טעמא שמן הסתם כולן שוין"פ וצ"לכתחילה עכ

דלא כמחצית השקל (ג "ק י"א ס"ש מיום עיין מג"כ למה כל הלילה כשר מ"דלא כלבוש דא. קודם אור הבוקר
אין ) ב"ורע(ם "עיין פרישה ומפירוש המשיות לרמב' ן שכתב כל שסופר בלילה כו"רוכן משמע קצת ב) שמגיה

  .ראיה דלשיטתם גם ביום כשר

ף "וכן ראה גירסת רי' ן שם דאיכא וסחא דגרס ולספירה כו"ועיין ר' ב' דמגילה כ' ממתי. ע"טוש. וכל הלילה
  ).ש"ורא

' ה ו"א ס"תל' ש לעיל סי"ג עיין מ"ה ס"רל'  סיוכמו בקריאת שמע ותפילת ערבית(ע "טוש. אבל לכתחילה
  ).ובקוטרס אחרון שם

  .ע"ם טוש"רמב. אחר תפילת ערבית וקודם

  .ז"ע עיין לקמן סט"ן במגילה טוש"ור) 'תוס(ש סוף פסחים "רא. יספור בלא ברכה

ז "ם פ"בד הרמ"וכ. א"ג כסתמא דמחות ע"ן דפסחים אליבא דבה"ש ור"ורא. ו"מחות ס' תוס. שיש אומרים
  ).והא דתמימות לא לעיכובא) (ג"ז והכ"ה(דתמידין 

ה "וראבי(כאן לדעה זו ) ש"וכ(ה והוא הדין "רל' א סוף סי"ט ומג"פ' ח וריש סי"' ז סוף סי"י וט"עיין ב. הזיד
) זקיו(ן "ל כראב"ל כן גם לסתמא דמגילה גם ראה דס"ז ר"ח ס"ק' שבמדרכי דמגילה שמדמה לה לסי

  ).שעות מזיד אסור' ג דאחר ד"ט סק"פ' ר סי"שבא

  ).כ"ומרדכי שלא כ' ע בתוס"וצ(ג שלפיו "ה בבה"ג וכ"ן דמגילה בשם בה"ה בר"כ. ולברך

ש דפסחים "ורא) ע"ה בטור וצ"י וכ"כ בשם ר"ובפסחים כ(ן שם "דמחות ומגילה ור' ת בתוס"ר. ויש חולקים
  ).ז תמימות לעיכובא"ולפ(דהעיקר כסתמא דמגילה 

  . ע"ש טוש"ם רא"רמב. ריךצ: ד"ס

' ועיין לעיל סי' ג שזה קבלה מפי רבותיו ואסמכוה אקרא דבקמה כו"מ בשם הריב"י ועיין כ"ש ב"רא. שאמר
  .'ח

  .א"ם מ"רמב. אם מה

  .'ל דאסמכוה כו"כ. אסמכתא

  .ע"ו טוש"אביי מחות ס. צריך: ה"ס

  .'ז ב"חגיגה י. שאמר

  .ב"ה ריש ע"מחות ס' תוס. כלומר

  ]). ס"ש אולי ט"ובמה[ה "ן ורז"מ בר"וכ(ע עיין מרדכי וטור "זהו לכ. 'מגיע לזכש

  ).ל מעיקר הדין בזמן בית המקדש ועיין בסמוך"ור(כיון דבזה לא פליגי . ואם לא

  .'כדעה א) ן"ור(ה "הדעות ורז' במרדכי וטור ב. אבל בימים: ו"ס



  .י"ש בתשובה ב"רא. ל"א שצ"וי

  ).פ"ע הכי שפיר דמי עכ"ולכ(ע "וששכן פסקו בט. ואין לשות

ד וגם הפרי חדש לא פליג אלא "א וחק יעקב ואליה רבה סק"כיון דיש אומרים כן לכתחילה עיין מג. מ אם"ומ
  ).ולכן איֹן להחמיר בזה כלל דלא כפרי מגדים (ש"בסופי השבועות ע

כ רק בימים שביתים "טור עכ ראייתו מ"ודאי אף בכהאי גווא משא' א דראייתו מגמ"עיין מג. ואף בימים
וכן פסק באור זרוע וגם באליה רבה . ש החק יעקב במה הימים בהחלט דיצא ובמה השבועות חילק"וז

  .ד"בסק

  ).ש"ע' ש שכתב וכי היכי כו"ף ורא"מ מלשון רי"וכ(כן ראה דמהאי טעמא אמימר מי יומי דוקא . שעיקר

  .ש"ל ע"פ ראיה מש"ד ע" חזר בו בסקיש הלוי פרי חדש וגם האליה רבה"הר. ויש אומרים

אבל במה השבועות לבד שגם  (מ"ט ופר"ש ובהי"וכן פסקו עו. א וחק יעקב מקילים בהא"כיון דמג. בלא ברכה
יש לחזור ) ש"ג אולי לא פליגי בהא כדמשמע באור זרוע ע"ל וגם בכה"א וחק יעקב ראה דלא פליגי כ"המג

  ).ט"מ ובהי"ולברך ודלא כפר

ג כדעה "ו סקע"קכ' ה סי"והגט פשוט בא. 'ח כדעה ב"והפר(הדעות ' ג ב"עיין חק יעקב בשם כ.  ספראם :ז"ס
  ).'א

  .עיין חק יעקב אליה רבה. ויש לחוש

  ).ע"ג שחולק וצ"ק י"ועיין אליה רבה ס(א "ז מג"ט. אם לא

  .לבוש. י"ב. א בתשובה"רשב. אבל

  .ז"א ט"רמ. יש והגין

  .ר"י וא"ח. ואין לשבש

 ע"ל וסידור רי"עיין סידור אריז. והגיןויש.  

  ).ע שם"ועיין כל זה באה(ח "א פר"ז מג"ט. לשון זכר :ח"ס

  .י"ל ח"ש. דרך צחות: ט"ס

  ח"ו ועיין פר"קכ' ע סי"ואה.) ה"(יומא ' ק מגמ"י בשם רש"א ח"מג. וטוב

  .א"מג. מותר: י"ס

  ).שיש חולקים' ועיין ברכי יוסף אות ח( שם ק"בלה

  . י"ח ח"ב'  תוס.ר"יה: א"סי

  .ל"א וכאריז"מג. ויש והגין

  ).ש"ג בשם הר"ה בסמ"וכ(ש טור "רא. יש אומרים שמותר: ב"סי

  .י"ן ב"ר) 'תוס (ז"ויש חולקין ע

  .ע"י שו"א בתשובה ב"רשב. המדקדקים

  .י"ח ח"ב. המהג

ו "ז סק"ש הט"א כמ"ה שבמ"רל' א סי"י ושאר אחרוים ותשובת הרשב"א שבב"בהכי מיירי הרד. ומי שרוצה
  ).ה למהגו"י כ"ואף להח(ה בלבוש "וכ

ה ועיין "שע' ו וסוף סי"קצ' ד ריש סי"לכאורא הרי תפילת ערבית עושה לילה לכל דבר עיין יו. והוא מתפלל
ע "מ קצת צ"ומ' ז דלקולא לא אמרין כו"ב סק"ת' ד סי"ז יו"אך עיין ט. א"רס' לעיל בקוטרס אחרון סוף סי

  .ר שם"ועיין א' ל' מהא דלעיל סי

. א"א ורד"ז לתרץ קושית הרשב"א סק"ש מג"כמ) ז אלא"דלא כט(ל שיכוין על תאי "ע ור"שו. טוב שיספור
אך (ח "ש בסק"ל התאי בפירוש שלא לצאת כמ"א צ"י אבל לרמ"זהו להב' ש שם אין אי מכוין כו"אלא דמ

  ).ג מודה עיין פרי מגדים" הא בכהצ כווה"ל דא"דהגם דס) א"ורד(א "ע קצת למה חולק הרשב"כ צ"א

  .ה"כ הרי יש כאן ספק ספיקא להחמיר ועיין לקמן סכ"אולי הוצרך לכך דאל. ואף להאומרים



צ "ד א"ולעין ספק ברכה חוששים למ). א"ל ס"ועיין מש(י "ח שבב"ת' א סי"זהו הדין דהרשב. אלא ששמע
ה כתבאר לעיל סעיף א"מ צ"אלא שמ (ל"כוו כ בבין השמשות הוי ספק ספיקא "חולקין ואשיש ' ע דהא

אך לכאורא ) 'מ שם דרק לכתחילה יש לחוש כו"וכ. שם' ל העיקר כדעה א"ל דס"לחומרא גם זולת הכווה וצ
ל דהייו "וצ) 'ק ג"ט סוף ס"תרי' א סי"ועיין מג(ץ "קשה ממעשים בכל יום שמברכים הקהל אחר שמעם מש

. ד לעין השואל"ז מעין מה שיתבאר סעיף י"ר בעצמם מיד כהוג והטעמא שבשעת שמיעה דעתם בפירוש לספו
  ).א"ע בדון דהרשב"וצ(' כ כששומע לפי תומו כו"ומשא

  .י"ח ח"ב. אבל קודם

  .ע"י שו"א ב"רשב. ואם טעו

  .ש"ת ורא"ה בטור פלוגתא ר"רל' ועיין לעיל סי) ז"ועיין אור זרוע ואליה רבה מפקפק ע(י "ש ח"עו. אבל לא

  ).ת"מ לעין ספק ברכה יש לחוש לדעת ר"ומ(' ש אבל קשה כו"ג במ"א שם סק"עיין מג. עיקרלפי שה

  . ו"א סק"מג. צ לחזור"א: ג"סי

  .ז"ה ועיין לקמן סי"מ ומשבצות זהב סק"כ פ"י וכ"ר סק"א. מ"ומ

  ).ז"ב ומשבצות זהב תירץ לקושית ט"ק י"ר ס"ועיין א(ע "א שו"רד. מי: ד"ָסי

  .ב שחוששים לזה בספק ברכה"ל סי"וכ. לדברי האומרים

  . ז"ל ס"י וכ"א ח"מג. אף

ב "א וסי"ולפי מה שתבאר ס. דלא הקפידו אלא מצד המשיב) ש"וביותר בלבוש ע(כן משמע שם . אבל השואל
ל בהא דמעשים "ב שמעין זה צ"ל סי"וכמש(ש בפים "ל החילוק כמ"צ) פ"לעין ספק ברכה עכ(דשומע כאומר 

  ).'בכל יום כו

  .ז"ל ס"א וכ"ז מג"ט. בל אםא

  ).ז"ל ס"וכל שכן שאליה רבה חולק לגמרי כ(ז "ט. מ"ומ

  .ש בפים"ל הטעם כמ"ב לא כתבו כאן כלום וצ"י סי"ע ואף העולת שבת וח"א ושו"שם ברד. קודם לכן :ו"סט

  .ל שם"ת ה"לחוש לדעת ר. מ לכתחילה"ומ

  .א"מג. מותר: ז"סט

  ).א"ק כ"ר ס"ועיין א' סיע ר"מ בטוש"וכ(י "ח. מ ראוי"ומ

ה "רל' י יודה לדיא בסי"ובהא אף הח). ל"ש על רש"ש במ"ע(א "בהכי מיירי עולת שבת ומג. ואם דרכו: ז"סי
  ).ז"רס' ועיין לעיל קוטרס אחרון דסי(' ב ד"א סק"ג ומג"ז סק"ש בט"ע

  .ב"רל' עיין סי. אפילו סעודה קטה

ו מהלכות תפילה "לאו דווקא כשהגיע קאמר עיין כסף משֹה פא יש לומר ש"וגם רמ(א "ש מג"עו. חצי שעה
  ).ג טובא"ם וכה"כ על הרמב"ה כ"ה

  .ר"א א"מג. כ"אלא א

ובדיעבד  (ש שזמה ארוך"שמקיל לגמרי בחצי שעה בק' ק ג"ה ס"רל' ז סי"עיין ט. בתוך חצי שעה' ואפילו כו
י שבטור "ואף במחה הר) 'ע' סוף סיל הכי כמו שתבאר לעיל "ע שם משמע להקל אלא דלא קיי"גם בשו

פ "ח שם שכן דעת הרבה פוסקים לכן כאן עכ"ב' וע) ו"ק ט"א שם ס"עיין מג(ב מקיל בחצי שעה "רל' א סי"ורמ
ולעין דיעבד שאיו כי אם לחוש להאומרים ספירה בזמן הזה מן התורה ). א"עיין מג(ש "שהזמן ארוך יותר מק

  ).'כדי לסיים ואפילו כו' א וכשהגיע כו"ום הכי כתב רמז יש לומר מי דמש"ולפ (יש להקל

ל "וצ. 'ג קשה כאן פשיטא כו"וכה' ו הקשו דל ברכה כו"ח ס"ה ועיין לבוש ופר"ע ס"ה טוש"ראבי. אם: ח"סי
ל שלא "ר. צ לחזור"וא(מ דעשה כהוגן במה שלא חזר ובירך קודם שסיפר "ל ידי חובת הברכה ו"ש יצא ר"דמ

  ).'היה צריך כו

  .ל"כ' ש דמשמע אבל בדיעבד שבירך שוב סופר כן לכתחילה כו"וע) ל"ר בשם צ"כ א"וכ(ז "ט. בל לכתחילהא

ופירשו . 'וזכר וסיים בה' ה כו"י אמ"אך שם איתא פתח בא. ה"ע ואחרוים דלא כראבי"שו. אם בירך: כ"ס
ברכה ועדיין לא ספר צריך אבל אם לא זכר עד שגמר ה. 'ל סיים הברכה על דעת ה"ח דר"ק י"ר ס"ז וא"הט

ל הספירה כפשוטו דמשמע דאפילו גמר הברכה "ר' אבל לכל שאר פוסקים שפירשו סיים בה. לברך ולספור



ד "מ יש לומר דה"מ). 'ט כו"ר' ה עיקר הברכה קט וסירכא דסי"י אמ"ש פתח בא"ומ(' היתה כולה על דעת ד
ש לבוש "דליתא הרי זה מה ולא בירך דיצא כממשום דאיירין בסיים כבר הספירה ואף אם הברכה כמאן 

אבל כשלא ספר עדיין יש לומר דמודו דאם כל הברכה היתה על דעת טעות הרי זה כאלו לא בירך . ח"ופר
ה שהכל היה בדברו יצא תוך "ש בפ"ף ורא"ב כרי"ט ס"ר' ל בסי"אך בהא דשיכרא קיי. ובשזכר מברך וסופר

ש בפרי מגדים "ע ע"שו לא כתב כן אלא בפירוש דעת ה'מיירי שידע כוג ד"א סק"ש שם המג" ומ,כדי דיבור
ש "ף ורא"וכדאיתא בהדיא ברי(ב דגם בלא ידע יצא "ז ותקפ"תפ'  אבל לדיא כתב בריש סי,ומחצית השקל

ד "עיין ראב(פ שכל הברכה היתה על דעת טעות אין המחשבה פוסלת בברכה " הרי אע,)'וקסבר דחמרא כו
ש "ל דפליג וכמ"אף את(י "ואף לדעת רש. פ"א הדין וכל שכן הכא מיד תוך כדי דיבור עככ הו" א,)ש"שברא

ל דלא מהי "יש לומר דהייו התם דוקא דסוף הברכה גם האמירה היתה שלא כהוגן וס) א"בחידושי הרשב
מר אבל הכא דבכל הברכה אין שיוי באמירה יש לו, א"ש בחידושי הרשב"כמ) אף תוך כדי דיבור(התיקון 

 אלא דבאמת מלשון הבעיא משמע דאי בתר .)ל הבעיא לקולא"לפי מה דקיי(דיודה דאין המחשבה פוסלת 
 אבל היכא דגם החתימה , אלא דמיבעי דילמא בתר חתימה אזלין,פתיחה אזלין המחשבה מפסדת האמירה

ש "מ' בפי' ק ד"ח ס"רס' עיין במחצית השקל סי(על דעת טעות אפילו באמירה אין שיוי המחשבה פוסלת 
 וכן משמע .)ש"ג שם ע"כ כוות ביה"וזהו ג) 'ל כו"ש או י"ש במ"ע(י "א על התרומת הדשן דאזיל לדעת רש"מג

ש דבברכת המאורות דארוכה היא אפילו אמר "ש במ"ע(א " וכן בחדושי הרשב.ל"ד ה"קצת מדברי הראב
ואולי  ()י"שבה וקלקול אמירה שוין לרשהרי דקלקול מח' יש בחתימתה לתקן כו' בפירוש המעריב ערבים כו

 ולכאורה ,)אפילו תוך כדי דיבור(א מאי מהי התיקון אחר גמר הברכה "בזה יתורץ קצת מה שמתמיה הרשב
ל יש לומר קצת דרק הדיבור יכול " ולפי ה,ט"' ח סי"ל בכל מקום תוך כדי דיבור כדיבור דמי עיין פר"הרי קיי

כ "משא' י שזכר שהוא שכר כו"ז יש לומר כן דמשום הכי פרש"ולפ. מחשבהלתקן תוך כדי דיבור אבל לא ה
ואף תיקון תוך כדי דיבור (י שלישיה איתקל וסיים כהוגן שהכל היה בדברו לא יצא "אלו לא זכר כלל אעפ

ל דמשום "וסייעתו ראה ודאי דס) ש"ורא(ף " אבל להרי,י" יהא כן לדעת רשאך אף אם לו). לא מהי ודוחק
ואולי אף צריכה כווה הייו (ד "ל דמחשבה איה פוסלת כלל כדעת הראב"י משום דס"כי לא יחא להו כפרשה

כל שכן ' אפילו כו' ד שלא מציו כו"ש הראב"וז. רק כווה לצאת ידי חובה אבל כאן הרי כיון לצאת בברכתו
 אלא ,)'ד כו" לומר כהראבף יש"י אבל למסקתו כהרי"ש תירץ לדעת רש"והרא. שהוא מתכוין לשום ברכה

' ש בסי"ח אבל לפי מ"ר' א בסי"ש מג"וראה דז. ח מהלכות ברכות"ד פ"ש בהשגות הראב"הכל תלוי בפיו כמ
ל " וכ,ף ושאר פוסקים"כהרי' ש שם סעיף ב"ל למ"ר' ט דאפילו כיון לדבר אחר אין הברכה פסדת כו"ר

ע מצד דעת "ש שם לפרש דעת השו"ב דלא כמ"ז ותקפ"תפ' ש סי"דלדידהו אפילו קסבר חמרא הוא וכמ
א "י ולא משמע כן במג" דמשמע דמתקן גם לרש,ש מחצית השקל לא הבתי"אבל מ. ל"כ) א"ם דס"הרמב

י "ש המחצית השקל בתחילה לפרש דעת תרומת הדשן לרש" וכמ,'י אבל כו"שכתב דהתרומת הדשן אזיל לרש
פ "ף וסייעתו עכ"פ הכא לדיא ראה כון לשיטת הרי"ועכ. ל"דלפי הראה כון הוא וכ' ל כו"ש או י"במ

' פ כו"אע' שכתב ואם זכר כו' ב לעין בבא ב"ק י"א ס"ועיין מג. 'ר כו"ז וא"ולהקל בספק ברכה ודלא כט
כ הרי שם גמר "וא. ל"וכ' ף וסייעתו אפילו בלא ידע יצא כו"לֹ כהרי"ל דלפי מה דקיי"ז ור"ט ותפ"ר' ש סי"וכמ

ש הכא דרק הברכה גמר על דעת טעות ולא "ז כשתיקן תוך כדי דיבור יצא כ"פירה בטעות ועכהברכה והס
כ מאי למימרא ולמה תוך כדי "דא' ל דשאי הכא שכבר תיקן וספר כהוגן והוי כמה ולא בירך כו"וא. הספירה

 זה איו לכאורה אך. כמו שיתבאר' ולא חזר לומר היום כו' כו' ל דרק אמר ד"כ ר" אלא ודאי ע,דיבור דוקא
כ מאי "מ א"אלא דמ. פ והוי בדיעבד כמה ולא בירך"דיש לומר דשם תוך כדי דיבור תיקון הספירה עכ

  .ה"ז אלא משמע דהוי כספר בברכה ממש ויתבאר עוד אי"ט ותפ"ר' למימרא ומה שייך לסי

) גם(ופירוש הבעיא . )ע שם"ם ושו"ל כרמב"ט דלא קיי"ר' וכמו בסי(הסכמת האחרוים . צריך לחזור: א"סכ
כ מעכב או לאו אבל האמירה שבחתימה ודאי "ל ג"כ' או דעתו שבפתיחה כו(י הייו רק אי גם הפתיחה "לפרש
  ).מעכב

  .ט יודה כאן"ר' ם בסי"ע שפסק כהרמב"ל דמהאי טעמא גם השו"פרי חדש ור. שמצות הספירה

  ).י לא משמע כן"אלא שבב(ע יש לומר כן "ז גם בדברי שו"א ולפ"מג. צ"מ א"ומ

צ תוך "דיש אומרים דא' ק ד"ט ס"ר' א סי"אך עיין מג. ג בעין תוך כדי דיבור דוקא"א דבכה"במג. אפילו אם
ע יש לומר דשאי התם "ש ואף לפי מה שכתב בשו"ף ורא"כדי דיבור ועיין משבצות זהב שם שכן משמע דעת רי

אין שיוי באמירה דברכה ומה שהיה דעתו לדבר שקלקל באמירה לכן צריך תיקון תוך כדי דיבור אבל כאן 
  ).א שחילק בין תוך כדי דיבור תכוין לעין אחר כמו שיתבאר"ואולי המג) (ל"ל כ"לפי ה(אחר איו מפסיד 

תיבות אשר ' ט יש יותר מכדי דיבור ד"' ע הרי גם בריש סי"וצ(עיין פרי מגדים תקשה בזה . אבל הספירה
כמו . צ בשעסק מעין מה שצריך"תק' ש וטור סוף סי"ש הרא"ל דזה דומה למ"וצ) בדברו מעריב ערבים

  .במתחיל לתקוע ולא עלה יפה

' ע דדל ברכה כו"לכאורה קשה פשיטא דבדיעבד יצא בכ' ש ואמר ד"א דמ"עיין מג. וכשחוזר לספור: ב"סכ
ג לאו ספירה היא "כהמ ב"פ שיצא בהברכה מ"דאחר תוך כדי דיבור אע' ל אפילו לא אמר היום כו"ל דר"וצ



)ה "כ ה"וא' כו' וכאלו אמר היום ד' ל דתוך כדי דיבור הרי זה תיקון למה שאמר תחילה ה"וקמ) ז"ל ס"כ
פ שלא "ש אע"אבל במ. 'ויש לומר בדוחק דלזה בלחוד תכוין במה שחילק בין תוך כדי דיבור כו. 'לכתחילה כו

  .ל"אין חילוק כ' ידע כו

  .ן וטור"ש ר"ורא' תוסג שב"בה. א שאם"י: ג"סכ

  .י וכן דעת רב האי גאון בטור"כ בשם ר"ש וטור כ"ורא' תוס. ויש חולקין

  .י"י שבב"ש בשם ר"רא. לפי

  ).במגילה' כ תוס"וכ(ע "תרומת הדשן שו. והגין לספור: ד"סכ

  ).י"ן בשם מר יהודאי שבב"ולאפוקי מרב סעדיה שבטור ור(ע "שם בשו. בין ששכח

  ).זולת הפרי חדש(י לבוש ושאר אחרוים " תרומת הדשן ב.במה דברים אמורים

  ).ט"ג ומ"ק י"עיין פרי מגדים ס(זהו קושית פרי חדש ומשבצות זהב והתירוץ לכאורה פשוט . ואף שיש אומרים

  .ע"ז שו"ל' תרומת הדשן סי. וכל זה: ה"סכ

הזה דין תורה ספיקו להחמיר ה דספירה בזמן "פרי חדש ובתרומת הדשן איתא בעין אחר כיון דלראבי. דכיון
ל שכל לילה מצוה בפי עצמה ואין לתפוס חומרת שיהם כיון שאיסור "ל מדברי סופרים הרי ס"דס' ולהתוס

  ).ו"רט' ל סי"כ(ברכה לבטלה מדברי סופרים 

ל הרי גם "ש בתרומת הדשן כ"ואף לפי מ(ל "כ הוי ספק ספיקא להחמיר דומיא דה"דג. ז"עיין ט. מ"וכן בכ
ופרי מגדים ' ב' ועיין תשובת שמש צדקה סי. ז אין ללמוד מכאן למקום אחר"מ דלפ"אלא . אן שייך זהכ

  .)ו"ס' ד ובשמת אדם כלל ה"ולהלכות ברכת השחר וכ' בפתיחה להלכות ברכות אות ש

  .ט"ר' עיין סי. במקומות: ו"סכ

  .ע"שו' ס' תרומת הדשן סי. סופרים

  .ה בתרומת הדשן שם"א וכ"מג. לפי

  ).'ה ב"ק(שם פסחים ' גמ. כדי

  ).י"כ פרי מגדים דלא כח"וכ(ר "חק יעקב א. קודם ויתן לך

  .ע"א שו"רד. אחר קדיש תתקבל

  .ב"ל ס"כ. להקדים הספירה

  ). ז עיין חק יעקב ואליה רבה ופרי מגדים"ש דלא כט"ודוקא במ(ע "תרומת הדשן שו. וכשחל: ז"סכ

  . תרומת הדשןעיין' ו כדי כו"ש לעיל סכ"ל מ"ואולי כאן צ. אל שזה עדיף מעיולי יומ"ר. לאחר הבדלה

  .חק יעקב. אבל יום שי

  .א ריש סימן"לבוש מג. בכל יום טוב: ח"סכ

  ). א"וסוכה מ(ח "מחות ס' ג וסוגיא דגמ"רצ' ד סי"ע כאן וביו"טוש. אסור: ט"סכ

  .י שם"כר. לאחר שעבר

  .כרביא שם. ובגולה

  .ק דקדושין וסתמא דסוף ערלה"אליעזר דספ'  שם וכרכרבן דבי רב אשי. ל"גם בחו

 ,'זמין דגזרה המלכות כו' של גליות הזהירו כו' ט ב"דלעין יו' ב' של גליות ביצה ד' ט ב"כמו ביו (וגם עכשיו
. ל לקמן"ז רביו ז"כר זה בדברי מוחזע איה "אך צ. ג"לולב סוף הי' ז מה" ועיין מגיד משה פ.ה הכא"וה
'  ומעין זה בתוס,כ בכל דבר" דהתם מוכח דהייו טעמא דביצֹה והג ג,ח החסר"תר' ל בסי"ו צאולי מקומו

' ל סי"ז רביו ז"שהביא מוח' ]א[ע דלכאורה זה לפי הדעה ה"אך קצת צ. 'ג א"]מ[ושאר פוסקים שם בסוכה 
 .דעות' כ הב"א גט הבי"ח שם ה" שבפ,ל קשה זה"אלא שלכאורה גם על המגיד משה ה. ש"א ע"ט סכ]"מ[תר
  .ב"ד מ"ט שם פ"ש בזה התיו"מ' וע

  .א שם"י ורמ"ומרדכי שבב' ד ותוס"ש וטור י"רא. במקומות שרוב: ל"ס

  .א שם"י ורמ"מ שבב"ג והג"סמ. במקומות שמביאים



א "ע דאין והגין כן גם דלא משמע כן מדברי רמ" וצ.משמע שבפולין צריך ליזהר מכלים (במקומות ההם
ל דהייו משים "ש דאזלין בתר רוב דגן צ"א ומ"קצ' ג עיין תרומת הדשן סי"י איירי בכה"אא דהא מהר"ומג

 גם הרי במקומות שרוב זרע .א"וכן משמע קצת מסידור דברי מג) פ זרע קודם הפסח"וגם מיעוטא עכ(שעברו 
מ " וכד דשרי לגמרי אין להחמיר אף ירא שמים לעצמו"א ביו"קודם הפסח משמע בתרומת הדשן ורמ

' דמשמע דגם הוא לא היה זהר כי אם באותן ב' וחסידים ואשי מעשה החרדים כו' ג ב"ש דפ"ע(ל "במהרי
 גם מעשים בכל יום דאין זהרים מכלים וראה אפילו בי יומן .ע"וצ) שים שמאחרים לזרוע אחר הפסח

ט "א וקי"ו סס"קט' ט וסי" ססד"ס' ד סי"ך ושאר אחרוים ביו"ע בכל זה ובש"ואפילו מין בשאיו מיו וצ
  ).ג ואילך"ו מן סוף אות כ"תצ' ח סי" ובפרי חדש שם ובמהגי איסור שבאז"סס

  .א"א בתשובה סוף ספרו מג"רמ. צ ליזהר"א

  ).ע"וצ(א "כן פירש מג. ממין

  .א"מג. במדיות פולין

  ).סקיםל ושאר פו"ל ותרומת הדשן ה"ש ומהרי"מ אף בתשובת הרא"וכ(חק יעקב . כ אין"אעפ

  .ל ותרומת הדשן"א ממהרי"מג. ויש למדו

  .ד שם"ז ביו"עיין תרומת הדשן וט. שעת הדחק

  .ואור זרוע שבתומת הדשן) ב"ריש כ(ש "ב ובתשובת הרא"ר. מקצת הראשוים

  .ושאר פוסקים' ם תוס"ש רמב"ף רא" רירוב ראשוים

  .ך בקודות הכסף"ע ש"טוש. והאחרוים

  .ך"ז ש"ז ט"ע בה"ג טוש"ובה סמש בתש"רא' תוס. ג"אף בשל ע

ב "תמ' ובית לחם יהודה בתשובה שבסוף ספרו ועיין לעיל סי' כ' עיין חק יעקב ותשובת חכם צבי סי. ש"גם מיי
ד "משכות יעקב חי' א ופי יהושע בקוטרס אחרון לקדושין ובס"ס' ומיהו בתשובת שבות יעקב סי(י "ט וס"ס
  ).ה הרבה קולות"ד ס"ס' סי

   תצסימן
ף וסייעתו לא פליג רבא אדאביי " דלהריא"ידושי הרשב בחיין שםוע. ג לאביי"שבת כ' גמ. יבואו לזלזל בו: א"ס

ובהלכות סוכה (ואף לפי מה דמשמע במגיד משה שם (ה "ג ה"ם בהלכות חוכה פ"ה ברמב"ט וכ"בטעמא דיו
צ "הוא מתקת חכמים ואט שי "מילה דלרבא ביו' לג מה"ם שבכסף משה פ"ובתשובת הרמב) ג"ו הי"פ

ט שי לדידן דהוי "מ ביו" מ, וכן אף לפי דעת האומרים דבכל ספק מצוה דאורייתא בעי ברכה,לטעמא דזלזול
ש "וז. ש הלחם משה בהלכות חוכה"רק ממהגא לדברי הכל לא היה צריך ברכה אם לא מטעמא דזלזולא כמ

משמע שתקת ' ה ו"ה ה" בהלכות קידוש החודש פם"ע דברמב"אלא שצ. 'פ שאין או והגין כן כו"שם ואע
יותר ממה שהיה בזמן בית ) א שכתב מהג הוא מדברי סופרים"ט הכ"יו' לא מה"ע בלשוו פ"וצ (הואחכמים 

ולכאורה לפי מ. ל"המקדש שהיו עושין הרחוקים רק מספק כ"ל דאף דאביי "ל יש לומר דס"ש בתשובה ה
 ו בהדיא מ מזה ל"ורבא פליגי בטעמים איןא אלא דלדברי הכל אין מברכין על כל ספק זולת היכא דמצידי

כיון ) שפשוט יותר(אביי ' ד ד"ם בהלכות חוכה מלמיקט הטעמים ע" ולכן לא הקפיד הרמב,'שתיקו ברכה כו
  ).ל"שאין חילוק לדיא ואכמ

   תצגסימן
ו " גם עיין רי.ו"ותקמ) א"רמז המגש(א "תק' ע מלן דלא דמי לההיא דסי" צ.א"מג. לאחר הקדושין :א"ס

כ שואין בלא "א) 'ה ב"עיין סוכה כ(ל תרווייהו "ואם ר. ג שכתב שאין שמחה אלא בחופה ובסעודה"בשם הה
 ורק לאפוקי אירוסין בלא סעודה דליכא שמחה ,סעודה שרי ולא משמע כן אלא משמע לכאורא דאו או קאמר

  .ע"וצ' ג ב"כדאיתא בפרק החולץ מ

אך שם איתא רק אחר שידוכין ועיין אליה רבה ופרי מגדים ומחצית השקל שכתבו (א חק יעקב "מג. אבל מותר
 ,ז בתמוז"י דאסור ריקודין מן י"א ססק"תק' א סי"ועיין מג. אבל תמוה למה. דמשמע דאחר אירוסין שרי

 .ה הספק להיפך ולמה כאן יהי,ש באירוסין" משמע דכ,וכתבו שם אליה רבה ופרי מגדים אף בלא אירוסין
ש "וע(ע איסור שואין "ז בתמוז שלא זכר כלל בטוש"ובלאו הכי ראה דהכא מהג קדום וחזק יותר ממן י

ואפשר . ל דכל שכן באירוסין דהשמחה יותר" לכן גם כאן צ,)'ח שלמד קולא מכאן להתם קודם כו"ר סקכ"בא
 ובשגם שכבר תבאר שאף היתר .ש"ן עא דבלאו הכי אין דבריו מסודרים כהוג"יש איזו טעות סופר במג

  .ע והבו דלא להוסיף חם"הסעודה צ



  

  מפתחות

  מפתח עיים

  אב ובן
  ).ל"כנ(קכח ). והגדת לבנך, עיקר מצות ההגדה היא כי ישאלך בנך(ו - עה: ה

  ).כחו ואונו של האדם, עמלנו( קב :הג

  אבדה ומציאה
  ).אבודה ממנו ומכל אדם( קלו :א

  אבלות
  ).הלל. קיטל. הסיבה בליל פסח. כפיית המטה. כל שהוא קודם החג. נהג א(ז - ו: ה

  ). אוכלים הביצה בתחלת הסעודה זכר לאבלות(קמט ).  לא רק מטעם אבלות–ביצה  ( כה:הג

  אבוקה
  ).לאור הנר(ע בדיקת חמץ "עיי

  ).נרות שקלען' ב, פתילות' ב(ג -  קיב:א

  אורות וכלים
  ).'א ומל"ז. במוחין דאבא, בששת המינים שעל המצות, במצות(ד -  כג:הג

  יק'אטקופצ; פ "אטקו
  .שכג-  שיז:ג

  איטר
  ).הסיבה על שמאל כל אדם(יא : ה

  אין אדם אוסר דבר שאיו שלו
  .שצז.  קכו:ד

  אין מחזיקין ריעותא מספק
  . כו:א

  .רטו.  קנב:ג

  .שמ. רפט. רסא. רנג. רלב. רד. כז.  יט:ד

  אין מעבירין על המצות
  . קלח:ד

' כוסות יברך על הב' לו בוכשיש , יקדש עליו' כשיש לו רק כוס א(רסח ). המצות ובששת המינים' בג(ב - קא: ה
  ).ולא הגדה, ז"בהמ

  איו מתכוין
  . שלג:ג

  אירוסין
  ).סעודת מצוה(ע סעודה "עיי

  ).איסור לבעול ארוסתו קודם חופה ושבע ברכות( תיב :ד

  אכילה
  ). ל"כנ(קנד ). בכזית. א(עז : ה

  האת גרוו

  ).כשקץ במזונו אינו יוצא(ד - רג). הנאת בני מעיו. בליעה והנאת גרון מועלת במצה ולא במרור(ו - קפה: ה



ב  )אכסדרה(מפתח ענינים 

  אכסדרה
לענין ' ל כדעה הב"וקיי. מחיצות' או שיש לו ג, גג על עמודים, דעות' ב(ז - קמו). מחיצות' חדר שיש לו ג( קו :א

  ).בדיקת חמץ ולענין פי תקרה יורד וסותם

  אמירה לכרי
  ).שבות דשבות(ע מלאכות שבת "עיי

  ).ל"כנ(שעב . )אחר חצות התירופסח בערב ( שסט :ד

  לצורך הכרי

ולא יאמר לו , שיכול לאכלו בביתו, מותר רק מעט, כשנותן לו הישראל מאכל והנכרי מוציאו מביתו(ז -  קעו:ב
הוכחות שההיתר הוא רק בדבר מועט שיכול (ב - קצא). ולכרמלית מותר במקום מצוה(ח - קעז). ר"להוציאן לרה
  ).ר"ולא אמר לו להוציאן לרה, לאכלו בביתו

ואם לא נתן לו דינר יכול , אלא יאמר סתם וקנה ואכול, לא יאמר לעבדו הילך דינר וקנה לך חמץ ואכול(ד -  סב:ג
  ).לומר לו לך וקנה חמץ ואכול ואני פורע

  אסורי האה
  ).ואפשר שעובר בירושה, כ"ואין ליטלו בע, הוכחות שאינו הפקר גמור(רלה -  רכה:א

  ).אי תופסין דמיהן(קסג ). נ"משתכר באסה(קנג ). ז"חוץ מע, אין תופסין דמיהן(קנב ). חסרון שאינו ניכר( קנא :ב

  שבח עצים בפת

  ).או בחומו של תנור, ג גחלים"או אפה ובישל ע, אבוקה כנגדו(י -  רט:ב

  אסרו חג
ש " חהואחר, נוהגים שלא להתענות אפילו חתן וכלה, להרבות באכילה(ה - כג). ט של הנשיאים"ליו, ג ניסן"בי( יט :א

  ).מדינא

  אפוטרופוס
  ).ולעשות להם שאר המצות, חיובו לבדוק ולבטל חמץ( ריג :א

  ארמית
  ).אבל המזיקין זה עיקר לשונם. מלאכים אין נזקקין לא(ריז .). ביטול חמץ בא(ג -  רב:א

  ארץ ישראל
  ).השגחה תמידית( סד :הג

  בדיקת חמץ
  ).קהחיוב בדי( שלשים יום לפני הרגל ).לשמה(ע מצוות "עיי

. הטעמים שתקנו חכמים ב' ב(ז - מג). ת"בלי ביטול הוא מה. ולא סגי בביטול, חכמים גזרו שצריך לבדוק( מא :א
מתי חל (ח - פז). ס"היא מד. הב, אם מבטל(עה ). מ בינם"והנפק. ושמא ישכח ויאכל, שמא לא יבטל בלב שלם

לכתחלה יסמוך על אנשים בני חורין (צר ). .אפשר למנות עבד או אשה או קטן לב(צב ). על בני הבית. חיוב ב
אם (קטו - קיג). י לפניה"נט(צז ). ויזהרו שלא יתפרר, ונהגו להניח, צ להניח פתיתי חמץ"א(ו - צה). שהגיעו למצות

רק (קיח - קטז). וכשבודק אנוס ואינו עובר, במקומות שמשתמש חמץ בתדירות, ת"מה. חייב ב, אינו מבטל
.). חורים שבכותל שדרך להשתמש בהם חייבים ב(ט - קיח). ס"מד. בסעודה חייב בבמקומות שרגילים להיכנס 

חור (ג - קכב). סגי בביטול, או שאין ידו מגעת, ואם אינו יכול להכניס ידו. חורים שבקרקע חייבים ב(קכב - קיט
' בודק ב, צרבחביות שבאו(קמב ). רק לאור היום, לא יבדוק לאור הנר, שמא יחשדנו בכשפים, בין ישראל לנכרי
תחת המטות ותחת (קמה .). כ ב"קודם כיבוד ואח(ה - קמד). ד"נ ובהמ"בביהכ(ד - קמג). שורות העליונות

. לא כדעת הפוסקים שגם אחר ב, ת כשלא ביטל"מועלת מה. ל ב"קיי(קנב - קמט). בכיסים(קמו ). הספסלים
חור עמוק אין חוששים שעכברים (ס - קנז. )ט"גם ביו(ה - קנד). אינו עובר. ולא כדעת הפוסקים שגם לפני ב, עובר

- קסח). וישאיר במקומו, ט חוששים שהכלב יגלה"במפולת פחות מג. דלגרירה לא חיישינן, יביאו החמץ לבית
ל להתיר "וקיי. לבין חמץ ברפת ולול חמץ שצריך ב. צ ב"שיטות בחילוק בין חמץ בחצר שבו עורבים שא' ג(קעב 

ט "ביו, בשבת לא יבדוק(רכא - רכ). צריך לבדוק תחת המטות(קפו ). ן איסורכשדעתו לילך ולראות כשיגיע זמ
ב "על ב. אם יש חיוב ב(ד - רסג). גם אחר הפסח יבדוק ויבער(ב - רכא). מ יבערנו"ובחוה, יבדוק ויכפה עליו כלי

כל , ואף שממילא הפקיר החמץ שב, המשכיר בית בקנין ויצא ממנו(ג - רצא). ב בודק בשליחותו"ובעה, והאורח
. חייב השוכר לבדוק, או שהבית אינו נעול, ואם מסר המפתח(ז - רצה). עליו. זמן שלא מסר המפתח חיוב הב

חייב השוכר , ולא בדק, המשכיר בית בחזקת בדוק(שא .). הלוקח חייב בב, המוכר בית. השוכר חדר במלון בפסח



ג  )חמץ בדיקת(מפתח ענינים 

על . חיוב ב, ד ומסר קודם המפתח"ר בימכ(ד - שג.). א שהמשכיר חייב להחזיר מה שהוציא שכר ב"וי, לבדוק
המנהג להניח פתיתי חמץ (תלז ). על השוכר. חיוב ב, וחזר והפקיד אצל המפקיד, מסר המפתח(ש - דש). המשכיר
  ).ר"ונוסח כל חמירא ויה, סדר הבדיקה והברכה והביטול(ז - תמא). יצניע החמץ(תלח ). פתיתין' י. קשה

  ).לאור הנר(ו ). פרטי מנהג הבדיקה. פתיתים' הטעמים שנהגו להניח י.  מצאמדינא מקיים המצוה אף שלא(ה -  ג:הג

  ברכת הבדיקה

וכוללת , על ביעור היא על תכלית המצוה. ב(ח - עה). אין לברך עליו, כשבדיקה מחשש שמא יאכל בלבד(ה -  מד:א
או קודם .  קודם סיום בשכח לברך ונזכר(פא - פ). בירך לבער יצא. הנוסח על ביעור(עט ). בדיקה ביטול וביעור

בני הבית יוצאים (צב - צ). שליח בודק ומברך(פט ). לא יפסיק בין ברכה לבדיקה ובאמצע הבדיקה(ו - פב). שריפה
מוכרח . שיטות הפוסקים, שכח לברך ונזכר קודם שריפה(קב - צז). ואינם יכולים לברך בעצמם, ב"בברכת בעה

). או קודם שלשים, ד"כשבודק קודם ליל י(צט ). ש באחרוניםאלא שלא נתפר', לבין שעה ו' לחלק בין שעה ה
ד "בדיקה ביום י(ט - ריח). אין לברך עליו, כשבדיקה מחשש שמא יאכל בלבד. ד יכול לברך"נ ובהמ"בביהכ(קמג 

רלח ). אף שכבר ביטל. הטעם שמברך על ב(ה - רכג). אחר הפסח יבדוק ויבער ולא יברך(ב - רכא). בברכה, ובפסח
ב ישמעו הברכה "ב. מעניני בדיקה' לא יפסיק אפי(תלז ). לא יברך, מביתו ובודק קודם יציאתוכשיוצא (

  ).ב"מבעה

  ).ג"ובודק בליל י, פ חל בשבת"גם כשע( קסז :ב

לא ילך מחדר לחדר בין ברכה (ו "). לבער"ולא " על ביעור. "כולל הבדיקה והביטול והביעור" על ביעור("ו -  ה:הג
  .).לתחלת ב

  ).ברכה, ביעורו( חמץ ).שליחות(רכת המצות ע ב"עיי

  זמה

ולא לפניה ולא , ד"טעמי תקנת הבדיקה בתחלת ליל י(מז ). כ כשיש עדיין אור היום קצת"אחר צאה( לא :א
אבל בחשש . ש ערבית"קודמת לק(ט - נו). כשיש עדיין אור היום קצת, כ"אחרי צאה, ד"בליל י(מח ). לאחריה

). ש ותפלה"קודם ק(סג ). כ"אחר צאה(סב ). יקדימם לבדיקה, בורת לימוד הלכותאו ח, או צבור, שכחת תפלה
בדק . תקנת חכמים היא דוקא בליל יד(קיא - קז). כיון שאין זמן קבוע לסופה, קבעוהו בתחלת הלילה דוקא(ז - סה

 חדר אחד ישייר, הבודק בליל יג לאור הנר. בדק חדר אפל ביום יג לאור הנר לא יצא. אכסדרה ביום יג יצא
  ).דעות'  ב–לא שייר . לבדוק בזמנו

   חצי שעה לפי

  .ע חצי שעה"עיי

ס - נט). התחיל בהיתר צריך להפסיק' אפי(ו - נד). אם מותר לטעום. חצי שעה שלפניו אסור לאכול וללמוד(ג -  נא:א
אפילו (עב - סט). התחיל בהיתר פוסק(ח - סז). אסור ללמוד. קודם זמן ב(סג - ס). מתי מועלת הזכרת של חבר(

  ).אם מועלת הזכרה לדבר הרשות(עד ). ל"שיטת הטור בהנ. התחיל קודם חצי שעה

  ).אסור לאכול לפני הבדיקה( תה :ד

  היוצא מביתו

ועדיף , ב לבדוק"או ימנה אשתו וב(רלט ). ולא יברך, חייב לבדוק בלילה שלפני יציאתו', היוצא תוך ל(ח -  רלו:א
. בחדרים שחיוב ב(ט - רמד). צ לבדוק"א, היוצא לפני ל(רמג ). דקו מטעם ערבותאו שיב(רמ ). מבדיקה קודם זמנו

כשדעתו לחזור בפסח חייב לבדוק (רנ ). ויש לחוש להחמיר, ת" תלוי בדעות אם מפולת דינו כמבוער מה–ת "מה
'  יש ב,ואם יוצא בשיירה או לים, צ לבדוק"כשיוצא לדרך ודעתו לחזור קודם הפסח א(ג - רנא). קודם יציאתו

צ "א, והנכרי נכנס לבית לפני הפסח, היוצא מבית ששכר אצל נכרי(ו - רסב). ויש להקל בשעת הדחק, דעות
א שאם יצא תוך "י, ולא יוכל לקיים שם בדיקה, ואם מפרש לים או יוצא בשיירא(ח - רסו). לבדוק קודם יציאתו

ואם הנכרי לא יכנס לתוכו עד אחר (ע - רסט). פ ומוכר ביתו לנכרי"הנוסע להורים לחה. יבדוק קודם יציאתו' ל
היוצא (ה - עדר). ד"יבדוק בליל י, ואם יוצא לבית אחר בעיר זו, יבדוק קודם יציאתו' אם יוצא תוך ל, הפסח

יש לחוש לדעת , היוצא קודם ל(רפה - רפ). יסגור הבית שלא יכניסו לשם חמץ, מביתו ובודק קודם יציאתו
אם (צ - רפח). הדעות' בירור ג, כשדעתו לחזוק קודם הפסח(ז - רפה). ת" מה.המחייבים לבדוק חדרים שחיוב ב

  ).אין הפרש בין יוצא לעיר אחרת או מפרש ויוצא בשיירה, הנכרי לא יכנס לתוכו עד אחר הפסח

  לאור הר

בדיקה לאור (קט ). כ אכסדרה או כנגד ארובה וחלון"אא, ד יבדוק לאור הנר"גם כשבודקים ביום י(ז -  קה:א
, שמן, חלב, פ שומן"ועכ, לכתחלה בנר שעוה(ג - קיא). בדק חדר אפל ביום יג לאור הנר לא יצא(קי ). שמלהח

, נר שמן חמור מנר חלב(ט - קמח). ד כאכסדרה"נ ובהמ"ביהכ(קמד ). או עצים, פתילות' או ב, אבל לא אבוקה
גם (רנד ). פני יציאתו מביתוגם כשבודק ל(רלז ). ד ובתוך הפסח"גם כשבודק בי(ריח ). אלא שבדיעבד יצא

  ).נר שעוה ונוצת עוף(תמב . תלז). ל"כנ(רנו ). כשבודק לפני שעושה אוצר

  ).פ חל בשבת לא יבדוק ביום השבת"ולכן כשע( קסז :ב



ד  )השמשות בין(מפתח ענינים 

  ותספק

צ "ולכן א, מהם הוא ספק הרגיל' כ אם א"אא, בכמה ספקות' ואפי, אף שבדיקת חמץ נתקנה על הספק(ח -  קכג:א
). 'ראה עכבר הכניס חמץ קודם ל, יום קודם הפסח' בית שבו תרנגולים ולא אכלו בו חמץ ל, ולל, לבדוק רפת

ספק אכילה אינו (ד - קסא). ת"אם לא ביטל הוי חובת הבדיקה מה, ב"וכיו, ספק על(קנג ). בכמה ספקות' אפי(קמ 
מהם ' מלבד כשא, כו בדיקההצרי. ס' גם ג(ח - קסד). ל שיש לו דין ודאי"תחת הספסלים קיי, מוציא מודאי חמץ
קצ ). נטילת העורבים ודאית והאכילה ספק( עא - קסח). או כדי לחזור ולבדוק מה שבדק כבר, הוא ספק הרגיל

צריך לחזור , עכבר שנכנס לבית בדוק וככר בפיו(שיב - שי). צריך לחזור ולבדוק, לא מצא חתיכות כמנין שהניח(
אם מצא ככר (שיד ). צ לבדוק אם ביטל או שהוא ככר קטן"את שאר החדרים א(שיג ). ולבדוק אותו חדר

). עכבר נכנס וככר בפיו ועכבר יצא(שטז ). תינוק שנכנס לבית בדוק וככר בידו(טו - שיד). צ לבדוק"א, שמכירו
). אין חוששים מחדר לחדר(ה - שכב). נחש נכנס וככר בפיו(שכ ). עכבר נכנס וככר בפיו וחולדה יצאה(שיט - שטז
ספק שאינו קבוע . בכמה ספקות וביטל' ויש אוסרים אפי, ספק בקבוע כמחצה נגרעה חזקת בדיקתו(שלה - שכח

מ - שלו). אם אכילת העכבר חשוב ספק הרגיל(שלא - של). ס או בביטל"ויש להתיר בס, לא נגרעה חזקת בדיקתו
' הניח י(ה - שמג). ככר הנמצא הוא הככר שהכניס העכבר(ב - שמא). בתים בדוקים' מב' דיני עכבר שנכנס לא(

יש להקל , בנגרעה חזקת בדיקה(ח - שמז). הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת(שמו ). 'ומצא י' או ט', ומצא ט
  ).כשהוא ככר קטן וביטל

  ).מפולת(ע חמץ "עיי

  העושה אוצר בביתו

ויש להקל בשעת , דעות' יש ב, דעתו לפנות לפנו קודם הפסח(ו - רנה). חייב לבדוק, דעתו לפנות בפסח( רנד :א
 –ת"אם חייב בדיקה מה(ח - רנז). צ לבדוק"א' קודם ל, צריך לבדוק' בתוך ל, דעתו לפנות אחר הפסח(רנו ). הדחק

, עבר והכניס תוך ל חייב לפנות ולבדוק(רנט ). ויש לחוש להחמיר, ת"תלוי בדעות אם מפולת דינו כמבוער מה
אסורים המחומצות בהנאה וחייב , פ"כשמנה הבור אחה(רס ). ואם נתחמצו מחמת לחוץ הבור די לו בביטול

  ).פ"ספק מחומצות מותר למכור ולטחון אחה(ב - רסא). לבערן

  שמירת החמץ שלא יתגרר

יצניע החמץ המוכן . לפני ב(ב - קצא). י תינוקות ועכברים"שלא יתגרר ע, יצניע החמץ שמצא. אחר ב(קצא -  קפט:א
שמא תטול , טעמים לזה' בגמרא ב(רטו - ריד). כ אין לדבר סוף"שא, ררובדיעבד אין חוששין שנג(ג - קצב). לאכול

ומדברי הפוסקים שהיא תקנה . שהוא העיקר', ובפנים הובא טעם הב. וימצא ט' או שמא יניח י, חולדה בפנינו
  ). ודין שחייב לשמור

  בין השמשות
  ).בליל פסח(תכד ). שאיבת מים שלנו(ה -  סג:ד

  ).בליל פסח(ג : ה

  ).בין השמשות(בת ע ש"עיי

  בישול
חתיכה שמקצתה בתוך הרוטב הרוטב מוליך הטעם בכל (ז - רצו). איסור כדי נטילה שנתבשל אוסר כולו( רצט :ב

  ).חתיכה מחוץ לרוטב דינה כצלי(ש . הקדירה

  גוש

  ).אם הוא ככלי ראשון( שכח :ב

  כלי ראשון

  ).ר"מצקת מתי נחשבת כ(ב -  קכא:ג

  כלי שי

  ).ברים הקלים להתבשלובד, בפסח( שכח :ב

תלז ). ל"כנ(שלג ). בפסח מחמירים(שיט ). ולא לענין ברכות, לענין שבת ופסח, א שמבשל"בדברים הרכים שי( רט :ד
  ).כשהיד סולדת בו(

  בית הבליעה
  .קפב. קנז: ה

  ד"בית חב
  .ג: ה



ה  )ובעצמו בכבודו(מפתח ענינים 

  בכבודו ובעצמו
  ).ס"ס ועצמות דא"דא' מל( קד :הג

  ברב עם הדרת מלך
  ).עהלצאת בשמי(צח : ה

  ברירה
  .).בדרבנן יש ב( כח :ג

  ברית בין הבתרים
  ).ה קודם שעבר בין הבתרים"ההבטחה לאאע(ג -  צב:הג

  ברית מילה
  ).סעודת מצוה(ע סעודה "עיי

  ).פ"כדי שיאכלו בק, מ"מלו בליל יצי(קסד ). פ"מעכבת ק. כסא של אליהו( קסג :הג

  בעלי ברית

  ).מוהל סנדק ואב(ז -  תו:ד

  ברכות
  ).ין חתימה סמוך לחתימהמע(סה : ה

  ).מעין חתימה סמוך לחתימה( מח :הג

  ברכות הטעוות כוס

  ).וצריך לאחוז הכוס בעת הברכה, ג לפני ברכת המצוה"בפה(קמא - קמ: ה

  .ע כוס של ברכה"עיי

  להוציא אחרים

א של ירקות " בפהוכן(ערב ). שהיא חובה כמו קידוש, ג"וגם ברכת בפה, יכול להוציא מי שאינו בקי בקידוש(רעא : ה
אבל , וגם המוציא שהיא חובה, וכן על אכילת מצה ומרור(עדר ). 'ג שעל כוס ב"ובפה, וכן ההגדה(רעג ). בטיבול
  ).אלא יקרא עמם מלה במלה(ערה ). ז"לא בהמ

  .ע שומע כעונה"עיי

   להקלספק ברכות

ביחיד ורבים אין . י"א והח"י של המז מוציא מודא"אין ספיקו של הט(רכד ). או בלא שם ומלכות, ל"סב(ב -  פא:א
  ).ל"אומרים סב

  ברכת המזון
  ).הפסק(ע ברכת הנהנין "עיי

כשהגדול אכל פחות משיעור , ז"אשה וקטן מוציאים בבהמ(ז - רלה). צ כוס"עכשיו סומכים על האומרים שא(ריז : ה
מי שלא אכל (ה - עדר). ךב מבר"מלבד בליל הסדר שבעה, אורח מברך(רמ ). במקום האכילה דוקא(רלט ). שביעה

אסור לעקור מסעודה (רעז ). מי שאכל פחות מכדי שביעה מוציא מי שאכל כדי שביעה. אינו מוציא אחרים
  ).ז"קודם בהמ

עניית אמן אחר ברכת (קס ). ג"וחוזר ונוטלו לבפה. אוחזין הכוס בידו עד סוף בונה ברחמיו ירושלים אמן( קנח :הג
  ).אף שאין לו אב ואם', א אומר אבי מורי כו"כאו(קסב ). ן עונים אמן אחר יחסרנואי(קסא ). המזמן ביעלה ויבוא

  זימון

  ). מלבד בליל הסדר. כל השנה מצוה לחזר אחר ז(רלח : ה

  ברכת המצות
  . הפטור ממצוה).ברכה, ביעורו( חמץ ).ברכת הבדיקה(ע בדיקת חמץ "עיי

יכול לברך קודם . עובר לעשייתן(פ ). אם שינה יצא.  ל–על (עט ). ציצית וסוכה, בבדיקה. על גמר המצוה(ח -  עז:א
  ).סיום המצוה

  ).י נכרי אינו מברך"כשמקיים המצוה ע(רנג ). ס"אף על מצוה מד( רלט :ב

  ). אינן מעכבות. ב(קסא ). גשם בסוכה. אנשים בטלית שאולה. נשים בציצית. על המצות שפטורים בהם(טז : ה

  ").לאכול"ולא " על אכילת("קלט "). לבער"ולא " על ביעור(" ו :הג



ו  )הנהנין ברכת(מפתח ענינים 

  הפסק

בין שמיעת (צ ). ש"בתק, בסוכה, בבדיקת חמץ, באמצע המצוה. ה(ז - פג). בין ברכה לתחלת המצוה. ה(ב -  פא:א
  .תלז). ביום' ד וא"בליל י' א, כשיש למצוה שני חלקים(קא - ק). הפסק הליכה. הברכה למצוה

  ).נמלך או הפסיק בשיחה שאינה מעניני לישהכ "אא, על כל העיסות, ברכת חלה(ז -  קה:ד

לתכוף , יברך על אכילת מרור אחר הטיבול(קע ). באמצע אכילת הכזית מצה או המרור. באמצע המצוה. ה(קסד : ה
השח שלא מענין (קעט ). היינו דוקא שאינו מענין המצוה, אף שמחמירים באמצע מצוה(ח - קעז). הברכה למצוה

  ).באמצע המצוה. ה(קפג ). צריך לחזור ולברך, המצוה

  ).כדי לתכוף הברכה למצוה, כ יברך"יטבול ואח(קמא ). גם השומע לא יפסיק בשיחה ובהליכה מחדר לחדר( ו :הג

   ל–על . וסח הב

  ).על אכילת מרור(קע ). על אכילת מצה(קנב : ה

  שליחות

מחלוקת (ד - קב).  ההמשךיכול לברך על. אם הש, ב מברך על התחלת המצוה"כשבעה. מברך. ש(צא -  פט:א
  ).ובנרות שבת המנהג לברך, תקיעת שופר מחמירים שלא לברך, לענין בדיקת חמץ. הפוסקים

  ברכת ההין
  בורא מיי מזוות

  ).מבושל ולא נימוח ויש בו כזית(קע ). נילושה במי פירות(ט -  קסח:ב

  בורא פרי האדמה

  ).מרור מר(קפד ). א ומתי שהכל"מתי מברכים בפה, בצל מרמרור ו(פג ). חי ומבושל. על הכרפס והמרור(ט - עח: ה

  ברכה אחרוה

כשהאצטומכא פתוחה , עד שיעור עיכול(ע ). א אחת לשניהם"אף שמפסיק מועלת ב(סט ). שיעורו רביעית(כח : ה
  ).א אחת לשניהם"אף שמפסיק מועלת ב(ג - קמב). לאכול

  ).א אחת לשניהם"אף שמפסיק מועלת ב(ט -  קכח:הג

  .ע ברכת המזון"עיי

  המוציא

  ).ל"כנ(רו ). מתי מועיל קביעות סעודה לברכת המוציא(רא - ר). ברכת המוציא קודמת(ח -  קלז:ד

  ).בליעת הפרוסה בבת אחת(קנח : ה

  ).אצבעותיו' או בי, בעת הברכה לאחזו בימינו(קלה ). אורחא דמילתא לברוכי ברישא המוציא( קכט :הג

  הפסק

). ל"כנ(קמג ). ז הוי סילוק והיסח הדעת"בהמ. אינו ה' לב' בין כוס א(קלז ).  בליל הסדרבין כרפס למרור(פד - פ: ה
  ).באמצע לעיסה(קסד 

בין כרפס (נה ). כ בכרפס שבליל הסדר"משא, כ פורס וטובל במלח"מברך המוציא ואח, בסעודת כל השנה( נד :הג
  ).למרור בליל הסדר

  .ראה גם לעיל אצל ברכה אחרונה

  סעודה

ח - סז.). דעתו שלא לשתות יין בתוך הס' כשהי(סב ). מתי פוטרת יין שבסעודה, ברכת הגפן שלפני הסעודה(כ - יט: ה
או שהכרפס , אם המרור הוא דבר הבא מחמת הסעודה ונפטר בהמוציא(פד .). ז פוטרת יין שלפני הס"מתי בהמ(

לא חשיב היסח הדעת , יין אפיקומןנזכר אחר מים אחרונים שלא אכל עד(ריב ). ז"ונפטר בבהמ, מוציא המרור
  ).שאין הדבר תלוי בו

  שהכל

  ).א"אם מוציא בפה(פא : ה

  ברכת השבח וההודאה
  ).ברכת אשר גאלנו היא במקום שעשה נסים(ז - קכו). הטעם שאין מברכים שעשה נסים בליל הסדר(נ -  מט:הג

  ברכת שהחייו
  ).במגילה, ש"בתק, ולבל, בסוכה. נפטרת בברכה שבקידוש לילה, על הבדיקה( עח :א

ואפילו נזכר ביום . א גם על אכילת מצה"וי, ועל בדיקת חמץ, על קידוש היום. אחר גמר הקידוש וההבדלה(ג - נב: ה
  ).אחר הקידוש קודם ברכת על אכילת מצה(רסג ). וכן אם שכח לברך בליל שני. בלא כוס, בשוק' מברך אפי



ז  )נכרי גבינת(מפתח ענינים 

בקריאת המגלה מכוונים על . הטעמים שאין מברכים על מצות מצה(ל ק).  בחירק–לזמן (נ ). נוסח הברכה( מח :הג
  ).הטעם שאין אומרים בבדיקת חמץ. ט מצה מרור וכוסות"פוטר יו(קפב ). בבדיקת חמץ. משלוח מנות והסעודה

  גבית כרי
  . כט:ב

  גגות
  ).ל"כנ(קכג ). השוה והמשופע(ז -  קו:א

  גזילה
  ).גזול( מצות ).בעבירה באה לידומצוה ש; מצוה הבאה בעבירה(ע מצוות "עיי

  חיוב השבה

  ).כ קנה בשינוי"אא, אינו יכול לפטור בדמים( נב :ד

  כרימ

  ).כ לא תחמוד או הפקעת הלואתו"משא, מ שלא להחזיר"רק כשנתוין לגזלו ע( שצה :א

  ).גזל נכרי אסור( נג :ד

  ).השתמשות בכליו הממושכנים(ט : ה

  שיוי

  ).מקמח למצה( נב :ד

  יוי רשותיאוש וש

  ).נקנה לקונה( נד :ד

  גזירת חכמים
  ).אפילו גבוה עשר קומות. לא חלקו בג(ט -  עח:ג

  .ע תקנות"עיי

  גר
  ).גם הוא חייב בהגדה(פ ). אם חייב בקריאה בביכורים. ולכן חייב בקרבן פסח, מ"גם עבורו היתה יצי(ט -  יח:הג

  גרמא
  ).כשהאפוטרופוס טען שלא כהוגן(קס .).  חייבים על גהטעם שהשומרים. הפורץ גדר בפני בהמת חבירו( קנט :ב

  דבר הגורם לממון
  . שסה:א

  דגן
  .מצות). דגן שנתחמץ(ע חמץ "עיי

  ).שיפון ושיבולת שועל מין שעורים(יד ). חטים שעורים כוסמין שבולת שועל ושיפון( א :ד

  סובין ומורסן

  ). סובין ומורסן(מצות ). טניותק(מאכלים ). סובין ומורסן(חמץ ). סובין ומורסן(ע חלה "עיי

  סולת

  ).אינה מצה עשירה(מג ). י בלילת החטים במים להסיר הקליפה"ע(לא -  ל:ד

  דקדוק
). ד" בלא יו–עכשו (צ ). ץ"אנו בקמ(סו ).  מלעיל ומלרע–הבאה (סד ). ן" בשני ווי–יכוון (נה ).  בחיריק–לזמן ( נ :הג

  ).' רפוי–ובפקדנו בו , דגושה'  ב- בו ' זכרנו כו(קס ). ץ"קמובתהלים ב, ם"ז בחול"בבהמ, כל מעיני(קנז 

  הבדלה
  ).לכבוד המלך שמלוים, מעומד(סד .). טעימה קודם ה(סא : ה

  בורא מאורי האש

  ).הרבה מאורות יש באור( נא :הג



ח  )הבטחה(מפתח ענינים 

  ז"יקה

אומרים (סד ). ט"ק ליו"אין מברכין על הבשמים במוצש(נט ). לברכת היין לא יצא. הקדים ק. שינה הסדר יצא(נח : ה
). ההבדלה אינה הפסק בין קידוש לשתיית הכוס(ריט ). ז"נוסח הבדלה ביקנה(ו - סד). אותה מיושב כמו הקידוש

  .רסג

  ).הבדלת וקדשת(נב ). אין מקרבין הנרות ואין מביטים בצפרנים( נא :הג

  ר

  ).נר שריחן רע. פתילות' נר של ב. אבוקה( קיג :א

  ).ין הנרות ואין מביטים בצפרניםז אין מקרב"ביקנה( נא :הג

  הבטחה
  ).'זו היא שעמדה לנו כו. ה(צה ). על גאולת מצרים ועל גאולה העתידה, לאברהם ולנביאים. ה( צב :הג

  הדס
  ).ז"מ לאדה"הדס שנתן הה( כב :הג

  הוספה מחול על הקודש 
  סכות

  ).אין מועיל לאכילה בסוכה(ד - ג: ה

  פסח

  ).כוסות' מצה וד,  פסחאין מועיל לאכילת קרבן(ו - ג: ה

  שבועות

  ).אין להתפלל ולא לקדש מבעוד יום(ה - ד: ה

  שבת

  ).כ"יש מחמירים לאכול כזית אחר צה, לקדש ולאכול(ג : ה

  הושעא רבה
  ).יום דין( שצג :ד

  אופים שאסרו, הכשר כלים
  בית שאור ובית חרוסת

עריבה ודף שלשין (ג - קנב). מדוכה כבית חרוסת(קמט ). א שאין הגעלה מועלת בהם"וי, אוסרים בצונן(ט -  קמד:ג
  ).ש כבית שאור וחרוסת"חבית יי(קפה ). א שאין הגעלה מועלת לבית שאור"י(קנד ). עליו בקביעות כבית שאור

  כלי הקמח

מחשש קמח , ונהגו שגם הגעלה אינה מועלת, מעיקר הדין סגי בהדחה(ט - קנח). אין מועלת בהם הגעלה( קמו :ג
  ).מתכות מועלת הדחה עם שפשוף והגעלהוכלי . הדבוק

  י האור" ע

דעות אם צריכה ' ב, מחבת(ד - קלב). חצובה צריכה ליבון(קיא - קי). אלא ליבון, אין הגעלה מועלת בהם(צא -  פח:ג
ובשל עץ אין , י האור וצריכה ליבון"בולעת ע(ד - קסג). כיסוי שעל החררה צריך ליבון גמור(קמד ). ליבון גמור

  ).סיכום (שעג). תקנה

  י האור בהתירא בלע"ע

ולענין חמץ קודם . מועלת בו הגעלה, כמו בשר וחלב שנבלעו בכלי זה אחר זה, י האור"נבלע בהם היתר ע(צו -  פט:ג
  ).סיכום(שעד ).  דעות' ב, זמן איסור

  י כבוש" ע

סומכים בזה על עירוי מכלי מ "בדיעבד בהפ(צ - קפט). י מילוי ועירוי"או ע, ויגעיל בכלי ראשון, כמבושל(ט -  קעו:ג
  ).סיכום(ז - שעו). י מילוי ועירוי"או ע, יגעיל בלי ראשון, חבית של שכר(רו ). ראשון

  י כלי ראשון" ע

כיסוי כלי שמזיע צריך (ג - קמא). כלי ראשוןמתי יש לה דין , מצקתדין ה(קכא ). דעות' ב, כשהעבירה מהאש(ד -  קיב:ג
  ).סיכום(ה - שעד). אינו בן יומוויש אוסרים אף . הגעלה מכלי ראשון

  י כלי שי ושלישי"ע

מ סגי "בהפ, י כלי שלישי"י עירוי מכלי שני או ע"נאסר ע(ח - קכז). אם אינו בן יומו, י כלי שני"נכשר ע(ז -  קכד:ג



ט  )כלים סוגי ,כלים הכשר(מפתח ענינים 

  ).סיכום(שעה ). גוש אם דינו ככלי ראשון(ג - קעב). בהדחה

  י עירוי מכלי ראשון" ע

י עירוי "הגעלתו ע(קכ ). דעות אם הולכים אחר רוב תשמישו' ב. כבולעו כך פולטו, י עירוי"נאסרו ע(קטז -  קיד:ג
שלחנות שלפעמים (ב - קעא). בכלי בן יומו לא סגי בעירוי(קכד ). שלא יופסק הקילוח(ג - קכב). מכלי ראשון

  ).סיכום(שעה ). לא סגי בעירוי, מניחים עליהם פשטידא

  י צון"ע

נוהגין להדיח (ז - רטו). דעות אם הולכים אחר רוב תשמישו' ב. בשטיפה והדחה(ו - רד). סגי בהדחה(ה -  קמד:ג
  ).הברזות והעצים שתוחבין בכלי שתיה

  סוגי כלים, הכשר כלים
  זכוכית

נוהגים שלא להשתמש בהם . א שהם ככלי חרס"וי, א שאינם בולעים"י(י - רז). ניכרים אם כבר השתמשו בהם(  פ :ג
  ).סיכום(שעח . )כלי פורצלן ופיירקס. בפסח

  חרס

ה - פא). עראי בצונן' המנהג שלא להשתמש בו אפי(עו ). אלא לרחיצה, עראי' המנהג שלא להשתמש בו אפי(ו -  נד:ג
לבנים שנצרפו בכבשן דינם (פח ). או להחזירו לכבשן, אם דרכו בכך, רק ליבון מבפנים, אין מועלת הגעלה(

  ).סיכום(ח - שעז). עראי בצונן' הג שלא להשתמש בו אפיהמנ(ח - קמז). נתייבשו בחמה ככלי מתכות, כחרס

  ).אין לו הכשר אלא ליבון(קצד ). ח"דינו ככ, מצופים בהיתוך זכוכית( עה :ד

  כלים שאין הגעלה מועלת

). קש נשרף מבחוץ' וישים תחלה גחלים בוערות עד שיהי, הגעלה אינה מועלת בחלודה שיש בה ממשות(קג -  צט:ג
אבל לא בקרן , מועלת רק בכלי מתכת עץ גללים אבנים אדמה ועצם(ב - קיא). בדבק ובקרןאינה מועלת (ה - קד

מדוכה (קנ ). ומתי צריך להניח גחלים על הטלאי, מתי מועלת בו הגעלה, כלי עם טלאי(קמא - קלה). ופערלמוטער
וכן (ב - קסא. )כלים הנקובים כמו כיס הנפה(קס ). יחליקה קודם הגעלה, של עץ שמצויין בה גומות ובקעים

  ).סיכום(שפ ). המורג חרוץ

  מצופים

וכלי עץ המצופים . כלי חרס המצופה בבדיל או עופרת דינו ככלי חרס(ד - רג). געגלייזערט דינו כחרס( קצט :ג
  ).סיכום(פ - שעט). כלי כסף המצופים בצד הפנימי דינם ככלי זכוכית(ריב ). בסממנים דינו ככלי חרס

  סכיים

  ).רקענעיצה בק( שפב :ב

ובנבלע בו קודם הפסח , דעות אי סגי בהגעלה' ב(ט - צז). קודם שישתמש עראי בצונן צריך נעיצה בקרקע(ז -  עו:ג
ואם יש בו גומא או (ה - קג). י שפשוף או גחלים"אחרי הורדת החלודה והטינופת ע, סגי בהגעלה מעיקר הדין
כ פתח "נדן הסכין אין הגעלה מועלת אא (קי). אלא אחרי גחלים בוערות על הסדק, נקב אין הגעלה מועלת

  ).סיכום(ט - שעח). התפירות

  סל ושפוד

  ).סיכום(שעט ). צריך להגעילו לכתחלה בעירוי מכלי ראשון, סל שמלחו בו במלח שאינו בדוק(קלא -  קכח:ג

  סכין, סתם כלים

ומשום חומרת , י" אינם בסתם כלים(ז - שסו). דעות אם סתמו מקונח מהחמץ' ב. אינו מקונח יפה. סתם ס( שנו :ב
' ב. אינו מקונח יפה. סתם ס(ד - שפג). ל"כנ(שפא ). ל"כנ(שעח ). נקיים. סתם כ(שעג ). י"חמץ חוששים שהוא ב

  ). דעות אם סתמו מקונח מהחמץ

  תור

היסק התנור (קצח ). ולא לתנור קטן שבתוך תנור בית החורף, ן שמבחוץ"היסק התנור אינו מועיל לקכלי(ב -  קצא:ג
  ).סיכום(שעח ). מועיל גם לזיעה שנבלעה בגגו

  )ולהסיקו לאפות בו מצות, לגרפו שיצטנן, קרקע חדשה בכדי אצבע, פ כולו"שילכו הגחלים ע(ז -  קצד:ד

  אופי ליבון והגעלה, הכשר כלים
  אבן מלובן

ב - קעא). בכלי גדול( קנ ).מועיל גם בעירוי מכלי שני(קכג ). י אבן מלובן"אופני הגעלה ע' ג. בכלי גדול(ח -  קיז:ג
אבל לא . בחבית(ג - קפב). אם נאסרה דרך עמוד הנצוק, הקדירה שעירו ממנה להכשיר(ו - קעד). בשלחנות(

  ).בכלי גדול(ריח ). בחבית של שכר



י  )בכלים הבליעה מדת ,כלים הכשר(מפתח ענינים 

  בישול עם אפר והגעלה

  ).שהיא כבית שאור, ש"מועיל גם בחבית יי( קפה :ג

  הגעלה

יגעילו , בכלי ארוך(ה - קלד).  מעלה רתיחה(קכב - קכ).  מעלים רתיחהאם, אף שאינה על האש, בכלי ראשון( צט :ג
רכא - רכ). כשמגעיל בערב פסח', הגעלה ב(כ - ריח). י שפה של טיט"ע(ח - ריז). וישים גחלים על אמצעו, לחצאין

בעת , צריך שיעלו המים אבעבועות(ו - רכא). צריך להגעילו בתוך יורה גדולה, כלי שנבלע גם מצד החיצון(
אחר הגעלה נהגו לשוטפו (ח - רכז). רק מעט, לא נהגו להשהות הכלי בתוך הרותחים(ז - רכו). נסת כל כליהכ

). לפני ההגעלה צריך להדיח הכלי ולנגבו(ב - רלא). ישפוך מי ההגעלה ולא יהנה בהם(רלא - רכח). במים קרים
רמב - רמ). ט דהתירא"נ' י ג"הגעלה ע(רמ - רלז). י אינו בן יומו"הגעלה ע(ו - רלה). 'י ביטול בס"הגעלה ע(ה - רלב

נהגו (רמג ). אינו בן יומו' מהם יהי' או שא, מהם' נגד א' ס' ל שיהי"צ, הגעלת כלי חלב וכלי בשר ביורה ביחד(
א שהגעלה מועלת מטעם טרוד "וי(ו - רמד). 'קודם שעה ה' וטוב שיהי, שלא להגעיל אלא כשהכלי אינו בן יומו

- רמט). א שמועלת מטעם שכל זמן שהמים רותחים אינם מבליעים את הגיעול בכלי"וי(ח - רמז). לפלוט לא בלע
צריך ' י ביטול בס"כשמגעילים ע(ו - רנג). רק חוששים בדברים שיש חומרה לדעתם, ל כוותייהו"ולא קיי(רנב 

בסל אחד לא יניח כלים הרבה (ז - רנו). 'וגם לשאר הדעות נוהגים להגעיל היורה פעם ב', להגעיל היורה פעם ב
הגעלה בחמי טבריא מועלת רק (ט - רנח). יגלגל מעט, כשאוחז הכלי בצפת בתוך הרותחים(רנח ). ויגעלם

י רוב "או שע, או מים עם אפר, ולא בשאר משקים, הגעלה מועלת רק במים(ס - רנט). י חמי טבריא"כשנאסר ע
  ).סיכום(ד - שפב). י בקיאים"ל ע"ההגעלה צ(רס ). פליטת הכלים נעשו כציר

  ).שלא להשתמש במי ההגעלה(ח -  שלו:ד

  הדחה

  ).אינה מועלת למה שנידוך בכלי שאינו נקי(שפ ). אינה מועלת לקמח שנדבק( שמט :ב

  הכשר כלים בתוך הפסח

  ).בתוך הפסח אין להכשיר אלא בליבון(רמח ). ואילך' בערב פסח משעה ה( רלז :ג

  כיבוס עם אפר וחביטה

  ).ל"כנ(ג - קעב). התרת התפירות(ה -  לג:ד

   כלי חמץ בפסח 

והמיוחד לאכילה ושתיה אין להשתמש בו אלא . המיוחד לרחיצה וכבישה מותר להשתמש בו בקביעות. כ(ו -  נד:ג
השתמשות דרך (ט - עד). הצנעה, הדחה, שפשוף(ד - עא). אלא לרחיצה, עראי' וכלי חרס לא ישתמש בו אפי, עראי
מתי סומכים עליו שלא , חדשים מנכרי. קניית כ(פ - עט). 'ה ההזהירות בכל זה היא מתחלת שע(עז ). עראי

  ).סיכום(שפה ). השתמשות דרך עראי(קמה ). השתמש בהם

  ליבון גמור

היסק מבחוץ אינו מועיל כשנבלע (ה - פד). כמה סוגי ליבון. נשרף האיסור שבתוכו. עד שניצוצות ניתזים( פב :ג
). במורג חרוץ(קסא ). שאז נשרף האיסור שבתוכו, פה העליונהאו שתשיר קלי, ניצוצות ניתזים(צא ).  מבפנים

  ).סיכום(שפב 

  ).עד שניצוצות ניתזים( קצד :ד

  ליבון קל

קש נשרף ' בחלודה נוהגים להניח גחלים בוערות עד שיהי(קא - ק). ולא גרע מהגעלה, ב מבחוץ"עד שהיס(ז -  פו:ג
בבית שאור ובית חרוסת של (קמט ).י האש הוא כליבון"חיבור טלאי ע(קמ ). וכן בטלאי שעל הכלי(קלח ). מבחוץ

ב - רא). שורף את ממשות החמץ שבו(ב - קסא). קש נשרף מבחוץ' מתכת נוהגים להניח גחלים בוערות עד שיהי
, מגבינה לבשר סגי בליבון קל(ד - שלב). שלא גרע מהגעלה, דיבוק בדיל או צבע בחום האש הוא כליבון(

  ).סיכום(שפב ). ט"ביו'  אפימותר, וכמשמחממו כדי לאפות

  מילוי ועירוי

  ).ל"כנ(רו ). כלי חרס' ואפי. ע"מעל' י מילוי ועירוי ג"מכשיר ע, י כבוש"כשנאסר ע(קפב -  קעט:ג

  עירוי מכלי ראשון

  ).בשלחנות(קעא ). י עירוי מכלי ראשון"כשנאסר ע( קכ :ג

  מדת הבליעה בכלים, הכשר כלים
  מכלי לכלי בלא רוטב

מתי מועיל (ז - קנו). אין איסור בלוע יוצא מכלי לכלי בלא רוטב(קמב ). מועיל הפסק פלסטיק על השלחןלכן ( עב :ג
או טיח על פני התנור (קצד ). אבל הסדין מועיל רק לדבר צונן, לכן מועיל הפסק חתיכת ברזל(קצג ). הפסק סדין
  ).סיכום(ב שפ). אין איסור בלוע יוצא מכלי לכלי בלא רוטב(ח  - קצז). כרוחב גודל



יא  )הלל(מפתח ענינים 

  ).אינו יוצא בלא רוטב( קצד :ד

  שיעור הבליעה בכלי

כלי חם אוסר (ו - קצה). אם הוא גם להבליע ולהפליט, חם מקצתו חם כולו. ושאר כלים, הכשר יד הסכין(י -  קה:ג
. מאכל חם אוסר בכלי כדי קליפה(קצז ). וכן למנהגינו שאין בקיאים. ובשמן אוסר כולו. ביבש כחוש כדי קליפה
והציפוי שמבחוץ אינה , מועלת בו הגלעה, כלי שיש עליו היתוך זכוכית מבחוץ(ד - ריב). והמאכל שבתוכו שרי

). נאסר הבשר, בשר שנצלה בשפוד שנבלע בו חמץ(רטו ). אף שחם מקצתו חם כולו, נאסרת או אינה אוסרת
  ).סיכום(שפא - שפ

  ).בבישול או צלי שמן מתפשט בכל הכלי( שס :ד

  הלל
  ).הלל(דר של פסח ע ס"עיי

מצוה (ג - רלב). ובליל הסדר מיושב. מעומד(קלג ). משה וישראל אמרו(קלב ). שומע כעונה(צז ). בבית האבל(ח : ה
ח - רלז). ויענו עמו ראשי פרקים, פ יאמר הודו בפני שנים"ועכ, כדי לענות עמהם הודו ואנא, לקרותו בצבור

  ).של ליל הסדר. מלבד ה. נשים פטורות מכל ה(

' התגלות אמת ה, שבח ובהילו נרו' ל(קסח ). אמירתו בעת נטילת לולב. י הלוים"פ ע"אמירתו בעת ק(יז -  טו:הג
כל ' יהללוך כו(קעג ). והיחיד, ץ"והש, י הקהל"ע', ואנא ה', גו' אופן עניית הודו לה(קעא - קסט). ט"שמלמעלמ

. של מלאכי השרת. 'שם ה' גימטרי, לחם לכל בשרנותן , הגדול. המצרי וה. ה. ח צריך להתיז"כל(ד - קעג). מעשיך
  ).כל מעשיך' יהללוך כו(קפד ).  שמול הפסוקים–' אם צריך לכוון לשם הוי

  הפטרה
  ).שהוא זמן ביעור מעשרות, פ מפטירין וערבה"כשחל שבת הגדול בע(ל -  כט:א

  ).שהוא זמן ביעור מעשרות, פ מפטירין וערבה"כשחל שבת הגדול בע( ב :הג

   ושמחת יום טוברובההפסד מ
  .לא נסמנו כאן ההלכות השונות שהותרו בהפסד מרובה

  ).ל"כנ(שפד . שי). מ"ט הוא שעת הדחק ודינו כהפ"שמחת יו( רטו :ב

מ יש "ט בחוה"גם שמחת יו. מ"מ היינו שאינו יכול למכור בלי הפ"הפ(שסד ). מ"ט שוה להפ"שמחת יו( שמו :ד
  ).ט"יולהקל לעניים משום שמחת (תל ). להקל

  הפקר
  ).פירורים, כזית; ביטול והפקר; ביטולו(ע חמץ "עיי

  ").כעפר"בלשון , בלב(ט - קצז). תאנים שנפלו מאילן הנוטה על הדרך( קצה :א

  ).ולא בלשון פירורין הפקר, בלשון פירורין יהיו הפקר( קפה :ד

  בפי שלשה

ואינו אסור , שבת ופסח מסתמא מפקירו בלא ערמהא שב"וי. גזרו חכמים שאינו הפקר גמור' אם אינו בפני ג( ריז :ב
  ).אלא מטעם מראית העין

  הפקר הרמאים

  .ו-  רכד:ב

  לזמן

א שאינו מועיל "וי, א שאסור מטעם מראית העין"י(רכח - ריז). אם דעתו לחזור וזכות בו אינו הפקר גמור( קצט :ב
  ).התירו חכמים, וא בידי נכריכשה, ולענין שביתת בהמתו. הרמאים. לזמן או ה. והעיקר שהוא ה, ת"מה

  ).ס"ת ומד"אם מועיל מה(ד -  רסג:ג

  הקזת דם
  ).ר"ש והושע" חוץ מערב חה–וקעפ זעצין מותר , ט מותר"בליל עיו, פ מותר"בערב שש, ט"לא להקיז בעיו(ג -  שצב:ד

  הר סיי
  ).שמעו עשרת הדברות. פסקה זוהמתן. הראנו כבודו(ז -  קטו:הג

  התחיל בהיתר
  ).חצי שעה לפני(ת חמץ ע בדיק"עיי

  ).או לפני חצי שעה, תוך( נה :א



יב  )לאדם זכין(מפתח ענינים 

  ).באכילה קודם שעה עשירית בערב פסח(תט ). במלאכה בערב פסח(ח -  שפז:ד

  זכין לאדם
  ).ואם מועלת לביטול חמץ, מתי מועלת למכירת חמץ(ג -  רמא:א

  זכירת יציאת מצרים
  ).הגדה(סדר של פסח . ע יציאת מצרים"עיי

  זמי היום
  .)כליא ריגלא דתרמודאי(נוכה ע ח"עיי

  בין השמשות

  ).בין השמשות(שבת . ע בין השמשות"עיי

  חצי שעה אחרי חצות

ותיקנו חצי שעה , וסוף זמן תפלת שחרית, והוא זמן ביעור חמץ, עיקר זמן קרבן תמיד ומנחה מחצות(קלא -  קל:ד
  ).פ"ולישת מצות בע, לישיתוכן לענין סעודה ש. ואף בדיעבד לא יצא קודם, דאין בקיאין, אחר חצות

  כדי שיכיר

  ).אמות' חברו רחוק ד. בין לבן לתכלת( נ :א

  מתחלת שעה עשירית

  ).סמוך למנחה קטנה( תח :ד

  צאת הכוכבים

  ).ת"לשיטת ר( מט :א

  שעות זמיות

  .תמה.  כג:א

  ).ח"ח לשקה"מנה( קמב :ב

  ).או מהנץ עד השקיעה, כ"ש עד צאה"מעה( תט :ד

  . י:הג

  שקיעת החמה

  ).ת"לשיטת ר. סוף ש(נא -  מט:א

  חול המועד
  ).לא נאסר אלא מעשה אומן( שסא :א

מ התירו "כל שהתירו בחוה. נטילת צפרנים, הבא ממדינת הים ומבית האסורים, מעשה הדיוט, דבר האבד(ד - שעג :ד
  ).פ אחר חצות"בע

  חזקה
  ).ל"כנ(ח - רצז). כשאפשר לברר. לכתחלה אין לסמוך על ח( קלא :א

  ).כ בדבר דאתי מעלמא"משא, תולעים חוששים' כשנמצאו ג(ג  רנ:ד

  כשעת מציאתן; מזמן לזמן; חזקת השתא

כשנמצאה חטה בקועה (שכד ). חוששין שנפלה לפני שנתבשלה יפה ונאסרה, חטה שנמצאה בשומן מהותך( רלו :ד
 אחר שהוציאו כשנמצאה החטה בחבית(של ). כשנמצאה בעיסה הגדולה שממנה חתכו המצות(שכח ). בעיסה

  ).ונמצאה בה חטה, ונצטננה, כשהניחו לפניו קערה רותחת(שלג ). ממנה הכרוב לקערה

  כאן מצא כאן היה; ממקום למקום

  .).למ. אין מחזיקין ממ( קס :א

). ולא נאסר בכלי שהותך, אמרינן כאן נמצא בכלי זה, חטה שנמצאה בשומן מהותך שהוריקו לכלי אחר( רלו :ד
אחר שחתכו אותה מהעיסה , כשנמצאה חטה במצה(שכז ). אלא להצטרף לעוד ספק, קרא ספקאינו נ(כ - שיט

  ).אחר שהוציאו הכרוב הכבוש מהחבית, כשנמצאה חטה בקערה(של ). הגדולה

  חדש
  ).ש"ביי( כב :ב



יג  )חלה(מפתח ענינים 

  חלה
  ).שיכול לישאל לחכם, שלו( מ :א

אין (ט - קיח). ט"יכול להפריש ביו, ט"ביואם נצטרפו לשיעור (קיב ). כזית. ל שלימה"אצ(קח ). ל שלו"צ( נא :ד
הפרשה (קכב ). או ילוש עד עיסה קטנה ויפרישנה, וכשנתערבו יפריש מכל מצה, מפרישין מן הפטור על החיוב

  ).ט פסח יטיל לצוננים"הפריש ביו(קכה ). י מחשבה"ע

  .ע מלאכת יום טוב"עיי

  אכילתו בזמן הזה

או ' היינו פחות מבן ט, ל נאכלת למי שאין טומאה יוצאה מגופו"חלת חו(ט - קכו). ז"אין מאכילין לכהנים בזה( קכ :ד
  ).נהגו שלא להאכיל. י ביטול ברוב"או ע, שטבל לקריו

  דעתו לחלק

  ).כשהרבי חילק פרוסות מצה לקהל(ד - קיג). מה שנהגו שמכל עיסה תפריש אשה אחרת(ה -  קד:ד

  מן המוקף

  ).ואין עצה אלא ליתנו לנכרי במתנה, כ מפריש"א לאכול ואח"ואא להפריש "א, פ שחל בשבת"ל בע"בחו( קפ :ב

ואם , ל מן המוקף"ל גם בחו"עיסות שיש בהן שיעור צ' בב(קיד - קי). כ מפריש"ל אוכל ואח"ובחו, י דוקא"בא(י -  קז:ד
ריים פ מוקף לשי"עכ' יהי, כ מפריש"כשאוכל ואח. וטוב להחמיר שיגעו זה בזה בכלי, דעות'  ב–אין בהן שיעור 
). י הוא רק לכתחלה"גם בא(קטז ). מדת חסידות להפריש מן המוקף, ל"בחו, בעיסה אחת(קטו ). של כל עיסה

  ).מוקף מועיל בין עיסה למצות(קיט 

  מן העיסה

  )ל מצוה מן המובחר"ובחו, י לכתחלה"בא( קח :ד

  סובין ומורסן

  ).םכ לש הקמח עם הסובין ומורסן שלה"אא, אין חייבין בחלה(ב -  מא:ד

  צירוף לשיעור חלה

י צירוף "ע(קז ). עיסות שיהיו נושכות' י הדבקת ב"ע(ד - קג). צירוף כלי(קב ). עיסות' ט פסח בב"כשלש ביו(קא -  ק:ד
יוסיף מהן (קלו ). כלי אינו מצרף עיסה עם מצות(ט - קיח). אין החלה חלה, בלי צירוף כלי או נושכות(קטז ). כלי

  .קלז). 'ות מעשרון לליל במצ' ועוד ג(קלז ). עוגה לחלה

  שיעור חלה

שכשיעור אין לה , ילוש פחות מכשיעור, ט פסח"אם לש ביו(קכא - קכ). אסור לפטור העיסה מחלה במתכוין( צה :ד
  ).ואם יניחנה תחמיץ, שאסור לאפותה, תקנה

  ).שיעור חלה(ע שיעורי תורה "עיי

  חמץ
  .מץתערובת ח. קטניות בפסח. מכירת חמץ. בדיקת חמץע "עיי

איסור (תכז .). איסור נגיעה בח(שעו ). מ עדיף לפרט חמירא וחמיעא"מ. חמירא כולל שניהם. ושאור. ח( רג :א
  ).נתינתו לנכרי

  ).כשאופין מצה כל יום, מעופשת, בגומא, מצא פת ספק חמץ בביתו(ו -  רנה:ב

). יטילם לצונן, ט"שלש בהם ביוכלים (קסה ). שלא יחמיץ, יטיל לצונן, ט"קרא שם חלה לפני האפיה ביו( קכה :ד
איסור הנגיעה (תכד ). או שנתחמצה מאליה, י שמרי יין שנתייבש"או ע, י שאור"ת הוא שהחמיץ ע"חמץ מה(ריט 
  ).בו

  ).פסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום( קיט :הג

  אחריות

אף אם יתחייב ) א(ו א דהיינ"י. אצל ישראל והאחריות על הישראל עובר עליו. נכרי שהפקיד ח(שעו -  שסב:א
אף אם ) ד(, אף אם ייחד לו מקום) ג(, י כפיית אלם"אף אם יתחייב ע) ב(, באחריות גניבה ואבידה בפשיעה
שצא - שצ). לנכרי. אם הישראל יכול להחזיר הח(ח - שעו). ויש מתירים בכל אלה. הישראל הפקידו אצל נכרי אחר

). ל"המחלוקות הנ' ההוכחה שיש להחמיר בכל ד(ג - בשצ). ביאור הדעה שסגי במה שמתחייב בכפיית האלם(
, בכל זה יכול הישראל למכרו לנכרי אחר(ו - שצה). אינו עובר, כ אצל בעליו"הוכחות שאם הפקיד אח(ד - שצג

משכון (ו - תה). כ נתכוין לזכות בו תחלה"אבל לבטלו אינו מועיל אא(ט - שצז). ובאחריות ממש יכול לבערו
  ).על ישראל אינו עובר. פ שהא"אע, שיומישראל לנכרי ואמר מעכ

כדי שלא יעבור עליו , למכור או להשכיר המקום(ה - רפג). ל"כנ(ט - ח). בבית ישראל ובאחריותו עובר עליו( ה :ג
  ).הישראל כשאחריותו עליו
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  ). של נכרי ואין אחריותו עליו אינו עובר( רנט :ד

  .ראה גם לקמן אצל מפקיד

  אכילתו

  ).פ"מחצות ע. איסור א, ו"כרת מליל ט(לא ). חיוב כרת. כל שבעה(ב ). ת ערב פסחמחצו. איסור א( א :א

  ).היינו שליש היום, הם שעות זמניות(ג - קמב). שעות קודם חצות' ס עד ב"מד, פ"ת עד חצות ע"מה( קלח :ב

  בדיקת חמץ

  ע בדיקת חמץ"עיי

  בהמה שתפטמה בחמץ

  ).מטעם זה וזה גורם, מותר לאכלה( סא :ג

  בור

  ).אם יש לו דין ספק ואם יש לו דין מפולת(ד - קסא). סגי בביטול( קנז :א

  ביטולו

שמא לא יבטל בלב . הטעמים שתקנו חכמים דלא סגי בב' ב(ז - מג). ל"כנ(מ - לה). מועיל רק קודם זמן איסורו( לא :א
שמא ימצא . תקנו בהטעם ש(ז - קצד.). צ לב"ד א"נ ובהמ"בביהכ(קמד ). מ בינם"והנפק. ושמא ישכח ויאכל, שלם

). אין לו זכות בו. כיון שגם בלי ב, "כעפר"מועיל בלב ובלשון . הטעם שב(רא - קצז). גלוסקא יפה ולא יבערנה מיד
הטעם דלא סגי בביטול שבשעת (ט - רז). ונוסחו, שבשעת ביעור. ב(ז - רה). ונוסחו, בלשון שמבין, בארמית(ד - רב

ותיקנו , מעיקר הדין סגי בלב(ריז - רטו). י אפוטרופוס"ע(ריג ). שליחי "ע(ב - ריא). אחרי הביעור(רי ). ביעור
היוצא מביתו תוך (רלח ). ד"גם כשבודק בי, אחר בדיקה(ריח ). הטעם שתיקנו בארמית(ריז ). חכמים לבטל בפיו

 וגם הוא יבטל, ב לבדוק ולבטל"או יצוה לב(מ - רלט). יבטל מיד אחר בדיקה, וחייב לבדוק קודם יציאתו' ל
ואינו חייב ', היוצא קודם ל(רמד ). כ"פ שאין מועיל כ"אע, ב בודקים טוב שיבטלו"ואם ב(ג - רמא). כשמגיע הזמן

הוכחות (ג - ערב.) סגי בב, שהנכרי יטלו, בהפקר מאליו(ו - רסה). ל"כנ(ג - רנב.) ולא יברך על ב, פ"יבטל בע, לבדוק
ה אין הביטול "ובלא, על צריך לצוות לבדוק ולבטלהב(ח - רעו). ד יבטל מיד אחר בדיקה"שגם כשבודק קודם י

המשכיר בית (ח - רצג). מסתבר שמועיל גם לביטול, אם הבעל מצווה לבדוק(רעט ). מ טוב שיבטלו"ומ, מועיל
והחילוקים הם רק לענין , בכל אופן שניהם חייבים לבטל(ח - שו). וכן המוכר בית, שניהם מבטלים, לחבירו
  ).הלילה והיום. ב(ט - תלח). רק אחריותו עליו, נו שלואינו מועיל כשאי). בדיקה

בזמן איסור אפשר (קצ ). 'וביטול השני בשבת בסוף שעה ה(קפג ). ג"יבדוק ויבטל בליל י, פ חל בשבת"כשע( קסז :ב
, ולהניחו במקום המופקר לכל, קודם זמן איסורו יכול להוציאו מרשותו(ט - קצו). לבטל קודם שהחמיץ

  ).הוכחות שהמפקיר ודעתו לחזור וזכות בו אינו הפקר גמור(כח - ריז). דעתו לחזור ולזכות בו' היולא י, ולהפקירו

). אינו מועיל לחמץ שדעתו לחזור ולזכות בו או לאכלו(ה - רסג). אינו מתכוין ואינו מועיל לחמץ הנמכר(ג -  רסב:ג
  ).ר אחר זמן איסורוי שמחשבו כעפר נעשה הפק"שע, ן"ור' ם תוס"תיווך בין טעמי הרמב(ח - רסז

ו - קפה). כשאופין אחר זמן איסור יבטל הפירורין לפני שנתחמצו(ד - קפג). לפני שהעיסה החמיצה, בפסח( קסד :ד
  ).אם הביטול אותן, כשקונה חטים חמוצות ואינן ניכרות(רפג ). ולא שהם הפקר, ויאמר יהיו הפקר(

  ).כל חמירא וחמיעא(קפא ).  בדיקת החמץ של רבינו הזקן.הלילה והיום. נוסח ב(יא - ז). הלילה והיום. ב( ו :הג

  ביעורו

וצריך לבדוק , חכמים גזרו דלא סגי בביטול(מא ). מן הבית ומן העולם(לד .). וצריך ב, ס לא סגי בביטול"מד( לא :א
 ביטל 'ואפי(מב ). ס"כ מצא בפסח בביתו עובר מד"ואפילו בדק וביטל ואח.  קודם זמן איסורו–ולהוציאו מביתו 

חור שאינו יכול להכניס (קכב - קכ). ד"אם יכול לבערו בליל י(ק ). והוציאו מרשותו לא סגי אלא בהפקר מאליו
פירורים במקום (קכז ). שאין לדבר סוף, ואין חוששים שעכבר יוציאנו משם, סגי בביטול, או שאין ידו מגעת, ידו

, הנותן חמץ לבהמות ותרנגולים לפני הפסח(ט קכ). בתוך הפסח צריך לבער, צ לבער"קודם הפסח א, דריסה
שבודאי נטלוהו העורבים . צ ב"א, חמץ בקרקעית החצר(קלא - קל). צריך לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול

 לפני –תקנת שריפת חמץ (רט ). אי הוי לאו הניתק לעשה(קנה ). כ בחורים שבכתלי החצר"משא. למקום אחר
מתי צריך לחזור , יצא מביתו(רנא - רנ).  עד שנעשה פחמים–זמן איסורו ב(רי ). שלו' כדי שיהי', ביטול הב
פחות מכזית שמונח (ו - שכה). אסור להטמין(ב - שכא). כזית חמץ שמונח על הקורה או בבור(שכא - שכ). ולבער

  ).החילוק בין מטמין לבין אוצר ובור(ז - שכו). על הקורה או בבור

נזכר שיש (צ - קפג). ש קודם חצות"פ חל בשבת טוב לבער החמץ בע"עכש(קעא ). ל"כנ(סח ). טח בטיט(סא -  ס:ב
זמנו (קצד ). סגי בביטול, ההולך להציל ויש שהות ביום לחזור(קפז ). מתי צריך לחזור מיד ולבער, חמץ בביתו

רא - ר). קודם זמן איסור יכול למכרו או ליתנו לנכרי(קצה ). ונהגו לבער סוף שעה ה, אחר תחלת זמן איסור
שורפו עד שיעשה (ג - רא). אף שברכיות אחרות יכולות ליהנות, ישליכנו לאיבוד ששום אדם לא יוכל להנותש(

ה - רד). או משליכו לבית הכסא(רג ). דעות אי סגי בזורק לים' ובחטים ב. או פוררו וזורה לאוח או לים, פחמים
השריפה (רטז ). דיקתו ישרוף הכליואם לא מצא חמץ בב. וכן המנהג, א שאין ביעורו אלא בשריפה כנותר"י(
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ל - רכט). הוא שישליכנו לאיבוד ששום אדם לא יוכל להנות. הוכחות שעיקר ב(ט - רכח). בערבה של הושעות
נ - רמה). מ צריך לבערו מיד"המוצא חמץ ברשותו בחוה(רלח ). אם צריך לפררם, טעם ההכרעה בזורק חטים לים(
יאמר לנכרי שישליכנה לנהר או (ב - רנא). ט"פה עליו כלי עד אחר יואו יכ, ט אם צריך לבערו"המוצא חמץ ביו(

  ).של גלויות' ט ב"ביעורו ביו(ג - רנב). י זורה לרוח"ולא ע, ר"אבל לא דרך רה, כ"בה

לא , הנותן דגן לתרנגולים(נ - רמט). הטעם שמועלת דריסת הרגלים(קפז ). המנהג שאין ביעורו אלא בשריפה( קפו :ד
  ).מועלת דריסת הרגלים(תסו ). ויעמוד עליהם עד שיאכלוהו, ישליכם במקום לח

  ).ערב פסח(ע פסח "עיי

  ברכה, ביעורו

לא (לג ). לא יברך על ביעור טעמו ולא ממשו(יד ). לא יברך על תערובת משהו בפסח(ח .). מתי מברכין על ב(ה -  ד:ב
לא יברך כשחובת ביעור משום חשש (צא ). נוקשה. לא יברך על ביעור ח). יברך על ביעור תערובת קמח בקמח

אם , פ"המוצא חמץ בע(רמא - רלט). מ צריך לבערו בברכה"המוצא חמץ ברשותו בחוה(ט - רלח). ל"כנ(צה ). תקלה
ובטעמו ולא . ל"כנ(ס - רנו). אם ביטל, המוצא פחות מכזית אין צריך לברך על ביעורו(ד - רמא). ומתי צריך לברך

). כמו כל דבר שחיוב ביעורו מחשש תקלה, בתערובת משהו ודאי אין לברך (רסא). ממשו דינו כפחות מכשיעור
, צריך לברך, או פחות מכזית שלא ביטל, אבל חמץ שביטל(רסג ). וכן בחטה בקועה שנמצאה בתבשיל(רסד 

  ).אין לברך על ביעור נוקשה(רסד ). ס"שעובר מד

  בל יראה ובל ימצא

במוטמן עובר רק על בל (קטז ). ש שעובר מחצות"שיטת הרא(ק - צט). פ"בכזית בכא, בכותח(ה - ד). כל שבעה( ב :א
  ).ל"כנ(תכז . תכ. תט. תו. שנד. שנא. קלד. ל- קכט). ימצא

ש "לדעת הרא(קצד ). אינו נראה לך, וכן כלי חמץ, טעמו ולא ממשו(ז - פה). טעמו ולא ממשו אינו נראה לך( ד :ב
  ).ו ניתק לעשהל שאינ"וקיי, לאוין' ב(ו - רסה). מחצות ואילך

  ).החמירה תורה(רסב ). עובר עליו כשקונה( סט :ג

  בעלות

  ".שלו"ראה גם לקמן אצל . ע אסורי הנאה"עיי

). אבל משיכת הנכרי מועלת, אחר זמן איסורו אסור באכילה והנאה ואינו שלו לבטלו ולהפקירו ולמכרו(מ -  לח:א
אם משיכת (ל - רכט). ואפשר שעובר בירושה, כ" בעואין ליטלו, הוכחות שהחמץ בפסח אינו הפקר גמור(ט - רכה

  ).ל"כנ(תנג - תמח). אין לו זכות בו שיוכל למכרו ולהפקירו(ב - רלא). בתוך הפסח. הנכרי מועלת לקניית הח

  ).משהגיע שעה ששית אינו שלו( ר :ב

  ). עליוכשעדיין אינו הפקר עשאו הכתוב כאילו ברשותו לעבור(ער - רסט). אחר שנאסר בהנאה(ט -  רסח:ג

  דגן שתחמץ

  ).שנתבקעו מחמת לחות הבור( רסא :א

, נתבקעו, נתרככו, נשרו מהלך מיל(ה -  לד).היא כגופו של חמץ, שהיא התבואה אחרי נביטתה, ץ"מאל(ח -  יז:ב
  ).ל"בענין הנ(ל - רכט). או צריך לפררם, דעות אי סגי בזורק לים'  ב–ביעורם (ג - רא). ץ"מאל(עח ). ץ"מאל, צמחו

  ).ץ"מאל ( ס:ג

לא ). נתבקעו ונתייבשו(יז ). מאלץ. גמור.  ח–צמחו (יד ). צמחו, חטים או שעורים שאכלו מהם עכברים(ב -  יא:ד
או , לא נאסרה אלא חטה שנמצאה במים(רלב ). מאלץ. סולת(לח ). מחובר שאינו צריך לקרקע ונתייבש(

, נפל עליהם מים ושהו מיל(פ - רעט). ותכ חטה שנתרככה ונתבקעה במי פיר"משא, או נגובה, בתערובת מים
נשרה , לתת ונתרככו, שהו שיעור מיל, נפל עליהם מים: כמה שלבים(רעט ). אף שלא נתרככו, נתמצו מספק

). מ ולהשהות"ויש לסמוך עליהם בהפ, ואם נתערב יש מתירין, נתרכך הוי ספק(ו - רפה). צמחו, נתבקעו, ונתרככו
). ס לאכלם בפסח"ואם אפשר בקל אין לסמוך על ס, ס"השאר מותר מטעם ס, ירדו גשמים על מקצת דגן(רפז 
אין חוששים , באו בספינה ולא נשתנו מראיתן(רפט ). אין חוששים להשאר, נתבקעו או צמחו קצתם(רפח 
, נמצא בתבשיל בקועה אסור(ז - שג). ה כתלוש ומחמיץ"צ לקרקע ה"מחובר לקרקע שנתייבש וא(צ - רפט). להם

). לא נתרככה התבשיל מותר. מ ולהשהות"ויש לסמוך עליהם בהפ, ואם נתערב יש מתירין,  ספקנתרככה הוי
). מ די בנטילה"ובהפ, ויש אוסרין כולה, ויש אוסרין כדי נטילה, יש מתירין, חטה בקועה שנמצאה בעיסה(ז - שכב

שסא ). א בבארחטה מבוקעת או מרוככת שנמצ(ט - שלח). מבוקעת או מרוככת שנמצאה בכרוב כבוש(שלא 
  ).מבוקעת או מרוככה שנמצאה בשפוד עם בשר(

  דגן שתעכל

ואם אכל מורסן שנלעס (ד - שסב). ל"כנ(שלד ). הוי ספק שמא נתעכל והותר, חטה שבורה שנמצאה בעוף(ב -  שכא:ד
  ).נפקע מהם איסור חמץ, או הקיא דרך בית הרעי, ע"אם שהה שיעור עיכול מעל, בפיו

  דורון

יכפה , ויעשה לו מחיצה, שלא יקנה לו חצרו, ולא יראה שחפץ בו, אבל לא יקבלנו מידו, לו להניחוירשה (ד -  ג:ג
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נכרי שאפה פת מתבואה של ישראל (כט ). כדי שלא יתחייב באחריותו, ולא ירשה לו להפקיד אצלו(ה ). עליו כלי
  ).מותר לקבל ממנו דמי התבואה, בשביל הישראל

  הוצאה מרשות

  ).ל"כנ(מג ). קודם זמן איסורומועיל רק ( לו :א

  ).ת"בזמן איסור אינה מועלת מה( ר :ב

  ההא

  ).פ"איסורו מחצות ע( לז :א

היינו אף (קלט ). ס עד שעה לפני חצות"מד, ת עד חצות"מה(קלח ). כל שמותר לקיימו מותר ליהנות ממנו(ו -  נד:ב
' ואפי(קמא ). כור ולתת במתנה לנכריולמ, לבהמה שאינה שלו' אפי(קמ ). ויעמוד עליו עד שיאכל, להאכיל

מ "ובהפ, והן שעות זמניות(קמג ). וליהנות מחליפי חמץ, ולהשתכר מחמץ שלו, ליהנות ולהריח חמצו של נכרי
). נ"שנראה כפורע חובו מאסה, אסור ליתן חמץ רב לעבדו(קמד ). יש לסמוך על הסוברים שהן שעות בינוניות

ולא ליהנות , ע"גם לפני זמן איסור נוהגים לעשות מדורה בפ(ז - רטו). נאהאף הפחמים והאפר אסורים בה(ז - רו
מותר , אף שאסור להאכיל חמץ לנכרי בפסח(שצח ). כל שמותר להשהותו מותר ליהנות ממנו(ערב ). ממנו

  ).כל שמותר לקיימו מותר ליהנות ממנו(תו ). ל"כנ(תה ). למכור לו חוץ מדמי איסור שבו

שאילו הכלי , השאלת כלי לנכרי לבישול חמץ(ג - נב). פ"ל לבהמות נכרי והפקר אפילו אחהאסור להאכי(ד -  לג:ג
, המחזיק יורות או ריחיים מהמושל(נז ). בישול מים לרחיצה בכלי חמץ(ו - נד). מתבקע' נשאר ריקן על האור הי

נכרי שיאכילנו חמץ אסור ליתן בהמתו ל(סב - ס). ואסור להשכירו לבישול חמץ, אם חייב בתיקונים נחשב כשלו
לא יאמר לחנוני פטרני ואני , חייב לעבדו מזונות חמץ(סו ). אבל אכילת עבדו אינה חשובה הנאתו. בפסח
  ).אפרע

ובמקום , ס"שלא כדרך הנאתו אסור רק מד(רנט ). ל"כנ(רכו . צא. פג. מח). כל שמותר להשהותו מותר בהנאה( ז :ד
  ).ל"כנ(שסא . שנה. שנג. שז). ותר בהנאהכל שמותר להשהותו מ(ש ). רפואה לא גזרו

  .עי אסורי הנאה"עיי

  זמן ביעורו

  ). בסוף שעה חמישית–נהגו ( קפט :א

  זרעים

  ).החשש שנתערב בהם דגן(ז -  ג:ד

  חוב של חמץ

רבית או חוק (מב - מ). פ או מעות בפסח"ולכן מותר לקבל ממנו חמץ אחה, החמץ לא נשתעבד לישראל(מ -  לז:ג
נכרי שאפה חמץ (ה - מד). ולכתחלה יתנה עם הנכרי שלא יתן לו חמץ בפסח, דעות' ב, ץהכומרים של חמ

שהחמץ , לא יקדים דינר לחנוני שיתן חמץ לעבדו בפסח(ז - סד). פ נתן לו חלק מהחמץ שנאפה בו"ואחה, בתנורו
או תן , י פורעאו לומר לחנוני תן חמץ לעבדי ואנ. אבל יכול לומר לעבדו קנה חמץ ואני פורע. נקנה לישראל

  ).ומחומרת פסח יחמיר גם בזה. חמץ לתינוק חולה קצת ואני פורע

  חומרות

  ).ל להחמיר כל החומרות בפסח"ש האריז"מ( תלח :ד

  ).מובטח שלא יאונה לו חטא. הנזהר ממשהו ח( יג :הג

  חליטה

תח מותר בהנאה נפלה עיסה לרו. הגאונים אסרו שמא לא ירתיח יפה. אינה באה לחימוץ. אחר ח(ח -   מז:ד
  ).ל"כנ(רסא - רס). אבל הגאונים אסרו, אינו בא לידי חימוץ(רמט ). הגאונים אסרו(ס ). ולהשהות

  חליפין

אם נתן דמיו וחליפיו לפני , וחכמים אסור לזה שמכר והחליף, ולא חמץ, ז תופס דמיו וחילופיו"רק ע(ו -  קנא:ב
  ).אבל יש להתיר חליפי חליפין, ילוק בין מעות לכסותהוכחות שאין ח(ה - קסא). ויש מתירין בכל אופן. שמשך

לוה ככר מחברו ופורע לו (לט ). והחליפין מותרין לישראל, פ"יכול לומר למומר להחליף החמץ עם נכרי אחה( כה :ג
  )אם הלוה נכרי ויש בידו ככרות' אפי, החמץ. אינם ח, מעות בפסח

  חשש תערובת קמח

שא - רצט). פירות מיובשים(ט - רחצ). מי דבש שבישלו קודם הפסח.  שנרחצושמא עירבו בו קמח, דבש(ז -  רצא:ד
  ).צפורן וכרכום(ג - שא). הוט צוקר וצוקר קאנדל, סוכר(

  ייחד לו מקום

כ כשרק עשה לו מחיצה שלא "משא, והבטחה שלא לשנות המקום, מועיל רק כשהוא בהסכמת הנכרי( שסז :א
אחריות ' היינו אפי, לדעת הסוברים שאינו בקיבל אחריות(ב - שצא). ל"הוכחות להנ(ה - שפג). מדעת הנכרי
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  ).י אלם"פשיעה ע

  כופה עליו כלי

  ).פ"גם בשביעי ש(רסה . רנה. רנ. רמה. קצ.  קעט:ב

  ).כשנכרי מביא לתינוק החולה שבביתו(סח ). צ"פ קרוב לחשיכה א"ובאחש. כשנכרי מביאו לביתו בפסח(ה -  ד:ג

  פירורים; כזית

. בטלים מאליהם. פ(קצד ). פירורים שבארץ' ואפי, ס אפילו פחות מכזית"ומד, ת רק בדאיתא כזית"המ(קיז -  קטז:א
  ).בטלים מאליהם. פ(רלב .). ס צריך לבער אף פ"מד(קצה ). בצק. פ, .שיש בהם כ. פ

  ).שאין בטלים מעצמם, הפרש בין פירורי פת לפירורי בצק( קפד :ד

  כלים חמוצים

מותר (ו - תה). שהייה והשתמשות ומכירה בפסח(ו - רצד). נו מצוי לך ואין עוברים עליוהבלוע בדפנות אי( פו :ב
  ).להשהותו ולמכרו לנכרי בפסח

  .ע הכשר כלים"עיי

  מחיצה בפיו

אינו (שסז ). אבל לא בחמצו שביטל ונמצא בביתו, של נכרי ובכלים ובאוכל שנתבשל בהם. מועיל רק בח( מב :א
  .תיט). ל"הוכחות להנ(ה - שפג). מועיל כייחד לו מקום

  ).כשנכרי מביא לתינוק החולה שבביתו(סח ). כשנכרי מביאו לביתו בפסח( ד :ג

  מטמין

בחצר חברו שלא . המ(ד - שנב). אף שאינו נראה עובר עליו(נ - שמט). ת"אם מותר להפיל עליו מפולת מה(ג -  קלב:א
  ).ל"ההוכחות להנ(שפג - שעט). ס"מדעתו אינו עובר אלא מד

  ירותמי פ

ב - קצא). רוק מחמיץ(קע ). המנהג שלא ללוש במי פירות(פז ). זיעת בהמה(לז ). הרוק מחמיץ כמו מים( יב :ד
חלב , יין שמן מי תותים ורמונים(ג - רכב). אף שהעיסה נתפחה אין זה חמץ(כ - ריט). במולייתא מבשר וגבינה(

בין נתערבו (רכו ). וצריך לאפותה מיד, החמיץממהר ל, פ במים"נתערב מ(ה - רכג). מי תפוחים, ודבש ומי ביצים
, יין שמערבין בו מים לפני שתוסס(רכז ). פ אינה ממהרת להחמיץ"אבל קיטוף במעט מ, כ"קודם לישה או אח

ואף , חטה שנתרככה ונתבקעה במי פירות אינה נאסרת(ג - רלב). פ"המנהג שלא ללוש במ(רל ). פ"דינו כמ
רלה ). כ נתן מים"י קורה ואח"כ ענבים שנדרכו ע"משא, פ"וקים שתססו דינם כמיין צמ(ד - רלג). ל"למנהגינו הנ

וכן (רלו ). שהמים נשרפו בבישולו, פ"שומן מהותך דינו כמ(רלה ). פ"דינו כמ, דבש צימוקים שבישלו עם מים(
בשר זיעת . כ כשנבלע במצה אפויה"משא, פ"מים הבלועים בשומן דינם כמ(רלז ). שומן שנתנגב ממי ההדחה

, מותר לחרוך שבלים(רמב ). דעות' ב, ושמבשלין ממים, פ"מלח שחופרין דינו כמ(ח - רלז). שמזיע דינו כמים
לא (ח - רמז). תבשיל משמן ומלח מותר מעיקר הדין(ו - רמה). פ"שהמים מהשבולת שנופלת על השנית היא מ

, תולדות מים מחמיץ(ו - רנה). צתזיעה אינה מחמ(רנא - רנ). מלבד חרדל, ליתן קמח בטיבול שיש בו מעט מים
אבל הצואה ומי רגלי בהמה וזיעת אדם וָחלב ושומן . ומי רגלים של אדם, היוצא מהעין והאוזן והחוטם והפה

- רנז). פ שנפלו על קמח ונתנגבו מותר ללוש במים"מ(רנז ). כ נתערב בהם מים"אא, וֵחלב ומי המרה אינו מחמיץ
). שהרוק מחמיץ, לא ילעוס חטים ויניח על מכתו(רנח ).  בלי צחצוחי רוקא"רקק דם א, פ"דם כמ, טל כמים(ח 

זיעת (ג - רסב). ויש מחמירין אף בשאר מיני בהמה, וכשנותן שעורים לבקר יוצא ממנה ריר, רוק מחמיץ(ב - רסא
, פ"ספק נפל על הקמח מעט מים או מ(רעג ). זיעת המרחץ כמים, דעות'  ב–החומה וכותל עץ ובשר היבש 

, עכברים שנשכו שק קמח ואכלו מהקמח ונראה לחלולית(ד - רעג). י ריקוד באכילה"יש להתיר ע, תייבשונ
חטה בקועה שנמצאה (שיב ). י אכילת הקמח בלבד אין חוששים"אבל ע, חוששים שיצא ריר מפיהם והחמיץ

  ).פ"אין להחמיר במצה שרויה במ(תלט ). פ"במ

  המכיר

  ).ירה לנכרימכ(תערובת חמץ . מכירת חמץע "עיי

  מפולת

א שאינו כמבוער מהתורה וסגי "וי, וצריך ביטול, א שהוא כמבוער מהתורה"י, ט"גובה ג. נפלה עליו מ(ו -  קלא:א
צ לבער ולא "אבוד מבעליו וא, גדולה. נפלה עליו מ(ז - קלו). ואם לא ביטל ישכור פועלים לפקח הגל, בביטול
, ט וביטל"פחות מג. ספק חמץ תחת המ(קלח ). שביטלו יפקח הגלפ "אע, ט"פחות מג. נפלה עליו מ(קלז ). לבטל

' כ הי"אא, נתפקח אחר הפסח מותר באכילה(קמא ). צ לפקח הגל"א, ס ולא ביטל"וכן בס(קמ ). צ לפקח הגל"א
דלגרירה לא , אין חוששים שהכלב יגלה המפולת ויביא החמץ לבית, ט"פחות מג. מ(ס - קנח). דעתו בתחלה

ג - קסב). ן"י ור"ק ושיטת רש"ביאור שיטת הסמ(ט - קנח). וישאיר במקומו, וששים שהכלב יגלהאלא ח. חיישינן
ט ולא ביטל "יש עליו ג(ט - קעה). כמבוער' ת להפיל עליו מפולת ויהי"ן מותר מה"י ור"לשיטת רש(ד - קעב). ל"כנ(

). ק"ן ושיטת הסמ"י ור" רששיטת(ט - קעז). צ לשכור פועלים"ט וביטל א"אין עליו ג, חייב לשכור פועלים לפקח
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שהרי , לבטל' צ אפי"גדלה א. מ(קפא - קפ). ט ולא ביטל"כשיש עליו ג, ק"הטעמים שיש להחמיר כדעת הסמ(קפ 
צ לפקח "א, ס ולא ביטל"וכן בס. צ לפקח הגל"א, ט וביטל"פחות מג. ספק חמץ תחת המ(ה - קפב). אינו שלו

י "לדעת רש, היוצא לעיר אחרת(רלו ). דעתו בתחלה' כ הי"אא, נתפקח אחר הפסח מותר באכילה(ו - קפה). הגל
ביאור (רפב ). תוך שלשים, בידים. חכמים גזרו שלא להפיל מ(רנז ). ט"אוצר גבוה ג(רנה .). ן יש לו דין מ"ור

  ). ן"י ור"ק ושיטת רש"שיטת הסמ

  ).העושה אוצר בביתו; היוצא מביתו(ע בדיקת חמץ "עיי

  מפקיד

ואינו חייב , חמץ נכרי המופקד אצל ישראל(ו - שנה). כאילו מונח בביתו, ביד נכרי עובר עליוהמפקיד (שנב -  שמט:א
כשרוצה להפקיד אצלו (ח - שנו). של נכרי הכבוש תחת ידיך שנמצא עמו בביתו' ואפי, אינו עובר עליו, באחריותו

ט "ואם הוא שבת או יו(שס ). טפחים' יעשה לו מחיצה י, אם הניח בלא רשותו(שנט ). לא יקבל ממנו, בפסח
  ).לכתחלה לא ירשה לו להפקיד אפילו לשעה קלה(שסא ). יכפה עליו כלי

  .ראה לעיל אצל אחריות

  משכון

ואם . ואמר לו מעכשיו ואין דעתו לפדותו אינו עובר, מישראל לנכרי. מ(ו - תד). מישראל לישראל קונה. מ(ד -  תג:א
וחייב לפדותו ,  הוי אסמכתא שאין הנכרי קונה והישראל עוברלא אמר מעכשיו(ט - תו). כ עובר למפרע"פדאו אח
לנכרי בקנין . הקנה המ(ב - תיא). ואינו עובר, א שאינו אסמכתא"אם החמץ שוה יותר מהחוב י(תי ). ולבערו

, אבל אם נשאר מונח ברשות ישראל(טז - תיב). כ פדהו"אפילו אם אח, אינו עובר, נתינת המשכון וקבלת המעות
יח - תטז). כ התנה שהאחריות ישאר על הנכרי"אא, חשיב האחריות על הישראל ועובר, שאו אפותיקיכיון שלא ע

. מ(תכ - תיט). אינו עובר, והאחריות על הנכרי, ונשאר מונח ברשות הישראל, ק"ס או אג"וכן אם הקנה בק(
,  לא קנה בקנין מעות,אמר מעכשיו' אפי, ואם לא משכנו(תכא ). חייב לבער, ואמר לו מעכשיו, מנכרי לישראל

ואם (ה - תכד). לא נאסר, באחריות הישראל' ולא הי, וכן אם משכנו ולא אמר מעכשיו(ד - תכב). ולא נאסר החמץ
ומונח בבית , ואפילו לא הגיע זמן פירעון(ו - תכה). זכה בו הישראל וחייב לבערו, הגיע זמן פירעון קודם הפסח

תכט ). יותר מכדי חובו. סתם מ(תכט ). ידה בפשיעה צריך לבערפ אחריות גניבה ואב"אם יש עליו עכ, ישראל
  ).אינו עובר, לנכרי בקנין נתינת המשכון וקבלת המעות. הקנה המ(

  ).המלוה עובר עליו( קמו :ב

  ).משכון(ע שומרים "עיי

  מתה

  .ראה לעיל אצל דורון

  גיעה

  ).דוחפו בקנה, אם נתגלגל לגגוו. ל"כנ(רנד ). אלא כשמתעסק לבערו, אסור ליגע בפסח בחמץ( קפג :ב

כשמתעסק (עז ). אלא יאמר לנכרי להאכילו, לא יאכילנו בעצמו, יש לו תינוק חולה בביתו שצריך לאכול חמץ( סח :ג
  ).לבערו אין חוששים שישכח ויאכל

  וקשה

נ ). וחכמים אסרו לאכלו ולהשהות, לאכילה' וכשיאפו אותה לא תהא ראוי, עיסה שהגיעה לחימוץ(נא -  מח:ב
בצק שדיבקו (שעו ). אינו אוסר במשהו(שכ ). אין לברך על ביעורו(קסד . קיז). ל"כנ(צו ). פ מותר בהנאה"עעה(

  ).הנסרים של חבית

  .רסט). הכסיפו פניו( קנט :ד

  ).מי פירות(ע מצות " עיי.ראה גם לקמן אצל נפסדה צורת החמץ

  פסדה צורת החמץ

מותר , וכן קמח ועורות שנתן בעריבת העבדנין והסריח, אלא חוליםתערובת שאינו מאכל כל אדם (ד -  נב:ב
וכן (נט ). שכשהגיע זמן הביעור נתקשה, וניירות שנדבקו בבצק, בגדים המכובסים בחלב חטה(ח - נו). לקיימן
  ).בגדים שנראה בחוץ דינו כניירות(ג - קיב). קלפים

  פסל מאכילת כלב 

). כ בתערובת"משא, אם מחשיבו לאכילה, אבל אסור לאכול(ע ). ייב לבעראם נפסל קודם זמן איסור אין ח(ב -  נא:ב
 ).מועיל רק קודם זמן איסורו(רא ). דיו שבישלו נכרי(ב - עא

  ).נפסל קודם זמן איסור( רנח :ד

  סובין ומורסן

- רנ). טיםאבל חול, אין שורין מורסן לתרנגולים(רמט ). אבל לא קליפת השבולת, יכולין לבוא לידי חימוץ(ב -  מא:ד
שפשפו אווז (ב - רנא). והאידנא אסרו, ותעביר קודם שתרחץ במים, מותר לשוף בשרה כשעליה זיעה(רנא 
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בזנבות השבלים חוששים (ד - רנג). ד"וקודם הפסח יש להתיר בשעה, במורסן חוששים שנכנס הטעם בנקבים
  ).שמא נשאר גרגיר דגן

  ספק ספיקא

כשספק , ספק בתערובת, ס בחמץ"ס' סיכום הל(ז - שטו). ל"כנ(רפז . רעג). ס בחמץ"לכתחלה אין מתירין ס( יט :ד
סיכום (שכא - שיז). נפל לים' כשא, ס בתערובת"ס, או חסרון ידיעה', או כאן נמצא כאן הי, הוא בנתרככה

או , מ"ס להתיר באכילה בהפ"שסומכין על הס, או שמא לא נתרככה עד עתה, הוא בנתרככה' ההלכות כשספק א
  ).ס"אין כאן ס' הספקות מענין א' כשב(שלא ). נכרילמכור ל

  .ע ספק ספיקא"עיי

  ספק של ישראל

חמץ (ו - לה). ויש מחמירין, ס להקל"ספק דב, פ"או שמא הוא מאחה, מצא במקום שספק שמא הוא של נכרי(ג -  לב:ג
 שהוא של ואם אין בו חמץ תולין, אם יש במלאי חמץ תולין שהוא של בעל המלאי, פ"שנמצא בחנות אחה

  ).אם הן נכרים מותר ואם ישראלים אסור, פועלים

  עבר עליו הפסח

דעתו ' כ הי"אא, מפולת שנתפקחה אין לקנסו(קמא ). לא נאסר, כשחיוב הביעור רק מטעם שמא יאכל( מה :א
). פ"כמו במבער ודעתו לחזור ולזכות בו אחה, פינה האוצר אסור, נתפקחה המפולת מותר(רסא - רס). בתחלה
, יום ולא בדק' היוצא מהעיר קודם ל(רפג ). פ"מותר למכרן או לטחנן אחה, ספק מעורבות בו חמוצות(ב - רסא

ולכן כן הדין גם במפולת . דעתו לפנותו' כי בתחלה הי, עיקר הטעם שפינה האוצר אסור(ח - רפז). אסור בהנאה
  ).ל"הוכחות להנ(תא - טשצ). פ אסור באכילה והנאה"פקדון באחריותו עובר עליו ואחה(שעו ). כותל

תערובת טעמו ולא (טו ). פ"תערובת שדרך עשייתו בכך נאסר אחה(יג ). מתי נאסר, פ"שעעה. תערובת ח(ה -  ד:ב
כל שלא נאסר אלא מטעם (לד ). פ"תערובת קמח בקמח לא נאסר אחה(לג ). פ"ממשו לא נאסר בהנאה אחה

פ מותר "נוקשה שעעה. ח(נ ). פ" נאסר אחהתערובת חטים בחטים לא(לט ). פ"לא נאסר אחה, שמא יאכל
לרוב (צט ). פ"ת נאסר אחה"כל שיש לו עיקר מה(צה ). או ברוב' שבטל בס, קיל מסתם יינם(עה ). בהנאה

ובכל אופן .  ברוב–ויבש ביבש . 'א בס"א בטל ברוב וי"י, פ ונתערב"חמץ שעעה(ד - שצא). הפוסקים בטל ברוב
, ימכור חוץ מדמי איסור או ישליך דמי החמץ לאיבוד, ם יש בו ממשות חמץוא, מותר למכרו לנכרי או לפדותו

  ).דעות אם מותר למכור או לפדות' ב, שחשוב שהוא בעין, אבל מעמיד או מחמץ(ה - שצד). ולאכלו

ביטלו (לא - ל). של נכרי מותר באכילה(ג - ב). אסרוהו בהנאה על כל אדם, עבר באונס על מקצת הפסח' אפי(ב -  א:ג
אף שנפל ממנו (לו ). אסור להאכילו לבהמות נכרים או הפקר(ד - לג). פ אסרו בהנאה"אחהה, יכו והפקירווהשל

 ).פ"כלים שלא ניקו קודם הפסח צריך לשפשפן אחה(עח ). פ"אסור בהנאה אחה, בחנות של נכרי והתייאש
  ).מכירה חוץ מדמי איסור שבהן( טז :ד

  פחות מכזית

הדבוק לנייר , בצק שאינו עשוי לחזק(נז ). טעמו ולא ממשו יש לו דין פחות מכזית(יד ). גזירה משום כזית( ה :ב
דבוק לכלי או בכותל או . ס"ל שחייב לבערו מד"אינו דבוק קיי(סד - נט). והדבוק לחלון אינו מצרף, מצרף לכזית

 בכותל ויכול דבוק. אינם מצרפים לכזית, או דבוק לכותל, דבוק בכלי ועשוי לחזק. מטונף אינו חייב לבער
איסורו גזרה משום . ולא בשהייה, איסור חצי שיעור רק באכילה(ה - סד). מצטרף לכזית, י כיבוד"להתקבץ ע

' ישראל קדושים וגוררים אפי(ט - סז). כשהוא מטונף קצת מותר להשהותו(סו ). או שמא ישכח ויאכלנו, כזית
כשאינו , כלי מצרף לכזית(ד - קיג). ם יתננו לנכריא לנקר"ואם א. ולגרור הספסלים והכתלים, פחות מכזית הדבוק

או דבוק , אבל דבוק בכלי ועשוי לחזק. הכלי מצרף לכזית(קכו - קיח). כותל וחלון אין מצרפים לכזית, עשוי לחזק
איסור (ז - קכו). ל"בירור הסוגיות והוכחות מהפוסקים להנ. ואם אינו דבוק חייב לבער. אינם מצרפים, לכותל

הוכחות שכל ההיתרים של פחות (קלג - קכח). ס"שלא נאסרה אלא מד,  באכילה ולא בשהייהחצי שיעור רק
ואינו , והיינו כל מה אינו חשוב(קכט ). מלבד התיקו של חצי זית בבית וחצי בעליה, מכזית הוא גם בלא ביטל

ד - רמא). ל" להנהוכחות(ז - קלג). וגם החולקים יודו שפירורים המושלכים אין צריכים ביעור. מצורף לאחרים
  ).ל"כנ(ח - רנו). המוצא פחות מכזית אם צריך לבער ולברך(

ולכן הנהיג רבינו למכור הכלים , רק מנהג ישראל קדושים, כשמדובקים לכלי אינם חייבים בביעור(ד -  רצג:ג
  ).שעליהם דבוק חמץ בעין

  ). מצטרפיםכרי חטים(רפ ). פירורי בצק אינן בטלים מאליהם(קפד ). הדבוק לכלי( קסד :ד

  פחמים

  ).מותר להשהותם ואסורים בהנאה(ב -  רא:ב

  קטיות בפסח

וגם בזה הקילו להשהותו . המנהג לאסור אם נפלו עליהם מים(ו - ה). כמון. חרדל(ה ). טעמי המנהג לאסור(ד -  ג:ד
  ).חרדל(רמז ). וליהנות מהם וכשנפל למאכל ונתבטל ברוב
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  קמח מצה וקליות

ומצה טחונה מותר לבשל , וקמח שנקלה יש להתיר בדיעבד בהנאה ולהשהותו,  יבשלקמח קליות לא(ו -  רמג:ד
במעט קמח שעל , מחלוקת הפוסקים בקמח שנקלה(ה - תלא). והמנהג להחמיר גם בזה. אפילו במקום עבדים

  ).המצה

  ).יבש בלח(ע תערובת חמץ "עיי). לענין עכברים שאכלו משק קמח(ראה לעיל אצל מי פירות 

  מורוצה בקיו

  ).ל"כנ(עג - רסט). נ בעיניה"רק ביי, אינו חל בחמץ בפסח( רסה :ב

  ).ל"כנ(רעט . עד). אינו חל בחמץ בפסח(ג -  נב:ג

  שאיו ידוע

  ).אם עוברים עליו(ז -  קנא:א

  ).אם עוברים עליו( רפד :ד

  שהייתו

אם , חוזר וניעור בפסחיבש ביבש שנתערב קודם הפסח ו(מה - לד). כל שמותר לקיימו מותר ליהנות ממנו(ו -  נד:ב
כל שמותר (קיב - קט). ד זה"טעם ומקור פס(קח ). מ יש לחוש לדעת האוסרים"אם אין הפ, נאסר אף להשהותו

ח - רז). כ אם איסור ההנאה הוא מעיקר הדין"משא. ולא חששו שמא ישכח ויאכל, לקיימו מותר ליהנות ממנו
, פ"כ באחש"אא, אף בתערובת משהו טעמו ולא ממשו. איסור ש(ט - רפז). מותר להשהות פחמים ואפר של חמץ(

, בצק כזית שדיבר בו החבית(שעז ). בחשש בעלמא מותר להשהות(שלב ). וגרע משאר איסורים שאינו רגיל בהם
  ).חייב לבערו או לטוחו בטיט, חדשים' ונתייבש ב

ואם הוא . ק ספק משהו יש להקלואם הוא ר, ל"כנ(ערב - ער). יבש ביבש שחוזר וניעור אם נאסר להשהותו(ט -  יח:ד
  ).תוך הפסח אסור להשהותו

  .ע בל יראה ובל ימצא"עיי. ראה לעיל אצל הנאה

  שותפות

שאופים בו נכרים ודרך לתת בשכרו חלק , שותף עם נכרי בתנור(ז - מה). החצי של ישראל אסור בהנאה( כח :ג
או ימכור לנכרי חלקו בתנור לכל , יתנה בתחלת השותפות שיטול הנכרי שכר שבוע של פסח, מהחמץ הנאפה

  ).ימי הפסח

  שכר חמץ

אסור להשכיר חמור (ט - מח). ולכן לא יקבל שכר מהנכרי שאפה חמץ בתנורו, נ"אסור להשתכר באסוה(ד -  מב:ג
ומועלת (ב - נא). שהוא כמפרש שיאפה בו חמץ, אסור להשכיר תנור לנכרי(נ ). וחדר לנכרי לתשמיש בהם חמץ

אם אינו , המחזיק יורות או ריחיים מהמושל(ס - נו). הבלעה של יום אחד לפני או אחרי הפסחוסגי . בזה הבלעה
  ).כי נחשב שהמושל משתכר מהחמץ והישראל זוכה ממנו, חייב בתיקונים מותר

  שלו

  .).מפולת גדולה אינה ש(קפא ). אבל אתה רואה של אחרים ושל הפקר, שלך אי אתה רואה( מ :א

  ).שיכול לשאול לחכם ולהתיר, חשבת שלוחלה שהפריש נ( קכא :ד

  .ראה גם לעיל אצל בעלות

  שמא ימכרו לישראל

  ).ל"הוכחות להנ(תא ). אבל לא חששו בזה להחזיר חמץ של נכרי שנאסר, מטעם זה אסרו למכור לנכרי(ח -  שעז:א

טחנן ולאפות ולחתוך צריך בתחלה ל, פ אסור לאכלו ומותר בהנאה ולמכרו לנכרי"כל מקום שאחה(ח - מז. כט.  כה:ב
כל מקום שמותר למכרו לנכרי בפסח חוץ (רפו ). ל"כנ(ריא ). כדי שלא יקח ממנו ישראל ויאכלנו, הפת לחתיכות
  ).ל באופן שלא יקנה ממנו ישראל"צ, מדמי איסור

  ).אין מחייבים ליקח הפת האסור מהנכרי שלא ימכרנו לישראל( כט :ג

, נתבקע וניכר. ואם מוכרו לישראל יודיעו, ימכור מעט מעט לנכרי, ינו ניכרדגן שנתחמץ קודם הפסח וא(רפד -  רפ:ד
  ).מ יש להקל"ובהפ, יש חוששים שיטחנם וימכור לישראל

  שריפה

  ).ר"אמירת יה. הפתיתין' י. ע"במדורה בפ(תלח .). תיקנו ש, אפילו הפקירו והוציאו מביתו( מב :א

  ).מנהגינו בשריפה(ה -  רד:ב

  ).שריפהמנהגינו ב( קפו :ד

  .).יהי רצון שאחר ש(ג - יא). פתיתין' י(יא ). ע"במדורה בפ( י :הג
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  תאי

  ).ת"מתנת חמץ מישראל לנכרי ע(ז -  תכו:א

  תערובת

  .ע תערובת חמץ"עיי

  תשביתו

  ).לבערו מן העולם(ו - לה). מחצות ערב פסח ואילך(ה - לא). גם בפסח. ביעור ולא ביטול. מחצות ערב פסח(ב -  א:א

  חמר מדיה
  ).קפה(עד . סח). חלב. קפה. לא במשקין הגרועין(ז - מו). במקום שאין היין גדל(ה - מד: ה

  חוך
  ).קטנים(ע סדר של פסח "עיי

ז וגמר "ברהמ, הגדה, הקידוש, כוסות' ד. הגיעו לח. א לפי חורפיה"כ(ז - לו). מותר להאכילם קודם קידוש(לג : ה
כשקורא ברכה עם אינו (ערה ). קטנה שהגיע לחנוך דינה כקטן (לח). כ"תענית יוה, סוכה, תפלין, בציצית. ההלל

  ).ז כמקרא הקטן ומלמדו"ה, בקי מלה במלה

  מאכיל איסור בידים

  ).כשהגיע לחנוך, ולפעמים אסרו חכמים גם בזמן איסור. רק כשהמאכל אסור מצד עצמו(תכא - תיט: ד

  ).ולא כשהוא זמן איסור, רק כשהמאכל אסור מצד עצמו(ד - לג: ה

  חוכה
  ).שם' נס גדול הי(כח ). כ"תענית חו(כד ). א"למנצח יענך ואא(כב ). תענית חלום(כא ). צידוק הדין והספד(ח -  יז:א

  זמן הדלקה

  ).לפני ערבית(נז ). דיוק שיעור כליא ריגלא דתרמודאי(נ -  מח:א

  רות

  ).וקידוש מי קודם. נ( סד :א

  חצי שיעור
  ).ל"כנ(קכז ). ולא בשהייה, האיסור חצי שיעור רק באכיל(ו -  סה:ב

  חצי שעה
). וקודם בדיקת חמץ אסרו גם ללמוד וגם טעימה, ומותר ללמוד, קודם תפלה אסור לאכול סעודה קטנה(ד -  נא:א

  ).ש מותר ללמוד"קודם זמן ק(סג 

  ).רק סעודה, קודם בדיקת חמץ( תה :ד

  חציצה
  ).בבליעה, מין במינו אינו חוצץ(קפו : ה

  חק הכומרים
  ).שהמלך נותן לכומר לחם חקם בכל שבוע(ב  מ:ג

  חרם
  ).בחודש ניסן ובתשרי( כג :א

  חרש שוטה וקטן
  ).כשמחשבתן ניכרת מתוך מעשיהם( קעט :ד

  חרש

  ).שאינו שומע ואינו מדבר( קעו :ד

  קטן

  .קטנים). קטנים(סדר של פסח ). קטן(ע נאמנות "עיי

  שוטה

  ).שמאבד מה שנותנים לו( קעו :ד



כב  )טבילה(מפתח ענינים 

  טבילה
  ).מקום נגיעה אינה חשובה חציצה( רנז :ג

  בעל קרי

  ). אף בשאובין–לתקנת עזרא . אף שלא העריב שמשו, לתרומה דרבנן( קכז :ד

  טבק
  . שג:ד

  טו באב
  ).כ"תענית חו( כד :א

  טו בשבט 
  ).כ"תענית חו( כד :א

  טובת האה
  ).אינה ממון ולכן אינו יכול להורישה לבניו( רלה :א

  טומאה וטהרה
הטיל מים (קכח ). ומסתמא לא ראה זיבה, אינו מטמא בקרי' פחות מבן ט. לאנסו או לרצונו, בעל קריזב ו( קכז :ד

  ). בחזקת שראה קרי–' בן ט. חוששים לקרי

  טריפות
  ).ס"בדיקה במיעוט המצוי מד. ס"בדיקת הריאה מד( קטו :א

  ).והממית אותן אינו מברך. 'מותר להשהותו חודש או ב. ט' ס(ט -  רפח:ב

  והפקריאוש 
  ).ל"כנ(תנג - תמח). באסורי הנאה(ג -  רלב:א

  יום טבוח
  .כה.  י:א

  ).ש" בערב חה–ורוח ששמו טבוח , ש"במוצאי חה( שצב :ד

  יום טוב
  .ע מלאכת יום טוב"עיי

  ).א חסל סדור פסח"א. הארת המועדים על כל השנה( קעט :הג

  דרשת החכם

  ).ו של יום והלכות היום1בענ( יג :א

  גלויותיום טוב שי של 

רסט ). ובשאר הדברים, אחר אפיקומן' לענין שתי(רנ ). מתי אין לחלק בין ראשון לשני ומתי מקילין בשני(ב - קצא: ה
  ).'ישתה כולם בליל א, כוסות' יש לו רק ד(

  ).לא לשתות אחר אפיקומן' גם בליל ב( קנה :הג

  לחם משה

  ).מצות ופרוסה' ו בא,  מצה ופרוסה–בליל פסח . מ"ט צריך ל"גם ביו(ח - קמו: ה

  וסח התפלה והקידוש

  ).מקדש ישראל והזמנים(מח ). בשבת אומרים באהבה(ז - מו). מקרא קודש הזה(ה -  מד:הג

  סעודה

  ).ל"הטעמים להנ(קנז ). בין הוצאת המת לבית הקברות לבין הקבורה(ה -  קמד:ב

' משום וקראת לשבת ענג לקדוש הס "או מד, ט"או משום שמחת יו, ת משום מקרא קודש"אם הוא מה(ד - קצג: ה
  ).אי סגי במיני מזונות(קצג ). מכובד

' ס משום וקראת לשבת ענג לקדוש ה"או מד, ט"או משום שמחת יו, ת משום מקרא קודש"אם הוא מה(ד -  קלא:הג
  ).חייב בלחם משנה(קלה ). מכובד



כג  )הכיפורים יום(מפתח ענינים 

  קרבות

  ).ט"הקרבת קרבן עולה ביו( י :א

  שמחה

  ).ם לתינוקותחלוקת קליות ואגוזי(מט : ה

  יום הכיפורים
  פ"ערב יוהכ

  ).אין אומרים בו מזמור לתודה(ג -  כב:א

  תעית

  .).זמן התחלת חנוך בת(לז : ה

  יין
ה ביין צמוקים שעדיין לא "וכ(ד - רלג). שדינו כמי פירות, וכשהוא תוסס נהפכים ליין, רגילין לערב בו מים( רכז :ד

  ).נדרכו בקורה

, מבושל וקונדיטון(מ ). רגיל ויין חרצנים וזגים. שיעור מזיגה של י. שלנו אינו חזק. י. החזק צריך מזיג. י(ד - כב: ה
חילוקים בין . כשיש עדיין לחלוחיות בצמוקים, כוסות' צמוקים כשר לקידוש וד. י(מד - מ). שערבים דבש ופלפלין

  .קטו). פורתא סעיד(עב ). שיעור המים בתסס ובנשרה. תסס או רק נשרה

  ).שלנו. וי, זקיםח( לו :הג

  יין סך
  .ע עבודה זרה"עיי

  סתם יים

  ).אוסר במשהו' מדינא דגמ(רעא ). או ברוב' שבטל בס, פ קיל מסתם יינם"חמץ שעעה( עה :ב

  ימין
  ).כל דבר שמברכים צריך לקחת בימין( לז :הג

  יציאת מצרים
  ).הדעות בגמרא. בחמישי בשבת(ח -  כז:א

שאם היו שוהים ישראל עוד רגע לא , כיון שהגיע הזמן לא עיכבן כהרף עין( קיח ).פעמים' נזכרה בתורה נ( צג :הג
  ). כאילו הוא יצא היום ממצרים–בכל דור ודור ובכל יום ויום (קכ ). היו נגאלים

  ירושה
בעל (רלב ). ממילא היא(רלא ). בנכרי ובגר. ז ובחמץ"בע, נ"באסוה, באישות. איסורא לבריה לא מורית(ט -  רכה:א

  ).ו חיילאכרח

  'יש כח ביד חכמים לעקור כו
  ).אבל לא בקום ועשה(רעח ). בשב ואל תעשה( רמח :ב

  ).בשב ואל תעשה( קמה :ד

  ישראל
  ).הוא. פ שחטא י"אע( כז :ג

  כוס של ברכה
' אין עושין ב(ס ). שלא יהא פגום ושיהא מלא(לה ). או טעימה משהו, שתייתו רוב רביעית(כז ). מזוג. רביעית(כג : ה

  ).'א. מצוות על כ

  ).ארבע כוסות(סדר של לפסח ). ברכות הטעונות כוס(ברכות ע "עיי

  כיסוי דם
  ).באסורי הנאה( רט :ב



כד  )כלים(מפתח ענינים 

  כלים
  אסכלאות

  . צ:ג

  אלפס

  .רכא. קטו.  קיב:ג

  .ט-  קצח:ד

  בוכיא

  . פז:ג

  . קצח:ד

  בית חרוסת

  .קפה. קפא. ט-  קמח:ג

  בית שאור

  .קפה. קפא. ט-  קמה:ג

  חבית

  .רטו. ה-  קפב:ג

  חצובה

  . קי:ג

  רעפים; טפקא

  . קצז:ד

  יורה

  .רנז- רלג. קיב. ס-  נו:ג

  כוס

  .ו-  ר:ג

  ).ז"של קידוש של אדה(ב -  כא:הג

  כלי חרס

  ).כ מצופים"אא, ח ישנים"לא לשאוב מים שלנו בכ( עה :ד

  כף

  .רמו. ז- קכו.  קיג:ג

  מדוכה

  ).שלנו אין רגילים לדוך בהן חמץ. מ( שעח :ב

  .קנא-  קמט:ג

  )סתם כלים(ובת ע תער"עיי

  מורג חרוץ

  .ב-  קסא:ג

  מחבת

  .ד-  קלב:ג

  מורה

  ).ז"של אדה( כב :הג

  רחת, מרדה

  .ד-  רג:ד

  אד

  . קפה:ג

  דן

  . קי:ג



כה  )כלים(מפתח ענינים 

  פה

  .קסא-  קנח:ג

  סדין

  .קצג. ז-  קנו:ג

  סכין

  ).אינו מקונח יפה. סתם ס(ו -  שנה:ב

  .ה- קג. ט-  צז:ג

  . קסב:ד

  סל

  ).סלי נצרים( סט :ב

  .ח- ורנ. קנט. קלא-  קכח:ג

  עצי מגלגלין

  . סט:ב

  . קנו:ג

  . קסב:ד

  עריבה

  . סח:ב

  .ז-  קנב:ג

  . קסב:ד

  צבת

  . רנח:ג

  צלוחית

  .י-  רד:ג

  קדרה

  .ח- קצו. קיב. ג-  נב:ג

  קוואסיק

  . שעא:ב

  קופסת טבק

  ).ז"של אדה( כב :הג

  קלוג גלאז

  .כט: ה

  קקן

  . רד:ג

  קערה

  .רעא. קכז. קטו-  קיד:ג

  ).ז"של אדה( כב :הג

  מרדה; רחת

  .ע-  קסג:ג

  ריחיים

  .קס.  ס:ג

  שלחן

  .ג- רצב. רלא. קעא. קנג.  עב:ג

  ).ל"כנ(ד - קכב). אחד גדול לכל המסובין. בדורות האחרונים ש. א"קטנים לפני כ. בימי חכמי הגמרא ש(א : ה

  שפוד

  .רטו-  ריד:ג



כו  )וההוראה הפוסקים כללי(מפתח ענינים 

  .ס-  תנט:ד

  תור

  .ח- קצא. ז-  מב:ג

  .ו-  קצד:ד

  כללי הפוסקים וההוראה
  ).ך"כללי ההוראה שבש, רמב' ד סי"יו(מפתח שלחן ערוך . כללי הפוסקים וההוראהראה מפתח ספרים ערך 

ס הלך "בדב(קעב ). 'מ נמשך אחר התוס"הג(קעא ). יחיד ורבים הלכה כרבים. בשל סופרים הלך אחר המיקל( קמט :א
בכללי ' וע(פ ר). י"א והח"ז מוציא מידי ודאי של המ"אין ספקו של הט(רכד ). ל"כנ(קפו . קעט). אחר המיקל

ובממונא בכל אופן יכול , באיסורא יש להחמיר, במחלוקת הפוסקים(שח ). ס הלך אחר המיקל"בד(דש ). ההוראה
שצ ). ם כל שעדיין יכול לבטל"ולדעת הרמב, היינו אם ביטל, כל תיקו בדרבנן לקולא(שטז ). לומר קים לי

ובממונא , באיסורא העיקר כדעת רוב הפוסקים(תכח ). אין מסכימים מטעם אחד' באיסורי תורה חוששים אפי(
 ).המוחזק יכול לומר קים לי

כ כשכותב שפוסק פלוני "משא. מסכים לדבריו, ורושם בחצאי עיגול מקור הדברים, א מביא מפוסק"כשהמ( עג :ב
ר קים יכול לומ(קס ). י"ר' סתם תוס(קיא ). ק"מ נמשך אחר סמ"והג, ם"מ ומרדכי תלמידי מהר"הג(קז ). כתב כך

  ).לי

כשהאחרונים לא ראו את (רסא ). מנהגם של ישראל תורה(ז - רכו). כל ספק העמיד בחצאי עיגול, ר"בשוע( צ :ג
  ).הראשונים אין אומרים הלכתא כבתראי

  כללי התורה
  ).ת"ת אין דוחים עשה ול"עשה ול( רמו :ב

  כללי התלמוד
  ).ל"כנ(קעח ). אם תיקו דאיסורא לחומרא באיסור דרבנן( קסב :א

  ).מתי דוחה ביעור חמץ( קפו :ד

  ).פלוני אומר אף שאין מחלוקת' מצינו לשון ר( קיא :הג

  לא תחמוד
  ).רק בישראל( שצה :א

  לא תעשוק
  ).הפקעת הלוואתו( שצו :א

  לויית המת
  ).אלא לחכם בפניו, ואין מספידין(יח ). וקדיש שלאחרי, ח"רק דורשין על ת, בניסן אין צדוק הדין( יז :א

  מצוהמת 

  ).כ"אף שיש שהות לקברו אח, ת"וכל מצות שבתורה בשב וא, דוחה מצות ביעור חמץ( קפו :ב

  קבורה

  ).אם קודמת לקריאת המגילה(סה  :א

  ).ל"כנ(קנז ). ע"כל אחד ענין בפ. הבאה לבית הקברות וק. ט"ש ולפני סעודת יו"ולפני ק, בערב פסח(ה -  קמד:ב

  מאד זה המות
  . מג:הג

  מאכלי כרים
  .פת פלטר נכרי. ע גבינת נכרי"ייע

  מאכלים
  אגוזים

  .קיד: ה

  . כח:הג



כז  )מאכלים(מפתח ענינים 

  אגסים

  . כח:הג

  אורז

  .ג-  א:ד

  אקלייזא

  . ד:ד

  בארשט

  . קנט:ג

  .ח- מו: ה

  בוסר

  . שעח:ב

  ביצים

  . רכב:ד

  ).ביצה(ע סדר של פסח "עיי

  בצל

  . שנו:ב

  בשר

  .שב.  קסט:ב

  . רמ:ג

  . ה-  שלב:ד

  גביה

  .ח- שסז). מלוחה (שנא). מלוחה(שלח . כט.  כו:ב

  גרוגרות

  . רחצ:ד

  )גריסין(גרויפין 

  . ד:ד

  גריקע

  . כה:ב

  דבש

  . יז:ב

  .ז- רצא.  רכב:ד

  ).מי דבש(מה : ה

  דגים

  ).לאקסין(שפב ). הערינג, מלוחים(ב - שנא). מלוחים(שלח .  קסט:ב

  . רמ:ג

  . שצה:ד

  דגן

  .ע דגן"עיי

  דוחן

  .ג-  א:ד

  הריפות

  . קעא:ב

  . ז:ד

  ותיקא

  . רמה:ד



כח  )מאכלים(מפתח ענינים 

  תום המצריזי

  . ד:א

  זיתים

  .צ-  שפה:ב

  זגביל

  . פח:ד

  ).ל"כנ(רמט ). מי זנגביל(מו : ה

  זרזוך

  .קד: ה

  זרעוי גיה; זרעים

  .ה-  ד:ד

  חומץ

  ).האדומי( ד :א

  .שעב.  לא:ב

  .עה: ה

  חלב

  . רכב:ד

  .מח: ה

  חסה

  .קד: ה

  חרדל

  .ח- רמז.  ה:ד

  חרוסת

  ).חרוסת(ע סדר של פסח "עיי

  חרחביא

  .קה: ה

  )כוסמת(רעצקי ; גריקע; היידין; טטרקי

  . ב:ד

  )תירס(טירקשין ווייץ 

  . ב:ד

  טרוקין

  ).נאפית בקרקע ובלילתה רכה מאד(רב - ר.  מו:ד

  טריתא

  .ב-  רא:ד

  יוגורט

  .שצו. צה.  ל:ב

  יין

  .ע יין"עיי

  .ו- שעג. שסו. שלה-  של:ב

  .ט-  קפח:ג

  .ד- רלג. רכז.  רכב:ד

  ש"יי

  .שסח. כה-  יז:ב

  .שכד- שז. רצא- פטר. רפא. ז-  קפה:ג



כט  )מאכלים(מפתח ענינים 

  ירקות

  . ה:ד

  .קיד). להבדילם מפרי הארץ ומקטניות ומזרעים(עח : ה

  כותח

  .ו-  ג:א

  ).אם מותר למכרו ולהשהותו(קיב - קט. פה. כד.  יז:ב

  קימל; כמון

  .ז). פעלד קימל, קראם קימל( ה :ד

  .ע קצח"עיי

  זרע גד; קוליידר; אליידר; כסבר

  .ה-  ד:ד

  זעפרן; כרכום

  .ג- שא.  פח:ד

  כרכשות

  .ו-  שנג:ב

  כרפס

  ).כרפס(עייע סדר של פסח 

  כרתי

  .עט: ה

  ץ"לאקרי

  .רמט. מו: ה

  לימון

  ).מלוחים( שנא :ב

  לפת

  .עח: ה

  אלמורי; מורייס

  . ד:א

  .צז. פג. מז. כד. כב. יז. ב-  יא:ב

  מי דבש

  .שעא. ט- שסח. שסו. לא-  כז:ב

  .קפט.  קפו:ג

  . רלה:ד

  מי מלח

  .עה: ה

  מלוחים

  .שנח- שמט.  שלח:ב

  מלח

  .ח-  רלז:ד

  ).מליח(תערובת חמץ ). מליח( תערובת ).מלח ותבלין(ע מצות "עיי

  מצה

  .ותע מצ"עיי

  סוכר

  . שעב:ב

  ).צוקר קאנדל. הוט צוקר(שא -  רצט:ד



ל  )מאכלים(מפתח ענינים 

  עדשים

  . ג:ד

  עולשין

  .קה: ה

  עבים

  ).מביאים לרוסיא ממדינות הדרומיות. אינן צומחים במדינות הקרות(מד : ה

  פולין

  . ג:ד

  תפירו

  . קסט:ב

  פלפל

  .ח-  פז:ד

  )מאן(פרג 

  . ג:ד

  פשטידא

  .קצב.  קעב:ג

  פת

  .של. ח-  מז:ב

  צמוקים

  .רחצ.). יין צ(ד -  רלג:ד

  צפורן

  .ג- שא.  פח:ד

  קדה

  .קטו: ה

  . כח:הג

  קוואס

  .ח- מו: ה

  קטיות

  .ו-  א:ד

  .עח: ה

  קישואין

  .שפא). מלוחים( שנא :ב

  קליות

  .ג-  רמב:ד

  עגולים; קיידלאך

  . תלז:ד

מוןק  

  .קטו: ה

  . כח:הג

  קפה

  .עד. ח- מז: ה

  קימל; יילא; קצח

  . פח:ד

  .ע כמון"עיי



לא  )מאכלים(מפתח ענינים 

  רימוים

  . רכב:ד

  .קיד: ה

  דיל; שמיר; עיש; שבת

  .ז.  ד:ד

  שום

  . שנו:ב

  . קמט:ג

  שומשומין

  .פח.  ג:ד

  )בירה(שכר 

  ).המדי( ד :א

  .כא- כ.  יז:ב

  .שכד- שז. ח-  קפז:ג

  .מז: ה

  שמן

  . רכב:ד

  שקדים

  .קיד: ה

  יםתא

  .קיד: ה

  תבלין

  ).מלח ותבלין(ע מצות "עיי

  .שא. ט-  רלח:ד

  .קטו: ה

  תה

  .מז: ה

  תותים

  . רכב:ד

  )חריין(תמכא 

  . קסב:ג

  .קה: ה

  תמרים

  .קיד). סועד(עב : ה

  תפוחי אדמה

  . יז:ב

  . ד:ד

  .ט- עח: ה

  תפוחים

  ).סוגים' ב, מי תפוחים(רמט . קטו- קיד.). זכר לת(צא ). מי תפוחים(מו : ה

  .ח כ:הג

  תריאקה

  .קח. פד. פב. ד- נב.  יב:ב



לב  )אסתר מגלת(מפתח ענינים 

  מגלת אסתר
  הקריאת

  ).אם דוחה קבורת המת( סה :א

  ).גם באנשים, שומע כעונה(ח - צז: ה

  מהדרין
  ).אל יצא עצמו מכלל המהדרין( קנה :הג

  מוקצה
  ).אסור לטלטל הנר( רכא :א

ה - עדר). ט במקומו מבלי להזיזו"יוהבערתו ב(רמח ). ל"כנ(רמז ). חמץ לאחר זמן איסורו(קפא ). נר דולק( קסז :ב
  ).ט"ל דיש תורת כלי על עצים ביו"קיי(

  ).חלה שהפריש בפסח( קכו :ד

  בסיס לדבר האסור

  ).הכלי שהטיל בו החלה שהפריש בפסח( קכה :ד

  מהצד; י דבר אחר"טלטול ע

  ).אסור לדחוף בקנה(רנד ). אם מותר לדחוף חמץ בקנה כשצריך למקומו(ב -  קפא:ב

  ).מץ בפסחהח( עז :ג

  מושק; מור
  .ז-  רצו:ד

  מחובר לקרקע
  ).ה כבית"חלון המחובר לבית ה( נז :ב

  מים אחרוים
  ). על עסק בעניני העולם בטהרה–ל "לע(ז - קנו). בפסח לא להעביר ידיו על שפתיו( קמט :הג

  מים בשכוה שמת בו
  ).לשפוך המים מפני חשש סכנה( עב :ד

  מכירת בהמה המבכרת
במחיר שאחר (שי ). בלא שטר מכירה(שט ). מכירת כל הבהמה ולא רק האזן(שח ). ל"כנ(דש ). לןבערב קב( ערה :ג

ולהסביר , וגם בילדה נקבה, והקניה בחזרה אחר הלידה, קנין חצר(שיב ). קנין משיכה(שיא ). ובערב קבלן, לידה
  ).ק"נוסח התחייבות ע(שיג ). ספק בכור. כל זאת לנכרי

  מכירת חמץ
  .ע חמץ"עיי

  ).אם יכולים למכור מטעם זכין לאדם(ב - רמא). כשהנכרי זוכה בו בידיו, אחר זמן איסורו(מ -  לט:א

או כשיצטרך , שמופקד אצלו ימכור בשעה חמישית. ח(ז - קמה). כשהנכרי זוכה בו בידיו, אחר זמן איסורו( קמ :ב
מכר (קנו ). 'ם זכין לאדם כואם אפשר למכור חמץ של חבירו מטע. וישתדל למכור לנכרי שיחזיר, למכור בזול

  ).מכירת החמץ שברשותו שלא מצא בבדיקתו(רלח ). עומד באיסורו, פ"לנכרי בפסח או אחה

יכול למכור אף שיודע שיחזיר לו . ותקופת רבינו, תקופת התרומת הדשן ואילך, בתקופת התלמוד והראשונים(ז -  ו:ג
שלא יראה , ימשכנו הנכרי לרשותו(ט - ח). לו לצמיתותאבל לא לעבר הקנוי , יכול למכור לשכיר(ח - ז). פ"אחה

וסגי בגילוי דעת שרוצה , ובדיעבד סגי במשיכה או כסף, יקנה לו בכסף ובמשיכה(יב - ט). כאחריות על הישראל
יקנה בקנין , כשאינו יכול למשוך(טו - יד). אבל לא במשיכה של שליח הנכרי. במתנה סגי במשיכה(יג ). למכור

רק יתננו לו , ש שחל בשבת"לא ימכרנו בע(יט ). שמוכר לו החדר, י אגב קרקע"או ע, עילאחר הנהוג והמו
המכירה (שנא - שמח). סקירה. המנהג לפי תקופת רבינו(שמה ). באור סדר מכירת חמץ(שח - רסא). במתנה
- שסו). קבלןשטר ערב (שסה ). שטר המכירה בזמנינו(שסד - שנה). סדר המכירה בזמנינו(ד - שנב). סקירה. בזמנינו

  ).שטר המכירה של רבותינו(שעא - שסט). שטר הרשאה מרב לרב(שסח ). שטר הרשאה(ז 

  ).או שוה מנה במאתים, לנכרי הידוע לו( רפד :ד



לג  )חמץ מכירת(מפתח ענינים 

  )קייתו מהכרי(אחר הפסח 

  ). תמורת מכירת החמץ בחזרה–מחילת דמי שכירות החדרים (ב -  שא:ג

  דבר שאיו מסויים

  . רפא:ג

  זקיפה במלוה

  ).סקירה(ג - שמב). במכירת החדרים(ד - רפג). תרומת הדשן לא סמך על זה(רעח ). שיטות הפוסקים(ד -  רעא:ג

  החדרים שהחמץ בהם

דמי השכירות (שב - ש). וטעמי העדפת ההשכרה על המכירה, מ בינם"הנפק, הטעמים למכירה או השכרה' ב(ז -  רפו:ג
צריך להשכירו , כשיתקלקל אם יוציאוהו משם(שז ).  תמורת מכירת החמץ בחזרה–הישראל מוחל אחר הפסח 

  ).סקירה(ו - שמה). בערב קבלן, לכל הקיץ

  טבילת הכלים שמכרו

  .).צ ט"הטעם שא(ב -  רצא:ג

  ש ושכר"יי

ח - שז). ש שבשיינק לנכרי שימכור בפסח"מכירת יי(צ - רפט). ש דוקא בקאנטראקט לפי החוק"מכירת  יי( רפא :ג
כ מסרו לנכרי למכור "ואח, השיינקער שמכר לישראל שמכר לנכרי(שכא - שיז). מכירת שכר תוסס שתחת הקרח(

  ).ומסרו לנכרי למכור בפסח, ש והשכר שלא מכר"היי(ד - שכב). בשיינק בפסח

  מדידה

  ).פ שלא מדד קנה"אע( רפב :ג

  מומר

  ).פ שחטא ישראל הוא"שאע, אסור למכור לו( כז :ג

  מכירה לרב

  ). הראשוניםש בדורות"מנהג אנ' כן הי( שיט :ג

  מפתחות

  .שב. ז- רצו. ז- רעו). ולא יניח חותם על החמץ, שלא יראה כהערמה, ימסור לו המפתח(ח -  יז:ג

  להסביר לו הפרטים, כרי

  .שנג. שו. דש.  שב:ג

  סבור וקיבל באמת

  ).שהנכרי יכול למכרו לאחרים(ג -  רפב:ג

  סימון מקום החמץ

  . רפח:ג

  עייל ופיק אזוזי

  ).חמץ נחשב עייל ונפיק אזוזיהטעם ש(ח -  רעג:ג

  על מת להחזיר

מ להחזיר אינה "מתנה ע(כג ). פ"ולהבטיח לו שיסכים לקנותו ממנו אחה, מותר למכרו ביותר ממחירו(כב -  כ:ג
). ולפעמים אינה מועלת המכירה אלא מאותו זמן(כה ). וכן לא יעשה שום תנאי על המכירה(כד ). מועלת בחמץ

  ).אבל לא בתור תנאי, שאם תרצה למכור לא תמכרנו אלא לי, תמותר להשאיר זכו(ז - כו

  ערב קבלן

, ובבהמה המבכרת, וגם במכירת החדרים(פ - עדר). ושטר מכירה, ק"או ע, מכירת החדר בכל דמי המכירה(טז .  י:ג
ת במכירת או השכר(ו - רפג). חמצו לא יוכלל במכירה זו. שלוף דוץ. במכירת דבר שאינו קצוב. ובמכירה לרב

  ).סקירה(ה - שדמ). נוסח שטר התחייבותו(ה - דש). התחייבותו בקנין אגב סודר(שג ). החדרים

  פיסוק דמים

  ).במקח השוה שבעיר, או אחד, כדשיימוהו בתלתא(ג -  רפב:ג

  קיים

מנהג (ז - רצו). אגב קרקע(ד - רפג). מסירת מפתח, מכין בכפיהן, פרוטה, תקיעת כף, רושם על המקח(טו -  יד:ג
ומסירת . הק(ו - שה.). ושאר הק, אגב סודר(ג - שב). אגב קרקע(ש ). דמי קדימה, תקיעת כף, מפתחות, ריםהסוח

  ).סקירה(ח - שמז). אגב סודר במכירה לרב(שיט ). חצר(שז ). השטרות

  .ע קנינים"עיי



לד  )שבת מלאכות(מפתח ענינים 

  שטר מכירה

- רפח). פירוט המינים(רפא . )ש"נצרך לפי החוק למכירת יי. אינו שטר קנין(רפא - רפ). על מכירת החדר לנכרי( טז :ג
ק "שטר ע(שיג ). ח"באתי עה' ולראי(דש ). נייר רשמי ותוקף קאנטראקט(ד - שג). נוסח השטר וביאורו(שב 

  ).לבהמה מבכרת

  מלאכות שבת
  ).מתי נאסר בהנאה( נו :ד

  בוה

  ).מחיצת עראי מותרת כשאינו לשם חלוקת רשות( שס :א

  בורר

  ).או מתוך מה שאסרה תורה, הפת נאה' כשמרקדו שתהי, ס"נו אסור אלא מדאי, א"כיון שכבר נרקד פ( רסה :ד

  בישול

  .ע בישול"עיי

  הבערה

  ).ומטעם תיקון כלי. ליבון אסורה מטעם ה( שלא :ג

  הוצאה

  ).שלא יעשה עקירה בלא הנחה, שלא יתן ליד הנכרי( קעד :ב

  הכה משבת לחול

  ).פ שחל בשבת"הדחת כלי חמץ בע( קעב :ב

  ).ותשב( עא :ד

  זורה

  ).ל"כנ(ט - רעח. רמט). כשמפרר חטים וזורה לרוח( רמו :ב

  טוחן

  ).דיכת הפירות לחרוסת(קטז : ה

  כותב ומוחק

  ).אכילתם בלי שבירה בידים, ציורים, שבירת מצה שעליה חרוטות אותיות(מ -  קלח:ד

  לש

  ).בחרוסת רכה, בשינוי, בדברים שאינם בני גיבול(קיז - קטז: ה

  ממחק

  ).שוף הכליםשפ( קסז :ד

  מעבד

  ).שלא לעשות מי מלח מרובים(פו : ה

  מקח וממכר

  ).שלושת הטעם שנאמרו על איסור מקח וממכר בשבת. מתי התירו מתנה לצורך מצוה(ו -  קעד:ב

  ).לצורך מצוה התירו מתנה אבל לא מכירה. טעמי האיסור' ג(כ -  יט:ג

  ).ל"כנ(שט ). התירו מתנה לצורך מצוה( רסו :ד

  שבות דשבות

  ).ל"כנ(רנא ). התירו במקום מצוה(ח -  קעז:ב

ולכן אם נפל מים על קמח ירקדנו , במקום מצוה התירו(רסה ). אף שלא במקום מצוה, בבין השמשות התירו(עא  :ד
  ).י נכרי"ע

  ).בין השמשות(ע שבת "עיי

  שביתת בהמתו

ר אלא לכתחלה מטעם מראית ואינו אסו, א שמסתמא מפקירו בלא ערמה"י, כשמפקירו לשבת בלבד(כח -  ריז:ב
  ).העין

  ).איסור להשכירו לשבת לנכרי( מט :ג

  שמא יטה

  ).מותר לומר ההגדה לאור הנר(נח : ה



לה  )מלאכים(מפתח ענינים 

  תיקון כלי

וכשאינו ניכר , שנראה כמתקן כלי, וכן טבילת כלי ואשה(שלב ). ומטעם הבערה, כ"ליבון אסורה מטעם ת( שלא :ג
  ).מותר

  . רמו:ד

  מלאכים
  ).שליח, שרף, דרגות מלאךחילוק המ(ג -  קב:הג

  מלאכת יום טוב
  ).ת"עשה ול( רמו :ב

ולא . שאינה צורך אוכל נפש, ט אסור לאפותה"חלה שהפריש ביו(קכ ). לצורך מצוה' איסור למדוד אפי( צט :ד
  ).לא יקרא לה שם ויאפנה ואז יפריש, ט פסח"ואם הוא יו(ד - קכא). ט"שאין שורפין קדשים ביו, לשרפה

  ב לחולהכה מיום טו

  ).הדחת כלי לישת המצות( קסג :ד

  לצורך כרי

  ).א באופן אחר התירו"ובמקום שא. עיסה חציה של ישראל וחציה של נכרי אסור לאפותה כולה( קכד :ד

  מכשירי אוכל פש

כלי (ד - שלב). וגם בזה הלכה ואין מורין כן, וכן בהגעלת וליבון כלי, ט"א לעשותם מעיו"לא הכשירו כשא( שלא :ג
ואם (ה - שלד). ז מתלבן בליבון קל"ועי, מותר לחממו כדי לאפות בו מאכל בשר, רזל שאפו בו מאכל גבינהב

  ).הליבון הוא מחמת חומרא מותר בכל אופן

  ט"מלאכה שאיה לצורך יו

, ט ראשון כזית מכל מצה"יגמור בדעתו לאכול ביו, ואם לש. 'ולא לצורך ליל ב, אסור לאפות הספקות(ז -  קמה:ד
  ).ופן זה התירו הערמהובא

  ).צליה בליל פסח רק כדי לאכלו בו ביום(צה : ה

  מתוך שהותרה לצורך

ל "קיי(ח - עדר). ט"א לקיים המצוה בלא חילול יו"ודוקא כשא(ט - רמח). בהן לצורך מצוה עוברת' ובלבד שיהי( רמז :ב
או באותו יום בלי , חרכ כשאפשר לקיימה למ"משא. ט"דלצורך מצוה עוברת הוה כהנאת הגוף שהותרה ביו

  ).ט"חילל יו

  מלך מלכי המלכים
  ).מ" ממה–ה "הקב,  שרים העליונים–מלכי המלכים ,  שלמטה–מלכים ( קיט :הג

  מלכות שמים
  ).אין להזכיר מלכות שמים, במקום שמבקש על מלכות בית דוד( קס :הג

  מלקות
  מכת מרדות

  ).הבועל ארוסתו בבית חמיו( תיג :ד

  מן
  ).באלושירד ( קיג :הג

  מהגים
  אל תטוש תורת אמך

, כ נהג בעצמו"אא, א כן במנהג שאינו חשוב"א(שפז ). פ קודם חצות"מלאכה בע(ז - שעו). מצה כפולה ונפוחה( ריז :ד
  ).והוי כנדר

  לא ישה מפי המחלוקת

לא , ותהולך למקום שנהגו לעש(ג - שפב). ובשאר חומרות, פ"הולך למקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בע( שפ :ד
  ).במנהג של איסור דרבנן(שפד ). א יעבור על מנהגו ויעשה"ואם א, יתראה

  מטעם דר

  ).מתי מנהג הוא מטעם נדר(ז -  שפד:ד



לו  )המצות מנין(מפתח ענינים 

  ).הבא מחוץ לעיר מחוייב לעשות כתקנתן(ר - קצט: ה

  מקום שהגו

היוצא (פ - שעז). פ"הכהדלקת נר לכבוד יו, ג"ט שני ש"יו, ש"הפלגה בע, אכילת צלי בליל פסח, פ"מלאכה בע( שעו :ד
יוצא עם , להשתקע, לאחר זמן, דעתו לחזור מיד, ממקום שנהגו לעשות מלאכה למקום שנהגו שלא לעשות

היוצא ממקום שנהגו שלא לעשות למקום (ב - שפא). ה"ח ובפני ע"בפני ת, במלאכה ובשאר החומרות, אשתו
  ).בא למקום שאין בו מנהג(פה ש). אין דעתו להשתקע, הגיע לתחום ודעתו להשתקע, שנהגו לעשות

הדלקת נרות לכבוד . ל"ט שני של גלויות בחו"יו. פ"מלאכה בע. ש"הפלגה בע. בענין אכילת צלי בליל פסח(קצט : ה
  ).פ"יוהכ

  מין המצות
  ).ר"ם ובשוע"ברמב, חמץ ומצה( א :א

  מסייע
, בכוס של ברכה, ניקף, ות שבתבמלאכ, או יש בו ממש, לאיזה הלכות אין בו(שעב - שסט). אין בו ממש( קפ :ד

  ).ולענין ברכה, לשמה כשמסייע לנכרי

  מסייע ידי עוברי עבירה

  . שע. נה:ד

  מעות חטים
להפריש (כה ). לכל עני צריך ליתן מצה(טז ). הבא להשתקע. יום חשוב בן עיר' ל. ח חייבים"אפילו ת(טו -  יד:א

  ).מהקמח לפסח ולתת לעניים

  מעשר
  ביעור

  ).פ"ו בערב אחשפ א"בע(ל -  כט:א

  מצוות
  .ע אין מעבירין על המצות"עיי

  ).לאו ליהנות ניתנו. מ( רט :ב

  ).ל"כנ(קפו ). דרבנן מבטל טעם דאורייתא. ז"אין מבטלין זא(ו - קעד: ה

  חבילות. אין עושין מ

  ).מצות על כוס אחד' אין עושין ב(ט - ריח. קנג. ס: ה

  'אתעביד בה חדא מצוה כו

  ).היסק המצות מערבות הלולב, ושענותשריפת החמץ בה( רטז :ב

  ).מיחץ לאפיקומן(ט - קיח: ה

  הידור

  ).בדמים יקרים(קט : ה

  כווה

ס "אם מצות מד. או שלא ידע שהוא פסח או שהוא מצה, או שכפאוהו. כשאכל בלא כ, במצה ומרור(קצא - קפז: ה
  .).צריכות כ

  לשמה

  ).וכן כשמחפש מחט בעת בדיקת חמץ. גמורז צדיק "ה, בני' בשביל שיהי. האומר סלע זו לצ( קלט :א

  מצוה הבאה בעבירה

שמקיים , כל זמן שאינו יוצא בהחזרת דמיו, אינו יוצא בגזול, ל שלו"אף שאצ, מינים בשאר מיני החג' תפלין וד( נ :ד
  ).ס"גם במצוה מד(נח ). י גזל"ע. המ

  מצוה בו יותר מבשלוחו

  . פט:א

  . מ:ד

  מצוה מדברי סופרים

  ).ן דאורייתא תקוןכעי( נח :ד



לז  )מצות(מפתח ענינים 

  מצוה שבעבירה באה לידו

ואם נקנה ביאוש ושינוי . שאינו אלא מנאץ, לא יברך על המצוה שבעבירה באה לידו, אף שגזל וקנה בשינוי( נ :ד
  ).י עבירה באה לידו"לא נחשב שע, כשהוציאה מרשות לרשות(נה ). רשות יכול הקונה לברך עליו

  מצוה שצריכה להיות שלו

, כשמשאילו מתי אמרינן אדעתא דהכי השאילו(ז - נו). דסכות וציצית הן דוקא בשלו' מינים בא' ומצה ודחלה ( נ :ד
  ).בקידושין, בלולב, במצה, בציצית. מ להחזירו"כמתנה ע

  מצוות לאו ליהות יתו

  . נה:ד

  ת"עשה דוחה ל

אבל לא כשאפשר , ימה למחרת אף שאפשר לקי"עשה דוחה ל(ח - רעז). ת"ת אין דוחין עשה ול"עשה ול( רמו :ב
  ).לקיים שניהם היום

  שלוחי מצוה אין יזוקין

  ).ורק בשעת עשיית המצוה, רק במקום דלא שכיחא הזיקא(ט -  קלח:א

  מצות
  ).מצות(ע סדר של פסח "עיי

  ).פחות מעובי טפח(ז - שו). פ או פחות"כזית בכא, תערובת חטים ואורז ושאר מינים( צב :ב

אם , עיסת כלבים. מ(ט - מח). קשה ורכה, עבה ודקה. מנהג עשיית מ(ה - מד). ו במין חביבא, מצוה בחטים( ב :ד
  ).גם לרועים יוצאים בה' עשוי

בשאר ימים ולילות אינו מוזהר אלא שלא . מצותה רק בלילה ראשון(ג - קצב). עבות ורכות, דקות וקשות(קנט : ה
  ).ל"נכ(קצז ). וזהו שבעת ימים תאכל מצה ולא חמץ, לאכול חמץ

  ).פ קודם חצות"אפייתה גם ע( קפד :הג

  אפיית המצות

על (קצט ). על הנייר(קצח ). על טפקא של חרס ובאלפס(ח - קצז). ל"כנ(קלד ). המנהג לאפות קודם הפסח( טו :ד
והיינו כשאין בצק , אפייתה נגמרת כשאין חוטין נמשכין(ד - רב). בגומא שבקרקע(ר ). הרמץ ובחמה ובאלפס

  ).והמרדה נאסרת רק לכתחלה. ויש אוסרין אם הוציאה קודם.  וקרמו פניה,נדבק באצבע

  גזול

י עבירה באה "שע, יוצא בה ולא יברך עליה, אם קנאה בשינוי(נב ). ל אם גזלה"ואצ, אינו יוצא כשאינה שלו(נא -  נ:ד
). יברך עליה, ירה לגזלןהחז(נה ). קנאו ויברך עליה, נתייאש ומכרו לאחר(נד ). נתנה לאחר יברך עליה(נג ). לידו
  ).י עבירה באה לידו"לא נחשב שע, כשהוציאה מרשות לרשות(נה 

  דברים הבאים לידי חימוץ

דוקא כשבא לידי (יא ). שאינם באים לידי חימוץ, ולא מאורז דוחן וקטניות, מיני דגן' ח רק מה"יוצאים י(ב -  א:ד
  ).ל"כנ(רכא ). נילושה במי פירות אינה באה לידי חימוץ(מד ). חימוץ

  .ראה להלן אצל מי פירות

  דקות

  ).או דקין וקשין, כעובי אצבע, טוב לעשות דקין, פחות מטפח(קצא - קפט). אסור לצייר בהם( קפח :ד

  הפגת טעם המצה

נתפררה וחזר (יח - תטז). שלא לקטף במי פירות אחר אפייתן(רלא ). לא ישרה המצה במי פירות או מרק(ח -  רז:ד
  ).ספק אם הפיג טעם המצה, ולש במי פירות

  .ראה לקמן אצל מצה עשירה

  חליטה

  ).אבל לא בבלילתה רכה, עשירה.  מ–בבלילתו עבה (ז -  מו:ד

  ).חליטה(ח חמץ "עיי

  טחיה

הצנעת . ניקור הרחיים(מ - לח). בדיעבד כשר. להמתין יום או יומיים עד הלישה(לו ). מים, רחיים של יד(ט -  כח:ד
  .).לראות בעצמו הט. לא לטחון בבית שטוחנין תבואה לתותה.  יום'קודם ל. ט. קמח הראשון

  כפולה

ומשוח , וכדי נטילה ממצה הנוגעת, ובפסח אוסרת כל מצה זו, קודם הפסח אוסרת כדי נטילה(ריג - רט. קצא.  קנג:ד
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זה אין אם הכפל אינו דבוק זה ב(רטו - ריד). לכתחלה לא יגעו המצות בתנור זו בזו(ריד ). בשמן אוסרת כולה
, ואין להסיק התנור והמרדה, ואין לאסור תערובת, אין לה עיקר בגמרא(ריז ). כ לא קרמו פניה"אא, לאסור
  ).פ מותר"עעה

  לישה

, או תחת הרקיע ביום המעונן, לא ללוש במקום השמש(ל - קמח). לא להשהות אפילו רגע(צב ). בכלי נחושת( עז :ד
ואם הוחמה העיסה אסורה , ולא בחדר של תנור החורף, י התנורלא ללוש אצל פ(קנ ). או כנגד חלון פתוח

הניחוהו בלא עסק הילוך מיל .  אפילו כל היום–כל זמן שעוסקין . לא להניח העיסה בלא עסק(קנא ). באכילה
להתחיל (קנד ). שפשוף בידים מחמם את הבצק(קנג ). בעסק גמור אין השהיות מצטרפות(קנב ). ז חמץ"ה

יבוא לחימוץ , ובמקום חם, כשנתחמם הבצק(ז - קנז). לפני שגורפים אותו, וסק התנורהלישה עד אחר שה
ואם הכסיפו .  סדקים אפילו לא נתערבו ואפילו במקצת העיסה–סימני חימוץ (ט - קנח). בפחות משיעור מיל
לעיסה ובין ניקוי כלי הלישה בין עיסה (ז - קסב). צינון הידים במים ושפיכתן(קסא - קס). פניו הוא חמץ נוקשה

ומניעת סדקים , נקיון הכלים(ד - קעא). שמחממים, לא ליתן העריבה על כר וכסת של צמר(קסח ). היסק להיסק
ערה ). לא להשהות אפילו רגע(רמט ). ז חמץ"הניחוהו בלא עסק הילוך מיל ה(רכד ). בשלחן ובעריבה ובמרדה

תלא ). כשיפסוק צריך לטוחנו וללושו מיד ולאפותוו. קמח או דגן שנפל עליו דלף כל היום אינו בא לידי חימוץ(
  ).ל"כנ(ו - תלה). בשנים האחרונות נתפשט המנהג למהר מאד בלישת מצה קשה(

  .ע חמץ"עיי. ציורים. ראה לקמן אצל מצה שמורה

  לתיתה

ל אינו כל זמן שבול(פ - רעז). ומותר להשהות אם טחנו מיד, והגאונים אסרו, חטים מדינא דגמרא. מותר ל(ג -  לב:ד
  ).ואם שהו מיל אחר גמר הלתיתה נתחמצו מספק, כל זמן שלא נתבקעו, בא לידי חימוץ

  מבושלת

  ).אין יוצאים בה( קע :ב

  ).אין יוצאין במבושלת(תטו ). ויש להחמיר גם בכלי שני, אין יוצאים במצה מבושלת בכלי ראשון(ט -  רח:ד

  . ראה לקמן שרויה ומבושלת

  מולייתא

  ).רק זרעונים כתושים, ות מולייתאלא לעש(ג -  קצא:ד

  מי פירות

  ).פ"נהגו שלא ללוש במ( קסט :ב

שהיא מצה עשירה , פ אינו יוצא בה"נילושה במ(רכא - רכ). 'כ בטל בס"אא, נילושה במי פירות אין יוצאין( רד :ד
וכן אם , ם בהאין יוצאי', פ היא מצה עשירה ואינו בטל בס"נתערב בה מעט מ(ט - רכח). ושאינה באה לידי חימוץ

  ).פ"קטף במ

  ).יין שתסס נתבטל המים שבו(ב - מא: ה

  ).מי פירות(ע חמץ "עיי. שרויה במי פירות. להלן אצל מצה עשירה. הפגת טעם המצה. ראה לעיל אצל דברים הבאים לידי חימוץ

  מים

לא לשאוב בכלי חרס  (עה). י ישראל גדול בן דעת"שאיבה ע(עד ). ולא בפושרין או חמין, לשים רק בצוננים( נט :ד
מן (ח - עז). שאיבה לשם מצות מצוה(עז ). ולא בכלי נחושת, לא לשאוב בכלים שהיו בהם מי פירות(עו ). ישנים
חמין (ג - פב). נצטננו מותרים, מים שלנו שנעשו פושרין לא ילוש בהם(פא ). אבל לא מהפשרת שלגים, הנהרות

צז ). יש מתירים לערב מים חמים ברוב מים שלנו(פד ). תדעו'  ב–לש בחמין בשוגג . דעות'  ב–שנצטננו 
  ).כשנותן המים לקמח יאמר לשם מצת מצוה(

  מים שלו

פ מחצות "או עכ, ומצטניים בלילה בתלוש, א מטעם שמעיינות רותחות מעט בחורף"י, ש"תיקנו ללוש במ(סה -  ס:ד
ולכן , ומצטננים ביום במחובר, ילהא מטעם שמעיינות רותחות מעט בל"וי. ולא משנה מתי שאבו, ש"עד עה

ולא ללוש , ש"לשאוב בביה, הסברות' ומחמירין לכתחלה כב. ולא משנה מתי לשים העיסה, ש"צריך לשאוב בביה
שלא יזרח עליהם השמש , ויותר טוב תחת התקרה, הלנת המים במקום קר(סו ). וכן בנהרות. עד שיאיר היום

סח ). ובלילה יכסה שלא יפול לתום דבר חימוץ,  המעונן יכסה במפהכשמוליכם תחת השמש או יום(סז ). בבוקר
ישאבו , ורוצים לאפות בליל פסח, כשערב פסח חל בשבת(עא - סט). מותר לשאוב בבת אחת לימים רבים(

מים שלנו בביתו בעת (ג - עא). או ממים שיש בביתו, י נכרי"ש ע"או ביה, ש"לפני ביה' או ביום ו', ש ליל ו"בביה
ישים לתוכו (ד - עג). בפרט במים שלנו למצות מצוה, שומר מצוה לא ידע דבר רע, או מת בשכונתו, התקופה

ד "בשעה. עבר ולש במזיד קנסו לאסרו(פ - עט). מי בור מרוצף(ט - עח.). ויוציאו אחר ת, י חוט"ברזל נקי ע
  ). התירו
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  מלח ותבלין

ואם לא , א שהוא כמי פירות"וי, תח וממהר להחמיץמטעם שהמלח כרו, ל"כנ(ו - פד). שלא ליתן מלח בעיסה( עג :ד
כ אינו "אא, שלא ליתן תבלין בעיסה(ח - פז). בעיסת מי פירות יש להתיר בדיעבד(ז - פו). אפה מיד יש להחמיר

נפל סיד יש לחוש (צא ). י התבלין היא מצה עשירה"במצת מצוה יש חוששים שע(צ - פח). חריף והוא כתוש
  ).שמחמם

  מצה עשירה

  ).נילושה במי פירות(ט  קס:ב

עירב תבלין יש חוששים שהיא (צ - פח). אבל לא כשעירבו מי פירות ובאשישה ובחלוטה, יוצאין בסולת(ו -  מג:ד
וכן כשעירב בה (ט - רכח). נילושה במי פירות(רכ ). במילוי זרעונים כתושים(קצג ). אבל לא במלח, מצה עשירה

אם טעם (תיד ). פ"כ יכול לאכלה בע"וא, אינו יודע בה(תיג ). פירותוכן כשמקטף במי ', מי פירות ואינו בטל בס
  ).ספק מצה עשירה, נתפררה וחזר ולש במי פירות(יח - תטז). פ אינו נרגש אינה מצה עשירה"המ

  ).נהגו שלא ללוש במי פירות(קצז . קכא: ה

  ).ט"לסעודת יו( קלא :הג

  .ויה במי פירותלקמן אצל שר. מי פירות. ראה לעיל אצל הפגת טעם המצה

  מצה שמורה

השמירה היא (כו ). הכרזת לשם מצות מצוה(כה ). ימי החג' או לאכילה בז, לשם מצות בערב תאכלו מצות(ד -  כג:ד
מתי (ל - כט). שישראל בן דעת ישמור כשנכרי טוחן, נהגו לשמור משעת טחינה(ח - כז). העסק בידים שלא יחמיץ

טוב להחמיר כדעת האומרים שמצת (לא ). סולת. נחתומים. לין לרחוץרגי. מותר מעיקר הדין ליקח קמח מהשוק
ב - קמא). מן הסתם לא נזהר יפה מחמץ, אם לא אפאן לשם הפסח(קלב ). מצוה צריכה שמירה משעת קצירה

ובאפיקומן ספק דברי סופרים , י קטנים"בשאר המצות יש לחוש שנעשו ע. י ישראל גדול בן דעת"הלישה ע(
ד יסייע "ובשעה, העיקר כדעת הפוסקים דלא סגי במה שהנכרי לש והישראל בן דעת משגיח(קפ - קעה). להקל
ראוי לכל (קפב ). בשאר המצות סגי בהשגחת ישראל. בניקור יש להסתפק. ו עדיף מנכרי"חש(ב - קפא). בלישה

  ).אדם להטפל במצוה ולהשגיח

  .קנה: ה

  פוחה

ואין לאסור , אין לה עיקר בגמרא(ריז ). וגדול כאצבע,  עלהוצד העליון' נוהגין לאסור עם נחלק לב(ז -  רטו:ד
  ).פ מותר"עעה, ואין להסיק התנור והמרדה, תערובת

  סובין ומורסן

כ לש הקמח עם הסובין ומורסן "אא, אין נקראים לחם ואין יוצאין בהן, אף שיכולין לבוא לידי חימוץ(ב -  מא:ד
  ).שלהם

  עיסה

ימדוד בריוח כדי שיוכל להפריש חלה ', אם לש רק עיסה א(ה - צד). ור חלההעיסה גדולה משיע' לא תהי( צב :ד
יש מתירין עיסה גדולה בתנור גדול (ח - צז). שישאר קמח ויבוא לידי חימוץ, לא לדחוק הקמח(ו - צה). בברכה

חוששים , הוספת קמח בעיסה רכה(ע - קסח). שהו שיעור מיל יש להחמיר(צח ). ויש להחמיר, והרבה עוזרים
  ).להרחיק הקמח מהעיסה(קע ). ובדיעבד לא יתנו לדבר לח. א נילוש יפה ולא נקלה יפהשל

  ערב פסח

, ד אופין כמה חדשים קודם"ובשעה. פ חצי שעה אחר חצות"נהגו לכתחלה ללוש מצות מצוה בע(קלב -  קל:ד
אסטניס (תז ). מכמה טעמים, ולא במוצאי שבת, ש"פ בשבת ילושו בע"כשחל ע(ד - קלג). ושולחין למרחקים

  ).פ שיאכל מצה לתיאבון"יתענה בע

  ).ערב פסח(ע פסח "עיי

  ציורים

  ).בדיעבד מותר(קפט ). ל"כנ(ח - קפז). י דפוס"אין עושין סריקין המצויירין אף ע( קלח :ד

  קמח

א של. לא להניח היד על הק(צו ). שלא יחממו, לא לישב על השק, או זה על זה, לא להניחו על סוס וחמור(ח -  לו:ד
  ).יאמר לשם מצת מצוה. כשנותן הק. יחממו

  ).קמח מצה וקליות(ע חמץ "עיי

  שרויה ומבושלת

טעם (ז - תלא). או נתמסמסה פחות מכזית אין יוצאין, ואם נמחו, ע יוצאין בה"שרויה במים פחות ממעל(ח -  רד:ד
. פ"להקל באחש. ם המקיליןאין למחות בהמון ע(ט - תלח). חילוק בין מרק לקניידלאך. מנהגינו להזהר מזה ביותר



מ  )מקום(מפתח ענינים 

  ).אין להחמיר במי פירות

  ).נזהרים ביותר(קמט ). ביין שמעורבים בו מים, בטיבול כורך( קמד :הג

  .ראה לעיל אצל מבושלת

  שרויה במי פירות

ימים ' המנהג שלא לקטף בב(רלא ). או מטעם שמפיג טעם המצה, א שאין יוצאין מטעם מצה עשירה"י(ח -  רד:ד
  ).שמא יקח למצת מצוה, ר אפייתןאח, הראשונים

  .מצה עשירה. מי פירות. ראה לעיל אצל הפגת טעם המצה

  תערובת דגן וקטיות

פ "ובפחות מכזית בכא, פ מועיל שיבוא לידי חימוץ"בכזית בכא. ולא שאר מינים, אורז נגרר אחר החטים(יא -  ז:ד
  ).מועיל שנהפך טעמו לדגן

  מקום
  ).עולם מקומושל עולם ואין ה. הוא מ( פה :הג

  מפי הרואים; מראית העין
  ).משנה לחברתה, לכן לא יגעיל רחת של פסח( קסח :ג

  ).כרכום של ישראל בפסח(רב ). דבש של ישראל בפסח( רצב :ד

  מת מצוה
  .ע לויית המת"עיי

  מתן תורה
  ).'ל כדעה הג"וקיי. סיון' מ בו"נב ליצי. סיון' מ בו"נא ליצי. סימן' מ בז"נב ליצי, דעות בגמרא' ג(ח -  כז:א

  מתה
  ).מקח וממכר(ע מלאכות שבת "עיי

  על מת להחזיר

  )החמירו חכמים בחמץ, אינו בתור תנאי' אפי(כד ). אבל לא בחמץ, מועלת בכל התורה(ג -  כב:ג

  שאלה

  ).מ להחזירו"כמתנה ע' שיהי, מתי אמרינן אדעתא דהכי השאילו(ז -  נו:ד

  אמות
  .ע עד אחד"עיי

' וכן אינו נאמן לומר שלא הי(שעא - שע). כ ברי לי שלא התערב"אינו נאמן לומר אח, תכוין לפסחכשלא נ( שסא :ב
  ).הכלי בן יומו

  אשה

כשהוא בידה (ש ). אם כבר ביטל, על בדיקת חמץ. נ(רצט ). בטרחה יתירה וספק איסור נאמנת רק בדרבנן(ה -  צב:א
  ).ת רק בדרבנןבטרחה יתירה וספק איסור נאמנ(שא ). גם באסורי תורה. נ

  מסיח לפי תומו

  ).ואם מוחזק לנאמן בעיניו אסורות. אינו נאמן אחר שמכר ויצא מידיו( רפה :ד

  קטן

שטו ). אם כבר ביטל, על בדיקת חמץ(רצט ). ורק באיסור דרבנן ובידו לתקנו, נאמן אף באתחזק איסורא(ה -  צב:א
  ).שיש בו דעת(

  דרים
  . שבועות).מטעם נדר(ע מנהגים "עיי

  ).ל"כנ(רעט ). חלים אפילו על המצוה(מד : ה

  התרת דרים

  . שפז:ד



מא  )ידים נטילת(מפתח ענינים 

  טילת ידים
  ).נטילת ידים(ע סדר של פסח "עיי

  ).לפני בדיקת חמץ( צז :א

הפסק (ה - קמד). לטיבולו במשקה(ו - פה). נקיון בעלמא. ברכות ותלמוד תורה. תפלה. בדיקת חמץ. לקידוש(נה : ה
הסיח (ריג ). ד"י לסעודה אלא בשעה"אין להפסיק בין נט. ו מועיל לפתכשנוטל לטיבולו במשקה אינ. ההגדה

  ).י"צריך נט, דעתו וחוזר לאכול

  ).יקח הכלי ביד ימין ויתננו לשמאלו וישפוך על ימינו תחלה( לז :הג

  ידוי
  ).פ אחר חצות משמתין אותו"העושה מלאכה בע( שסח :ד

  יסן
רק , צדוק הדין והספד, תענית יחיד ורבים, אב הרחמים, הזכרת נשמות, צ"צו, ר"יה, ר"והו, אין בו תחנון(יח -  טז:א

כולו , יצא רובו בקדושה, וימי הפסח, ט קרבנות הנשיאים"יו(יט ). ומספידין לחכם בפניו, ח וקדיש"דורשין על ת
תענית (כא ). ןח ניס"ר' אפי, אבל יש בו תענית חתן וכלה. ח אייר"ער' אפי, אין בו תענית יארצייט(כ ). ט"כעין יו
  ).א"ואין אומרים בו למנצח יענך ואא, ט"פ יותר יו"ע(כב .). בחדש נ, ותענית לתעניתו, חלום

  כרי
פת פלטר ). לצורך נכרי(מלאכת יום  טוב . מכירת חמץ. מכירת בהמה המבכרת. מאכלי נכרים). מנכרי(גזילה . גבינת נכרי. אמירה לנכריע "עיי
  ).מכירה לנכרי ופדייתו( תערובת חמץ ).נכרי(שומרים . תשליחו). נכרי(קנינים . נכרי

  כותים

  ).ל"כנ(צח ). בזמן שהיו כישראל( צה :ב

  רות
  ).נרות(שבת ). נר(הבדלה ). לאור הנר(ע בדיקת חמץ "עיי

  ).הוא של שמן. סתם נ( קמח :א

  שואין
  ).סעודת מצוה(ע סעודה "עיי

  ).ונקראת סעודת מצוה, לה יפהזיווגן עו, ה"ה לע"ח ובת ע"ח לת"בת ת( קפד :ב

  שים
  ).נשים(סדר של פסח ). אשה(נאמנות ע "עיי

ח - רלז). ת"חייבות באכילת מצה מה. חייבום במצות פסח לפי שאף הן היו באותו הנס. ג"ע שהז"פטורות ממ(לח : ה
  ).מלבד הלל של ליל הסדר, פטורות מכל הלל(

  סדר של פסח
  ).לא יתחיל קודם ודאי חשיכה(תכה ). וקותלהקדים הסדר שלא ישנו התינ( קלד :ד

אין מקפידים לאיזה רוח (ל ). אין דבר ריק בהם(יח ). ה יעזור"והקב, במשך הסדר יש לבקש על רוחניות( יח :הג
  ).ישב

  אפיקומן

  ).ס"חיובו מד( קמב :ד

פ - קעט). פחתאו כורכים במט, שמצניעים תחת המפה, פורסים חלק הגדול ממצה האמצעית לאפיקומן(כ - קיט: ה
שלא לאכול מדאי (ד - רג). אבל חומרא יתירה היא שלא להפסיק בינם. יכוין בברכת על אכילת מצה גם על א(

ח - רז). ח" לא יצא י–נפשו קצה .  אינו מן המובחר–אינו מתאוה כלל .  מצוה מן המובחר–על השובע . לפני הא
א שצריך "י(רט ). כזיתים' לכתחלה יאכל ב(ט - רח.) ונקרא א, ולא יאכל אחריו, זכר לפסח שנאכל על השובע(

ריב - רי). ונוהגים להוציאו מתחת המפה, יש כורכים במטפחת ומשלשלין על כתפיהם(י - רט). לאכלו בהסיבה
נזכר אחר (ד - ריג).  אחר מים אחרונים–נזכר שעדיין לא אכל האפיקומן (ג - ריב). ליזהר לאכלו קודם חצות(

נזכר אחר שהזכיר השם (כ - ריח). נזכר אחר שהתחיל הלל(י - ריז).  שבירך על הכוסנזכר אחר(ז - ריד). ז"בהמ
ושאר . מים מותר. משקין משכרים אסור. איסור שתיה אחר א(ה - רכד.). איסור אכילה אחר א(ה - רכג). בחתימה
. נו הפסקכשבני חבורה ערים אי. שינה באמצע א(ח - רכו.). שינוי מקום באמצע א(ו - רכה). דעות'  ב–משקים 

' איסור שתי(נ - רמח). מקומות' אסור לאכלו בב(רלט ). אינו הפסק. לפני שהתחיל לאכול א. נתמנם אינו הפסק
ולברך , בבית אחר. יכול לעקור מסעודתו ולאכול א(רעז ). מהדרין לא לשתות' בליל ב. ב מותר"מים וכיו. אחר א



מב  )פסח של סדר(מפתח ענינים 

  ).ז"שם בהמ

). שלא יבואו לאכלו, נוהגים לכרכו במפה ולהניחו בין הכרים. ריכת האכמה מנהגים הובאו בראשונים בכ(ס -   נח:הג
בעת ברכת המצה (קלח . ז- פו.). אין נוהגים בחטיפת הא(סא ). דברים הנאכלים אחר הסעודה, אפיקו מן(סא - ס

, כשעדיין מתאוה קצת,  מצוה מן המובחר–על השובע (קנא ). אבל נזהרין מהפסק שיחה. יכוין לפטור גם הא
ולא תקנו גם . או שיתנה', ומספק טוב לאכול ב. א למצה הנאכלת עמו"וי, פ"זכר לק(קנב ). ינה אכילה גסהוא

כדי לא לבטל , ף לאסור אף שאר משקים"אם דעת הרי. אחר א' איסור שתי(ה - קנג). שאינו אלא דרבנן, מרור
קנו ). בהסיבה(קנה ). כ"אחוישתה קודם שלא יצמא . 'נוהגים כדעת המחמירים אף במים ובליל ב. טעם הא

  ). חומרא–קודם חצות . זיתים' כזית או ב(קפד ). קודם חצות(

  ארבע כוסות

כוס . ואינו כמוסיף על הכוסות, פוטר יין שבסעודה' כוס ב(כא - כ). לשונות של גאולה' ד(ח - יז). בלילה ממש(ו - ה: ה
והוי , אסור לשתות' לד' בין כוס ג. ף על הכוסותוהוי כמוסי, צריך לברך' לב' אם לא התכוין לשתות בין כוס א' א

, יין חזק צריך רביעית אחר מזיגה(ד - כב). 'נחשבות כוס א, שתה אותם בלא הפסק(ב - כא). כמוסיף על הכוסות
' כוס ד(ט - כח). או רוב רביעית, רובו, שתיית כל הכוס(ח - כו). שתאן חי לא קיים מצוה מהמובחר. עריבה' שתהי

א בכדי שתיית "וי, פ לא יפסיק בכדי אכילת פרס"ועכ, אחת' ישתה בשתי(ל - כט). ברכה אחרונהל, צריך רביעית
צריך (ב - לא). נראה כמוסיף על הכוסות' במקום שיצטרך לברך ויהי, ולא ישתה מספק עוד כוס(לא ). רביעית

זכר , אחר יין אדוםלחזר (מ - לט). כוס מלא לכל אחד(ה - לד). א חייב לשתות"כ(א - לב). לדחוק עצמו לשתותם
אפילו עני (מח ). ממשקים החשובים, על חמר מדינה(ח - מד). יין צמוקים(מד - מ). י"פרעה שוחט בנ' לדם שהי

שטיפת . דרך חירות, מזיגת כוס ראשון(נא ). כוסות' נר ביתו קודם לד(מט ). כוסות' ילוה או ימכור כסותו לד
הטעמים (ע - סז). יבדיל שלא יהא נראה כמוסיף על הכוסותמתי , ז"שכח להבדיל ביקנה(סד - ס). והדחת הכוס

ולא לחוש שמא ', לב' באיזה אופן אפשר לשתות בין כוס א(עד - ע). 'וב' צ לברך ברכה אחרונה על כוס א"שא
). סיכום ההלכה של נראה כמוסיף על הכוסות. ושלא יהא נראה כמוסיף על הכוסות, ושמא יסעד הלב, ישתכר
' בין כוס א(קמא - קלז). אין מברכים על המצוה(קלג ). צ שטיפה והדחה"א. דם ארבע קושיותכוס שני קו(ה - קכד
אף הסוברים (ג - קמב). כוסות' סיכום פרטי ההלכות של ד. אבל תקנו לברך על כל כוס, לא נחשב הפסק' לב

 לא יברך על ,ז"הוצרך לברך שוב בהמ(רטו ). שתייתו בבת אחת(קנח ). סגי בברכה אחרונה אחת, שהוא הפסק
יש לעשות מצוה בכל (רכט ). ואין להפסיק בין גמר ההלל לכוס. ל"כנ(ריט ). שלא יהא כמוסיף על הכוסות, הכוס

חוץ , לא ישתה' לד' בין כוס ג(רלב - רל). כוס זה צריך לבדוק אם צריך שטיפה והדחה(רל ). ז"לבהמ' וכוס ג', א
הפסק בינם באמירת (ה - רמד). על גמר ההלל וההגדה' וס דכ(רמא ). 'ואם הפסיק באמצע כוס ג. ב"ממים וכיו
' יש לו ב(רסח ). יקדש עליו' יש לו כוס א(רסז ). מי שאין לו יין יקדש על הפת(רסב ). כוס חמישי(רמט ). פיוטים
  ).' ישתה כולם בליל א–כוסות ' ד. ז והגדה על היין" קידוש ובהמ–כוסות ' ג. ז על היין" קידוש ובהמ–כוסות 

אף (מא ). ס"מצותו מד. כוסות' וכל דיני ד, ולכן צריך לשתות הכוס בעצמו בלילה, כוסות' מד' הקידוש הוא א( מ :גה
גזירות ' ד, לשונות גאולה' כנגד ד(ב - מא). שהם מופסקים, אין מברכים עליהם. מ"הן היו באותו הנס של יצי

נב ). 'אותיות הוי' ד, כוסות נחמה' ד, ע"עניות אוהכוסות פור' ד, מלכיות' ד, כוסות פרעה' ד, קליפות' ד, פרעה
קודם ' כוס ד(ו - קסה). 'סגי בברכה אחרונה א, ע"תקנו לברך על כל כוס בפ(ט - קכח). 'שותה הכוס כולו ובבת א(

  ).נגד דוד יעקב יצחק ואברהם(קפב ). מלכיות' ד, כוסות פורעניות' כוסות נגד ד' ד. שפוך חמתך

  .חמר מדינה. ע יין"עיי. אליהוראה לקמן אצל כוסו של 

  ארבע קושיות

אם גם (ו - קכה). עקירת השלחן והקערה(ד - קכב). סיכום השינויים(ו - עה). השינויים שעושים כדי שישאלו(מט : ה
  ).אם לועזים(קכז ). 'אין אנו מטבילין כו(קכו ). ב שואל"בעה

  ביצה

גם כשחל (צו ). ואוכלים בתוך הסעודה.  או מבושלת'צלוי(צד ). בעא רחמנא למפרק יתנא. זכר לחגיגה(ב - צא: ה
, ק"זכר לאבלות חורבן בהמ, אכילתה בתחלת הסעודה(רד ). טיבולה במי מלח(קא ). אף שאז אין חגיגה, ש"במוצ

  ).טיבולה במי מלח. 'גם בליל ב

גם כשחל . מבושלת(כז ). ולא רק מטעם אבלות, ב בגבולין"גם בזה. בעא רחמנא למיפרק יתנא. זכר לחגיגה( כה :הג
  ).פ בשבת"ע

  ברכת אשר גאלו

  ).אף בלא כוס, כנגד ברכת שעשה נסים(רסז : ה

  ברכת השיר

  ).כשאין לו יין לא יאמר הברכה שבחתימה(רסז ). יהללוך או נשמת(ב - רמא: ה

  הא לחמא עיא

  ).ונוסחה, הגבהת המצות(ב - קכא: ה



מג  )פסח של סדר(מפתח ענינים 

  הגבהה

פ "הוא רק ע, מה שצריך להגביה הכוס באמירת והיא שעמדה(ה - צג). טפחים' הגבהת כוס הקידוש ג(ט -  לח:הג
אם צריך להגביה (קיז ). אף במקום שאין ברכה על היין, שלא יראה בשתו, כיסוי הפת לפני ההגבהה. הקבלה

- קכ). ולהניח ידו על המרור והכורך', והג' מנהגינו לאחוז המצות הב. המצה והמרור באמירת מצה זו מרור זה
  ).כיסוי הפת. ג"ברכת אשר גאלנו וברכת בפה, הלל, הכוס באמירת לפיכך. המנהגי (קכג 

  הגדה

  ).מ"סיפורי יצי( ו :א

יוצאים (לז ). על לחם עוני(לד ). שמיעתה מאחרים(לב ). 'של כוס ד. הלל וה(כב ). בתור תשובה לשאלות(ב : ה
צ ). ייב להיות בתור תשובה לשאלותאם ח(ז - עו). 'של כוס ד. הלל וה(סד ). אין לה תשלומין(נד ). בשמיעה

 לחם –על המצה פרוסה (קכ ). יוצאין בשמיעה מבעל הבית(ח - צז). הטעם שהצריכו אמירת פסח מצה ומרור(
כשמגיע ללפיכך ואל (ל - קכט). החזרת הקערה וגילוי המצות(ט - קכח). לא שאל אותו הבן כלום' אפי(קכו ). עני

). אבל לא באמירת פסח, מרור זה מגביה, כשאומר מצה זו(קלא - קל). מכסה המצות ומגביה הכוס, והיא שעמדה
  ).ומוציא הרבים. סומא חייב בה(קלו ). אין מברכים על המצוה(קלג 

נוהגין רק . הגבהת הקערה לפני אמירת הא לחמא(ב - סא). ויש גורסים אגדה, הודאה' או ל, ש והגדת"ע( יט :הג
מחזירין הקערה (ע ). הבן שואל מה(סו ). וכאן הבן שואל', יגת כוס בסילוק הקערה ומז(סה ). לגלות מקצת הפת

). ס"ת או מד" מה–אף הנשים חייבות (ה - עד). מ בליל הסדר"מצות סיפור יצי(עד ). והמצות לפני עבדים היינו
ליל מ ב"לסיפור יצי, מ בכל יום"החילוקים בין מצות הזכרת יצי(פ - עז). הטעמים שאין מברכים על מצוה זו(עו 

הטעם שאין מברכים (פ ). כל הלילה, לימות המשיח, במנין המצות, בינו לבין עצמו, בזכירה בעלמא,  בלב–פסח 
, מהם' סגי בא, בשעה שיש פסח ומצה ומרור מונחים לפניך(צ - פט). החיוב גם על כהנים לוים וגרים. על מצוה זו

  ). בישיבה–שפוך חמתך (קסו ). ירת פסח מצה ומרורח בלי אמ"אם יוצא י(קיז - קטז). אינו מונח על השלחן' ואפי

  .ראה גם לקמן אצל נוסח ההגדה

   הלל

טוב להקדימו (רי ). קריאתו מיושב. 'מפני שנחלק לב, אין מברכים(ג - קלב). אם אפשר להפסיק(עא ). באבל(ח : ה
ואף אם לא , והם יענושהגדול יאמר הודו ואנא ', מצוה לומר בג(ד - רלב.). הפסק באמצע ה(ריז ). קודם חצות
, אבל לא לאמר הודו, יכול ליתן רשות לקטן לומר אנא(ז - רלד). מ די באשתו ובניו שהגיעו לחנוך"ומ, אכלו יחד

ואף . ובכל אופן אינו יוצא בשמיעה מהקטן שפטור מהמצות. אפילו עונה אחריו, שהוא תחלת פרק הוא ביזוי
נשים (ח - רלז). ואינו מוציא, ובמצות דרבנן נחשב הקטן פטור, חיוב החנוך הוא על האב, שמחוייב מטעם חנוך

- רמב). אין מברכים עליו. 'על כוס ד(רמא ). ב מזמן"בעה. ל במקום הסעודה"אין צ. בזימון(רמ ). חייבות בהלל זה
  ).גמר ההלל והלל הגדול(ד 

). הטעמים שאין מברכים עליו(קכד ). אם היא משום שירה(קכג ). 'שאין קורין בפעם א, אין מברכים עליו( מא :הג
  ).ל" בלע–ושלאחריהם , מ" יצי–פרקים הראשונים . בישיבה(קכה 

  .ע הלל"עיי

  הסיבה

על צדו (יא ). ולא על ירך עצמו, או ירך חברו, עני ישב על הספסל(יא - י). דרך חירות כדרך המלכים(י ). באבל(ז - ו: ה
או , ולא בפני רבו בתורה, בפני אביו מסב(ד - יג). ז"זהאם מצות גם ב. באשה(יב ). אף באיטר, השמאלית דוקא

בשעת אכילת כזית מצה וכריכה ואפיקומן (יט - טז). הדיוט' הפטור ומיסב נק(טו ). עבד עברי וכנעני. מופלג בדור
אבל לא , בדיעבד מעכב במצה וכוס שני(כא - יט). בשאר הסעודה רשות. שהם זכר לגאולה וחירות, כוסות' וד

ותנאי במצות שהן זכר , ע"מצוה בפ(יח ). כוסות' נראה כמוסיף על ד' ויהי, ג"יך לברך עליהם בפהבכוסות שצר
, צ"במרור א(ב - קעא). בעת אכילת הכזית של המוציא(קסח ). ז"אם מצותה גם בזה. בדיעבד(יט ). לחירות
  ).בכורך(ב - קפא). ורשאי

קפג ). אפיקומן(קנה ). כורך(קמד .). צ ה"כרפס א(נו ). אלקיםויסב (נג .) אינה ה, על גביו, על פניו, ימין. ה( נב :הג
  .).צ ה"כרפס א(

  זרוע

צלוי ' נהגו שיהי(צד ). צואר העוף. בעא רחמנא למפרק יתנא בדרעא מרממא. זכר לקרבן פסח בזמן הבית(ג - צב: ה
  ).של טלה או צואר תרנגול. ימין או שמאל(ד - קג). על גחלים

  ).הסרת הבשר ממנו, ולא לאכלו, נוהגין לקחת מצואר עוף(כו ). מרממאבדרעא . זכר לפסח( כה :הג

  חרוסת

  ).ענינו לבטל הארס שבמרור. פ"יש נוהגים שלא לאכול ממיניו בע( תכג :ד

לפניו בעת אמירת (צא - צ.). אם אפשר לטבל הכרפס בח(עה ). לרככו במשקה אדום זכר לדם מכה ראשונה(מ : ה
ופירות שנמשלו , ומערבים בו תפוח, כמו טיט(קטו - קיב.). כום פרטי מצות החסי. זכר לטיט ולתפוח, ההגדה
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ע - קסז). הכנתו כשחל בשבת(קיז - קטז). כ ביין אדום"ומרככים אח, ותבלינים קידה וקנמון, ואגסים, ישראל
ים ואין מברכ. ונשאר הטעם משום מצוה זכר לטיט, בינינו' שהיא התולעת שאינה מצוי, להמית הקפא שבמרור(

  ).אם לטבול בו הכורך(קפא - קפ). שבטל למרור, עליו

ן "מיני אב, זכר לדם מכה ראשונה, כ מרככין במשקה אדום"אח, י"פירות שנמשלו בנ, קיוהא, זכר לטיט(ח -  כז:הג
שהיא טפלה , הטעם שאין מברכים על מצותה(קמב ). קודם הטיבול ירכך ביין שבכלי(קמא ). זכר ללבינה, ץ"ע

  ).ל"כנ(קפג ). פ"נזהרין שלא לאכול המינים מבוקר ע(קנ ).  דבר קשה יותר ממלאכת הטיטשאין, למרור

  טיבול

טיבולים ' ב(סט ). א מכוין להוציא גם המרור והמרור שבכורך"בברכת בפה. ולא בחרוסת, במי מלח או חומץ( נה :הג
  ).אין טובלין המצה במלח(מ - קלט). במשך הסדר

  יחץ

ומקצתה , או כורכים במטפחת, שמצניעים תחת המפה, חלק הגדול לאפיקומן,  כרפסאחרי אכילת(קכא - קיח: ה
  ).לומר ההגדה על לחם עוני, מחזירים בין שתי השלימות

חלק הגדול לאפיקומן . פורסין המצה בתוך המפה(נח ). מצה האמצעית. לפני תחלת ההגדה על לחם עוני( נז :הג
  ).גבורות' המתקת ה, תשוברים לחמש חתיכו(ס ). שהוא במקום הפסח

  .ראה לעיל אצל אפיקומן

  כוסו של אליהו

  ).להעיד על קיום מילה, שיבוא לבשר הגאולה(ז - רמה: ה

 להעיד על המילה –הטעמים (ה - קסג). רבותינו מזגו בעצמם. חוץ מזמנים מיוחדים, ז"מזיגתו אחר בהמ( קסג :הג
בעת מזיגת , לפני אמירת סיום ההלל, חת הדלתטעם המזיגה קודם לפני פתי, לבשר הגאולה, המעכבת הפסח

והמסובים מנגנים , לבקבוק) שהוא פגום(ר מחזיר היין מהכוס "האדמו, אחר אמירת לשנה הבאה(קעט ). 'כוס ג
  ).לי אתה- א

  כורך

  ).ס"חיובו מד( קמב :ד

ז צריך לאכול המצה "בזה. ולחבריו יכול לאכלן בנפרד, ב להלל אוכלן ביחד"בזה(ז - קעד). ממצה שלישית(קעה : ה
כ "ואח, כ מרור לבד"ואח, לצאת ידי שניהם אוכל מצה לבד. ולדעת חבריו לבד, לדעת הלל ביחד, כ"ואח, לחוד
כוונה להוציא . ולכן לא יפסיק בין ברכת על אכילת מצה ומרור לבין אכילת כ. אין לברך על כ(ח - קעז). ביחד

אין לחוש . אם צריך לטבלו בחרוסת(קפא - קפ). יר גם פסחאם להזכ. אומרים כן עשה הלל(קפ ). הכורך בברכה
  ).אם צריך הסיבה(ב - קפא). בו לקפא

ד - קמג). בעת ברכת מרור יכוין לפטור המרור שבכורך(קמב ). ולא יפסיק. בברכת המצה יכוין לפטור הכ( קלח :הג
,  להלל ביחד–כ "ואח,  לחודז צריך לאכול המצה"בזה.  אפשר לחוד–ולחבריו , להלל צריך לאכלן ביחד, ב"בזה(

  ).אופן הטבילה בחרוסת. בהסיבה(קמד ). ועושים שניהם, ולחבריו לחוד

  כלים אים

  ).אפילו ממושכנים מנכרי(ט - ח: ה

  כרפס

  .ראה לעיל אצל טיבול

עז ). כדי להתמיה התינוקות. יטבלנו בחומץ או מי מלח(ה - עד). ואין חוששים להפסק, א מוציא המרור"בפה(ע : ה
תפוח אדמה (פ ). בצל. א"ירק שברכתו בפה(עט ). פטרוזיליא. סלרי. ך"איפ(עח ). אפילו ביחיד. צ כזית"א(

ואחר אכילת מצה יאכל , צ כזית"וא, ויברך על אכילת מרור, יטבל מרור במי מלח. אין לו כ(ד - קפב). מבושל
  ).מרור בלא ברכה

נוהגים (נו ). כ יברך"יטבול ואח. פחות מכזית(נד ). וקותהתינ' להתמי(נג ). בצל או תפוח אדמה. פרך' ס( כט :הג
  ).צ הסיבה"א(קפג ). לא מחזירים הנשאר על הקערה. לאכלו שלא בהסיבה

  עשר, מכות

כל המכות אצבע .  מהמינים של עשר מכות–נ "ר', ר', נ(קי ). בתהלים לא נמנו על הסדר. סדר המ(ט -  קח:הג
ספירות ' כנגד י(קפג ). אחרי או קודם מכת בכורות, יינו בכל בכור בהמה ה–ובכל אלהי מצרים (ג - קיב). אלקים

  ).ב שבטים"וי

  מצות

  ).ל"כנ(לא ). חיוב אכילה( ו :א

מצות ' נהגו ג(ו - קלד). יפריש מהאמצעית, ואם לא הפריש חלה, ל שלימות"העליונה והתחתונה צ. המ(ח -  קיז:ד
ראשונה שנית , סימנים לסדר המצות(קלז ).  יוסיף עוד עשרון,ב רבים"ומי שיש לו ב. כמו בקרבן תודה, מעשרון
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' יאפו עוד ג, מהן' נאבדה א(קמא ). המצה האמצעית גדולה יותר(קמ ). לדייק גם בסדר אפייתן(קמ ). ושלישית
יש נוהגים למעט באכילת מצה (תכג ). ספקות. מ(ד - קמג). הידור להביא גם האמצעית שלמה(קמג ). מעשרון
  ).'די לאכלו בתיאבון בליל בכ', ביום א

ט - לח). לכן צריכים הסיבה. זכר לגאולה וחירות, והאפיקומן והכריכה(יח ). בלילה ממש. הוקשה לאכילת פסח(ה : ה
בעבור זה לא . לחם שעונין עליו(ט - פח). מצות' טעמי מנהג ג(ח - פז). קודם חצות(ה - נד). נשים חייבות כאנשים(

הפרוסה האמצעית . מ(קל ). כהן לוי ישראל(קג ). הפרוסה באמצע(קא ). וראמרתי אלא בשעה שיש מצה ומר
ה - קנב). הפרוסה בין השלימות(קנא - קמט). מצות ופרוסה' או ב,  מצה ופרוסה–לחם משנה (ח - קמו). לחם עני

יאכל שניהם (ח - קנו). לצאת כל הדעות, א כזית"בעת ברכת על אכילת מצה יאחז הפרוסה והשלימה ויבצע מכ(
קסה ). השיח באמצע' אפי, בכדי אכילת פרס' רק כזית א' ובדיעבד אפי. ז"יאכל זא, ואם קשה(קסד - קנט). יחד

- קפז). ת"ז מה"בזה(ד - קעג). לא לטבל במשקים(קסז ). נוהגים שלא לטבל במלח(קסו ). הסיבה בשני הכזיתים(
אין לו . בכזית יצא(קצח ). צהאו שלא ידע שהוא פסח או שהוא מ, או שכפאוהו, כשאכל בלא כוונה(קצא 

יאכלנו בתחלת , ואם אין לו יין לקידוש. יאכלנו בסוף הסעודה, .מי שיש לו רק כזית מ(ו - רנב). תשלומין
' מי שיש לו רק ג(ז - רנו). יאכל השמורה בסוף הסעודה, ואם יש לו עוד מצה כשרה שאינה שמורה. הסעודה

' כשיש לו רק ב(ט - רנז). 'מצות ישארו לליל ב' וב,  ממצה אמצעיתהכל' יאכל בליל א, הלילות' מצות שמורות לב
יאכל , אם יש לו עוד מצה שאינה שמורה(ס - רנט). והכורך יעשה מהשלמה, מצות יבצע לאפיקומן אחרי המוציא

שאינה שמורה ללחם ' מצה ומחצה שמורות ועוד א' וישאיר לליל ב, ממצה האמצעית וחלק מהעליונה' בליל א
ומהשלימה יעשה הכריכה ', יניח מצה ומחצה לליל ב', אינה מספקת לליל א' אם מצה א(רסא - סר). משנה

ואחר קידוש יברך על אכילת , יבצע לאפיקומן קודם קידוש, ומקדש על הפת, מי שאין לו יין(ד - רסב). והאפיקומן
  ).ולא יאכל יותר עד אחר הגדה, ויבצע כזית מזו וכזית מזו, מצה

להפסיק בינם . ישראל ועליו הלוי ועליו הכהן(כג ). אבות' זכר לג. סאין שאמר אברהם'  ג–. מ' ג גטעם מנה( כב :הג
, כנגד האבות, הן מוחין דאבא. המ. לכן מניחים המינים על המ(כד ). והמינים לאורות. רומזות לכלים. המ. במפה
מה מוספת (ד - קלא). י המפה שעליהם"ע' והג' הב. מנהגינו לאחוז מ, באמירת מצה זו(ח - קיז). במלכות, ת"חג

קלה ).  מיכלא דאסותא–' והב, מיכלא דמהימנותא' לילה הא(קלד ). ט"על מצות סעודת יו, בערב תאכלו מצות
איזה על , המוציא ועל אכילת מצה(ז - קלה). שלחם משנה בליל פסח הוא מצות ופרוסה, הדעה העקרית(

אף , להשמט' אבל יניח המצה הג,  אכילת מצוה לא יבצעבעת ברכת על(קלז ). השלימה ואיזה על הפרוסה
  ).ש"ש וחה"המנהג לאכול מהם בפ(קפג ). ויאכלם ביחד(קמ ). שמכוין בה לפטור גם מצה זו של כורך

  .ע מצות"עיי

  מרור

  ).פ"יש נוהגים שלא לאכול מרור בע(תכב ). ל שלו"צ. הוקשה למצה(ח -  נז:ד

בעבור (צ - פט). דבר הבא מחמת הסעודה ונפטר בהמוציא. או שהמ, א"בפהבברכת . אם הכרפס מוציא המ(פד - פ: ה
. חמשת המינים(ה - קד). תולעת או ארס, קפא שבו(צא - צ). 'זה כו. מ; .זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומ

קז ). וקלח אפילו יבש, עלים לחים(קו ). מהו שורש. בעלים ובקלחים אבל לא בשרשים(ו - קה). מצטרפים לכזית
שכששוהה בארץ , מצוה לחזר אחר חזרת(י - קט). דעות' ע בצוננים ב"מעל. לא במבושל וכבוש בחומץ וציר(

מיד (קסז ). בליעתו בבת אחת(קנח ). מינים' אם אין לו ה. אם אין לו חזרת(קיא - קי).  פרך–זה לפה רך , מתקשה
ז "בזה(ג - קעב). פ"וסגי בכא, ת אחתצ לבלוע בב"א, אם קשה(קעב ). ברכתו אחר הטיבול(קע ). כזית. אחר מצה

ויברך על אכילת , במי מלח. יטבל מ, אין לו כרפס(ד - קפב). אם לטובלו בחרוסת(קפא - קפ). זכר למקדש, ס"מד
או שלא , או שכפאוהו, כשאכל בלא כוונה(קצא - קפז). בלא ברכה. ואחר אכילת מצה יאכל מ, צ כזית"וא, מרור

, כשיש לו רק כזית מצה שמורה(רנג ). אם אפשר לברך עליו אחר חצות(א רי). ידע שהוא פסח או שהוא מרור
  ).מן הדין אין לאכלו עד אחר ההגדה(ו - רסה). לפני המצה שמורה. יאכל מ

שניהם אותו . ותחת המרור החזרת שעושין כורך(ל - כט). י המרירות מעורר רחמים רבים"כי ע, בקו האמצעי( כז :הג
בעת ברכת הכרפס יכוין (נה ). ואנו נוהגים בחזרת ותמכא לשניהם. פ קבלה"עוהחילוק הוא רק ברמז , סוג

גם נשים , ס"ז מד"בזה(קמ ). מנהגינו להניח ידוע על המרור והכורך, באמירת מרור זה(ח - קיז). לפטור המרור
, רותולא יבטל טעם המרי, שאין הקפא מצוי עתה, לא ישקע כולו. כ יברך"יטבול בחרוסת ואח(קמא ). חייבות

). פ"ישנו גם כשאין מחוייבים בק, אף שהוא מכשיר(קנג ). פ"נזהרין שלא לאכול מבוקר ע(קנ ). וינער החרוסת
  ).'ואף אחר סדר ליל א. שלא לאכול אף תבשיל מ(קפה 

  .ע קפא"עיי

  וסח ההגדה

ה - קלד). ני שירה חדשהנוסח ונאמר לפ(ב - קלא). מתי נוסד מנהג נוסח ההגדה(קכח ). ל"כנ(קכז ). עיקר הנוסח(ד : ה
  ).ש"כשחל במוצ, בברכת אשר גאלנו, מן הפסחים ומן הזבחים(

  .ראה גם לעיל אצל הגדה

ם "וברמב' סעדי' עמרם ור' נוסח קבוע בסדור ר. עיקר נוסחה במשנה ומכילתא תלמוד בבלי וירושלמי( יח :הג
' הא לחמא בל(סג "). כהא"ולא , בציריהא לחמא (סב ). ל"ח וסדור האריז"ד הסוד בפע"הבאור ע. ומחזור ויטרי
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ייתי ויפסח (סד ).  רק מה נשתנה–ומנהגינו , יש לועזים הא לחמא ומה נשתנה. ק"ולשנה הבאה בלה, ארמי
קושיות ' אומרים תרגום הד(סו ). מלרע' מלעיל והב' לשנה הבאה הא. מצה וכוסות, פירושו ויעשה סדר הפסח

איחוד מנהגי נוסח ההגדה (סט ). ק" קושית מסובין היתה כבר בזמן בהמאם(סח ). סדר הקושיות(סז ). לאידיש
). כוסות' אין שואלים על ד.  הלילה הזה כולו צלי–ב "בזה. ולא כולו מרור, הלילה הזה מרור(ע ). בזמן הגאונים

י אליעזר מעשה ברב(ב - פא). דיוקי נוסח עבדים היינו(ג - עא). הטעם דעבדינן כתרווייהו', מתחיל בגנות כו(עא 
כבן שבעים ולא , זה במסיבת בני ברק' אפשר הי', אמר רבי אלעזר בן עזריה כו(ד - פב). וסדר הזכרתם, מקורו', כו

מקומו של , הקדמה לדרשת הפסוקים, ברוך המקום(פה ). אם חכמים חולקים עליו, להביא הלילות, בן שבעים
,  בעבור זה–ולמי ', למי אומרים אין מפטירין כו,  אותנו–אתכם , סדר המקראות, חכם מהו אומר(צ - פו). עולם

לאברהם , ברוך שומר הבטחתו לישראל(ג - צב). לפניך על שלחנך,  אם הוא מהאמירה לבן–ח "יכול מר, את פתח
 –והיא , והיא שעמדה(ו - צה).  ולא בין הבתרים–בברית בין הבתרים ,  מחשב–חישב , שומר לישראל, ולנביאים
ש ואעבור "ורב כמ(ט - צח). יש גורסים לגוי גדול, ויהי שם לגוי(צח ).  אם קאי גם על פרעה–לכלותינו , ההבטחה

... ש ויעבידו "ויתנו לנו עבודה קשה כמ(ק - צט). ד הפשט"והטעם לסדור רבינו ע, כמה נוסחאות בזה, עליך
ויש ', י מלאך כו"לא ע(ד - קב). ואפשר שנשמט מפני הדומות, ברוב ההגדות ובספרי אין הפסוק וימררו, וימררו

רבי יוסי הגלילי . הניקוד, ב"ש באח"ך עד"דצ(קט ). ויש אין גורסים אני הוא ולא אחר, י הדבר"גורסים גם ולא ע
אין מפסיקין . ד"ו או י" ט–דינו (קיב ). 'וכן כמה מעלות כו(קיא ). אבל נהג לאמרו, ם"אינו בנוסח הרמב' כו

פסח שהיו אבותינו אוכלים (קיז ). א מהם"המעלה שבכ(קטז - קיד). ותהתאמתם עם סדר המאורע(ד - קיב). בהם
נוסח ונאמר לפניו (קכד ). 'ושבח עשירי הללוי, שבחים' ט, לפיכך אנחנו חייבים(ד - קכג).  הוספת מסדר ההגדה–

 ה" ר–למועדים (קכז ). ומקדימים שעשה לאבותינו ולנו, מקדימים גאלנו לגאל את אבותינו(ז - קכו). 'הללוי
ש מן הפסחים ומן "במוצ.  ומן הפסחים– חגיגה –מן הזבחים .  פסח שבועות וסוכות–ולרגלים , פ"ויוהכ

, "קיים' היק "שבהמ", "זכר למקדש כהלל"השמטת (ז - קמד). מרור או מרורים(קמג ). קיר מזבחך(קכח ). הזבחים
שנאמר , "ל מצות ומרורים יאכלוהונ ע"כמש("ח - קמז"). קיים'  היק"בזמן שבהמ", " מצה ומרורפסחכורך ' הי"

). איזה פסוקים אומרים בשפוך חמתך. ' אות ו–שיעקב נטל מאליהו משכון , כי אכל את יעקב(קסז ). בפסח שני
  ").חסל סידור פסח"אין .  פעם אחת–לשנה הבאה (קעט 

  טילת ידים

היסח הדעת באמירת . נקיות יטול מעטאם אין ידיו . בלא ברכה, רק אחריו, אין ליטול ידיו קודם הקידוש(ז - נה: ה
  ).אף שנטל לטיבול ירקות, י לסעודה"נט(ה - קמד). לטיבול כרפס(פה ). היסח הדעת באמירת ההגדה(פד ). ההגדה

  ).נוטל בליל זה, ואף מי שאינו נזהר. לטיבול כרפס במשקה(נג ). אחר הקידוש( לב :הג

  .ע נטילת ידים"עיי

  שים

  ).שאף הן היו באותו הנס, כוסות והלל ואמירת ההגדה' בד, חייבות כאנשים(לח : ה

  ).חייבות במרור(קמ ). חייבות במצה(קלא ). ס"ת או מד" מה–חייבות בהגדה (ה -  עד:הג

  סידור הקערה והמיים

). לפני מי שאומר ההגדה.  קודם הקידוש–ומנהגינו . ונהגו להביא מיד אחר הקידוש. לפני התחלת ההגדה(ז - פו: ה
. באופן שלא יצטרך לעבור על המצות(ד - קא).  קודם הקידוש–ומנהגינו . הגו להביא מיד אחר הקידושנ(קא - ק

  ). בשני סגול–המנהג לסדרם על המצות 

  סימי הסדר

ג - לב). ויש עוד סימנים. ד הקבלה והמוסר"ונתפרשו ע. א שנערך על רבי שמואל מפלייזא"י, קדש ורחץ(ב -  לא:הג
קסז ). 'אינו נכלל בסימני קדש כו, שפוך חמתך(קסה ).  רחץ–נוסח רחצה . 'י הוספת וטעמ.  רחץ–נוסח ורחץ (
  ).נרצה לכאורה מקומו בסוף הסדר(

  סעודה

במקום שנהגו לא יאכל (ג - רב). בכל מקום אסור לאכול גדי מקולס(רא - ר). מקום שנהגו שלא לאכול צלי(ר - קצט: ה
  ).כ בישול מותר"צלי ואח. כ צלי קדר יש להחמיר"ל ואחבישו. אבל מותר בדגים וביצים, צלי עגל ועוף

- קנ). פ" עד אחש–' נזהרין ביותר ממצה שרוי. מתחילין באכילת הביצה. מנהגינו שלא שלא בהסיבה(ט -  קמח:הג
  ).קודם פסח מצה ומרור. ב היו אוכלים הס"א שבזה"י(קנא 

  עריכת הסדר

  ).שלא ישנו התינוקות, מיד בכניסת הלילה( קלד :ד

  ).לא להתחיל קודם חשיכה(ו - ג). להתחיל מיד כשתחשך(ב : ה

  עריכת השלחן והקערה

, בתקופת המשנה וגמרא.  אחר אכילת ירק–ופריסת המצה .  לפני קידוש–והקערה , ו"השלחן מבעי. ע(ב - א: ה
  ).י"יש מקובלים מסדרים הקערה מבעו. או אחר קידוש, מביאים השלחן קטן אחר אכילת ירק
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. מביאים השלחן קטן אחר קידוש, בתקופת המשנה וגמרא.  לפני קידוש–והקערה , ו"השלחן מבעי. ע(כא -  כ:הג
. ג קערה או מפה"ע(כב ). י"יש מקובלים מסדרים הקערה מבעו. ע שגם עתה מביאים הקערה אחר קידוש"בטוש

  ).ל"כנ(קפג ). אחר תפלת ערבית(קפא ). כנגד הים,  מלכות–הקערה 

  ).סעודה(ע שבת "עיי

  פיוטים

  ).'אי הוי הפסק בין ברכת השיר לשתיית כוס ד(ה - רמד: ה

  .ע פיוטים"עיי

  פתיחת הדלת

  ).שאם יבוא אליהו נצא לקראות במהרה. אין נועלים בלילה. באמירת שפוך חמתך(ז - רמה: ה

מירת שפוך וא, עם נרות דולקים, מנהג בית בפתיחת הדלת(קסו ). בעת פתיחת הדלת יש לבקש על רוחניות( יח :הג
  ).שיכנס אליהו(קסז ). ובזכות האמונה יבוא משיח, לזכור שהוא ליל שמורים(ז - קסו). אצל הדלת

  קטים

שלא , לא יניחם לאכול הרבה, אף שמותר להאכילם קודם קידוש(ד - לג). שלא ישנו התינוקות, להקדים הסדר(א : ה
, הגדה, כשהגיעו לחנוך הקידוש, ות על הסדרלחכנם בשתיים הכוס(ז - לו). לא יאכילם מצה קודם הגדה. ישנו
  ).חלוקת קליות ואגוזים(מט ). וכן הקטנות(לח ). ז וגמר ההלל"ברהמ

  קידוש

  ).פסח(ע קידוש "עיי. ראה לעיל אצל ארבע כוסות

  קיטל

  ).באבל(ח - ז: ה

  .).אין מנהגינו ללבוש ק( ל :הג

  .ע קיטל"עיי

  שמא ישתכר

  ).כוסות' אחר ד(רמח . רלא- רל). אחר אפיקומן' בשתי(ד - רכג). 'לב' בין כוס א' בשתי(ב - עא: ה

  שפוך חמתך

  .ו- רמה: ה

  שפיכות

  ).ויש נוהגים מהכוס עצמו, באצבע או קמיצה. ו שפיכות"ה י"ס(ו - קלה: ה

  ).ב"ש באח"ך עד"בעת אמירת דצ, ז שפיכות"ט. הטעם שמבאר הכוונות. ולא מהאצבע, מהכוס עצמו( ט -  קו:הג

  סוכה
  אכילה

ל שיתחייב אף "מועיל חיוב הנ, ה חיוב בסעודת חג"אף שגם בלא(ז - קצו). בלילה ממש. ת"כזית מה' בליל א(ד - ג :ה
  ).או אף בפחות מכביצה, בגשם

  גשם

  ).אם חייב אף בגשם', בליל א(קצו ). הטעם שאפשר לברך(טז : ה

  ישיבה בסוכה

  .).זמןן התחלת חנוך בס(לז : ה

  סכך

  ).שריחן רע. ס( קיג :א

  ומאס
  ).חייב בכל המצות(קלו : ה

  סעודה
  ).סעודה(שבת ). סעודה( ראש השנה ).סעודה(סדר של פסח ). סעודה(יום טוב ). סעודה(ברכת הנהנין ע "עיי

  .).לשייר מהמוציא לסוף הס( קפד :הג

  סעודת מצוה

  ).סעודת קנין, ח"ח לת"אירוסין ונשואין של בת ת, ב"פדה, מילה. ס( קפד :ב



מח  )העומר ספירת(מפתח ענינים 

  ). דוחה תענית בכורותאם(תז -  תה:ד

  ספירת העומר
  ).שהיא תדירה, אחרי ערבית( נז :א

  ).אם שומע כעונה(צז : ה

  ספק
  ).ספק של ישראל(ע חמץ "עיי

  ).מוציא מידי ודאי' אין ס( קמח :ב

  ).ל"כנ(רטו ). אין מחזיקין איסור לכתחלה( קנב :ג

  .).חסרון ידיעה אינו ס( שכט :ד

  שי שבילין

). ס"באיסור דאורייתא אין זה ספק להצטרף לס. שאול זה אחר זה מתירין רק באיסור דרבנןכשבאו ל(ח -  שלו:א
ל "וקיי, יש אוסרים גם בדרבנן(שמ ). אף בבאו לשאול זו אחר זו, נשים אינה תולה באחרת' בג(שלט 

  ).כהמתירים

  ).צריך לאסור שניהם, כשצריך לאסור או המצה או הבשר( שלד :ד

  . תולין).ספק אחד בגופו( ספק ספיקא ).קותספ(ע בדיקת חמץ "עיי

  ספק דאורייתא
  ).להחמיר(שיח ). ס"לחומרא מדאורייתא או מד( קפה :א

  ספק דרבן
ר להקל ובדאורייתא "סד(ח - שיז). ל"כנ(שיא ). ובנגרעה החזקה ספיקו לקולא. במקום חזקת איסור אסרו( קכה :א

  ).להחמיר

חטה בפיו עם (ה - שלב). חטה מרוככת בתבשיל בפסח(שה ).  במשהוחטה מרוככת במים שנתערבב בפסח( רפו :ד
  ).תולין שהוא מהבשר ושניהם מותרים, מצה ובשר

  ספק ספיקא
  ).ספק ספיקא(ע חמץ "עיי

מוציאין . ס' א שדוקא ג"וי. ס מוציא מחזקה"א שס"י, בחזקת איסור(ח - קסד). משם אחד(קכו ). ס לקולא"ס( קכג :א
. מהם אינו ס' ואם א, הרגיל בודאי מוציא מחזקה. אם אחד מהם ס.  אין מוציאין מחזקה.ס' א שאף ג"וי. מחזקה

ס משם "ס(ט - שיח). במקום חזקה(ה - קפד). ל"כנ(קפג ). 'ס משם א"ס(קסה ). השקול בודאי אינו מוציא מחזקה
  ).אחד

  ספק אחד בגופו ואחד בתערובת

  ).ר בלא נודע תערובתי מחלוקת אם מתי"בדעת ר. ת"י ור"מחלוקת ר(ז -  שלו:א

חילוק בין זה לבין ספק איסור (שיג ). תולין להקל, תערובת יבש ביבש שנאבד אחד מהם מהעולם(ג -  שיב:ב
נתערב מיעוטן ברוב (שיד ). לאכול את כולם' ואם מותר לאדם א, א"בב' אם צריך לאכול ב(ד - שיג). שנתערב

  ).חתיכות אחרות

  ספק ספיקא בתערובת

' מתי צריך לאכול ב. ויטחן בפסח ויאכל, ס"וישאר ס, יסיר חטה ויאכלנה, חמוצה שנתערבה בכשרותחטה (כב -  יח:ד
להסיר מהתערובת (ע - רסט). ודברים שאינן בטלין מחשיבותן, ובחבית של תרומה, ז"וכן בטבעת ע. בבת אחת

  ).ולאכול קודם הפסח

  עבד
  ).שכבוש תחת ידיו, גר תושב( שנו :א

  ).בהסיבה(יד : ה

   כעיעבד

  ).קנה רבו. מה שקנה ע( שנו :א

  ).ל"כנ(סב ). כ הוא שכיר אצלו ואינו מכור לצמיתות"אא, קנה רבו. מה שקנה ע(ח -  ז:ג

  ).בהסיבה( יד :ה



מט  )זרה עבודה(מפתח ענינים 

  עבודה זרה
  ).חיוב לבערו(רכט ). רוצה בקיומו. ירושה(ח -  רכז:א

  ).רק כשהוא בעיניה, איסור רוצה בקיומו אינו בבלוע( רסה :ב

  עד אחד
  .ע נאמנות"עיי

  ).אשה פסולה לעדות( ש :א

  עיוי
  ).זו פרישות דרך ארץ( קא :הג

  עירובין
  .ע רשויות שבת"עיי

  .).ב יכולים ליתן ע"אשתו וב( רמב :א

  עלילות דם
  ).נמנעו מליקח דם אדום לפסח(מ : ה

  ערבות
  .).ב יבטלו החמץ מטעם ע"ב(רמ ). ל"כנ(קג ). במברך לחבירו( צב :א

  פדיון הבן
  ).סעודת מצוה( סעודה ע"עיי

  פורים
תענית (כד ). א"למנצח יענך ואא(כב ). תענית חלום(כא ). צידוק הדין והספד(ח - יז). יום קודם הפסח' תחלת ל( ז :א

  ).כ"חו

  הפטור ממצוה ועושהו קרא הדיוט
  ).כ משום הידור או סייג"משא, כשהו משום חומרא בלבד(ז - טו: ה

  .ע ברכת המצוות"עיי

  פיוטים
  ).פיוטים(ע סדר של פסח "עיי

  ).פיוט לשבת הגדול( צז :ג

  ).ל"הנ(רמט ). אלהי הרוחות לשבת הגדול. פ(רכד ). זולת אי פתרוס(קלב ). י טוב עלם"של ר( קכב :ה

קנה ). פ"זולת לאחש, אי פתרוס(קכח ). שם(סב . מט. לא). י טוב עלם"לר, יוצר אלהי הרוחות לשבת הגדול( ז :הג
  ).אין להפסיק בהם בין ברכה לברכת הכוס(קעז ). ל"אלהי הרוחות הנ(

  חג, פסח
  .שלשים יום לפני הרגל. סדר של פסח. מצות. חמץ. ע בדיקת חמץ"עיי

  ). חג הפסח–חג המצות ( מד :הג

  ערב פסח

). נ"משכימין לבהכ(כג ). ומזמור לתודה, א"ואא, אין אומרים בו למנצח יענך(כב ). שהוא יום קרבן פסח, ט"יו( יט :א
  ).הפטרת וערבה(כט 

). והנאה עד שעה קודם חצות, שעות קודם חצות' ס אכילה עד ב"מד, ת אכילת והנאת חמץ עד חצות"מה( קלח :ב
יבטלנו , אם הלך לצורך מצוה, נזכר שיש חמץ בביתו(ו - קפג). קודם שעה עשירית, אכילת מצה שנתבשלה(קע 

, דין הלך להציל(ט - קפז). כ הלך לקבורת מת מצוה"אא, לבערחייב לחזור ו, ואם נזכר בזמן איסור. במקום שהוא
שעה חמישית אינה נחשבת זמן (שסב ). או רק כזית, כשהוא כביצה(צ - קפט). וללמוד תורה, והלך לדבר הרשות

  ).ט"ט בנ"היתר לענין נ

  ).אלא מבושלת, אין לאכול מצה( קסט :ג

ק לא נתבטל איסור "ואחר שחרב בהמ, פ"ראל שמקריבין קט לכל יש"פ אחר חצות יו"ע' ק הי"בזמן בהמ(ז -  שסה:ד
קל . ט"בחנם לעצמו לצורך יו' אפי(שעג - שסח). העושה מלאכה משמתין אותו ואינו רואה סימן ברכה(שסח ). זה



נ  )נפש פקוח(מפתח ענינים 

, נטילת צפרנים(שעד ). מ"ואלו שהתירו לספר ולכבס בחוה, מעשה הדיוט, דבר האבד, י נכרי"ומותר ע, מ"מחוה
קודם חצות תלוי (ז - שעו). ולאחרים אסור, לכתוב דרך לימודו מותר(שעה ). אבל לא בשכר,  מותרלתקן. דעות' ב

). אומניות התירו אם יכולים לגמור עד חצות' ג(שפח ).  מנהג שאינו חשוב–קודם הנץ (ח - שפה). במנהג המקום
ן זבל מתחת רגלי הבהמה גורפי, ימים ומתה' תרנגולת שישבה ג, שובכין ליונים, מלאכות שהתירו(שצא - שפט
אסור לאכול פת מתחלת (תיא - תח). הקזת דם(ג - שצב). להוליך כלים לבית האומן, או בחצר כעין רפת, ברפת

אם יוכל , מינים עם מי פירות' או תבשיל מה, והתירו מעט משאר המינים, שעה עשירית זמנית עד הלילה
פ כבועל ארוסתו בבית "האוכל מצה בע(ג - תיא). ד הלבחוץ ממעט יין שסוע, וכן לשתות. לאכול בלילה לתיאבון

מצה (ז - תטו). לא יאכל כפולה ונפוחה(תיד ). ח בלילה"יכול לאכול מצה עשירה שאינו יוצא בה י. חמיו
). כ" אף אח–מ "ואם ברכתה במ', אם ברכתה המוציא יאכל קודם שעה י, נתפררה ונתבשלה. שנתפררה אסור

קטנים שמבינים (תכב - תיח). פ"ולא יאכל בע, ספק מצה עשירה, מי פירותנתפררה וחזר ולש ב(יח - תטז
ט "למעט באכילת מצה ביו. 'ט א"פ וביו"אכילת מרור בע(תכב ). פ"לא יאכלו מצה בע, מ"כשמספרים להם יצי

התחיל לאכול מצה (ו - תכד). שמא ישכח ויאכל, אין לחשוש בפירור מצות(תכד ). פירות שבחרוסת(תכג ). 'א
  ). בברכה- ולמנהגינו , ויפרוס מפה ויקדש, יכול להמשיך עד הלילה',  שעה יקודם

  ).מתחלת שעה עשיריתטעימת פירות ודגים (ד : ה

  ).ערב פסח(ע תערובת חמץ "עיי). תענית בכורות(תענית ). ערב פסח(ע מצות "עיי

  ערב פסח שחל בשבת

ואין נוהגים , בבשר ודגים או פירות' וסעודה ג, ודותסע' ישייר פת לב(ע - קסח). בדיקה וביטול קודם השבת( קסז :ב
קעב ). ולא להאריך תפלת שחרית בשבת. ולא יבטל, ש קודם חצות"טוב לבער החמץ בע(קעא ). במצה מבושלת

יטמין המפה וישליך הפירורים במקום (קעג ). ואם בישל מותר להדיחם בשבת, לא לבשל דברים שדרכן לידבק(
ויתן לו רק , ר"לא יאמר לו בפירוש שיוציאנו מביתו לרה(ח - קעו). גדולים יתנם לנכריפירורים (קעד ). דריסה

כל זמן שמותר ליהנות מותר (קפ ). ט יבערנו"או יכפה עליו כלי ובמוצאי יו(קעט ). שיכול לאכול בבית' סעודה א
  ).רי שיוציאו דרך כרמליתיתן לנכ(ג - קצב). יכפה עליו כלי(קצ ). יבטל' בסוף שעה ה(קפג ). כ"ולא אח, לטלטלו

  ).מתי יאפו, הנוהגין לאפות בערב פסח אחר חצות(קלג ). מתי ישאב מים שלנו, אם אופה בליל פסח(עא - סח :ד

  פקוח פש
  ).ספק נפשות דוחה שבת החמורה( קפז :ב

  ).חולה בביתו שיש בו סכנה מותר לקנות חמץ( סט :ג

  ).כל מה שאפשר לעשות בהיתר. הפ מומח"מותר רק ברפואה ידועה או ע(רסא -  רס:ד

  פרעה
  .).כל מלכי מצרים נקראו פ( עב :הג

  פת פלטר כרי
  ).אסור ליקח מהם חתיכות פת, גם במקומות הנוהגים היתר(ח -  מז:ב

  ).מקום שנוהגין בו היתר( ב :ג

  צבעים
  הכסיפו פיו

  ).בלייך, לובן הנוטה לשחרות( קנט :ד

  ).בלייך. לבן הנוטה לשחרות(קיא : ה

  צדקה
  ).ב יכולים ליתן פרוסה לעני"אשתו וב(רמב ). ז צדיק גמור"ה, בני' בשביל שיהי. האומר סלע זו לצ( קלט :א

  תמחוי

  ).ומצה בפסח, סעודות בשבת' וג, סעודות' ב( טז :א

  .מח: ה

  ציצית
  .).זמן התחלת חנוך בצ(ז - לו: ה

  קבורה
  .ע לויית המת"עיי



נא  )קדושה(מפתח ענינים 

  קדושה
  ).קלה. ורה לקחמ. אין מורידין מק(ד -  קמג:ד

  )שמירת, קדושתן(ע תפילין "עיי

  קדשים
  .ע קרבנות"עיי

  קטים
  ).קטן( קנינים ).קטנים( סדר של פסח ).קטן(נאמנות . חרש שוטה וקטןע "עיי

  ).צ שערות"ס א"בד( צה :א

ותר מ(תכב - תיח). האב או האם יתענו תחתם, בתענית בכורות(ג - תב). שערות' שלא הביא ב, בדאורייתא( קעו :ד
א שבכל אופן התירו באיסורים דרבנן כשהוא לצרכם או צורך "וי, כמו קודם קידוש, להאכילם היתר בזמן איסור

  ).פ"מ אסור להאכילם מצה בע"ואם הגיעו לחנוך סיפור יצי, הגדול

  ).כשהגדול אכל פחות משיעור שביעה, ז"אלא בבהמ, אינו מוציא בהלל ומגילה. ק(ז - רלה: ה

  קידוש
  . מדינהע חמר"עיי

  ).ונר חנוכה מי קודם. ק( סד :א

שיעור שתייתו כמלא (ח - כז). בלילה ממש, כוסות' מד' א. כוס ק(ו - ה). מבין השמשות. אסור לטעום לפני ק(ד : ה
. לעמוד בשעת ויכולו(סד ). תשלומין למחר(נד ).  לא על הפת–בליל הסדר (מו ). יציאתו מאחרים(לב ). לוגמיו

יברך , כשמקדש על הפת(ד - רסג).  כיסוי הפת. בושת הפת כשמקדשים על היין(קל ). ושאם לישב בברכת הקיד
ויכול להוציא מי שאינו , היא חובה כמו הקידוש. ג שבק"ברכת בפה(רעא ). על אכילת מצה אחר סיום הקידוש

  ).בקי

ו לשמאלו ומעמידו על כף לוקחו בימינו ומוסר(לז ). בעמידה(ה - לד). ז בשבת האחרונה"כוס שקידש בו אדה( כב :הג
בשבת עיקר , ס"ט מד"ביו(לט ). טפחים' מוגבה טפח או ג. העמדת הכוס על כף היד כבית קיבול(לח ). ידו הימנית

  .).כיסוי הפת בעת הק(צד ). ת"אף נשים חייבות בו מה(מא ). ת"מה

  ז"יקה

  ).ז"יקנה(ע הבדלה "עיי

  וסח הקידוש

  ).מספר התיבות. סברי מרנן(ד - מג. )ט"בשבת וביו', אתקינו כו( לד :הג

  ).נוסח התפלה והקידוש(ע יום טוב "עיי

  סכות

  ).בלילה ממש, עם ברכת לישב בסוכה(ד - ג: ה

  פורס מפה ומקדש

  ).אם צריך לברך על היין, בליל הסדר(ו -  תכד:ד

  ).אם צריך לחזור ולברך על הפת(פד : ה

  פסח

א שאין "י(רסח ). ל"כנ(רסז ). ולא על הפת, ל היין או חמר מדינה דוקא ע–בליל פסח (ו -  מה).בלילה ממש(ו - ג: ה
  ).מקדשין על הפת

שותה (נב ). כוסות' ולכן יש לו כל דיני ד, כוסות' מד' א(מ ). ממלאים על גדותיו. אין מדקדקין שימזוג אחר(ו -  לה:הג
  ).'הכוס כולו ובבת א

  שבועות

  ).בלילה ממש(ה - ד: ה

  שבת

  ).ב" להוציא בניו וב,אמירת ויכולו(נז : ה

  ).בכוס. ובשעת ק, יתן עיניו בנרות. 'ולא וירא אלקים גו, ויכולו השמים, מתחילין יום הששי(ג -  מב:הג

  ועיבור השה, קידוש החדש
  ).ק"כשיבנה ביהמ', פ הראי"ע(קלה : ה



נב  )קיטל(מפתח ענינים 

  קיטל
. ה וליל הסדר" גם ברששייך, להכניע לבו' והב, פ"ששייך רק ביוהכ, דוגמת מלאכי השרת' הא, טעמים' ב(ח - ז

  ).'מנהגינו כטעם הא

  ).קיטל(ע סדר של פסח "עיי

  קיר
  ).י עולמות"ש' גימטרי( קכח :הג

  קיים
  .מכירת חמץ. ע מכירת בהמה המבכרת"עיי

  .).צ ק"מחילה א( רעח :א

  אגב קרקע

  . טו:ג

  אין אדם מקה דבר שאיו ברשות

  . שנג:א

  איסורא לא יחא ליה דליקי

כשנכרי נותן מזונות חמץ לעבדו (סד ). כשנפל מנכרי בחנות של ישראל(לו ). מביא לו דורון בפסחכשנכרי ( ג :ג
  ).כדי שיאכל תינוק החולה, כשנכרי מביא חמץ לביתו(סז ). והעבד הניחו בחצר רבו

  ).כשקונה בפסח חטים חמוצות ואינן ניכרות( רפב :ד

  אסמכתא

, מישראל לנכרי אינו קונה, דעות' מישראל לישראל ב, במשכון(ז - תו). ובדיניהם קניא, בדינינו לא קניא( שפב :א
משכון מנכרי לישראל זכה (ה - תכד). במשכון כדי שויו(תי .). פירוש א(תח ). מנכרי לישראל כדיניהם שקונה

דעת רוב (ח - תכז). ולא במתנה על תנאי, מעכשיו מועיל רק במשכון(תכו .). שאין דנים דין א, הישראל בדיניהם
  ).כל היכא דאיכא זכות לישראל בדיניהם או בדינינו כך דנים(ג - תלב.). הפוסקים שבמשכון כדי שויו לא הוי א

  הגבהה

  .ח-  סז:ג

  חצר

אם הפקר כדעת אחרת . שאינה משתמרת ואינו עומד אצלה. ח. אם קודם זמן איסורו נקנה לו החמץ(ו -  ערה:א
  ). ל נקנה החמץ קודם זמן איסורוובישרא. ל"כנ(רצד ). לנכרי. אין ח(רעו ). מקנה

  ).ולכן אינו מועיל בנכרי, ל"כנ(ז - טו). משום שליחות( ד :ג

  כסף

  ).בנכרי(סה ). ק"י ע"או ע, תשלום כל דמי המכירה(טז ). אם מועיל בנכרי. שוה כסף ככסף(יא -  י:ג

  מקח טעות

  ).ט"אינו מ, המשכיר בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק(ב -  שא:א

  משיכה

  ).אינו מועיל בדברים שדרכם בהגבהה(סח ). אם מועיל בנכרי(א -  י:ג

  כרי

אין קונה (ב - תכא). ק"ס ואג"ק(תיז ). ס"ק(שפח ). אם ואיזה קנין מועיל בשכירות דירה(שפז ). קנין סודר( שסד :א
 לא מישראל ,העיקר שקנין מעות אינו מועיל(תלא ). ס"רק בדיעבד סומכים על ק(לא - תל). במעות אלא במשיכה

  ).לנכרי ולא מנכרי לישראל

אם (סה ). אין לו קנין חצר(ז - טו). במתנה סגי במשיכה(יג ). מהם' א בא"וי, א בכסף"וי, א שקונה במשיכה"י(א -  י:ג
  ).ל"כנ(ע ). כסף. מועיל בו ק

  קטן

  . סז:ג

  שכירות בית

  ).רבקנין סוד(שפח ). בנכרי(שפז ). קנין סודר, חזקה, שטר, בכסף( רצב :א

  תאי

  ).לא נקנה אלא מאותו זמן, אם לא אמר מעכשיו( כה :ג



נג  )קפא(מפתח ענינים 

  קפא
  ).הארס שבמרור( תכג :ד

  ).או ארס שבו. בינינו' שאינה מצוי, תולעת שבמרור(ע - קסז: ה

  ).בזמננו אינו מצוי( קמא :הג

  קרבות
  ).ט שלו"יום שמקריבין קרבן הוא יו( יט :א

  ).ט שלו"יום שמקריב קרבן הוא יו(ו -  שסה:ד

  חגיגה

  . ח:א

  ).וחגיגת הרגל, ד"חגיגת י. פ"נאכלת קודם ק(קלד ). ונאכלת לשני ימים ולילה שבינם, אינה נקרבת בשבת(צו : ה

  ).פ"לא נזכר בסדר אמירת ק( יד :הג

  שיאים

  . יט:א

  פסח

  ). וכן בשאר קרבנות הרגל, ל פטור"הדר בחו(שסו ). ט לכל ישראל"זמן הקרבתו הוא יו( שסה :ד

עיקר זמנה . ל"כנ(לה ). לא תשחט על חמץ(לג ). פ"מחצות ע(לא ). ט"פ יו"לכן ע(יט ). י"חיובה רק לדר בא (י-  ח:א
  ).מחצות

ג "וכשר גם ע, צולין בשפוד רמון(צד ). ק היו מביאים לפני ההגדה"בזמן בהמ(צב ). אכילתו בלילה ממש(ה : ה
נאכל על (ז - רו). או בצדו, מו כובע ממעל לראשוכרעיו ובני מעיו כ(רא - ר). נאכל על השובע(קלד ). גחלים
בבית אחד (ו - רכה). ת קודם חצות"מחלוקת התנאים אם צריך לאכלו מה(רי ). כ לא יאכל כלום"ואח, השובע
  ). ולא בשני מקומות, יאכל

טהורים נשחט ב' הי. פ"צ לכוון זמן אמירתו בדיוק בזמן הקרבת ק"א(יד ). פ אחר תפלת מנחה"פ בע"סדר ק( יג :הג
אכלו מפסחו , כולם נצטוו(קסד ). המילה מעכבת בו(קסג ). רוב פסחיהם מהכבשים, הפשטו בשבת ובחול', כו

  ).מנה על כולם על פסחו, של משה

  קדשים בחוץ

  ).בחוץ. חומר איסור ק( רסב :ג

, שחוטים' אפי, ףועו' שאר בהמה חי' ואפי, פ או לדמי פסח"שנראה כמקדישו לק, לא יאמר בשר זה לפסח(ו -  שצד:ד
אסור לעשות גדי (שצח ). מותר לומר על פסח(שצז ). ובגדי וטלה יש אוסרים לעולם באכילה, דעות' ובדגים ב
  ).דעות אם מותר לומר כמה טורח הזהירות וחומרות הפסח' ב(ט - שצח). ואסור לאכלו בליל פסח, מקולס

  ראיה

  . ח:א

  שמחה

  . ח:א

  תודה

  ).עשרונים' חלות מי'  ל,חלות מכל עשרון' ג(ה -  קל:ד

  תמיד של בין הערביים

  ). מחצי שעה אחר חצות–ותיקנו , ת מחצות"מה( קלא :ד

  קריאת שמע
  ).כשהתחילו בהוצאת המת( קמה :ב

  ).שומעים' כשט, שומע כעונה(צז : ה

  זמה

  ).עבריין' הקורא אחר חצות נק( סו :א

  שעל המטה

  ).ל"כנ(רנא - רנ). בליל פסח(ד : ה



נד  )סוף ים קריעת(מפתח ענינים 

  וףקריעת ים ס
  ).העבירנו בחרבה או ביבשה( קיד :הג

  ראש חדש
  ).ל"כנ(כד ). ח ניסן"מלבד ר, תענית חתן וכלה' אין מתענים בו אפי( כ :א

  ראש השה
  סעודה

, אם צריך לחזור ולברך. ה"כ ר"משא, ט"או משום שמחת יו, ה"אף בר, ט משום מקרא קדש"ביו. אם חיוב ס(קצד : ה
  ). לילה ליוםחילוק בין . כששוכח יעלה ויבא

  תעית

  ).ה"אם מותר להתענות בר(ה - קצד: ה

  רבית
  ).שכל זמן שלא יפרע יתן לו כל שבוע ככרות חמץ( מ :ג

  רוב
  ).ם"במקום שרוב העוברים שם ישראל או רוב עכו, פ"נמצא חמץ אחה( לב :ג

  רשויות שבת
  פי תקרה יורד וסותם

  ).באכסדרה(ז -  קמו:א

  שבועה
  ).וראוי לכופו להתיר שבועתו. ל"כנ(פ - רעח). או במצוה דרבנן,  רק בכולל– מועיל על המצוה(ד - מג: ה

  חג, שבועות
  ).שבועות(קידוש ). שבועות(ע הוספה מחול על הקודש "עיי

  ).מעט הלכות התלויות בו(יד ). אין בו הלכות מיוחדות( יב :א

  שבת
  . רשויות שבת.ע מלאכות שבת"עיי

  ).נשמה יתירה(נט : ה

  ).יתנה במרה או באלושנ(ד -  קיג:הג

  בין השמשות

ולא גזרו (עא ). ט שאחר השבת"כשהמצוה היא ביו. ש לא גזרו על שבות במקום מצוה"בביה(ע ). ספק שבת( סט :ד
  ).על שבות דשבות אף שלא לצורך מצוה

  ).בין השמשות(ע זמני היום "עיי

  דרשת החכם

  . יב:א

  כבוד ועג

  ).ס"ת או מד"מה(ב -  קלא:הג

  לחם משה

  ).מ"ובמה שאוכלים מבציעת ל, במה ששומעים ממנו הברכה, ב"מ של בעה"אם יוצאים בל(ק - צט: ה

  ).לחם משנה(ע יום טוב "עיי

  וסח התפלה והקידוש

  ).באהבה מקרא קודש(ז -  מו:הג

  רות

  ).נר שריחו רע(קיג ). ב ואורחים יכולים לברך"אם ב( צא :א

  ).כוסות ולקידוש' קודם לד(מט : ה

  ).שליחות(רכת המצות ע ב"עיי



נה  )כעונה שומע(מפתח ענינים 

  סעודה

  .).פ שחל בש"שלישית בע. ס( קסח :ב

  ). מחצי שעה אחר חצות–ותיקנו , עיקר זמן סעודה שלישית מחצות( קלא :ד

מביאים השלחן קטן אחר , בתקופת המשנה וגמרא.  לפני קידוש–והלחם משנה , י"מסדרים השלחן מבעו(ב - א: ה
  ).ס"ת או מד"אם הוא מה(ד - קצג). הולא ילו, רק כשידו משגת(ט - מח). קידוש

  ).עריכת השלחן והקערה(ע סדר של פסח "עיי

  שבת הגדול

בשבת . מאריכין בדרשות. וקבעוהו בשבת, ניסן' נס גדול בי(ט - כז). אם אינו ערב פסח. הלכות הרגל. דרשה( יב :א
תמא ).  הפטרת וערבה–פ "כשחל ע. אמירת עבדים היינו. אין אומרים ברכי נפשי(ל - כט). ה"ש ור"שלפני חה

  ).אמירת עבדים. פ"ההפטרה כשחל בע. ה"ש ור"לפני חה(

  ).אמירת עבדים היינו(ג ). הפטרה. ה"גם בשאר הרגלים ור. שנעשה בו נס גדול( ב :הג

  שבת שובה

  ).הלכות החג( יב :א

  שומע כעוה
קטן .  תרי דרבנן מוציא חד דרבנןאם(ז - רלה). תלמוד תורה, ש"תק, מגילה, ע"ספה, הלל, ש"קר, בהגדה(ח - צז: ה

מה נשתנה וכל ההגדה (רעג ). כשהגדול אכל פחות משיעור שביעה, ז"אלא בבהמ, אינו מוציא בהלל ומגלה
  ).והלל

  ארבעה, שומרים
). וישתדל למכור לנכרי שיחזיר, או כשיצטרך למכור בזול, חמץ שמופקד אצלו ימכור בשעה חמישית(ז -  קמה:ב

הוכחות (קסא - קנז). על שלא מכר קודם, ואינו חייב לשלם למפקיד, יסור חייב השומר לבערהגיע זמן א(ט - קמז
כי בשעה שנמסר לו התחייב , חייב גם על גרמא(קנט ). כי מעולם לא התחייב למכור, שעיקר הטעם לפטור
  ).להחזירו אם לא נאנס

  אפוטרופוס

  ).מץ קודם זמנויש לחייבו על שלא מכר הח(קס ). אי הוה כשומר חנם( קנט :ב

  משכון

, לא ביער(קנא ). ועל השאר הוא שומר שכר. הפסיד חובו, ולא מכרו קודם הפסח, ממושכן אצלו' חמץ שהי( קנ :ב
  ).ולא בתוך הפסח, פ אומר לו הרי שלך לפניך"אחה

  ).משכון(ע חמץ "עיי

  כרי

). ולענין חמץ בפסח מחמירים, ותדע' והמקבל בשומר חנם יש ב. צריך קנין, בשומר שכר. המקבל מנ(צ -  שפט:א
  )לממון נכרי. אין דין ש(ד - תכג

  פושע

  ).אם הוא כמזיק בידים( שסו :א

  ).אם הוא כמזיק בידים( קנט :ב

  שוכר

לענין השכרתו לבישול , אם אחריות התיקונים עליו נחשבים שלו, המחזיק יורות וריחים ממושל העיר(ס -  נו:ג
  ).וטחינת חמץ בימי הפסח

  דהשומר אבי

  .).א. עדיין אינו חייב מטעם ש, כשרואה אבידה ומתעלם(קסא ). מחלוקת הפוסקים אם הוא שומר שכר( קנח :ב

  שומר חם

  ).חייב אם לא נעל כראוי(קנט ). חייב לקדם ברועים ומקלות בחנם( קנח :ב

  תקיעה, שופר
  תקיעת שופר

  ).יכול לברךאם התוקע , כשיצא הקהל בברכה(צא ). ש"כל היום כשר לתק( לג :א

  ).שומע כעונה(צח : ה

  ).שליחות(ע ברכת המצות "עיי



נו  )שותפים(מפתח ענינים 

  שותפים
  ).שותפות(ע חמץ "עיי

  שחיטה
  סכיים מלוטשים

  ).תקנת המגיד ממעזריטש ותלמידיו( תלו :ד

  שייקער; )בית מרזח(שייק 
  .שכג- שיז.  רפט:ג

  שיעורי תורה
  אצבעכ

  ).ושקבעו רבותינו, קודם ואחר חזרה(ו - כה: ה

  כביצה

  ).תלוי בשיעור הרביעית והאצבע. ששית הלוג(כו : ה

   אכילת פרסכדי

  ).ביצים' או ד' ג( ג :א

  ).ביצים' או ד' ג( ג :ב

  ).ביצים' או ד' בג, חצי או שליש ביצה( ט :ד

' או ד' ג(רפב ). ז או ט ביצים- ו, ביצים' או ד' ג(קסג ). מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה(קסב : ה
  ).ביצים

  ).כזית בכדי אכילת פרס(ע תערובת "עיי

  כדי טילה

  ).אגודל, רוחב אצבע(ח -  רצז:ב

  כזית

  ).ל"כנ(קצ . ס). חצי או פחות משליש ביצה( ג :ב

ותלוי בשיעורי . ל"כנ(ג - רפא). כחצי או פחות משליש ביצה(קנו ). תלוי בשיעור הרביעית וכביצה והאצבע(כו : ה
- רפו). שיעורו במדות זמנינו(ה - רפד). ס יש להקל"ובמרור שמד, ריך להחמירת צ"במצה שמה. שתי סעודות ופרס

  ).צ למעך"אבל ספוג א, חלל אינו מצטרף(ז 

  כמלא לוגמיו

  ).רוב רביעית באדם בינוני(כו : ה

  מיל

  ).ב"וכן הובא לענין עלות השחר וכיו,  דקות18א "וי,  דקות24העיקר כהדעה שהוא (ז -  קנד:ד

  רביעית

  ).ושקבעו רבותינו, קודם ואחר חזרה, יעורו בגודלין ובמדות ימינוש(ו - כד: ה

  שיעור חלה

  ). ולא ידחוק ולא יגדוש, י כלי מלא מים"וימדוד ע, מג ביצים וחומש(ד -  צג:ד

  ).שיעור חלה(ע חלה "עיי

  תור קטן

  ).ב ככרות של עשרון"שיש לאפות בקרקעיתו י( שו :ב

  שירה
  ). שראל במקום שאין ייןאם מותר לי. י הלוים"ע( טז :הג

   שיר חדש–שירה חדשה 

  ).גאולה ראשונה וגאולה אחרונה(קלב : ה

  ). גלות'  גאולה שאין אחרי–שיר .  על הנסים שיש אחריהן צער–כל השירות ( קכח :הג

  שליחות
  ).שליחות(ע ברכת המצות "עיי
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  ).בביטול(רמ ). בביטול חמץ(ג -  ריא:א

  ).נקנה לישראל, ולכן כשקונה חמץ לנכרי בשליחותו. ל"כנ(ע ). אינה מועלת בנכרי( יג :ג

  ).הוי כשלוחו, ב להפריש"כשיש לו רשות מבעה( קכו :ד

  שלשים יום לפי הרגל
  ).זהירות בחשש חמץ( שעב :ב

  . לט:ד

  הלכות החג

כל אחד ילמוד (יג ). שואלין ודורשין(יא ). להכין הבהמות לקרבן(י ). לפני עצרת וחג(ט ). מפורים. הדרשנים( ז :א
  ).שואלין ודורשין(רלז ). בעצמו הלכות הרגל

   וביעורחיוב בדיקה

). יבדוק בלילה שלפני יציאתו, היוצא מביתו בתוך שלשים(רלז ). 'לקודם ל' מדאורייתא אין חילוק בין תוך ל( קעג :א
). י צריך לחזור ולבערמת, ולא ביער' יצא תוך ל(רמט ). צ לבדוק"היוצא קודם שלשים ואין דעתו לחזור א(רמג 
ולא ', היוצא מבית ששכר מנכרי תוך ל(ח - רסו). 'לקודם ל' ההוכחות שמדאורייתא אין חילוק בין תוך ל(רמה 

ויצא , ואם הנכרי לא נכרי לבית עד הפסח(ער ). א שחייב לבדוק לפני יציאתו"י, יוכל לקיים שם מצות בדיקה
ת אין חילוק בין "כל שהבדיקה מה(פ - רעט).  יום יזהר מחמץ דבוק'כל ל. בכל אופן יבדוק לפני יציאתו', תוך ל
  ).יום' צריך לבער אפילו הטמין קודם ל(שכב ). ל"כנ(רפב ). 'לקודם ל' תוך ל

  שמירת הגוף והפש
  זוגות

  .קלט: ה

  שמרים
  .רכב.  ריט:ד

  תאוה
  . כב:הג

  תדיר ושאיו תדיר
  ).מנחה ומוסף. ונר חנוכהקידוש . ל"כנ(סד ). אינה דוחה מצוה עוברת( נז :א

  ).יברך על אכילת מצה אחר סיום הקידוש, כשמקדש בליל סדר על הפת(ד - רסג). קודם. כל הת(קס : ה

  תולין
שלד ). תולין שהוא מהבשר ושניהם מותרים, חטה בפיו עם מצה ובשר(ג - שלב). לעולם תולין במצוי( שכח :ד

  ).יהםצריך לאסור שנ, כשצריך לאסור או המצה או הבשר(

  ).שני שבילין(ע ספק "עיי

  תולעים
  ).חשש אכילת שרץ בקפא שבמרור(קסח : ה

  תלמוד תורה
  ).שומע כעונה(צח : ה

  דוחה מצוה

  ).י אחרים"הטעמים שאינה דוחה אלא מצוה שאפשר לקיים ע(ט -  קפח:ב

  תאי
  ).תנאי(ע קנינים "עיי

  תוך
ותרומת הדשן ' ם ותוס"דעת הרמב. שיטות הפוסקים (ז- שכה). אצל נקב האוזן, הסחוס הקשה מבפנים(ד -  שיג:ג

החלק שלמעלה (ט - שכח). חילוק בין אדם לבהבה. ם וסיעתו"י וטור יודו לרמב"אפשר שגם רש(ח - שכז). ל"כנ
  ).סקירה(מ - שלח). קצת מהעצם
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  תעית
, לתעניתו בשבת. ת, חלום. ת(כא ). צדיקים, חתן וכלה, יארצייט, ח"ער. ת(כ - יט). יחיד ורבים. בניסן אין ת( יח :א

  ).כ באסרו חג"חו. ת(ה - כד). ח אב"ר(כב ). כ"עיו, ניסן, מ"חוה, ח"ר, ט"יו

  תעית בכורות

האב מתענה תחת בנו (ג - תב). נקבה וגדול הבית אין מתענין(תב ). כ ילדה"הפילה ואח(תא ). בן לאב ובן לאם( ת :ד
כשיש . אמירת עננו(ד - תג). כשיש לו רק אם. ם האב בכורכשג. בכור לאם' מבניו בכור לאב וא' כשא. עד שיגדל
  ).אכילה בסעודת מצוה(ז - תה). 'כשחל בשבת יתענו ביום ה(ה - תד). ץ יאמר עננו"דעות אם הש' עשרה ב

  תערובת
  ).ספק אחד בגופו(ספק ספיקא . הכשר כליםע "עיי .ע תערובת חמץ" עיי–ההלכות הקשורות לתערובת חמץ 

  ).י נקבים שבבשר"מתי חוששים שנכנס הטעם ע(רנב ). ל"כנ(רמח ). ינו נקרא תערובתכשניכר א(  יז :ד

  בישול

  ע בישול"עיי

  דבר שבמין

  ).אם איסורו מחמת עצמו, ככר שלם אינו בטל באלף(ג -  שכא:ב

  דוחק הסכין ומדוכה ומכתשת

אינו (פ - שעט). מפליט ומבליעדבר חריף שנידוך במדוכה (שעח ). דבר חריף שנחתך בסכין מפליט ומבליע( שנז :ב
וצריך הדחה , וכן בסכין(שפד - שפ). ואין הדחה מועלת, כ הכלי מלוכלך קצת"אא, י הדיכה"חריף אינו מפליט ע

חריף שחתכו בסכין נקי (ה - שפד). לפעמים נאסר כולו, ואם נפל לתבשיל בפסח בלא הדחה, במקום החתך
ק או "כ, י"אינו ב' אפי, זיתים שחתך בסכין חמץ נאסרו(ז - פהש). י"והחריף מבטל פגימת אינו ב, מפליט ובולע

  ).ואפשר שמפעפע בכולו, נטילה

  ).כיון שאינו חריף אינו נפלט, עשיית שמן במכתשת חמץ( ו :ד

  דרך עשייתו בכך

  ).ס"אוסר במשהו מד( ד :א

  ).ל"הוכחות להנ(ה - פב). ל"כנ(נג ). דבר שדרך עשייתו בכך אינו בטל(ב -  יא:ב

  הדחה

  ).ל"כנ(שנד .). צ ה"ואם הבשר מנוגב א. חטה שנמצאה על בשר צריכה ה( שמ :ד

  זה וזה גורם

  ).לכתחלה יש לחוש(רל ). דוקא כשאין באיסור כדי לאפות לבדו(ריג ). במעמיד מותר( לא :ב

  ).זה וזה גורם(ע תערובת חמץ "עיי

  זיעה

  .קצח. ד-  קצג:ג

  ).הפרש בין תבשיל לחררה( קצו :ד

  חריף

  ).זיתים(שפה ). בוסר, מלח(עח  ש:ב

  ).תבלין יבש אינו מבליע( רלט :ד

  ).נותן טעם בן נותן טעם דהתירא(ערך תערובת חמץ . ריח. נותן טעם לפגם. כבוש. ראה גם אצל דוחק הסכין

  טעם כעיקר

 נתהפך פ"בכזית בכא, ת ואין חייבים עליו"אסור מה, ס"שאיסורו מד, שיטות הפוסקים בטעם כעיקר' ד(צ -  פו:ב
פ נתהפך היתר "ח שבכזית בכא"הוכחות שהעיקר כדעת ר(ג - צא). בכל אופן נתהפך היתר לאיסור, היתר לאיסור

  ).ל"כנ(רס ). לאיסור

  ).נותן טעם(ע תערובת חמץ "עיי

  יבש ביבש

 גם(מב ). אם מותר לבשלם או לאכלם בבת אחת, כשנתבטל ברוב(ח - לז). אינו חד בתרי' אפי, בטל ברוב( לה :ב
  ).א לאכלם ברגע אחד"בנ' מותר לב, לדעת האוסרים

  ).ל"כנ(רפו . פד). אפילו אינו חד בתרי, בטל ברוב( יז :ד
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  כבוש

בציר מפליט ומבליע . כ. ע"בצונן מפליט ומבליע במעל. כ(מ - שלט). ע נעשה כמבושל ופולט"בסוף המעל( שלא :ב
). בכל עביו, מבליע רק כנגד הכבישה(שמו ). ע"מעלואינו מפליט מהכלי אלא ב. ג האור וירתיח"בשיעור שיתנו ע

אין סומכין (שפח ). ע"מפליט מהכלי במעל(שעג ). ע"אף חלב הקיבה החריף אינו מפליט מהכלי אלא במעל(שסח 
  ).ע בכלי חמץ"זיתים שכבשן מעל(שצא - שצ). שיפליט האיסור. על כ

ואינו אוסר מה , בציר אוסר בשיעור בישול. כ(ה - נדש). כמבושל(שלא ). ע"דם אינו אוסר בכבוש אלא במעל( רנז :ד
  ).שלמעלה מהציר

  ).ע בצוננים"או מעל, נשרה בציר או חומץ חזק בכדי שירתיח(קז : ה

  כזית בכדי אכילת פרס

  ).נתהפך לאיסור(ו -  ה:א

  .נג). ש ובשכר"מדת האלכוהול ביי. כל הפרס נתהפך לאיסור(ב -  כא:ב

  ).ואז הוא אינו בן יומו, ע"מפליט מהכלי במעל( קפח :ג

  ).כל הפרס נהפך לאיסור( ח :ד

  ).כדי אכילת פרס(ע שיעורי תורה "עיי

  מין במיו

  ).ביין ומים אזלינן בתר טעם ומראה(שצט ). ל"כנ(רפד ). אזלינן בתר טעמא( לב :ב

  מליח

ומהפך , ע"כלי במעלמפליט מה, מלוח הרבה ונכבש בכלי חמץ(שמג - שלו). אין כח במלח להפליט מהכלי(ח -  שלה:ב
מלוח קצת (ה - שמג). ע ואז כבר הטעם פגום"מפליט במעל, או אינו מלוח, אבל מלוח קצת. טעם הפגום לשבח
ואוסר , ושוב אין טעם החמץ שבו אינו נפגם, חריפות הציר נכנס בדופני הכלי בשיעור בישול, ולא נתן עליו מים

  ).ב"אבל המחמיר לחוש לסוברים שמפליט תע, ל"כנ(ט - שעח). לכלים. אין מ(שסח ). ע"בכבישה מעל

  ).המים מבטלים רתיחת המלוח( שנו :ד

  איו בן יומו; ותן טעם לפגם

, ואם הוא מלוח מאד. נפלט הטעם הבלוע ונפגם, ע"נכבש בכלי מעל(ב - שמא). פ במים"עיסה ושעורים נטל( שכא :ב
). ואינו נפגם לעולם, עשה הטעם הבלוע חריףנ, מלוח מאד שנכבש בכלי(ה - שמג). החריפות מבטל את פגימתו

זיתים שכבשן (שצ ). ש הבלוע אינו נפגם לעולם"טעם יי(שסח ). דבר חריף מבטל פגימת אינו בן יומו(שסז 
  ).ואין מבטלין פגימת הטעם הנפלט, המים ביטלו חריפות הזיתים, ע בכלי חמץ"מעל

  ).בתוך הפסח אוסרים(קפט ). פ ביין"שכר נטל(קפח ). ש אינו נפגם"טעם היי( קפז :ג

  ).נותן טעם לפגם(תערובת חמץ . ע הכשר כלים"עיי

  תהפך להיתר

  ).וכן בדם שבמור, ל"כנ(ז - רצו). א שפקע איסורו"דבר שנפל לדבש י( רצג :ד

  צליה ואפיה

ה ובשמינ, הכל נאסר מדינא, בשפוד שמתפהפך(שנט ). חחטה מן הסתם אינה אוסרת יותר מכדי קליפה( שנו :ד
  ).הבהוב אינו דומה לצלי. החטה אינה אוסרת יותר מכדי קליפה(שסא ). אינו נוגעות זו בזו' נאסרות כולן אפי

  קבוע

  ).החמירו בו יותר משאר ספקות. ק(שלה ). כמחצה. ק( שכח :א

  ).כשהם קבועים בשוק. בתי המוכרים. כמחצה. ק( כט :ד

  ריח

, קדרות בתנור קטן וסתום' או אפילו בב, לו בתנור סתום לגמריואם נצ. ל שלא נאסר אלא לכתחלה"קיי(ט -  שה:ב
  ).תנור גדול ופתוח' מהם חריף אסור אפי' כשא(שיא ). ובתנור גדול ופתוח מותר אף לכתחלה. נאסר אף בדיעבד

  ).ריח(ע תערובת חמץ "עיי

  מפטם, כחוש, שמן

געה שלא במקום הכפל אינה אוסרת אלא ואם נ, כשמצה כפולה נגעה בכשרה משוחה בשמן אוסרת כולה(ג -  ריב:ד
מ יש "ובהפ, אין אנו בקיאין בין בשר כחוש לשמן(ו - שמה). אם גם במלוח אמרינן מפטם(ה - שמג). כדי קליפה

  ).מ יש לסמוך על בקיאתינו"בהפ(ח - שנז). גם במפטם אינו יוצא מחתיכה לחתיכה(ח - שמז). לסמוך על בקיאתינו

  תערובת חמץ
  ).ספק אחד בגופו(ספק ספיקא ). יו הפסחעבר על(ע חמץ "עיי
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' ונתייבש ב, בצק שדיבק בו החבית(שעז ). נתבטל טעם החמץ שבו, כ נתייבש"ואח, נמלח בכלי חמץ( שמט :ב
  ).אין נפלט ממנו טעם, חדשים

וקודם הפסח , בפסח אוסרים, מי הגעלה שנפלו לבור(שלז ). חטים שנתחמצו ורוצה לבטלם ולטחנם. ת(ח -  יא:ד
  ).אם נתערבו יפה', בטלים בסמת

  אחרון של פסח

  ).סיכום. פ"התירו באחש, מאכלים שיש בהם חשש רחוק של תערובת חמץ( שנ :ב

פירות (רחצ ). פ"לא גזרו באחש, חשש תערובת גרעיני דגן בזרעים(ז ). פ"קטניות נוהגים לאסור אף באחש( ג :ד
שיא ). פ"תערובת משהו לא אסרו להשהות באחש( שי ).פ"סוכר לא גזרו באחש(ש ). פ"מיובשים לא גזרו באחש

  ).להקל במצה שרויה ובשאר חששות הרחוקות(תלח ). פ"אבל חמץ משהו אסרו להשהות גם באחש(

  אפשר לסוחטו

', אבל לח בלח שנתערב פחות מס. דעות אם הותרו' ב, כ בישלם"ואח, זיתים שחתך בסכין של חמץ(ט -  שפח:ב
  ).ותרוה', כ נוספו ליותר מס"ואח

  או אחר הפסח, ביטול בידים קודם

סיכום המקומות שמותר ושאסור לבטל . אבל מותר לבטלו כדי להשהותו, אסור לבטלו כדי לאכלו בפסח(יא -  ח:ב
ולטחנן ולאפותן כדי שלא יהא ', מותר להוסיף עד ס, חטים בחטים שנתבטלו ברוב קודם הפסח(מב - מ). בידים

ל "ההוכחות דקיי(פב - עה). אסור להוסיף עליהן ולטחנן, ערובת שוה בשוהאבל ת(מז ). חוזר וניעור בפסח
הטעם וההוכחות שחטים בחטים (קח - צט). שאסור לבטל כדי לאכלו בפסח ושמותר לבטל כדי להשהותו

ד - שעג). כדי שלא יהא חוזר וניעור, ולטחנן ולאפותן', מותר להוסיף עד ס, שנתבטלו ברוב קודם הפסח
היין ', אף שטעם הנוקשה בטל בס. חבית שנדבקו הנסרים בבצק(ז - שעו). ות קודם הפסחכשמערב כדי לשת(

אסור לו , היינו שידע שאסור ועירב, פ במזיד"ביטל חמץ שעעה(שצב ). שנתן לחבית בידים אין לו ביטול עולמית
  ).ב"ולב

). מתי חשוב ביטול בידים, נשוכיםכשבורר עודף החטים ה(יג ). כשטוחן כדי לאכול אינו חשוב ביטול בידים(ג -  יב:ד
נתבטלו ברוב יבש , חטים חמוצים שאינם ניכרים(ח - יז). וברירת עודף החמוצים, הוספת חטים כשרים(טז 

רמח ). עירוב מים חמין במים שלנו לא נחשב ביטול איסור בידים(פד ). ומותר להוסיף עליהם ולטחנם, ביבש
  ).טיבול שמערב לפני הפסח לאכלו בפסח(

  ר שיש לו מתיריןדב

כלי (שכט ). מ"פ לא נאסר מטעם דשיל"תערובת בע(כ - שיח). שמותר להשהותם, בפחמים ואפר של חמץ( רח :ב
ובחמץ גזרינן אינו מינו אטו . דוקא במינו(תח ). מ"לענין חמץ בפסח נחשב דשלי, שאפשר להגעיל שנתערב

  ).מינו

  זה וזה גורם

, ואם אחר שאחז האור בחמץ יש בו כדי לאפות, ג"ר במשהו יש להתיר זוזדעות אם גם בזמן שאוס' ב(רטו -  ריג:ב
  ).ל"הוכחות להנ(ז - רלג). ה נאסר"לד

  ).ג"בהמה שפטמה בחמץ מותר לשחטה ולאכלה מטעם זוז( סא :ג

  חוזר ויעור

ח בלח או ל, נ"יבש ביבש חו(ז - שכג). הדעות בלח בלח' ב(פה - פ). מותר לאכלו בפסח, נבלל יפה קודם הפסח( ח :ב
טעם שנתבטל אינו (שמח ). נ"בטעם בלבד אינו חו(שלג ). נ"כלי שנתערב חו(של ). ל כדעת המתירים"טעמו קי

). נ"אם גם כדי קליפה חו. נ"יבש ביבש חו(שפז ). נ"טעם אינו חו(שעו ). נ"טעם לפגם אינו חו(ע - שסט). נ"חו
  ).ל"כנ(שפט 

  ).בחשש פירורי חמץ( קסג :ג

). נ"נטחנו ונאפו אינו חו(לט ). כ כשנאפו קודם הפסח"משא, נ"ד שהם יבש ביבש חו"למ, שנטחנוחטים (טו -  יב:ד
בנאפה (תל ). אף בכלים שנתערבו(שנב ). פ קודם הפסח אינו חוזר וניעור"נטל(שלח ). נ"בלח בלח אינו חו(רצב 

  ).נ"קודם הפסח אינו חו

  .ראה לקמן אצל יבש בלח

  חשש חמץ

  ).י סובין"שים שצופה עגעגלייזערט חוש( ר :ג

  חשש פירורי חמץ

כי בודאי , מן הדין אין לחשוש, מלח שלא נבדק(ו - שלה). בפת שנפלה ליין(ג - שלא). בעיסה שנפלה למים( שכא :ב
ולפעמים סומכים על , נהגו לחשוש(שנב - שנ). סיכום. פ"בחששות הרחוקות התירו באחש(שנ ). נימוסו ונימוחו

בחששות הרחוקות (שנה ). בדיעבד התירו(שנד ).  בכרכשות אין ההדחה מועלת (ד- שנג). הדחה שקודם הפסח
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פ "ידיח עכ, במקום שמועלת הדחה(ט - שנח). ד התירו"גם בשעה(שנו ). סיכום. התירו כשנתערב במאכל אחר
חומץ (שעב ). ביין ומי דבש שבישל שלא לשם פסח(שעא ). בשמן שהותך שלא לשם פסח(ס - שנט). תוך הפסח

  ).יין שמערבין בו חלב חטה(שעה ). וסוכר, שמסתפקים ממנו כל השנהיין 

בשפוד שצלו במלח שלא (רטו ). במורג חרוץ(קסב ). מונח בהם פת' בסלים שהי(ס - קנט). במדוכות שלנו(ב -  קנא:ג
  ).נבדק

  ).קטניות בטל ברוב. ת( ו :ד

  ).במי דבש(מה : ה

  .סינון; ראה לקמן אצל יבש בלח

  טעמו ולא ממשו

או אף , פ מותר בהנאה"ואם עעה, ולא יברך על ביעורו, ס"אינו חייב לבער אלא מד(טו - יג). אינו נראה לך( ד :ב
הטעם (ז - פה). פ מותר להשהותו"ועכ, יש מתירים אף באכילה, תבשיל שנתבשל בכלי חמץ(טז ). מ"באכילה בהפ

סא - רנט). ת"וסקים אם טעם כעיקר מהתלוי בשיטות הפ(צ - פז). כי אינו נראה לך, שאין עוברין על שהייתו
  ).אם מותר למכרו לנכרי(ו - רפד). ודינו כפחות מכזית, ל"כנ(

  יבש בלח

, אין הפרש אם נוקשה, כיון שדינם כיבש בלח(ח - קיד). פירורי חלב חטה שנתערבו בקמח דינם כיבש בלח( נח :ב
שלה - של). הסירוה משם קודם הפסחעיסה שנפלה למים ו(שכא ). פירור בקמח(רצ ). ואם נתערב קודם הפסח

ואפילו סיננו ולא מצאו אינה הוכחה שלא , חוששין שנתפררו ממנה פירורין דקין, פת שנשרה ביין קודם הפסח(
ואם סיננו בתוך הפסח חוששים שנפלט מעט , פ בודאי לא נשארו פירורים"סיננו בבגד עב קצת קודה, נתפררו

  ).מץ שנתערבו בשומןפירורי ח(שס ). תוך הפסח קודם הסינון

אין , נתייבש(ט - רסז). או יסיר המקום המלוחלח, כל זמן שהוא מלוחלח יכול לרקד, נפל מים על קמח(ד -  רסג:ד
). ולפי זה מועלת אפייתו קודם הפסח, פ חוזר וניעור בפסח"ועכ, שדומה ליבש בלח' ואינו בטל בס, ריקוד מועיל

, שנמצאה בבאר(שלט ). כ סיננם"אא, ששים שנתפרר ונשארו פירוריןפרוסת פת או עיסה למים או יין חו(ג - שיב
במצה טחונה (ח - תלז). אם יש בילה, תערובת בצק חמץ בבצק מצה(ל - תכט). י סינון"אין להשתמש אלא ע
  ).שעושים ממנה עגולים

  .ראה לעיל אצל חוזר וניעור

  ש ושכר"יי

מ יש להתירו בהנאה אחר "ובהפ(ה - כג.). צמו של חכע, ש הנעשה מתבואה חמוצה או משמרי שכר"יי(כב -  יז:ב
  ).הפסח

  כבוש

כ יש "אא, ע"בצונן פחות ממעל. בפסח נוהגים לחשוש לכ(ח - שמז). ע"פחות ממעל. יש מחמירין בנשרה בצ(שלד  :ב
  ).מ"הפ

רק או שלא נשרה , או שיש עוד צד להקל, מ"ויש להקל בהפ, ע"א שבפסח מחמירין אף פחות מעל"י(שטו -  שיא:ד
  ).ל"כנ(ו - שנה. שמא. שלב. של). בלחלוחית או בהעברה

  לח בלח

  .).בל. אם קמח נחשב ל( רסב :א

  מחמצת

  ).ס" מד–כשהוא רק משהו ודרך עשייתו כך ,  בלאו–פ "כשנותנים לקיוהא ויש בו כזית בכא(ה -  ב:א

  מין במיו

  ).אינו אסור מהתורה כמחמצת( ד :א

יבש ביבש (מה - לד). פ מותרים"ואם עעה, וצריך לבער בלא ברכה, ס"מדקמח בקמח אינו אסור אלא (ג -  לב:ב
קח ). מ יש לחוש לדעת האוסרים"אם אין הפ, אם נאסר אף להשהותו, שנתערב קודם הפסח וחוזר וניעור בפסח

  ).ד זה"טעם ומקור פס(

  מכירה לכרי ופדייתו

לט ). ל"כנ(ייג ).לפדותו ולזרוק שוויו ליםאו , פ מותר למכרו חוץ מדמי איסור שבו"שעעה. תערובת ח(ח -  ו:ב
, פ"תערובת חטים בחטים שוה בשוה שעעה(מז ). תערובת יבש ביבש מותר למכרו בפסח חוץ מדמי איסור שבו(

וכן (ה - עד). פ"מקורות הפסק שמותר לפדות חמץ שעעה(ד - עב). מותר לפדותו או למכרו חוץ מדמי איסור שבו
דעות ' ב, פת שנאפה בגחלים של חמץ(ריג - רי). ל שאסור"בל בתוך הפסח קייא, מותר למכור חוץ מדמי איסור

הטעם שיש לחוש (ב - רלא). אבל לא לפדותו, ואם נתערב באחרים מותר, אם מותר למכרו חוץ מדמי איסור
' ב, טעמו ולא ממשו. תערובת משהו לח בלח אסור למכרו לנכרי(רצג - רפד). לאוסרים אף שאין האבוקה כנגדו
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בטעמו ולא (תד - שצז). אבל לא לפדותו ולהוליך לים,  מותר למכרו חוץ מדמי איסור שבו–יבש ביבש . דעות
, ואף בפדיה, ובפרט שיש מתירים אף בטעמו וממשו. טעמי ההכרעה להתיר למכור בהפסד גדול מאד, ממשו

אלא , כמו בשאר איסורים, ל להתיר למכור חוץ מדמי איסור"ביבש ביבש ובכלים קיי(ח - תד). ל כן"אלא שלא קיי
 ).ובחמץ אסרו, שבשאר איסורים התירו מין בשאינו מינו

אין למכור התבשיל חוץ מדמי , חטה בקועה שנמצאה בתבשיל(ט - שח).  חוץ מדמי איסור שבו–ביבש ביבש ( רפו :ד
  ).שלא להשהותו, וימכור מיד. מ" בהפ–ובנתרככה , אלא בהפסד מרובה מאד, איסור

  מליח

). שהמלח מפליט מהאוכל היבש, ובתוך הפסח נאסר כולו, חטה שנתרככה במלח אוסרת כדי נטילה (מא-  רלט:ד
, מתי סגי בכדי קליפה, חטה שנמצאה בבשר אחר מליחה(שנב - שמא). חטה שנמצא על חתיכת כרוב מלוח(שלב 

  ).אם בישלו בלא קליפה מתי נאסר כולו(שנג ). או שאר החתיכות, נטילה או נאסר כולו

  יד ומחמץמעמ

. ויש מתירין מ, י פדיון או מכירה חוץ מדמי איסור"יש המתירים ע(ל - כז). וחייב לבערו, חשוב כבעין(ו -  כה:ב
הטעם (ט - צד). ה גם במחמץ"וכ. י זה וזה גורם מותר"ואם הוא ע(לא ). מ"ויש לסמוך על דבריהם בהפ, הרביעי

אינו אוסר אלא באיסור (שסח ). מ" להתיר אלא בהפושלפני הפסח אין, פ מותר"וההוכחות שמעמיד רביעי אחה
דעות אם ' ב(ה - שצד). שכחו ממי דבש שנתחמצו בשמרי שכר, בישול מי דבש בקוואסניק(שעא ). מחמת עצמו

  ).הרביעי מותר. מ, פ"העמיד או החמיץ אחה(ו - שצה). פ"אחה' אפי, מועלת מכירה לנכרי או פדיון

  פחות מששים; משהו

, פ אחר חצות"יש אוסרים אף ע(רלז ). פ אין קונסים אותו"עעה(צו ). על תערובת משהו בפסחלא יברך (  ח :ב
מתי (רפא - רפ). ל"כנ(רעג ). יש פוסקים שאינו אוסר(רעא ). אין לברך על ביעורו(רסא ). 'ל שמתבטל בס"וקיי

שטו ).  בממשו ובטעמו,במינו ובאינו מינו, בלח וביבש, אוסר במשהו באכילה והנאה(ד - רפב). אסרוהו ומדוע
ואם נתערב (שיז - שטז.). אלפי אלפים מ' אין לו שיעור אפי. מ, נפל מהתערובת לתערובת אחרת לח בלח' אפי(

, וכשנכנס הפסח היתה עדיין חמה, נתבשל קודם הפסח(שכח ). וכן בכף שנתערבה. דעות' ב, כ ביבש"אח
. לאסור במשהו, גזרינן אינו מינו אטו מינו(תח ). ל"כנ(תה ). ל שגם יבש ביבש אוסר במשהו"קיי(שצז ). נאסרה

  ).מ"ם שהוא מטעם דשיל"טעם הרמב

  ותן טעם

  ).ס"פחות מכזית שנתערב חייב בביעור מד(ה ). ת"כזית שנתערב חייב בביעור מה(ד -  א:ב

  ).טעם כעיקר(ע תערובת "עיי

  איו בן יומו; ותן טעם לפגם

פ "עיסה ושעורים נטל(שכא ). הדעות' ב(שיז ). בריח יש להקל(שיא ). דעות אם אוסר בפסח כמשהו' ב(ד -  שג:ב
  ).לכחתחלה אסור לבשל בו(שע ). פ בפסח"מנהגינו לאסור נטל(ח - שמז). במים

  ותן טעם בן ותן טעם דהתירא

 י בישול יש"וכשהוא ע. וכן בשומן שהתיכו בכלי חמץ(ג - שסא). ט דהתירא"ט בנ"א שהוא נ"קודם הפסח י( טז :ב
נתערב (ו - שסה). בדבר חריף אסור(שסד ). מותר להשתמש בו בפסח, אם עירה ממנו לכלי אחר(ד - שסג). אוסרים

  ).וכן ביין ומי דבש שבישלו בכלי חמץ בן יומו(שסו ). 'א שצריך ס"וי, במאכל אחר מותר

  ).חבית שנתבשל בה שכר( קפד :ג

  .שלח.  שא:ד

  סיון

צריך סינון , כל מקום שחוששים לפירורי חמץ(שנא ). בפת שנפלה ליין (ג- שלא). בעיסה שנפלה למים( שכא :ב
ביין ודבש שבישלו שלא (שעא ). בשמן שהותך שלא לשם פסח(שס ). סיכום. שלא ישרו ביחד בפסח, פ"קודה

  ).ביין שמתקנים בחלב חטה(שעה ). בחומץ יין(שעב ). לשם פסח

  ערב פסח

  ).ריח אינו אוסר(שכ ). מ"לא נאסר מטעם דשיל(שיט ). בויבש ביבש ברו', לח בלח בטל בס( שיח :ב

  ).וביבש בטל ברוב(קסט ). 'בטל בס( קסג :ג

  ).'בטל בס( קל :ד

  צליה ואפיה

טעם הנבלע (שח ). אוסר רק רוחב אגודל, טעם חמץ שנתפשט רק במקצתו על נגיעה בככר חמץ חם(ט -  רצז:ב
  ).אינו מפעפע בכולו בלא רוטב, מהפת בתנור

  ).או בחשש חמץ, מצה חמה שנגעה ברחת מחומצת(ע - ו קס:ג

  ). וכדי נטילה ממצה הנוגעת, ובפסח אוסרת כל מצה זו, מצה כפולה אוסרת כדי נטילה(ריג -  רט:ד
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  קמח בקמח

  ).ל"כנ(שכה . רצא- רפט. קיז. עח. מא). אם יש לו דין לח בלח(ג -  לב:ב

  ).קר שנבלל יפה והוו לח בלחהעי(כג ). כשנטחנו יחד, אם יש לו דין לח בלח( טו :ד

  ריח 

בתנור , דעות אם אוסר גם בדיעבד' ובחמץ בפסח ב, ל שלא לאסור אלא לכתחלה"בשאר האיסורים קיי(שיא -  דש:ב
דף חמץ שסתמו בו התנור . כשהריח פוגם אינו אוסר(שיא ). בפת שהוא כחוש אינו אוסר(שז ). קטן ופתוח מעט

  ).השום נופל בהדחה והריח אינו אוסר, ומלחו בו הבשר, ן חמץשום שנחתך בסכי(שנח ). אינו אוסר

  ).ש"במי דבש שהכניסו לחבית של יי( קפח :ג

  מפטם, כחוש, שמן

י פיטום אינו מפעפע "ע(ב - שא). ואוסר כולו, מפטם את טעם האיסור שנבלע בו בצלי. או משוח בש. היתר ש( ש :ב
מלבד . לש. אין אנו בקיאים בין כ(שב ). ו כדי קליפהאלא מפעפע בתוך החתיכה שנבלע ב, מחתיכה לחתיכה

  ).מצה שאין בה צד שמנויות

ולדידן , כלי חמץ אוסר מאכל חם יבש שמן כולו(ו - קצה). מצה חמה שנגעה בלכלוך עם חשש שמנוניות(ח -  קסו:ג
  ).אין בקיאים

  ).אם גם לענין חמץ אמרינן אין בקיאין(נ -  שמט:ד

  תפלה
  הזכרת שמות

  ).פ"רק באחש, א בניסן"א( יז :א

  זמה

שחרית . ואף בדיעבד לא יצא קודם, דאין בקיאין, ותיקנו חצי שעה אחר חצות, עיקר זמן מנחה מחצות(קלא -  קל:ד
  ). עד חצות–

  ).חצי שעה אחרי חצות(ע זמני היום "עיי

  מוסף

  ).ומנחה מי קודם. מ( סד :א

  מזמור לתודה

  ).פ"פ ועיוהכ"אין אומרים בע( כב :א

  המח

  ).כ"עד צאה(סו ). ומוסף מי קודם. מ( סד :א

  שיא

  ).בניסן( כג :א

  ערבית

  ).כ"אחר צאה(ד : ה

  תחון

, פ"ולא בע, אומרים בניסן, א"ואא, למנצח יענך(כב ). צ ואב הרחמים"צו, ר"יה, ר"ולא והו, אין אומרים בניסן( טז :א
  ).באב' כ וט"חנוכה ופורים ועיוה

  תפלין
  .).וך בתזמן התחלת חנ(לז : ה

  ).בין העינים' ר שיהי"כוון תש( כב :הג

  שמירת, קדושתן

  ).ערבך ערבא צריך, איסור לישן אפילו עראי( עד :א

  תקופה
  מים שבבית בעת התקופה

שומר מצוה לא ידע (ג - עב). ולא רב אדא, תקופת שמואל. במים שלנו. כ"או גם אח. שלא לשתותן בעת הת(ב -  עא:ד
  .).ויוציאו אחר ת, י חוט"ישים לתוכו ברזל נקי ע(ד - עג).  למצות מצוהבפרט במים שלנו, דבר רע



סד  )תקלה(מפתח ענינים 

  תקלה
  ).ל"כנ(ו - עה). אין לברך. על חשש ת(ה - מד). חוששין בפסח יותר משאר מאכלות אסורות( לד :א

  תקות
  ).עד שיתוועדו להתירו, אף שנתבטל הטעם לא נתבטל האיסור, כל שנאסר במנין( שסז :ד

  תרומה
  ).בטל ברוב, ת"ל אין לו עיקר מה" חו.ת(ט -  צח:ב

  מפתח פסוקים

  ח
  א, ח

  ).י"רש( עב :הג

  ד-יג, ח

  . קטו:הג

  כח, יא

  . פב:ג

  .רמג.  קצד:ד

  לך
  ד-יג, טו

  . צג:הג

  יז, טו

  . סד:הג

  ה, יז

  . יח:הג

  י, יז

  . קד:א

  וירא
  ו, יח

  . קיג:הג

  חיי שרה
  ג, כה

  ).י"רש( שכז :ג

  ויצא
  ו, כט

  . סד:הג

  ג, לא

  . קא:הג

  כט, לא

  . צו:הג

  וישב
  ג-יא, מ

  . מא:הג



סה  )ויגש(מפתח ענינים 

  ויגש
  א, מה

  . שיד:ג

  טז, מה

  . שיד:ג

  ,כז, מו

  . צז:הג

  ד, מז

  . צז:הג

  ו, מז

  .קי: ה

  . ק:הג

  כב, מז

  . מב:ג

  כג, מז

  . סב:הג

  כו, מז

  . סד:הג

  ויחי
  ג, מט

  . קב:הג

  שמות
  ז, א

  . צח:הג

  יד-י, א

  .קי: ה

  .קכ. ק-  צט:הג

  כב, א

  . קב:הג

  ה-כג, ב

  ).י"רש(מ  :ה

  . קא:הג

  ט, ג

  . קב:הג

  יז, ד

  . קו:הג

  יג, ה

  . קב:הג

  וארא
  ו, ו

  .צג. יח: ה

  ז, ו

  .יח: ה



סו  )בא(מפתח ענינים 

  ח, ו

  ).בחיי( קסה :הג

  ז-ו, ח

  . מא:הג

  טו, ח

  .קלה: ה

  . קי:הג

  ג, ט

  . קה:הג

  בא
  ג, יב

  . כז:א

  ו, יב

  ).י"ורש( לה :א

  ).א"ריב( קסד :הג

  ח, יב

  .קעב. קיא. צד. ה: ה

  ).ן"ורמב(קמח . קמג. קמח. קיט :הג

  ט, יב

  .ר: ה

  יב, יב

  .קיב). ן ובחיי"ורמב(ד -  קב:הג

  טו, יב

  .רמה. רכג). י"ורש(ה - לד. ב-  א:א

  . כד:ד

  .לט: ה

  . קיט:הג

  יז, יב

  . כג:ד

  . קיט:הג

  יח, יב

  . ו:א

  .תז.  כד:ד

  .קצג. קעד. נד: ה

  . קיט:הג

  יט, יב

  .שסה. נ- שמט). ן"רמב(קפ . לא.  ב:א

  . רפא:ב

  . ריט:ד

  כ, יב

  . ב:א

  כו, יב

  .ז-  פו:הג

  כז, יב

  . כח:א



סז  )בשלח(מפתח ענינים 

  .קיז.  פז:הג

  כט, יב

  . קיב:הג

  ל, יב

  ).י"רש( תב :ד

  לד, יב

  .קכ: ה

  לט, יב

  . קיט:הג

  מב, יב

  .רמו: ה

  מו, יב

  .רכו: ה

  מח, יב

  . קסג:הג

  ג, יג

  .לז.  ב:א

  ה, יג

  . יד:הג

  ו, יג

  .קצג: ה

  ז, יג

  .שסה. שמט. רג. מ. לא.  ב:א

  .א רפ:ב

  . קכא:ד

  . יא:הג

  ח, יג

  . ו:א

  . תכב:ד

  .רסו. קכו). י"רש(צב ). י"ורש(פט . נה. י. ב: ה

  .קכ). י"ורש(ט - פו). ם"מלבי(עח .  יט:הג

  יד, יג

  .עו: ה

  .ז-  פו:הג

  טו, יג

  . תא:ד

  בשלח
  כא, יד

  . קטו:הג

  כט, יד

  . קטו:הג

  לא, יד

  . קי:הג

  ט, טו

  ).י"ותרגום אונקלוס ות( צו :הג



סח  )יתרו(מפתח ענינים 

  א, טז

  ).א"ריב( קיד :הג

  לב, טז

  . סב:הג

  לו, טז

  ).י"רש( צג :ד

  יתרו
  י, יח

  ).י"רש( עב :הג

  יד, כ

  . שצה:א

  משפטים
  א, כא

  ).י"ורש( לו :ד

  כט, כא

  . תנא:א

  ט, כב

  . תכד:א

  טו, כג

  .קצג: ה

  תצוה
  טז, כח

  ).תרגום ירושלמי( לט :הג

  כ, כט

  . שכח:ג

  לד, כט

  . רד:ב

  תשא
  יח, לד

  .קצג: ה

  כה, לד

  . לה:א

  ויקרא
  טו, א

  . קכח:הג

  צו
  כא, ו

  .קיא). י"ורש(פט ). י"ורש( פב :ג

  יב, ז

  ).י"ורש( קלה :ד

  יז, ז

  . רה:ב



סט  )מצורע(מפתח ענינים 

  כג, ז

  . סו:ב

  מצורע
  יד, יד

  . שכח:ג

  קדושים
  כו, יט

  . קמה:ב

  אמור
  ד-ב, כג

  ).ן"רמב(קצו : ה

  ).'ן ואדרת אלי"ורמב( מז :הג

  לז, כג

  .מז.  מה:הג

  במדבר
  יא, ז

  . יט:א

  עלותךבה
  יא, ט

  .קל.  נח:ד

  .קפד. קעה. קעב. ה: ה

  .קמז.  קמג:הג

  יד, ט

  ).ואור החיים( יח :הג

  י-ח, י

  . יז:הג

  טו, יא

  ).י"ורש( פח :הג

  שלח
  יט, טו

  .נא.  מא:ד

  כ, טו

  .קח.  נא:ד

  קרח
  ח, יח

  .רו: ה

  בלק
  ד, כד

  . יא:הג

  מטות
  ג-כב, לא

  .קיא). י"ורש(ק ). י"ורש(ט -  פח:ג



ע  )מסעי(מפתח ענינים 

  מסעי
  ד, לג

  . קיג:גה

  ואתחן
  לד, ד

  .צג: ה

  ).תרגום אונקלוס( קו :הג

  טו, ה

  .צג: ה

  .ב-  עא:הג

  טז, ה

  .י: ה

  כא, ה

  . קטו:הג

  כ, ו

  .  פו:הג. קכה. עו: ה

  כא, ו

  . ב-  עא:הג. קכה. עו: ה

  עקב
  יט, ז

  ).י"רש( קה :הג

  כג, ז

  . קכ:הג

  כה, ז

  . קיג:הג

  כו, ז

  . קנב:ב

  י, ח

  .עדר: ה

  כב, י

  . צז:הג

  ראה
  טו, טו

  .י: ה

  ב, טז

  . לז:א

  ג, טז

  . לז:א

  . סד:ב

  .רכ. קצט. נא. מא.  א:ד

  .קמח. קכא. פט. לט: ה

  . פד:הג

  ד, טז

  . שמט:א



עא  )שופטים(מפתח ענינים 

  . סד:ב

  ח, טז

  .קצז: ה

  יב, טז

  .י: ה

  שופטים
  יא, יט

  . שכח:א

  יז, יט

  ).י"ורש( ש :א

  תצא
  יז, כא

  . תא:ד

  יג, כד

  . תג:א

  יח, כד

  .י: ה

  כב, כד

  .י: ה

  תבא
  ג, כו

  ).תרגום ירושלמי( יט :הג

  ה, כו

  .קכז. צג: ה

  . צו:הג

  ו, כו

  . צט:הג

  ז, כו

  . קא:הג

  ח, כו

  .קכז. צג: ה

  ).י"ותרגום אונקלוס ות(קו .  קב:הג

  יב, כו

  . כט:א

  יג, כו

  .רז.  צד:א

  יהושע
  מה, יט

  . פב:הג

  ד-ב, כד

  ).י"ורש( צא :הג



עב  )א שמואל(מפתח ענינים 

  שמואל א
  ב, טז

  . קלט:א

  שמואל ב
  ד, ד

  . שכז:ג

  ג, ט

  . שכז:ג

  'ישעי
  ד, ד

  . תמז:א

  . יב:הג

  כא, ה

  . שיד:ג

  ה, כב

  . קכח:הג

  ז-כה, כח

  . פח:ד

  כד, ל

  ).צ"ומצו( קסד :ג

  טו, מא

  . קסא:ג

 ,יא  

  . פב:ג

  .רמג.  קצד:ד

  יד, א

  . רטו:א

  יג, ח

  .קצה: ה

  'ירמי
  יג, ה

  . קג:הג

  יב, י

  .קיד: ה

  יד, לא

  . קכח:הג

  יחזקאל
  ב, ה

  . פב:ג

  .רמג.  קצד:ד

  ז-ו, טז

  . צח:הג



עג  )הושע(מפתח ענינים 

  מג, טז

  . סב:הג

  הושע
  א, יא

  . סה:הג

  יואל
  ג, ג

  . קו:הג

  עמוס
  יב, ג

  ).ק"י ורד"ות( שכז :ג

  צפיה
  יב, א

  .קה.  מז:א

  מלאכי
  ד, ג

  . כט:א

  י, ג

  . כט:א

  תהלים
  ה, ה

  . תמה:א

  . י:הג

  טו, יז

  . יא:הג

  א, לג

  .רמב: ה

  א, לד

  ).י"רש( עב :הג

  כ, לז

  . תמז:א

  . יב:הג

  הכ, סט

  .רמו: ה

  . קסז:הג

  עח

  . קח:הג

  מט, עח

  . קיא:הג

  ז-ו, עט

  .רמה: ה

  . קסז:הג



עד  )משלי(מפתח ענינים 

  א, צח

  .קלב: ה

  טו,  קד

  . תי:ד

  קה

  . קח:הג

  ד-קיג

  . קכד:הג

  קיח-קטו

  . קסח:הג

  יג, קטז

  . צד:הג

  כז, קיח

  . כד:א

  א, קלה

  .רמב: ה

  קלו

  . קעג:הג

  א, קלו

  .רמב: ה

  י, קלו

  ).י"ורש( כח :א

  א, קלז

  .רמב: ה

  י, הקמ

  . קעג:הג

  משלי
  ב, א

  . שח:ג

  ח, א

  .שעז.  ריז:ד

  כח, יד

  .צח: ה

  כז, כ

  . תמה:א

  . י:הג

  ט, כב

  .רמ: ה

  לא, כג

  .לט: ה

  ח, לא

  . פח:הג



עה  )איוב(מפתח ענינים 

  איוב
  ז, טו

  . לד:א

  ו ,חכ

  .תמה.  קצט:א

  . ט:הג

  ג, כט

  ).ד"י ומצו"ורש( קסח :הג

  ט, לב

  . שח:ג

  שיר השירים
  יג, ב

  .קיד: ה

  ז, ו

  .קיד: ה

  יא, ו

  .קיד: ה

  ט, ז

  .קיד: ה

  ה, ח

  .קיד: ה

  איכה
  סו, ג

  .רמו: ה

  . קסז:הג

  קהלת
  ה, ה

  . רסב:ג

  כד, ז

  . קי:ג

  ה, ח

  . עג:ד

  דיאל
  מג, ב

  . סב:הג

  'חמי
  יז-טו, יג

  . קעה:ב

  . כ:ג

  דברי הימים א
  יב, ח

  . פב:הג



עו  )ברכות(מפתח ענינים 

  טז, כא

  . קה:הג

  ל"מפתח מאמרי חז

  כ"ונו, תלמוד בבלי

  ברכות
  א, ב

  .סו :א. עד חצותוחכמים אומרים 

  . קנו:ד. עד שיעלה עמוד השחר

  ב, ג

  . סא:ד. בא רוח צפונית ונושבת בו, וכיון שהגיע חצות לילה, כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד

  ב, ד

  .סג :א. שונה... אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת 

  . קעג:הג. הלל הגדול דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר

  א, ה

  . קטז:הג. שכולם ניתנו בסיני... ו עשת הדברים לוחות אל

  ב, ה

  . סא:הג. בתר גנבא גנוב וטעמא טעים

  א, ו

  . עב:הג. ובזרוע עוזו אלו תפילין

  א, ח

  .רסא :ג .שערים המצויינים בהלכה

  א, ט

  .קמט :א. יחיד ורבים הלכה כרבים

  ב, ט

  . קמב:ב: ם"פירוש המשניות להרמב

  א, י

  .ע :א. י למפשעמירתת ולא את... במנחה 

  ב, י

  .נח: ה. שעברת על דברי בית הלל... אמרו לו 

  א, יא

  ).'ותוס(נח : ה. עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום

  ב, יב

  . פב:הג. אמר רבי אלעזר בן עזריה

  ).ח"צל(פד ). ח"וצל(עט .  עז:הג. הלילות... למען תזכור 

  .פג: הג. ם"פירוש המשניות להרמב

  ב, יז

  ).'י ותוס"ורש(ב - יא :א. מחסיא אבירי לב נינהובני מתא 

  ב, יט

  .קפו :ב. גדול כבוד הבריות שגוחה את לא תעשה שבתורה

  א, כ

  ).י"ורש(קפו  :ב. שב ואל תעשה שאני... הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו 

  ב, כ

  .רלה: ה. דאתי דרבנן ומפיק דרבנן, שאכל שיעורא דרבנן... בן מברך לאביו 



עז  )ברכות(מפתח ענינים 

  .רלח. לח: ה. הה בתפל"תוד

  א, כו

 .סה :א. שכר תפלה בזמנה לא יהבי ליה
  ב, כו

  .סו :א. תפלות כנגד תמידין תקנום

  . תח:ד. מתשע שעות ומחצה, ואיזו היא מנחה קטנה

  א, כח

  . פג:הג. ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה

  ).י"ורש(סד  :א. שזו מצוה עוברת וזו מצוה שאינה עוברת

  א, ל

  ).י"ורש( יא :הג. )י"ורש(תמו  :א. יש נפשיה בהדי צבוראלעולם לישתף אינ

  א, לה

  .קכג.  צד:הג. שאין אומרים שירה אלא על היין

  ב, לה

  .עב: ה ).'ותוס( תי :ד. טובא גריר פורתא סעיד... וחמרא מי סעיד 

  א, לז

  . א:ד. י"ה רש"תוד

  ב, לז

  ).י"ורש(רא -  ר:ד. מאי טרוקנין אמר אביי כובא דארעא

  . רא:ד. פטורה מן החלהטריתא 

  . מא:ד. ה כזית"י ד"רש

  א, לח

 יוצא בהן ידי חובתו  ואדם... מר זוטרא קבע סעודתיה עלויה וברך עלויה המוציא .מברכין עלויה בורא מיני מזונות
  . ר:ד. מאי טעמא לחם עוני קרינן ביה, בפסח

  .יז :ב. זיעה בעלמא הוא... האי דובשא דתמרי 

  ב, לח

  .קז: ה. רור וליכאדבעינן טעם מ

  א, לט

  ).י"ורש(רפא : ה. למה נקרא שמו אגורי ששמנו אגור בתוכו

  ב, לט

  ).'תוס(קלו ). 'ותוס(ח -  נז:הג.  קנ .קמח: ה. הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע

  .קיח: ה. רטז :ב. אחריתי... הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא 

  .קנג. קנא: ה. ה הכל"תוד

  א, מב

  ).'י ותוס"ורש(ריג : ה. תכא דריש גלותא סמכינןא

  א, מג

  . מד:הג. ה הואיל"תוד

  ב, מו

  . פא:הג. שלישי לו למטה הימנו, שני לו למעלה הימנו, גדול מסב באמצע

  ב, מט

  .קנד. עז: ה. ואכילה בכזית

  .רנ: ה. לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל

  . קלב:הג. קצג: ה. ה ברכת המזון"רבנו יהודה ד' תוס

  א, א

  .ג- מב. ז-  לו:הג. לה: ה. עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה



עח  )פאה(מפתח ענינים 

  . שעא:ד. נעבד לחומרא... שמאל מהו שתסייע לימין 

  . רל: ה. ה שטיפה"תוד

  ב, א

  . קז:הג. אין מברכין על כוס של פורענות

  . נא:הג. בית הלל אומרים בורא מאורי האש

  .קכט.  נח:הג .ח-  קלז:ד. סד. נז :א.  תדיר קודם... ירה ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תד

  ב, ב

  .קלב :ב. נוטל פירורין שיש בהן כזית

  ).י"ורש( נא :הג. הרבה מאורות יש באור

  א, ד

  . מח:הג. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

  ב, ד

  . קלה:ד. ארבע צריכין להודות

  א, ו

  ).י"ורש( קעג :הג. הללא מצראה

   ב,ס

  .רנא- רנ: ה. ואומר ברוך המפיל, הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע

  א, סב

  . פא:הג. אמר רבי עקיבא פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע

  פאה
  ז"ח מ"פ

  .מח: ה

  דמאי
  י"ו מ"פ

  ).ב"ש ורע"ם והר"הרמב' ופי(רכז  :א

  שביעית
  א"א מ"פ

  . נא:ב

  ז"ג מ"פ

  .קלב :א

  תרומות
  ב" מא"פ

  . קעו:ד

  ה"א מ"פ

  . קיח:ד

  ח"ג מ"פ

  .קכג). ש"ור( קכג :ד

  ב"י מ"פ

  .רל.  רכג:ד .שכא :ב

  י"א מ"פי

  ).לחם משנה(יח  :ב



טע  )שני מעשר(מפתח ענינים 

  מעשר שי
  ו"ה מ"פ

  .ל :א

  חלה
  ח"א מ"פ

  ).ב"ש ורע"ם ור"ופירוש הרמב( מח :ד

  ט"א מ"פ

  . קט:ד

  ב"ב מ"פ

  ).ש"הרא' פי(קלה  :ב

  ג"ב מ"פ

  . ק:ד

  ד"ב מ"פ

  .קטז. קז). ם"המשניות להרמב' פיו(ג -  קב:ד

  ו"ב מ"פ

  .ב-  מא:ד

  ח"ב מ"פ

  . קט:ד

  ז"ג מ"פ

  . ח:ד

  ה"ד מ"פ

  .קטז.  קב:ד

  ערלה
  ט"ב מ"פ

  .רלה :ב

  ז"ג מ"פ

  .שכא :ב

  בכורים
  ד"א מ"פ

  .ם"ופירוש המשניות להרמב ( יח:הג

  ו"ג מ"פ

  ).ט"יו' תוס( קיא :הג

  שבת
  ב, ט

  .נא :א. סמוך למנחה

  א, יב

  .ריז :א. יו בלשון ארמיכל השואל צרכ

  א, יג

  .שנח :א

  א, יד

  ).י"ורש(קמה : ה. מפני שהידים עסקניות הן

  א, טו

  ).י"ורש( קמז :הג. לפני הבית מאה שנה... הלל 



פ  )שבת(מפתח ענינים 

  ב, טז

  .קיא :ג. ה גללים"י ד"רש

  ב, יח

  ).'תוס(רג ). 'ותוס(רכ  :ב. דמפקר להו אפקורי

  ב, יט

  . רד:ד. די שיקרמו פניה מבעוד יוםאלא כ... אין נותנין פת לתנור עם חשכה 

  ב, כא

  ).י"ורש(מח  :א. עד שתכלה רגל מן השוק

  א, כג

  .רסט: ה.  כי היכי דלא לזילזולי בה

  ב, כג

  ).י"ורש(סד  :א. קידוש היום עדיף דתדיר

  ב, כד

  ).ן"א ורמב"רשב(רעח ). י"ורש(רעו ). תוס(רמז  :ב. שאין שורפין קדשים ביום טוב... מילה שלא בזמנה 

  ). י"ורש(רעז  :ב. ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה ביום טוב

  א, כה

  .רמו :ב. והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה

  ב, לב

  . קב:הג. איזה הן מעשה ידיו של האדם הוי אומר בניו ובנותיו

  ב, לד

  . קנה:ד. שלשה חלקי מיל... ואיזהו בין השמשות 

  ב, לה

  .נא :א. שלשה לילה... כוכב אחד יום 

  א, לט

  ).'ותוס(קכח : ג. כל שבא בחמין מלפני השבת מדיחין אותו בחמין בשבת

  ב, מ

  .קכד: ג. כלי שני אינו מבשל... שמע מינה , ואמר לי טול בכלי שני ותן

  א, מב

  ).י"ורש(קיג : ג. האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין

  ).י"ורש(קכד : ג. יאו לתוך התמחו, אבל נותן הוא לתוך הקערה

  ב, מב

  .קיד: ג. ה אבל"תוד

  א, ח

  .קיא: ג. ה כלי גללים"י ד"רש

  .קיב: ג. ה אלא אי אמרת"י ד"רש

  א, סו

  . רנג:ד. ה קש"י ד"רש

  ב, עג

  ).י"ורש(רעח  :ב. היינו זורה היינו בורר

  ב, עו

  . מא:ד. ה ומורסנן"ה וסובן וד"י ד"רש

  א, עז

  .כג: ה. יין השירוני לחוד דרפי. ..כל חמרא דלא דרי על חד תלת 

  ב, עט

  . קמג:ד. שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה



פא  )שבת(מפתח ענינים 

  ב, פו

  .כז :א. בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו

  ב, פז

  ).'ותוס( קיג :הג. אשבת איפקוד... כאשר צוך במרה 

  .יט :א. אותו היום נטל עשר עטרות

  . ב:הג .תמא. ח- כז :א. ה ואותו"תוד

  א, פח

  .כז :א.  היהרב שבתבחמשה עשר יצאו ואותו היום ע

  ב, פט

  . צז:הג. יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל' ראוי הי

  א, צא

  .רפא: ה. ולעולם עד דאיכא כזית, מהו דתימא כל שהוא לאפוקי מגרוגרת

  א, צג

  .שסט.  קפ:ד. דאמרינן מסייע אין בו ממש

  ב, צג

  . שעא:ד. מסייע אין בו ממש... קיבל בימין ושמאל מסייעתו 

  ב, קד

  .רג: ג. ה באבר"י ד"רש

  א, קח

  . רנא:ד. פירצי פירצי... דאית ביה נקבי נקבי ... עור של עוף 

  ב, קיג

  .יט: ג. קעד :ב. ה שלא"תוד

  ב, קיז

  ).י"ורש(קמט : ה. חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא

  .קיח: ה. רטז :ב.  בה חדא מצוה ליתעביד בה מצוה אחרינאהואיל ואתעביד

  ב, קיט

  .כא-  כ:הג .קכג: ה. לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת... מלאך טוב אומר ... מצא נר 

  א, קכא

  ).י"ורש( קעז :ד. נכרי לדעתיה דנפשיה עביד

  א, קכה

  . קצז:ד. ה כדאמרן"י ד"רש

  ב, קכט

  ).י"ורש( שצב :ד. דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח,  משום יומא טבא דעצרתוגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא טבא

  א, קלג

  .רעז :ב. ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה, אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב

  ב, קלג

  ).י"ורש(קג  :א. על ציצין המעכבין את המילה חוזר

  א, קלט

  .ערה :ב. ן"רמב

  א, קמא

  . רסא:ד. בפרה דאית לה רירי

  א, קו

  ).י"ורש(קיז : ה. מנערו לכלי... שתי וערב ... היכי משני 



פב  )עירובין(מפתח ענינים 

  עירובין
  א, ד

  .רפב: ה. ה פרס"י ד"רש

  ב, יח

  .שפה :ב. יהיו מזונותי מרורין כזית

  ב, ל

  . קט:ד. ה מוקף"י ד"רש

  ב, לא

  .צד. צב :א. ה כאן"תוד

  ב, לה

  .שכד.  שיט:ד. כל הטומאות כשעת מציאתן

  ב, מ

  .נב: ה. עח :א. אפילו בשוק... מרינן כיון דמזמן לזמן אתי א

  א, מא

  ).י"ורש( שסה :ד. שיום טוב שלנו היה... אני מבני סנאב 

  ב, סד

.  ולמדנו שהולכין אחרי רוב עוברי דרכים ולמדנו שחמצו של נכרי אחר הפסח מותר בהנאה...מצא גלוסקין בדרך 
  .לב: ג. רפד :א

  ).'ותוס(ג - לב: ג. שהולכין אחרי רוב עוברי דרכים... למדנו 

  ב, פ

  .רפא: ה. ה אגב"תוד

  ב, פב

  .רפב: ה. שתי ידות לככר משלש לקב... סאין בסלע ' מככר בפונדיון מד... כמה הוא שיעורו מזון שתי סעודות 

  .רפב: ה. למר תשע ולמר תמני

  ב, פג

  ).'י ותוס"ורש( צג :ד. רבעים קמח ועוד חייבת בחלה' ז

  ב, פו

  .קו :א. ה גזוזטרא"תוד

  א, צד

  .קמז :א. ה בשתי"תוד

  ב, צד

  .קו :א. ה וקירויו"תוד

  .קמז :א. ח"ר

  א, ק

  .ט- רסח :ב. שב ואל תעשה עדיף

  פסחים
  א, ב

  ).פירושו הפנימי(י -  ט:הג .תמה. קה. מא :א. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר

  .קמב :א. ה אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות"ב

  ).י"ורש(סב  :א. לילי ממש

  .קנג. קנ. קיג :א. ה בודקין"י ד"רש

  .רפח. רסג. קיא. כג :ב.  שצט. שנח. קנג. ד- מג :א. ה אור"ד' תוס

  .מד :א. ה בודקין"א משאנץ ד"הרשב' תוס

  ב, ב

  .שפז.  שפה:ד. ה מאימתי"תוד



פג  )פסחים(מפתח ענינים 

  א, ג

  .רה :ב. ביום אתה שורפו ואי אתה שורפו בלילה

  .סב :א. לילי ארבעה עשר

  ב, ג

  .תנ. רלא :א. א מצי מבטל ליהול

  . יד:הג .ט :א. ה מאליה"תוד

  א, ד

  ).ח"י ור"ורש(מז  :א. ונבדוק בשית

  .סו :א. זריזין מקדימין למצוה

  ).י"ורש(מח  :א. ואור הנר יפה לבדיקה

  .ע). י"ורש(סח . ב- סא. נב :א. לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר

  .רצה). 'ותוס(ב - רצא. סזר. קמד :א. המשכיר בית לחברו על מי לבדוק

  ).י"ורש(ח - רצז :א. ד חזקתו בדוק"המשכיר בית לחברו בי

  ).י"ורש(רצט . ג- צב :א. קטנים... הכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים 

  . ז:הג .תמג. רטז. קצח :א. ה חובת הדר"י ד"רש

  .ז- שו :א. ה על המשכיר"תוד

  .שה. שג :א. ה אם משמסר"תוד

  ב, ד

  ).י ותוס"ורש(רסז : ג. קצד :ב. רצד. קנב :א.  בביטול בעלמא סגי ליהדמדאורייתא

  .רצט). י"ורש(צג  :א. הימנוהו רבנן בדרבנן

  .שא :א. המשכיר בית לחבר בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק

  .דש. שב. ח- קעז :א. דניחא ליה לאינש לקיומי מצוה בממוניה

  קצח. לב :א. ה בביטול"י ד"רש

  .ר. קצח. קפא. מז. מא- מ. לו. לב :א. יתאה מדאורי"ד' תוס

  .שא- ש. ד- צג :א. ה הימנוהו"ד' תוס

  .קח :א. ה המשכיר"ד' תוס

  א, ה

  .סד :ב. לא :א. ואכילת חמץ לאכילת מצה, איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ

  ).י"ורש(לד  :א. ראשון דמעיקרא משמע

  ).י"ורש(לד  :א. אך חלק, ואימא מצפרא

  . קלא:ד. ה לא"תוד

  ב, ה

  .שנ. קסג :א. ובל יטמין... בבורות בשיחין ובמערות מנין 

  . קכא:ד .שנה. מ :א. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, שלך אי אתה רואה

  .ח: ג). י"ורש(שנה  :א. נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר

  .ה- שסב :א. הא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות

  ).י"ורש(שצא . שסה. שסג :א. כדילכון דמי, ובעיתו לשלומי... כיון דאי מיגנב , מבתייכובעירו חמירא דבני חילא 

  א, ו

  ).י"ורש(שסה  :א. היינו דאיצטריך לא ימצא, למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי

  ).י"ורש(שנז  :א. נכרי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער

  .שצח :א. בערהפקידו אצלו זקוק ל

שפד ). י"רש(ג - שעא). 'י ותוס"ורש(ע - שסז). 'י ותוס"ורש(ב - שסא :א. שנאמר לא ימצא, יחד לו בית אין זקוק לבער
  ).'תוס(שצב ). 'תוס(שפח ). ד"רי' ותוס' י ותוס"רש(שפו ). א"ריטב(

  ).'י ותוס"ורש(רפו : ג. שעג :א. למימרא דשכירות קניא

  ).י"ורש(ו - רמה :ב. שס). 'י ותוס"ורש(רכא - רכ :א. כופה עליו את הכלי

  .עט. עג: ג). י"ורש(שסב - שנט). י"ורש(מב  :א. עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר



פד  )פסחים(מפתח ענינים 

רנג ). ן"הר' י וחי"ורש(רנא - רנ). י"ורש(רמג ). י"ורש(רלו  :א. תוך שלשים... המפרש ויוצא בשיירא קודם שלשים 
  .רעא). י"רש(

  ).י"ורש(ז - רנד). א"ל ומהרש"י ומהרש"רש(ז - רמו). י"ורש(קעג  :א.  שלשים יוםהעושה בית אוצר קודם

  .רפו :א. שאין דעתו לחזור... הא דאמרת 

  ).י"ורש(רלז . ח. ז :א. שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום

  .שסט :א. ה שאין מצוי בידך"י ד"רש

  .לח :א. ה אפילו"י ד"רש

  ב, ו

  . פח:הג. בראש החדש ומזהיר על הפסחשהרי משה עומד 

תמג ). י"ורש(שו ). י"ורש(רעג ). י"רש(רטז . ריב). י"ורש(רח ). י"רש(קצח ). י"ורש(קצד  :א. הבודק צריך שיבטל
  ).י"רש( ז :הג .ער: ג). י"רש(

  .קלו). ושפת אמת(ב - קלא :ב. רלב. קצד :א. פירורין הא לא חשיבי

  ).'י ותוס"ורש(קצו  :א. לויהשמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עי

. רא. קפא. קנו). ם חלאוה"ומהר(מא ). ח"י וצל"ורש(ט - לו :א. לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל
  .רסח: ג. תנא

  ).א"ריטב(תנב . תנא. רלד). י"ורש(רלא . רכז. רכה. קצט :א. כאילו ברשותו... שני דברים אינן ברשותו 

  ).י"רש(עדר ). י"ורש(ט - רח. צח). י"ורש(מז  :א. יעורא הוא דילמא פשע ולא מבטל ליהלאו זמן ב... בחמש 

  .קצז. קנו. קנ. קיג :א. ה ודעתו"י ד"רש

  .קצד. קנו :א. ה ודעתיה"תוד

  .ריא. קצט :א. ה אמר"א ד"ריטב

  א, ז

  ).י"שר(עדר . רח. לח. לו :א. כיון דאיסורא דרבנן עילויה כדאורייתא דמיא, וניבטליה בשית

קצא - קצ :ב. ומבטיל ליה מיקמי דתחמיץ... שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו ... היה יושב בבית המדרש ונזכר 
  . קפג:ד ).י"ורש(

  .קצז :א. מבטלו בלבו

  ).י"ורש(רנה  :ב. קמא קמא אזיל והאי דהאידנא הוא

  ).י"ורש(רנו  :ב. ועפשא טפי... שרבו ימי מצה ... כיון דעיפושה מרובה 

  .עה :א. דק צריך שיברךהבו

  .תמג). ד"ופסקי רי(עט . עו :א. על ביעור חמץ... מאי מברך 

  ב, ז

  . ה:הג. והלכתא על ביעור חמץ... מאי מברך 

  .פ :א. כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן

  .קיד. קיא). י"ורש(ח - מז :א. אלא לאור הנר... אין בודקין 

  א, ח

  . ו:הג  .תמג. קה :א. יקהשאור הנר יפה לבד... אין בודקין 

  .קל :א. חצר אינה צריכה בדיקה מפני שהעורבין מצויין שם

  ).ד"י ופסקי רי"ורש(ז - קו :א. ארובה... אכסדרה לאורה נבדקת 

  ).י"ורש(קיא . קה :א. להכניסו לחורין ולסדקין

  .קיח :א. חורי בית העליונים והתחתונים

  ).י"ורש(קכג  :א. וגג היציע וגג המגדל

  ).י"ורש(שמז . שלא). י"ורש(ד - קכג :א. אין צריכים בדיקה... פת בקר ולולין ור

  ).'י ותוס"ורש(קפח . קמה :א. מטה החולקת בתוך הבית

  .קצז). י"ורש(ב - קכא :א. והשאר מבטלו בלבו... חור שבין אדם לחבירו 

  ).י"ורש(ח - קיז :א. אוצרות שכר... ומתבן ואוצרות יין 

  .קסו :א. בי ציבי ובי תמרי

  ).י"ורש(קלח  :א. דנפל... מפני סכנת עקרב 

  ).י"ורש(ט - קלח :א. דשכיח הזיקא... שלוחי מצוה אינן ניזוקין 



פה  )פסחים(מפתח ענינים 

  .קטז :א. ה במסתפק"י ד"רש

  .קלב :א. ה דנפל"י ד"רש

  .ו- קעה. קלח :א. ה הכא"תוד

  ב, ח

  ).י"ורש(קכב  :א. סכנת כשפים... חור שבין יהודי לארמאי 

  .קצז :א. ווהשאר מבטלו בלב

  .ט :א. כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל

  ).י"ורש(קמב  :א. עליונה ושלמטה הימנה... במסתפק ... שתי שורות 

  א, ט

  .רטו). 'י ותוס"ורש(קצג . קס :א. אין לדבר סוף... אין חוששין 

  ).י"ורש(שכג ). י"רש(שיב . שיא. קעט :א. ואין ספק מוציא מידי ודאי... חזינא דשקל 

  ).י"ורש(ה - קכד :א. אימור אכלתיה... ור הוה אימור לא הוה אימ

  ).י"ורש(קנט  :א. שחולדה וברדלס מצויין שם... מעשה בשפחתו 

  .קסח :א. ה שחולדה"י ד"רש

  .קעח. קסו. קכז :א. ה ואם תמצי"תוד

  ב, ט

  .קעב. קל :א. גררוהו לחורייהו... ודאי גררום 

  .רטו- ריד). י"ורש(קצב - קפט. קע :א. שמא יניח עשר וימצא תשע... יניחנו בצנעה שמא תטול חולדה בפנינו 

  . ה:הג). 'י ותוס"שור(שכח  :א. תשע חנויות... של חמץ ' תשע צבורין של מצה וא

  .שלג :א. ובנמצא הלך אחר הרוב

  .ה- שלד :א. היינו שתי קופות... שני צבורין 

  .שלד :א. ה היינו"תוד

  א, י

  .שלו :א. בתים בדוקין' צבור אחד של חמץ ולפניו ב

  .שכד). י"רש(שכג ). י"רש(שיב . קנג :א. ספק על ספק לא על

  ).'י ותוס"ורש(שמא ). 'תוס(קנג  :א. ואשכח... על ובדק ולא אשכח 

  . ה:הג ).'י ותוס"ורש(ה - שמג). 'תוס(קצ . צז :א. עשר ומצא תשע... הניח תשע ומצא עשר 

  .שלז :א. ה אם נשאלו"י ד"רש

  .שכג :א. כמיםי וח"רש

  .שלז :א. ה בבת אחת"תוד

  .קסו :א. ה ספק ביאה"תוד

  ב, י

  ).'י ותוס"ורש(שמה  :א. הניח בזוית זו ונמצא בזוית אחרת

  ).י"רש(שיא . שי :א. שאין דרכו של עכבר לפרר... עכבר נכנס וככר בפיו 

  ).'תוס(שטו . שיד :א. שדרכו של תינוק לפרר... תינוק נכנס וככר בידו 

  ).'ותוס(שיז - שטז :א. וחולדה יוצאה... ר נכנס וככר בפיו ועכבר יוצא עכב

  .שכ :א. ככר בשמי קורה צריך סולם להורידה או אין צריך

  .שכ. קסא. קנט. קנז. ה- מד :א. ואתי למיכלה... זימנין דנפל ... ככר בבור 

  ).'ותוס(כ - טשי). 'י ותוס"ורש(ח - קעו :א. ככר בפי נחש צריך חבר להוציאו או אין צריך

  .שטו :א. תיקו

  ).'ותוס(ב - רכא. ריח). 'ותוס(מד  :א. לאחר המועד... בתוך המועד ... ד "ד יבדוק בי"לא בדק אור י

  .ריד. קצא- קפט. קע :א. כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו, ומה שמשייר יניחנו בצנעה

  א, יא

  .רו :ב. חמץ לא בדיל מיניה, חדש בדיל מיניה

  . תכג:ד ).י"ורש(רנד  :ב. רכ :א.  עלי לשורפו מיכל קאכיל מיניההוא עצמו מחזר



פו  )פסחים(מפתח ענינים 

  ב, יא

  .קצד. קלח :ב. לג :א. ושורפין בתחלת שש... אוכלין כל ארבע 

  א, יב

  .רי :א. אין ביעור חמץ אלא שריפה

  ב, יב

  .קמג :ב. שית יומא בי קרנתא קאי

  .קלח :ב. גזירה משום יום המעונן

  ). 'ותוס(ר  :ב. אימתי שלא בשעת ביעורו

  א, יג

  .קסח :ב. שעות' ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות כדי לאכול עד ד

  .קס. קמט). י"ורש(ו - קמה :ב. רפג :א.  צא ומוכרה בשוק... מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ 

  . קלג:ד. תוספות רבינו פרץ

  א, כא

  .ט- קלח :ב. קע. קכט :א. כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות

  .רו :ב. ולא יסיק בו תנור וכירים

  .רד. ב- רא :ב. וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים, אין ביעור חמץ אלא שריפה

  ).י"ורש(קמ  :ב. לשעות דרבנן... עבר זמנו אסור בהנאתו 

  .קצה. קלח :ב. מותר למכור... יודע בו שיכלה קודם פסח 

  .קנא :ב. ה כל שעה"תוד

  .קלט :ב. רטו. קע. ב- קנא :א. ה ואי אשמעינן"תוד

  ב, כא

  ).א"ומהרש' ותוס(קיב - קט :ב. כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלשים יום קודם לפסח

  ).'ותוס(רטו . רז). 'י ותוס"ורש(רא ). 'ותוס(ע  :ב. חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו

  ).י"ורש(לז  :א. סור בהנאהאמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שא

  א, כד

  .רד :ב. נותר בשריפה ואין כל איסורין שבתורה בשריפה

  ב, כד

  .יז :ב. זיעה בעלמא הוא

  ב, כה

  . רנט:ד. מידי דרך הנאה קא עבידנא

  ב, כו

  . רט :ב. בישלה על גבי גחלים דברי הכל מותר

  .רלב). י"ורש (ד- ריג. רט. רו :ב. זה וזה גורם, דיש שבח עצים בפת... אפה בו 

  א, כז

  .רט :ב. כשאבוקה בידו... פת דאסר 

  א, כח

  ).י"ורש(רד  :ב. בשריפה... נותר ישנו בבל תותירו וחמץ בבל תותירו 

  .תנג. רכט :א. שוחק וזורה לרוח

  .ל- רכט). י"רש(רכח ). י"ורש(ב - רא. קלה :ב. הא בחיטי הא בנהמא... מפרר ומטיל לים ... מפרר וזורה לרוח 

  .ב- א: ג. ושל ישראל אסור בהנאה,  של   נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאהחמץ

  .רד :ב. ה אמרו לו"תוד

  ב, כח

  .לו :א. ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה

  ).' ותוסי"ורש(לז  :א. וחד לתוך זמנו... חד לפני זמנו , לא תאכל עליו חמץ... לא יאכל חמץ 

  ).'ותוס( ריט :ד. ל כל מחמצת לא תאכלו"ת,  אחר מניןמחמת דבר, אין לי אלא שנתחמץ מאליו



פז  )פסחים(מפתח ענינים 

  א, כט

  .א: ג. הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא, קנסא קניס

  ב, כט

  .תז). י"רש(רפא . רפ :ב. כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם

  .קצו. קנה :א. ה רב אשי"תוד

  א, ל

  ).'תוס(תח ). לגירסתינו(תז . רפג. רפא :ב. במינו אסור במשהו כרבהלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא 

  ).י"ורש(שצא  :ב. אבל על ידי תערובת לא... קנסא קניס 

  .עא: ג. משהי להו לאחר זמנו... קדירות בפסח ישברו 

  .פז :ב. ה וליעבד"י ד"רש

  .פז :ב. ה לישהינהו"תוד

  ב, ל

  . קצד:ד. פב: ג.   בשל חרס...שרי הא הוסק התנור מיהא ... עד שיסיק את התנור 

  ).י"ורש(ד - פג: ג. חייס עליה... זה הסיקן מבפנים וזה הסיקן מבחוץ 

  ).י"ורש(פז : ג. ואי מלייה גומרי שפיר דמי, האי בוכיא הסיקו מבחוץ הוא ואסור

). 'ותוס(צט . צז). 'תוסו(צה : ג. אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון... חדתא ... הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו 
  .ה- קד

  ).י"ורש(קיב : ג. עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי ראשון

  .רנח. רכ. קעא. קסד. קמב. קלו). י"ורש(ג - קיב. פה: ג. כבולעו כך פולטו

  ).י"ורש(רג . קצט: ג. אלמא בלעי ואסירי, חזינא להו דמידייתי... הני מאני דקוניא 

  .קצב. קפא. קמז). י ומכתם"ורש(ב - פא: ג. יוצא מידי דופיו לעולםהתורה העידה על כלי חרס שאינו 

  .קפא: ג. וזה תשמישו על ידי צונן, זה תשמישו על ידי חמין

  ).י"ורש(ה - קמד: ג. חוץ מן בית שאור, כל הכלים שנשתמשו בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה

  ).י"ורש(קמח : ג. ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי

  )/י"ורש(קנג : ג. כבית שאור שחימוצו קשה דמי... גני דמחוזא הני א

  .תט. תד. שצד. שפב :א. אחר הפסח מותר בהנאה, נכרי שהלוה את ישראל על חמצו

  .תיט. ת. שצד :א. ישראל שהלוה את נכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה

  א, לא

  ).י"ורש(שצט  :א. לאחר הפסח אינו עובר

  ב, לא

  .תכא. תיט. תיג. ת :א. ישראל מנכרי לא כל שכן... אצלו כגון שהרהינו 

  ).'תוס(תכג . ד- תג). 'תוס(ת - שצט :א. מנין לבעל חוב שקונה משכון

  .תכג. תט :א. ודאי נכרי מישראל לא קני

. תיט. תיג. תט). י"ורש(תד ). י"ורש(שפ ). י"ורש(שנב  :א. דאמר ליה מעכשיו... נכרי שהלוה את ישראל על חמצו 
  .כאת

. לב: ג. רפד :א. חנות של נכרי ומלאי של נכרי ופועלי ישראל... חנות של ישראל ומלאי של ישראל ופועלי נכרים 
  ).ח"י ור"ורש(לה 

  .רמז. קלז). י"ורש(ג - קלב :א. חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער

  .ח- קעז. ס- קנח :א. שלשה טפחים... הכלב יכול לחפש אחריו 

  .ז- שכו. שכא). י"רש(רנז . קצז. קפא). י"רש(קסג ). י"רש(קנט ). י"ורש(קלג  :א. בווצריך שיבטל בל

  ). י"ורש(רל  :א. במזיד פטור מתשלומין ומדמי עצים... האוכל תרומת חמץ בפסח 

  .כז: ג. כ- תיט :א. ה הגעתיך"י ד"רש

  .תג :א. תודה בדרבי יצחק

  . :א. ה שקונה משכון"תוד

  א, לב

  .רכט :א. הואחמץ בפסח בר דמים 



פח  )פסחים(מפתח ענינים 

  ב, לב

 .קנד. עז: ה. ואכילה בכזית
  א, לה

  ).י"ורש( א :ד. ובשיבולת שועל... אלו דברים שאדם יוצא בהן 

  . כד:ד. עשאן למכור בשוק יוצאין בהן

  . לב. יד:ד. כוסמין מין חיטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין

  . א:ד. אורז ודוחן לא, הני אין

  . ב:ד. אדם יוצא בהן, דברים הבאים לידי חימוץ

  ).י"ורש( ב :ד. יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון

  ).י"ורש( רה :ד. ח מצה הוא אין אדם יוצא ידי חובתו בפס...המחהו וגמעו אם 

  ).י"ורש(רל ). 'י ותוס"ורש( רכג :ד. אמר ריש לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת

רכח . רכב). י"ורש( רכ :ד. אין אדם יוצא בה ידי חובתו דהויא ליה מצה עשירה... ה שנילושה ביין ושמן ודבש עיס
  ).י"ורש(

  ).א"ריטב(רכד .  ריט:ד. דהוו להו מי פירות ומי פירות אין מחמיצין

  ב, לה

  .ד-  רכג:ד. ה ומי"תוד

  א, לו

  .רכ). י"רשו( מד :ד. לחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש

  .קכא). ח"י ור"ורש(פט : ה. לחם שעונין עליו דברים הרבה

  .רל). י"ורש( רכד :ד. אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש

  . רכו:ד. ואף על פי שאין לשין מקטפין בו

  ).י"ורש(רכח . רכב). י"ורש( רכ :ד. יומא קמא לא תלושו לי בחלבא

  ).י"ורש( רכ :ד. הא ביום טוב ראשון הא ביום טוב שני

  ).י"רש(רכג ). י"ורש(ב - פא). י"ורש( נט :ד. ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין

  . לא:ד. ה לתיתה"י ד"רש

  . נח:ד. ה מצה ומרור"י ד"רש

  ב, לו

  ).י"ורש(ו -  מג:ד. כמצות של שלמה... בפת הדראה ... לחם עוני פרט לחלוט ולאשישה 

 בתנור של ... בעצים לחים ...בפת שאינו עמילה ...  בשאינן זריזין ... טפח ...ן ובית הלל מתירי ... אין אופין פת עבה
  ).א"י וריטב"ורש(צא -  קפט:ד. חרס

  . מו:ד. ה פרט"תוד

  א, לז

  . קצא:ד. מאי פת עבה פת מרובה

  . מג:ד. יוצאין בפת נקיה

  ).י"ורש(ט -  קפז:ד. אין עושין סריקין המצויירין בפסח

  ).י"ורש( קפח :ד.  יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין...אפשר יעשנה בדפוס 

  . קצט:ד.  העשויה באילפסהינא ובמצהיוצאין במצה  ... עשאן באילפס חייבין בחמה פטורין

  . רב:ד.  כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה...מאי מצה הינא 

  ב, לז

  ).י"שור( מח :ד. מוגלשין על גבי קמח... ואיזהו החליטה 

  א, לח

  .נא.  מא:ד. אתיא לחם לחם

  .ב-  קלא:ד. תוספות רבינו פרץ

  ב, לח

  ).י"ורש( כד :ד. מצה המשתמרת לשם מצה, ושמרתם את המצות

  ).י"ורש(רכח ). י"ורש( קכ :ד.  דהוה ליה מצה עשירה



פט  )פסחים(מפתח ענינים 

  ).י"ורש( רכט :ד. רביעית היא ומתחלקת היא לכמה חלות

  ). י"ורש( כד :ד. בן מזדבן אי לא מזדבן איפוק בהו אנא אמר אי מזד,כל לשוק אימלוכי מימלך

  א, לט

  . כט:הג). ודקדוקי סופרים(קי ). י"ורש(ז - קד: ה. ויוצאין בקלח שלהן... ובמרור ... ואלו ירקות שאדם יוצא 

  .קסז. קח: ה. ומצטרפין לכזית

  ).י"ורש(קיא : ה. מכסיפין... כל שיש לו שרף 

  ).י"ורש(י - קט: ה. סופו קשהשתחלתו רך ו... מצוה בחזרת 

  . קמג:הג. מרורים כתיב, אימא מרור חד

  . קה:ה. ם"פירוש המשניות להרמב

  ב, לט

  ).י"ורש(קו : ה. בעלין לחין אין יבשין לו

  .קז: ה. כללו של דבר כל שיש בו טעם מרור יוצאין בו

  ).י"ורש(ח -  נז:ד. מסתברא מצה ומרור...  מרור דרבנן ...במצה דאורייתא 

  ).י"ורש(נא - רמט. מז.  מב:ד.  האשה לא תשרה את המורסן... אבל חולטין, אין שורין את המורסן לתרנגולים

  .נא :ב. לא ילעוס אדם חיטין ויניח על מכתו מפני שהן מחמיצות

  .רמט.  מז:ד. האפוי שבישלו ... האפוי והמבושל וחלוט, אלו דברים שאין באין לידי חימוץ

  ).י"ורש(ערה .  קנא:ד. אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץקמח שנפל לתוכו דלף 

  ).י"ורש( ערה :ד. והוא דעביד טיף להדי טיף

  ).י"ורש(רמה . רכד). י"ורש( פו :ד. דעבדיה במישחא ומילחא... ותיקא שרי 

). רבינו פרץ' וסי ות"ורש( רמג :ד. לא לימחי איניש קדרא בקמחא דאבישנא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ
  ).רבינו פרץ' ותוס(ג - תלב

  א, מ

 אמר ...אמר אביי לא ליחרוך איניש תרי שבולי בהדי הדדי דילמא נפקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא לידי חימוץ 
  ).י"ורש(רמב .  רכד:ד. רבא מי פירות נינהו ומי פירות אינן מחמיצין

  ).י"ורש( רצ :ד. דכל אגב מדלייהו לא מחמצי

 עבד שמואל עובדא , ושמואל אמר נתבקעו ממש... אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש ...תת נתבקעו אסורות ואם ל
  .ו- שה. ח-  רעז:ד. בדורא דבי בר חשו נתבקעו ממש

  ).י"ורש(לב ). י"ורש( יד :ד. אמר רבא מותר ללתות... בי רב הונא לתתי ... חיטין דשרירי 

  . רעז:ד. אמר רבא מותר ללתות

  . ל:ד. דלא לתתי... הסלתות של נכרים של כפרים טהורים הקמחין ו

רנב ). י"ורש(רכ : ה .נט). י"ורש(ד -  כג:ד.  משום דלא עבד בהו שימור... בצקות של נכרים ...שמרתם את המצות ו
  ).י"ורש( קנ :הג). י"ורש(

  ).י"ורש( כו :ד. דבעידנא דנחית לשימור עביד לה שימור

  . פח:ד. ה קצח"י ד"רש

  ב, מ

  ).י"ורש( רפ :ד. ד- קלג :ב.  קבא קבא ... ההוא ארבא דחיטי דטבעא בחישתא שריא רבא לזבוני לנכרים

  . רמו:ד. אין מוללין את הקדירה בפסח

  ).'י ותוס"ורש(ג - תלב). 'י ותוס"ורש(ה -  רמג:ד. רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי

  ).י"ורש( רמז :ד. מיד ואם נתן יאכל ,אין נותנין קמח לתוך חרוסת או לתוך החרדל

  ).י"ורש( קס :ד. מי תשמישו של נחתום ישפכו מפני שהן מחמיצין

  ).י"ורש(ח -  רמז:ד. מחלוקת לתוך החרדל אבל לתוך חרוסת דברי הכל ישרף מיד

  א, מא

  ).י"ורש(רב : ה. איכא בינייהו צלי קדר

  .רג: ה. כ בשלו חייב"או שצלאו וא, כ צלאו"בשלו ואח

  .קסז: ה . רה:ד. שלא נימוח... רוי יוצאין ברקיק הש

  . רח:ד. פ שלא נימוח"אע, אבל לא במבושל



צ  )פסחים(מפתח ענינים 

  א, מב

  ).י"ורש( קסא :ד. שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום האישבורן

  ).י"רש(עט ). י"רש(סו ). י"ורש(סב -  ס:ד. אשה לא תלוש אלא במים שלנו

  ).י"ורש(קמח ). י"ורש(פא ). י"ורש( ס :ד. אשה לא תלוש בחמה ולא בחמי חמה

  ).י"ורש( פא :ד. ולא במים הגרופין מן המולייר

  .קנז). י"ורש( קנא :ד. ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור את כל הפת

  ).י"ורש( קס :ד. שני כלים אחד שמקטפת בו ואחד שמצננת בו את ידיה

  ).י"שור(ג - פב. עט). י"ורש( נט :ד. היכא דאיתמר איתמר... עברה ולשה מהו 

  ).'ותוס(קט ). 'תוס(פז ). 'תוס(כג ). 'תוס(כ ). י"ורש(ב  :ב. ד :א. ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי

  .מט :ב. קולן של סופרים

  .ד :א. משום נסיובי דחלבא... בכותח הבבלי 

  .ד :א. ה ואלו עוברין"י שם ד"רש

  .ד :א. ה ואלו עוברין"שם ד' תוס

  .  מט:ב .ם"פירוש המשניו להרמב

  .קלב :א. ח"ר

  ב, מב

  . רלד:ד. הא בדרווקא הא בדפורצני

  .מט :ב. דסופרים נמי מדבקין בהו ניירותיהן

  א, מג

  ).י"ורש( קנט :ד ).י"ורש(מט  :ב. אלמא אסור בהנאה, שיאור ישרף... ונוקשה בעיניה 

  .ב :א.  לרבות כותח הבבלי- כל מחמצת לא תאכלו 

  .ה. ג :א. ם בלא כלו...על חמץ דגן גמור 

  .ד :א.  על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלאו...כל מחמצת 

  .קי. מח :ב. אבל נוקשה בעיניה לא אמר... אליעזר ' על עירובו בלאו דברי ר

  .מט :ב. ה כותח ושכר"י ד"רש

  ב, מג

  .קלא.  עד:גה. לח: ה. הואיל וישנן בבל תאכל חמץ ישנן בקום אכול מצה... נשים חייבות באכילת מצה 

  .לט: ה. כל לא דרשי כי כל דרשי... ורבנן ... לרבות את הנשים ... כל 

  א, מד

  ).י ופני יהושע"ורש(ג  :ב. דאיכא כזית בכדי אכילת פרס

  .קי). י"ורש(ד - כג :ב. ג :א. הנח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס

  .ה :א. עליהפליגי רבנן ... דהיתר מצטרף לאיסור 

  .ג :א. ה הנח"י ד"שר

  ב, מד

  .קח: ה .קעז: ג. שלט :ב. דאי תרו ליה כולי יומא בכלבא שרי בשיל ליה בשולי אסור... חידוש הוא ... בשר בחלב 

  א, מה

. קלד. קכב. קיט. סא- ס :ב. ואם לאו בטל במיעוטו, אם יש כזית במקום אחד חייב לבער, בצק שבסדקי העריבה
  .רנז. רמב. קלו

  .קלג. יקיט).י"ורש(סב - ס :ב. סמי קילתא מקמי חמירתא... שאין עשוי לחזק ... ין לחזק במקום שעשוי

  .קלג. קכו :ב. ה כאן"תוד

  ב, מה

  ).'י ותוס"ורש(רנז ). 'י ותוס"ורש(רמב . קלד :ב. הא במקום לישא הא שלא במקום לישה

  .ס :ב. אם טח פניה בטיט בטלה

  ).י"ורש(ב - סא :ב. שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהן

  .רנז. רמב. קלג. קכט). י"ורש(סו  :ב. תיקו... בית ועליה ... ט דזימנין דכניש להו "מ, בבית חייב לבער

  .נא- נ :ב. נשרפת... הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם והכלב יכול לאוכלה 



צא  )פסחים(מפתח ענינים 

  ).י"ורש(סא  :ב. ג דמבטל לא בטיל"כל כזית אע

  .גנ :ב. עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח

  א, מו

  ).י"ורש( קנח :ד. בצק החרש אם יש כיוצא בו שהחמיץ הרי זה אסור

  ).ם וברטנורא"פירוש המשניות להרמב( קנא :ד.  מיל...כדי שילך אדם 

קכו ). 'י ותוס"ורש(קכב -  קכ:ד.  אומר לא תקרא לה שם עד שתאפהבי אליעזר ר,ט"חלה בטומאה ביוכיצד מפרישין 
  ).'תוס(קכח ). 'תוס(

  ).'ותוס( קכה :ד. תירא אומר תטיל בצונןבן ב

  . קטו:ד. ה עד שתאפה"י ד"רש

  ב, מו

  ).'תוס(קכו ). 'תוס(ד - קכג. קכא). 'תוס( קטו :ד. הואיל ואי בעי אתשיל

  ב, מז

  .רעז :ב. ה אחרישה"תוד

  א, מח

  ).י"ורש( קכג :ד. דאמרינן הואיל

  ).י"ורש( צב :ד. וכן לחלה, קבא מלוגנאה לפיסחא

  ).י"ורש( צה :ד.  הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה...דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא הני נשי 

  ב, מח

  .קכ.  צה:ד. דקא מפקע לה מחלה

  . קז:ד. הסל מצרפן לחלה

  . קג:ד. שנושכות זו מזו

  . קנא:ד. כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ

  ).י"ורש(ט - מח :ב. מד :א. שיאור ישרף והאוכלו פטור

  ).י"ורש( קנט :ד. ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו

  ).י"ורש( קנח :ד.  וזה וזה האוכלו חייב כרת, סידוק שנתערבו סדקין זה בזה,איזהו שיאור כקרני חגבים

  . קכב:ד. 'ה אמר לי"י ד"רש

  א, מט

  ).י"ורש(ט - קפג :ב. לב :א. בוואם לאו מבטלו בל... ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ... ההולך 

  .קצז :א. מבטלו בלבו

  ).י"ורש(קפד  :ב. וסבלונות... סעודה שאינה של מצוה 

 ,א  

  .קצט: ה .שעו). 'תוס(ו -  שסה:ד. מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין

  . שפב:ד. כמה בטלני הוי בשוקא... אין בזו מפני שינוי המחלוקת ... ההולך 

,ב   

  . שסח:ד. הכא שמותי נמי משמתינן ליה

  .קצט: ה .שעו.  ריז:ד. שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, כבר קיבלו אבותיכם אליהם

  א, א

י "ורש(שפו ). י"ורש(שפא -  שפ:ד. משום דמסרכי מילתא... שווינכו ככותאי ... שסייה מיניינו ... אכל דאייתרא 
  ).'ותוס

  .ח-  שעז:ד.  דאין דעתו לחזורהני מילי היכא

  א, ב

  ).'תוס(שפג ). 'ותוס( שפ :ד. במדבר מותר... ביישוב לא עבידנא מפני שינוי המחלוקת 

  א, ג

  ).י"ורש(קצט : ה. מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים

  .רא: ה. ה מקולסין"י ד"רש



צב  )פסחים(מפתח ענינים 

  א, ה

  . שפה:ד. ומר משעת הנץ החמהרבי יהודה א ... ה מתירין עד הנץ החמה"ש אוסרים וב"הלילה ב

 :ד.  אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר,ל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה בארבעה עשרל
  .שפח

  .שפח.  שסח:ד. והספרים... אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים ' ג

  ב, ה

  . שפח:ד. כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בארבעה עשר

 הספרין והכובסין שכן הבא ממדינת הים והיוצא מבית האסורין ,וט תופר כדרכו בחולו של מועדהחייטין שכן הדי
  ).י"ורש( שפח :ד.  מספרין ומכבסין

  ).ט"יו' י ותוס"ורש(צ -  שפט:ד. ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה... ד "מושיבין שובכין לתרנגולים בי

  ).י"ורש(שצ ). י"ורש( שעג :ד. ד ובמועד מסלקן לצדדין"גורפין מתחת רגלי בהמה בי

  ).י"ורש( שצ :ד. אחר שלשה לישיבתה דפסדא לה ביעי לגמרי... לא שנו אלא 

  . שצא:ד. :ד. אם נעשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה

  א, ח

  ).י"ורש(לה  :א. והפסח אחריו... תמיד נשחט 

  א, סד

  .טז-  טו:הג. ה קראו את ההלל"י ד"רש

  ב, סד

  ).י"ורש(יד  :הג). י"ורש(רסח : ה. מצותשאין מעבירין על ה

  ב, סז

  . קכז:ד. בעל קרי מטמא באונס... ראיה ראשונה של זב מטמאה באונס 

  ב, סח

  . קלג:ד. בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה

  ב, סט

  .קכז.  יד:הג. קלד. צו: ה. בשבת... בחול ... אימתי מביא חגיגה 

  .רו: ה. ה ובמועט"י ד"רש

  א, ע

  . קכז:הג). י"ורש(רו . קלד: ה. כדי שיהא פסח נאכל על השבע, נאכלת תחלה... חגיגה 

  ב, ע

  ).י"ורש(י  :א. וישב לו בדרום... יהודה 

  א, עא

  . קלג:הג. ומוציא אני לילי יום טוב ראשון שאין שמחה לפניו... והיית אך שמח 

  א, עד

  .ר. צד: ה. מביאין שפוד של רמון, כיצד צולין את הפסח

  .קח: ג. אינו חם כולו... ששפוד של עץ ...  מקצתו חם כולו אידי דחם

  ).י"ורש(רא - ר: ה . שצח:ד. כל שצלאו כולו כאחד, איזהו גדי מקולס דאסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה

  ). י"ורש(רא : ה. ששלקו במחובר... אין זה גדי מקולס , נשלק ממנו אבר, נחתך ממנו אבר

  .רנח. רכ. קעא. קסד. קמב. קלו. גקי. פה: ג. כבולעו כך פולטו

  א, עה

  .רי :ב. הפת מותרת... תנור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו 

  ב, עה

  .צד: ה. צלי אש... חתכו ונתנו על גבי גחלים 

  א, עו

.  פה:ד .קפב). י"ורש(ח - קעז: ג. שפח). י"ורש(שמג ). י"ורש(שלט  :ב. כבוש הרי הוא כמבושל, מליח הרי הוא כרותח
  ).י"ורש(קז : ה ).י"רשו(שנד 



צג  )פסחים(מפתח ענינים 

  ב, עו

 :ד .שח). י"ורש(שו - דש). י"ורש(ש  :ב. ט מפטמי מהדדי"מ, בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור
  ).י"ורש(שדמ 

  א, פד

  .שכז: ג. לא מתאכלי בשור הגדול... וראשי כנפים והסחוסים 

  ב, פה

  ).י"ורש(רמד : ה. כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא

  א, פו

  ).י"ורש(רמד : ה. דאכלי בארעא ואמרי באיגרא

  ).י"ורש(ו - רכה: ה. קופץ את פיו ומחזיר את פניו... שתי חבורות שהיו אוכלין בבית אחד 

  .רכו: ה. ל בבית אחד"ת, יכול יהא האוכל אוכל בשתי מקומות

  .רו: ה. ה אין מפטירין"י ד"רש

  ב, פח

  .ח: ג. מה שקנה עבד קנה רבו

  א, צ

  . קנג:הג. ירין דפסח נינהו כפסח דמידכיון דמכש

  ב, צא

  . קנג:הג. פסח באנשים חובה בנשים רשות

  ב, צב

  .ה: ה. ה עד"ד' תוס

  ב, צג

  . קנו:ד. חמשה עשר מילין... איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ 

  ).ם"ופירוש המשניות להרמב, י"ורש(ה -  קנד:ד. כמה מהלך אדם ביום עשרה פרסאות

  . קלא:ד. חמשה עשרה "י ד"רש

  א, צד

  . קנו:ד. תיובתא דעולא תיובתא... ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין 

  ב, צד

  ).י"ורש( סב :ד. שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין

  .עט.  ס:ד. ימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי רקיע לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחיןב

  א, צה

  .רסה :ב. קנה :א. ה בפרטיה"תוד

  ב, צה

  ).י"ורש( יז :הג. אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הלל

  ב, צו

  . יד:הג.  לימד על העז שאין טעונה אליה ...כשב לרבות את הפסח לאליה

  ב, צט

רנה : ה ).ם" להרמבופירוש המשניות' י ותוס"ורש( תח :ד. ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך
  ).ם"י ורשב"ורש(

  .נג). ם"ורשב( מ :הג). 'י ותוס"ורש(י : ה. ואפילו מן התמחוי... אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב 

  ).ם"ורשב(מח : ה. ולא יפחתו לו מארבע כוסות

  .תכד). י"ורש( תט :ד. רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

  .יז: ה. ה ארבע"י ד"רש

  .ח- יז: ה. ה ולא"ם ד"רשב

  .לה. לב: ה. ה לא יפחתו"תוד

  .י: ה: ם"פירוש המשניות להרמב



צד  )פסחים(מפתח ענינים 

  א, ק

  ).'ותוס(תכד ). 'ותוס( תט :ד. הלכה כרבי יוסי... רבי יוסי אומר אין מפסיקין 

  ב, ק

  . כא:הג. קכג: ה. ה שאין"תוד

  א, קב

  .קלח: ה. ה ועקרו"תוד

  ב, קב

  .ריח. ס: ה. בילותח... אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד 

  ).ה רב"ם ותוד"ורשב(ט - נח: ה. והלכתא כרבא... ז "ה ורבא אמר יקנה"ואמר אביי יקזנ

  א, קג

  . מח:הג. ז"ורבא אמר יקנה

  .נב: ה. ג משל"ה ה"ם ד"רשב

  ב, קג

  .קלז: ה. דאסחיתו דעתייכו... כיון דאמריתו הב לן וניבריך 

  .סה: ה. ימי המעשה... המבדיל בין קודש 

  .סו: ה. 'והמוסיף לא יוסיף על ז' חת לא יפחות מגהפו

  .עא: ה. ה רב אשי"תוד

  א, קד

  . מח:הג). י"ורש(ו - סה: ה. מעין חתימה... בין יום השביעי 

  ).'ותוס(ב -  נא:הג. סד: ה. הבדלת... דחתמינן בין קודש לקודש 

  .סה: ה. ט"בין קדושת שבת לקדושת יו

  .ז- סו: ה. ה בעי"תוד

  א, קו

  ).י"ורש(לה : ה. סא פגימאקפיד אכ

  ).'ותוס( מב :הג. זוכרהו על היין

  .צט. נז: ה. ה זוכרהו"תוד

  ב, קו

  . תיט:ד. ה אשתלי"תוד

  א, קז

  .כז: ה. המקדש וטעם מלא לוגמיו יצא

  .מח: ה. ה חמר מדינה"ם ד"רשב

  ב, קז

  . תח:ד. סמוך למנחה קטנה תנן

  ).י"ורש( תח :ד. ומשום מצה דילמא אתי למיכלה למצה אכילה גסה

  ).ם"י ורשב"ורש( תט :ד. אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות אותו היום לא יאכל עד שתחשך

י "ורש(י -  תט:ד. השמש מטביל בבני מעיין ונותנן לפני האורחים ... יצחק מטביל בירקי' מטביל הוא במיני תרגימא ר
  ).ם"ורשב

  . תי:ד. סחא כי היכי דניגרריה לליביהרבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפי

  .ד- רג: ה. ה דילמא"תוד

  א, קח

  ).י"ורש(תז ). 'תוס( ת :ד. מיכלא... דאסטניס הוה ... רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא 

  ).'י ותוס"רש(יח ). 'ותוס(טז : ה. בעו הסיבה... יין ... מצה 

  ).י"ורש(קעא : ה. מרור אין צריך הסיבה

  . קסה:הג. תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה מאי דהוה הוה... ין י

  ).ח"ור( נב :הג). ח"ם ור"י ורשב"ורש(יא : ה. הסיבת ימין לא שמה הסיבה... פרקדן 

  ).ם"ורשב(יב : ה. חשובה... אשה אצל בעלה 



צה  )פסחים(מפתח ענינים 

  ).'ותוס(יג : ה. תלמיד אצל רבו... בן אצל אביו 

  .יא: ה. זגינן אבירכי דהדדי

  ).י"ורש(יד : ה. שמש... בשוליא דנגרי . ..עם הכל 

  . מא:הג. לח: ה. שאף הן היו באותו הנס, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו

  . ט:הג. ה רב ששת"תוד

  .רט: ה. ה מאי"תוד

  ב, קח

  ).ם"י ורשב"ורש(כד . כב: ה. רביעית... שתאן חי , כדי מזיגת כוס יפה

  .לה: ה. השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא

  .קלט). 'ם ותוס"ורשב(כב : ה. לא יצא... תאן בבת אחת ש

  ).'ותוס(לה ). 'ותוס(ח - כז: ה. והוא דאשתי רובא דכסא

  .מט. לו. לב: ה. קליות ואגוזים... הכל חייבין בארבעה כוסות הלל 

  .לח. ה: ה. ה שאף"תוד

  .עד. מא-  מ:הג. לח. ה: ה. ה היו"תוד

  א, קט

  . סא:הג). ם"ורשב(לד : ה. ינוקת שלא ישנוחוטפין מצות בליל פסחים בשביל ת

  ).'ותוס(ב - א: ה. בשביל תינוקות כדי שלא ישנו... עת לעמוד 

  .כה: ה. וחומש אצבע... רביעית של תורה 

  .כו: ה. ה רביעית"תוד

  ב, קט

  . מ:הג. קלט. לג. ה: ה. ארבעה כסי תקינו רבנן... סכנה ... היכי מתקני רבנן 

  .רנא. רמו: ה. רליל המשומ, ליל שמורים

  א, קיד

  . לד:הג. נא: ה. מברך על היום... מזגו לו כוס ראשון 

  .נח: ה. ה"והלכתא כדברי ב... כ מברך על היום "ה אומרים מברך על היין ואח"וב... ש "ב

  .רסד: ה. תדיר קודם, תדיר ושאינו תדיר

  ).י"ורש(נג ). ' ותוסח"ור(כא -  כ:הג). 'ח ותוס"ור(ק ). ם"ורשב(עד : ה. הביאו לפניו מטבל

  ).'ותוס(קכח . ב- צא. פט). ם"ורשב(פו : ה. הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין

  .ט- קסח: ה.  תכג:ד. מצוה... וחרוסת 

  . כה:הג. צב: ה. ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח

  .קפד. עה: ה. ה עד שמגיע"ם ד"י ורשב"רש

  . נה:הג. עה: ה. ה מטבל"תוד

  .קפד: ה. ה עד שמגיע"ודת

  .צ. פח: ה. ה הביאו לפניו מצה"תוד

  . קמב:הג . קסט:ה. ם"פירוש המשניות להרמב

  . קמב:הג. מאירי

  ב, קיד

  .קסב: ה. ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס

  ).י"ורש( נג :הג. קפד). י"ורש(עה : ה. כי היכי דליהוי הכירא לתינוקות

  .קפז: ה.  מתכוין יצאאכלן בלא

ם "ח ורשב"א ור"י ומהרש"ורש(ה - צב: ה. גרמא ובישולא... אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה ... דג וביצה שעליו 
  ).'ותוס

  ).'ותוס(כז .  כה:הג. אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה

  . כו:הג. אפילו גרמא

  .פ: ה. ה פשיטא"ם ד"י ורשב"רש

  .ד- קפג: ה. ה זאת"תוד



צו  )פסחים(מפתח ענינים 

  .צג: ה. שניה "תוד

  .צו: ה. ה אחד"תוד

  א, קטו

  . נה:הג). 'תוס(קטו ). 'ותוס(ד - קפג. קנו. עח: ה. לאחר שמילא כרסו הימנו חוזר ומברך עליה... מתקיף 

  .ד- קפג: ה. מעיקרא מברך עליה בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל

  .קפה. עח: ה. לאפוקי נפשיה מפלוגתא, מהדר אשאר ירקות

: ה. השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן... ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא ... ך לא ניכרו
  ).ש"ב מרנשבורג ורש"ם והר"ורשב(ח - קמז.  קמג:הג). 'ם ותוס"י ורשב"ורש(ו - קעד

  .קפב). י"רש(קפ ). 'ותוס(ו - קעד. קנז: ה. כורכן בבת אחת ואוכלן

  .קעז: ה. והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי... מברך , ל ולא כרבנןהשתא דלא איתמר הלכתא לא כהל

  . נג:הג. פה: ה. כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים

  .רסה. פג: ה. ה והדר"תוד

  . צ:ד. ה אתי"תוד

  ב, קטו

  ).'ם ותוס"י ורשב"ח ורש"ור(קסז . קיג: ה. נטילת ידים... משום קפא , צריך לשקועיה בחרוסת

  . קמא:הג). ם"ורשב(קעא : ה. דלמא אגב חלייה דתבלין מבטיל לי למרוריה, מרור בחרוסתלא נישהי אינש 

  ).ם"ורשב(קמד : ה. דילמא אסוחי אסחיה לדעתיה ונגע... נטל ידיו בטיבול ראשון נוטל ידיו בטיבול שני 

  ).'ם ותוס"י ורשב"ורש(ו - קפה: ה. כרכן בסיב... בלע מצה ומרור ... בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא 

- קכג). ם"רשב(צט ). ם"ורשב(צו : ה. ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה... וחרוסת ... מרור ... מצה 
  ).ודקדוקי סופרים( יט :הג). 'ם ותוס"ורשב(ד 

  ).'ותוס( סה :הג. קכג: ה. מעקרי תכא מיקמן... כדי שיכירו תינוקות וישאלו ... למה עוקרין את השולחן 

  ).'ותוס(ב -  סא:הג. א דקא מדלי תכאחז

  ).'ם ותוס"ורשב( סח :הג). 'ותוס(קכג : ה. פטרתן מלולמר מה נשתנה

  ).ח"ור(פט : ה. לחם שעונין עליו דברים הרבה

  .ע.  נז:הג. קמט. קכא: ה. מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה, עני כתיב

  .קכב: ה. ה ואין"ם ד"רשב

  . סב:גה. קלא. קכב: ה. ה למה"תוד

  .נ: ה. ה כדי"תוד

  א, קטז

  . קעז:ד. מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה

  . תכג:ד). 'ותוס(ט - קסח: ה. מצוה... משום קפא 

  ).א"ומהרש' ם ותוס"י ורשב"ורש(קטז - קיב. צא: ה. זכר לתפוח... זכר לטיט 

  ).'ותוס(ח -  כז:הג. קעא: ה. זכר לתפוח... צריך לקהוייה 

  ).ם"י ורשב"ורש( סה :הג. וכאן הבן שואל אביו, נימזגו לו כוס ש

  .קכה: ה. ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה

  ).ם"ורשב(ז - קכו: ה. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו

  . סו:הג. מה נשתנה

  .ע.  סג:הג. הלילה הזה כולו צלי... שבכל הלילות 

ח ודקדוקי "ור(ב -  עא:הג. קכז. צו: ה. דים היינועב... מתחלה ... מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי 
  .צ). סופרים

  .קכה. עז: ה. שואל את עצמו שואלין זה את זה... חכם בנו שואלו 

  ).ם"ורשב(קכו : ה. אין אנו מטבילין... אין אנו חייבין לטבל 

  .קכו: ה. פטרתון מלומר מה נשתנה ואמר עבדים היינו

  . קטז:הג. קכח: ה. סח מצה ומרוראומר כל שלא אמר פ' רבן גמליאל הי

  . קלו:הג. קנא. קמט: ה. ה אף כאן"ם ד"י ורשב"רש

  .קכה: ה. ה וכאן"ם ד"י ורשב"רש

  . קלו:הג. רנט. קעב. קנא. קמז: ה. ה מה"תוד



צז  )פסחים(מפתח ענינים 

  . ע:הג. ה הלילה"תוד

  ב, קטז

  ).א"מהרש( קכ :הג. י: ה. יצא ממצרים... בכל דור ודור חייב 

  .פט. נה: ה. ומרורבעבור מצה ... בעבור זה 

  .קי: ה. על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים

  ).ט"יו' ותוס' ותוס( קכג :הג. 'לפיכך אנחנו חייבים כו

  .קלא: ה. ונאמר לפניו הללויה

  . קכד:הג. עד היכן הוא אומר

  ).ודקדוקי סופרים( קכו :הג. גאל ישראל... רבי עקיבא אומר 

  .קכ.  קיא:הג. משםצריך שיאמר ואותנו הוציא 

  . קיז:הג). ם"י ורשב"ורש(קלא - קל: ה. צ להגביה"בשר א, ומרור צריך להגביה, אמר רבא מצה צריך להגביה

  .קלו: ה. בעבור מצה ומרור הוא דאתא... סומא פטור מלומר הגדה 

  . פט:הג. סבר מצה בזמן הזה דאורייתא... לומר הגדה 

  ).י"ורש(רלו : ה. זמן הזה דרבנןקסברי רבנן מצה ב... מאן דאמר אגדתא 

  . קטז:הג. ה שלשה דברים"ם ד"רשב

  . קכז:הג. קלד. ב- קלא: ה. ה ונאמר"תוד

  א, קיז

  . קכד:הג. שם ושבח בבת אחת... בעשרה מאמרות 

  . קכד:הג. קלב: ה. על הים... הלל זה מי אמרו 

  . יז:הג. אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה

  ב, קיז

  .מח :הג. דישראל הוא דקבעי ליה... מקדש ישראל והזמנים 

  .רכט: ה. מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו

  . קסח:הג. רמא: ה. רביעי גומר עליו את ההלל

  . קעב:הג. רמא: ה. ואומר עליו ברכת השיר

- רכט). 'תוס(רכד . קלז). ם"בורש(ב - עא: ה. בין שלישי לרביעי לא ישתה. בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה
  ).ם"ורשב(רמח ). 'ם ותוס"ורשב(לא 

  .רסח. קלט: ה. כל חד וחד נעביד ביה מצוה, ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות

  . קנה:הג. ה רביעי"תוד

  א, קיח

  .קעה. ג- קעב :הג). 'ם ותוס"ורשב(ב - רמא: ה. ו דורות"כנגד כ... הלל הגדול ... נשמת ... יהללוך ... מאי ברכת השיר 

  ).ם"י ורשב"רש( קעג :הג. ומחלק מזונות לכל בריה... ולמה נקרא שמו הלל הגדול 

  . קכה:הג. רקדו כאלים... דברים ' שיש בו ה

  . קכג:הג. ן"חדושי הר

  ).ף"לגירסת הרי(רמט : ה. חמישי אומר עליו הלל הגדול

  .רטז: ה. ם חלאוה"מהר

  ב, קיט

  ).ם"י ורשב"רש(קנב ). ב"ורע(פו ). ם"י ורשב"ורש( ס :הג). ם"י ורשב"ורש(רו : ה. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן

  ).ם"ורשב(רז : ה. ושמואל אמר כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא

  ).ם"ורשב(רכג . רח: ה. אין מפטירין אחר מצה אפיקומן

  ).י"ורש(רנב : ה.  באחרונהובלבד שיאכל כזית מצה, אדם ממלא כריסו מהן, הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין

  .רו: ה. ה כגון"ם ד"רשב

  .רט. רז. קיט: ה. ה אין מפטירין"ם ד"י ורשב"רש

  א, קכ

  .קמז. קמ. קלא.  פט:הג. ד- קעג: ה. מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן

  ).ם"ורשב(קצז : ה. מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות



צח  )שקלים(מפתח ענינים 

  .קצב. נה: ה. חובההכתוב קבעו ... יכול אף לילה הראשון רשות 

  ).ם"ורשב(ז - רכה: ה. ישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו

  .רנג. קפג: ה. ה באחרונה"תוד

  .רז: ה. ה מפטירין"תוד

  ב, קכ

  .רכז: ה. נתנמנו יאכלו נרדמו לא יאכלו

  .רכז: ה. נים ולא נים תיר ולא תיר... היכי דמי מתנמנם 

  ).ם"ורשב(רכו : ה.  נרדמו לא יאכלו...חזא דקא נמנם , אביי הוה יתיב קמיה דרבה

  .פב.  פ:הג). 'ותוס(רי : ה. עד שעת חפזון... אמר לו רבי עקיבא . עד חצות... רבי אלעזר בן עזריה אומר 

  .רי). י"ופרש(ה : ה). י"ורש(קלב ). י"ורש( קל :ד. כפסח דמי, דכיון דאיתקש לפסח... אכל מצה בזמן הזה אחר חצות 

  שקלים
  ג"א מ"פ

  .ג ת:ד

  ראש השה
  א, ב

  .כד :א. ארבעה ראשי שנים הן

  א, ד

  .ל :א. ה ומעשרות"תוד

  ב, ד

  . שצג:ד. ב"ר קש"לענין פז... שמיני רגל בפני עצמו 

  א, ז

  .ח- ז :א. שהיו אומרים עד הפורים

  .ז :א. ה אתי"י ד"רש

  ב, יא

  ).י"ורש(ז - רמו: ה. ליל המשומר, אמר קרא ליל שמורים, מנלן, בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל

  א, יג

  .צט :א. כל מדות חכמים כן הוא

  ב, יח

  ).י"ורש(כא . יח :א. שאני חנוכה דמיפרסמא ניסא... בטלה מגילת תענית 

  .ה מימות"ד' תוס :א

  ב, כא

  .רסא: ג. שנראה בעליל

  א, כח

  .קפח: ה. שכפאוהו פרסיים... כפאו ואכל מצה יצא 

  .בקצ: ה. כשוטה לכל דבריו...כפאו שד 

  .רט :ב. ה לא ליהנות ניתנו"י ד"רש

  ב-א, כט

  .עדר. רעא: ה. כיון דחובה הוא מפיק... חוץ מברכת הלחם , פ שיצא מוציא"כל הברכות כולן אע

  ב, לב

  .קפז: ה. והמתעסק לא יצא

  א, לד

  . סט:הג. אתקין רבי אבהו



צט  )יומא(מפתח ענינים 

  יומא
  ב, כח

  .לה :א. צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי

  .קמח.  סז:ד. משאיומא דעיבא כוליה ש

  א, לט

  .קכג

  א, סב

  . קלז:ד. שמצוה בראשון... ג "כתוב עליהם אב... שלש קופות 

  א, עד

  .רנט. סו :ב. תלמוד לומר כל חלב... חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה 

  ב, עד

  ).י"ורש( קא :הג. ונילף מואם תענה את בנותי

  א, עה

  . קטו:הג. תם להםדברים שתגרי אומות העולם מוכרין או

  ב, עח

  ).י"ורש( תכא :ד. דלאו רביתייהו גזרו בהו רבנן... תינוקות מותר בכולן חוץ מנעילת הסנדל 

  א, פ

  .צג

  א, פג

  ).ם"י ופירוש המשניות להרמב"ורש( רס :ד. אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו

  סוכה
  א, ח

  .כו: ה. כמה מרובע יותר על העיגול רביע

  א, ט

  ).א"ומהרש(ט  :א. ת שמאיה בי"י ד"רש

  . קלב:ד. ה סוכה"תוד

  ב, יח

  .קמז :א. ה אכסדרה"תוד

  א, כה

  .קפח :ב. העוסק במצוה פטור מן המצוה

  א, כו

  ).י"ורש(עד  :א. ערבך ערבא צריך... במוסר שינתו לאחרים 

  א, כז

  . קלג:הג. )'תוס(קצח ). י"רש(קצז ). י"ורש(קצג . נה: ה. מכאן ואילך רשות, לילה הראשון חובה

  א, כט

  ).א"ומהרש( קיג :הג. ם"בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעכו

  א, ל

  . נד:ד. ושינוי הרשות בידייכו... ם "כי זבניתו אסא מעכו

  . נו:ד. ה משום"תוד

  א, לא

  .קיא: ה. רמון... לא מצא אתרוג לא יביא 

  ב, לב

  . קנ:הג . תלט:ד. הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא

  א, לה

  ).י"ורש(רל  :א.  שאין בה דין ממון...ערלה 



ק  )ביצה(מפתח ענינים 

  א, לח

  .ערה). 'ותוס(רלח ). י"ורש(ה - רלד: ה. מי שהיה עבד או עשה או קטן מקרין אותו

  .צז: ה. אם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה

  . עד:הג. ה מי"תוד

  ב, לח

  ).'ותוס(ע -  קסט:הג. רלג: ה. שמצוה לענות ראשי פרקים... הוא אומר הודו 

  ).י"ורש( קע :הג. שאם בא לכפול כופל... וא אומר אנא ה

  א, לט

  . קע:הג. מוסיף לכפול מאודך ולמטה

  ב, לט

  .עח: ה. ה והכרפס"י ד"רש

  ב, מא

  .כג: ג. החזירו יצא... מ להחזיר שמה מתנה "מתנה ע

  ב, מב

  . נו:ד. כל מי שמגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה

  ב, מה

  ).י"ורש(ד - כג :א. כל העושה איסור לחג

  א, מו

   . קלא:הג.  חזינא ליה לרב כהנא דקאמר להו לכולהו אכסא דקדושא...העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו 

  א, מז

  . שצג:ד. אין אומרים זמן בשביעי של פסח

  ב, מז

  .נב: ה. אפילו בשוק... דאי לא בריך האידנא מברך למחר 

  א, ד

  .טז-  טו:הג. ה ערב הפסח"י ד"רש

  .ז-  טו:הג. ה שייר"תוד

  א, ו

  .נב: ה. סוכה ואחר כך זמן

  ביצה
  א, ב

  .סד :ב. זה וזה בכזית

  ב, ג

  . קמב:ד. וכל ספיקא דרבנן לקולא... כל ספיקא דאורייתא לחומרא 

  ).י"ורש(שכב  :ב. את שדרכן לימנות... כל שדרכו לימנות 

  .ז- שלו :א. ה ואחרות"תוד

  ב, ד

  .פד.  יב:ד .רכט: ג. י :ב .אין מבטלין איסור לכתחלה

  .רח :ב. הכי מקלא קלי איסורא... כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל 

  .רסט: ה. דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם

  א, ה

  ).י"ורש( שסז :ד. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו

  ב, ז

  .ח- פז. סד :ב. ילפינן ביעור מאכילה

  א, ט

  . קי:ד. קפ :ב. לארץ אוכל והולך ואחר כך מפרישחלת חוצה 



קא  )מגילה(מפתח ענינים 

  .קיח. ב-  קיא:ד. ה גלגל"תוד

  א, יד

  .רכט :ב. ה איכא"תוד

  ב, טו

  .יג :א. מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב

  א, יט

  ).י"ורש(קלד : ה. שקרבין ביום טוב... שלמים ... לא נחלקו 

  א, כא

  . קכד:ד. אפשר ליה למפלגה בלישה... רי עיסה חציה של נכרי בהמה חציה של נכ

  ב, כא

  .רל: ה. ה שיורי כוסות"י ד"רש

  א, כב

  ).י"ורש( שצח :ד. וחכמים אוסרים, ועושין גדי מקולס בלילי פסחים

שעא -  שע:ד. מסייע אין בו ממש... אמימר שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא קא מסייע בהדיה דקא עמיץ ופתח 
  ).י"ורש(

  ב, כב

  ).י"ורש(רא - ר: ה. אוסרים... גדי מקולס 

  א, כג

  . ר: ה. גוזרני עליך נידוי... תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס 

  ב, כז

  . קכו:ד. לא יזיזם ממקומם... החלה שנטמאת 

  .כ: ג. קעה :ב. ה אין פוסקין"י ד"רש

  . רד :ב. ה אין ביעור"תוד

  ב-א, כט

  ).'ותוס(ק -  צט:ד. ושמואל אמר אסור...ט "אשה קמח ביומודדת 

  א, לג

  .ערה :ב. ה והלכתא"תוד

  א, לז

  .כ: ג. קעד :ב. ה משום מקח וממכר"י ד"רש

  א, לח

  .כח: ג. אבל בדרבנן אית ליה, וכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא

  א, לט

  .רו :ב.  רבנןגזרו ביה... הקדש ... ז אסורה ושלהבת מותרת "גחלת של ע

  מגילה
  ב, ג

  .סה :א. מת מצוה עדיף

  א, ד

  .יג :א. פורים שחל להיות בשבת

  ב, כ

  ).י"ורש(סו  :א. לולב... כל היום כשר לקריאת המגילה 

  א, לב

  ).י"ורש(יג  :א. שואלין ודורשין בענינו של יום



קב  )תענית(מפתח ענינים 

  תעית
  ב, ח

  .ס- קנט :א. נשכתו חולדה... מעשה בבחור 

  ב, יב

  .רכז: ה. יה אהדור"י ד"רש

  ב, טו

  .כד. כא :א. אין גוזרין תענית על הצבור בראשי חדשים בחנוכה ובפורים

  ב, יז

  .יח :א. מריש ירחא דניסן

  ב, כ

  . סד:הג. כל מאן דצריך ליתי וליכול

  ב, כו

  .כד :א. לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים

  מגילה
  א, ד

  . פב:הג. מימות יהושע בן נון... לוד 

  .ה-  עד:הג. ה שאף"תוד

  א, יח

  . עז:הג. זכור בפה... זכור יכול בלב 

  ב, יט

  .ו- רלה: ה. ה ורבי"תוד

  א, כא

  .ז-  קנו:הג. ריב. רי: ה. ה לאתויי"תוד

  חגיגה
  א, ד

  . קעו:ד. זה המאבד כל מה שנותנים לו, אי זהו שוטה

  ב, ו

  .קלד: ה. ראיה וחגיגה ושמחה... שלש מצות 

  א, יח

  . מה:הג.  שקרוי מקרא קדש ...ולו של מועד שיש בו קרבן מוסףבח

  מועד קטן
  א, ה

  .יב :א. ה בשבתא"י ד"רש

  ב, ט

  ).י"ורש(קפח  :ב. במצוה שאי אפשר לעשותה...כתיב יקרה היא מפנינים 

  א, יא

  . שעג:ד. אבל לא מעשה אומן, מעשה הדיוט... עושין 

  ב, יב

  . שעג:ד. אבוד מותר

  א, יג

  . שפח:ד. רך יום טוב שרו רבנןמידי דצו

  . שצא:ד.  כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד...אין מביאין כלים מבית האומן 

  ב, יג

  . שעג:ד. הבא ממדינת הים ומבית השביה ומיוצא מבית האסורין, ואלו מגלחין במועד



קג  )יבמות(מפתח ענינים 

  א, טו

  .ו: ה. אבל חייב בכפיית המטה

  א, כ

  .ז: ה. אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת

  א, כו

  . ח:הג. תמד :א. על על הפסיק הענין' אמר לי, ואימא עד דהוו כולהו

  ב, כז

  ).י"ורש(יח  :א. אין מועד בפני תלמיד חכם

  יבמות
  ב, יג

  ).י"ורש( שפב :ד. הוראה אומר מלאכה הוא דלית ליה...לא תעשו אגודות אגודות , לא תתגודדו

  ).י"ורש( שפג :ד. ואת אמרת לי מנהגא... אמינא לך אנא איסורא 

  ב, כד

  .רעא :ב. אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להאי שמעתתא

  א, מ

  ).'ותוס( מו :ד. פ דחלטיה מעיקרא"יוצא בה ידי חובתו בפסח אע

  א, מו

  ).י"ורש(תי  :א. הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד

  .תיד :א. מפקיעין מידי שעבוד... כיון דמחוסר גוביינא 

  ב, פא

  .ת. רצג. רפו. יא- רי :ב. לןה כו"תוד

  א, ע

  . קכו:ד. וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה

  ב, עב

  ).'ותוס( קסד :הג. מר סבר דרשינן וביום

  א, פב

  .רצא :ב. ה רבי יהודה"תוד

  א, צ

  ).י"ורש(רמח ). י"רש(קפו  :ב. שב ואל תעשה עדיף

  ב, קד

  . צ:הג. כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו

  א, קה

  . רנח:ד. לפי שאי אפשר לדם בלא צחצוח רוק, ה דם תחלוץיבמה שרקק

  א, קיד

  . תיט:ד. בידים... להזהיר הגדולים על הקטנים , לא תאכילום, לא תאכלום כי שקץ הם

  כתובות
  ב, ה

  .קלה: ה. זו אצבע זה גודל

  א, ז

  .רעז). 'תוס(רמז ). 'תוס(קפא  :ב. שלא לצורך... מתוך שהותרה 

  א, טו

  .שכח :א.  על מחצהכל קבוע כמחצה

  א, יט

  .סט: ג. אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש



קד  )נדרים(מפתח ענינים 

  א, עב

  .ש :א. מנין לנדה שסופרת לעצמה

  ב, עה

  . שכ:ד. כאן נמצאו כאן היו

  ב, פד

  . פא:הג. מר סבר רבי טרפון רבו הוה ומר סבר חבירו הוה

  א, פו

  .רעח: ה. מכין אותו... שאומרין לו עשה סוכה 

  א, קה

  . פא:הג. ה דחשיב"תוד

  ב, קז

  .קצט: ג. ה הני"תוד

  דרים
  ב, י

  .קכג

  א, טו

  ).י"ורש(שפו ). י"ורש( שפד :ד. דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור... בל יחל מדרבנן 

  א, טז

  ).י"ורש(רעח : ה. שאין נשבעין לעבור את המצות

  ).ן"ור(רעט : ה. בנדרים אסור... אמר קונם סוכה שאני עושה 

  ב, לד

  ).ן"ש ור"רא(שצח  :א

  ה, לח

  .סא: ג. ן"ה ור"תוד

  ב, מג

  .רסג: ג). ן"ר(רכו ). ש"הרא' ופי(רכד  :ב. המפקיר את שדהו כל שלשה ימים יכול לחזור בו

  א, מד

  .רכד :ב. מפני הרמאין דמפקירין והדרין בהון

). ן"ש ור"הרא' ופי' י ותוס"ורש(רכב . קצט :ב. לחזור בו... עד שלא זכה ... אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד 
  ).ן"ר(ו - רכה). ש"הרא' ופי(רכד 

  ב, מד

  .רכו :ב. ה המפקיר"תוד

  א, מה

' פי(רכה . רכג). ש"הרא' פי(רכב . כ- ריט :ב. כדי שהיא אחד זוכה ושנים מעידין... כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר 
  ).ש"הרא

  ב-א, מז

). א"ן ורשב"ור' ותוס(ג - קסב). א"ן ורשב"ר(קנה  :ב. ואי עבד עבד... ן מכרן וקידש בדמיה... מהו בחילופיהן ... קונם 
  ).ן"ר(קסה ). א"ש ורשב"פירוש הרא(קסד 

  ב, מט

  ).י"ורש( מ :הג). י"ורש(לב : ה. חוגרני צידעי מן הפסח עד העצרת

 ,א  

  . פא:הג. יהושע' אליעזר ור' תרתי סרי שנין קמי דר... עקיבא ' ר

  ב, א

  .יב :ב. ה ובציר"י ד"רש



קה  )נזיר(מפתח ענינים 

  זיר
  ב, ג

  ).י"ורש( עב :הג. שנאמר ובזרוע עוזו, מניין לאומר שמאל שהיא שבועה

  א, כג

  ).'ותוס(ד - רג: ה. דלא קא עביד מצוה מן המובחר... אכילה גסה 

  א, לח

  .לט: ה. ארבע כוסות... יין ... חמשך סומקתא 

  סוטה
  ב, יא

  . ק:הג). י"רשו(קי : ה. פרך רבי אלעזר אמר בפה רך

  .קיד: ה. וכיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח

  ב, ל

  .צז: ה. כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי פרקים

  א, לב

  .רעג: ה. ה קרית"תוד

  ב, לח

  .רמ: ה. אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין

  ב, מד

  .קפח :ב. עוסק במצוה שפטור מן המצוה

  גטין
  ב, ב

  .ש :א. ה עד אחד"תוד

  א, י

  . כד:ד. ה ואדם יוצא"י ד"רש

  א, כג

  ).'ותוס(קפא .  קעז:ד. עובד כוכבים לדעתיה דנפשיה עבד

  ב, ל

  .קטז.  קט:ד. ה מוקף"י ד"רש

  א, מ

  ).א"ורשב(ז - רכה :א. ואיסורא לבריה לא מורית... המפקיר עבדו ומת 

  א, סא

  . שע:ד. שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה

  קידושין
  א, ב

  .י: ג. ה בפרוטה"תוד

  א, ג

  .תלא :א. ה ואשה"תוד

  א, ו

  .שח: ג. מענין לענין באותו ענין

  ב, ו

  .כג: ג. והחזירו יצא... מ להחזיר שמה מתנה "מתנה ע

  ב, ח

  .תד :א. קידשה במשכון מקודשת

  .ד- תג :א. ה משכון"תוד



קו  )קמא בבא(מפתח ענינים 

  ב, יד

  .י: ג. ה הואיל"י ד"רש

  ב, יז

  ).י"ורש(ט - רכז :א. שמא יחזור לסורו. גר ... ובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה ע

  א, כז

  .שפח :א. ה ומקומו"תוד

  א, כט

  .לח: ה. ג אנשים חייבין ונשים פטורות"ע שהזמ"וכל מ

  .קד :א. מיחייבי בי דינא למימהליה

  ב, לא

  .יג: ה. מכניס ומוציא... איזהו מורא ואיזהו כיבוד 

  א, לז

  . צו:הג. צא ולמד

  . מז:הג. ה והרי"תוד

  ב, לז

  . קנג:הג. ל"קמ, בזמן דאיכא פסח אין בזמן דליכא פסח לא... סלקא דעתך אמינא 

  א, מא

  .קפב.  מ:ד .פט :א. מצוה בו יותר מבשלוחו

  ב, מא

  .רסג. רלט :א. שלוחו של אדם כמותו

  ).י"ורש( קכג :ד. מה להנך שכן ישנן במחשבה

  . יז:הג. אינו שוחט אלא אחד

  א, מז

  .מ: ג. מלוה להוצאה ניתנה

  ב, ו

  .מד: ג. קנב :ב. מכרן וקידש בדמיהן מקודשת... המקדש בעלרה בכלאי הכרם 

  א, ח

  .קנב :ב. מידי אחרינא לא... והיית חרם כמוהו ... מכרן וקידש בדמיהן מקודשת 

  .רלה :א. טובת הנאה אינה ממון

  א, עה

  .שיד. קכג :א. הוי ספק ספיקא וספק ספיקא לקולא

  ב, עז

  .רכו :א. גופים מוחלקים... שמות מוחלקים 

  בבא קמא
  ב, יג

  .תנא). י"ורש(ט - תמח :א. הפקיר פטור שנאמר והועד בבעליו... נגח 

  ב, כט

  .תנא. רכז. רכה :א. כאילו הן ברשותו... שני דברים 

  .קצט. לח :א. ה משש שעות"י ד"רש

  ב, מד

  .תנא- תנ. תמח :א. בעליוהפקיר פטור שנאמר והועד ב... נגח 

  א, מה

  ).י"ורש(תנא - תנ :א. משנגמר דינו מכרו אינו מכור הקדישו אינו מוקדש

  ).'ותוס(קנא  :ב. אומרין באסורי הנאה הרי שלך לפניך

  .תנב :א. בפניו... כמיתת הבעלים כך מיתת השור 



קז  )מציעא בבא(מפתח ענינים 

  ב, מט

  .שצז :א. חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו

  ב, ה

  ).'י ותוס"ורש(קנט  :ב.  ויצאה והזיקה פטוראו שפרצוה לסטים

  ב-א, סו

  .רלד :א. זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות... יאוש אמרי רבנן דניקני 

  .תנ :א. ה כין כיון דבאיסורא"תוד

  ב, סח

  .שצז :א. זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו

  א, ע

  ).י"ורש(שנג  :א. זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו

  א, עט

  .רצב :א

  ב, צ

  ).ס"י וגליון הש"ורש(ט - תמח :א. ליהדר ולידייניה נמי ממונות... שור תם שהמית והזיק 

  א, צא

  ).י"ורש(תמט  :א. זאת אומרת רידיא עליה דמרה הוא

  ב, צא

  .רלה :א. מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה

  א, צד

  . נג:ד. אין זה מברך אלא מנאץ

  ב, צו

  .שכא: ג. שפב. שעז. שנג. רלג :א. הרי שלך לפניך... ועבר עליו הפסח חמץ ... גזל 

  ב, צח

  .שעז). י"ורש(רלג  :א. גזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו

  .שפב. שעז :א. אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך

  א, קו

  .שצז :א. פקדון ברשותיה דמריה קאי

  א, קיג

  .תכה :א. נכםכך די... אם יכול אתה לזכהו כך דינינו 

  בבא מציעא
  ב, ה

  ).'ותוס(שצה  :א. קא עבר על לאו דלא תחמור... דמי קא יהבנא 

  א, ו

  ).'ותוס(שצח  :א. השתא מיהא הא לא תקפה... הקדישה בלא תקפה 

  ב, י

  .ג: ג. ומר סבר חצר משום שליחות איתרבאי... מר סבר חצר משום ידה איתבראי 

  א, יא

  .ערה :א). בצד שדהו אין אי לא לאחצר שאינה משתמרת אי עומד 

  ב, יא

  .רפו: ג. ומקומו מושכר לו

  ).י"ורש(ערה  :א. דעת אחרת מקנה אותן שאני

  .שפח :א. ה מקומו"תוד

  א, יב

  .ג: ג. חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות



קח  )בתרא בבא(מפתח ענינים 

  ).י"ורש(ערה  :א. בעי רבא זרק ארנקי

  .רעו :א. ה ויצא"תוד

  א, טז

  .רלא :א. ירושה ממילא היא

  א, ל

  .רמז :ב. ה האי עשה"י ד"רש

  ב, ל

  .רכ :ב. ה אפקרה"תוד

  ב, לו

  ).י"ורש(קנט  :ב. חייב... איגנבא ... פשע בה ויצאה לאגם 

  א, לח

  .קמו :ב. המפקיד פירות אצל חבירו אפלו הן אבודין לא יגע בהן

  א, מב

  ).י"ורש(קעו  :א. ה שאין"תוד

  א, מג

  .שסב: ג. אפילו קודם שנשתמש בהם...  עליהם שומר שכר לפיכך נעשה, מותר לו להשתמש בהם

  א, מט

  .קסו :ב. ה ההוא גברא"ן ד"רמב

  ב, סה

  .רצט. רפג: ג. דאמר ליה מדעתיה... לכשיהיו לך מעות אחזירם לך מותר ... מכר לו בית 

  א, סו

  .ח- תכז. תי :א. ה אני אומר"י ד"רש

  .תכח. תי :א. ה ואי"תוד

  .תכח :א. ה ולמניומי"ן ד"רמב

  ב, סו

  .תכא :א. דאמר ליה קני מעכשיו... אסמכתא 

  ב, עא

  .שג: ג. ה בשלמא"תוד

  א, עד

  ).י"ורש(יד : ג. קנו, ובאתרא דנהיגו למקני ממש... האי סיטומתא קניא 

  ב, עז

  ).ח" ורי"ורש(ד - ערב: ג. מאות זוז' והריני נושה בו ח, ונתן לי מהם מאתים זוז, מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז

  ). ק"ושטמ' י ותוס"ורש(ג - ערב: ג. הא דקא עייל ונפיק אזוזי הא דלא קא עייל ונפיק אזוזי

  א, פו

  ).י שם"ורש(יא  :א. ירחא בקיטא וירחא בסתוה

  ב, צו

  .ג: ג. עדר. רלב :א. איסורא לא ניחא ליה דליקני

  א, צז

  ).י שם"ורש(יא  :א. איהו שאיל להו ביומא דכלה

  בבא בתרא
  ב, ז

  .טו :א. קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד

  א, ח

  .טו :א. כל שנשתהא שם שנים עשר חדש



קט  )סנהדרין(מפתח ענינים 

  א, מב

  .שיב: ג. נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה

  ב, ח

  .יח: ה. ה רביעית"ם ד"רשב

  א, פו

  .רפב: ג. פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן

  .סח: ג. שיכה לאבהגבהה אין במ, דברים שדרכן להגביה

  א, צד

  . יג:ד. אם בא לנפות מנפה את כולו

  ב, צו

  . רלד:ד. רמא תלתא ואתא ארבעה חמרא הוא... שמרי יין מברכין עליהם שהכל 

  א, צז

  .יט :ב. קיוהא בעלמא הוא

  ב, צז

  .לט: ה. אמר ליה אל תרא יין כי יתאדם, חמר חווריין מהו

  . רלד:ד. ה אין"תוד

  ב, קמא

  .רלא :א. הבאה מאיליהשאני ירושה 

  ב, קעה

  .שו: ג. על אמונתו הלוהו

  סהדרין
  ב, ז

  .ט :א. ה בשבתא"י ד"רש

  ב, יא

  .ל :א. ה דזמן"י ד"רש

  ב, יב

  .ז :א. ומפוריא דרשינן בהלכות הפסח

  ב, כד

  .תח :א. ה אסמכתא"י ד"רש

  א, כט

  .תנב :א. חייב... איש פלוני אתה זכאי 

  ב, לב

  . פא:הג .אחר רבי עקיבא לבני ברק

  א, מד

  .כז: ג. י שחטא ישראל הוא"אעפ

  ב, ט

  . שסז:ד. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו

  א, פו

  . צו:הג. צא ולמד

  מכות
  ב, כ

  .ב- שעא.  שסט:ד. במסייע ודברי הכל... אחד המקיף ואחד הניקף לוקה 



קי  )ותשבוע(מפתח ענינים 

  שבועות
  א, כד

  .ט- רעח: ה. ה אלא הן"תוד

  ב, כו

  . קכג:ד

  א, כט

  .רעח: ה. נשבע לבטל את המצוה... שבועת שוא איזו היא 

  ב, לד

  .שעא. שסא :ב. כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיה

  א, לט

  .קמח :ב. רמ :א. שכל ישראל ערבים זה בזה

  א, מד

  .תכג :א. ה שומר אבידה"תוד

  עבודה זרה
  ב, ב

  . שצב:ד. ה הר כגיגית על ישראל"שכפה הקב

  ב, ה

  . יא- י :א. דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין.. .שואלין 

  .יא. ז :א. ה והתנן"ד' תוס

  א, ז

  .יב: ג. פב. עד :ב. שלג. שכה. רנח. רכו. קפו. קמט :א. בשל סופרים הלך אחר המיקל, בשל תורה הלך אחר המחמיר

  ב, יב

  .קמא :ב. ה אלא"תוד

  ב, כט

  .יב :ב. ה המורייס"י ד"רש

  .רסה. קכז :ב. ה רב אשי"תוד

  א, לב

  ).'ותוס(רעא - ער :ב. התם ליתיה לאיסוריה בעיניה... ד רוצה בקיומו "ולמ

  .נג: ג. ה והא הכא"תוד

  א, לג

  ).י"ורש(פ - קעט: ג. לא שנא נודות ולא שנא קנקנים... מעת לעת ... ממלאן מים שלשה ימים ומערן 

  ב, לג

  .ערב :ב. מלינהו מיא...  שכרה רבינא שרא ליה לרב חייא בריה דרב יצחק למירמא ביה

  .רכד. קפט. קלה. קכ. קא. פו: ג. ה קינסא"תוד

  .רז. קצט: ג. ה קוניא"תוד

  א, לד

  .יב :ב. ה מורייס"מאירי ד

  א, לה

  .שצד. ז- כו :ב. חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסוריה בעיניה, כיון שאוקמיה קא מוקים

  ב, לה

  .שפה :ב. וקורט של חלתית

  א, לו

  ).ודקדוקי סופרים( שסז :ד.  איסורו ברוב ישראלהואיל ופשט

  א, לח

  ).י"ורש(שכז : ג. דחריך רישא שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה



קיא  )זרה עבודה(מפתח ענינים 

  א, לט

  ).'ותוס(שפה  :ב. לשבח... חורפיה דחילתיתא מחליא ליה שמנוניתא 

  א, מב

  .ג- תנב :א. אינה בטלה לעולם... דלמא מגבה לה והדר מבטיל לה 

  ב, מג

  .תנג :א. י אומר שוחק וזורה לרוחרבי יוס

  .רכט :ב. וכתת נחש נחשת אשר עשה... ואכות אותו טחון היטב 

  .רכח :ב. ה וזורה לרוח"י ד"רש

  .רל :ב. ה אמר להם"ד' תוס

  א, מה

  .פא.  יט:הג. ה אמר"תוד

  א, מט

  .רל :ב. זה וזה גורם

  ).י"ורש(ו - רלה :ב. ההוא גינתא דאיזדבל בזבלא דעבודת כוכבים

  ב, טמ

  .תא. רצג. רלו. רלא. קי. ו :ב. יוליך הנאה לים המלח... כולן אסורות בהנאה , נתערבה באחרות... אפה בו את הפת 

  ב, ד

  ).י"רש(קסב ). 'י ותוס"ורש(ג - קנב :ב. למעוטי ערלה וכלאי הכרם שאם מכרן בדמיהן מקודשת

  ב, ה

  . שע:ד. שאסור לסייע ידי עוברי עבירה

  ב, ז

  .רעא :ב. וקיה לאפ"תוד

  א, סב

  .מד: ג. שקנסו חכמים בחמרין וביין נסך... שכרו אסור , השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך

  ב, סב

  ).'י ותוס"ורש(רל  :ב. וליקלינהו וליבדרינהו... ולימא ליה בדרינהו ... יהבו ליה חיטי באגרא 

  .)'ותוס(לט : ג. יזפי פירי שביעית מעניים ופרעו להו בשמינית

  ב, סג

  ).'י ותוס"ורש(ט - סג: ג. שנטל ונתן ביד ... כגון שהקדים לו דינר ... ואם אמר להם צאו ואכלו ואני פורע 

  א, סד

  .ט- רכח :א. שמא יחזור לקלקולו... גר ועובד כוכבים שירשו 

  א, סו

  .דש :ב. ה מכלל"תוד

  ב, סו

  .שיח. שה. רפא :ב. ה רבא"תוד

  ב, סז

  ).'תוס(צא ). 'ותוס(פח  :ב. ן לוקין עליוואי, טעמו ולא ממשו אסור

  א, סט

  .רפ :ב. והלכתא אידי ואידי בשיתין

  א, עא

  ).'י ותוס"ורש(ו - סה: ג. מלטני מן העוצר...... מותר לאדם לומר לעובד כוכבים צא והפס עלי מנת המלך 

  .יג: ג. ה פרדשני"תוד

  .ב- שיא. שט. יא. ט: ג. ה רב אשי"תוד

  א, עב

  .רפב: ג. קנה', וכר לך כפי מה שישמוהו גאמר לו הריני מ



קיב  )הוריות(מפתח ענינים 

  א, עג

  .רעא :ב. ה יין"תוד

  א, עד

  .תא. רצ. רפה. רעא. רלב. ב- ריא. ז :ב. ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו

. צר. רפה). ד"פירוש הראב(רעג . ערב. ריא. ז- ו :ב. סתם יין אפילו יין ביין מותר... חבית בחביות אבל לא יין ביין 
  . שט:ד. תח. ת- שצט. רצד

  ב, עד

  ).י"ורש(רי : ג. שמכניסו לקיום

  .קטז: ג. ה דרש"תוד

  ב, עה

  .קלב. צב. ט- פח: ג. השפוד והאסכלא מלבנן באור, ללבן באור ילבן באור, להגעיל יגעיל, את שדרכו להטביל יבטיל

  .ט: ה. ואטבליה ואישתי בה, כ כסא דכספה"אבא משכן ליה עו

  .ה- רד. קיב: ג. מגעילן... דברים שנשתמש בהן על ידי חמין ... מדיחן ... י צונן "בהן עדברים שנשתמש 

  . לג:ד. ה דכיתנא"תוד

  א, עו

  .רלו: ג. גזירה קדירה שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא

  ).י"שר(צו ). י"ורש(צב ). י"ורש(פט : ג. הכא התירא בלע התם איסורא בלע... השפוד והאסכלא מגעילן בחמין 

  .צא. פב: ג. אמר רבי מני עד שתשיר קליפתן, ועד כמה מלבנן

  .רלג. רכא. ריז: ג. ר הונא יורה קטנה בתוך יורה גדולה"א, וכיצד מגעילן

  .רלט: ג. ה בת"תוד

  .ד- רלג. רכח: ג. ה מכאן"תוד

  ב, עו

  ).י"ורש(ריז : ג. ומליוה מיא וארתחה, אהדר ליה גדנפא דלישא אפומא

ח - ריז. קעא. קסד. קמב. קלו. קיג). י"רש(צא . פה: ג. מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות, טוכבולעו כך פול
  .רנח. רכ). י"ורש(

  .קג). י"ורש(עו : ג. ונועצה עשרה פעמים בקרקע

  .צז: ג. ה אמר"תוד

  הוריות
  ב, י

  .קפח: ה. פסח מי לא קאכיל... משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם 

  ב, יב

  .סד. נז :א. חבירו אודם את חבירוכל התדיר מ

  עדויות
  ב"א מ"פ

  ).ם"פירוש המשניות להרמב(רפד : ה

  ה"א מ"פ

  . שסז:ד

  אבות
  ד"ה מ"פ

  )ם"פירוש המשניות להרמב( קי ).יום טוב' תוס( קט :הג

  אבות דרבי תן
  ג"פל

  . קי:הג



קיג  )כלה מסכת(מפתח ענינים 

  ו"א ה"פמ

  . רז:ג

  מסכת כלה
  בתחתלה

  . תיב:ד

  מסכת סופרים
  ). הגאוניםנתחבר בימי(ט -  יח:א

  ט"פי

  . מד:הג

  פרק כא

  .תז. תד.  ת:ד. ט- יח.  טז:א

  זבחים 
  א, עג

  .רפט :ב. י"ה ר"תוד

  א, עד

  . כ:ד. שיג :ב. טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהם לים הגדול הותרו כולן

  . כב:ד. לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים

  ב, עד

  . כ:ד .שיג :ב. מאה חביות ונפלה אחת מהן ליד המלח הותרו כולןחבית של תרומה שנתערבה ב

  א, עח

  . ח:ד. ג דרובה אורז"ואע... עשה עיסה מן חיטין ומן אורז 

  . צ:ד. ה אלא"תוד

  א, עט

  .קעה: ה. כורכן בבת אחת ואוכלן

  ב, צ

  .פט: ג. צלויין שלוקין ומבושלין

  א, צו

  .קצד :ד ).י"ורש(פה . פב: ג. נהדרינהו לכבשונות

  ב, צו

  ).י"ורש(רכח : ג. שטיפה יתירתא... אינן טעונין מריקה ושטיפה 

  א, צז

  .צב. פט: ג. השפוד והאסכלא מגעילן בחמין

  ב, קא

  .יט :א.  שעיר של ראש חודש, דרש...שעיר נחשון 

  מחות
  ב, כג

  ).'ותוס(צא -  פט:ד. דרובה מצה היא ולא בטלה... מצה מתובלת ... תיבלה בקצח בשומשמין 

  א, לט

  ).'ותוס(סז : ה. כנגד שבעה רקיעים

  א, מ

  .רעז :ב. ה כיון"תוד

  ב, ב

  . ריט:ד. מביא את השאור ונותנו לתוך המדה

  . צד:ד. ה חסרה"תוד



קיד  )חולין(מפתח ענינים 

  א, ג

  ).'י ותוס"ורש(ז -  שצד:ד. אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא

  ).י"ורש( שצו :ד. דמינטר לפסחא קאמר, דוקא בשר אבל חיטי לא

  . כו:ד. ה מנין"י ד"שר

  . שצח:ד. ה מקולסין"י ד"רש

  א, ד

  ).'תוס(רמב ). י"ורש(רל ). י"ורש( רכג :ד. נהי דחמץ גמור לא הוי נוקשה מיהא הוי

  א, ה

  .מב: ה. הואיל ויכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהן, שאני גרוגרות

  א, ז

רכו ). י"ורש( רכג :ד.  מגבלה במים וכשרה...חמיצין פירות אין מ  ומי...אשר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחימוץ 
  ).י"ורש(

  א, סט

  ).'ותוס(ד -  שסג:ד. שאני בשר דרכיך... מי הוה עיכול ... והקיאה דרך בית הרעי מהו 

  ב, סט

  .קיב: ג. ה כלי אדמה"'תוד

  ב, עו

  . מג:ד. סולת... שלש עשרה נפות היו במקדש 

  א, עז

  ).י"ורש( קלה :ד. חלות לעשרוןושלש ... למצה ] עשרונות[עשרה 

  ב, עח

  ).'י ותוס"ורש(ג -  רב:ד. ל"קמ, והא כמאן דפריסא דמיא, שלא יטול פרוס

  חולין
  א, ב

  ).א"ומהרש(רסו  :ב. ה וסופג"תוד

  ב-א, ד

ן "ורמב' תוס(קנה ). 'י ותוס"ורש(ג - קנב :ב. חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין
  ).י"ורש(לט ). י"ורש(לג ). י"ורש(כח : ג). ן"א ורמב"רשב(ה - קסד). 'תוס(ב - קסא). 'י ותוס"רש(קנו ). א"ורשב

  . כד:ד. ה מהו דתימא"י ד"רש

  ).י"ורש(ל - רכט :א. ה מותר"תוד

  ב, ו

  ).י"ורש(צח  :ב. דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה

  א, ז

  . כז:ד. ה דבמצוה"י ד"רש

  א, ח

  .פא: ג. ה שלבנה"תוד

  ב, ח

  .רמד: ג. איידי דטרידי סימנין לאפוקי דם לא בלעי

  ב, יב

  ).'תוס(קפא . קעט). 'ותוס( קעז :ד. כשאינה ניכרת מתוך מעשיו, קטן אין לו מחשבה

  ב, יח

  .ב- שפא.  שעז:ד. זירא אין דעתו לחזור הוה' ר, ני מילי היכא דדעתו לחזורה

  ב, כה

  .קיב: ג. מוכלי עצם ככלי מתכות ד



קטו  )חולין(מפתח ענינים 

  ב, כו

  .סד: ה. בחתימתה... המבדיל בין קודש לקודש ... יום טוב 

  ב, ו

  .רפט. רנג. רד.  כז:ד .קנב: ג. קכו. כו :א. אחזוקי ריעותא לא מחזקינן

  ב, ס

  .קט :א. שרגא בטיהרא מאי אהני

  א, סג

  . צו:הג. צא ולמד

  א, פז

  ).י"ורש(קלח : ה. א אפשרמשתא וברוכי בהדדי הדדי ל... כיון דאמר הב ליבריך 

  א, פט

  .רט :ב. מצות לאו ליהנות ניתנו

  ב, צג

  . שעו:ד. ה אל תטוש"י ד"רש

  ב, צו

  ).'ותוס(קצז : ג. נצלה בה קולף ואוכל... ירך שנתבשל בה גיד הנשה 

  .רצו :ב. ה אם יש"תוד

  . שמב:ד .רצז :ב. ה עד שמגיע"תוד

  ב-א, צז

רצט ). 'ותוס(רפב - רפ :ב. דליכא קפילא בששים... ואמור רבנן בששים אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא 
  ).'תוס(

  ב, צח

  .רנט. צ :ב. ה לטעם כעיקר"י ד"רש

  .רס. צא. פח :ב. ה רבא"תוד

  .צב. צ :ב. א שם"רשב

  א, ק

  .רצז :ב. ה חתיכה"תוד

  ב, ק

  .רנד. ריט: ג. ב"רע' תוס

  ב, קא

  . מז:הג. תלמוד לומר שבת היא

  ב, קג

  .קפה: ה. נה גרונו בכזיתהרי נה

  .רפא: ה. ה חלקו"תוד

  א, קח

  .רצז :ב. ה טיפת"תוד

  ב, קח

  ).י"ורש(רמז ). 'ותוס(רמד : ג. רמד: ג. כי נייח הדר פליט

  .רמט. רמה. רלח. ד- רלג: ג. ה שנפל"תוד

  .רנט. רמז: ג. ן שם"רמב

  א, קי

  . שעז:ד. ינהוחוץ לתחום אכלת... ולית לך נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם 

  ב, קיא

  ).י"ורש(קפא : ג. דמלח ביה בשרא ותבריה... מליח ... קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח 

  .שסא :ב. נותן טעם בר נותן טעם הוא



קטז  )כריתות(מפתח ענינים 

  ).י"ורש(שפד ). י"ורש(שפ  :ב. קילחי דליפתא שרי... צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר 

  א, קיב

  ).י"ורש( רנא :ד. ילי כוליה אסורואי אית ביה פ, צלי בעי קליפה

  .רמא: ג. א"רע' תוס

  .שפה :ב. ה אגב חורפיה"תוד

  א, קיג

  ).'תוס(שעט ). 'י ותוס"ורש(ח - שלז :ב. טהור מליח וטמא תפל... דג טהור שמלחו עם דג טמא 

  .רמד: ג. פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא

  ב, קיז

  . מג:ד. ה קליפה"י ד"רש

  ב, קיט

  . רנא:ד. נקב שהדיו עובד עליו אינו נקב... חלחולי מחלחל 

  ב, קכ

  .ח- יז :ב. משקין היוצא מהן כמותן... דבש תמרים 

  א, קל

  .קד: ה: ם"פירוש המשניות להרמב

  ב, קלב

  .רו: ה. למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים

  כריתות
  ב, יב

  .ג :ב. כדי אכילת פרס... כמה ישהא 

  א, יג

  .ל: ה.  אכילת פרסכדי... מתחלת שתיה ראשונה 

  ב, יט

  .קפח: ה. מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה

  בכורות
  ב, ג

  .י: ג. ה קנין"י ד"רש

  א, יג

  . תא:ד. מפדיון הבן... נפטרו ... הכהנים והלויים 

  א, כז

  ).י"ורש( קכט :ד .צט :ב. תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב

  ).י"ורש( קכז :ד. יו מגופול אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה על"אין תרומת חו

  . קכח:ד. כי היכי דלא תשתכח תורת חלה

  א, לה

  ).י"ורש(שכט : ג. גדיא באודניה אימרא בשפוותיה

  א, לז

  .של). י"ורש(שכה : ג. אבל לא מן העור, נפגמה אזנו מן החסחוס

  .שכז: ג. ה מן החסחוס"תוד

  .שכה: ג. ו"ט רפ"תוספות יו

  .שכו: ג. ו"ם רפ"המשניות לרמב' פי

  ב, לז

  ).י"ורש(שכו : ג. אין רוצעין אלא בגובה של אוזן... במילת 



קיז  )תמורה(מפתח ענינים 

  ב, מ

  ).י"ורש(ל - שכט: ג. בשתי חסחסיות אינו מום, אזניו כפולות בחסחסות אחת הרי זה מום

  א, מו

  ).י"ורש( תא :ד. איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן הבא אחר נפלים

  ב, ז

  .י- ח :א. ה בפרוס"תוד

  א, ס

  .יב :א. ה בריגלא"די "רש

  תמורה
  ב, ד

  .רסו :ב. ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי, הוי להו תרי לאוי וחד עשה

  ב, לג

  .רכא :א

  א, לד

  .שצח :ב. כל הנקברין לא ישרפו

  .רלא. רז :ב. ונשרפין אפרן מותר, נקברין אפרן אסור

  כריתות
  א, ב

  .שט: ג. והשוחט ומעלה בחוץ... כריתות בתורה 

  ב, ב

  .רכו :א. גופים מוחלקים...  מוחלקים שמות

  א, כד

  .תנא). י"ורש(ט - תמח). י"ורש(רלב  :א. שור הנסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו

  מעילה
  א, ח

  . קכג:ד. מועלין בה משהוקדשה

  תמיד
  ג"ז מ"פ

  . יח:הג. תקעו והריעו ותקעו... ושני כהנים 

  דה
  א, ד

  . שכז:ד .קס :א. לא מחזקינן טומאה ממקום למקום

  א, ז

  .קטו- קיד.  קי:ד. ה ומקפת"תוד

  ב, לב

  . קכז:ד. ל ואיש"ת, בן תשע שנים ויום אחד מנים, אין לי אלא איש

  ב, ו

  ).י"ורש( לה :ד. אי אמרת חזקתו מתכבס בסטרא לא מתכבס

  .רנה :ב. ה בגומא"תוד

  א, ח

  . שכז:ד. ומי מחזקינן טומאה ממקום למקום

  ב, ח

  .שלח :א. שתיהן טמאות... סקו שתי נשים שנתע



קיח  )כלים(מפתח ענינים 

  ב, ט

  ).י"ורש(שלט  :א. כולן טמאות... נשים שלבשו חלוק אחד ' ג

  כלים
  ו"ז מ"פי

  . צג:ד

  ח"ז מ"פי

  .רפא: ה

  אהלות
  ז"א מ"פי

  .ג-  שסב:ד

  געים
  ט"ד מ"פי

  ).ם"המשניות להרמב' פי(שכו : ג

  מקוואות
  ה"ז מ"פ

  .שצט :ב

  ב"ח מ"פ

  . קכח:ד

  מכשירין
  א"ב מ"פ

  ).ש"ור( רנו :ד

  ב"ב מ"פ

  . רסג:ד

  יא-י"ה מ"פ

  ).ט"ב ותוספות יו"ש והרע"הר' ם ופי"המשניות להרמב' פי(ו - קעד). ם"המשניות להרמב' פי(קמג : ג

  ז-ה"ו מ"פ

  ).ט"יו' ש ותוס"ור(ז -  רנה:ד

  עוקצין
  ח"ב מ"פ

  ).ש"ם ור"ורמב(ז - רפו: ה

  תלמוד ירושלמי

  ברכות
  ו"א ה"פ

  . פב:הג

  ד"ב ה"פ

  ).ופני משה(ג  קע:הג

  ג"ג ה"פ

  .עדר: ה

  א"ד ה"פ

  . סד:א

  .עח: ה

  . פג:הג



קיט  )שביעית(מפתח ענינים 

  שביעית
  א"ט ה"פ

  תרומות
  ד"א ה"פי

  . צח:ב

  חלה
  א"א ה"פ

  .ט-  ח:ד

  .קעה: ה

  ה"א ה"פ

  .נא.  מט:ד

  א"ב ה"פ

  . קלה:ב

  א"ג ה"פ

  .קכ.  צה:ד

  ערלה
  ד"ב ה"פ

  . לא:ב

  ו"ב ה"פ

  .שצה. צח. צד.  כט:ב

  א"ג ה"פ

  .ת. רפו. ב-  ריא:ב

  וריםבכ
  ד"א מ"פ

  . יח:הג

  שבת
  ב"א ה"פ

  .טו: ה

  ח"א ה"פ

  . קעז:ב

  ו"ב ה"פ

  . קה:ד

  ב"ז ה"פ

  ).וקרבן העדה(רעח .  רנא:ב

  א"ט ה"פ

  ).מ"הג( רט :ד

  ג"ג ה"פי

  ).וקרבן העדה( נה :ד

  ד"ד ה"פי

  . רנט:ד

  פסחים
  א"א ה"פ

  .שא. ז- ורפ. רפד. רפ. רמד. רלז. ריח. קפה. קעג. קמב. קיט. קיא. קי. קה. יא.  ט:א



קכ  )פסחים(מפתח ענינים 

  .קצג: ה

  ג"א ה"פ

  .ב-  קצא:א

  א"ב ה"פ

  . קמ:ב

  ב"ב ה"פ

  .תמג. תא. שפג. רפד. רטז. קצח. קמא.  מא:א

  .ה- רנד. ריח.  קמא:ב

  .שמב. רעא. רסה. מח. לא- ל. ו.  ב:ג

  . ז:הג

  ד"ב ה"פ

  .רכא.  קלב:ד

  ה"ב ה"פ

  . ק:הג.קי. קו: ה

  ו"ב ה"פ

  . נב:ב

  ז"ב ה"פ

  .רצז. רצא. פב.  נט:ד .קעט.  קעז:ג

  א"ג ה"פ

  .רנז. מ. ז-  לו:ד

  ב"ג ה"פ

  .קלד. קכב. קכ. קיח. קיד. סו.  סב:ב

  ז"ג ה"פ

  . קפח:ב

  א"ד ה"פ

  .שפו.  שסה:ד

  ד"ד ה"פ

  ).וקרבן העדה(רב : ה

  ח"ד ה"פ

  .שצא-  שצ:ד

  א"ו ה"פ

  .יד: ה

  א"ז ה"פ

  . שצה:ד

  ג"ט ה"פ

  . קמג:הג

  א"י ה"פ

  .תיב.  תז:ד

  .קסו.  מב:הג .מ- לט. לב. יז: ה

  ג"י ה"פ

  ).וקרבן העדה ופני משה(ט - כח.  כה:הג). וקרבן העדה ופני משה(קיג . צב: ה

  ד"י ה"פ

  . שצח:ד

  .צ.  פה:הג



קכא  )יומא(מפתח ענינים 

  ה"י ה"פ

  .קמג.  צא:הג

  ו"י ה"פ

  .רל. עב: ה

  יומא
  א"ב ה"פ

  .קנד: ה

  סוכה
  ב"א ה"פ

  . קלב:ד

  ביצה
  א"ב ה"פ

  . קיד:הג

  בבא בתרא
  ד"א ה"פ

  .טו-  יד:א

  סהדרין
  ב"א ה"פ

  . פא:הג

  שבועות
  ד"ג ה"פ

  .רעח: ה

  עבודה זרה
  ג"ג הי"פ

  . ריב:ב

  ו"ה הט"פ

  . קצה:ד

  הוריות
  א"ג ה"פ

  . קד:הג

  ליקוטים
  ).הובא בכל בו ובאבודרהם ( כה:הג). הובא בכל בו ובאבודרהם(צג : ה

  תוספתא

  ברכות
  ה"ה ה"פ

  . פא:הג

  ב"ו ה"פ

  . קג:א



קכב  )תרומות(מפתח ענינים 

  תרומות
  ב"ז הי"פ

  ).ותוספתא כפשוטה(קסח : ה

  פסחים
  א"ב ה"פ

  .שצה. צח. צד.  כט:ב

  ה"ב ה"פ

  . תה:א

  ו"ב ה"פ

  .רעא.  ו:ג

  ז"ב ה"פ

  .שמב.  כא:ג

  ג"ב הי"פ

  .תיח. קצט. ב- קלא.  פט:ד

  ו"ב הט"פ

  . קנג:הג

  ב"ב הכ"פ

  .ה: ה

  ב"ג ה"פ

  . נא:ב

  ט"ג ה"פ

  . קלג:ד

  ט"ד ה"פ

  . טו:הג

  ח"ח ה"פ

  . מט:ג

  ח"י ה"פ

  . פא:הג. רמח: ה

  יומא
  ד"ד ה"פ

  .לא- ל: ה

  עבודה זרה
  ו"ה הט"פ

  .צא.  פב:ג

  זבחים
  ב"י הי"פ

  ).צוקערמאנדל( קיא :ג

  טהרות
  ב"א ה"פ

  . קג:ד

  מכשירין
  ח"ג ה"פ

  .רנו.  רלז:ד



קכג  )בא(מפתח ענינים 

  מכילתא

  בא
  יט, יב

  .שפ. שנ. קלו.  קלג:א

  כט, יב

  .ג-  קיב:הג

  מא, יב

  . קיח:הג

  ב, יג

  . פג:הג

  ח, יג

  . תכב:ד

  .צ.  פח:הג .רסו. פט. נה: ה

  יד, יג

  .פה. פב. פ.  עד:הג .וקכ: ה

  ז"פי

  בשלח
  לא, יד

  . קט:הג

  א, טו

  . קכח:הג. קלב: ה

  כה, טו

  . קיד:הג

  כו, טז

  ).י"ורש(ז - קמו: ה

  משפטים
  ט, כב

  . תכד:א

  ספרא; תורת כהנים

  מצורע
  יד, יד

  . שכו:ג

  אמור
  ב, כג

  .קצו: ה

  ג, כג

  . מז:הג

  בחקותי
  ג, כו

  . עז:הג

  מב, כו

  ).י"רש( קסז :הג



קכד  )ראה(מפתח ענינים 

  ספרי

  ראה
  ד, טז

  .קפב.  מ:א

  שופטים
  יז, יט

  . ש:א

  תבוא
  ה, כו

  .קד. ק. ז-  צו:הג

  האזיו
  ג, לב

  . קכג:ד

  ספרי זוטא

  במדבר
  כב, לא

  . ק:ג

  פרקי דרבי אליעזר

  ט"פכ

  . קסג:הג

  ח"פמ

  .קלו: ה

  פסיקתא דרב כהנא

  ב"פי

  .מ: ה

  מדרש רבה

  בראשית
  ט"פ

  . מג:הג

  טו, ב"פי

  . עב:הג

  ג, ג"פל

  . עב:הג

  ט, ח"פס

  . פה:גה

  ה, ח"פפ

  . מא:הג. יז: ה



קכה  )מותש(מפתח ענינים 

  שמות
  יב, א"פ

  . קא:הג

  כז, א"פ

  . קמב:הג

  לד, א"פ

  .מ: ה

  ד, ו"פ

  . מא:הג

  ט, ט"פ

  . קה:הג

  ג, יח

  . תא:ד

  ה, ט"פי

  . קסד:הג

  יח, כ"פ

  . נג:הג

  ה, ה"פכ

  . קיג:הג

  במדבר
  ב, א"פ

  . נג:הג. י: ה

  יד, ג"פי

  . כב:הג

  דברים
  א, ג"פ

  . קיד:הג

  שיר השירים
   יב,א"פ

  ).ש"ורש( קסד :הג

  מדרש תחומא

  בא

  .ח-  כז:א

  . קיג:הג

  פקודי

  . מד:הג

  ילקוט שמעוני

  לך

  ).רמז עז( צג :הג

  בא

  ).רמז רטז( פג :הג

  בשלח

  ).רמז רל( עג :הג) רמז רסא(קמז : ה



קכו  )א"זח(מפתח ענינים 

  יתרו

  ).רמז רסט( עב :הג

  מטות

  ).רמז תשפה( ק :ג

  מדרש שכל טוב

  בא

  .קיא.  צ:הג

  שוחר טוב, מדרש תהלים

  . כח:א

  . תב:ד

  .רלב. קלה. קכט: ה

  .קכא.  קז:הג

  סדר עולם

  . צג:הג

  זהר

  א"זח
  א, קיז

  . קד:הג

  ב, קיז

  . קג:הג

  ב, רכח

  ).וניצוצי אורות( קכח :הג

  א, רסה

  . סד:הג

  ב"זח
  א, יח

  . קיג:הג

  ב, מ

  . עד:הג

  א, מא

  .קלד.  עד:הג

  א, פח

  ).וניצוצי זהר( לד :הג

  ב, קכט

  . ריז:א

  א, קלח

  . קעה:הג

  ב, קד

  . לז:הג

  ב, קח

  . לח:הג.  ט- קיח: ה



קכז  )ג"זח(מפתח ענינים 

  א, קפב

  . תמז:א

  ג"זח
  ב, ו

  . ל:הג

  א, צה

  . מז:הג

  ב, צה

  . מב:הג

  ב, צח

  ).ומקדש מלך( צא :הג

  ב, קטו

  ).וניצוצי זהר( סו :הג

  א, רמה

  . לח:הג

  ב, רעג

  . לח:הג

  ב, רחצ

  . צא:הג

  תקוי זהר

  ).בתקון ל(צג ). תקון כא(נא ). תקון כד( מד :הג

  זהר חדש

  ).תשא' פ(קפב ). פ יתרו"ר(צג ). תיקונים שבסופו( סו :הג

  מפתח ספרים

  כ"ונו, ם"רמב

  הלכות יסודי התורה
  ח"ה ה"פ

  ).מ"וכ( רנט :ד

  הלכות דעות
  ב"ה ה"פ

  . קפד:ב

  הלכות עבודה זרה
  א"ז ה"פ

  . רכט:א

  ג"ז הי"פ

  ).מ"וכ(רלג . רטו.  ריג:ב

  ו"ח ה"פ

  ).י"ב( רכט :ב

  ההלכות תשוב
  ח"ח ה"פ

  . סד:הג



קכח  )שמע קריאת הלכות(מפתח ענינים 

  הלכות קריאת שמע
  ג"א ה"פ

  . עז:הג

  ט"א ה"פ

  .ב-  עא:א

  ו"ב ה"פ

  ).מ"לח( ע :א

  הלכות ברכות
  ט"ג ה"פ

  . ר:ד

  ו"א הט"פי

  .תמג. רעט. עט.  עו:א

  ).ד ומגדל עז"ראב(קלט .  ו:הג

  סדר תפלות מכל השה

  .ה-  מד:הג

  הלכות שבת
  א" הו"פ

  ).מ"הג(ג -  כב:ג

  א"ו הכ"פ

  ).מ"מ( קעז :ב

  א"ז ה"פ

  . רכח:ב

  ה"ח ה"פ

  . צג:ד

  ו"ח ה"פ

  . רכח:ב

  א"ח הי"פ

  . רעט:ב

  ה" הלז"פי

  . קמז:א

  ה"פכ

  . רעט:ב

  ב"ט הי"פכ

  . תכד:ד

  ז"ט הי"פכ

  .מא: ה

  ט"ט הי"פכ

  .ה-  מד:הג

  ב"ט הכ"פכ

  .סד: ה

  ג"ט הכ"פכ

  . שצג:ד

  א"ל ה"פ

  . קלב:הג



קכט  )עירובין הלכות(מפתח ענינים 

  ט"ל ה"פ

  .קמז: ה

  הלכות עירובין
  ט"א ה"פ

  .רפא: ה

  ת שביתת עשורהלכו
  ד"ב ה"פ

  .ל: ה

  הלכות יום טוב
  ח" הא"פ

  ).מ"הג(שלד ). מ"הג(שלא ). מ"הג( צג :ג

  ב"ד הכ"פ

  ).מ"והג(ק -  צט:ד

  ז"ו הט"פ

  . קלב:הג

  ב"ו הכ"פ

  . יח:א

  ד"ז הי"פ

  . שעה:ד

  ח"ח הי"פ

  . שעב:ד

  ט"ח הי"פ

  ).ד"וראב(ט -  שפח:ד

  כ"ח ה"פ

  ).מ"ומ(ג -  שפב:ד

  א"ח הכ"פ

  ).מ"ומ(צ -  שפט:ד

  הלכות חמץ ומצה
  מין המצות

  .לב. ו-  א:א

  . עח:הג

  א"א ה"פ

  . לא:א

  . רפא:ב

  ב"א ה"פ

  .קנה.  לז:א

  ).מ"ומ( נא :ב

  ג"א ה"פ

  ).מ"כ( שנא :א

  ).מ"מ ומשל"וכ(רסו ). מ"משל( רנ :ב

  . סט:ג

  ד"א ה"פ

  ).מ"הג(מז ). מ"הג(ב - מא). מ"הג( ד . ב:ג



קל  )ומצה חמץ הלכות(מפתח ענינים 

  ה"א ה"פ

  ).מ"מ(שיט ). מ"מ(רפב ). מ"מ( רלז :ב

  ו"א ה"פ

  ).מ"מ וכ"מ(ו . ד-  ג:א

  . ב:ב

  .קסג: ה

  ח"א ה"פ

  ).מ"ומ(ז -  לו:א

  ).מ"הג(שסט ). מ"הג(שנח ). מ"הג( שכז :ב

  ט"א ה"פ

  ).מ"כ( ק :א

  ).מ"וכ( קצד :ב

  א"ב ה"פ

  . לה:א

  ב"ב ה"פ

  ).מ"מ(ריא . רד. קצז. קנו. לה. לב.  א:א

  .רסז.  רסד:ג

  ג"ב ה"פ

  ).מ"מ וכ"ומ(ג - עב). מ"מ(סח . סב). מ"מ ולח"מ וכ"ומ(סא . נג). מ" וכמ"ומ(נב ). מ"מ(נא .  מא:א

  ד"ב ה"פ

  ).מ"והג(קל .  קו:א

  ה"ב ה"פ

  ).מ"כ(ג -  קכב:א

  ו"ב ה"פ

  .שמז). מ"כ(קפז ). מ"ד וכ"וראב(ט -  קיז:א

  ח"ב ה"פ

  .שכב). מ"ומשל( שי :א

  ט"ב ה"פ

  . שטו:א

  י"ב ה"פ

  .שמז). מ"מ(שלב ). מ"ומד "וראב(שכט ). שם(ז - קסו). מ"מ( קכו :א

  א"ב הי"פ

  ).מ"וכ(שמ ). מ"ומ( שלה :א

  ב"ב הי"פ

  .שכג.  קנג:א

  ג"ב הי"פ

  ).מ"ומ(שכ ). מ"ומ(שיז -  שטז:א

  ד"ב הי"פ

  .שמו. שדמ. שמב. שלו. שלד). מ"מ(שכו ). מ"ומ(שכא - שכ. שיז). מ"מ(קפ ). מ"ומ(קעו ). מ"ומ(קסב ). מ"מ( קלד :א

  ו"ב הט"פ

  .קלה. קכד. קיט. )מ"הג(סו .  ס:ב

  ז"ב הט"פ

  .רנז. רמב). מ"מ וכ"ומ(ז - קלה. קלב). מ"מ וכ"ומ(ל - קכט. קכז). מ"כ(קכג ). מ"וכ(קכ . סז). מ"מ וכ"ומ( סג :ב

  ז"ב הי"פ

  .רלט.  צג:א



קלא  )ומצה חמץ הלכות(מפתח ענינים 

  ח"ב הי"פ

  ).מ"מ(שט ). מ"מ וכ"מ(ג - שב). רבינו מנוח(רצד ). מ"מ( רצב :א

  ט"ב הי"פ

  .רפו. רנה.  רנב:א

  א"ג ה"פ

  .קפט. ק :א

  ).מ"הג( רה . קצד:ב

  ב"ג ה"פ

  .ריד.  קצ:א

  ג"ג ה"פ

  ).מ"הג( קצא .קעט). מ"הג (ז- קעו). מ"הג(קעד ). מ"ומ(ח -  קסז:ב

  ה"ג ה"פ

  .רכא.  ריח:א

  ו"ג ה"פ

  ).מ"מ וכ"ומ(ג - רכב. ט-  ריח:א

  ).א"מ וא"מ וכ"מ( רסג :ב

  ז"ג ה"פ

  .רכז. ריח). מ"הג(רט ). מ"הג(רז . לח). מ"מ( לב :א

  ח"ג ה"פ

  ).מ"הג( רב ).מ"וכ(ו - קנה. קנא). ד"ראב( לב :א

  ).מ"כ(ערה ). מ"כ(רסה ). מ"מ(רנ ). מ"ומ(רמז ). מ"הג(רמו  :ב

  ט"ג ה"פ

  ).מ"מ(קפז ). מ"וכ(ד -  קפג:ב

  י"ג ה"פ

  . קנה:א

  ).מ"הג( קפג :ד

  א"ג הי"פ

  ).מ"הג(ר ). מ"הג( קסח ).מ"הג( קמ .קלג). מ"כ( לו :א

  ).מ"כ(רלז . רכח). מ"רבינו מנוח וכ(ריח . רט). מ"ומ(ז - רו). מ"מ וכ"ומ(ג - רב). מ"כ(ר ). מ"כ( קצו :ב

  א"ד ה"פ

  ).מ"כ(שעט ). מ"מ ולח"כ(שנב ). מ"ומ( שנ :א

  ).י ורבינו מנוח"ב( רסו :ג

  ב"ד ה"פ

  ).מ"מ(שפד ). מ"מ(ט - שסח.  שנו:א

  ג"ד ה"פ

  ).שער המלך(שד . שצט). מ"ומ(צא - שפט. שעו). מ"ומ(שעג . שסה.  שסג:א

  ד"ד ה"פ

  ).מ"ומ(צא - שצ. שעב). מ"ד ומ"ראב(שסז ). מ"ד ומ"וראב( שסג :א

  ה"ד ה"פ

  ).מ"ד ומ"וראב(תלב ). ד"ראב(תכד ). מ"מ(תיט ). מ"ד ומ"וראב(ז -  תה:א

  ו"ד ה"פ

  . רעא:ג

  ז"ד ה"פ

  ).מ"ומ(ה - כד). ורבינו מנוח(ב -  כא:ג



קלב  )ומצה חמץ הלכות(מפתח ענינים 

  ח"ד ה"פ

  ).מ"ומ( ה :א

  .פז. נד). מ"מ וכ"מ(ד ). מ"מ וכ"ומ( ב :ב

  י"ד ה"פ

  ).ד"וראב(ד -  נב:ב

  א"ד הי"פ

  .נו). ד"וראב(ג - נב). מ"ד ומ"ראב( נא :ב

  ב"ד הי"פ

  ).מ"ומ(ז - שכה). מ"מ(ש ). מ"מ(רצז ). מ"ומ(קה . פד. ג- נב.  מו:ב

  ).מ"ומ( ער :ד

  א"ה ה"פ

  .רכג.  ב:ד

  ב"ה ה"פ

  ).ד"ראב(רל . ג- רכב.  רכ:ד

  ג"ה ה"פ

  .תלג. רמד. ח-  מז:ד

  ד"ה ה"פ

  . רכו:ד

  ה"ה ה"פ

  ).מ"ולח(רמו .  רמג:ד

  ו"ה ה"פ

  . לב:ד

  ז"ה ה"פ

  ).מ"ומ(רעט ). מ"הג(מ - רלח). מ"ומ(ג -  לא:ד

  ח"ה ה"פ

  ).מ"והג(ז - שו. שג. רפו). מ"הג( רעח :ד . רמה:ב

  ט"ה ה"פ

  ).מ"ומ(רפא - רפ.  לא:ד

  י"ה ה"פ

  ).מ"ומ(רעו ). מ"הג( רסב :ד

  א"ה הי"פ

  ).שם(צז . צב). מ"הג(ה - פג. עט). מ"הג( סב :ד

  ב"ה הי"פ

  ).מ"ומ(קס .  קנא:ד

  ג"ה הי"פ

  ).מ"הג(קנח .  קנא:ד

  ו"ה הט"פ

  . קפח:ד

  ז"ה הט"פ

  . קסא:ד

  כ"ה ה"פ

  .רכט). מ"ומ(רכה ). מ"הג(קע . צ). מ"לח( נט :ד

  ד-ג"ה הכ"פ

  .רכח). מ"הג(קנ . קכה). מ"והג(ז - קטו.  קיא:ג



קלג  )ומצה חמץ הלכות(מפתח ענינים 

  ה"ה הכ"פ

  . רג:ג

  א"ו ה"פ

  .קצח.  קצג.קעד: ה

  ג"ו ה"פ

  .קפח: ה

  ד"ו ה"פ

  . א:ד

  ה"ו ה"פ

  ).מ"ד ומ"ראב(תיח ). מ"מ(רכא ). מ"ד ומ"וראב(צ - פט. מט. ב- מא). ד"ראב(י ). מ"מ(ט .  ח:ד

  ו"ו ה"פ

  . רח:ד

  ז"ו ה"פ

  ).יי"הגמ(נו ). מ"ומ(ב -  נא:ד

  י"ו ה"פ

  . רז:ד

  .לח: ה

  א"ו הי"פ

  .רז: ה

  ב"ו הי"פ

  ).מ"מ(תיב . י- תט). מ"הג( ת :ד

  א"ז ה"פ

  . תכב:ד

  ).המנוחה' ומגדל עז וס(ט - עח.  עד:הג

  ב"ז ה"פ

  . עח:הג. קכו: ה

  ג"ז ה"פ

  .קכה. מט: ה

  ד"ז ה"פ

  .צ). מ"מ( עא :הג. קכז: ה

  ה"ז ה"פ

  .קכח: ה

  ז-ו"ז ה"פ

  .קכח. לב. יט). מ"הג(יז ). מ"הג(יב . י: ה

  ח"ז ה"פ

  .טר. קפא. טז). מ"רבנו מנוח וכ(טו - יד. יג. יא: ה

  ).מ"והג(קנה .  נב:הג

  ט"ז ה"פ

  ).מ"ומ(ד - כג: ה

  י"ז ה"פ

  .רכט: ה

  א"ז הי"פ

  ).מ"הג( רחצ :ד

  ).מ"ולח( קמב :הג. קסט. קטו. צא: ה



קלד  )שופר הלכות(מפתח ענינים 

  ב"ז הי"פ

  ).נ"וצפע( קנג :הג. קעג: ה

  ג"ז הי"פ

  .קיא). שם(קי ). מ"הג(קה : ה

  א"ח ה"פ

  .ק). מ"הג(צג . צב). מ"הג(פה : ה

  ב"ח ה"פ

  .קנג. קמג. ז-  סו:הג). מ"מ(פב . עח). מ"הג(עז . עד: ה

  ד"ח ה"פ

  . קמג:הג. קלא: ה

  ה"ח ה"פ

  .קלח: ה

  ו"ח ה"פ

  ).מ"הג( קלה :ד

  ).מ"הג(קפא -  קפ.קנא). מ"מ ולח"ומ(קמז . קמג.  קלט:הג. קמז. קמד: ה

  ח"ח ה"פ

  . קמג:הג. קע: ה

  ט"ח ה"פ

  .קנה.  קנא:הג. רט. ז- רו. צד: ה

  י"ח ה"פ

  .רמט. רמד). שם( רמא ).מ"הג(רלא . צד: ה

  א"ח הי"פ

  .ב- רא. קצט: ה

  ב"ח הי"פ

  ).מ"הג( קפה .קמג). מ"מ( קלט :הג

  ג"ח הי"פ

  .רנד. רנב). מ"מ(רטו : ה

  ד"ח הי"פ

  .ז- רכו: ה

  ח וסח ההגדה"פ

  ).מ"הג(ז - קלו. קכד). מ"הג(קכג ). מ"הג(קכ . קטז. י- קט. קד. ח- צז. צה. צב. פה. פב. ג- סב. לא.  יח:הג). מ"הג(קנג : ה

  )מ"הג(חמץ ומצה ' סוף הל

  . תב:א

 .ת. שצג. רפח. ריב. קו. מז. מד. ז-  ו:ב
  .רמז. רלז. רכז. קפט. קפב. קעט. קעז. קעא. קסד. קנג.  קל:ג

  .שלו. שיד.  שי:ד

  הלכות שופר
  ד"ב ה"פ

  ).מ"מ וכ"מ(קפז : ה

  הלכות קידוש החדש
  א"ה ה"פ

  .קלה: ה



קלה  )כהוחנו מגילה הלכות(מפתח ענינים 

  הלכות מגילה וחוכה
  י"ג ה"פ

  . קעג:הג

  ד"ג הי"פ

  .רלה: ה

  ה"ד ה"פ

  . מט:א

  הלכות אישות
  א"ה ה"פ

  ).מ"משל(קסד ). מ"משל( קסב :ב

  ו"ה ה"פ

  . רלה:א

  א"י ה"פ

  . תיב:ד

  ו"ג ה"פכ

  ).מ"מ( רלב :א

  הלכות גירושין
  כ"ב ה"פ

  . שנט:ג

  . קעט:ד

  הלכות מאכלות אסורות
  ו"ג הט"פ

  . קטז:ב

  ז"ח הט"פ

  .קסד). מ"ומ( קנה :ב

  ב"י הכ"פ

  . יח:ב

  ה"ג הכ"פי

  . סה:ג

  ח"ד ה"פי

  . ג:ב

  ו"ד הט"פי

  ).מ"הג( רמ :ד

  ב"ו ה"פט

  .רס.  צ:ב

  ג"ו ה"פט

  . רס:ב

  ט"ו ה"פט

  .תח. שיח. רפב.  רלז:ב

  א"ז ה"פט

  . לא:ב

  ז"ז הט"פט

  . רלה:ב



קלו  )נדרים הלכות(מפתח ענינים 

  ד"ז הכ"פט

  . רלד:ב

  ט"ז הכ"פט

  .תד.  ו:ב

  ג"ז ה"פי

  ).מ"הג(קא .  צא:ג

  ד"ז ה"פי

  .ה-  רכד:ג

  ז"ז הכ"פי

  .יט ת:ד

  הלכות דרים
  ח"ב הי"פ

  . רכב:ב

  ז"ה הט"פ

  . קסה:ב

  הלכות כלאים
  ז"י הכ"פ

  . קפה:א

  הלכות תרומות
  ז"ג הי"פ

  . קטז:ד

  ז"ד הט"פ

  . קכג:ד

  א"ז ה"פ

  . קכו:ד

  ג"ז ה"פ

  . קכו:ד

  ח"ז ה"פ

  . קכז:ד

  ג"י ה"פ

  ).ד"וראב(ל : ה

  ד"ג ה"פי

  . רצא:ב

  א"ג הי"פי

  . צט:ב

  הלכות מעשר שי
  ז"א ה"פי

  ).מ"וכ( ל :א

  הלכות ביכורים
  ג"ד ה"פ

  . יח:הג

  א"ה ה"פ

  . קח:ד



קלז  )המקדש כלי הלכות(מפתח ענינים 

  ג"ה הי"פ

  . קט:ד

  ב"ז הי"פ

  . קטו:ד

  א"ח הי"פ

  . ק:ד

  הלכות כלי המקדש
  ט"ו ה"פ

  .ו-  שסה:ד

  הלכות ביאת מקדש
  ג-ב"ז ה"פ

  ).מ"וכ(שכט .  שכה:ג

  הלכות מעשה הקרבות
  ח"ט הי"פ

  . קלה:ד

  ג"ב הי"פי

  ).ד"ראב( פט :ד

  ב"ד הי"פי

  . קכג:ד

  הלכות קרבן פסח
  א"א ה"פ

  .לה). מ"משל( ט :א

  ד"א ה"פ

  . לה:א

  א"א הי"פ

  .ז-  טו:הג

  ד"א הי"פ

  . יד:הג

  ג"ח ה"פ

  .רו: ה

  ח"ח ה"פ

  ).מ"וכ(ג - רב: ה

  ו"ח הט"פ

  .ריא: ה

  ג-ב"י הי"פ

  .צו: ה

  הלכות חגיגה
  א"א ה"פ

  .קלד: ה

  א"ב ה"פ

  ).מ"משל( ט :א



קלח  )שגגות הלכות(מפתח ענינים 

  הלכות שגגות
  ד-א"א ה"פ

  . שט:ג

  ז-ו" הב"פ

  .ט- קפח: ה

  הלכות טומאת מת
  א"ט הי"פ

  .קפה.  קעב:א

  ד"כ ה"פ

  . שסג:ד

  הלכות מטמאי משכב ומושב
  ד"א ה"פ

  . קכז:ד

  הלכות אבות הטומאה
  ב-א"ה ה"פ

  . קכז:ד

  ו"ה ה"פ

  . קכח:ד

  הלכות טומאת אוכלין
  ב"ז ה"פ

  . קעד:ג

  ב"י ה"פ

  .ו- רנה.  רלז:ד

  הלכות מקואות
  א"א ה"פ

  . קכז:ד

  קי ממוןהלכות ז
  י"ו ה"פ

  ).מ"ומ( תנב :א

  ט-ז"א ה"פי

  . תמט:א

  . קמ:ב

  ג"א הי"פי

  . תנ:א

  הלכות גזילה
  ב"א ה"פ

  )..מ"וכ( שצו :א

  י"ג ה"פי

  . קסא:ב

  ז"ג הט"פי

  ).מ"ומ( קמו :ב



קלט  )מכירה הלכות(מפתח ענינים 

  הלכות מכירה
  א"א ה"פ

  . עדר:ג

  א"ה הי"פ

  . רעח:א

  ג"ה הי"פ

  . שסו:ג

  ג"ז ה"פ

  ).מ"ומ( קסו :ב

  א"ח ה"פ

  . עדר:ג

  ד"א ה"פי

  . תז:א

  ד"ז הי"פט

  ).מ"משל(קסה ). מ"משל( קסב :ב

  הלכות זכיה ומתה
  ד"א הי"פ

  ).מ"ומ( יא :ג

  ה"ג ה"פ

  . רפח:ג

  הלכות שלוחין
  א"א ה"פ

  . שסו:ג

  הלכות עבדים
  א"ב ה"פ

  ).מ"כ( י :ג

  ט"ג ה"פ

  . שכז:ג

  הלכות שכירות
  א" הב"פ

  .תכג.  שסד:א

  ג"ב ה"פ

  .תכו. שצ.  שסו:א

  ח"ב ה"פ

  .סח ש:א

  א"י ה"פ

  . ת:א

  הלכות שאלה ופקדון
  ג"ז ה"פ

  .קס.  קמט:ב

  הלכות סהדרין
  ד"ט ה"פי

  . רסו:ב



קמ  )עדות הלכות(מפתח ענינים 

  ט"ט ה"פי

  . קנה:א

  הלכות עדות
  ב"ט ה"פ

  . ש:א

  הלכות ממרים
  ב"ב ה"פ

  . יד:א

  ).מ"וכ( שסז :ד

  הלכות אבל
  ה"א ה"פי

  . יח:א

  הלכות מלכים
  ב"י הי"פ

  . תכה:א

  כ"ונו, שלחן ערוך

  אורח חיים
  ).י"הקדמת הב(קעא  :א

  יג, ח

  ).א"מ( צ :א

  יא

  ).י"טור וב( רעז :ב

  ד, יד

  ).ז"ט( נז :ד

  כה

  ).י"ב( נד :ד

   י,כה

  ).א"מ( פב :א

  יב, כה

  ).לבוש( נד :ד

  א, מו

  ).א ואחרונים"מ( תמו :א

  ).א"מ( יב :הג

  ד

  ).טור(ג - רמב: ה

  ו

  ).י ולבוש"טור וב( ריז :א

  ד, ס

  ).א"מ(קצ : ה

  א, סב

  ).א"מ(רעג : ה



קמא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, סג

  . נב:הג

  סז

  ).ערוך השלחן( עט :הג

  ב, עב

  ).א"ומ( קנז :ב

  ג, קו

  ).א"א ומ"רמ( סח :א

  א, קלא

  ).א"רמ( כב :א

  ח, קמז

  ).א"מ(ריח : ה

  יב, קס

  ).א"רמ( רלה :ד

  קסז

  ).י"ב(קעט : ה

  ה, קסז

  ).א"מ( קמ :הג

  ו, קסז

  ).א"רמ( פב :א

  ).א"רמ(קעט : ה

  כ, קסז

  ).עולת תמיד( קפד :הג

  קסח

  ).ג"כנה(תיז ). י"ב( ר :ד

  ז, קסח

  ).א"מ( רו :ד

  י, קסח

  ).א"מ( תיז :ד

  יא, קסח

  ).א"מ( רו :ד

  טו, קסח

  ).א"מ( ר :ד

  ט-יז, קסח

  .תטז-  תיד:ד

  ג, קסט

  ).א"מ( קה :ד

  ח-ז, קע

  .קנח: ה

  קעד

  ).טור( מד :הג

  ז, קעד

  ).א"מ(קמב ). א"מ(סט : ה

  ח, קעד

  ).מור וקציעה( מג :הג



קמב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב-א, קעז

  . נה:גה

  ב, קפב

  ).א"ומ(מח ). ז"א וט"מ(ו - מה: ה

  ב, קפג

  ).א"רמ( לו :הג

  ד, קפג

  ).א"א ומ"רמ( שעא :ד

  ).ז"ט( לז :הג

  ב, קפו

  ).ש"א ומחה"מ(רלו : ה

  א, קפט

  ).ז"משב( קסא :הג

  א, קצ

  ).א"מ(קמא : ה

  א, רב

  .מ: ה

  יא, רב

  ).א"מ(מא : ה

  ה, רד

  .מב: ה

  ד, רו

  . קלה:הג

  ט, רח

  ).א"מ(רס ). א ומאמר מרדכי"ומ(צג ). א"ומ( פט :ב

  א, רי

  ).א"מ(ל : ה

  ב, רכ

  ).א"ש ומ"עו( תד :ד

  רלב

  ).טור( סט :א

  ב, רלב

  ).א"מ(עב .  נד:א

  ג, רלב

  . נב:א

  . תה:ד

  א, רלג

  . סו:א

  ).לבוש( קמב :ב

  ).א"מ( קל :ד

  רלה

  ).י"טור וב(עב -  ע:א

  א, רלה

  . נח:א

  .רנא: ה



קמג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, רלה

  .עד. עב. ה-  נד:א

  ג, הרל

  ).ר"ש וא"ועו(סו .  נז:א

  רמו

  ).י"ב(רכו ). טור(רכג ). י"טור וב(כא -  רכ:ב

  ג, רמו

  ).ז"צ וא"ש ונ"ז ולבוש ועו"ט(ז -  רכו:ב

  א, רסט

  ).א"מ(כ -  תיט:ד

  רעא

  ).טור( צה :הג). טור(קל : ה

  א, רעא

  ).ז"ט( תכו :ד

  ח, רעא

  ).ר"וא(נד : ה

  י, רעא

  ).א"מ(מג ). א"רמ(מב . ה-  לד:הג

  רבע

  ).טור(סח ). טור(מד ). י"ב(לט ). טור(כד : ה

  ה, ערב

  ).א"רמ(כד : ה

  ו, ערב

  ).תוספות שבת(מג ). א"א ומ"ורמ(מא : ה

  ט, ערב

  ).ב"ת ומשנ"י ושע"ברכ(מח ). א"מ(מה : ה

  י, ערב

  .סח: ה

  ד, רעג

  .ערב: ה

  עדר

  ).אשל אברהם(ק : ה

  ב, ערה

  ).ז"א וט"מ( עד :א

  ז, רפד

  ).א"רמ( יז :א

  רפו

  ).א ודגול מרבבה"מ( סד :א

  רצ

  ).א"מ( יב :א

  א, רצא

  ).א"מ(נד : ה

  ו, רצו

  ).ז"ט( לה :הג



קמד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, רחצ

  ).א"ומ(ט - נח: ה

  רצט

  ).י"ב( תכה :ד

  ח, רצט

  ).א"מ(סח : ה

  ו, שו

  .קצג). א"מ( קעד :ב

  ז-טו, שו

  ).א"ומ( יט :ג

  ה, שז

  . ע:ד

  כא, שז

  ).א ולבוש"מ( סג :ג

  כז, שח

  .)ט"ז ובאה"ט( קפא :ב

  א, שיא

  ).ז"ט( קפא :ב

  ט, שיא

  . קפב:ב

  ה, שיח

  ).א"ז ומ"וט( רט :ד

  יט, שיח

  ).א"ומ( קעג :ג

  יז, שיט

  ).א"רמ( רנא :ב

  טז, שכא

  ).שער הציון(קטז : ה

  ד, שכב

  .רכב: ה

  שכה

  ).י"ב(קצב ). י"ב(ח -  קעז:ב

  ב, שכה

  ).א"רמ(ג - קצב). א"רמ( קעח :ב

  ג, שמ

  ).א"א ומ"רמ( קלט :ד

  יט, שמב

  . ב:ג

  שמג

  ).א"מ( סח :ג

  . תיט:ד

  ).א"מ(לו : ה

  שסא

  ).י"ב( קמז :א
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  ב, שסא

  ).א"רמ( קמז :א

  תט

  ).ח"י וב"טור וב(רפב : ה

  ב, תטז

  . סט:ד

  תיז

  ).א"מ( כ :א

  ה, תיח

  . כא:א

  ב, תכ

  ).א"ז ומ"א וט"רמ( יז :א

  תכב

  ).טור( קסט :הג). י"ב(קלג : ה

  ב, תכב

  ).א"רמ( קעא :הג). א"מ(רלח ). א"רמ(רלד ). א"רמ(רלב : ה

  ג, תכב

  ).א"מ( קסט :הג

  ז, תכב

  ).ח"ז ופר"וט(קלג : ה

  תכט

  ).ח"י וב"טור וב(יט ). מ"י וד"ב(יח ). טור(יז ). מ"טור וד(טז ). ג"מ ושיירי כנה"ד(טו ). מ"ד. ח"ב(יד ). ח"י וב"ב(יג -  י:א

  א, תכט

. א"רמ(יד ). א ומחצית השקל"מ(ד - יב). י"ז וח"ט(יא ). עהמור וקצי(י ). א"ח ומ"וב(ט ). י ויד אהרן"ח וח"ופר(ח -  ז:א
  ).י"ח. א"מ(טז ). אוצר ההלכות. ג"פרמ. י"ח. ז"א. א"מ(טו ). י"ח

  ב, תכט

). ז"י וא"א וח"מ(כ ). א"לבוש ומ(יט ). ש"ח ועו"י ופר"א וח"א ומ"ורמ(יח ). י"א וח"ש ומ"א ולבוש ועו"ורמ(יז -  טז:א
  ).א"רמ(כד ). י ובאר היטב"ז וח"א וא"מ(כג ). א"ומא "רמ(כב ). א"א ומ"רמ(כא 

  ).א"א ומ"ורמ( תד :ד

  תל

מ "א וד"רמ(כט ). א"א ולבוש ומ"מ רמ"י וד"טור ב(כח . כז). ר וחמד משה"י וא"א וח"מ(ו - כה). ר"י וא"ח( יב :א
  ).ובאר היטב(תמא ). ולבוש ובאר היטב

  ).א"מ( רפט :ב

  ).א"מ( תל :ד

  ).א ולבוש"רמ(ג ). ט"ובאה( ב :הג

  תלא

). ח"ב(סז ). ח"ב(ג - סב). ג"כנה(נט ). ח"ב(נח ). י"טור וב(ה - נד). ח"ב(נב ). י"טור וב(נא ). ח"טור וב(מח ). טור( מג :א
  ).ח"ב(רפב ). ח"ב(עג ). ח"ב(עא ). טור(ע - סט). י"ב(סח 

  א, תלא

פסקי (קט ). ח"ז ופר"א וט"ומ(סב ). י"ז וח"ט(ח - מז). א"מ(מג ). לבוש(לז ). ח"פר(לו ). א"מ(לד ). ח"פר. י"ח( לב :א
רפ ). ח"פר(קצח ). ח"פר(קנז ). ח"פר(קנה ). ח"פר(נ - קמט). ב שערי בינה"העו(קיז ). ח"פר(קטו - קיד). תשובות

  ).ח"פר(רפב ). ח"פר(

  ב, תלא

ז "ט(נו ). י"א וח"ומ( נה ).י"ז וח"א וט"א ומ"רמ(נד ). י"ח וח"ז ופר"ט(נג ). ב"ז ומשנ"א וט"מ(נב . נא). ח"פר( מז :א
ז "ט(סה ). י"ח(סד ). ש"ח ועו"פר(סג ). ז"א(סב ). י"ז וח"ח וא"א ופר"ז ומ"ט(סא ). י"א וח"מ(ט - נז). ש"ח ועו"ופר
ז "ש וא"א ולבוש ועו"ורמ(עג ). א"מ(עא . ע). י"א וח"מ(סט ). ז"י וט"ח(סח ). ז"ש וט"א ועו"ח ומ"פר(סז ). ח"ופר
 ).ז"א. נחלת צבי(ד ע). י"ז וח"ח וט"ופר
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  תלב

שיירי (קא ). ח"ב(צז ). מ"ד(צו ). ח"ב(צ ). ג"ח ושיירי כנה"ב(פא - פ). מ"ד(עט ). ח"י וב"טור ב(ח - עז). טור(ו -  עה:א
  ).ג"כנה

  ).ג ומטה יהודה ובני חיי ואברהם יגל"טור ושיירי כנה(ג - קפב).  י"טור וב( ו :הג

  א, תלב

  ).ח"א ופר"ז ומ"ט(קא - צז). ג"ח ושיירי כנה"ר ופר"י וא"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(פו - פ). י"ח(עט ). ז"וט(ח -  עה:א

  ב, תלב

א "רמ(צו ). ר"י וא"א ח"ש ומ"עו(צה ). ר"א(צג ). י"ש וח"עו(ב - צא). ח"י ופר"וח(צ ). א"י ומ"ש וח"עו(פט . פז.  פג:א
  ).י"ח(תמב ). א"מ(קד ). י"ח(קג ). ש"עו(צז ). י"ז וח"וט

  ).י"ח( ג :הג

  לגת

). ח"פר(קלא ). ח"י וב"ב(קכח ). ח"ב(קכד ). ח"ב(קכב ). ח"טור וב(ח - קיז). ח"טור וב(ב - קיא). ג"טור ושיירי כנה( קז :א
). ח"י וב"ב(ט - קסח). מ"ד(קסב ). ח"ב(קסא ). ח"ב(קנד ). ח"מ וב"ד(קמח ). מ"ד(קמד ). ח"ב(קמא ). ח"ב(ו - קלג

  ).ח"ב(שמח ). ח"ב(שלא ). ח"ב(שיא ). ח"ב(רנח ). רטו(קפז ). ח"ב(קפ ). י"ב(קעה ). ח"ב(קעב 

  א, תלג

). ש"עו(קמח ). י"א וח"מ(קמז ). ב"ז ומשנ"י וא"ח וח"פר(קיא - קי). ח ומחצית השקל"י ופר"א וח"ולבוש ומ(ח -  קה:א
  .רלז. ריח

  ב, תלג

  .תמב). י"א וח"א ומ"רמ(קיג ). א"ז ומ"י וט"ז וח"ח וא"ש ופר"ולבוש ועו(ב -  קיא:א

  . ה:הג

  ג, תלג

  ).ז"ט(קמט ). י"ח וח"ז ופר"ש וא"א ועו"מ(קמח ). י"א וח"ומ(ח - קיז.  קטז:א

  ד, תלג

  ).ש"עו(קל ). א"י ומ"ח וח"ופר(ט -  קיח:א

  ה, תלג

  ).ולבוש( קכג :א

  ו, תלג

ז "ש וא"ג ועו"א וכנה"מ(קסא ). א"מ(קנד ). א"מ(ה - קמד). ר"י וא"א וח"ומ(קלא - קל). ח"א ופר"ומ(ח -  קכג:א
). ז"שם ושם וא(קעב ). ח"י ופר"א וח"ש ומ"לבוש ועו(קעא ). ש"י ועו"א ולבוש וח"א ומ"ורמ(ט - קסח). ט"ובאה
  ).א"מ(שלא ). א"מ(קפח ). י"ח(קעה 

  ).א"מ( רנ :ד

  ז, תלג

  ).י"ח(קנז ). ז"א וט"ח ומ"י ופר"וח(ב -  קכא:א

  ח, תלג

). י"וח(ו - קעה). ז"ט(קעד ). ז"ט(קסח ). א"ומ(ו - קסה). ש"י ועו"א וח"ומ(מא - קלח). א ומחצית השקל"מ(ו -  קלג:א
קפח ). ש"עו(קפז ). י"ז וח"ט(קפו ). ז"ש וא"עו(קפה ). ש"י ועו"ח(קפג ). י ושער הציון"ח(קפא ). א"י ומ"ח(פ - קעט

  ).ז"ט(רס ). ח"פר(

  ).י"ז וח"ט( ריט :ב

  ט, תלג

  ).א"ומ( קמב :א

  י, תלג

  ).י"ח וח"א ופר"ש ומ"ועו(ד -  קמג:א

  יא, תלג

  ).י"ח(רעג ). ב שערי בינה"י והעו"א וח"א ומ"רמ(ו - קמד). א"ז ומ"א(קיא ). א"ח ומ"פר(קי ). י"א וח"מ( קח :א

  תלד

). ח"ב(רטו ). י"ב(ריב ). ח"ב(ריא ). י"טור וב(ט - רח). ח"מ וב"י וד"טור וב(ד - רב). טור(קצז ). ח"ב(קצא ). טור( קמט :א
ו - תמד). מ"ד(תמג ). י"ב(פא - שפ). ח"ב(שכג ). טור(שכב ). ח"ב(שיב ). טור(שי ). י"ב(רמג ). מ"ד(ריז ). י"ב(רטז 
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  ).ח"ב(

  ).מ"ד( רה :ב

  ).ח"ב(קפא ). ח"מ וב"ד(י -  ז:הג

  א, תלד

  ).י"ח(שכד ). א"מ(רטו ). ז"ח ולבוש וא"י ופר"א וח"ז ומ"וט(קצג -  קפט:א

  ב, תלד

י "ח(קצט ). א"ומ(ח - קצז). א"ומ(קצד ). א"מ(קנו ). א ומחצית השקל"מז ו"ט(קנא - קנ). ש"עו(קמט ). ז"ט(קטו .  לו:א
ערב ). א"מ(ריז ). ח"פר(רי ). ז"א וט"א ומ"ורמ(ט - רה). י"ז וח"וא(רד ). י"א וח"א ולבוש ומ"רמ(ג - רב). ח"ופר

  ).י ובאר היטב"ח(ה - תמד). ז"וט(שפא ). ז"א וט"מ(רעג ). א"ומ(

  ).א"ז ומ"ט(קצה ). ח"פר( קצג :ב

  ).א"מ( רפג :ד

  ).י"ברכ(קפא ). ט"י ובאה"ח(ט -  ז:הג

  ג, תלד

  ).ח"פר(רטז . רז). לבוש( רד :א

  ד, תלד

). א"ומ(עדר ). א"ח ומ"פר(רמג ). י"ח וח"א ופר"ומ(רמא ). י"א וח"רמ(ריג ). ב שערי בינה"א ולבוש והעו"ומ(ב -  ריא:א
  ).י"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(ח - רעו

  ).א"רמ( רסט :ג

  תלה

ז "א וא"מ(רכ ). ח"י ופר"א וח"ז ומ"וט(ט - ריח). ח"ב(קנה ). י"א וח"ז ומ"ט(קנד ). ז"ט(קטו ). י"ח(קא ). י"ח(א  פ:א
  ).ר"י וא"ח(ז - רכה). י"א וח"ז ומ"ט(רכד ). לבוש(רכג ). א"א וא"ומ(רכב ). י"ז וח"ח וט"וב(רכא ). י"וח

  ).א"מ(רמד ). י"ח( רלח :ב

  תלו

). י"ב(רנה ). ח"ב(רנד ). ח"י וב"ב(רנ ). טור(רמט ). ח"ב(ז - רמו). ח"טור וב(רמד ). ח"ב(לט ר). ח"ב(קעג ). ח"ב( צה :א
). י"ב(רצ ). טור(רפח ). מ"ח וד"ב(רפא ). ח"ב(רעז ). ח"ב(ער ). טור(רסז ). טור(רסה ). י"טור וב(רסג ). מ"ד(רסא 
  ).טור(שח ). ח"מ וב"ד(שב 

  א, תלו

א ולבוש "רמ(ריז - רטז). ז"א וא"מ(קפו ). ז"א וט"רמ(קעד ). א"מ(קעג ). א"רמ(קב ). ח"א ופר"רמ(צט ). ז"ט( פח :א
). א"רמ(ט - רמח). א"א ומ"ורמ(ד - רמג). י"ז וח"א(רמ ). א"ש וא"א ומחה"ז ומ"א ולבוש וט"ורמ(ט - רלו). ז"א וא"ומ
. רעז). י"ח(ד - רעג). י"ז וח"טא ו"א ומ"רמ(ערב . רעא). י"א וח"א ומ"רמ(רסא - רנח). ז"ח וט"י ופר"א וח"ומ(ו - רנג

רצה ). ח"פר(רפז ). א"לבוש ומ(ה - רפד). א"מ(רפב ). ח"א ופר"ש ומ"י ועו"ז וח"א(רפא ). ח"פר(רפ ). א"מ(רעט 
  ).א"מ(ז - שכו). ז"ט(

  ).י"ז וח"א וא"מ( ריח :ב

  ).א"רמ( לג :ג

  ב, תלו

ז "א וט"ורמ(עדר ). א"רמ(רנו . רנד). א"ז ומ"ט(נב ר). י"ח(רנ . רמט). י"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(רמד - רלו). א"מ( צד :א
  ).ז"א וט"י ומ"ז וח"ולבוש וא(ח - רפו). ז"ט(רפה ). י"א וח"ורמ(רעז ). א"מ(רעו ). י"וח

  ג, תלו

). י"א וח"ומ(רסו ). א"ח ומ"לבוש ופר(ה - רסד). י"ז וח"ש וא"ח ועו"א ופר"א ומ"ורמ(רסג ). פסקי תשובות( פח :א
רעט ). א"מ(רעח ). ח"פר(רעו ). ח"י ופר"א וח"ומ(רעא ). א"מ(ער ). ח ומקור חיים"א ופר" ומז"א וט"רמ(ח - רסז

  ).ח ולבוש"פר(רצ ). י"א וח"א ומ"ורמ(ט - רפח). י"ח וח"פר(

  תלז

  ).ג"כנה(שט ). י"ב(שג ). י"ב(רחצ ). י"ב( קח :א

  א, תלז

רצז ). ח ופסקי תשובות"פר(רצו . רצה). הלכותי ואוצר ה"ח וח"א ופר"ומ(ג - רצא). חמד משה(ערה ). א"מ( ריז :א
  ).י"ר וח"ז וא"א וא"ומ(ח - שז). י"וח(שה ). ח"י ופר"ח(דש ). א"ז ומ"א וט"ורמ(שג ). י"א וח"ומ(

  ב, תלז

  .שג). א"י ומ"ז וח"ש וא"ולבוש ועו(רחצ ). ז"א וא"ומ( רצד :א
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  ג, תלז

  ).ח"פר(שט ). א"מ(שח ). א"ומ(שג ). י"א וח"א ומ"ורמ(ב -  שא:א

  ד, תלז

  ).ז"ש וא"א ועו"ומ(ש - רחצ. רלט). ז"ש וא"עו(קנב ). א"מ(ה - צד). י"וח(ג -  צב:א

  תלח

). ח"ב(שכג ). י"ב(שכא ). טור(שכ ). טור(שיז ). י"ח וב"טור וב(שטו - שיד). ח"ב(ב - שיא). י"טור וב(קעו ). טור( קסב :א
  ).מ"ד(שכה 

  א, תלח

). א"ח ומ"א ופר"ורמ(שיד ). א"י ומ"ח(שיג ). א"ש וא"א ומחה"מ(שיב ). י"וחא "ולבוש ומ(שיא - שי). א"רמ( קעו :א
שכח ). ש"י ועו"א וח"רמ(שכה ). י"א וח"מ(ד - שכג). י"א וח"מ(שכב ). ח"פר(שיז - שטז). ח"י ופר"ז וח"וא(שטו 

  ). א"ומ(

  ב, תלח

שכ ). ח"פר(רנז ). א"ח ומ"פר(קפ ). ח"פר(ג - קעב). ח"פר(קסג ). א"מ(קסב ). א"מ(קנח ). ח"פר(קלד ). ח"פר( קלב :א
  ).א"מ(שכו ). ח"פר(שכב ). ז"י ומשב"א וח"מ(שכא ). ולבוש(

  תלט

). י"ב(של ). ח"טור וב(ה - שכד). טור(שכג ). מ"ד(שיח ). טור(ד - שיג). ח"ב(שיב ). מ"ד(קפג ). מ"ד(קסה ). טור( קנג :א
  ).י"טור וב(שמה ). מ"ח וד"י וב"טור וב(ד - שמא). טור(מ ש). טור(שלח ). מ"י וד"ח וב"טור וב(ו - שלה). טור(שלב 

  א, תלט

שלב ). י"ז וח"ט(שכט ). א"מ(ח - שיז. שיג). ז"ז ומשב"וט(קצג ). א"מ(קפד ). ז"ט(קסז ). א"מ(קסה ). ח"פר( קכו :א
  ).ח"ז ופר"י וט"ח(ז - שמו). א"י ומ"ח וח"פר(שלד ). י"א וח"ורמ(שלג ). ח"ז ופר"א וט"רמ(

  ב, תלט

שלו ). א"ח ומ"לבוש ופר(שלה ). א"ז ומ"וט(שלד ). ח"א ופר"רמ(שכה ). ח"פר(שכג ). ח"פר(שיב ). ז"א וט"ומ( קנג :א
). א"מ(שדמ ). א"ז ומ"א ולבוש וט"ורמ(ב - שמא). ז ולבוש"וט(שמ ). ז"א ולבוש וט"רמ(שלח ). א"ז ומ"א וט"ורמ(

  ).א"מ(שמו 

  ג, תלט

ז "א וא"ומ(שמה ). ב שערי בינה"ש והעו"א ומחה"לבוש ומ(שדמ ). י"ש וח"ח ועו"ז ופר"ולבוש וא(שמג ). א"מ( קצ :א
  ).ולבוש

  ד, תלט

  ).ח"י ופר"א וח"ומ(שמו ). ז"וט( קנד :א

  תמ

שפה ). ג"ח ושיירי כנה"ב(שפד ). ח"י וב"ב(שעג ). ח"ב(שסט ). טור(שסח ). טור(שסה ). ח"טור וב(שסג ). ח"ב( קס :א
  ).ח"ב(תכג ). י"ב(שצט ). י"ב(שצב ). טור(

  א, תמ

א ועטרת זקנים "י ומ"ח(שעד . שעג). ח"ופר(שעב ). א"א ומ"רמ(שעא ). ח"י ופר"ז וח"וט(ח - שסג). ח"פר( שנב :א
י "ח(שפט ). ח"י ופר"ח(שפו ). א"רמ(שפה ). י"ח(שפג ). א"רמ(שעט ). ר"ז וא"י וט"א וח"מ(ח - שעה). ובאר היטב

  ).א"מ(תכא ). א"י ומ"ח(ב - תא. שצח). ז"ט(שצה ). י"ח(שצד ). ז"י וט"א וח" ומא"רמ(ג - שצב). ח"פר(שצא ). ז"וא

  ב, תמ

  ).ז"ח וט"פר(ה - שפד). י"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(שסב - שנט). י"א וח"ומ( שנו :א

  ).י"ח( ה :ג

  ג, תמ

  ).א"מ(שנט ). א ובאר היטב"י וחק יוסף ומ"ש וח"עו(שנח .  שנז:א

  ד, תמ

תג ). ח"פר(שצב ). י"ח(שפט ). ח"פר(ב - שפא). ז"ט(שעט ). ח"י ופר"ח(שנב ). ז"ש וא"ועוובאר הגולה (שנא -  שנ:א
  ).י"ח(תכג ). ז"א(תד ). לבוש(

  תמא

  ).ח"ב(תכג ). ח"ב(תכ ). ח"ב(תטז ). ח"ב(ד -  תג:א



קמט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תמא

תיג ). א"מ(ב - תיא). ר"א(תי ). י"א וח"מ(תט ). ח"י ופר"ז וח"א וט"ומ(ו - תד). א"מ(תא - ת). א"א(שצז ). א"מ( שצד :א
  ).א"מ(תלא ). א"מ(תכט ). א"מ(תכז ). א"מ(תכה ). ח"א ופר"מ(תטז ). י"ח(

  ).ח"פר( כז :ג

  ב, תמא

ב - תלא). א"מ(תכד ). י"וח(ג - תכב). א"מ(תכא ). י"ז וח"וט(כ - תיט). א"מ(תג . שצט. שצד). י"ח(שפט ). א"מ( שעו :א
  ).א"י ומ"ח(

  ).א"מ( קצה :ב

  ).י"ז וח"ט( כז :ג

  תמב

  ).טור(ה ). טור( ג :א

טור (סג ). י"טור וב(ח - נז). ח"ב(מז ). טור(מו ). טור(כו ). טור(כד ). טור(כ ). ג"כנה(טז ). טור(יב ). ח"טור וב( י :ב
קלו ). ג"ג ושיירי כנה"כנה(קכה ). י"ב(קיב ). י"ב(קי ). טור(צז ). י"טור וב(פד ). טור(פ ). טור(ע ). ח"והגהות מהרל

  ).טור(ב - שלא). טור(ז - שכה). י"טור וב(רסא ). טור(רנז ). טור(רמג ). י"ובח "ב(

  ).י"ב(שיד ). טור( ער :ד

  א, תמב

  ).ח"פר(ו ). א"מ(ה ). ח"ופר(ד -  ג:א

כב ). י"ח(ט - יח). י"ז וח"ש וא"עו(ז - טו). י"ח(יד ). י"ש וח"א ועו"ח ומ"פר(ג - יב). א"מ(ד ). ח"י ופר"א וח"ומ( ב :ב
ג - פב). ח"א ופר"ומ(ד - נג). י"א וח"מ(נ - מח). י"ח(מה ). י"ח(לט ). א"מ(לו ). י"ח(לג ). י"א וח"מ(לב ). א"מ (כד). י"ח(
רסז ). י"ח(רסב ). ח"פר(קי ). ח"פר(קו ). א"מ(צז ). ח"פר(צב - פט). ז"ש וא"א וע"מ(פח ). י"וח(פז ). א"מ(פה ). א"מ(
  ).י"ח(רצד ). י"ח(רסט ). א"מ(

  ).א"מ( קנט :ד

  ב, תמב

  ).י"ח(נב ). ח"א ופר"י וא"וח( נא :ב

  ג, תמב

  ).א"ומ(שכו ). י"ז וח"א וט"מ(טו - קיב). ז ולבוש"י וט"א וח"א ומ"ורמ(ט -  נו:ב

  ד, תמב

  ).ז"ט(פה ). א"ורמ(פד ). א"ורמ(פב ). א"מ(נד ). לבוש(נג ). א"ומ( נב :ב

  ה, תמב

). א"י ומ"ח וח"פר(צז ). א"מ(פח ). י"ח(לא ). ש"ז ועו"א וט"מ(ל . )ז"ח וט"א ופר"ר ומ"י וא"וח(ט - כו). י"ח(ב - כא.  כ:ב
  ).א"מ(שצו ). י"ח(שצה ). ז"ט(שפז ). ר"א וא"ז ומ"ט(עב - שסו). ז"ט(שסג 

  ).ז"ט( קפז :ג

  ו, תמב

  .סז.  ס:ב

  ז, תמב

). א"ז ומ"ט(קלו ). ז"ט (קל). א"ח ומ"ופר(קכו ). א"ומ(קכד ). א"א וא"ומ(כ - קיט). א"מ(סו ). ז"ט(סה ). א"ומ(סג -  ס:ב
  ).ח"פר(רנז ). ח"פר(רמג 

  ח, תמב

רמד . רמב. ז- קלו). א"ומ(ג - קלב). א"מ(קכט . קכז). א"ומ(קכה - קכ). א"ומ(ז - סו). א"א והגהות רעק"ומ(ג -  סא:ב
  ).א"מ(רנח ). א"מ(

  ט, תמב

  .רא). א"מ(צז ). י"ח(פה ). י"א וח"מ(ג - פב). ז"וט(ע . ס. נא). א"מ(נא ). א"מ( יב :ב

  י, תמב

  ).א"י ומ"וח(ב -  עא:ב

  יא, תמב

  ).ח"א ופר"ומ(ה - קכד). ח"ופר(קכב - קכ). י"א וח"א ומ"ורמ(ט - סח). ח"ופר(סג -  ס:ב

  ).י"ח( קנו :ג



קנ  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ).ז"י וא"א וח"א ומ"רמ(ה -  לג:ד

  תמג

  ).טור( לז :א

  ).ח"טור וב(קנג ). ח"ב(קנב ). ח"ב(ח -  קמז:ב

  א, תמג

  ).א"רמ(תמה . קעא- קע. קכט). י"א וח"מ(לב ). עטרת זקנים( כג :א

  ).ח"פר(קצד ). י"א וח"מ(קנז ). י"ז וח"א וא"א ומ"רמ(ה - קמב). י"ש וח"א ועו"ז ומ"וט(מ -  קלח:ב

  ).א"רמ( י :הג

  ב, תמג

  ).ז"ט(תג ). א"ומ(רפג .  קכט:א

  ).מאירי ובית "ח(קסא - קס). י"ח(קנח ). ז ובית מאיר"י ואבן העוזר וט"א וח"ומ(קנא -  קמה:ב

  ג, תמג

  ).ג"פרמ( לט :א

  ). ח"פר(קסד ). י"ח(קסא ). י"ח וח"ז ופר"א ועט"א וא"ז ומ"וט(ו - קנג). ח"ש ופר"עו(קנב ). ולבוש( קנא :ב

  תמד

  ).ח"ב(רמט ). טור(קפח ). י"ב(קפה ). י"טור וב(קפג ). י"ב(קעג ). י"ב(קעא - קע). י"טור וב(ח -  קסז:ב

  א, תמד

  ).ט"באה(קפ ). י"א וח"א ומ"ורמ(ע - קסט). ולבוש וחמד משה( קסז :ב

  ).א"רמ( תי :ד

  ב, תמד

  ).ח"פר(קצג ). א"רמ(קפג ). י"ח וח"א ופר"א ומ"ורמ(  קעא :ב

  ג, תמד

  ).ר"י וא"ח וח"ז ולבוש ופר"א וט"ורמ(ג -  קעא:ב

  ).א"רמ( עב :ג

  ).ח"פר( קסה :ד

  ד, תמד

  ).י"ח וח"א ופר"ומ(ב - קצא). ז"ח וט"י ופר"א וח"ומ(ט - קעג). ח"פר( קל :ב

  ).י"ח( יט :ג

  ).א"ג א"פרמ( קפז :ד

  ה, תמד

  .קעט. קע). ז"ט( קסז :ב

  ו, תמד

  . קפג:ב

  ז, תמד

  ).א"מ( לב :א

  ).ז"ש וט"י ומחה"א וח"ומ(צ - קפג). י"א וח"מ( קכז :ב

  ח, תמד

  . קצא:ב

  י, תמד

  ).ח"פר(א : ה

  יג, תמד

  . שעו:א

  תמה

  ).י"ב(תמו ). טור( תמה :א

  .רל). מ"ד(ריח ). ג"כנה(רטז ). י"טור וב(רטז ). ג"שיירי כנה(רט ). טור(רז ). י"ב(רג ). מ"ד( קצט :ב



קנא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ).י"טור וב( י :הג

  א, תמה

). י"ח(יז - רטז). א"מ(רז ). י"ח וח"א ופר"א ומ"ורמ(ו - רא). א"מ(ר ). ח"פר(קצו ). א"מ(קצה ). י"ח(קמד ). י"ח( קלה :ב
  ).י"ח(תו ). י"ח(רל 

  ב, תמה

  ).א"מ ( תמה:א

). א"מ(רלד ). י"א וח"מ(רלא ). א"מ(רטז . רטו). א"ז ומ"י וט"וח(יג - רו. קצה). חמד משה(קמד ). י"א וח"מ(ה -  עד:ב
  ).א"מ(ג - רצב. רלו

  ).א"מ( שט :ד

  ).א"מ( י :הג

  ג, תמה

  ).א"רמ(תמב ). ז"ט(קעב ). א"מ(קעא ). ז"י וט"ח(קע - קסט). י"וח(קל ). א"מ( לו :א

  ).ח"פר(ריח ). א ולבוש"רמ(רו ). א"מ(ר ). ח"פר(קצט ). י"חז ו"ט( קצז :ב

  ).ח"פר( רסו :ג

  ).א"רמ( ג :הג

  תמו

  ).ח"ב(ט - רסח). ג"שיירי כנה(רנב ). ח"ב(רמח ). ח"י וב"טור וב(רמו ). י"ב( ר :ב

  א, תמו

  ).א"מ(רכד ). ז"י וט"א וח"מ( ריט :א

נא - רמו). א"ומ(ה - רמד). י"א וח"ומ(ט - רלח). א"מ(רכח ). ז"ט(ר . )א"מ(קצו ). י"ח(ג - קצב). א"מ(פ - קעט). א"מ( קכז :ב
ה - עדר). א"ר ומ"ז וא"וא(ט - רסח). א"מ(ה - רסד). א"מ(רנח ). י"ח(רנז ). א"מ(רנג ). ח"י ופר"א וח"ז ומ"א וא"ורמ(
  ).ח"א ופר"מ(

  ).א"מ( שז :ד

  ב, תמו

  ).י"ח(רסט ). א"י ומ"וח(ג -  רנב:ב

  ג, תמו

  ).א"ז ומ"א וט"ורמ(ה - רנד). י"ז וח"א וט"רמ( קפא :ב

  ד, תמו

  ).י"א וח"ומ(ו -  רנה:ב

  ז, תמו

  . שעו:א

  תמז

רלז ). י"ב(פד ). ח"טור וב(פג ). ח"טור וב(פא - פ). ח"ב(עו ). ח"ב(סה ). ח"ב(מז ). טור(טז ). טור(י ). ח"ב(ט ). ח"ב( ה :ב
טור (שלז ). ח"ב(שכט ). ג"שכנה(ז - שכו). מ"ד(שכ ). י"ב(שיט ). טור(שג ). ח"ב(רפג ). י"ב(רפב ). טור(רעג ). י"ב(
). ג"מ וכנה"טור וד(שסא ). ח"מ וב"י וד"ב(ט - שנח). מ"ד(שנו ). ח"מ וב"ד(ג - שנא). ח"ב(שמט ). מ"ד(שלט ). מ"וד

שצג ). טור(שצב - שצ). טור(ו - שפה). מ"ד(שפג ). מ הארוך"ד(שעז ). מ"ד(ג - שעב). ג"ח וכנה"ב(שסז ). מ"ד(שסד 
  ).מ"ד(שג ). י"ב(

  א, תמז

  ).באר היטב( תמז :א

רצ ). ח"פר(רפד . רפג). א"ש ולבוש ומ"ועו(רפא ). י"ח(רסב ). ח"פר(רלב ). ח"פר(ריב ). י"ח(קמא ). א"א ומ"רמ( טז :ב
י "ז וח"א וט"א ומ"רמ(יא - שה). ז"א וט"ומ(ש ). י"ז וח"א(רצט . רצז). י"א וח"א ומ"רמ(רצד ). ח"פר(רצג ). י"ח(
  ).י"א וח"ורמ(ד - תא). ז"א(שכט ). ר"ז וא"או

  ).באר היטב(תלט ). י"ז וח"א(שנג ). א"מ(שמח ). א"מ(שדמ ). י"ח(שמג ). א"רמ(שט ). א"מ(ריג ). א"מ( ריא :ד

  ).ט"באה( יג :הג

  ב, תמז

  ).י"א וח"א ומ"רמ(שכא - שכ). א"ומ(שיח .  רפא:ב



קנב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ג, תמז

  .שכט). א"ומ(ז -  שכו:ב

  ).א"מ(ז קכ). א"רמ( קכה :ג

  ).א"רמ(שיט ). א"מ( שיד :ד

  ד, תמז

א "ומ(קה - ק). ח"פר(ה - פד). י"ח(פ ). ז"ז ומשב"ט(ח - עז). י"ח(נה ). א"מ(מו ). א"מ(מא - לט). א"מ(לה ). ח"פר( יב :ב
א "רמ(ג - שלא). ח"א ופר"א ומ"ורמ(ח - שכג). י"ח(ערב ). ט"י ובאה"ז וח"ט(קיח ). א"ז ומ"ט(קז ). ח"פר(קו ). ז"וט
  ).י"ח(תו ). ט"א ובאה"ז ומ"ט(שלה ). ט"א ובאה"י וא"ח וח"ז ופר"א וט"ומ

  ).א"רמ(תל ). א"מ(רפז ). א"מ( יח :ד

  ה, תמז

עז - שמח). י"ח(שמה ). ח"י ופר"ז וח"א וט"מ(מג - שלט). י"ח וח"ז ופר"א וט"ומ(ז - שלה). ח"פר(שכה ). א"רמ( קכד :ב
  ).ז"ט(שפז ). ח"א ומקו"ר וא"ז וא"י וא"ח וח"ז ופר"א וט"א ומ"ורמ(

  ).א"מ( עה :ג

  ).א"מ(קז : ה

  ו, תמז

  ).ח"י ופר"א וח"ומ(ט - שעח). ח"פר( שלז :ב

  ז, תמז

  ).ש"ח ועו"י ופר"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(שפד - שעט). ח"פר(שעח ). י"ח וח"א ופר"א ומ"רמ( שנו :ב

  ח, תמז

  ).י"ז וח"א וט"ומ(צ -  שפה:ב

  ט, תמז

שכט ). ש"לבוש ועו(ד - שכג). א"מ(ב - שכא). ח"פר(שיח ). י"ז וח"וא(שטז ). ח"פר(ב -  רצא).ח"פר(רפט ). א"ומ( רפג :ב
  ).י"ח(תו ). ז"וא(תה ). ז"י וא"וח(שצז ). י"א וח"מ(

  י, תמז

  ).א"מ(שיא ). א"ר ומ"א וא"רמ(דש ). י"וח(שג .  רפח:ב

  יא, תמז

ז "ט(מז ). ז"ט(מג ). ז"ט(לט ). ח"פר(ל ). י"ז וח" וטא"מ(י ). י"ז וח"ח וא"פר(ז ). ש"ז ועו"א וט"רמ(ו ). א"מ( ה :ב
). א"מ(פג ). א"מ(פא ). י"א וח"א ומ"רמ(ז - עה). א"ח ומ"י ופר"ז וח"ז ולבוש וט"ש וא"עו(ג - עב). א"מ(סה ). א"ומ
  ).י"ח וח"א ופר"ז ומ"א וט"רמ(ו - שצא). א"מ(שעד ). א"ומ(רסז ). ז"א וט"מ(קו - ק). ז"א וא"מ(צט ). א"ומ(צו 

  ).ז"ט(רפז ). א"מ(טז ). א"מ( יג :ד

  יב, תמז

  ).א"מ(שפב ). ח"א ופר"מ(שנד ). א"מ( רכה :א

). ש"עו(כ - ריט). א"ומ(צו ). א"רמ(נט ). ר"י וא"ח וח"א ופר"ומ(נ ). א"ומ(מח ). א"ומ(לט ). ר"וא(לג . כד). א"ומ( טו :ב
  ).א"מ(רסז ). א"מ(רסג 

  ).ש"עו( ל :ג

  תמח

  ).ג"שיירי כנה(ו - שצד). שם(קמא .  צה).ג"שיירי כנה( ל :ב

  ).טור(רעא ). טור(רסה ). ח"ב(כז ). ח"טור וב(ב - כא). ח"ב(יז ). ח"ב(טו - יד). ח"ב(ט ). טור( ד :ג

  א, תמח

  ).ז"א( קמא :א

  ).ח"פר( קמא :ב

  ).ר"י וא"ח(כח .  ב:ג

  ב, תמח

  ).י"ח( תא :א

  ).י"ח(כט ). ר"י וא"א וח"ז ומ"וט(ה - ד). ולבוש(ג ). י"א וח"מ( א :ג

  ).י"ח( רפב :ד



קנג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ג, תמח

  ).א"מ(ג - תלב). י"ח(תלא ). ח"פר(תכ ). ח"פר( תה :א

ח "ז ופר"א וט"מ(ח - כו). י"א וח"ח ומ"ופר(ד - כג). י"ז וח"א וט"ומ(יט - ח). י"ח(ז ). ולבוש(ו ). ח"ופר(ב ). א"ומ( א :ג
שמג . שמב). ח"א ומקו"מ(רפד ). ח"ומקו(ב - רעא). ח"א ומקו"מ(רסז ). א"מ(רסא ). א"א(נא ). י"ח(לג ). י"וח

  ).ז"משב(

  ד, תמח

  ).ז"משב(רעא ). י"ר וח"ז וא"א וט"ומ(ו -  כא:ג

  ה, תמח

  ).ח"א ופר"מ(רפד ). ח"פר( קפו :א

  ).א"ז ומ"ט(רסה ).  י"ז וח"ח וא"א ופר"מ(ל ). י"א וח"מ( יד :ג

  ו, תמח

  . קמ:ב

  ).ר"י א"ח( תד :ג

  ז, תמח

  . קצו:ב

  ).ז"וא( סא :ג

  תמט

  ).י"א וח"ז ומ"ח וט"ב( תכח :א

  ).ח"ז ופר"א וט"ולבוש ומ(ו - לה). ח"ב( לג :ג

  א, תמט

  ).א"ז ומ"י וט"ח( לג :ג

ת  

  ).מ"ד(תו ). מ"ד(רצו ). טור(ערב . רסט). טור( קמא :ב

  ).טור(רעט ). ח"ב(סז . )טור(סו ). ח"ב(ט - נז). מ"ד(נג ). ח"טור וב(נב ). ח"ב(מז ). טור(מד ). ח"ב(מב ). י"טור וב( מא :ג

א, ת  

  ).י"א וח"רמ( קמא :ב

  ).ח"פר(מ ). א"ר ומ"י וא"ח(לט ). ומאמר מרדכי( לח :ג

ב, ת  

  ).ח"א ופר"מ(נט ). ז"ט(נח ). י"ח וח"א ופר"ומ(ב -   מא:ג

ג, ת  

  ).ח"ז ופר"א וט"מ(ח -  מה:ג

ד, ת  

  ).י"ח(נז ). ש"עו(ב נ. מח). א"מ(מד ). ב וצער הציון"ג וחמד משה ומשנ"ובאה( מג :ג

ה, ת  

  ).י"ז וח"ח וט"א ופר"א ולבוש ומ"ורמ(נא - מט). ז"ט( מח :ג

ו, ת  

  ).א"מ( שנז :א

  . שצח:ב

  ).י"ח וח"א ופר"א ומ"ורמ(ע - סו). ר"א וא"ומ(ד - סב). ש"עו( סא :ג

ז, ת  

  ).ז"א וא"ח ומ"א ופר"רמ( תו ).א"מ(תה ). א"מ(שצח ). א"מ(רצו ). ז"ח וא"פר(רצה ). ח"י ופר"ח(רעג ). א"מ( רסט :ב

  ).א"ז ומ"י וא"א ולבוש וח"ורמ(סא - נב). א"ח ומ"ופר(נ -  מט:ג

  תא

  ).י"ב( שכו :ב

). י"ב(ק ). ח"מ וב"טור וד(צט ). מ"ד(צח ). מ"ד(צו ). חמד משה(צב ). י"ב(ט - פח). י"טור וב(פו ). ח"ב(עח ). ח"ב( נו :ג
שיירי (קמ ). ח"ב(קלט ). ח"ב(קלז ). י וחמד משה"ב(קלה ). ח"ב(קל ). מ"ד(קיז ). י"ב(קיג ). ח"ב(קח ). ח"ב(ו - קד



קנד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

). י"ב(קעא ). מ"ד(קסה ). י"ב(קנח ). ח"ב(קנז ). ח"ב(קנא ). י"ב(קנ ). טור(קמח ). ח"ב(קמז ). טור(קמד ). ג"כנה
). מ"ד(רא - ר). ח"ב (קצב). י"ב(קפט ). ח"מ וב"ד(קפג ). חמד משה(קפב ). ח"טור וב(קפא ). ח"ב(קעט ). ח"ב(קעד 
  ).טור(רמו ). בדק הבית(רטו ). מ"ד(רי ). י"ב(רו ). ג"כנה(ג - רב

  א, תא

  ).א"מ(רצד ). א"מ(ו - פה). ח"פר(עט ). א"מ( יג :ב

ז "ח וט"פר(ה - פד). א"ומ(פג ). ח"א ופר"ש ומ"י ועו"ז וח"א וט"רמ(פ - עז). ז"י וט"וח(ד - עא). י"ח(נו ). א"רמ( נה :ג
  ).ט"י ובאה"א וח"מ(ח - קכה). א"מ(קטו ). א"מ(קיב ). א"מ(ח - פז). ז"ומשב

  ב, תא

  ).א"מ(רלב ). י"ח(קיב ). ז"ש וט"ולבוש ועו(ח -  פה:ג

  ג, תא

ד - קג). הערות ובאורים שערי בינה(קב ). ז"ט וא"א ומאמר מרדכי ובאה"י וא"א וח"ז ומ"וט(ק - צז). ז"משב( צא :ג
  ).י"ח(קלד ). י"וח(קיד ). ש"עו(קיג ). א"ז ומ"א וא"רמ(קי ). ר ומאמר מרדכי"א וא"י ומ"ז וח"ט(

  ד, תא

א "רמ(קא ). ח"לבוש ופר(ק ). א"א ומ"ורמ(צו ). א"מ(צג ). א"י והגאות רעק"א וח"מ(צא ). א"ומ(צ - פט). ח"פר( פו :ג
  ).ח"פר(קלה ). י"ח(קלד ). ב"א ומשנ"מ(קיא ). א"רמ(קי ). א"רמ(קד ). ג"ובאה

  ה, תא

ג - רב). ח"פר(קלה ). א ויד אפרים"מ(קכו . קכה. קיד). ח"פר(קיג . קיב). א"ז ומ"א וט"רמ(קב ). ח"פר(ק ). ח"פר( פו :ג
  ).ח"פר(

  ו, תא

קנא ). א"רמ(קכו ). י"ח וח"פר(קכד ) א"א ומ"רמ(קכג ). ר"ז וא"א וט"א ולבוש ומ"רמ(כ - קיז). ולבוש(קטו .  קיד:ג
  ).י"ח(רי ). י"א וח"רמ(ו - רה). א"מ(קעז ). י"ח(קעא ). י"ח(קנב ). א"מ(

  ז, תא

  ).ש"עו(קכד ). ש"עו(קטו ). ז"י וא"ט וח"מלבושי יו(קיב ). א"ז ומ"וט(ה -  קד:ג

  ח, תא

  ).א"רמ(קיב ). י"וח( קיא :ג

  ט, תא

  ).א"ורמ(ז -  רמו:ג

  י, תא

  ).א"מ(קצה ). י"ח(קס ). ח"פר(קנב ). א"י וא"א וח"ח ומ"ופר(קלא -  קל:ג

  יא, תא

  ).לבוש(קלה ). י"ח וח"ז ופר"א וט"א ומ"ורמ(ד - קלג). א"רמ(קלב . קב). שערי תשובה( צא :ג

  יב, תא

  ).א"ומ(ריד ). א"מ(קט ). י והערות ובאורים שערי בינה"ח וח"א ופר"ב וא"ז ומשנ"א וט"ורמ(ו -  קה:ג

  יג, תא

ג - רב). י"ז וח"א וט"ש ומ"ח ועו"א ולבוש ופר"ורמ(קמא - קלו). ז"א ומשב"מ(קלה ). ש"עו(קא ). א"מ(ק ). א"מ( פו :ג
  ).א"א(רכה ). י"א וח"מ(

  יד, תא

  ).י"ז וח"ש וא"ועו(ג -  קמא:ג

  טו, תא

  ).א"א(רמא ). י"א וח"ומ(קמד ). ח"פר( קמא :ג

  טז, תא

  ).החדשא ושער הציון "א וא"מ(קסג ). י"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(קנב - קמח). ח"פר(קכג ). ח"פר(קיח ). א"רמ( קא :ג

  יז, תא

  ).ר והערות ובאורים שערי בינה"ז וא"י וא"ז וח"ז ומשב"א וט"א ולבוש ומ"ורמ(ט - קנג). א"א מ"רמ( קמט :ג

  יח, תא

  ).א"ח וא"י ופר"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(קסג -  קנח:ג



קנה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ).י"ח(קעג ). א"מ(קעב ). י"א וח"רמ( לה :ד

  יט, תא

  .)א"מ(שצז ). א"א ורעק"מ(של ). א"מ( שכב :ב

  ).י"א וח"ז ומ"וט(ע -  קסג:ג

  ).י"א וח"מ(ריז ). א"מ( רד :ד

  כ, תא

  ).ח"א ופר"י ומ"וח(ו -  קעא:ג

  כא, תא

  ).א"מ(ע - שסט). א"מ( שמז :ב

  ).ט"ר ומלבושי יו"ז וא"י וא"א וח"ז ומ"א ולבוש וט"ורמ(קפט -  קעט:ג

  כב, תא

). א"ז וא"א וט"א ומ"רמ(ח - קצא). ז"ט(קפה ). ז"י וט"חא ו"ש ומ"ולבוש ועו(ט - קמד. קח. פא. עו). י"א וח"ומ( נו :ג
  .רה

  ).א"מ( קצו :ד

  כג, תא

  ).י"ח וח"פר(רד ). א"ז ומ"ש וט"א ועו"ורמ(רא -  קצט:ג

  כד, תא

  ).ב שערי בינה"ח והעו"א ולבוש וכה"ורמ(רד ). ט"א ולבוש ובאה"רמ(רא -  ר:ג

  ).א"מ( שג :ד

  כה, תא

  ).י בינהב שער"והעו(ו - רה). י"ח( פא :ג

  כו, תא

  ).ז ושער הציון"א וט"א ומ"ורמ(ריג - רז). א"מ( קצ :ג

  כז, תא

  ).ז"ט( שכו :ב

  ).ח"י ופר"א וח"א ומ"ורמ(ז - רטו). א"מ( קל :ג

  תב

ח - רכז). טור(רכז ). י"ב(רכב ). ח"ב(רכא ). טור(ריז ). ח"ב(קנ ). ח"מ וב"ד(קכג ). ח"ב(קיח ). ג"הקדמת הפרמ( צא :ג
י "ב(ט - רנח). ח"ב(ו - רנה). טור(רנ ). מ"ד(ט - רמח). טור(רמז ). ח"ב(רמג ). טור(רלז ). מ"טור וד(ה - רלד). טור(

  ).ג"ושיירי כנה

  א, תב

  ).י"א וח"מ( שסד :ב

ז "א וט"א ומ"ורמ(ט - רלג). ז"ח וט"פר(ל - רכט). י"ז וח"ט(רכז ). ז"א(רכו ). י"א וח"רמ(רכב ). ז"ולבוש ומשב(ח -  ריז:ג
א "ז וא"ר ומשב"ש וא"י ועו"א וח"ז ומ"א וט"רמ(רנה - רמח). א"ומ(ו - רמה). ח"א ופר"מ(רמג ). ח"י ופר"וח

  ).ש"ומחה

  ב, תב

א "רמ(רמג ). א"ומ(רמא ). י"ח וח"ופר(ז - רלה). לבוש(רכז ). י"ח(רכו ). א"מ(קעא ). י"א וח"מ(קכג ). י"א וח"מ( קכ :ג
  ).י"א וח"מ(רס ). ר"י וא"א וח"לבוש ומ( רנז ).י"א וח"מ(רנג ). ז"ט(רנב ). י"א וח"ז ומ"וט

  ג, תב

  ).י"ז וח"א וט"ורמ(רנז ). א"מ(רמג ). לבוש(רלז ). לבוש( רלד :ג

  ד, תב

  ).י"וח( רנח :ג

  ה, תב

  ).י"ח(עט ). י"ח( עו :ב

  ).ר"ח וא"א ופר"א ומ"רמ(ס - רנט). ולבוש(רנח ). י"ח(ל -  רכט:ג



קנו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תב

  ).א"רמ(רלה ). ח"פר(רכז ). י"ח וח"א ופר"מ(רכא ). ז"א וט"ח ומ"ופר(ריז ). ז"ט( קעד :ג

  ז, תב

  ).ש"עו(רנו ). י"וח( רכח :ג

  תג

  ).טור(רסא ). טור(פח ). טור(עז ). טור( ט :ב

  ).ח"ב(ה - עדר). י"ב(קעו ). ח"ב(לה ). ח"ב(טו ). טור. (יג). טור(ז ). מ"ד(ד -  ב:ד

  א, תג

  ).ח"ז ופר"י וט"א וח"א ומ"ורמ(ז -  א:ד

  ב, תג

  ).ז"י וא"א וח"ח ומ"פר(ג - צב). ח"פר( צ :ב

  ).ז"ח וא"י ופר"א וח"ש ומ"ולבוש ועו(יא -  ח:ד

  ג, תג

  ).ז"ט(רצא ). ח"פר(קב ). י"ח(עח ). ח"פר(עז ). ח"פר(י -  ט:ב

  ).א"מ(תל ). י"ח(רסח ). י"א וח"ז ומ"ט(כג ). י"א וח"ז ומ"ש וט"א ולבוש ועו"ורמ(טו -  יב:ד

  ד, תג

  ).י"ז וח"ט(לח ). י"ח וח"ז ופר"א וט"ומ(לא - כז :ד

  ה, תג

  ).ז"י וט"א וח"לבוש ומ(לג -  לא:ד

  ו, תג

  ).י"ח וח"ז ופר"ולבוש וט(ה -  לד:ד

  ז, תג

  ).י"א וח"א ולבוש ומ"ורמ( לז :ד

  ח, תג

  .ח-  עז:ב

  ).י"ז וח"ר וא"א וא"א ולבוש ומ"ורמ(מ -  לח:ד

  ט, תג

  ).ז"י וא"א וח"ומ( לו :ד

  תד

  ).י"ב(מט ). טור( מו :ד

  א, תד

  ).י"ח(רנד ). ר"ח וא"י ופר"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(ה -  מא:ד

  ב, תד

  ).ח"י ופר"א וח"א ומ"ורמ(ט -  מח:ד

  ג, תד

  ).י"ח( נה :ב

  ).ר"י וא"א וח"ומ(ח - מז). ח"פר( מד :ד

  ד, תד

  ).א ובאור הלכה"ג והגהות רעק"ח וכנה"י ופר"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(ח -  נא:ד

  תה

ח "מ וב"י וד"ב(ז - פה). י"ב(פג ). ח"ב(פ ). י"ב(עט ). מ"ד(ו - עד). ח"ב(עב ). ח"מ וב"י וד"טור וב(ט - סג). ח"ב( סא :ד
  ).י"ב(תיח ). ח"מ וב"י וד"ב(צא - פט). ג"שכנה

  ).טור(קסו : ה

  א, תה

  ).ג"ר ושכנה"י וא"ח וח"א ופר"ז ומ"ש וט"א ולבוש ועו"ורמ(עז -  ס:ד



קנז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תה

  ).ז"א וט"ולבוש ומ( עט :ד

  ג, תה

  ).ח"ז ופר"י וא"ז וח"א וט"ט ומ"ש ומלבושי יו"א ולבוש ועו"ורמ(פג - עט). י"ח(סד ). י"וח( נט :ד

  ד, תה

  ).א"מ( לה :ב

  ).ר"ז וא"י וא"ח וח"א ופר"ש ומ"ועו( פד :ד

  ה, תה

  ).לבוש(פח ). י"א וח"א ומ"ורמ(ו -  פה:ד

  ו, תה

  ).ח"ט ופר"ז ובה"י וא"וחא "ש ומ"א ועו"ורמ(צא -  פז:ד

  תו

  ).מ"ד(קסג ). ג"ח וכנה"מ וב"י וד"טור וב(ט -  צו:ד

  א, תו

  ).י"ז וח"א וט"א ולבוש ומ"ורמ(ח -  צב:ד

  ב, תו

  ).י"א וח"ומ(צח ). ז"ט( צג :ד

  ג, תו

  ).א"ורמ( צט :ד

  תז

  ).ח"מ וב"י וד"טור וב(ט - קכח. )מ"ד(קיח ). ח"י וב"ב(קיא ). ח"ב(קט ). י"ב(קח ). מ"ד(קד ). ח"י וב"ב( קג :ד

  א, תז

  ).ראש יוסף(קצ ). ח וראש יוסף"ז ופר"י וא"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(קיח - קב). ולבוש(ה -  צד:ד

  ב, תז

  ).ח"י ופר"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(ט - קכה). י"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(קכב - קכ). לבוש(קיז ). י"ח(קח .  ק:ד

  תח

  ).טור( עח :ב

  ).ש"מחה(תלו ). א"מ(ב - קמא). ז"י וא"א וח"ז ומ"ח ולבוש ועולת שבת וט"י וב"טור וב(קלד - קל). א"טור ומ( טו :ד

  א, תח

  ).א"מ( נח :ב

  ).ח"פר(ה -  קפד:הג). א"מ(רכא : ה

  תט

  ).מ"י וד"ב(קס ). ח"ב(קנח ). מ"ד(קנז ). ג"כנה(קנד ). מ"ד(קנג ). ח"מ וב"י וד"ב(נ -  קמח:ד

  א, תט

  ).א"ג א"פרמ(קפט ). ח"י ופר"א וח"ז ומ" ולבוש וטא"ורמ(קנא -  קמח:ד

  ב, תט

  ).א"מ(קפט ). ח"פר(קפב ). י ובאר הגולה ובאור הלכה"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(ט - קנא). ח"פר( צח :ד

  ).י"ח(קיא : ה

  ג, תט

  ).י"א וח"ז ומ"א וט"ורמ( קס :ד

  ד, תט

  ).א"א ומ"רמ( קכה :ב

  ).ז"י וא"א וח"ז ומ"א ולבוש וט"רמ(ד - קעב). ר"י וא"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(קסח -  קס:ד

  ה, תט

  . קנא:ד



קנח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תט

  ).ש"א ומחה"ג א"א ופרמ"ז ומ"וט(ה - תלג). י"ז וח"א וא"ז ומ"ש וט"ועו(עא -  קסח:ד

  תס

  ).ח"ב( קצה :א

  ).ח"ב(קלז ). ג"כנה(קלו ). ח"ב( סז :ב

  ).י"ב(ריד ). י"ב(קצג ). ח"י וב"ב(צ - קפח). ג"ח ושיירי כנה"מ וב"י ד"ב(ה - קפג). ל"הגהות מהרש. ח"ב(פ -  קעח:ד

  א, תס

  ).שערי תשובה(ט - תלד). י"ז וח"א וט"ומ(קפא - קעה). י"א וח"מ(כח ). א"מ( כו :ד

  ב, תס

  ).ח"א ופר"ומ( קפב :ד

  ג, תס

  ).ז"א וט"מ( קצה :א

  ).ז"א וט"מ(קלז ). ז"א וט"מ( סז :ב

  ).י"ז וח"א וא"ז ומ"וט(ז - קפג). א"מ( קעב :ד

  ד, תס

  ).י"א וח"ז ומ"א ולבוש וט"ורמ(צ -  קפז:ד

  ה, תס

  ).י"א וח"ולבוש ומ(קצא -  קפט:ד

  ו, תס

  . קצא:ד

  ).ת"שע( קמט :הג

  ז, תס

  ).י"א וח"ז ומ"וט(ג - קצא). א"מ( פח :ד

  תסא

  ).טור(שז ). ג"כנה( ריז :ב

  ).י"טור וב( פג :ג

  ).י"ב(תלב ). י"ב(ד - רמג). ח"ב(רטו ). י"ב(רח ). ח"ב(רז ). ח"ב(ד - רג). ג"כנה(קצט ). מ"ד(קצז ). מ"ד(קנג ). טור( מו :ד

  א, תסא

  ).ח"פר(שי ). ח"פר( ריז :ב

  ).י"א וח"מ(קצד ). א"מ(פז .  פב:ג

  ).י"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(ז -  קצד:ד

  ב, תסא

  ).ח"פר(תלד ). ח"פר(תלב ). ח"פר(רמו ). ח"י ופר"א וח"ומ(ט -  קצח:ד

  ג, תסא

  ).ח"י ופר"א וח"ז ומ"ש וט"ש ועוא ולבו"ורמ(ד -  רב:ד

  ד, תסא

  ).ח"ר ופר"ז וא"י וא"ז וח"א וט"ולבוש ומ(ט -  רה:ד

  ).י"א וח"ומ(קסז : ה

  ה, תסא

  ).י"ח(שז ). ז"ט(שג ). א"ומ( רחצ :ב

  ).ז"י וא"א וח"ז ומ"ש וט"א ולבוש ועו"רמ(ריח -  רי:ד

  תסב

- רמ). מ"טור וד(ח - רלז). בדק הבית(רלג ). מ"י וד"ב(רל ). רטו(רכט ). ג"כנה(רכח ). טור(רכו ). י"ב(רכ ). טור( פה :ד
  ).ח"ב(רמא 

  א, תסב

  ).י"ח(תיד ). י"ח וח"פר(רלא ). י"ח(רכט ). ש"ועו(רכח ). ח"א ופר"מ(ג - רכב). ולבוש(כ - ריט. מד). י"ח( מד :ד



קנט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תסב

  ).ח"פר(רמז ). ר"י וא"ח וח"א ופר"ש ומ"ועו(ז -  רכד:ד

  ג, תסב

  ).א"ומ(רכז ). ז"משב(רכד ). א"מ( רכג :ד

  ד, תסב

  ).ח"פר(רנז ). י"ש וח"א ולבוש ועו"רמ(רלא - רל). א"מ(רכו ). י"א וח"ומ(ג -  רכא:ד

  ו, תסב

  ).א"מ(ז - רלה). ש"ולבוש ועו(ג - רלב). א"מ(רכח ). א"מ( רכג :ד

  ז, תסב

  ).ז"וט(שכה ). י ושער הציון"ח וח"ז ופר"א וט"ומ(מא - רלז). ח"פר( פו :ד

  תסג

  ).ח"י וב"ב(ו -  רמה:ד

  א, תסג

  ).י"וח( רמב :ד

  ב, תסג

  ).א"ז ומ"א וט"ורמ(ו - רמה). ח"פר(רמג ). ז"א וט"מ(רמב ). ז"ט(רלג ). ז"א וט"ומ(ז -  פו:ד

  ג, תסג

  ).א"מ(תלג ). א"ג א"ש ופרמ"י ומחה"ר וח"א וא"ומ(ו - רמג). א"מ( קע :ד

  תסד

  ).ח"י ופר"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(ח -  רמז:ד

  תסה

  ).טור(רנא ). מ"ד(רנ ). טור( מז :ד

  א, תסה

  ).י"ח(רס ). י"א וח"א ומ"ורמ( רמט :ד

  ב, תסה

  ).ז"א וט"ומ( רנא :ד

  ג, תסה

  ).ז"משב(שסב ). ח"ז וכה"ג משב"ר ופרמ"י וא"א וח"ז ומ"ש וט"א ועו"ורמ(ד -  רנא:ד

  תסו

). דרישה(רסז ). ח"ל ופרישה וב"הגהות רש(רסג ). ח"מ וב"ד(רסא ). ח"ג וחדושי מהרל"שיירי כנה(רנו ). י"ב( רנה :ד
  ).דרישה(רעג 

  א, תסו

  ).ח"פר(רנז ). ח"פר(קלד - קל). א"מ( עא :ב

  ).י"ח( סט :ג

  ).י"א וח"ומ(ס -  רנח:ד

  ב, תסו

  ).א"רמ(רעג ). י"א וח"א ומ"ורמ(ב - רסא.  רנה:ד

  ג, תסו

  ).י"א וח"ומ(ג - רסב). י"ח( רנז :ד

  ד, תסו

  ).י"ח(קיז ). י"ח(קטו ). א"ומ(קח ). א"מ(קד ). א"מ( לה :ב

  ).ז"י וא"ז וח"א וט"ש ומ"ולבוש ועו(ערה - רסג). א"מ( רנו :ד

  ה, תסו

  ).ח ונחלת צבי"י ופר"א וח"א ומ"ורמ(ז - רנה). א"רמ( רכב :ד



קס  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תסו

  ).ר"ח וא"ז ופר"ולבוש וט(ו -  ערה:ד

  ח, תסו

  ).א"מ( מו :ב

  תסז

  ).י"ב( רפא :א

שלד ). ג"טור ושכנה(שיז ). י"טור וב(רסד ). י"ב(רנז ). טור(רמד ). י"ב(קכו ). ח"ב(פא ). י"ב (עז). ח"ב(מ ). ח"ב( לה :ב
  ).ח"ח ופר"ל וב"מ והגהות מהרש"י וד"ב(

מ "י וד"טור וב(שכ - שיא). ג"ח ושיירי כנה"מ וב"י וד"טור וב(שז - רצא). טור(רפב ). מ"ד(רפ ). טור(לב ). ח"ב( כב :ד
שלט ). ח"ח ומהרל"מ וב"י וד"ב(ז - שלו). מ"י וד"ב(ז - שכו). ח"מ וב"ד(שכד ). מ"ד(כב ש). ח"ל וב"ובאור מהרש

  ).מ"ד(שסג ). ח"מ וב"ד(שמט ). טור(שמב ). טור(

  א, תסז

  ).ז"א(שיז ). ח"פר(קה ). ש"עו(קב ). ח"פר(פא - פ). ש"עו(עו ). ח"פר(מז ). ח"פר( יא :ב

  ). ש"ר ומחה"י וא"א וח"ז ומ"ש וט"ועו(רפה - רפ). ז"שבג מ"פרמ(רעח ). ז"א וט"מ(ב - לא). ש"עו( יח :ד

  ב, תסז

  ).י"א וח"מ(ד - שיג). א"מ(ד - קג). א"מ(קא - ק). א"מ( לה :ב

). י"ח וח"א ופר"ז ומ"וט(פ - רעט). א"ז ומ"ט(ח - רעז). י"ח(רעג ). א"י והגהות רעק"א וח"מ(ג - כב). א"מ(כ ). א"מ( יח :ד
  ).י"ז וח"א וט"רמ(ח - רפו

  ג, תסז

  ).י"וח( רפט :ד

  ד, תסז

  ).ז"א וט"ומ(ט -  רפח:ד

  ה, תסז

  . רפט:ד

  ו, תסז

  . רפח:ד

  ח, תסז

  ).ח"פר(שעד ). ח"פר( עו :ב

  ).ר"ז וא"י וא"ז וח"א וט"ך ומ"ש והגהת ש"ט ועו"א ולבוש ומלבושי יו"ורמ(שג -  רצא:ד

  ט, תסז

  ).ז"א וא"מ(שיז - שטו). א"מ(רפג . רמה). ח"פר(קצט ). ח"פר( קל :ב

  ).ח"פר( רסו :ג

  ).י"ח(שסא ). י"ח(שנה ). י"ח וח"א ופר"ומ(ח - שג). ח"א ופר"ומ(רפו ). א"מ( רנג :ד

  י, תסז

). ח"ופר(ב - תא). ח"פר(שצט ). א"ורמ(שצח . שצג). א"רמ(רצג . רפו). ח"פר(רלב ). ח"פר(ריג ). א"ח ורמ"פר( עד :ב
  .תה

  ).א"מ( א :ג

  ).י"א וח"א ומ"ורמ(שיא -  שח:ד

  יא, תסז

  ).ז"ט(שלד .  רמד:ב

  ).י"ח וח"א ופר"ז ומ"א וט"ורמ(ל - שכב). י"ח(שיד ). ח"ז ופר"לבוש וט( שיב :ד

  יב, תסז

  ).א"י ומ"א וח"ורמ(ה -  שלד:ב

  . קכח:ג

). ז"ט(ט - שכח). ז ושער הציון"ג משב"ח ופרמ"א ופר"ז ומ"א וט"ורמ(שכב - שיב). ז"ט(שו ). י"א וח"ז ומ"ט( רפח :ד
  ).י"א וח"רמ(שסג ). ח ושער הציון"א ופר"מ(ט - שלח). א"מ(ה - שלב



קסא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יג, תסז

  ).י"ח וח"ז ופר"א וט"א ומ"ורמ(מ - שלו). שערי תשובה(שלב ). ז"ט( רלה :ד

  יד, תסז

  ).א"מ(שצז ). ז"ט(שג ). א"רמ(שב ). א"מ( רצט :ב

  ).ז"ט(שנח ). י"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(שנו - שמ). א"מ(שלב ). א"א ומ"רמ( ריג :ד

  טו, תסז

  ).י"א וח"ז ומ"וט(ס - שנו). ח"פר(שכג ). ח"פר( רלב :ד

  טז, תסז

  ).א"ומ( שכט :ב

  ).א"ז ומ"וט(ב - שסא). ז"משב(שנה .  רלו:ד

  תסח

  ).מ"ד(שצב ). ג"כנה(שפה ). ח"טור וב(שפג ). י"טור וב(ה - שעד). ח"ל וב"י והגהות מהרש"ב(ט -  שסח:ד

  א, תסח

  ).ז"ח וא"פרי ו"א וח"ז ומ"א ולבוש וט"רמ(שעד -  שסה:ד

  ב, תסח

  ).ז"ח וא"א ופר"א ולבוש ומ"ורמ(ה -  שעג:ד

  ג, תסח

  ).א"מ(שפז ). א"מ(שפה ). י"א וח"ומ( שעו :ד

  ד, תסח

  ).ח"פר(ו - שפה). ב"י ומשנ"ח וח"א ופר"לבוש ומ(שפג -  שעז:ד

  ה, תסח

  ).י"ח וח"א ולבוש ופר"רמ(ט - שפז). ח"פר(שפה ). א"מ(שעד ). א"מ( שסח :ד

  ו, תסח

  ).ז"י ומשב"ז וח"ולבוש וט(צ - שפט :ד

  ז, תסח

  ).א"ומ(צ -  שפט:ד

  ח, תסח

  ).ח"י ופר"וח(שצא -  שצ:ד

  ט, תסח

  ).י"ח וח"ופר( שצא :ד

  י, תסח

  ).א"ג א"י ופרמ"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(ג -  שצא:ד

  תסט

  ).י"ז וח"ח וא"א ופר"ך ומ"ז והגהת הש"ש וט"ח ופרישה ולבוש ועו"א וב"וטור ורמ(ט -  שצד:ד

  תע

  ).ח"ב(תה ). ג"שיירי כנה(תד ). ח"מ ופרישה וב"י וד"טור וב(תב -  ת:ד

  א, תע

  ).י"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(תב -  ת:ד

  ב, תע

  ).ח"ז ופר"י וא"א וח"ש ומ"ולבוש ועו(ז -  תב:ד

  ג, תע

  ).א"ולבוש ומ( תז :ד

  תעא

  ).מ"ד(ג - תכב). מ"ד(תיז ). ח"טור וב(תיג ). פרישה(תיב ). י"טור וב( תח :ד

  ).ח"ב(רג ). ח"ב(עב : ה



קסב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תעא

  ).י"ח וח"א ופר"ז ומ"א וט"ורמ(תיא -  תח:ד

  ).ז"ט(עב : ה

  ב, תעא

  ).י"א וח"א ולבוש ומ"רמ(ד - תכב). י"ז וח"א וא"א ולבוש ומ"רמ(תיח - תיא). א"מ(ט - רכח). א"מ(רכא ). א"מ( מד :ד

  ).א"מ(רסו : ה

  ג, תעא

  ).י"ז וח"וט(ו -  תכה:ד

  תעב

). ח"ב(כז ). טור(ה - כג). מ"ד(כא - יט). ל ודרישה"הגהות מהרש(טו ). ח"מ וב"י וד"ב(ד - יב). ח"ב(ו ). טור(ה ). טור(ג : ה
  ).ח"י וב"ב( נב :הג). ג"כנה(מד ). י"ב(לט ). טור(כח 

  א, תעב

  ).י"ח(סא .  כ:הג). א"מ(ו ). לבוש(ה ). ב"י ומשנ"וח(ג - א: ה

  ב, תעב

  ).י"ז וח"א וט"א ומ"ורמ(יא - ח: ה

  ג, תעב

  ).י"וח( נב :הג). א"א ולבוש ומ"ורמ(יא : ה

  ד, תעב

  ).ח"א ופר"ורמ(יב ). י ובאר היטב"א וח"ז ומ"ט(ז - ו: ה

  ה, תעב

  ).עולת שבת(יט ). א"מ(טו ). י"א וח"ורמ(יד ). י"ח וח"א ופר"ז ומ"ולבוש וט(יג : ה

  ו, תעב

  ).א"א ומ"רמ(כ ). ז"ט(טו ). ר"ח וא"י ופר"וח(יד : ה

  ז, תעב

  ).א"א ומ"רמ(כא - כ). ח"א ופר"ורמ(יט ). י"ח(יז : ה

  ח, תעב

  ).ח"א ופר"ז ומ"וט(ב - כא). לבוש(ח - יז: ה

  ט, תעב

 :הג). א"א ומ"רמ(רלא ). ח"ופר(לה ). א"א ומ"רמ(לא - כט). י"ז וח"א וט"ח ומ"ופר(ח - כז). א ולבוש"רמ(ה - כג. כב: ה
  ).א"מ(נב 

  י, תעב

  ).י"עולת שבת וח(מד ). י"ח(מא . לא: ה

  יא, תעב

  ).י"א וח"ז ומ"ט(מ ). ז"א וט"ורמ(לט : ה

  יב, תעב

  .מ: ה

  יג, תעב

  ).י"א וח"מ(רסט ). י"א וח"ומ(ט - מח). ז"ט(מד ). ז"ט(טו : ה

  יד, תעב

  ).לבוש( מא :הג). ולבוש(לח : ה

  טו, תעב

  ).ח"י ופר"וח(ו - לה. כט: ה

  טז, תעב

  .מט: ה



קסג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יח, תעב

  .רפה: ה

  תעג

  ).טור( קלח :ד

). ח"י וב"מ וב"טור וד(פב ). ערוך השלחן(פ ). ח"ב(עו ). טור(ה - עד). טור(סו ). טור(סד ). ל"הגהות רש(נז ). מ"ד(א נ: ה
קיט ). ח"ב(קטו ). טור ולבוש(צט ). ח"טור וב(צו ). מ"ד(צה ). י"ב(צג ). ח"טור וב(צ ). י"טור וב(פה ). טור(פג 

ג ושיירי "מ וכנה"ד(קלה ). ח"טור וב(קלד ). ל"הגהות רש(קלא ). מ"ד(קכז ). י"טור וב(קכו ). ח"ב(קכד ). ח"ב(
י "ב(ט - נח). ח"ב(ג - לב). טור(כח ). ח"ב( כז :הג). י"ברכ(קסט ). טור(קנא ). ח"ל וב"י והגהות רש"ב(קלו ). ג"כנה
  ). טור ולבוש וערוך השלחן(קכג ). טור(קכא ). מ"ד(קז ). טור(סז ). ח"וב

  א, תעג

סו ). י"א וח"לבוש ומ(סד ). א"מ(סב ). י"ח(סא ). א"ומ(ס ). י ומור וקציעה"א וח"ז ומ"ולבוש וטא "ורמ(ח - נא: ה
  ).י"ברכ(קפג ). י"ברכ(קל ). י"ח(מא ). א"רמ(לו ). י"ז וח"ט( לב :הג). באר היטב(קב . ק). א"מ(עד ). לבוש(

  ב, תעג

  ).ז"וט(סט : ה

  ג, תעג

  ).עי ובגדי יש"ח(ד - עג). י"ח וח"ופר(עא : ה

  ד, תעג

). א"מ(קא . ק). י"ח וח"א ופר"ז ומ"א וט"ורמ(ז - צא). י"א וח"ז ומ"ט(פו ). א"מ(פב ). א ועולת שבת"מ(ט - עח. נח: ה
  ).א"מ(כט ). ח"פר(כז ). ג וכף החיים"פרמ(כו .  כ:הג). א"מ(ה - קפד). י"א וח"א ומ"רמ(קב 

  ה, תעג

  . כט:הג). ח"פר(קעא ). ח"פר(קסט ). א"ח ובאר היטב וא"י ופר"ז וח"ז וא"א וט"א ולבוש ומ"ורמ(קיז - קד: ה

  ו, תעג

  ).לבוש( קלח :ד

א ועולת "רמ(צז ). י"א וח"ומ(פה ). י"ז וח"א וט"מ(פב ). ז"וט(פא ). ולבוש(ט - עז). לבוש(עו ). ח"פר(עה ). ח"פר(נ : ה
). ח"פר(קפג ). א"מ(קע ). לבוש(נא ק). ז"ט(קלד ). ז"ט(קלא ). א"רמ(קכז ). ר"י וא"א וח"ז ומ"וט(קכד - קיח). שבת
  ).ברכי יוסף(ה - עד). א"מ(סב . סא). א"ז ומ"וט(ט - נח). ברכי יוסף(נו ). א"ומ(נד ). י"ח( נג :הג

  ז, תעג

 צד :הג). ח"ש ופר"ר ומחה"י וא"א וח"א ולבוש ומ"ורמ(לו - קכח). ז"א וט"א ולבוש ומ"ורמ(ו - קכה). י"ח(קכד : ה
  ).לבוש(קכב . קכ). א"רמ(יח ק). י"ח(קז ). י"א וח"מ(

  תעד

  ).טור( קכט :הג). א"טור ורמ(קמב ). א"א ומ"ורמ(קמג - קלז. סט: ה

  א, תעד

  . תכו:ד

  תעה

  ).טור( קלז :ד

י "ב(קנז ). ח"פרישה וב(ה - קנד). ח"טור וב(קנא ). ח"מ וב"י וד"ב(קמח ). ח"י וב"ב(קמה ). טור(פה ). טור(ג - פב: ה
). י"ב(רס ). טור(רנח ). ח"ב(קצ ). ח"י וב"ב(קפא ). טור(קפ ). ח"ב(קעח ). י"ב(קעא ). רטו(קע ). טור(קסז ). מ"וד

  ).טור(קמב ). י"ב(סט ). ח"י וב"ב( סז :הג). מ"ד(רפו 

  א, תעה

  ).ח"פר( נח :ד

א "רמו(עב - קסה). י"א וח"ומ(קסב - קס). א"ז ומ"ח וט"ופר(ז - קנה). י"וח(ד - קנג. נ- קמט). י"א וח"ומ(ה - קמד. יז: ה
ח "י ופר"א וח"ז ומ"א וט"ורמ(קפב - קעט). א"ז ומ"וט(קעח ). ח"פר(ז - קעו). ש"ח ומחה"י ופר"א וח"ז ומ"ולבוש וט

קמא . קמ). ז"משב(קלו ). ז"ט(סט ). ח"פר(סז ). י"ח( נד :הג). ז"ט(רנט ). ז"משב(רנח ). ז"ט(רה ). ועולת שבת
  ).י"ח(קמז ). ב"שנז ומ"ט ומשב"י ובאה"וח(קמה ). לבוש(קמב ). ח"פר(

  ב, תעה

  ).א"ומ(ה - קפג). לבוש(קפ ). ח"פר(פה ). ח"פר(פג ). א"מ(פג : ה

  ג, תעה

  ).ז"ט( קמה :הג). ח"א ופר"ז ומ"ולבוש וט(ו - קפה). ז"ט(קפ ). ז"ט( קעה : ה



קסד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ד, תעה

  ).ח"י ופר"א וח"ומ(קצא - קפז: ה

  ה, תעה

  ).ח"פר(רנד . קצב: ה

  ו, תעה

  ).י"א וח"ומ(קסב : ה

  ז, התע

  ).י"ז וח"א וט"א ולבוש ומ"רמ(קמו -  קלה:ד

  ).י"וח(קצח ). לבוש(קצז ). א"מ(קצו ). ולבוש(ג - קצב). לבוש(קנא . נה: ה

  תעו

  ).טור( קנא :הג). טור(ר : ה

  א, תעו

  ).י ונחלת צבי"ז וח"א וט"א ולבוש ומ"ורמ(רד - קצט). י"ח(צה : ה

  ב, תעו

  ).לבוש(רח ). א"ג א"י ופרמ"א וח"א ומ"רמ(רד ). ז"א וט"ומ(רב ). לבוש(רא ). ז"ט(קג ). ז"ט(צד : ה

  תעז

  ).מ"ד( עד :ד

  ).ח ודרישה ופרישה"ב( קנב :הג). מ"ד(רכ ). י"ב(ריד ). טור(ריג ). ח"מ וב"ד(ט - רח: ה

  א, תעז

קנה . קנב. ט- ח נ:הג). א"רמ(ריב ). ח"ב ופר"א ומשנ"ג א"דגול מרבבה ופרמ(ריא ). ח"א ופר"ז ומ"וט(י - רז. קיט. יז: ה
  ).א"רמ(קנו ). ח"ופר(

  ב, תעז

  . כד:ד

  ).י"א ולבוש וח"ורמ(רכא - רכ). י"א וח"מ(ריט - רטו). א ושער הציון"ורמ(ריד ). א"ומ(ריג : ה

  ד, תעז

  .יז: ה

  תעח

  ).מ"ד(רלא ). טור בשם רבינו יונה(ז - רכו). י"ב(רח : ה

  א, תעח

  ).א"י וא"א וח"ומ(ד -  קנג:הג). א"א ומ"רמ(ח - רכו). א"ג א"רמי ופ"א וח"מ(רכד ). ולבוש(רכג ). ולבוש(רח : ה

  ב, תעח

  ).א"רמ(רכח ). א"ז ומ"ח וט"א ופר"ורמ(ז - רכו: ה

  תעט

י "ז וח"א וט"ח ומ"א וב"מ ורמ"ד(מ - רלח). ח ומאמר מרדכי"י ופר"א וח"ז ומ"ח וט"א וב"מ ורמ"וד(לה - רכח: ה
  ).ח"ופר

  תפ

ט "י ובאה"ח(קעב ). י"ח(קסג ). לבוש( קכו :הג). י"א וח"ז ומ"ח ועולת שבת וט"ובא ולבוש "ורמ(ז - רמא). י"ח(ח : ה
  ).ז"ח וט"ב(קעח ). א"וא

  תפא

  ).י"ב( קנד :הג ).י"ב(רנ ). ח"מ וב"ד(רמט ). י"ב(רמח ). טור(רמא ). י"ב(רכה ). טור(ד - רכג: ה

  א, תפא

 :הג). א"ז ומ"א וט"רמ(רמט ). י"א ונחלת צבי וח"ורמ(רמח ). ז"ט(רמד ). א"רמ(רכה ). נחלת צבי(רכד ). ח"פר(עד : ה
  ).א"רמ(קנד 

  ב, תפא

  ).י"א וח"א ומ"רמ(רנא - רנ). א"מ(רמז : ה



קסה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  תפב

  ).י"ח וח"א ופר"ז ומ"א ולבוש ופרישה וט"י ורמ"וב(רסא - רנב). י"א וח"מ(ט - קמח: ה

  תפג

ח "י ופר"א וח"א ולבוש ומ"ח ורמ"מ וב"די ו"וב(ח - רסב). א"א ומ"טור ורמ(מו ). י"א וח"א ומ"מ ורמ"ד(מה : ה
  ).ג"ופרמ

  תפד

  ).א"ז ומ"וט(רעז - ער). ח"פר(רכט ). א"ז ומ"ט(רכח : ה

  תפה

ל ושיירי "ח והגהות מהרש"י ופר"א וח"ז ועולת שבת ומ"ח וט"א ולבוש וב"ורמ(פ - רעח). א"עולת שבת ומ(נד : ה
  ).ג"כנה

  תפו

טור (רמא ). טור ודרישה(רל ). טור(קס ). מ"ד(קכד ). טור(קג ). טור( ק ).ז"משב(פא ). ח"פר(מד ). ז"טור וט(כח : ה
  ).ז"טור ולבוש וט(קעב ). ז"משב( כא :הג). א"א ומ"רמ(רפו . רפא). ז"י וט"וב

  א, תפז

  ).ר"לבוש וא(מו ). א"ורמ(ה -  מד:הג

  ב, תפט

  ).ש"א ומחה"מ(קצ : ה

  ד, תפט

  ).ח"פר(קצ : ה

  ט, תפט

  ).לבוש(רנ : ה

  י, תפט

  ).י"ח( יח :ב

  תצ

  ).ח"ל וב"טור ובאור מהרש(ו -  מה:הג

  ג, תצ

  ).א"ז ומ"וט( מה :הג

  ט, תצ

  ).לבוש( יז :א

  יב, תצ

  .נג: ה

  תצא

  ).א"ז ומ"ט(ס : ה

  ג-ב, תצו

  ).ז"משב(שפה ). ח"פר(שפד ). א"מ(שפג ). א"מ(פ -  שעט:ד

  יג, תצז

  ).א"רמ( שמג :א

  ג, תק

  ).א"מ(רכא : ה

  תקב

  ).טור (ערה). י"ב( עדר :ב

  ג, תקב

  ).א"ז ומ"וט(ה -  עדר:ב

  תקו

  ).י"ב( צט :ד



קסו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ג, תקו

  ).א"מ( קפ :ב

  תקט

  ).מ"ד(שלד ). מ"ד( שלב :ג

  א, תקט

  ).א"מ( שלא :ג

  ה, תקט

  ).א"א ומ"רמ(שלה ). א"ומ(שלב ). א ולבוש"ורמ(שלא ). א"ומ(רמא -  רמ:ג

  ג, תקיג

  . שצט:ב

  תקיח

  ).טור( רעו :ב

  תקכו

  ).טור( רעו :ב

   א,תקכו

  ).א"ומ( רעו :ב

  יב, תקכו

  ).א"מ(קנז ). א"מ( קמה :ב

  תקכז

  ).י"ב( קעד :ב

  ).י"ב( יט :ג

  א, תקכט

  ).א"מ( יד :א

  . קלה:הג. קמז: ה

  ד, תקלא

  .שפח.  שעד:ד

  א, תקלב

  . שעד:ד

  א, תקלד

  . שפח:ד

  ג, תקלה

  . שצא:ד

  תקלו

  ).י"ב( שפט :ד

  ד, תקלו

  ).א"ורמ( שצ :ד

  א, תקלז

  . שעג:ד

  א, תקמ

  . שסא:א

  ה, תקמ

  ).א"מ( שעג :ד

  תקמא

  ).י"טור וב( שעג :ד



קסז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תקמא

  ).א"ומ( שעג :ד

  ד, תקמא

  . שעד:ד

  ה, תקמא

  . שפח:ד

  א, תקמה

  . שעה:ד

  ד, תקמה

  . שעה:ד

  ט, תקמה

  ).ז"הגהת הלבוש וט( שעה :ד

  ז, תקמח

  ).א"מ(ז : ה

  ה, תקב

  . כז:הג

  ו-ה, תקד

  . תג:ד

  ט, תקט

  . תז:ד

  יג, תקסב

  ).א"רמ ( תח:א

  ב, תקסו

  . תד:ד

  ט, תקסח

  ).א"רמ( כד :א

  יא, תקסח

  ).א"מ( קפה :ב

  תקעג

  ).א"א ומ"רמ(כד ). א"רמ( כ :א

  תקפ

  .כט). מ"א וד"ורמ( כ :א

  תקפב

  ).ברכי יוסף( יח :א

  ד, תקפג

  .קצד: ה

  ב, תקפה

  ).שם(ג - קב). ז"ש וא"עו( צא :א

  ג, תקצב

  ).ז"ט(ז - פו). א"מ( פב :א

  א, תקצז

  .קצד: ה

  ה, תקצז

  .קצה: ה



קסח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תרד

  ).ז"משב( שצו :א

  י, תריב

  .ל: ה

  א, תרכו

  ).ז"ט(קז ). א"ומ(פ - עט). ז"ט( עז :ב

  ג, תרלז

  )א"מ( נג :ד

  ג, תרלט

  ).א"מ(ד : ה

  ז, תרלט

  ).י"ברכ(טז : ה

  ח, תרלט

  .קלא-  קל:הג

  יז, תרלט

  . קלג:הג

  א, תרמט

  ).א"מ( נד :ד

  תרב

  ).טור( עא :א

  ב, תרב

  ).ז"ט(עג ). ז"א וט"רמ( נה :א

  ה, תרא

  ).א"ז ומ"ט(קפז : ה

  תרה

  ).א"ז ומ"ט( ע :ד

  א, תרו

  .קט: ה

  ג, תרח

  ).א"ומ( נז :ד

  ד, תרח

  . כג:ג

  תרסב

  ).א"ז ומ"לבוש וט( עח :א

  ג, עתר

  .יח). לבוש( יז :א

  ב-א, תערב

  ).ח"א ופר"ומ( מט :א

  תרעג

  ).טור( עה :ד

  ג, תרעג

  . עה:ד

  א, תרעו

  ).ח" ופרא"מ( תמז :א

  .נ). ח"א ופר"מ( יג :הג



קסט  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ב, תרפב

  ).ז"ט( תמז :א

  ג, תרפב

  ).ז"ט( יג :הג

  תרפו

  ).ח"ב( כ :א

  ב, תרפו

  . תה:ד

  ב, תרפז

  ).א"א ומ"ורמ( סה :א

  ).א"מ( קפו :ב

  ו, תרפח

  . יג:א

  ב-א, תרפט

  ).א"ורמ(צח : ה

  א, תרצב

  ).א"מ( קלא :הג

  ב-א, תרצה

  ).א"ורמ( ח :א

  יורה דעה
  א, א

  ).א"רמ(צ  רח:א

  י, א

  . קי:א

  ה

  ).ל לטור"הגהת רש( שצז :ד

  א, ה

  .ז"וט( שצז :ד

  יא, טז

  ).ך"וש( רפה :ד

  ה, יט

  ).ז"ך וט"וש( קו :ד

  ח, יט

  .קלח: ה

  ו, כג

  ).ך"ש( רפח :ב

  כג, כח

  . קצט:א

  ד, לו

  ).ך"וש( קכה :ד

  א, לט

  .קכו.  קטו:א

  . קנב:ג

  ב, לט

  ).ך"ש( קטו :א



קע  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ז

  ).מ"י וד"ב(ז -  שלו:א

  ).מ"י וד"ב( שה :ד

  יג, ז

  . שכח:ד

  יח, ז

  ).ך"וש( רפח :ב

  כ, ז

  .רכג.  מה:א

  . רסב:ב

  א, ס

  ).ז"פסקי אדה( רטו :ב

  ).ז"ך ופסקי אדה"וש( סא :ג

  ג, סח

  ).שם(שסב ). ר הזקן"א ופסקי אדמו"רמ( רנד :ד

  י, סח

  ).ח"פר(קכח ). ז"פסקי אדה( קכג :ג

  ).ך"א וש"ורמ( שיט :ד

  יא, סח

  ).שם(קכח ). ז"ופסקי אדה(ו -  קכה:ג

  ).ך"א וש"ורמ( שיט :ד

  א, סט

  ).ז"ך ופסקי אדה"ש(ד -  שמג:ב

  ).ך"ש( קפח :ג

  טז, סט

פסקי (ו - שמה). ך"ש(שמג ). ז"ח ופסקי אדה"ך ופר"ז וש"א וט"רמ(שמ ). ז"א ופסקי אדה"רמ(שלח ). א"רמ( רצט :ב
  ).ז"אדה

  ).ז"פסקי אדה(רלד ). ז"פסקי אדה( קצ ).ך"ש(קפח ). א"רמ(קל ). שארית יהודה(ו -  עה:ג

  . שנג:ד

  יז, סט

  )..ושארית יהודה( קכט :ג

  יח, סט

  ).ז"ך ויד יהודה ופסקי אדה"וש(ו -  שמג:ב

  ).ר הזקן"ופסקי אדמו( שנד :ד

  .קז: ה

  א, ע

  ).ך"ש( שצ :ב

  .רנ.  רמד:ג

  ג, ע

  ).ז"פסקי אדה(רנ ). ך"וש( רמט :ג

  ).ר הזקן"ופסקי אדמו( שמג :ד

  ו, ע

  ).ז"ח ופסקי אדה"פר( שצ :ב

  א, עה

  . שנד:ב



קעא  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ד, עו

  ).א"ורמ(שלה .  רטו:ג

  ב, פא

  ).ז"ט( שכט :ד

  פג

  ).טור(שסד ). טור( שסב :ד

  ה, פג

  ).ך"ש( שמב :ב

  י, פג

  ).ר הזקן"ח ופסקי אדמו"פר(ד -  שסג:ד

  ד, פד

  .קסח: ה

  ה, פד

  ).ז"פסקי אדה( רפח :ב

  ו, פד

  ).ח"פר( רפא :ד

  י, פז

  ).ז"ד ופסקי אדה"ך ושפ"א וש"רמ(ט -  שסז:ב

  יא, פז

  ).א"רמ(שסח ). ח"ך ופר"ז וש"ט(רלה ). ח"ך ופר"ז וש"ט(ריג ). ח"ך ופר"ז וש"ט(לא .  כו:ב

  א, פח

  . שסז:ד

  ב, פח

  . שנז:א

  צא

  ).ח"ב( עה :ג

  ).ח"ב( שמ :ד

  א, צא

  ).ז"ך ופסקי אדה"ש( עה :ג

  ).ך"ש( שמ :ד

  ב, צא

  ).ז"ך ופסקי אדה"ז וש"א וט"רמ(ו - עד). ז"ך ופסקי אדה"ש( נו :ג

  ד, צא

  ).א"רמ( רצט :ב

  ).א"רמ( שנג :ד

  ה, צא

  ).א"רמ(שדמ .  שמב:ב

  ).א"רמ( קפא :ג

  .של). א"ורמ(ו -  פה:ד

  ז, צא

  ).ר הזקן"א ופסקי אדמו"ורמ(ב -  רנא:ד

  א, צב

  ).ך"ש( רצז :ב

  ).ז"ופסקי אדה( רמז :ג



קעב  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ב, צב

  ).ז"פסקי אדה( רצז :ב

  ד, צב

  ).כ"נקה(תז ). ז"ט(שצז ). ז"כ ולבוש ופסקי אדה"ז ונקה"ט(ז -  שטו:ב

  ).ז"א ופסקי אדה"ורמ(כ - ריט). א"רמ( צד :ג

  ה, צב

  . שס:ד

  ו, צב

  ).ך"א וש"רמ(קלא .  קיא:ג

  ז, צב

  ).א"רמ(קצ ). א"רמ(קל ). א"רמ( קכג :ג

  ח, צב

  ).ז"פסקי אדה( קצח ).ז"א וט"רמ(קצז ). ז"א ופסקי אדה"רמ(ד - קצג). ז"א ופסקי אדה"רמ( קמב :ג

  ט, צב

  ).ז"כ ופסקי אדה"ז ונקה"ט(ב -  קכא:ג

  צג

  ).ך"ש(רלד ). ך"ש(קצד ). כ"ז ונקה"ט(קמד ). ז"ז ופסקי אדה"ך וט"א וש"מ ורמ"ד(ג - קמב). ד ביאורים"חו( צד :ג

  צד

  ).י"עד ב). י"ב(נו ). טור( נה :ג

  א, צד

  .ריד). ז"ח ופסקי אדה"ך ופר"וש(ט -  קז:ג

  ג, צד

  ).ח"ז ופר"ט(ט - צח ש:ב

  ).ז"פסקי אדה(רמב ). ך"וש(עד ). ך"וש( נו :ג

  ה, צד

  ).ז"א וט"רמ(רמא ). ז"פסקי אדה( רל :ג

  ו, צד

  ).ז"ך ופסקי אדה"ש( שפח :ב

  ז, צד

  ז"ך וט"א וש"ורמ(קעב ). ך"ש(קכז ). ח"ך ופר"ש( קט :ג

  ח, צד

  ).ז"פסקי אדה( שא :ב

  .)ז"פסקי אדה(קצו ). ז"פסקי אדה( קסח :ג

  ).ך"ש(שמז ). ז"פסקי אדה( ריב :ד

  ט, צד

  ).ך"ש( קסז :ג

  צה

  ).מ"ד( שסד :ב

  ).מ"ד( רמב :ג

  א, צה

  ).ז"ך ופסקי אדה"ש(שעג .  שסא:ב

  ).א"רמ(רלו .  רלב:ג

  ב, צה

  ).ז"ך ופסקי אדה"א וש"רמ(שסד ). א"רמ(שסב ). ך"ש( שמה :ב

  ).ז"פסקי אדה(רמג ). ז"א ופסקי אדה"רמ(מ -  רלט:ג



קעג  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ג, צה

  ).ז"ז ומשב"ך וט"א וש"רמ(ב -  רמא:ג

  ד, צה

  ).ז"ח ופסקי אדה"פר( רנט :ג

  ה, צה

  ).ז"ך וט"וש( קטו :ב

  ז, צה

  ).ז"א ופסקי אדה"רמ( שעט :ב

  צו

  ).טור( שפו :ב

  א, צו

  ).ז"וט(שפח ). א"רמ(שפז ). ך"וש(שפד ). ך"ש(שפא ). ך"וש( שמב :ב

  ב, צו

  ).ז"ך ופסקי אדה"ש( שמב :ב

  .)א"רמ( קסב :ג

  ג, צו

  ).ך"וש(שעח ). ך"ש( שמב :ב

  ד, צו

  ).ח"פר(שפז ). ך"ש( שפה :ב

  ה, צו

  ).ד"ז ושפ"ך וט"וש(שפא -  שפ:ב

  צז

  ).י"ב(שי ). א"ח בקו"ח ופר"טור וב( שו :ב

  ).ח ובית הלל"פר( קצ :ד

  א, צז

  ).ז"ט( קמב :ג

  ).ז"ט( קצח :ג

  ג, צז

  ).ז"פסקי אדה( שז :ב

  צח

  ).טור( ו :א

  ).טור(צא ). טור(פט ). טור (כא). טור( ג :ב

  א, צח

  .תח.  רפא:ב

  ב, צח

  ).ך"ש(רפד ). ך"וש(לב ). ח"פר( לא :ב

  . שלג:ד

  ג, צח

  ).ז"ך וט"וש( שכט :ד

  ד, צח

  ).ך"ש(שמו ). א"רמ( רצט :ב

  ).ך"א וש"רמ(קצז ). ז"פסקי אדה(קצ .  קח:ג

  . שנג:ד

  צט

  ).י"ב( פב :ב



קעד  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  א, צט

  ).ז"וט(קלא -  קל:ג

  ד, צט

  )..ך"וש( קלא :ג

  ה, צט

  ).ז"וט(שצב . פב.  י:ב

  ).ז"ופסקי אדה(ל -  רכט:ג

  .פד.  יב:ד

  ו, צט

  . י:ב

  .פד.  יב:ד

  ג, ק

  ).ז"פסקי אדה( קיז :ב

  א, קא

  ).ך"ש(תז ). ז"א ופסקי אדה"רמ( שכא :ב

  ב, קא

  ).ז"ך ופסקי אדה"ז וש"ט( שכג :ב

  ו, קא

  . קא:ב

  קב

  ).י"ב( שיז :ב

  א, קב

  . תח:ב

  ג, קב

  ).ז"פסקי אדה(שכט ). ך"ש ( שטו:ב

  ד, קב

  ).ך"ש(תז ). ז"א ופסקי אדה"רמ(שיט ). א"רמ( רפב :ב

  קג

  ).י"ב( שלז :ב

  ב, קג

  ).כ"נקה( רלו :ג

  ה, קג

  . שלז:ב

  . רלא:ג

  א, קד

  ).ח"ז ופר"ט( קטז :ב

  ).ח"שם ופר(תלז ). כ"ך ונקוה"ז וש"א וט"ורמ(ח -  רסז:ד

  .קז: ה

  קה

  ).ח" ובל ופרישה"הגהות מהרש( שא :ב

  ).ח"ל ופרישה וב"טור והגהות מהרש( קצו :ג

  ).מ"ד(שנח ). ח"ל ופרישה וב"מ ומהרש"טור וד(ח - שדמ). ח"ל ופרישה וב"הגהות מהרש( ריג :ד

  א, קה

  ).ז"ז ופסקי אדה"ך וט"א וש"ורמ(ג - שמא. שלט). ז"ך וט"וש(ב -  שלא:ב

  ).ז"ט(קצ ). ך"ז וש"וט(קפח ). ז"ופסקי אדה( קעח :ג



קעה  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ).ד"שפ(שנה . שנד. א של:ד

  ).ר הזקן"ופסקי אדמו(ח - קז: ה

  ב, קה

  )..ז"וט(קכה ). ך"ש( קכג :ג

  ג, קה

  ).ך"א וש"רמ(קצה ). ך"א וש"רמ(ו -  קעד:ג

  ד, קה

  ).ך"וש(שא - ש. ח-  רצז:ב

  . שמב:ד

  ה, קה

  ).א"רמ(ג -  שב:ב

  . קצז:ג

  ).ןר הזק"פסקי אדמו(שנח ). א"רמ(שנ ). כ"ך ונקוה"א וש"ורמ(ו -  שדמ:ד

  ז, קה

  ).ך"ש(קצו ). ך"א וש"ורמ(ח - קסז). ך"ש( קמב :ג

  ).ך"ש(שסא ). ך"וש(ט - שמז). ך"ש(שדמ ). ך"וש(ג -  ריב:ד

  ט, קה

  ).ז"וט(שפו ). ז"וט(שב .  רצז:ב

  .קצז.  קל:ג

  ).א"א והגהות רעק"רמ(ט - שנח). ז"ך וט"א וש"ורמ(שנב - שמט). ז"ך וט"א וש"רמ(ו - שמה.  שמב:ד

  יב, קה

  ).א"רמ(שעט ). ז"ך וט"א וש"ורמ ( שלח:ב

  א, קו

  ).ז"ופסקי אדה(ט -  שפח:ב

  ג, קו

  . תכ:ד

  ב, קז

  ).ך"ש( קכב :ג

  קח

  ).מ"טור וד(שי ). ח"טור וב( שח :ב

  ב-א, קח

  ).ז"ח ופסקי אדה"ז ופר"ך וט"א וש"ורמ(יא -  שה:ב

  ז, קח

  ).ז"ח ופסקי אדה"ך ופר"ש(ב -  קמא:ב

  קט

  ).טור( רפג :ב

  א, קט

שטז ). ז"פסקי אדה(רצב ). ך"ש(רפט ). ז"פסקי אדה(מג ). א"רמ(מב ). ז"ד ופסקי אדה"ז ושפ"ך וט"וש(ח -  לה:ב
  ).ך"ש(תז . שצד). ז"א ופסקי אדה"רמ(שיז ). א"ורמ(

  ).א"ורמ( קסב :ג

  ).ך"ש(רפו ). ג"ך ופרמ"ש(פד ). ך"ש(יז ). ר הזקן"פסקי אדמו( טו :ד

  ב, קט

  ).ך"ז וש"וט(קד . קב. ק). ך"ז וש"ט( מב ).א"ורמ(מא - מ). א"ורמ(ח -  לו:ב

  . יח:ד



קעו  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  קי

  . טור:א

  ).י"ב( שיג :ב

  ).י"ב( כא :ד

  א, קי

  ).ך"ש(תו ). ז"ך ופסקי אדה"א וש"רמ(שכב ). ך"ש(שכא ). ח"ך ופר"ש(רצג ). ך"ש(רצ ). ך"ש(רפז ). ך"ש(ריא -  רי:ב

  ג, קי

  ).שם(שלד ). א"רמ( שכח :א

  ז, קי

  ).ך"א וש"ורמ(ד - שיג). ך"שא ו"רמ(ג - מב). ך"ש( ו :ב

  ).ר הזקן"ך ובאר הגולה ופסקי אדמו"א וש"ורמ(כב -  כ:ד

  ח, קי

  ).ז"ך ופסקי אדה"וש( שיד :ב

  )ס"וכללי ס (ט, קי

א "ורמ(ח - שלז). ח"ז ופר"ט(קפה ). ך"א וש"רמ(קפד ). ז"ש ופסקי אדה"ח ותוה"ז ופר"ך וט"וש(ז - קסד). א"רמ( קכג :א
  ).ך"וש

  . שיג:ב

  ).ך"א וש"ורמ(דש .  כא:ד

  ז, קיא

  ).ך"וש(מ -  שלט:א

  ב, קיב

  . מז:ב

  יא, קיב

  .ריא). א"ורמ( מח :ב

  ח, קיד

  ).ך"א וש"רמ( שצ :ב

  קטו

  ).י"ב(שצה ). י"ב(קטו ). י"ב(צח ). ג"כנה(צה ). י"ב(צד ). י"ב( כט :ב

  ).י"ב( רסז :ד

  ב, קטו

  . כט:ב

  ג, קטו

  ).ז"ט(שצו ). ז"ט(צח ). ז"ט( כט :ב

  ה, קטז

  ).א"רמ( עב :ד

  א, קכ

  ).א"רמ( רג :ג

  ב, קכ

  . רנז:ג

  ט, קכ

  ).ך"ז וש"ח וט"ב(ט : ה

  יד, קכ

  ).ז"וט( צד :א

  טו, קכ

  ).ז"ט( רנג :ב



קעז  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  קכא

  ).טור(שלז ). י"ב( צח :ב

  ).טור(רלד ). טור(רכז ). מ"ד(קנ ). מ"ד(קכג ). י"ב(קיג ). טור(קיב ). טור(קח ). מ"ד(צט ). מ"ד(פא -  פ:ג

  א, קכא

  .רה :ג

  ב, קכא

  ).א"רמ( עט :ב

  ).א"רמ(רכט ). א"רמ( קנג :ג

  ד, קכא

  ).ך"ש(שלד ). ך"ז וש"וט( קלד :ג

  ה, קכא

  ).ך"ש(פ ). א"רמ(עז ). א"רמ(עד ). א"רמ( נה :ג

  ו, קכא

  ).ז"ט(ריד ). ח"ך ופר"ש(י - קט). ז"וט(קח ). ז"ך וט"ש( פג :ג

  ז, קכא

  ).ך"ש(רלה ). א"רמ(קח . ח- צז). א"ורמ( עו :ג

  קכב

  ).מ"ד( שמה :ב

  ).ח"ב( רלא :ג

  ב, קכב

  . שע:ב

  .רלו. רלא.  קכד:ג

  ג, קכב

  ).א"רמ(שסח ). כ"ך ונקה"א וש"רמ( שמה :ב

  ו, קכב

  . שסז:ב

  יא, קכב

  ).ך"א וש"ורמ( פ :ג

  כ, קכג

  ).ז"ט(מא : ה

  א, קכד

  ).א"רמ( רעא :ב

  ז-ו, קכו

  ).ך"א וש"ורמ( רכז :ד

  ג, קכז

  ).א"רמ(שם ). א"רמ( צד :א

  קלב

  ).י"ב(סו ). י"ב( סד :ג

  א, קלב

  ).בית הילל( תא :א

  . קנה:ב

  ).ך"ה וש"ב( כט :ג

  ב, קלב

  ).ך"ז וש"וט( יא :ג



קעח  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  ד, קלב

  .סו.  סג:ג

  ז, קלב

  . רכח:א

  קלד

  ).י"ב(תג ). פרישה(רצ ). י"ב(קח ). י"ב( פג :ב

  ב, קלד

  ).ך"וש(ג - תב. שצג). ך"וש(רצ ). א"רמ(רעא ). ך"וש(עה .  ו:ב

   ג,קלד

  .תח.  שצט:ב

  ה, קלד

  ).א"רמ(תז ). ך"וש(שצט ). א"רמ( ערב :ב

  . רכז:ד

  יג, קלד

  .פה.  פג:ב

  קלה

  ).י"ב(ד - רג). טור( קכא :ג

  ד, קלה

  . קפ:ג

  ו, קלה

  ).א"רמ( קפ :ג

  ח, קלה

  ).ך"ז וש"ט( רז :ג

  יב, קלה

  ).א"רמ( עט :ב

  ).ך"ש(רל ). א"רמ(רכט ). ך"וש( קפ :ג

  יג, קלה

  ).ך"ש( שמו :ב

  . קצ:ג

  יד, קלה

  .קלה. קא.  פז:ג

  טו, קלה

  ).ך"ז וש"א וט"רמ(קצ . קפא- קעח). ז"ט( קכג :ג

  א, קלז

  ).ך"ש( שמו :ב

  ).ך"א וש"רמ( קפז :ג

  ב, קלז

  ).ז"ט(  רנא :ג

  ד, קלז

  . ערב:ב

  א, קלח

  . קפ:ג

  ח, קלח

  ).ך"ש( לג :ד



קעט  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  קמב

  ).טור(רלה ). י"ב(רלא ). טור( ריד :ב

  ג, קמב

  ).ך"ש(רפו ). כ"ז ונקה"ט(ו - רלה). ך"ש(רלב ). ז"ט(רלא ). ז"ט( ריד ).ך"ש( ריב :ב

  ).ז"ט( סא :ג

  ד, קמב

  ).ט"ך ובאה"וש(ד - רלג). ך"ז וש"ט(רלא ). ך"וש(רטו ). ז"ט( רי :ב

  ו, קמב

  ).ז"וט( רלא :ב

  ז, קמב

  ).ך"ז וש"וט(רלד . רטו). ז"ך וט"וש(ד - ריג). ז"ט( רי :ב

  יא, קמב

  . סא:ג

  ד, קמו

  ).ך"ש(רלה ). ך"ש(כח  ר:א

  יד, קמו

  . רכט:א

  . רכח:ב

  ג, קה

  ).ך"א וש"רמ(ס -  רנט:ד

  א, קעד

  ).ך"וש( כב :ג

  ד, קפא

  . שסט:ד

  ד, קפח

  ).א"רמ(פא ). א"רמ( נט :ד

  א, קצ

  ).ש"תוה( קסה :א

  כה, קצ

  . שלח:א

  מג, קצ

  ).ופרי דעה( שלט :א

  מו, קצ

  ).ז"ט( שכט :ד

  כ, קצח

  ).ז ונקודת הכסף"ט( שסט :ד

  א, רא

  . קכז:ד

  ריד

  ).ח"י וב"ב( שפו :ד

  א, ריד

  ).ך"ש(תו . ז-  שפו:ד

  ב, ריד

  ).ך"ש(שפו . שפא). ך"וש(ז -  שעו:ד

  .קצט: ה



קפ  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  א, רטו

  ).ך"א וש"רמ(רעט : ה

  ב-א, רטז

  ).כ"ך ונקה"וש(ד - קסג). ך"ש( קנג :ב

  ב, רכא

  . סב:ג

  ז, רכא

  ).ך"ש( תכט :א

  ה-ד, רלו

  .רעח: ה

  ב, רלט

  . רחצ:ג

  ו, רלט

  ).ך"וש(רפ : ה

  רמ

  . סו:הג

  ך"כללי ההוראה שבש, רמב

  .שצ. ז-  רפו:א

  .קח.  עד:ב

  . תלה:ד

  ב, רמג

  . טו:א

  יח, רמו

  .ט-  קפח:ב

ר  

  . טז:א

  ה, רו

  ).א"ורמ( טו :א

  ז, רח

  . שנג:א

  רסא

  . קד:א

  ג, רסה

  ).א"רמ( קג :א

  רסז

  ).י ודרישה"ב( רכו :א

  כב, רסז

  . ח:ג

  סד, רסז

  . רכו:א

  רפט

  ).ה"ב( פג :א

  ג, רצג

  ).בית לחם יהודה(צט ). ך"ש( יח :ב



קפא  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  יג, רצד

  ).א"ורמ( מה :ג

  ג, )'הא(רצז 

  . ה:ד

  טו, )'הא(רצז 

  .קפה: ה

  ד, )'הב (רצז

  ).ך"ש( סג :ג

  א, שה

  . תא:ד

  ח"ס, שה

  . כד:ג

  יח, שה

  . תא:ד

  כב, שה

  . תא:ד

  שט

  ).טור(שכח ). טור( שכה :ג

  ב, שט

  ).ז"ט( שכח :ג

  שכ

  ).טור(שיא ). ורט( י :ג

  ג, שכ

  ).ך"ש( שט :ג

  ו, שכ

  ).ז"ך וט"ש(תלא ). ז"ך וט"ש( תכב :א

  ).ז"א וט"ורמ(שיא ). ך"וש(ט - שח). ז"ט(טו ). ך"ז וש"ט( ט :ג

  שכב

  ).טור( קכט :ד

  ג, שכב

  . קכח:ד

  ד, שכב

  . קכ:ד

  ה, שכב

  .קכח. קיג.  קח:ד

  שכג

  . קפ:ב

  ).א"ורמ(קכט ). א"ורמ(י -  קט:ד

  שכד

  ).דרישה(ט -  קיח:ד

  ג, שכד

  .ב-  מא:ד

  ט, שכד

  ).ך"ז וש"וט(צג ). ך"ש( פט :ב

  ).ז"ט(יא .  ח:ד



קפב  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  יא, שכד

  ).ך"ז וש"וט(תכט .  רסא:ד

  יב, שכד

  .ט-  קיח:ד

  יד, שכד

  .קכ.  צה:ד

  שכה

  ).י"ב(קיד ). מ"ד( קיא :ד

  א, שכה

  .קטז). ך"וש(קיג . קז.  קב:ד

  ב, שכה

  .קיא.  קט:ד

  א, שכו

  ).ונקודת הכסף(קיט ). ת הכסףנקוד(קטו -  קיד:ד

  ב, שכו

  .קיג). ך"ש( קה :ד

  ד, שכו

  ).ז"ך וט"א וש"ורמ( קיג :ד

  ה, שכו

  .קיז.  קב:ד

  ג, שכח

  ).א"רמ( קכו :ד

  ט, שכט

  ).ך"ש( קלה :ב

  ט, של

  . מט:ד

  כה, שלא

  .קטז.  קט:ד

  לב, שלא

  . קי:א

  מו, שלא

  . קכב:ד

  ח, שלא

  . קיח:ד

  קמד, שלא

  .תמא.  ל:א

  .ג-  ב:הג

  ד, שלד

  ).ך"וש( שסח :ד

  ה, שלט

  . עב:ד

  כח, שמ

  ).לבוש( נה :ד

  ג, שח

  ).א"רמ( יז :א



קפג  )העזר אבן(מפתח ענינים 

  ד, שעו

  . יז:א

  א, שפ

  .ו: ה

  ב, שפז

  ).ך"וש(ז - ו: ה

  א, שצט

  .ז: ה

  א, ת

  .ז: ה

  ה, תא

  . יח:א

  ו, תא

  ).א"רמ( יז :א

  יב, תב

  ).א"רמ( כ :א

  אבן העזר
  יד, ה

  ).ש"ב( יג :ג

  א, כח

  ).מ"וחש "א וב"רמ( שצו :א

  יב, כח

  .תד). א"רמ(תג ). מ"ח( שצו :א

  יט, כח

  . נז:ד

  ב, ה

  .ג-  תיב:ד

  א, סא

  ).א"רמ( כ :א

  ט, סב

  ).א"ורמ(ס : ה

  ז, צב

  . רלב:א

  ב, קמג

  . כה:ג

   משפטחושן
  א, יט

  . תנב:א

  ב, כה

  ).ך"וש(תכח ). ך"וש( שט :א

  ).ך"וש(קסא -  קס:ב

  ).א"רמ( רסא :ג

  מ, סו

  ).ך"ש(תכו ). ך"וש(ז -  שפט:א



קפד  )משפט חושן(מפתח ענינים 

  א, סט

  ).ך"א וש"רמ( רפח :ג

  ב, עב

  ).ך"וש( תכג :א

  .קסא). ך"ש( קנ :ב

  כו, עב

  ).ך"וש( תיב :א

  יז, עג

  ).ך"וש(תכא ). א"רמ(ב - תיא). ך"וש( תז :א

  ב-א, קיז

  . תטו:א

  קכג

  ).ך"ש( יג :ג

  יד, קכג

  ).ך ותומים"וש(לא - תל). תומים(תיז ). ך"ש( שפח :א

  יט, קכו

  ).ך"וש( שו :ג

  ב, קכט

  . שה:ג

  ה, קכט

  ).ך"א וש"רמ( שו :ג

  קמו

  ).ח"ב( תנג :א

  ב, קמו

  ).ך"ז וש"ט( תנג :א

  ה, קו

  ).א"רמ( כו :ג

  ב, קסג

  ).א"רמ( טו :א

  א, קפח

  .ע.  יג:ג

  קצ

  ).טור( עדר :ג

  י, קצ

  ).א"ורמ(ד -  רעג:ג

  טו, קצ

  . רעז:ג

  קצב

  ).י"ב( שפז :א

  א, קצב

  . שיב:ג

  טז, קצב

  . שיב:ג

  קצד

  ).ח"ב( שפז :א



קפה  )משפט חושן(מפתח ענינים 

  ).ח"ב( טז :ג

  א, קצד

  ).ך"ש(תלא ). ך"וש(תכב . תיז). ך"ז וש"א וט"ורמ(ח -  שפז:א

  ).ך"ע וש"א וסמ"רמ(רפז ). ע"א וסמ"ורמ(מז ). א"ורמ(טז ). ך"ש( יא :ג

  ג, קצד

  ).ך"ש( יא :ג

  א, קצה

  . תיז:א

  ט, קצה

  )..ך"ע וש"א וסמ"ורמ(ח - שפז.  רצב:א

  ).ע"א וסמ"רמ(רפז ). ע"וסמ( מז :ג

  ב, קצז

  . ח:ג

  קצח

  ).י"ב( קסו :ב

  א, קצח

  . סח:ג

  ט, קצח

  . ח:ג

  טו, קצח

  . קסו:ב

  א, ר

  . רעו:א

  . רפב:ג

  ז, ר

  ).ע"וסמ( רפב :ג

  ב-א, רא

  ).ע"סמ(רחצ ). ע"וסמ(טו -  יד:ג

  א, רב

  . תיז:א

  ).ך"א וש"רמ(  רפו :ג

  ב, רב

  ).ך"ש( רצה :א

  יב, רה

  . תיז:א

  . רפד:ג

  רו

  ).י"ב(ג -  רפב:ג

  ו, רז

  . כה:ג

  ז, רז

  . רפג:ג

  ט, רו

  . תכא:א



קפו  )משפט חושן(מפתח ענינים 

  רז

  ).ג"י וכנה"ב( תכח :א

  ט, רז

  ).א"ורמ(ח - תכז). ע"סמ(תכז ). א"ורמ(תי .  תח:א

  יד, רז

  ).ע"סמ(תכז ). ע"וסמ( תח :א

  ב, רמא

  . רעח:א

  ה, רמג

  ).שם( יג :ג

  טו, רמג

  . סז:ג

  ד, רס

  ).ך"וש( רצד :א

  ה, רס

  ).ך"וש( לו :ג

  טז, רסז

  ).א"מר( קסא :ב

  רסח

  ).מ"ד( ערה :א

  ג, רסח

  ).ך"א וש"ורמ(ח -  שצז:א

  ד, רסח

  ).ך"ע וש"סמ( רעו :א

  ז, רעג

  ).ע"וסמ( רכג :ב

  ט, רעג

  . רכו:ב

  י, רעג

  .ב- רכא.  קצט:ב

  ו, רעו

  ).א"רמ( רלה :א

  ח-ו, רעז

  . תא:ד

  רצ

  ).טור( קנט :ב

  ז, רצ

  . קס:ב

  טו, רצ

  . ריג:א

  כ, רצ

  . קס:ב

  א, רצא

  ).ך"ע וש"וסמ( קנט :ב



קפז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, רצא

  . שסח:א

  ח, רצא

   קנח:ב

  ז, רצב

  . שסב:ג

  טו, רצב

  . קמו:ב

  יז, רצב

  .קס.  קמט:ב

  שא

  ).י"ב( שסד :א

  א, שא

  ).ך"ש(תכו . תכג). ך"א וש"ורמ(שפט .  שסד:א

  ד, שא

  . שסד:א

  ג, שג

  . קנא:ב

  ח, שג

  . קנח:ב

  יג, שמו

  . יא:א

  א, שסג

  . שעז:א

  . שכא:ג

  א, שפב

  . רלה:א

  ד, שצו

  ).ע"וסמ( קנט :ב

  א, תו

  ).קצות החושן(ט -  תמח:א

  ר הזקן"שלחן ערוך אדמו

  .צויין עליהם בסימנים אחרים שבמקוםנסמנו רק 

  כללי

  ).זמן עריכתו( תמ :א

  ).מ ממה שפסק כאן"חזרה בחו(קמו ). ל"כנ(קכח . סא). א"ב וקו"מהדו( מו :ב

ת "ת'  הל.והקדמת רבינו האמצעי, ני הגאון המחברהקדמת ב. הלכות פסח הן הראשונות שנכתבו ושנדפסו( א :הג
  ).י רבינו בעצמו"נ נדפסו ע"וסדר ברה

  אורח חיים
  ב ז"מהדו, א

  .נה: ה

  ב ד"מהדו, ב

  . לז:הג



קפח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ק ג"מהדו, ד

  .קמה. נו: ה

  ק י"מהדו, ד

  . לז:הג

  ב א"מהדו, ד

  .קמה. נו: ה

  ג, ז

  .קמג: ה

  יא, ח

  . קג:א

  .צח: ה

  כא, ח

  .פו.  פג:א

  . רמ:ב

  .ז-  קה:ד

  . קלח:הג

  כב, ח

  .צ.  פב:א

  א ה"קו, ח

  .צ.  פג:א

  ג, יא

  . צו:ד

  ד, יא

  .שעא. קפא-  קפ:ד

  ו, יא

  .כה: ה

  ב-יא, יא

  .נד-  נ:ד

  א ב"קו, יא

  . קפ:ד

  א ג"קו, יא

  . נד:ד

  ד, יג

  . קפו:ב

  ה-ד, יד

  . קמג:א

  .טז: ה

  ו, יד

  . נז:ד

  ט, יד

  .שט.  שב:א

  . נא:ד

  א, טז

  .לו: ה



קפט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, יז

  .לח: ה

  ד, יז

  .לו: ה

  ג, יח

  . ח: ה

  ו, יח

  . נ:א

  ז, יח

  . פ:א

  א, יט

  . עז:א

  א, כא

  . רטז:ב

  .קיט: ה

  ב, כה

  .סד.  נז:א

  יג, כה

  . פו:א

  יז, כה

  .קעא: ה

  יח, כה

  .פו. ג-  פב:א

  . קו:ד

  .קעט: ה

  יט, כה

  . פב:א

  כ, כה

  . פב:א

  .קעט: ה

  כא, כה

  . פד:א

  ו-לה, כה

  .ד- נג. נא-  נ:ד

  ב, ל

  . נ:א

  ב, לא

  . שעב:ד

  .קסא: ה

  ח, לב

  .טו: ה

  יב, לב

  .שעב. קפ.  קעז:ד

  יז, לב

  . רנא:ד



קצ  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  לא, לב

  . צו:ד

  סג, לב

  . רחצ:ב

  .קלה. כה: ה

  עה ,לב

  . שכח:א

  .ל-  כט:ד

  ו, לג

  .קסא: ה

  ב, לו

  .רסח: ה

  ג, לז

  .לז: ה

  ז, לח

  . קפח:ב

  ט, לח

  . קפט:ב

  א, לט

  . קעו:ד

  .רלז: ה

  ה, מ

  .קיד.  נז:ב

  י-ט, מ

  .קמה: ה

  א, מב

  . קמג:ד

  ד, מב

  . קכו:ד

  א, מד

  . עד:א

  ג, מו

  . פ:א

  ה, מו

  .נח: ה

  יא, מו

  . תמו:א

  . יב:הג

  ב, מז

  . רמד:א

  ז, מז

  . פב:א

  .קעט: ה

  א, א

  . כב:א



קצא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ג, א

  . קס:הג

  יג, ג

  .רלה: ה

  יח, ג

  .קלו: ה

  כב, ג

  . יח:הג

  א, ד

  .רמב: ה

  ד, ד

  . יז:א

  ו, ה

  . קעו:ד

  יא, ה

  . קעו:ד

  יד, ה

  . כז:ג

  ג, ז

  . קעא:הג

  ב, ח

  . נ:א

  ג, ח

  . תמה:א

  . קמב:ב

  . י:הג

  ו, ח

  . נ:א

  ד, ט

  .צז: ה

  ו, ט

  .סה: ה

  ב, ס

  .קסא: ה

  ג, ס

  .נח: ה

  ה, ס

  .קצ. קפז: ה

  כה, סא

  .צז: ה

  א, סב

  .רעג: ה

  א, סג

  . נב:הג. קלג: ה



קצב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, סג

  .נט. טז: ה

  יב, סו

  .קסא: ה

  א, סז

  .פד.  עז:הג

  א, סח

  .רמה: ה

  ב, סט

  .רלה: ה

  א, ע

  .טז: ה

  ה, ע

  .עג. ס. נה.  נב:א

  . תה:ד

  ב, עב

  .ה-  קמד:ב

  י, עו

  . שכח:ד

  ב, פז

  . רג:ג

  א א"קו, פז

  . רט:ג

  א, פח

  . קכז:ד

  א, פט

  .תמה.  סו:א

  . קמב:ב

  . סה:ד

  . י:הג

  ב, פט

  .סו.  לה:א

  . קלא:ד

  ז-ו, פט

  .עב.  ס:א

  י, צ

  . נח:א

  ה, צב

  .קמה. נה: ה

  ו, צב

  .ונ: ה

  ג, צז

  .נו: ה

  ב, צט

  .עב: ה



קצג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ד, צט

  . לו:הג. כד: ה

  ה, קא

  . ריז:א

  ב, קד

  .קלט. קלו.  פג:א

  . סט:ג

  ג ,קד

  .קלט. קלו.  פג:א

  ב, קו

  .רלח: ה

  ג, קו

  .לד: ה

  ד, קו

  .עב. סח.  ס:א

  ד, קי

  . תמו:א

  . יא:הג

  ח, קיד

  .סה: ה

  ד, קכד

  . שסז:ד

  ג, קכח

  . רמח:ב

  ס, קכח

  . רט:ב

  ה, קלא

  . סו:א

  .ח: ה

  א, קו

  . קפח:ב

  ב, קח

  .רנו. ריד. פו: ה

  ג, קח

  . נג:הג. פה. נז: ה

  ד, קח

  .רנז.  רנה:ד

  יא, קח

  . צז:א

  יג, קח

  .קמה: ה

  טז, קח

  .פב. פ.  עה:א

  . רלט:ב



קצד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  כג, קט

  . קכז:ד

  טו-יד, קס

  .רלח.  רלה:ד

  א, קסא

  . נח:ד

  ח, קסא

  . שפב:ד

  ה, קסב

  .קמה: ה

  א, קסד

  .ריד. קמה: ה

  ב, קסד

  .ד- ריג. קמד: ה

  ג, קסז

  . נד:הג

  ד, קסז

  .קנח. קנד: ה

  ז-ו, קסז

  .קלה. קכא.  לז:הג. רסג. קעא. קנ: ה

  ח, קסז

  . קמ:הג. קסו: ה

  ט, קסז

  .צ.  פב:א

  . קז:ד

  .קעט: ה

  י, קסז

  . צ:א

  .קסא: ה

  יב, קסז

  . רמא:ב

  טו, קסז

  . סז:הג

  יח, קסז

  .צט: ה

  כ, קסז

  .קמז: ה

  כב, קסז

  . קפד:הג

  כג, קסז

  .עדר. רעא: ה

  א, קסח

  . נד:הג. קב: ה

  ו, קסח

  .קב: ה



קצה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, קסח

  .קסד. קנד: ה

  ח, קסח

  . צ:ב

  .רפג: ה

  ט, קסח

  . קצא:ד

  יא, קסח

  . קסט:ב

  . תטו:ד

  יב, קסח

  . צ:ב

  . רח:ד

  יג, קסח

  .רא-  קצט:ד

  יח, קסח

  . קע:ב

  . קטו:ג

  .רו.  רא:ד

  יט, קסח

  . תיז:ד

  כב, קסח

  .ב- רא.  קצט:ד

  א ד"וק, קסח

  .רו. ב-  רא:ד

  .קצג: ה

  . קלג:הג

  א ח"קו, קסח

  . רט:ד

  ח, קע

  .כט: ה

  ג, קעד

  .סג: ה

  ד, קעד

  .עד: ה

  ה, קעד

  .פ. עג. סב. כ: ה

  ו, קעד

  .ט- סז: ה

  ז, קעד

  .קמג. ט- סז: ה

  ח, קעד

  .ט- סז: ה

  י, קעד

  . קו:ד



קצו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יא, קעד

  . מג:הג

  א ז"קו, קעד

  .סט: ה

  א, קעז

  .ה- רסד. פד. פ. ט- סז: ה

   ב,קעז

  .ה- רסד. פב: ה

  ה, קעז

  . קה:ד

  ו, קעז

  .קכג: ה

  ד, קעח

  .רעז. רלט: ה

  ו, קעח

  .רעז. רלט: ה

  ז, קעח

  .ריג. קמד. ח- קלז. פד: ה

  ב, קעט

  .ריב: ה

  ד, קעט

  .ריב: ה

  ה, קעט

  .ג- ריב. קמג: ה

  ו, קעט

  .ריג: ה

  ז, קעט

  . קו:ד

  ד, קפ

  .קכג: ה

  ו, קפ

  . צז:א

  . רכז:ג

  א, קפא

  .קע: ה

  א, קפב

  .רסח. ל- רכט. ריז. רטז :ה

  ב, קפב

  .רסח. פ. מה: ה

  ג, קפב

  .ח- מז: ה

  ד, קפב

  . לו:הג. לה. כג: ה

  ז, קפב

  . לח:הג



קצז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, קפג

  .ז-  לו:הג. קכד. לה: ה

  ב, קפג

  . רה:ג

  .רל: ה

  ג, קפג

  .ד- כג: ה

  ד, קפג

  . לו:הג. לה: ה

  ז, קפג

  . שעא:ד

  . לז:הג. רסג: ה

  ח, קפג

  .קכ.  לח:הג

  ט, קפג

  .כט: ה

  יא, גקפ

  . קס:הג

  טו, קפג

  .רמ: ה

  א, קפד

  .רעז. רלט. קמג. ע. סז: ה

  ב, קפד

  .רפו: ה

  ג, קפד

  . קנה:ד

  .פא. ע: ה

  א, קפה

  . רג:א

  .רעג: ה

  ב, קפה

  . נח:ד

  ב-א, קפו

  .רלו: ה

  ג, קפו

  .ז- רלה. לז: ה

  א, קפח

  . קנח:הג

  ג, קפח

  .קסא.  קס:הג

  י, קפח

  . קסט:ב

  . קלב:הג. ז- קצג: ה

  ד, קפט

  .ז כ:ג



קצח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, קפט

  .קעז.  קסא:הג. רמה: ה

  א, קצ

  . פב:א

  .קמא- קמ. קלח: ה

  ד-ב, קצ

  .לב. כז: ה

  ה, קצ

  .לה. לב: ה

  ו, קצ

  .קנח. ט- כח: ה

  ד-ב, קצו

  .נד-  נ:ד

  ז, קצו

  . פח:א

  א, קצז

  .רלח: ה

  ו, קצז

  .עדר: ה

  ו, קצז

  . צב:א

  ט, קצז

  .רד. קפה: ה

  ב, קצט

  . צח:ב

   ד ,קצט

  . יט:הג

   י-ט ,קצט

  .עו ק:ד

  ג, ר

  .ריג: ה

  א, רא

  .רלג: ה

  ד, רא

  .רמ: ה

  יב, רב

  . ד:ד

  .מא: ה

  יז, רב

  . ג:ד

  רג

  .עח: ה

  ב, רד

  .קז: ה



קצט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ד, רד

  .ה-  ד:ד

  ח, רד

  .מ: ה

  ט, רד

  .מב. ד- כג: ה

  י, רד

  .כא.  יט:ב

  . לו:הג .מב. ד- כג: ה

  יא, רד

  . רלד:ד

  .מב: ה

  טו, רד

  .קפח: ה

  ב-א, רה

  .קפד. פג. ט- עח: ה

  ג, רו

  .נד :הג

  ח, רו

  . קלה:הג. קנ: ה

  ט, רו

  . רמ:ב

  . קה:ד

  . קלח:הג

  יד, רו

  . עא:ד

  ג, ריב

  . קמב:הג. קע: ה

  א, ריג

  .סז.  לה:הג. קכג. מז: ה

  ד, ריג

  . צ:א

  ו, ריג

  . פח:א

  .צח: ה

  ז, ריג

  . קג:א

  . קד:ד

  ב, רטו

  . צח:ב

  .ערה: ה

  ד, רטו

  . קד:ד

  .פה: ה



ר  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, רמב

  .בקל. מז.  מה:הג. ה- קצג. מח: ה

  ד, רמב

  . טז:א

  א א"קו, רמב

  . קלב:הג

  א, רמג

  .ע.  יג:ג

  . שעב:ד

  ג, רמג

  . שעג:ד

  ג, רמד

  . רכג:ב

  יב, רמד

  . שעג:ד

  ג, רמה

 . מו:ג
  יב, רמה

  . נא:ג

  טו, רמה

  . מו:ג

  ד א"קו, רמה

  .סג.  כג:ג

  ב, רמו

  . ג:ג

  ז, רמו

  . רסד:ג

  ט, רמו

  .רכו. רכד. כא- ריז.  קצט:ב

  .רסד. מט.  כו:ג

  יא, רמו

  .רכו. רכד. כא- רכ.  ריז:ב

  . רסד:ג

  א ג"קו, רמו

  .תיד.  שסה:א

  א ב"קו, רמז

  . רסא:ג

  א, רמח

  . קצא:ב

  ב, רמח

  . שעו:ד

  .קצט: ה

  ה, רמח

  . רפ:א



רא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, רמח

  . קצא:ב

  א א"קו, רמח

  . לג:א

  .רעז. ו-  קפה:ב

  .קצט: ה

  א ו"קו, רמח

  . שעג:ד

  ג, רמט

  . קנה:ד

  ח-ו, רמט

  .ה-  קפד:ב

  .תיא.  תז:ד

  ט, רמט

  . תח:ד

  יב, רמט

  .תד.  ת:ד

  יג, רמט

  . כ:א

  . שפז:ד

  א א"קו, רמט

  .שפד.  שעו:ד

  א ג"קו, רמט

  .עב: ה

ג, ר  

  . מ:ד

ד, ר  

  . פט:א

  . קפב:ד

  א, רא

  . שסח:ד

  ג, רא

  .ו-  שעה:ד

  ד, רא

  . שסח:ד

  ה, רא

  . שעג:ד

  א א"קו, רא

  .סו.  ס:א

  יג, רב

  . שצא:ד

  א ה"קו, רב

  . סג:ג

  ב" מהדו,רב

  . שנו:א



רב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .סב.  ח:ג

  י, רג

  . קיא:ג

  כא, רג

  . שעג:ד

  כד, רג

  . שצב:ב

  כו, רג

  . קצא:ג

  א ג"קו, רג

  . שכח:ב

  א יא"קו, רג

  .שעה. קצא. קעב.  קכז:ג

  ז, רד

  . קסג:ג

  ט, רד

  . קסג:ג

  י, רד

  . סט:ד

  י, רז

  . קיא:ג

  ב, רט

  . קפב:ב

  א ג"קו, רט

  . קפב:ב

  ב"מהדו, רט

  . שג:א

  ה, רס

  . קפ:ב

  .קטז.  קי:ד

  א ב"קו, רס

  . קטז:ד

  א, רסא

  . קעה:ב

  . כ:ג

  .ע- סט.  סה:ד

  ב, רסא

  .קפ.  קעה:ב

  . כ:ג

  ה, רסא

  . קמב:ב

  . קנה:ד

  ו, רסא

  . סה:ד



רג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, רסב

  . כ:הג. א: ה

  ד, רסג

  .מט: ה

  ה, רסג

  . קה:ד

  ו, רסג

  . קמב:ב

  יא, רסג

  . פ:א

  טו, רסג

  .צא.  פח:א

  . קה:ד

  א ג"קו, רסג

  .קג.  פ:א

  . רנג:ב

  . שעב:ד

  א ה"קו, רסג

  .קד.  צא:א

  . קה:ד

  ו, רסד

  . קיג:א

  ה, רסה

  . קכה:ד

  ט, רסו

  . סח:ג

  ג, רסז

  .ד: ה

  ד, רסז

  . ס:א

  יב, רסח

  .נז: ה

  ג, רסט

  . תיט:ד

  .רעו. לז. לג: ה

  א, רעא

  . לט:הג

  ב, רעא

  .קא: ה

  ד, רעא

  . לט:הג

  ה, רעא

  . מא:הג

  ז, רעא

  .רעג. רלה: ה



רד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

   ט,רעא

  .ה-  תכד:ד

  .רעו. רסו. סא. ד: ה

  י, רעא

  .ו-  תכה:ד

  יא, רעא

  .ו-  תכה:ד. פד: ה

  יב, רעא

  .ו-  תכה:ד. ריח. ס: ה

  טז, רעא

  .נד: ה

  יז, רעא

  .כא-  כ:הג. קכב. קא- ק. א: ה

  יח, רעא

  . רה:ג

  .מג. ח-  לו:הג. ער. קכד. נא. לה: ה

  יט, רעא

  .מב.  לה:הג. נז: ה

  כ, רעא

  .כג: ה

  כג, רעא

  .ונ: ה

  כד, רעא

  .כח. כו: ה

  כה, רעא

  .לב: ה

  כו, רעא

  .נט: ה

  כח, רעא

  .ער. לה. לג. כג: ה

  כט, רעא

  .לג: ה

  א ג"קו, רעא

  . תכד:ד

  ד, ערב

  .מ: ה

  ו, ערב

  . לו:הג. כד: ה

  ז, ערב

  .רלה.  רלג:ד

  .מג. מא: ה

  ט, ערב

  .מ: ה

  י, ערב

  .מז. מה: ה



רה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יא, ערב

  .רסח. ג- רסב. מו: ה

  יב, ערב

  .ריב. לב: ה

  יג, ערב

  .קמג. סט. סז: ה

  א א"קו, ערב

  .מה: ה

  א ב"קו, ערב

  .לב: ה

  א, רעג

  .רעו: ה

  ה, רעג

  .רנג. קא: ה

  ו, רעג

  .רעו. ערב: ה

  ז, רעג

  .רנג: ה

  ח, רעג

  יה. כט: ה

  ט, רעג

  .רנג: ה

  ב, עדר

  .רסח. נ- קמט. קב: ה

  ג, עדר

  .קנח. קנד: ה

  ד, עדר

  .ק- צט: ה

  ב, ערה

  . עח:ג

  ד, ערה 

  .עד.  נט:א

  י, ערה

  .נח: ה

  א ג"קו, ערה

  .נח: ה

  א, רעו

  . פ:ד

  ז, רעו

  . קעו:ד

  א, רעט

  . קסז:ב

  ה, רפב

  .רלה: ה



רו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יד, רפד

  . יז:א

  א א"קו, רפד

  .קסא: ה

  ד, רפו

  . נב:א

  . תה:ד

  א א"קו, רפו

  . סד:א

  ג, רפח

  .כא-  כ:א

  ב, רפט

  .נד: ה

  ג, רצ

  .ג-  יב:א

  . רס:ג

  ב, רצא

  . קסח:ב

  ז, רצא

  .ע-  קסט:ב

  .תיד. ה-  רד:ד

  א א"קו, רצא

  . ס:א

  . קלא:ד

  ו, רצב

  . כט:א

  ז, רצב

  . יז:א

  ז, רצד

  .ריח: ה

  ב, רצו

  . לז:הג

  יא, רצו

  .רסג. נח: ה

  יג, רצו

  .ריז. סג. ס: ה

  טז, רצו

  . קלה:הג

  יז, רצו

  .רעו: ה

  יט, רצו

  . נח:ד

  .לח. טז: ה

  א א"קו, רצו

  .רסח. רסד: ה



רז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א ב"קו, רצו

  .ריט: ה

  א, רצז

  .נט: ה

  ו, רצז

  . רטז:ב

  .קיט: ה

  ט-ח, רצז

  .ערב: ה

  א ב"קו, רצז

  .ערב: ה

  א, רחצ

  .נח: ה

  ו-ד, רחצ

  . קיג:א

  . נא:הג

  ח, רחצ

  . רו:ב

  .צח: ה

  א, רצט

  .סא: ה

  ב, רצט

  .סג: ה

  ד, רצט

  .סב: ה

  ו, רצט

  .ריז: ה

  ז, רצט

  .רטז. סא: ה

  י, רצט

  .קכט: ה

  יא, רצט

  .נח: ה

  יד, רצט

  .ה-  צד:הג

  א ג"קו, רצט

  .קסא: ה

  א ד"קו, רצט

  .רטז: ה

  א ב"קו, שא

  . קעד:ב

  . יט:ג

  ה, שב

  . שלג:ג



רח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א א"קו, שב

  . סה:ב

  ג-א, שג

  . רנז:ג

  כח, שה

  . מג:ד

  לח, שה

  . שפז:ד

  ד, שו

  . קעה:ב

  . כ:ג

  . שעג:ד

  ה, שו

  .רנב.  קעה:ב

  . כ:ג

  יב, שו

  . רנב:ב

  יד, שו

  . קעה:ב

  טו, שו

  .ה-  קעד:ב

  . שיב:ג

  טז, שו

  . קעה:ב

  . כ:ג

  יח, שו

  . צט:ד

  כד, שו

  . רנב:ב

  א א"קו, שו

  . רס:ד

  י, שז

  . ע:ד

  יב, שז

  .רנא.  קעח:ב

  .רסה.  קסד:ד

  יח, שז

  . מ:ג

  כב, שז

  . עח:ג

  לה, שז

  . קעו:ב

  . סג:ג

  . שעג:ד



רט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ח-לו, שה

  . סג:ג

  ט, שח

  . קפא:ב

  . קכו:ד

  טז, שח

  .שסז.  קסו:ד

  ס, שח

  .ב-  קפא:ב

  . קכה:ד

  עב, שח

  . עדר:ב

  .ה קכ:ד

  עח, שח

  . קכה:ד

  ז, שט

  . קכה:ד

  יא, שט

  . קכו:ד

  ח, שי

  . קכה:ד

  י, שי

  . קכה:ד

  ב, שיא

  . קפו:ב

  יד, שיא

  .רנד. ב-  קפא:ב

  יז, שיג

  .קיד.  נז:ב

  א, שיד

  . שלב:ג

  יא, שיד

  .רכב: ה

  ג, שטו

  . שס:א

  ו, שטו

  . שס:א

  א, שיח

  .פ.  נו:ד

  ח, שיח

  . רנח:ג

  יא, שיח

  . קכז:ג

  .רב: ה



רי  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יב, שיח

  . שכח:ב

  .קלב.  קכד:ג

  .תלז.  רט:ד

  יז, שיח

  . קיג:ג

  יט, שיח

  . שמז:ב

  לא, שיח

  .שעג. ג-  קעב:ג

  ט ,שיט

  .רטז.  מג:ד

  יח, שיט

  .רלח.  קסו:ד

  יט, שיט

  . רנ:ב

  .שעה. ריג. קצ. קל. קכב.  קטו:ג

  כט, שיט

  .ט- רעח. רנא.  רמט:ב

  ג, שכא

  . יב:ב

  ו, שכא

  . קסו:ד

  ח, שכא

  . קסא:ג

  טז, שכא

  .קיז- קטז: ה

  ו, שכג

  . קעב:ב

  . קסז:ד

  ח, שכג

  . קעה:ב

  .שפה.  שלב:ג

  יא, שכג

  . קסז:ד

  ג, שכד

  . מא:ד

  .קטז: ה

  ה, שכד

  . קפ:ב

  ב, שכה

  .ז- קעו.  קעד:ב

  . שי:ד

  ג, שכה

  . קצא:ב



ריא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  . סג:ג

  . שי:ד

  ד, שכה

  .קעח.  קעד:ב

  ו, שכה

  . מח:ב

  . מא:ג

  ט, שכה

  . פ:ד

  טו, שכה

  . שכ:ד

  טז, שכה

  . פ:ד

  ז, שכו

  . שלב:ג

  ט, שכו

  .קטז: ה

  ב, שכח

  . קפז:ב

  . סט:ג

  . רס:ד

  טז, שכח

  . רסא:ד

  כא, שכח

  . שעא:ד

  כג, שכח

  . ע:ד

  ב, שכט

  . שכח:א

  ה, של

  . תג:ד

  ד, שלא

  . רעז:ב

  ז, שלא

  . רנב:ב

  ה, שלג

  . שעג:ד

  כו, שלד

  .קפא.  קעז:ד

  א, שלו

  . שלג:ג

  ח, שלח

  . קסו:ד

  ז, שלט

  . קעה:ב



ריב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, שמ

  . סה:ב

  ב, שמ

  .שסט.  קפ:ד

  ד, שמ

  . סה:ב

  . קלט:ד

  י, שמ

  . קלט:ד

  יז, שמ

  . שלג:ג

  ב, שמג

  .לח: ה

  ג, שמג

  . תיח:ד

  .לו: ה

  ה, שמג

  .ט-  סח:ג

  .תכא-  תיט:ד

  .לג: ה

  ז-ו, שמג

  .תכא-  תיט:ד

  י, שמג

  . קמ:ד

  ג, שמז

  . שע:ד

  ג, שמט

  . עא:ד

  ח, שז

  . קסא:ד

  ה, שסא

  . קמז:א

  ו, שסא

  . קז:א

  י, שסו

  .ג שכ:ב

  יג, שסו

  . ז:ג

  טז, שסו

  . פח:א

  יז, שסו

  . ריג:א

  יח, שסו

  .קסא: ה



ריג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  שסז

  .רעז.  רמב:א

  ג, שסח

  .ב- רפא. קסג: ה

  ד, שסח

  .קסא: ה

  א, שפ

  . קעה:ב

  ג, שצג

  . רטז:ב

  .קיט: ה

  י, שצז

  . כח:ג

  יט, שצז

  . שסח:א

  יג, שצט

  .כו: ה

  טו, שצט

  . צג:א

  ט, תה

  . נו:ד

  מין המצות, תכט

  .ז- לו.  לב:א

  .רמו. קיב. קי. פה. ד- כב. יז. ג-  א:ב

  .עח.  עד:הג. קעד. קסג. עז. לט: ה

  א, תכט

  . רלז:א

  . שסו:ד

  ב, תכט

  . רס:ג

  ט, תכט

  .תמה.  כט:א

  .תז. תד. ת.  שסה:ד

  . ט:הג. סו: ה

  יא, תכט

  . תז:ד

  טז, תכט

  . קעא:ב

  יט, תכט

  .רחצ.  קכו:א

  . קנב:ג

  .שמ. שכג. רפט. ער. רסא. רנג. רלב. רד. כז.  יט:ד

  א, תל

  . יח:א

  . ב:הג



ריד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תל

  . ג:הג

  ג, תל

  . תמא:א

  . ב:הג

  א, תלא

  .שעו. שנד. ט- ריח. קצז. ק. צח.  א:א

  .רסה. ז- רמו. רמא. קצד.  קצא:ב

  . קלא:ד

  ב, תלא

  .תנא. רכז. רא. ט- קצח. ב- קפא. קלג. ד- קיג. צג. ב-  א:א

  .ר. קצו. קצ. קפה. קנד. קמ. קלח.  סב:ב

  .רסח.  ג:ג

  .קכא. טז :ד

  ג, תלא

  .ג- שנב. ער. ה- רסד. רלח. קצז. קטז. קיד.  עה:א

  .ח- קצו. קפה.  ס:ב

  . רצג:ג

  .קפו. קפג.  קסא:ד

  ד, תלא

  .שצט. שנח. שכ. רצב. ער. רנא. רלח. רכג. רכ. ריא. רב. קצד. קלה. קכא.  קטז:א

  .רפט. רפא. רסג. רלט. ח- קצו. קפט. קיא. צו. סה.  יד:ב

  ה, תלא

  .רצג. ריט. קע. ט- קח. ו-  קה:א

  . קסז:ב

  . תה:ד

  ו, תלא

  . רצג:א

  א א"קו, תלא

  . רלט:ב

  א, תלב

  .תמג.  תלז:א

  . רמ:ב

  . ו:הג. קלג: ה

  ג, תלב

  .קפב.  קל:הג. נב: ה

  ד, תלב

  . תמג:א

  . ו:הג. קע. קנב: ה

  ה, תלב

  .רמא.  קצה:ב

  ו, תלב

  . תלז:א

  .ז-  קו:ד

  .קעט. קסא: ה



רטו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, תלב

  .קעז. קסד: ה

  ח, תלב

  .תמג. תלח. רסד.  רמ:א

  .תה. קפב.  מ:ד

  . ו:הג

  ט, תלב

  .רמט. ריח. קפג. קעו.  סה:ב

  י, תלב

  .שא. רצט.  רלט:א

  יא, תלב

  .תמב. תלז.  קצב:א

  . רה:ב

  . רכז:ג

  .ד-  ג:הג

  יב, תלב

  .נה: ה

  א א"קו, תלב

  .רלח.  לב:א

  .שיח. רמא. ה- קצד.  קסז:ב

  .קלג: ה

  א, תלג

  .תמג. תלז. רלז. ריח. נד.  מז:א

  . ו:הג

  ד, תלג

  . קמט:ד

  ו, תלג

  . מח:א

  . קסז:ב

  ז, תלג

  . רלח:א

  ח, תלג

  . ה:הג

  יב, תלג

  .שנא. רצט. רפ. רמד. קצו. צד. עה.  מא:א

  . קלט:ב

  . רפג:ד

  יג, תלג

  .רנ. רמד.  מא:א

  . קסז:ב

  יט, תלג

  .שמא. שיג. רכד.  מו:א

  .רלט.  סה:ב

  כב, תלג

  . רנג:ב



רטז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  כד, תלג

  .ח- שמז. של. שיט.  קצג:א

  כה, תלג

  .ח- שמז. שלב. של. שיא.  רמה:א

  .שעז. נו.  נא:ב

  . קנב:ג

  . רנ:ד

  כו, תלג

  .של.  שיט:א

  כז, תלג

  .שנא.  קצא:א

  .מ-  קלט:ב

  . רנ:ד

  כח, תלג

  .שנא. שכה. שיג.  קצ:א

  ל, תלג

  .שנא. שכו. ב- שכא. ג- רפב. רעט. ט- רנז. רמח. רלא. רכד. רו. מו. לח.  לו:א

  .רלט. קפה.  סה:ב

  . רסח:ג

  לב, תלג

  . רמט:א

  .רמז: ה

  לד, תלג

  .ח- רפז. רפג.  רס:א

  . ריט:ב

  . לא:ג

  לו, תלג

  .רצו.  רמא:א

  ט-לח, תלג

  . רצו:א

  מב, תלג

  . רסו:א

  א ג"קו, תלג

  .ש. ריח. קצו.  מא:א

  .רסו. קלט.  קכז:ב

  . רפג:ד

  א ד"קו, תלג

  .שס. שכא. ריד.  קצג:א

  א ה"קו, תלג

  .שכו. שכב. שיז.  רמה:א

  א ו"קו, תלג

  .שלג.  שיח:א

  . רנ:ד

  א ז"קו, תלג

  .מ-  קלט:ב



ריז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א ט"קו, תלג

  .רפח. פ- רעט. רמח.  רמה:א

  א י"קו, תלג

  .שכא-  שכ:א

  א יד"קו, תלג

  . שיח:א

  א טו"קו, תלג

  . ריט:ב

  א, תלד

  .תלח. שמג. ב- שיא. קכט.  צו:א

  .רה.  קסח:ב

  . ה:הג

  ב, תלד

  .תמג. תלח.  צו:א

  .רה.  קסח:ב

  . ה:הג

  ה, לדת

  .ב- שיא. קס. ה- קכד.  קכ:א

  ו, תלד

  .שו. רלח. ריט. קנו. קלג. קטו. עז. עה. מג. מא.  לג:א

  .רפח. לר. רכ. רג.  קלא:ב

  . רצג:ג

  .ד-  קפג:ד

  ז, תלד

  .תמה. תלח. שנד. שח. רצג. רמד. רלא. קפב. קנו. מג. מ.  לח:א

  .רמג. ר.  קצח:ב

  .ער. רסז. ה- רסד.  יב:ג

  . ט:הג

  ח, תלד

  .ח קצ:ב

  . קפו:ד

  . ז:הג

  ט, תלד

  .תמד.  תלח:א

  .קפא. יא.  ח:הג

  י, תלד

  .תמה.  שמה:א

  . קעא:ב

  . רסד:ג

  . רפג:ד

  . ט:הג

  יא, תלד

  .ט- תלח.  צח:א

  .רו.  קלב:ב

  . עב:ג

  . רפג:ד



ריח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יב, תלד

  .ט- תלח.  צח:א

  .רה. קצח. קצה. קפה.  קפג:ב

  . עב:ג

  . רפג:ד

  יג, תלד

  . תמג.שו. ג- ערב. רמג. רלח. ק.  מז:א

  .רמא. ה- רד.  קצח:ב

  . ו:הג. סו: ה

  יד, תלד

  . תלט:א

  טו, תלד

  .ח- רעז. רמ. רלא.  לח:א

  .ע-  רסט:ג

  א ב"וק, תלד

  .שיא.  קס:א

  א, תלה

  .רלז. קה. פא.  נד:א

  ב, תלה

  .רצו. רנא. רלח. קנד. סז.  נד:א

  .רנד.  רלט:ב

  . עח:ג

  . תכג:ד

  ג, תלה

  . קנד:א

 .רסט. רסז. ג- רנב. קצ.  קעט:ב
  . א:ג

  . שיא:ד

  ד, תלה

  .עה. מד. מא. לד.  ב:א

  .ט- רפח. ג- רסב. רמה. רלט. קנו. יד.  ד:ב

  . עח:ג

  .קע: ה

  א א"קו, תלה

  .קפז. קנד.  קכה:א

  . רלט:ב

  א ב"וק, תלה

  .תנג- תנ. שעו. רא. ט-  לח:א

  .ה- קנד.  קמ:ב

  . רסח:ג

  א, תלו

  .שו. רח. י- קט. קה. קב. ט- צח.  יא:א

  .ח-  קסז:ב

  . לט:ד

  ב, ותל

  .שא. ריג. צה. צג.  פז:א



ריט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  . רסט:ג

  ג, תלו

  .שא. רצו. ריג.  פז:א

  . קמח:ב

  ד, תלו

  .ריג.  קמד:א

  . קמח:ב

  ה, תלו

  .רטז. קצז. קעג. קלב. עז.  עה:א

  ו, תלו

  .שנ. ד- קעג. ה- קלד. קלב. קכה. קיז. קטו-  קיד:א

  . קמח:ב

  ז, תלו

  . קפט:ב

  יא, תלו

  . קצז:א

  טו, תלו

  .ז- שכו. שכב. קעג. קלד.  קלב:א

  יז, תלו

  . רצ:ד

  יח, תלו

  .קפו. קעד. קמא.  קלב:א

  .ריט.  קצט:ב

  . רסה:ג

  יט, תלו

  . לג:ג

  .רצ.  רעח:ד

  כ, תלו

  .שנג. פח.  מב:א

  .ח-  קצז:ב

  .רצה.  לו:ג

  כא, תלו

  .רצה. קמד.  קיא:א

  .רצה.  לו:ג

  כב, תלו

  .שנא. רצד.  מב:א

  . קצח:ב

  .רצה.  לו:ג

  כג, תלו

  . שעב:ב

  א א"וק, תלו

  . עו:א

  א ב"קו, תלו

  .שו. ט- רח. קמו.  צו:א

  . קסח:ב



רכ  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א ג"קו, תלו

  .ה- רצד. רלב. קמג.  פח:א

  . ג:ג

  . רפג:ד

  א ד"קו, תלו

  .ג-  ריב:א

  א ה"קו, תלו

  . קעג:א

  א ו"קו, תלו

  .שנ. פ- קעט. קעג.  קלד:א

  . קמח:ב

  . לא:ג

  א ח"קו, תלו

  . עד:ב

  א ט"קו, תלו

  .קפו.  קמא:א

  א, תלז

  .שצח. ערה. רסט. רסז. ריז.  קצח. קמד:א

  . יא:הג

  ב, תלז

  .תמו. ערה. רסט. ז- רסו. ריז. ריא.  קמד:א

  ה, תלז

  .שטו. קעב. רלט. ג-  צב:א

  ו ,תלז

  .קנב. ה-  צד:א

  ז, תלז

  . שכ:א

  א ג"קו, תלז

  . ריז:א

  א ד"קו, תלז

  . קסא:ב

  א, תלח

  .שמה. ג- שמא. שכט. קל. קכח.  קכה:א

  . לט:ד

  ב, תלח

  .שמה. שמא. שכט. קצב. קסב. דקנ.  קכ:א

  . לט:ד

  ג, תלח

  .ז- קסו. קלב.  קכג:א

  ט, תלח

  .שמא. שלו. קפג. קסה. קסב.  קכה:א

  יא, תלח

  .שנ. שמו. שמב. שלו. ב- קסא. קנט. קנז. קכא. קכ.  מה:א

  יב, תלח

  .קסג.  קכא:א



רכא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א א"קו, תלח

  .קצב.  קנד:א

  א ג"קו, תלח

  . רנט:א

  א, תלט

  .ט- שיח. שיא. ז- קסו. קל. קכח.  קכו:א

  . כט:ד

  ד, תלט

  .שיז. ד- קסו.  קנג:א

  ה, תלט

  .שיז. שיג.  קנג:א

  . שיג:ב

  .שלד. שה.  כא:ד

  ו, תלט

  .ט- שיז. שיג. שיא- שי. קנג.  קכה:א

  ז, תלט

  . שיא:א

  ט, תלט

  .שיז. שיא.  קנד:א

  א, תמ

  .זתכ. תכ. תט. תו. שכו. שכא. רסד. קעד. קסג. קלה. קלא- קכט. קטז. מא. לד.  ב:א

  .רפא. ח-  קצו:ב

  . כד:ג

  ב, תמ

  .רסד.  מ:א

  .סב.  ח:ג

  ג, תמ

  . מב:א

  . ה:ג

  ה, תמ

  .תכו. תיט. רצו. קס.  מב:א

  . רמה:ב

  .עג. ה-  ד:ג

  . שג:ד

  ו, תמ

  . ד:ג

  ז, תמ

  . ה:ג

  ח, תמ

  . ה:ג

  ט, תמ

  . תל:א

  .רפד. יח.  ט:ג

  י, תמ

  . תכו:א



רכב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  . קנט:ב

  .לט.  ה:ג

  . רנט:ד

  יא, תמ

  .תו.  רמז:א

  .רפו. ט :ג

  יג, תמ

  . קמז:ב

  . ה:ג

  טו, תמ

  . תכ:א

  טז, תמ

  .תיח. תטו. לט.  לד:א

  .רפו.  ה:ג

  יז, תמ

  .תכז. תכא.  תיד:א

  . כט:ב

  .שכא. כט.  ב:ג

  . רפא:ד

  א א"קו, תמ

  .תלח.  קצח:א

  .ט: ה

  א ב"קו, תמ

  .תט.  רלד:א

  . קצו:ב

  א ג"קו, תמ

  . ה:ג

  א ה"קו, תמ

  . תל:א

  .מז.  יח:ג

  א ו"קו, תמ

  .תלג. תכו.  תכג:א

  . תלה:ד

  י א"קו, תמ

  . תו:א

  א יא"קו, תמ

  .רצד.  מב:א

  .עג.  יד:ב

  א יב"קו, תמ

  . תד:א

  א יג"קו, תמ

  . תט:א

  א, תמא

  . ת:א

  . קמז:ב



רכג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תמא

  . שע:א

  . ט:ג

  ג, תמא

  . שנא:א

  ד, תמא

  .תא. שפב. שפ. ב-  שנא:א

  ז, תמא

  .תא-  ת:א

  ט, תמא

  .שס.  רעח:א

  . קצו:ב

  י, תמא

  .שצד. שעה. נא ש:א

  . כז:ג

  יב, תמא

  . יא:ג

  יד, תמא

  .שצ. שעב.  שסו:א

  טו, תמא

  .שפט. שס.  שנא:א

  א א"קו, תמא

  . שט:א

  . קסא:ב

  א ג"קו, תמא

  . שפח:א

  .שמח.  שג:ג

  א ד"קו, תמא

  . יא:ג

  א, תמב

  .ה.  ג:א

  . רנט:ב

  .רפב. קסג: ה

  ב, תמב

  .רסד.  רמג:ב

  ג, תמב

  .שצה. שצג. שצא. רצד. ה- רפד. ה- רמד. ב- רמא.  רי:ב

  . טז:ד

  ד, תמב

  .שכד. רצא. רפד.  רסא:ב

  ה, תמב

  . ב:א

  .ו-  שעד:ב

  . רכט:ג

  .רצג. פד.  יב:ד



רכד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תמב

  . ד:א

  . רפד:ב

  ז, תמב

  .רכב. עה. מה.  לד:א

  .רצה. רפח. רפד. רסז. רסא- רנט. רנו.  רמב:ב

  . שסד:ד

  .קע: ה

  ח, תמב

  . מב:א

  .רצו.  רצד:ב

  . עג:ג

  ט, תמב

  . ו:א

  . רפג:ב

  . שכג:ג

  .רפא. רעט. לח. יד.  י:ד

  י, תמב

  . שעח:א

  .ז- שצה. ב- שעא. ט- שסח. ז- רפד.  ריא:ב

  . קפד:ג

  .שסד.  רפא:ד

  יא, תמב

  .שלה. רלה.  ריג:ב

  יב, תמב

  .ה-  רפד:ב

  יג, תמב

  .רכג. מה. ה-  ד:א

  .רצב. רפד.  רמב:ב

  . יד:ד

  יד, תמב

  .שכד. שיח. ג- שיב. ב-  רצא:ב

  .ז- רפו. רפב. דפ. כא- יח.  יז:ד

  טז, תמב

  .רפז. יח.  טז:ד

  יז, תמב

  .שיז. שיד.  שיב:ב

  .רפז. כג.  כ:ד

  יח, תמב

  .שכז. ד- שכג. שיח. ג- שיב. ב-  רצא:ב

  . יז:ג

  .ז- רפו. רעא. כג. כ- יח.  טז:ד

  יט, תמב

  .תב.  שעח:א

  .שצד. רפז. רפד. ריא.  קנו:ב

  . רפא:ד



רכה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  כ, תמב

  .רכג. עו.  מה:א

  .שעו. יטש. רפח. רסז.  רמב:ב

  .רסט. רלא.  קנט:ד

  כא, תמב

  . קכו:א

  .רטו.  רב:ב

  . רנח:ד

  כב, תמב

  . שס:ג

  כד, תמב

  .תו. שלב. רפז. רפג. ערב.  רח:ב

  .שסא. שנה. שנג. שז. ש. רכו. צא. פג. מח.  ז:ד

  כה, תמב

  . קכו:א

  . שעז:ב

  כו, תמב

  .פג.  לד:ד

  כז, תמב

  .שעז.  רנט:ב

  .שז. רעא. רלט. ז- קפג.  קסד:ד

  .רפו: ה

  כח, תמב

  .שכה. שכ. קצה. קיז. קטז.  מו:א

  .רסג. רנט. רנו. רנג. רמט. ג- רמא. רלט. ריח. קצ. קפג. קעו. ג-  קעב:ב

  .רצג.  עג:ג

  .שז. רעא. רלט. ז- קפג.  קסד:ד

  כט, תמב

  .שכ.  קצד:א

  . רנט:ב

  .רצד.  עו:ג

  .שז. רעא. רלט. ז- קפג.  קסד:ד

  ל, תמב

  . קיט:א

  . קעב:ב

  .שפה. רצד.  קנו:ג

  . קסה:ד

  .רפו: ה

  לא, תמב

  .שפה. רצד. קס. קנו. קנד.  קנב:ג

  לב, תמב

  . רי:א

  . רטז:ב

  לד, תמב

  . רז:ב

  . רנט:ד



רכו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א ב"קו, תמב

  .תא. שצג. ה- רפד. ערב.  רלב:ב

  א ג"קו, תמב

  . שעד:ב

  . רכט:ג

  .לט. טז.  יג:ד

  א ה"קו, תמב

  . ב:א

  א ו"קו, תמב

  .רצה. רסא-  רנט:ב

  . שלג:ד

  א ח"קו, תמב

  . ו:א

  .רסא-  רס:ב

  .י.  ח:ד

  א ט"קו, תמב

  .שנד. מה.  לד:א

  .שצז. שצה. שצא. רפח. רסז. ב- רסא.  רמה:ב

  . שי:ד

  א י"קו, תמב

  .ער.  יח:ד

  א יב"קו, תמב

  .מד.  ה:א

  א יד"קו, תמב

  . שעז:ב

  א טו"קו, תמב

  .שלג. שכא.  רצ:ב

  . קסג:ג

  .תלח.  רסז:ד

  א טז"קו, תמב

 .קצה.  מו:א
  .רמג. רמא.  קעד:ב

  .ז- קפו.  קסה:ד

  א יז"קו, תמב

  .שכה.  קטז:א

  . קצ:ב

  א יח"קו, תמב

  .שמח. רו. קצה.  קיז:א

  .תח. ח- רנו. ד- רמא.  רג:ב

  .רפ. ערב. ו-  קפה:ד

  א, תמג

  .רלח.  קצא:א

  .שיח.  קצה:ב

  .רלג.  עז:ג

  . תיב:ד



רכז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תמג

  .קעא. קנג. קנא.  קכט:א

  ג, תמג

  .תכז. שעה. רל. ט-  לח:א

  .שצח. רסט. רג. רא.  קעט. עא:ב

  .קפו. סא. מח. מג. לד.  יא:ג

  . רנט:ד

  ד, תמג

  .תמח. לח.  כג:א

  . תט:ד

  . י:הג

  ה, תמג

  . סו:ג

  ו, תמג

  .תד. שצה.  רמא:א

  .שסב.  שנח:ג

  ז, תמג

  .רפג. רמא- רמ.  קכה:א

  ח, תמג

  .שצה. שעז.  רמב:א

  .שנח.  שכא:ג

  ט, תמג

  . רל:א

  .רצד.  רי:ב

  .מד.  כח:ג

  י, תמג

  .ד-  מג:ג

  יב, תמג

  .רכט.  לט:א

  . מד:ג

  יג, תמג

  . ב:ג

  א ב"קו, תמג

  .תכח. שסו.  שט:א

  א, תמד

  . רח:א

  . תיג:ד

  ג-ב, תמד

  .ד- תיג. רל. רכ. ה-  רד:ד

  .קכא: ה

  ה, תמד

  . קלג:ד

  ז, תמד

  . כג:א



רכח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ח, תמד

  .שפה. עז.  עג:ג

  . קסה:ד

  ט, תמד

  .קצה. קכז.  קיז:א

  .רנא. רמט. ריח. קלט.  סה:ב

  .כ-  יט:ג

  .שט. ו- רסה. קפז.  קסד:ד

  י, תמד

  . רנא:ב

  .כ-  יט:ג

  יג, תמד

  . רכ:א

  .רנד. רנא. רמט. רמז. ריח.  סה:ב

  . עח:ג

  . תכד:ד

  יד, תמד

  . רז:א

  טו, תמד

  .רנ.  לג:א

  טז, תמד

  .רנ.  לב:א

  . רמח:ב

  יז, תמד

  . רנ:א

  יט, תמד

  .נ-  רמט:א

  .ג- רנב. רמה. קכז. סד.  נט:ב

  .רפו: ה

  כ, תמד

  . לח:א

  .רפד. קפד. קסד. קסא.  קכא:ד

  א ב"קו, תמד

  . לו:א

  .רנא. ר.  קצו:ב

  א, תמה

  .תיז. שנד. רפג. רסו. רסד. רמה. רלט. ריא. רח. רו. קיד. צח. מז. ג- מב. ג-  לב:א

  .רמא. רלח. ט-  קלח:ב

  .רסו. עב.  לא:ג

  .רמט. קפג. קסא- קס. קלג.  כ:ד

  ב, תמה

  .רסד. רסא. רב.  מב:א

  . קלד:ב

  .רסה. רסג.  כ:ג

  . קפו:ד



רכט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ג, תמה

  .רסט. רכא. ריא- רי. קלב. קל. קיד. עז. מג. ט- לח.  לו:א

  .קצג.  קמ:ב

  . כ:ד

  ד, תמה

  .י-  רט:א

  .שיג. רמט. רמו. קלה. נו.  נב:ב

  . שכד:ג

  ה, תמה

  .רט. קיד.  לו:א

  .רמט.  קמ:ב

  . קפז:ד

  ז, תמה

  .תמב. רי. קפט. ג- קלב.  צו:א

  . רמו:ב

  .רמז.  קפו:ד

  .ה-  ד:הג

  ח, תמה

  .שיט. נו.  נב:ב

  ט, תמה

  .ת. רצ. רפו. רפד. מח.  כט:ב

  י ,תמה

  . תלח:א

  . לא:ב

  . סא:ג

  . שמו:ד

  יא, תמה

  . תמו:א

  .עב. ע.  נא:ב

  . י:הג

  יב, תמה

  .קיט: ה

  א א"קו, תמה

  . רסא:א

  .רמט.  סה:ב

  .רסו. רסג. לא.  כ:ג

  א ג"קו, תמה

  . קצו:א

  א ד"קו,תמה

  .תח.  רפד:ב

  א ה"וק, תמה

  .תח. רפו.  רפד:ב

  א ו"קו, תמה

  .תח. שיט. רפב.  לא:ב

  א, תמו

  .רכד. ריט. קצז. ב- קא. פא. ח- עז. מו.  מא:א



רל  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .רפז. ה-  ד:ב

  . רצד:ג

  ב, תמו

  .עז.  לג:א

  ג, תמו

  .קצה.  פ:א

  .קכו. קיח. סד. סא. נט.  ד:ב

  . קפו:ד

  ד, תמו

  .רג. ט- קכח. קיח. צה. סד. סא. נט.  ד:ב

  .שז.  רעח:ד

  ה, מות

  .שס. רכא. קנה. קטו.  ב:א

  .רפז. ריח. רג. קצ. קפו. קפג. קפא. קעט. קעו. ג- קעב.  סה:ב

  .עז.  סח:ג

  .שי. רסד. קסה.  קמה:ד

  ו, תמו

  .רכא.  קכב:א

  .קצב. קצ.  קעט:ב

  .שיא. ה- רסד.  קפז:ד

  ז, תמו

  .קפג.  קפא:ב

  .עח. סח.  ג:ג

  .תכד.  קסד:ד

  ח, תמו

  . קכ:א

  א א"קו, תמו

  .שנה. ה- רכב. עו.  מה:א

  .רצא. רפח. קלב. ט- קכח. ו- צה. צא. פח. נ. טו. יג.  ד:ב

  .עד. ד-  נב:ג

  .שז.  רעח:ד

  א ב"קו, תמו

  .רכ. קצו. קנה.  לד:א

  .ז- תו. תא. ב- רצה. ח- רפג. קכז. צו. עד.  נו:ב

  . שי:ד

  א ג"קו, תמו

  . קלג:ב

  . קכא:ד

  א ו"קו, תמו

  . מד:א

  תמז

  .רלג.  רלא:ב

  א, תמז

  .רסב. רכג. לד. לב.  כו. ב:א

  .רעא. ב- רסא. רלח. רלו. ד- ריג. ריא. קל. קיז. צו. נה. מה. מא. לז. לד. לב. כט. ח.  ו:ב

  .שט. רסא. רמח. עז.  עד:ג



רלא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .תלח. שמג. שח. רפו. רפא. רסט. רסז. רנב. קל. כג. טז.  יב:ד

  ב, תמז

  . לד:א

  .ג- ערב. ער. רסב. רמה. ריג. יא-  רי:ב

  .שמג. שט.  רפו:ד

  ג, תמז

  .ד- ערב. ער. רסה. רנט. ריא. פו. נה. טז. יג.  ו:ב

  .שפה. רצב. רה. ד- עג. עא. ו-  נד:ג

  ה, תמז

  .קצז. ז-  קסו:ג

  .שנט. שנג. שמט. שמב. שכד. מ- רלט. יא-  רט:ד

  ו, תמז

  .קצה. ח-  קסו:ג

  .שמט. שדמ.  ריא:ד

  ז, תמז

  .רמז.  רכ:א

  . קצו:ג

  . שו:ד

  .שנח. שנא. שמט.  שמה:ד

  ח, תמז

  .רסו. רמח. רטו. רי. קפט. קמג. קכז.  קכ:ג

  . שלט:ד

  ט, תמז

  .קסח.  קמב:ג

  .רט. קצד.  קצ:ד

  י, תמז

  . רטו:ב

  . שמו:ד

  יד, תמז

  . שלח:א

  . מד:ב

  .שנט. ז- שטו. רפו. כא-  כ:ד

  טז, תמז

  .מה.  מג:ב

  . כג:ד

  יז, תמז

  . מג:ב

  . שו:ד

  יח, תמז

  .ז- רלו. ריד. רח. קיז. נט. נג. לז.  י:ב

  .רלה. רכ. קפט. קסג :ג

  יט, תמז

  .שלט. שלט.  שיג:ד

  כא, תמז

  . קסט:ג



רלב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  כב, תמז

  .רצט. קיז. קד. פד. פ. עו. מה. מ. לז. לד. ח.  א:ב

  .קפט. קעב. קסט.  קסג:ג

  .תל. ח- שנז. שנב. שמו. שלז. רצב. ער. רסח. רנב. רלט. טו.  יב:ד

  כד, תמז

  .קטו.  נה:ב

  . קעח:ג

  .מ- שלט. שטו. ג- שיב.  ערב:ד

  כה, תמז

  .קיח.  קטו:ב

  . שעז:ג

  . רסז:ד

  כו, תמז

  .שעט. קלא-  קכח:ג

  . רלט:ד

  כז, תמז

  .שפא. שעז. ריא. קעח.  קמה:ג

  .שנה. רנ.  רה:ד

  .קח: ה

  כח, תמז

  .שעז. קפח.  קעח:ג

  .שנו.  של:ד

  כט, תמז

  .ז- שעו. קפז. קפא.  קעז:ג

  .ה- שנד. שמג.  של:ד

  .קז: ה

  ל, תמז

  .שפא.  קצ:ג

  לא, תמז

  . עה:ג

  .שטו.  שיג:ד

  לד, תמז

  . קנט:ג

  . לד:ד

  לו, תמז

  .קפז. ט-  קכח:ג

  .תלח. ש. רחצ. ד-  ג:ד

  .קצא: ה

  לח, תמז

  .ט-  קכח:ג

  .שג.  ו:ד

  מב, תמז

  . שיב:ד

  מג, תמז

  .קצא: ה



רלג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  מה, תמז

  .עו. טז.  י:ב

  .שעו. ט- רלז. רלג. קפד. ו-  צה:ג

  .שלח.  שא:ד

  מו, תמז

  .ז-  כו:ב

  .שעז. רי. קפז.  קפד:ג

  מז, תמז

  .רלא.  קפט:ג

  .שלח.  קלב:ד

  .קצא: ה

  מח, תמז

  . כו:ב

  א, תמז

  . רלז:א

  .שעז. רלב.  עה:ג

  ב, תמז

  .עט. סא. יא-  ח:ב

  . רכט:ג

  ג, תמז

  .עט. סא. יא-  ח:ב

  ד, תמז

  . קכו:א

  .סא- נט.  נו:ב

  ה, תמז

  .ב- קנא.  קמט:ג

  ו, תמז

  .רלב.  קכט:ג

  . ז:ד

  ז, תמז

  .רלב.  קכט:ג

  . רלט:ד

  ח, תמז

  . רטו:ב

  .שעט. שעז. ריא. קסב.  נו:ג

  . שמז:ד

  ט, תמז

  .שעט. שעז. ריא. קסב.  נו:ג

  ס, תמז

  .שנו. ב-  שנא:ד

  .קצא: ה

  סא, תמז

  . רסב:א

  .צט. עה. עג. מז. לה. ט-  ה:ב

  . פ:ד



רלד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  סב, תמז

  .ח- כו.  יז:ב

  סג, תמז

  .צח. ה- צד. ל-  כט:ב

  א א"קו, תמז

  . לז:ב

  א ב"קו, תמז

  . שח:ד

  א ג"קו, זתמ

  .ד- ערב. רסה. ריא.  נה:ב

  .עד.  נד:ג

  א שלא הגיע לידיו"קו, תמז

  .תח. רסח. קל.  קכח:ב

  א, תמח

  .תכח. תי. שעז. רכב. קמא. קלג.  מ:א

  .שכ. רסה. רנב. רל. קנו. צח. מח. כה.  ד:ב

  . מה:ג

  . שיא:ד

  ג ,תמח

  .תנב. שסא.  רלב:א

  .רעג.  רנב:ב

  .סד. נב.  לו:ג

  .שיא.  רפג:ד

  ד ,תמח

  .שסא-  שנט:א

  ה ,תמח

  .שפג. שסא.  שנט:א

  . רפג:ד

  ו ,תמח

  . תיב:א

  .קמז.  סט:ב

  .רפג.  רעא:ג

  . רפד:ד

  ז ,תמח

  . תיז:א

  .רפד.  סב:ג

  ח, תמח

  .תל. תכב. תיג. שנד. רעח. רלא. רא.  לח:א

  .שנט. שנז. שיא. ט- רחצ. ג- רפב. רעח. ער. רסא. ע.  סה:ג

  י, תמח

  . ע:ג

  יא, תמח

  .רעו.  רסה:א

  . קמח:ב

  .שמז. ז- שו. ח- רצו.  רפג:ג



רלה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יב, תמח

  .תל.  תיז:א

  . מו:ב

  .שלו. שיב. ו-  רפה:ג

  יג, תמח

  . רצו:ג

  יד, תמח

  . שכא:ג

  טז, תמח

  .ה-  קעד:ב

  יז, תמח

  .ש. רפג.  רעא:ג

  . רפד:ד

  יח, תמח

  .קצט.  קפ:ב

  כ, תמח

  . קנו:ב

  כג, תמח

  .ג-  רפב:ג

  כד, תמח

  . תכ:א

  כה, תמח

  . קצט:ב

  .פג ר:ג

  כו, תמח

  . קנג:ב

  כח, תמח

  .תב.  שעח:א

  כט, תמח

  .שנה. רפד. רסה.  קמא:א

  .קצט.  ד:ב

  .רצד. רסה.  לו:ג

  ל, תמח

  .תכח. תי.  רסב:א

  . רנה:ב

  . שכא:ג

  . ריח:ד

  לא, תמח

  . קמ:ב

  ג, תמט

  .ערה. ה-  רסד:א

  . רפג:ד

א, ת  

  . קנג:ב



רלו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

ב, ת  

  . קעו:ב

ה, ת  

  .קנו. קנג.  קמא:ב

ז ,ת  

  . שפח:א

  . רפז:ג

ח, ת  

  .קנג.  קמא:ב

  .שפב.  דש:ג

יא, ת  

  .דש.  רפז:ג

יב, ת  

  .רצה. רעג. ער- רסט.  קמא:ב

  .רעט.  עד:ג

יג, ת  

  .שמח. רצה. עדר.  רסה:ב

  .שפה. שעח. רצב. קמח. עו.  עד:ג

  . שיד:ד

יד, ת  

  . קמא:ב

יז, ת  

  .קמא.  יח:ב

יח, ת  

  .רטו- ריד.  קמא:ב

  . רסא:ד

כא, ת  

  .ח.  ד:ג

כג, ת  

  . קמד:ב

כד, ת  

  . ד:ג

כה, ת  

  . רנד:ב

כו, ת  

  . רס:ד

כז, ת  

  .יג.  י:ג

  א, תא

  . מב:א

  .ה- רצד. רפט. ערב. ג- קעב. סט.  יד:ב

  .שפה. שעח. רצב.  נה:ג

  . שג:ד

  ב, תא

  .שפב. שעג. שמח. רצו. עדר.  רסה:ב



רלז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .שפה. ט- שעח. רצב. רלג. ו-  נד:ג

  .שמ.  שיג:ד

  ג, תא

  . רכ:א

  . רנד. קעב:ב

  . שפה:ג

  ד, תא

  .שפה.  רצב:ג

  .ט- ח: ה

  ו, תא

  . שעז:ג

  ז, תא

  .שפב. שעז. שלד.  רמט:ג

  .ה-  קצד:ד

  ט-ח, תא

  .שפב.  שעז:ג

  י, תא

  .שפב. שלד. רמט.  רכה:ג

  .ה-  קצד:ד

  ב-יא, תא

  . שעז:ג

  .ה-  קצד:ד

  יג, תא

  .שסב.  י:ב

  .שפב. ד- שעג. שלד. רמ. רלח.  רלג:ג

  .ה-  קצד:ד

  די, תא

  .שעט.  רכב:ג

  טו, תא

  .שפד. שפ.  רלא:ג

  טז, תא

  . שפב:ג

  כ-יח, תא

  .שפה. שפב.  שפ:ג

  כא, תא

  .שפא.  שעט:ג

  כב, תא

  .שפא.  ריז:ג

  . קצה:ד

  כג, תא

  .שנב.  לה:ד

  כה, תא

  .שפ. שעד. רמו. רכב.  ריז:ג

  . קצה:ד



רלח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז-כו, תא

  .ג- שפב. שעה. רמו. רכו.  רכא:ג

  כח, תא

  .שפד. שעה. זרנ. ד-  רכג:ג

  ל, תא

  . שפג:ג

  לא, תא

  . שעה:ג

  לב, תא

  . שכח:ב

  .שעה. רמו.  רכו:ג

  . שיט:ד

  לג, תא

  . דש:ב

  . שעה:ג

  לד, תא

  . שעה:ג

  . שיג:ד

  לה, תא

  . שנ:ב

  .שעט.  שעה:ג

  ז-לו, תא

  .שפב. ד-  שעג:ג

  ט-לח, תא

  .שפב. שפ.  רכא:ג

  מא, תא

  . שח:ב

  .שפב.  רכא:ג

  מב, תא

  . קצו:ד

  מג, תא

  . שמח:ב

  .ח- שעז. ו-  נד:ג

  . שיד:ד

  .סו: ה

  מד, תא

  .שפב.  שפ:ג

  מה, תא

  . שפג:ג

  מו, תא

  . שעח:ב

  מז, תא

  . ע:ב

  .שפ.  רלב:ג



רלט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  מח, תא

  .סח. סא-  ס:ב

  .שפד.  שפב:ג

  , תא

  .שמט. ע-  סט:ב

  .שפד. שפ.  רלב:ג

  א, תא

  .ט- סח. סא-  ס:ב

  .שפה. שפב. פ-  שעט:ג

  . קצז:ד

  ג, תא

  . שעט:ג

  ד, תא

  .שכד.  קיז:ב

  ו, תא

  .שפז. של. ג- שכב. שח. ש-  רחצ:ב

  . שפא:ג

  .שס. שנב. שמז.  שמג:ד

  ז, תא

  .ש-  רצט:ב

  . שפא:ג

  .שמג. ריז.  רג:ד

  ח, תא

  . שכח:ב

  .שפג. שעה. שעג. רצב.  רלא:ג

  ס, תא

  .שפח.  שלט:ב

  . שעז:ג

  .קט: ה

  סא, תא

  . שמא:ב

  .ד- שפג. שעז.  רלב:ג

  סב, תא

  . שסט:ב

  .שפ. שעז.  רנט:ג

  סג, תא

  .שסט. שנ. שמז. ד- שמג. שלז.  דש:ב

  . שעז:ג

  סד, תא

  . שמו:ב

  .שפא.  שעה:ג

  סה, תא

  . שח:ב

  .שפב. שעח.  רצג:ג

  .ז-  קצו:ד



רמ  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  סו, תא

  .שב-  רחצ:ב

  . שפא:ג

  .שס. שנח. שמו. ד-  שמג:ד

  סז, תא

  .ש-  רצט:ב

  .שפב. שפ.  רצג:ג

  סח, תא

  . שח:ב

  . שעח:ג

  . קצו:ד

  ע-סט, תא

  .שפב. פ-  שעט:ג

  .עה.  מב:ד

  עא, תא

  . שפ:ג

  . שג:ד

  עב, תא

  . רצד:ב

  .ח- שעז. רמו. רלב. רכו. נו.  נד:ג

  עג, תא

  .ח-  שעז:ג

  עה, תא

  .שפא-  שעט:ג

  עו, תא

  . שנ:ב

  . שעט:ג

  א, תב

  .ג- שפב. קפב. קלו.  קט:ג

  ב, תב

  . שסב:ב

  .שפג. קלו. קיז. ה-  פד:ג

  ג, תב

  .שפד. קכב. קיג. צט.  פז:ג

  ד, תב

  . צז:א

  ה, תב

  . שפד:ג

  ו, תב

  .שעה. שע. עט.  ח:ב

  .שפד.  קנ:ג

  .שלח.  שלו:ד

  ז, תב

  .שפא.  שעג:ב

  .שפד. רה. קפג. קעא. קנד.  ק:ג



רמא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ח, תב

  . שסב:ב

  . שפג:ג

  ב-יא, תב

  . שפג:ג

  יג, תב

  .שעה. שסד.  שסב:ב

  .שפג. שעו. קפד. קעה.  צו:ג

  . שלו:ד

  יד, תב

  . שעה:ב

  .שפג. שעו.  צד:ג

  ז-טו, תב

  . שסב:ב

  .ד- שפג.  צו:ג

  . שלו:ד

  יז, תב

  . קלד:ג

  יח, תב

  . שסב:ב

  יט, תב

  .דש.  רפא:ב

  .שפג. פה.  פג:ג

  . שלו:ד

  כ, תב

  . שסב:ב

  . שלו:ד

  כא, תב

  . שסב:ב

  . שפד:ג

  כב, תב

  . שסב:ב

  .שפג. ה-  קעד:ג

  כג, תב

  . שפג:ג

  כד, תב

  . שפג:ג

  כה, תב

  .שפד. שעה. קסג. קס.  קכ:ג

  כו, תב

  . שפד:ג

  כח, תב

  . קפה:ג

  א, תג

  .רכא. ד-  מג:ד



רמב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .לט: ה

  ג, תג

  . שנ:ב

  . פח:ד

  .עח: ה

  ד, תג

  .רמח.  פח:ד

  ה, תג

  .שפ. שנה.  נד:ב

  . רמח:ד

  ו, תג

  . שנ:ב

  .קצא. עח: ה

  ז, תג

  .צג.  פט:ב

  . צ:ד

  ח, תג

  . רסב:א

  .קעא. ב- קא.  עח.מ. ט-  ח:ב

  . רנא:ג

  .רעג.  רנח:ד

  ט, תג

  . כו:א

  .ה- שכד. רצב. עח. מא. לה. לב. ח- יז.  ט:ב

  .תל. רעט. ט- רסח. קצ.  קלד:ד

  י, תג

  .קב.  ט:ב

  יא, תג

  .קא. מב. לה. ט-  ח:ב

  .ז-  רפו:ד

  יב, תג

  .שלח.  כה:א

  .שכד. ד- שיב. ה- מד. לח.  לד:ב

  .ז- שטו.  ער:ד

  יג, תג

  . לג:ב

   יד,תג

  .קעח. קעה. קמא. קלב. צז. עז.  מט:ד

  .רכא-  רכ.רס: ה

  טו, תג

  . קנב:ג

  .קעח. קעה. קל. עד.  מט:ד

  .רכא-  רכ.רנה: ה

  טז, תג

  . קמא:ד



רמג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יז, תג

  .רצב. רעט.  קנב:ד

  יח, תג

  . שכח:א

  .רצז. רצב.  מג:ד

  יט, תג

  .רפט. ב- רפא. קפא.  עה:ד

  .רכ: ה

  כ, תג

  .רצא. ט-  רעו:ד

  כא, תג

  .רצא. רעז.  מח:ד

  כג, תג

  .שמט.  ע:ב

  .קסג. ס-  קנט:ג

  .ג-  קעב:ד

  כד, תג

  . נח:ב

  .קסא.  קי:ג

  .ג-  קעב:ד

  כז, תג

  . רנו:ד

  כט, תג

  .עח.  יח:ב

  לא, תג

  . רלז:א

  . עח:ב

  לג, תג

  . פט:א

  . קפב:ד

  א, תד

  .רא.  קצט:ד

  ב, תד

  .קכא: ה

  ג, תד

  .רנג. רמט.  ב:ד

  ד, תד

  . רכא.רכ. רד.  פט:ד

  ה, תד

  .רטז.  קצ:ד

  ו, תד

  .רס. רב-  ר:ד

  .קעג: ה

  ז, תד

  . נה:ב



רמד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  . רכד:ג

  .רסא. רמט.  ס:ד

  ח, תד

  . כה:ד

  א, תה

  . מז:ד

  ב, תה

  . לו:ד

  ה, תה

  . קלה:ד

  ט, תה

  .שכג. נ-  קמט:ד

  יא, תה

  . קלג:ד

  .רכא: ה

  יז, תה

  .קנג.  צו:ד

  יח, תה

  .קפא.  לא:ד

  כא, תה

  .ז- צו.  כה:ד

  כז, הת

  . נה:ב

  . קנא:ד

  כח, תה

  . לה:ב

  כט, תה

  .רלח.  רכד:ד

  לא, תה

  .רמה.  רלח:ד

  ג-לב, תה

  .תיח.  קצג:ד

  .קסו: ה

  לד, תה

  . נה:ב

  א, תו

  .קנא. קלו. קכ.  קב:ד

  ב, תו

  . שו:ב

  ג, תו

  .קלז. קכ.  קב:ד

  ד, תז

  . פב:א

  . קסח:ד



רמה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ה, תו

  . קנג:ד

  ו, תו

  .קמב. עז.  כה:ד

  ח, תו

  . קד:ד

  ט, תו

  . קג:ד

  א, תז

  .קלו.  צד:ד

  ב, תז

  .ריא. קלו. ק- צט.  צד:ד

  ה, תז

  . קנא:ד

  ו, תז

  .קלו. ק- צט.  צה:ד

  ט, תז

  . קפ:ב

  יא, תז

  . צה:ד

  טו, תז

  . קמב:ד

  .קנה: ה

  יז, תז

  . מ:א

  . רעו:ב

  .קלד. ק.  צה:ד

  יח, תז

  .קסה. קמה.  קלד:ד

  יט, תז

  . שצז:ד

  א, תח

  .ה-  כד. טז:ד

  . קפד:הג. ב- ריא. ה: ה

  ב, תח

  . כה:ד

  ד, תח

  . סח:ד

  .פט. עו. ב: ה

  ה, תח

  .רכט. קיז. מה.  כד:ד

  ו, תח

  .קז. קג. צה.  מה:ד

  ז, תח

  . קכט:הג. רנט. קעב. ה- קנד. קנב. קנ. ג- קב. פח: ה



רמו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ח, תח

  . קפט:ד

  ט, תח

  . ערה:ד

  .קג: ה

  י, תח

  . מה:ד

  .רז. קנט. קנה: ה

  יא, תח

  .קעז. צו. ה-  כד:ד

  יב, תח

  . קיז:ד

  .רכא. קכא. פח: ה

  יג, תט

  .קיא: ה

  יז, תח

  . קכה:ד

  ה, תט

  . סז:ד

  ו, תט

  . סז:ד

  ז, תט

  . קצא:ג

  ח, תט

  .פג.  סז:ד

  ט, תט

  .תלו. רפ. רמט. ה- רכד. קפט.  צו:ד

  יא, תט

  .תלו. רג.  קצח:ד

  יג, תט

  .רמד.  מח:ב

  כ, תט

  .רנא.  קעט:ב

  . רסה. קלד:ד

  כא, תט

  .רמג. קכה. קיח. סג. סא-  נט:ב

  כב, תט

  . קעג:ב

  כג, תט

  . קלד:ד

  כה, תט

  .תלב. רמד.  צו:ד

  כו, תט

  .תלג.  רמד:ד



רמז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ל, תט

  .ה-  לד:ד

  לב, תט

  . קסג:ג

  א, תס

  . קצד:א

  .שעב. קמא. עד. כח. ו-  כה:ד

  .רכא: ה

  ב, תס

  . לא:ד

  ג, תס

  . פט:א

  . מ:ד

  ה, תס

  . רב:א

  .קצא. קלז. סז.  נט:ב

  . רצג:ג

  .רפה. רסו. קסא.  קל:ד

  ו, תס

  . קיז:א

  .קעג.  סה:ב

  . רצג:ג

  ז, תס

  . רט:א

  . רד:ב

  ט-  קלח:ד

  ח, תס

  .קנב.  קמ:ד

  ט, תס

  . קלט:ד

  י, תס

  . שז:ב

  . קסח:ג

  .תלה. רטז. קלה.  מה:ד

  .קנט: ה

  יא, תס

  . רי:ד

  יב, תס

  . פח:ד

  א, תסא

  . שח:ב

  . שפב.שעח. קצח. צא. פז. ג-  פב:ג

  ב, תסא

  .שעח. קצח. ה- קצד.  קמד:ג



רמח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תסא

  . מא:ד

  ז, תסא

  .תטז.  מו:ד

  .קכא: ה

  ח, תסא

  .קע.  קסג:ג

  . תטז:ד

  ט, תסא

  . מה:ד

  יא, תסא

  .קע.  קסג:ג

  יב, תסא

  . שלט:ב

  .שעז.  קעח:ג

  .ז- תטו.  רלא:ד

  .קפו. קסז: ה

  יד, תסא

  . תטו:ד

  טז, תסא

  .שכב.  רחצ:ב

  .קע.  קסו:ג

  .תיד. שלג. שכו. רמ. קצב. קנג.  כב:ד

  יז, תסא

  . שא:ב

  . קסו:ג

  יח, תסא

  .שנח. שט. שג. שא-  רחצ:ב

  .קצו. ז-  קסו:ג

  .שנ. שמז. ד-  שמג:ד

  יט, תסא

  . קסו:ג

  כג, תסא

  . קע:ג

  . תיד:ד

  כד, תסא

  . מה:ד

  כו, תסא

  . מה:ד

  כז, תסא

  . קע:ג

  .שעו.  קצב:ד

  .קצט: ה

  כח, תסא

  .קע.  קסג:ג



רמט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תסב

  . קסט:ב

  .תיג. רנה. רמב. מד.  ב:ד

  ב, תסב

  .רנה. רמז. קצב.  עו:ד

  .קכא: ה

  ג, תסב

  .קסט. קלה.  נה:ב

  .רנו. רמז. רמה. רמב. קצב. קנב. פז. פה. עו.  מד:ד

  ה, תסב

  . קמד:הג. מא: ה

  ו, תסב

  .ד- תיג. רד. פט.  מד:ד

  .פט: ה

  ז, תסב

  . קסט:ב

  .תיד. תי. רסא. רמו. רמב. רד.  פז:ד

  .קצז: ה

  ח, תסב

  .תיז.  רז:ד

  .קסז: ה

  ט, תסב

  . קנב:ג

  . שיב:ד

  יא, תסב

  .מב: ה

  יב, תסב

  .ג- מב. כג: ה

  יד, תסז

  .מה: ה

  טו, תסב

  .רנח.  רנו:ד

  .מה: ה

  טז, תסב

  . שכ:ד

  .מה: ה

  יז, תסב

  . רסב:ד

  יח, תסב

  .רמה. ז-  פה:ד

  כא-כ, תסב

  . שג:ב

  . שנ:ד

  כב, תסב

  . שז:ד



רנ  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  א, תסג

  .רלא. רכד.  רכ:ד

  ב, תסג

  .תלב. ע-  קסט:ד

  ג, תסג

  . קע:ב

  .תלה. תלא. רה.  מז:ד

  ד, תסג

  .רלח. רכד. ז-  פו:ד

  א, תסד

  .רכה.  רכג:ד

  תסה

  ).מ"ד(ג -  רנב:ד

  א, תסה

  .ב- קנא.  מב:ד

  ב, תסה

  .רס. ח-  מז:ד

  ג, תסה

  .קכח.  קכד:א

  ד, תסה

  .רסג. רנו.  מב:ד

  ה, תסה

  .שמא.  מב:ד

  ו ,תסה

  . רחצ:ב

  .שסב. שנז.  מג:ד

  א, תסו

  .רנא. רכו. רכד. רכב.  לז:ד

  ג, תסו

  .קלא. עא.  נא:ב

  .קנב.  יב:ד

  ד, תסו

  .קמא. קלא.  עא:ב

  ה, תסו

  . סט:ג

  .ח-  מז:ד

  ו, תסו

  . קנב:ג

  .קע.  קנב:ד

  ז, תסו

  .רנא.  רלז:ד

  ח, תסו

  .רנא. קעט. קעה. קעג.  סה:ב

  . שכג:ג

  .קפז.  קסד:ד



רנא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ט, תסו

  .ה- שכד. קיח.  נח:ב

  . קסג:ג

  .תלח. ל- תכט.  לד:ד

  י, תסו

  . כה:א

  .קיז.  נח:ב

  .ל- תכט. יט.  טו:ד

  יא, תסו

  .שלב. שכז. קטז. קח. קה. ו- מה.  לד:ב

  . טז:ד

  ג-יב, תסו

  . שכד:ג

  יד, תסו

  .שטו. רפח.  יט:ד

  טו, תסו

  .קנב.  יב:ד

  טז, תסו

  .ט- רעח. קנא.  לב:ד

  א, תסז

  . רסא:א

  .רמד. קלט.  לד:ב

  .רלב. לב.  יז:ד

  ב, תסז

  . שעח:א

  .רמד. קלג. מח. לד.  כט:ב

  .רעו. ח- רנז. קנב. ג- לב. כט. כז.  יז:ד

  ד, תסז

  .ערה. רה.  קנב:א

  .כב.  ד:ג

  . לא:ד

  ה, תסז

  . קצא:ב

  ז, תסז

  .שיג. רלא. מה. ה-  לד:ב

  .ערב. כא.  יז:ד

  ח, תסז

  .רעג.  יט:ד

  יא, תסז

  . קנב:ג

  יב, תסז

  . לא:ד

  יג, תסז

  . רסב:א



רנב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  טז, תסז

  . שנה:ב

  יז, תסז

  . שנ:ב

  . קנב:ד

  .קצא: ה

  יח, תסז

  . שנה:ב

  יט, תסז

  .שעב. שנ. רחצ.  נה:ב

  .קצא: ה

  כ, תסז

  .שעב.  שנ:ב

  כג, תסז

  . שנה:ב

  . רא:ג

  כד, תסז

  . שס:א

  כה, תסז

  .שיג. רמד. נה.  לד:ב

  .רמא. רלו.  רלב:ד

  כו, תסז

  .רצג. רפו. רפד. ערב.  רמה:ב

  כז, תסז

  .רצו. רפז. רסח. רמה.  נה:ב

  .ו רל:ד

  כח, תסז

  .ח- רפז. רפא. ג- רנב.  רמה:ב

  . א:ג

  ל-כט, תסז

  .שנא. שמז. שלז. שלד. שלא. שכח.  שכא:ב

  .קכח.  עד:ג

  . רנז:ד

  לא, תסז

  .רעג.  כא:ד

  לב, תסז

  . קכה:ג

  . רלו:ד

  לג, תסז

  .רצג.  רפד:ב

  לה, תסז

  .שכב. רסד. רמד.  לה:ב

  . קנב:ג

  לו, תסז

  .שכב.  רסד:ב



רנג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  . ריא:ד

  לז, תסז

  .ס ק:א

  . רלו:ד

  מ, תסז

  . שלט:ב

  .שעז.  קעח:ג

  מד, תסז

  . קכה:ג

  מה, תסז

  . קכג:א

  מו, תסז

  . שסה:ב

  .רלא-  רל:ג

  מז, תסז

  .שנא. שלא.  שכא:ב

  מח, תסז

  . קנב:ג

  . סח:ד

  מט, תסז

  . שמח:ב

  . עה:ג

  . רנא:ד

  , תסז

  . שדמ:ב

  . קסו:ג

  א, תסז

  .שג- רצט. רטו.  נה:ב

  .שפא. קצו.  קסו:ג

  . רמ.ג-  ריב:ד

  ב, תסז

  .שג. שא-  רחצ:ב

  .קצו. ז-  קסו:ג

  ג, תסז

  .שג. ש-  רצט:ב

  . קסו:ג

  .רמ. ג-  ריב:ד

  ד, תסז

  .ז- שפו. רצט.  נה:ב

  . קסט:ג

  ו, תסז

  .שדמ.  נה:ב

  .שעו.  קעז:ג

  ז, תסז

  . שמא:ב



רנד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .שפא.  קעח:ג

  ח, תסז

  . שמח:ב

  ט, תסז

  .שכט. ג- שב.  רחצ:ב

  .שפא. קצו.  קסו:ג

  . רנד:ד

  ס, תסז

  .שא- רצט.  נה:ב

  .שפא. קצו.  קסו:ג

  סא, תסז

  .שכח.  רחצ:ב

  . קסד:ג

  . רנד:ד

  סב, תסז

  . רמה:ב

  סד, תסז

  . טו:ב

  סה, תסז

  . רטו:ב

  א, תסח

  .כב. יט. י-  ט:א

  ד, תסח

  . קפא:ד

  ט, תסח

  . ריז:ד

  .ר- קצט: ה

  י, תסח

  .ר: ה

  יז, תסח

  . תג:ד

  א, תסט

  .קצט. קלא: ה

  ב, תסט

  . קכו:ד

  ד, תסט

  .ר :ה

  א, תע

  . יח:א

  ה, תע

  . שפז:ד

  ז, תע

  . פט. נב:א

  ח, תע

  . שפד:ד



רנה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ט, תע

  .תיא.  תח:ד

  א, תעא

  . קע:ב

  .רנה. עב. ד: ה

  ב, תעא

  .רל. ו-  רד:ד

  ג, תעא

  . תז:ד

  ד, תעא

  .שכב.  קסט:ב

  . קסט:ג

  .ל- רכט. רכ. ה- רד.  פט:ד

  ח, תעא

  .שכב.  קע:ב

  . קסט:ג

  .רלא. רח. ו-  רד:ד

  ט, תעא

  .קכא: ה

  י, עאת

  .רסו. פט. ח- לז. לד: ה

  יא, תעא

  . קפה:הג

  יב, תעא

  . קנ:הג. קסח. צא- צ: ה

  יד, תעא

  .קמ: ה

  א, תעב

  . קלד:ד

  . כ:הג. פז. עו: ה

  ב, תעב

  .תכה. תט. קלב. קל.  נח:ד

  . מ:הג. ריב: ה

  ד, תעב

  . ל:הג

  ו, תעב

  . עח:ג

  ז, תעב

  . נג:הג. קלג. נב: ה

  ט, תעב

  . נב:הג

  י, תעב

  . סז:הג

  יג, עבת

  .נט: ה



רנו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  יד, תעב

  .קמח. קמד.  מא:הג. רעט. רט. קפב. קעא. קסה. קלט: ה

  טו, תעב

  .רמח. רלב. רל. קפב. פ. עג. ג- סב: ה

  טז, תעב

  . יט:הג. ערה. רסו. רמא. רכט. רטו. קלט. קכה: ה

  יז, תעב

  .קמד.  לו:הג

  יח, תעב

  . צג:ד

  יט, תעב

  .נב.  מ:הג. ב- רלא: ה

  כ, תעב

  . נב:הג. רלא. עג: ה

  כא, תעב

  . מ:הג

  כב, תעב

  . מ:הג. צח: ה

  כג, תעב

  .תכב- תכ.  תיח:ד

  .עו: ה

  כה, תעב

  .תכב.  ב:ד

  .קמ. קלא. ה- עד.  מא:הג. רלח. רכט. קלט. קכה. עז: ה

  כו, תעב

  .קיד: ה

  כז, תעב

  . רלה:ד

  .רפ: ה

  כח, תעב

  . מ:הג. רסז. רסב. קלט. סט: ה

  כט, תעב

  . כב:הג

  ל, תעב

  . מ:הג. רסט: ה

  לא, תעב

  .עה: ה

  א, תעג

  .לו.  לד:הג. רכט. לז. לב. י: ה

  ג, תעג

  . פט:הג. ריא. קצח. קצג: ה

  ד, תעג

  . לב:הג. ריג. קמד: ה

  ה, תעג

  . מב:הג



רנז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ו, תעג

  . מח:הג. ריט. קמ. טז: ה

  ז, תעג

  .רלב. קלט. כב. כ: ה

  ח, תעג

  . לה:הג

  ט, תעג

  .ב- נא.  מח:הג

  י, תעג

  . קכט:הג. ג- קמב. מה. כט: ה

  יא, תעג

  . תיא:ד

  . קנא:הג. רלא. ריז. קלז. כ: ה

  יב, תעג

  .רלב. רטו. ריד. לא. כא- כ: ה

  יג, תעג

  .רלב. מה: ה

  יד, תעג

  . תכג:ד

  .עח. סה. ה-  נד:הג. רעג. רסד. קפד. קפב. קסח. נ. ב: ה

  טו, תעג

  . נד:הג. רפו. רעג. קנה. נ: ה

  טז, תעג

  . ה:ד

  . כט:הג

  יז, תעג

  .נה.  כט:הג. ה- רסד. דקפ. קסז. קמב. כ: ה

  יח, תעג

  .ה-  נד:הג. רסה. ג- קפב: ה

  יט, תעג

  . נג:הג. קמד: ה

  כ, תעג

  . ח:א

  .קיז. צ. עא. ו- כה.  כב:הג. רסו. רב. קסט. לד. א: ה

  כא, תעג

  . שצד:ד

  .ז-  כה:הג. רד. ר- קצט: ה

  כב, תעג

  . כו:הג

  כג, תעג

  . ח:א

  . כז:הג

  כד, תעג

  .קמז. לב: ה



רנח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  כה, תעג

  .נו.  כ:הג. רנג. ב- א: ה

  כו, תעג

  . קלח:ד

  .כט. כו. ד- כג.  יט:הג. רסח. קעט: ה

  כז, תעג

  .ל-  כט:הג. קפב: ה

  כח, תעג

  .רפג: ה

  כט, תעג

  .שעג. שדמ. מ-  שלט:ב

  .ז- שעו. ח-  קעז:ג

  . שנד:ד

  ל, תעג

  .ק.  כט:הג

  לא, תעג

  . קנט:ד

  . כט:הג. קפב. לב: ה

  לב, תעג

  . קמח:ג

  . רכג:ד

  .קמא. ח-  כז:הג. קעא. קסח. מ: ה

  לד, תעג

  . קמא:הג

  לה, תעג

  .נט.  נז:הג .רסג. רס. רנז. רז. ב: ה

  לו, תעג

  . קיח:ד

  .ב- סא.  נז:הג .ט- רנח. קמח. ב: ה

  לח, תעג

  .סה.  יט:הג .רסה. נ. א: ה

  לט, תעג

  .ל- רכט. לז: ה

  מ, תעג

  .סח.  סד:הג .רעג. נ. ב: ה

  מב, תעג

  . ו:א

  .עה.  סג:הג .רעג. לז. ב: ה

  מג, גתע

  .רעג. ד: ה

  מד, תעג

  .קכא. קכ. ה- צד.  ע:הג .רכט. לז: ה

  מה, תעג

  .ח-  קיז:הג



רנט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  מו, תעג

  .קכח.  קכד:הג

  מז, תעג

  .ה- קכד.  מא:הג .רמא: ה

  מח, תעג

  .קמה.  לה:הג .י: ה

  מט, תעג

  . ח:א

  . קכז:הג

  א-, תעג

  .ח-  קז:הג

  ב, תעג

  . פט:הג

  א, תעד

  . תכו:ד

  . נה:הג .רל. ריז. קפג. פא. עא: ה

  ב, תעד

  . תכו:ד

 .עדר. רסז. רמה. רכט. ריט. פג. עד. סא. נט. מו. לג: ה
  ג, תעד

  .קפג. פג. סט. סז. כט: ה

  א, תעה

  .ריג. פד. נו: ה

  ג, תעה

  .קמב.  קיז:ד

  .קלה.  כב:הג .רסב. רסא. ט- רנח. רנג. קכא. צט. ט- פח: ה

  ד, תעה

  .קלח.  קיז:ד

  .קלה. קכט. ח-  נז:הג .גרפ. רסג. ח- רנז. קכא- קכ. קג. קא: ה

  ה, תעה

  . עט:א

  . קלח:ד

  .קלט. ז- קלו.  נח:הג .רפג. רסד. רסב. ס- רנח. רנד. עז: ה

  ו, תעה

  .קצ.  מה:ד

  . קמ:הג .כט. יז: ה

  ז, תעה

  . פב:א

  .קלו. סט.  נח:הג

  ח, תעה

  . פג:א

  .רפד. רפב. רנז. רכו: ה

  ט, תעה

  . קלח:ד

  . קלו:הג .קב. יז: ה



רס  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  י, תעה

  .רז. ה- רד.  פט:ד

  . קלט:הג

  יא, תעה

  . קמח:ג

  . תכג:ד

  .קנ. ב- קמא.  נה:הג .רסה. ה- רנד. קכו. קיב. קב. צא- צ. פד. עה: ה

  יב, תעה

  .פב.  עט:א

  . תכג:ד

  .קמא.  נד:הג .צ: ה

  יג, תעה

  .יז: ה

  טו, תעה

  . ו:א

  .קמב.  נח:ד

  .קנג. קמז. קמה. קמ. קלא.  פט:הג .רפג. רעט. רנה. ט- רח: ה

  טז, תעה

  .צ :ד

  .קמז.  קמד:הג .רנד: ה

  יז, תעה

  . רז:ד

  .ו-  קמה:הג

  יח, תעה

  . פב:א

  . קז:ד

  .ו- קמד.  נו:הג .רנה. רח. פד: ה

  יט, תעה

  . קמד:הג .רד. צא- צ: ה

  כ, תעה

  .ה- קמד.  סח:הג .ט- יח. טו: ה

  כב, תעה

  . פג:א

  . קו:ד

  .רנה. עח. עו: ה

  כג, תעה

  .פג: ה

  כד, תעה

  . ה:ד

  .פ. עח: ה

  כה, תעה

  .רז.  נב:ד

  .רד. קי: ה

  כט, תעה

  . נח:ד



רסא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ל, תעה

  .תלח.  רכ:ד

  . קמט:הג .רנ: ה

  לב, תעה

  . ו:א

 .ג-  קלא:הג .ו- רנה. נה: ה
  לג, תעה

  .ריא. ה- נד: ה

  א, תעו

  .שצח. שצד. ז-  שעו:ד

  .צה: ה

  ב, תעו

  . שצח:ד

  ג, תעו

  . שצה:ד

  . כו:הג .רכו. צד: ה

  ה, תעו

  . קנא:הג

  ו, תעו

  .קפד. קמט. ה כ:הג .רנ. ד- צג: ה

  א, תעז

  .רג. קצח. קלד. יח. י: ה

  ב, תעז

  .פז.  סא:הג .רכג: ה

  ג, תעז

  . קמ:ד

  .ב- קנא.  ס:הג .רנג. רכג. רג. קיט. יח: ה

  ד, תעז

  . קנה:הג .קפב. יט: ה

  ה, תעז

  . נט:הג .רנג. כ- קיט: ה

  ו, תעז

  . קלב:ד

  .ז-  קנו:הג .קצח. נה. ו- ה. ב: ה

  ז, תעז

  . קנב:הג

  ח, תעז

  .רל. עג. אס: ה

  ט, תעז

  .רמה. רמג. רל. קמ. קלז. עג. עא. נח. כב: ה

  י, תעז

  .קפב. ב- קמא. עה.  כד:ד

  .רנה. רכג: ה

  א, תעח

  .קנד.  ז:הג .רעא. רנה. רנג. רמח. רלט. רלא. רכ. רח: ה



רסב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תעח

  .רעא. רלט: ה

  ג, תעח

  .קסד: ה

  ו, תעח

  .רעז. רלט: ה

  א, תעט

  .חרס. רמה. קלט. לח. לו. לב. כא: ה

  ב, תעט

  .קכד. נא: ה

  ג, תעט

  .רעא. ה- רכד. קלז. עא. כא: ה

  ה, תעט

  .ד- עג. מה. כח: ה

  ו, תעט

  .קעא.  קסט:הג .ערה: ה

  ז, תעט

  .צז. לח: ה

  ח, תעט

  .רעז. רמד. רכח. רכו: ה

  א, תפ

  .קעב. קסח.  קסו:הג .רסז. רכט. ריח. קלג. לח. כב: ה

  ב, תפ

  .ערה. רמ. רלג: ה

  ג, תפ

  . קעח:הג .רכט. יטר. קמא. לח: ה

  ד, תפ

  . קסז:הג

  ה, תפ

  . קלט:א

  .ד-  קסג:הג .רנא: ה

  א, תפא

  .ה- קנד.  ז:הג .ערה. רמג. רלא. ה- רכד. ריא. סד. מז. כא: ה

  ב, תפא

  .רמו. ד: ה

  א, תפב

  . קנא:הג .רכג. רח. קעו. קעד: ה

  ב, תפב

  .רכג. רכ. קעח: ה

  ג, תפב

  .רסב. רכג. ריד. קצח. קמח. ו- מה: ה

  ד, תפב

  .רסב. קעב. קנה. קמט. קמז. קכא. פח: ה

  ו, תפב

  .קנה: ה



רסג  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, תפב

  . קיז:ד

  .רסב. קמט. קמז: ה

  א, תפג

  .רנו. קצב. קנ. נח. מט. ו- מה: ה

  ב, תפג

  . תכב:ד

  .רעג. פט. פג. מט. לד: ה

  ג, תפג

  .קכו.  מט:הג .רמג. קמ. מט. כב: ה

  ד, תפג

  . מ:הג .מט. ו- מה: ה

  ו-ה, תפג

  .מט: ה

  א, תפד

  .רל: ה

  ב, תפד

  .קכו. עז: ה

  ג, תפד

  .רסה. צז: ה

  ה-ד, תפד

  .רמד. כב: ה

  ו, תפד

  .רלט. רכח: ה

  א, תפה

  . עט:הג

  ב, תפה

  . עט:הג .ד- מג: ה

  ג, תפה

  .קעג. ד- מג: ה

  א, תפו

  .קצ. ס.  ג:ב

  .צג.  ט:ד

  .קעג. ד- קסג. קסא. קנו. קיב: ה

  ב, תפו

  . קסח:ג

  .קלה.  מה:ד

  .קנט: ה

  א, תפז

  .סה: ה

   ג,תפז

  .סה: ה

  ו, תפז

  . מה:הג



רסד  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ז, תפז

  .רסב. מח: ה

  ח, תפז

  .רמא: ה

  ג, תפח

  . קסט:הג .רלב: ה

  א, תפט

  .צז: ה

  ב, תפט

  . נח:ד

  .טז: ה

  ג, תפט

  .פב.  נז:א

  ו, תפט

  . נח:ד

  יב, תפט

  .קצ: ה

  טז, תפט

  . נז:א

  יז, תפט

  .ס. נה.  נב:א

  . תה:ד

  כו, תפט

  . נז:א

  ל, תפט

  . רפז:א

  .לב.  יח:ב

  א, תצ

  .קצא. נג: ה

  ו, תצ

  . שצג:ד

  יב, תצ

  . שצג:ד

  א, תצא

  .נט: ה

  ב, תצב

  . יח:א

  א, תצג

  . קפד:ב

  ד, תצג

  . תז:ד

  ז, תצג

  .שפב.  שעו:ד

  א, תצד

  . כח:א



רסה  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תצד

  .סה. ד: ה

  ז, תצד

  .רמה: ה

  יד, תצד

  . סט:ד

  טז, תצד

  . צז:א

  .שסג. ז-  רחצ:ב

  .ב- שפא. שעו. דשע. רמ. רלז. רכז. ו- קצה. ח- קסג. צד. ח- פז.  פג:ג

  .שס. שמג. קצז.  קצה:ד

  יט, תצד

  .כה.  י:א

  .שצב. ו-  שסה:ד

  סדר מכירת חמץ

  .שצה. שפח. רסא. רז. רה.  רא:א

  .רכז. ריח. קצט. קמז. סח. ס-  נט:ב

). ביאורים שנכתבו(שמא - שמ). סקירה(ז - שלו). עם ביאור(שח - רסא. קעב. קנו. ג- עב. נא. ל. ז- כו. ג- כא. ז- יג. י-  ט:ג
  .פהש

  . רפג:ד

  סדר מכירת בהמה המבכרת

  ).סקירה(מ - שלח). עם ביאור(שיג - שח. רפז. רסב. כב. טז.  י:ג

  א, תצה

  . רמו:ב

  ב, תצה

  . רו:ב

  ג, תצה

  .רעו. רמז.  קעו:ב

  ד, תצה

  . קסז:ד

  ה, תצה

  . שלא:ג

  . ק:ד

  .ח- קיז: ה

  ט, תצה

  . קסז:ד

  א ג"קו, תצה

  .רעו.  רמז:ב

  א, תצו

  . שסח:ד

  .קצא: ה

  ד, צות

  .קצב: ה

  ז, תצו

  .שפ.  שעו:ד

  .ר- קצט: ה



רסו  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ט, תצו

  .ר: ה

  .ט-  שעז:ד

  כד, תצז

  . שמג:א

  א א"קו, תצז

  . צט:א

  א ה"קו, תצז

  . שג:א

  א ו"קו, תצח

  . תכט:ד

  יב, תצט

  . קעא:ב

  א ג"קו, תצט

  . קכה:א

  יא, תק

  .רכא: ה

  .ט-  שעז:ד

  יח, תק

  . רסח:ד

  כ, תק

  .קסו.  קסג:ד

  יג, תקא

  .ט-  ח:ב

  א, תקב

  . סז:ד

  ח, תקב

  . ערה:ב

  ט, תקב

  . שלג:ג

  . רמו:ד

  ב, תקג

  .ו-  קמה:ד

  ג, תקג

  .קסג.  קמה:ד

  ד, תקג

  . קמז:ד

  ו, תקג

  . קמו:ד

  י-ח, תקג

  . קמו:ד

  יב, תקג

  . שצב:ב

  . פ:ד



רסז  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ב, תקד

  .קטז: ה

  ו-ד, תקד

  . קסא:ג

  ז, תקד

  . קעא:ב

  א, תקו

  . צט:ד

  ד-ג, תקו

  . רסד:ד

  ה, תקו

  . קיב:ד

  ז-ו, תקו

  . קפ:ב

  .קכד. קיח. ב-  קיא:ד

  ט, תקו

  .קכו.  קכא:ד

  יב, תקו

  . קכד:ד

  ג, תקז

  .רח. ט-  ח:ב

  י, תקז

  . שלא:ג

  יח, תקז

  .קמו.  קכד:ד

  א א"קו, תקז

  .קפז.  קכה:א

  י, תקט

  .שפה.  רמח:ג

  יא, תקט

  .שפה. שפב. רמ.  פד:ג

  . קצז:ד

  יב, תקט

  .שפה.  צג:ג

  טו, תקט

  . שפה:ג

  טז, תקט

  . רמח:ב

  א ב"קו, תקט

  . שג:א

  א ג"קו, תקט

  . רמח:ב

  א ב"קו, תקי

  . רמט:ב



רסח  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ד, תקיג

  . שכב:ב

  ז, תקיג

  . שעה:ב

  טו, תקיג

  . פ:ג

  . רפה:ד

  .קצא: ה

  א ד"קו, תקיג

  . שצט:ב

  יא, תקיד

  . קסז:ד

  א ד"קו, תקיד

  .קפז.  קכה:א

  א, תקטו

  . פ:ד

  ד, תקטו

  .קצא: ה

  א, תקיח

  . רעו:ב

  ח, תקיח

  . קז:א

  ו, תקיט

  . קלט:ד

  ג, תקכו

  . רעו:ב

  ז-ו, תקכו

  .קצב: ה

  י, תקכו

  . ע:ד

  יז, תקכו

  . קפו:ב

  כב, תקכו

  .קנז.  קמד:ב

  ה, תקכז

  . רב:א

  יא, תקכז

  . קעא:ב

  יב, תקכז

  .שעג.  שדמ:ב

  .שעו.  קעז:ג

  . שנד:ד

  .קז: ה

  כה, תקכז

  . רטז:ב



רסט  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  .קיט: ה

  א א"קו, תקכז

  .קסא: ה

  א ב"קו, תקכז

  . פ:א

  . קכב:ד

  ה, תקכט

  .ב- קלא.  מה:הג .צדק: ה

  ו, תקכט

  . שסד:ד

  . קלג:הג .קצה: ה

  ז, תקכט

  .מט: ה

  י, תקכט

  . יד:א

  א א"קו, תקכט

  . יד:א

  ו, תקפב

  .ריח: ה

  ה, תקפה

  . עח:א

  ט, תקפה

  .ג- קב.  צא:א

  יא, תקפה

  . שסח:ד

  יג, תקפו

  . רחצ:ב

  טו, תקפו

  .קפו: ה

  כג, תקפו

  . קלב:א

  כד, תקפו

  .רנב.  קעח:ב

  . רסה:ד

  א, תקפח

  . לג:א

  ו, תקפח

  .רלה: ה

  ח, תקפח

  .קלו: ה

  ב, תקפט

  . פג:א

  .טז: ה

  ה, תקפט

  .קפז: ה



רע  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  טו, תקצ

  .קעז: ה

  ד, תקצב

  . סט:הג

  ז, תקצב

  .ו-  פב:א

  . קו:ד

  .קעט. קעז. קסד: ה

  א, תקצו

  . פז:א

  תקצט

  .נח: ה

  ד, תר

  . שסז:ד

  .קצא: ה

  ה, תר

  .נג: ה

  י, תר

  . שעו:ד

  ד, תרב

  . כב:א

  ה, תרב

  .ג כ:א

  א, תרד

  . כא:א

  ד, תרד

  .ח-  יז:א

  ו, תרד

  . כג:א

  ג, תרה

  . תב:ד

  יא, תרו

  . קכז:ד

  א, תרי

  .קצט: ה

  ט, תרי

  .ח- ז: ה

  ג, תריא

  . רכה:ב

  ט, תריא

  . רנד:ב

  . תכד:ד

  ג, תריב

  . ג:ב

  .קסב: ה



רעא  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  ד, תריב

  . ג:א

  . ג:ב

  . ט:ד

  .רפב. קסג: ה

  ה, תריב

  . ע:ב

  ו, תריב

  .רד: ה

  יד, תריב

  . יב:ב

  .קז: ה

  טו, תריב

  . כ:ב

  .ל: ה

  ד-א, תרטז

  .ב-  תכא:ד

  ה, תרטז

  .לז: ה

  ז, תריט

  . עח:א

  .ג- נב: ה

  ח, תריט

  .צח: ה

  ב, תרכג

  . לה:הג

  ג, תרכד

  .נט: ה

  ה, תרכו

  . יז:ד

  ט, תרכו

  .פ. עח. ט-  ח:ב

  כ-יח, תרכו

  . קז:א

  יד, תרכט

  . קסג:ג

  כא, תרכט

  . קיג:א

  יא, תרלז

  .נג.  נ:ד

  .קנז: ה

  יב, תרלט

  . קלא:הג .מז: ה

  יג, תרלט

  . פה:א



רעב  )חיים אורח(מפתח ענינים 

  טז, תרלט

  . פ:א

  יז, תרלט

  .ז- קצו. קצג. ג: ה

  כ, תרלט

  .ריא. ג: ה

  כג, תרלט

  .ז- טו: ה

  ב, תרמ

  .טז: ה

  ד-ג, תרמ

  . תכא:ד

  .לז: ה

  ח, תרמ

  . שצג:ד

  א, תרמא

  .ח-  עז:א

  . קל:הג .נב: ה

  א, תרמג

  .נב. ד: ה

  ב, תרמג

  .סד: ה

  ד, תרמג

  . פב:א

  ה, תרמג

  .ג- בנ: ה

  ח, תרמו

  .קו: ה

  א, תרמח

  .קו: ה

  כה, תרמח

  .שעג.  שדמ:ב

  .שעו.  קעז:ג

  . שנד:ד

  .קז: ה

  ל, תרמח

  . שא:ד

  א, תרמט

  .נג-  נ:ד

  ב, תרמט

  . נח:ד

  ח-ג, תרמט

  .נח. נה-  נ:ד

  יב, תרמט

  . רט:ב



רעג  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  . נה:ד

  כא, תרמט

  .קצב: ה

  ה, תרא

  .קפו: ה

  י, תרא

  . קפב:ב

  יורה דעה
  כב, א

  . רחצ:א

  ל, א

  . לב:ג

  ז-לו, א

  . קעו:ד

  מב, א

  .ש.  צד:א

  א א"קו, א

  . ש:א

  א ה"קו, א

  . קטו:א

  א י"קו, א

  . לב:ג

  ב, ב

  . שעו:ד

  .קצט: ה

  יב, ב

  . לג:ג

  יז, ב

  . קפה:ב

  א ב"קו, ב

  . שפה:ד

  א ח"קו, ב

  . לג:ג

  א יד"קו, ב

  . צח:ב

  ב, יח

  . קכה:א

  . שכח:ד

  ג, יח

  . קסד:א

  . תלו:ד

  יז, יח

  . פב:א

  כד, יח

  . קכה:א



רעד  )דעה יורה(מפתח ענינים 

  א ב"קו, יח

  . קכה:א

  א ג"קו, יח

  . תלו:ד

  א ה"קו, יח

  .ח-  שכז:ד

  כד, כג

  . רפח:ב

  לו, כד

  . תלה:ד

  מז, כד

  . קסד:א

  . שכ:ד

  טו, לא

  .ח- שכז.  שכ:ד

  ה, לב

  . קסה:א

  כג, לג

  . שכז:ד

  רבית מו

  . תח:א

  ה-רבית ד

  .רפג. כה. כא-  כ:ג

  רבית סב

  . רפ:ג

  רבית עז

  . כז:ג

  ב"מהדו, קפג

  .שלז. קפה :א

  . שכז:ד

  א, קפה

  . קכה:א

  כג, קפז

  . קסה:א

  כד, קפז

  .שלח.  קסה:א

  . שכ:ד

  לג, קפז

  . שג:א

  א א"קו, קפז

  . שלח:א

  . שכ:ד

  א ה"קו, קפז

  . קכה:א



רעה  )תורה תלמוד הלכות(מפתח ענינים 

  ו, קפח

  . ש:א

  כו, קפח

  . נט:ד

  מג, קפט

  . רסא:ג

  יג, קצ

  .כה: ה

  כז, קצ

  . שכז:ד

  מט, קצ

  .שמא.  שלח:א

  עג, קצ

  . קסה:א

  ז-פו, קצ

  .מ-  שלט:א

  צז, קצ

  . שכט:ד

  ו, קצא

  . קכה:א

  טו, קצא

  . שכח:ד

  הלכות תלמוד תורה
  פרק א

  ).ג"ה(טו ). ו"ה(יג ). ד"הי( יב :א

  ).א"ה(רלז ). י"ה(מט : ה

  .)א ב"קו ( סג:הג

  ב"פ

  ).ב"הי(צח : ה

  פרק ג

  ).ה"ה( קפח :ב

  פרק ד

  ).ד"ה( יג :א

  ).ג"ה(ט -  קפח:ב

  ).ד"ה( רס :ג

  חושן משפט
  כדהלואה 

  .תכא. תי. ח-  תז:א

  עדות יב

  . תח:א

  עדות יח

  . שו:ג

  עדות כב

  . שו:ג



רעו  )משפט חושן(מפתח ענינים 

  עדות מא

  . תח:א

  מכירה יז

  . סט:ג

  מציאה א

  . שצז:א

  מציאה ד

  .ח-  שנז:ג

  מציאה ה

  .רעז.  רמב:א

  .ח-  שנז:ג

  מציאה ו

  . קצה:א

  מציאה יב

  . קלב:א

  מציאה יט

  . קלו:א

   מציאה כד

  .קמט.  קמו:ב

  מציאה לז

  . רל:א

   וגיבה אגזילה

  .שצה.  רל:א

  . סה:ב

  . נג:ד

  גזילה וגיבה ד

  . שצו:א

  .ט: ה

  גזילה וגיבה ה

  . שצה:א

  גזילה וגיבה ו

  .נב.  נ:ד

  גזילה וגיבה ט

  . נה:ד

  גזילה וגיבה יא

  .נה.  נ:ד

  גזילה וגיבה כג

  . שצו:א

  .ט: ה

  א ו"קו, גזילה וגיבה

  . שצה:א

  זקי ממון י

  . סט:ג

  זקי ממון יז

  .עא ק:ב



רעז  )הסדור פסקי(מפתח ענינים 

  זקי גוף ופש טז

  . קפו:ב

  שמירת גוף ופש ז

  . עו:ד

  שאלה ושכירות וחסימה כט

  . קעו:ב

  פסקי הסדור
  )שחרית (סדר הטילה

  .נו: ה

  הלכות ציצית

  . נ:א

  .לז: ה

  הלכות קריאת שמע

  . קמב:ב

  . קס:הג

  שחרית

  . כב:א

  דיי פדיון הבן

  . י:ג

  סדר ברכת המזון

  .קצד: ה

  י לסעודה"סדר ט

  ).ד"ס( פ :א

  ).ח"סי(קסב : ה

  לוח ברכת ההין

  ).ב"א הי"פי( פט :א

  ).שם(רפג ). ב"ב ה"פ(קמג : ה

   פתיחה"סדר ברה

  . קכח:ב

  א" פ"סדר ברה

  ).ח"ה( קעא :ב

  ).ו"הט(תיז ). ז"הי(תיא ). א"הי( א :ד

  ).ו"ה(פא ). שם(עב ). ז"הי(סז : ה

  ב" פ"סדר ברה

  ).ב"א והי"ה( צ :ב

  ).שם(ג שע). ב"הי( קלב :ג

  ).ד"הי(תטז ). ב"הי(תטו ). ד"הי(רו ). ו"ה(רא ). ב"הי( קצא :ד

  ).ב"ה(קסג : ה

  ד" פ"סדר ברה

  ).שם(קמג ). יב- ח"ה(ט - סז: ה

  ה" פ"סדר ברה

  ).ג"ה(ריב : ה

  ו" פ"סדר ברה

  ).ב"הי(עט : ה



רעח  )ודרהםאב(מפתח ענינים 

  ח" פ"סדר ברה

  ).ג"ה(צג ). ד"ה(צ -  פט:ב

  ).א"ה(ו - הרפ). ב"ה(ג - קסב). ו"ה(ל ). א"ה(כח : ה

  ט" פ"סדר ברה

  ).א"ה(קסד ). ה"ה(פ : ה

  י" פ"סדר ברה

  ).טו- א"ה(קב : ה

  א" פי"סדר ברה

  ).ו"הט( קעא :ב

  ).ה"ה( רצז :ד

  ג" פי"סדר ברה

  ).ב"ה( קלה :ד

  ).א"ה(רסז : ה

  סת שבתסדר הכ

  .סז. נא-  מט:א

  . קמג:ב

  .ז-  קנה:ד

  הלכתא רבתא לשבתא

  . רנ:ב

  שחרית לשבת

  . יז:א

  .סה: ה

  דיי לולב

  . קע:הג

  קידוש לשלש רגלים

  . מה:הג

  )בדיקת וביעור חמץ ( של פסחההגות

  .קצח. צ- קפט. קיט. קה. פט. פד.  פב:א

  של פסחהגדה 

  . רטז:ב

  ספרים 

  אבודרהם
  ).סדר הגדה ופירושה(קמ ). שער התקופות( עא :ד

  ).שם(רעז . עדר. רנז. רמה. )סדר ההגדה(קע . קלא). בשם הירושלמי(צג . עח). סדר ההגדה(יג : ה

. קיט. קיז. קטו- קיב. ט- קח. קו. ג- קא. ח- צה. צב. ח- פה. פג. עו. ב- עא. סז. סב. מו. מד. מג. לא. כט. כז. כה. כא.  יט:הג
  .קפב. ה- קעג. קמב. קל. ז- קכו. קכד

  ן"ראב; אבן העזר
  . קמה:א

  ).שם(שצו . רצה. צז. פו. ל. ז- כו). א, פסחים קס(ד -  יג:ב

  ).ט' סי(שיח ). א, פסחים קסו(לג  ק:ד

  .קס. קנו. קנג. יב: ה

  .קלו.  קכט:הג

  אבי זר
  ).ה- שכג' מד וסי' סי(שצו ). א"שמב סי' ח סי"או(רלד ). שם(רלא ). שטז' ח סי"או( לח :א



רעט  )שהם אבני(מפתח ענינים 

  ).שמא' שטז וסי' סי( ר :ב

  ).תסב' ד סי"יו(שסז ). קיג' ד סי"יו(רלד ). שנח' ח סי"או( יא :ד

  אבי שהם
  ).ט' סי( קמב :ב

  אגודה
  ).ז"ב סט"פ(ער ). ח"א ס"פ(רג ). שם(קסח ). ט"א ס"פסחים פ( קכח :א

  ).ז"ב סט"פ(שעב ). ו"ב סכ"פ(שלו ). א"א ס"פסחים פ( טז :ב

  ).כז' ב סי"פ(רנח ). שם(סב ). כג' ב סי"פ( ס :ג

  ).א"י סצ"פ(תא ). שם(קנח . קנג). ד"ג סמ"פ(קנ ). א"ב סמ"פ( פד :ד

  ).צז' י סי"פ(רמ ). כא' סוטה סי(רלה ). צז' י סי"פ(קטז ). לה' ב סי"פ(קה ). צב' י סי"פ(יט : ה

  אגור
  ).שם(רנח . רכה). תשמב(רכב ). תשלו(רט ). תשלז(רח ). שם(קיח ). תשמב(קא ). תשד' סי(נ -  מח:ג

  ).תשה' סי(רפז ). תשצ' סי(ג - קמא). תשנח' סי(פא ). תשנג' סי(לח ). תשנא' סי( לו :ד

  ).תתיט' סי(רנ ). תתטו' סי(רלד ). תשצח' סי(קכט ). תתג' סי(קה : ה

  ).תשצח' סי( צה :הג

  אגרות משה
  ).קכד' א סי"ח( קצג :ג

  אגרות קודש
  ע"ב "ר מוהרש"אדמו

  ).פב' ה ע"וח, ג תשט"ח( שסט :ג

  ע"צ "ר מוהריי"אדמו

  ).א ק"ח(קסב ). א קפג"ח( קטו :הג

  ע"ר זי"אדמו

  ).קנז' ו ע"חט(תלח ). תקב'ח ב"ח(רכח ). תעב'ו ה"חט(פט ). ג תקד"ח(פב ). סהב אגרת ש"ח( נז :א

  ).רמח'ט ז"חי(שסא ). שם(רצז ). שיג'ג ד"חי( יח :ג

ז "חי(שעט ). סה'ט יא"חכ(שעב ). ב רצה"ח(שסו ). שלא'ה א"א קלב וח"ח(קכג ). ב רלד"ח(עז ). רלט'ט ז"חי( כד :ד
  ).תקעב'ח ב"ח(תיב ). קצג'ו

  ).ג תקג"ח(רעו ). רלט'ט ז"חי(קצג ). תשעט'ד ד"חי(צט ). ב רצה"ח(צב ). תרעה'ט ב"ח(מח ). ב שפג"ח(כב : ה

. תקנט'א ג"חי(כד ). ב שפג"ח(יט ). ב שח"ח(טז ). ב רצה"ח(טו ). קג'ט יא"חכ(יד ). ב שפג"ח(י ). תקסו'א ג"חי( ב :הג
ט "תקפח וח'ח ב"ח(נ ). שם ושם(מו ). ב שפג"ח( לג ).ב רכט"ח(כו ). שח. ב רצה"ח(כה ). מט'א ח"חכ. רטז'ט ז"חי
). תקעב'ח ב"ח(קנ ). תקסו'א ג"חי(קמג ). שס'ו ה"חט(קל ). ב שנ"ח(ע ). ב רצג"ח(סו ). תקסו'א ג"חי(סד ). תשו'ב

  ).ב שעא"ח(קפג ). ב רכה"ח(קעד ). תקסו'א ג"חי(קסד ). פט'ז ב"ח(קסא ). שס'ו ה"חט(קנג 

  )על תהלים(אהל יוסף יצחק 
  . לט:הג

  קובץ, אהלי שם
  ).שם(רסז ). ב"ח(רלג ). ט"ח( קלח :א

  ).רסט' ח ע"ח(שסג ). קיד' א ע"ח(שלג ). קסו' ז ע"ח( יב :ב

  ).ז"ח(שסו ). ד"ח(קנז ). ז"ח( קד :ד

  ).קעז' ז ע"ח(א : ה

  קובץ, אהלי תורה
  ).ח"ח( קנז :ד

  אוצר ההלכות
  . עד:א



רפ  )ד"חב מנהגי אוצר(מפתח ענינים 

  ).ח"ח(צד ). ד"ח( יח :ג

  .ריז. קטו. קיב. קד. צט. צד. צ- פט. עח. ו- עד. ע- סט. נט. נה. לז: ה

  .צ. לד.  כח:הג

  ד"אוצר מהגי חב
  תשרי

  ).תשרי(ח : ה

  . קלג:הג

  יסן

  . כג:א

  .שסט. רצז. רעו.  יח:ג

  .תלט. תלז. תיב. תו. שא.  קל:ד

  .קפב. קעט. קנח. קנא. קלה. סב. לט. לו. לד. ל. כח. כו. כב.  ד:הג

  .רפג. קצג. קנט. קנ. קמו. קכט. קטו: ה

  אור זרוע
  ).שצג' ב סי"ח(כט ). רנה' ב סי"ח( יד :א

  ).נט' סי(רנא ). שם(ריח ). רמו' סי(קצט ). נג' ב סי"ח( קעח :ב

  ).שם(שלד ). שמה' ט סי"יו' הל(ב - שלא). רמו' ב סי"ח(רסה ). רצט' שם סי(ריח ). רצז' ז סי"פסקי ע( קיא :ג

  ).רמט' סי( כד :ד

  ).רלד' סי(רמו ). רמט' סי(רכ ). רנב' סי(קסו ). מג' א סי"ח(קלג ). צב' ב סי"ח(ס : ה

  ).מג' א סי"ח(קכד ). שם(ס . נו. מט). רנו' סי( לא :הג

  קובץ, אור חדש
  ).ב"ניסן תשס( קב :ג

  אור החמה
  . לח:הג

  קובץ, אור ישראל
  ).כ"ח(תמא ). א"חי( קיז :א

  ).ז"ח( סב :ג

  ).נא; מג(צ ר). נא(קצא - קצ). גליון יט( קעח :ד

  ).ג"חכ(ד : ה

  ).ט"חי(פד ). כ"ח( ב :הג

  י"האורה לרש
  ).שם(עג ). צ' סי(סא - ס: ה

  . קכו:הג

  איסור והיתר הארוך
  ).כא(שצח ). ב(שצ ). ג(שעט ). כד(שמו ). ג(שמ ). שם(שיט ). לט(שט ). כלל נח( עט :ב

. רכח. קפב). נח(קנ ). לא(קמב ). שם(קמא ). נח(כג ק). כז(קכב ). שם(קיח . קיד. קו. צט. צו. צא. פג). כלל נח( עט :ג
  ).נח(רנח . רנו). נח(רמה ). לד(רמב ). שם(רל 

  ד"איסור משהו להראב
  ).ב"פ( צ :ב

  )פ"על הגש(אלשיך 
  .ד- קג.  לב:הג



רפא  )שמואל אמונת(מפתח ענינים 

  אמות שמואל
  ).כז' סי( רס :ד

  אמרי יושר
  ).שם(שפא ). כג' א סי"ח(שנג ). נח' ב סי"ח( רלד :א

  ).קמד' סי(ב - ריא). קלז' ב סי"ח(סט ). קצד' א סי"ח( סו :ג

  ).ט' ב סי"ח(רסט ). קצח' ב סי"ח( רכב :ד

  )פ"על הגש(אמרי שפר 
  .ק. פב.  עא:הג

  אציקלופדיה תלמודית
  ).ו ערך חליפין"חט( רצב :א

  .ז: ה

  ).ערך חרסת( כט :הג

  אפרקסתא דעיא
  ).קיז' סי( ד :ד

  ארחות חיים
  ).שם(רנב ). ח"סכ( רמח :ב

  ).צב' צ וסי' סי(ט - רנח). פח' סי(רמז ). צח' שם סי(רד ). צה' שם סי(קלד ). פו' חמץ ומצה סי' הל(ה  ק:ג

' סי(קצט ). סב' סי(ג - קצא). קטז' סי(קעח ). שם(צה ). ק' סי(פג ). צט' סי(עט ). צז' סי(עה ). שם(ז - סו). ק' סי( נט :ד
  ).סח' סי(שיד ). נח' סי(רנה ). ב"מהדו(ריד ). פג

  .רסז. עג. סא- ס. מז. לה. כז: ה

  ).ז"סי(קפא ). ג"ברכות סע' הל(קל ). ח"סי(עו ). א"ליל פסח סכ( מט :הג

  ארץ צבי
  ).פג' סי(רכט ). פא' א סי"ח( מ :א

  ).א, וחידושיו לביצה יב. סו' סי(רמט ). פא' סי(ר ). קיג' סי( קמג :ב

  ).ח-  נה'א סי"ח(רלד ). שם(קעח ). לה' ב סי"ח. ה' א סי"ח( כח :ד

  אשכבתא דרבי
  . שע:ד

  .מז: ה

  האשכול
  ).141' ג ע"ח( צא :ג

  )א ברודא"מוהר(אשל אברהם 
  )פסחים( תב :ב

  באר חיים
  . קפג:הג

  באר שבע
  ).כא' סי(טו : ה

  בחיי
  ).בא( מח :הג

  )פ"על הגש(בחפזון פסח 
  .ה- קפג.  צט:הג



רפב  )אב בית(מפתח ענינים 

  בית אב
  )חלק חיי אברהם( סה :א

  ).סד' ה סי"ח( ערה :ב

  ).עה' יי אברהם סיח(קיא : ה

  קובץ, בית אהרן וישראל
  ).גליון קפו( שלז :ג

  בית דוד
  ).רמט' סי(קפה ). רנו' סי(עה ). רנ' סי( נו :הג

  )ת"שו(בית חדש 
  . ראה מפתח השלחן ערוך–ח "פירוש הב

  ).קכג' סי(שע ). קמג' סי( קמד :ב

  ).קטו' סי( עדר :ד

  החדשותח "ב

  ).ה' סי(ו : ה

  בית מועד
  .נו.  מב:ד

  .טז: ה

  )פרעקל(בית מרדכי 
  ).יא' סי( ערה :א

  ).שם(לו ). יא' סי( ד :ג

  ).יא' סי( רפג :ד

  בית שלמה
  ).יח' ב י"ד ח"יו(קכז ). מח' ח סי"או( עד :א

  בית שמואל ודוד
  ).ה' ע( סה :א

  בכור שור
  ).א, פסחים כא( רסב :ג

  ).ב, ב צז"ב(ג - מב: ה

  בן הימין
  ).ד, לג( קמג :א

  בקדש פימה
  ).99' ע( קפד :ב

  ברטורא
  ).ו"ב מ"פ(קה : ה

  ).ד"א מ"מנחות פי( קט :הג

  ברית הלוי
  ).ו"פט( תלז :א

  .עג). ו"פט( ה :הג

  ברכת אברהם
  ).קלט' ד סי"ח( פה :א

  .שסג. ז- שנה. שמט. שמא. רחצ. רצא). ב"ריש ח(רפב ). תנא' ב סי"א וח' א סי"ח( סב :ג



רפג  )אליהו ברכת(מפתח ענינים 

  ברכת אליהו
  . קסג:הג

  ברכת כהן
  ).ה' סי( ערה :ג

  )פ"על הגש(' גבורות ה
  ).ג"פס(רלט : ה

  .קמב. קכג. קיד. ד- קג. צב.  ע:הג

  )פ"על הגש(א "הגר
  . קג:הג

  דבר משה
  ).צח' ת סי"מהדו( שצו :א

  דבר שמואל
  . קצה:ב

  דברי אליהו
  ).יט' וסי, שם(רא ). ד"פסחים סי( נב :ב

  דברי טעם
  . קלג:א

  ).'ג' סי(שעד ). ד, כד( שמו :ב

  . יג:ד

  רי מלכיאלדב
  ).שם(שנב . שג. רצז). כד' ד סי"ח(ז -  רעו:ג

  )פ"על הגש(דברי גידים 
  . צו:הג

  'דברי חמי
  ).כא' ח סי"או( קכח :ב

  ).שם(שנו . דש). לה' סי(רפו ). א, סט(ריט ). ל' ח סי"או( קיד :ג

  ).א"תרנא בקו' סי(לג : ה

  דברי ריבות
  ).קכג' סי( קנח :ב

  קובץ, דברי תורה
  ).ג"ח(שי ). א"ח( קלט :א

  ).ו"חט( שסד :ב

  ).ו"ח(רל ). ב"חי(רב ). ח"חי(קז ). ב"חי(פה ). ג"חי( פ :ג

  ).ו"ח( יג :ד

  דובר שלום
  ).קסג' ע(שלא ). קפג' ע(שיא ). קפב' ע(רפד ). קעז' ע(רמה ). קסז' ע(קעה ). קסג' ע( קנו :א

' ע(שלו ). קצ' ע(שא ). ריג' ע(רפז ). קפד' ע(רסא ). רטו' ע(רנג ). קיח' ע(רנ ). לו' ע(קפט ). קי' ע(קעו ). קפט' ע( צג :ב
  ).רא

  ).קצ' ע(קצו ). קיד' ע(קעב ). קצ' ע(קסז ). רא' ע(קל ). רז' ע( סו :ג

  .תכא. שסא. שנ. שמה. שי. ג- ריב. קנז. ק.  נז:ד

  .רלז. רלה: ה



רפד  )איטר דיני(מפתח ענינים 

  דיי איטר
  . לז:הג

  דמשק אליעזר
  ).ב"חולין פ(ז -  שצו:ד

  דרך כוכב
  ).310' ע( צב :ג

  דרכי חסד
  ).ח- עו' ע( יז :א

  ח אור זרוע"דרשות מהר
  ).84' פסח ע' הל(יז -  רטז:ב

  הגדה של פסח
  ).ב"ארא רמ'ואדי אל חג. ה"שונצינו רמ( סז :הג

  הגדה של פסח עם מהגים וההגות
  .קכט: ה

  הגדה שלמה
  .קיז. סט. סו. לא. יח.  ב:הג

  הגדת דרמשטדט
  . סו:הג

  ןהגהות לסדור רביו הזק
  . תמז:א

  . יב:הג

  פסח' ע הל"הגהות על שו
  .שפה. שדמ. רמו.  רכא:א

  .רמג. קצב. קמד.  קמב:ב

  . שכח:ד

  הגעלת כלים
). שם(ריב . רט). ג"פי(קצג ). ג"פי(קמד ). ג"א ופי"פי(קיט ). ג"פי(ב - קיא). ה"פ(צא ). ג"פי(צ ). ה"פ(פד ). א"פ( פא :ג

  ).ו"פ(רנט ). י"פ(רלא ). ג"פי(רכה ). ג"י ופי"פ(רכב ). א"ה ופי"פ(רכא 

  היום יום
  ).ח"ב מ"לכ( תמה :א

  ).ז ניסן"לט(רנ ). ו ניסן"לט(רי ). ו ניסן"לט(ב : ה

קעג ). ח חשון"לאדר(קעא ). ז בניסן"לט(קסב ). ד כסלו"לי(קנח ). ש"ז אד"לי(קנז ). ט ניסן"לי(לד ). ב חשון"לכ( ט :הג
  ).ח טבת"לר(

  ט"היכל הבעש
  ).בגליון כ( לט :א

  ).כב( קנד :ב

  הלכות אמירה לכרי
  ).ז"פ( קעט :ב

  ).ז"פ( רסו :ד



רפה  )גדולות הלכות(מפתח ענינים 

  הלכות גדולות
  ).ד, שם כח(תמג ). ג, שם כט(שעב ). שם(ריז ). ד, פסח כח' הל( קצח :א

  .רפט). פסח' הל( ס :ד

  ).שם(עדר ). קידוש' הל(ערב : ה

  ).פסח' הל( ז :הג

  ש"הלכות ומהגי מהר
  ).קפ' סי( כ :א

  .שנט. שנה. זקנ. ד-  קמג:ב

  ).שפח' סי(ר -  קצט:ג

' סי(ריד ). רעט' סי(י - רט). קעג' סי(רב ). שז' סי(קעד ). ז- סו' סי(קעב ). רפב' סי(קסב ). שצ' סי(קמט ). קצז' סי( לד :ד
שסא ). תסו' סי(שכה ). מו' לא וסי' סי(שב ). מח' סי(ש - רצט). מז' סי(רחצ ). מה' סי(רצא ). טו' סי(רלח ). שפה

  ).קסח' כ וסי' סי(תב ).  שלא'סי(

  ).שם(רמ ). שמה' סי(רלג ). ת' שם וסי(קנב ). שצח' סי(קלה ). רפז' סי(קל ). שפ' סי(מה : ה

  ).רפז' סי(קמט ). ת' שצח וסי' סי( קלז :הג

  ן"הלכות חלה להרמב
  . ט:ד

  הלכות ליל הסדר
. קעה. קעג. קסח. קסא. קנד. קכא. קא. ק. ו- פה. פ. עד. עב. ע. סג. סא. ט- נח. נג. נ- מט. לז. לג. לא- ל. כב. יח. טו: ה

  .רפג. רעג. ער. רסה. רסג. ד- רנג. ט- ריח. קצג. ה- קפד

  .קמ.  קכג:הג

  הלכות קטות
  ).ט' א סי"ח(מז : ה

  כ"וו, הלכות רב אלפס
). ן שם"ר(מ ). א, ם אן פסחי"ר(לו ). ב, יא. ב, ן מגילה ב"ר(יג ). ב, ב ומגילה ב, ן פסחים ב"ר(יא ). ב, פסחים יג( ג :א

ג - נב). א, ן שבת ד"ר. א, רבינו יונה ברכות א(נא ). א, שבת ט(מט ). ן שם"ד ור"השגת הראב(מח ). ן שם"ר(ד - מג
בעל המאור (סח ). ד שם"ראב(סו ). א, ן פסחים א"ד ור"ראב(סא ). ב, ן סוכה יח"ר(נה ). א, ן פסחים א"ד ור"ראב(

קי ). ב, ג ד"ש(קו ). ב, ג פסחים ג"ן וש"ר(עט ). ב, א וסוכה יח, ן שבת ד"ר(עד . )רבינו יונה שם(עב ). ב, שבת ג
ן "ר(קמג ). ב, ג ט"ש(קמא ). שם(קלו ). ב, שם ט(קלג ). שם(קלא ). ב, שם ד(קיח ). א, שם א(קטו - קיד). ב, ן א"ר(
שם (קצא ). א, שם א(קפא ). ב, שם ב(קעג ). ב, ן שם ט"ר(קסג ). א, ן פסחים א"ר(קנ ). א, עירובין לא(רמז ). ב, ד
מלחמות כתובות (רלב ). א, גטין כא(ו - רכה). א, ג(רטז ). שם(ריא ). ב, שם ג(ר ). א, ן א"ור. א, ג(ט - קצח). ב, ד
ערה ). ב, ן ט"ר(רנז ). שם(ז - רנה). ב, ן ב"ר(רמח ). ב, ן ט"ר(רמז ). שם(רמו ). ב, ן פסחים ב"ר(רלו ). א, מב

ב , פסחים א(ג - רצא). ב, שם ב(רפו ). ב, שם ט(רפב ). ב, שם ב(רפ ). א, ן פסחים א"ר(רעז ). ב, מ ה"י ב"נמוק(
). ב, ן כתובות יא"ר(שמא ). א, ן ה"ר(שי ). שם(שט ). ב, ן א"ר(ה - שא). ב, ג א"ש(רחצ ). ן שם"ר(ז - רצו). ן שם"ור

ן "ר. המאור שם(שע ). ב, ג ב"ש. ב, המאור ט(סט ש). שם(שסח ). ב, ן ב"ר(שנד ). ב, ט. ב, ן ב"ר. א, ג ב"ש(שנב 
. ב, ן ב"ר(פב - שפ). א, ג ב"ש(שעט ). ב, המאור ט(שעה ). ב, ג ב"ש(שעג ). ן שם"ר(שעב ). א, ג ב"ש(שעא ). ב, ב
). ב, המאור ומלחמות ט(ה - תד). א, ג ב"ש(שצג ). ב, המאור ט(שפח ). ב- א, ג ב"ש(שפו ). ב, המאור ט(שפד ). ב, ט

תמג ). ב, מלחמות פסחים ט(תלא ). ב, מ לז"י ב"נמו(תכח ). ב, המאור ט(תכ ). ב, ג ט"ש(תטז ). מלחמות שם(תח 
  ).א, ג(

נא - ימט).א, ן יג"ור(מח ). א, ן חולין לו"ר(מב ). ן שם"ר(לט ). ן שם"ר(לג ). ן שם"ור(ד - כג). א, ן פסחים יג"ר( טו :ב
, ן חולין לה"ר(פב ). א, ן סוכה ה"ר(פ ). ב, ז כב"ן ע"ר(עד ). ב, ן ה"ר(ע ). ב, יג(ס ). ב, ן ה"ר(נב ). א, יד; ן שם"ור(
, מלחמות יד(קכו ). ב, פסחים יג(קיט ). א, ן חולין לו"ר(קב ). א, פסחים יג(צו ). ב, ז לב"א וע, פסחים יג(צ ). ב
קפז ). א, פסחים ה(קסח ). א, מ ל"ב(סו ק). א, ג יד"ש(ז - קלו). ב, יג; ן שם"ר(קלב ). א, ן ג"א ור, ג יד"ש(קלא ). א
ן "ור. א, המאור ז(רכט ). א, שבת ו(רכא ). שם(רטו ). ן שם"ר(רז ). ב, ן ה"ור(ב - רא). ב, ג ט"ש(קצה ). א, ן טז"ר(
, ן יג"ר(רנז ). ב, המאור פסחים טו(רמט ). ב, מ טז"ב(רמז ). ב, ן ב"ר(רמו ). ב, ן יג"ר. א, מלחמות יד(רמג ). ב, ו
ן "ור, ן שם"ור. א, ז לז"ע(ג - רפב). ב, שם ג(ערה ). ב, ן ביצה יח"ר(עדר ). א, ן יג"ר(רס ). א, מלחמות יד(רנז . )ב

ט - שיח). ן שם"ור. א, חולין לב(שה ). א, ן פסחים ח"ר(רצה ). ב, ז כב"ן ע"ר(רצג ). ז שם"ן ע"ר(רצ ). ב, פסחים ז
מלחמות (תח ). ף שם"רי(תג ). ב, ז כב"ן ע"ר(שצט ). א, ן מאב וחולי, ן פסחים ח"ר(שסב ). ב, ן פסחים ז"ר(

  ).ב, פסחים ז



רפו  )הלכות באורי עם שחיטה הלכות(מפתח ענינים 

ה - צד). ב, ן ח"ור(פט ). א, ט(עו ). א, פסחים ח(עא ). א, ז לד"ן ע"ר(סו ). א, ט(נו ). ב, ג ט"ש(מ ). ב- א, ן ז"ור( ב :ג
, ט(קמד ). שם(קכה ). ב, ן פסחים ח"ור(קטו ). ב, ז לח"ן ע"ר(קיג ). שם(קיא ). ב, ח(צח ). א, וחולין מא, ן שם"ר(
ן "ור(רכו ). ב, ח(ריז ). א, ן פסחים ט"ר(רז ). ב, ז לט"ע(רה ). ב, ן ח"ר(רג ). א, מלחמות ט(קפ ). שם(קמז ). א

, ג(רסט ). א, פסחים א(רסז ). שם(ס - רנט). א, ן חולין מד"ר(רמז ). ב, ן פסחים ח"ר(רמה ). ב, ז יב"ן ע"ר(רל ). שם
  ).א, קידושין י(רעז ). ב

מלחמות (מו ). ן ומלחמות שם"ר(מד ). ב, ן י"ור(ב - מא). שם(ב - לא). ן"א ור, פסחים יב(כז ). א, ן חולין לו"ר( יח :ד
צב ). א, ן יג"ר(פז ). ן שם"ר(פב ). ן שם"ור. ב, פסחים יב(פ - עט). ב, מלחמות סוכה יד(נד ). א, יב(מז ). א, ן יא"ור
קכ ). א, פסחים יד(קטו ). ב, ן ביצה ד"ר(קי ). א, ן פסחים יד"ר(ט - קח). א, ביצה טז(צט ). ב, וג ט"ש(צז ). ב, ן י"ר(
). ב, ג יא"ש(קצט ). א, ג יד"ש(קפד ). ב, יב(קס ). א, ן יג"ר(קנט ). ב, יב(קמח ). ן שם"ר(קכט ). ב, יד(קכו ). שם(

ן "ור(ז - רמה). ב, מלחמות י(רכח ). א, י(ה - רכד). א, בן י"ר(רכג ). ב, ן י"מלחמות ור(רכא ). שם(ח - רז). ב, יא(רה 
). שם(רצו ). ב, רבינו יונה ברכות לא(רצג ). א, יב(רפו ). ב, ן יב"ר(רפב ). א, יב(ח - רעז). א, ן יב"ר(ערה ). ב, יב
). ב, ן יז"ר(ח - שעז). ב, ן טז"ד ובעל המאור ומלחמות ור"ראב(ז - שסה). שם(שסא ). א, ן יב"ר(שנז ). א, יב(ה - שג
תיב ). א, כג(תט ). שם(שפט ). א, ן יח"ר(שפז ). א, ן יז"ר(שפו ). ב, א ובעל המאור טז, ומלחמות יז, שם(שפב - שפ

  ).ב, כא(תכד ). א, טז(תיב ). ב, מלחמות טו(

א , כד(סט ). ן שם"ורא , כא(ו - סה). ב, י(נב ). ב, כג(מט ). ב, כב(מא ). א, ן כג"ר(כח ). ב, ן כב"ר(כז ). א, ן כג"ר(כד : ה
). שם(קיא ). ב, ג יא"ש(קו ). ב, יא(קה ). שם(צה ). א, ן כה"ר(צב ). א, כו(עב ). א, המאור כד(עא ). ן"ומלחמות ור

א , כה(ו - קעה). ב, כה(ז - קמו). ומלחמות. שם(ג - קמב). ן שם"ר(קמא ). א, כד(ט - קלח). ב, כה(קכז ). ב, ן כה"ר(קכ 
). א, כז(ח - רז). ב, ן סוכה ב"ר(קצו ). ב, ה ז"ן ר"ר(קפח ). ב, ה ז"ן ר"ור. א, ד כה"ראב(קפז ). ב, ן כה"ר(קפו ). ן"ור

, ג כו"ש(רמט ). א, כז(רמח ). א, ן יט"ר(רמה ). א, כז(רכד ). א, ן כד"מלחמות ור(ריז ). א, ב ומגילה ז, ן כז"ר(ריב 
). שם(ו - עדר). ב, כז(ב - רעא). א, כז(ער ). א, ן כז"ור(ד - רסב). ב, כה(רנח ). א, המאור כה(רנד ). שם(ג - רנב). ב

  ).ב, ן כז"ר(ט - רעח

). ב, ן כה"ר(קטז ). ף" ריא–ף "רי(עו ). ב, כה(עא ). ב, ח כה"הגהות הב(סז ). ב, ן כה"ר(נז ). א, ן כה"ר(כו ). א, ג( ז :הג
קנו ). א, פסחים כז(קנג ). ב, סוכה יב( רלא ).ן"א ור, כד(קכט ). א, כו(קכו ). ב, ן כה"ר(קיט ). ף" ריא–ף "רי(קיז 

  ).ב, י לברכות ח"רש(קעג ). א, ן יט"ר(קסה ). א, ב ומגילה ז, ן כז"ר(

  הלכות שחיטה עם באורי הלכות
  . רחצ:א

  העמק שאלה
  ).עג' סי( ק :הג

  ר הזקן"ע אדמו"הערות בשו
  . קמב:ב

קובץ, ש"הערות התמימים וא  
  ).גליון רסח, 770( קנז :ד

  ).ירושלים כה(יג ק: ה

מוריסטאון (כה ). ירושלים א(יג ). מוריסטאון רט. ירושלים ז(יב ). תשמא, מוריסטאון(ט ). מוריסטאון תשפו( ג :הג
נו ). מוריסטאון תשמב(נה ). שם(נד . נ). מוריסטאון תשמא(מג ). מוריסטאון תתה(לז ). ירושלים כג(לו ). שה

מוריסטאון (צב ). מוריסטאון תרנו(פד ). שז(פב ). מוריסטאון תתו(סז . )מוריסטאון שה(סד ). מוריסטאון תרנו(
מוריסטאון (ל - קכט). תשסז. מוריסטאון תשנח(קכה ). מוריסטאון תרצו(קיט ). מוריסטאון תרנו(צו ). תשטו
  ).ירושלים כד(קמד ). מוריסטאון תשסז(קלה ). תי. תשפו

  ו"ירות, הערות ובאורים
  חלק ב

  . ר:ד

  .פד: ה

   יחלק

. ת. שצח. רסח. רסה. רסא. רנז. קכט. קכו. טו קיט- קיד. קיב. קט. ק. צח. צד. צא. פט. ז- פו. ג- פב. פ. עו. ד- עג.  יג:ב
  .ח- תז. תה. תג

  א"חי

. רלא. רכה. ריז- רטז. ריב. רי. קפו. קפב. ט- קעד. קעב. קסז. ה- קסד. קסב. קנז. קנא. קמט. קמה. קד. קב. ק. צז.  עד:א
  .שלא. שכב. ח- שג. ט- רפח. רפא- רעט. ו- ערב. רלח. ד- רלג



רפז  )קובץ ,ובאורים הערות(מפתח ענינים 

  קובץ, הערות ובאורים
). תתמז(קטו ). תקעח(קו ). עתר(פה ). תתמו(עח ). תרפג(מג ). קו'א(כט ). רכח(יא ). שכז. רל. רכח(ח ). תתלח( ז :א

  ).תשעה(תמו ). תשעב(תמב ). קו'א(תמ ). קח'א(שפז ). תשעב; תשע(רחצ ). נא(רמ ). תה(רל ). שסז(רכח 

  ).תתלח(רפ ). תשלא(רלט ). תשעג(רו ). קל(רא ). תשנח(צג ). קל(עא ). תתלח( א :ב

  ).תתקצח. תתקצו(שנח ). עב'א(רכה ). תשנ(ריב ). תתמט(ריא ). רכט(קצז ). תתקטו(פד ). קעז( נא :ג

שפד ). תשצו(קיז ). ט- תשצח(קה ). תשלג(צט ). רכח(פו ). קלה'א. קל' א(עא ). תשנג. תשמט. תשמח. תשמז( מא :ד
  ).כא'א- כ'א(שצג ). תרכז(

קנח ). תתטו(קא ). תתקצו(פט ). קו'א(פו ). ז- רלה(סט ). תתקצו(נד ). ז- תשנה(מט ). תשעב. רמ. רלט. רלד(יד : ה
  ).עד'א(רפה ). תתקיז(קעג ). תתקנט(קע ). תשעג(

. תתלה(יג ). תשעה(יב ). תתקלו(י ). פו'א. יח'א(ח ). קו'א. טז'א(ו ). תתקעז(ה ). תשעג(ד ). קו'א. לג'א. תשעב( ג :הג
. לג'א. תשע. תשכח(כה ). פו'א(כד ). תתקצו. תתקיז(כג ). תתטו(ב - כא). קכד'א. תשעג(יט ). פו'א(יז ). תתקצו

מג ). תתטו(מב ). ה- קכד'א. תשנ(מ ). תתטו(לא ). קו'א. תתלה(ל ). תשצו. תשצה(כט ). תתצח(כח ). קכד'א
נח ). קו'א. ו- תשצה(נו ). תשנ(נה ). תתקנט. תתצח(נד ). קו'א(נג ). תשכח(נב ). תתטו (נא). תתקלו(נ ). תתפא(
). תתקלז(סד ). ו- תשצה(סג ). תתטו. תשנ(סב ). תתקיז(סא ). ז- תתקלו. תתקיז. תשצה(ס ). ז- תתקלו(נט ). תתטו(

פב ). קו'א(פ ). תתנט(עט ). עא'א(עח ). עא'א. יח'א. טז'א. תתקיז(עה ). תתקס. תתקנט(עא - ע). קכד'א. תתטז(סח 
קה ). לג'א(קא ). תתטו(ק ). לג'א(צה ). פו'א(צא ). תתקעז. תתלה(צ - פט). יז'א(פח ). תתטו(ד - פג). קכד'א. קו'א(
. עא'א(קלב ). תתלו(קלא ). קכד'א(קכה ). תתקיז. תשה(קכד ). תתקלו(קיט ). ט- תתצח(קיג ). תתטו(קט ). לד'א(
קנא ). תתעט(קמז ). תתקיז(קמו ). יח'א(קמג ). לד'א. תתקנט(קמא ). קו'א. פו'א. טז'א(ח קל). תתקעז(קלג ). פו'א
קעט ). תתנח(קעה ). פו'א. נב'א(קסד ). תתטז(קנו ). תתצח(קנד ). קו'א. תשנ(קנג ). תתטז(קנב ). עא'א. נב'א(
  ).תשצו(

  ר הזקן"ע אדמו"הערות לשו
  ).תלז' לסי( צד :א

  .שעז. שמו. שכד. שיט. רצב. טז.  ד:ב

  .ריט. רט. ר. קפד. קכח. קז. פה.  לב:ג

  .שיב. רנז. ה- קעז. קיט. צו. לא.  טו:ד

  .קפח. פו: ה

  התוועדויות
  .ע תורת מנחם"עיי

  קובץ, התקשרות
  ).תסב(נ ). צד( לה :הג

  ויגד משה
  ).ד' סי(קיב ). ב' סי(צט ). טו' סי(לג : ה

  )פ"על הגש(זבח פסח 
  .קסז. קכה. קיט. קטז. קיד. יב- קט. ה- קב. צח. ו-  צה.צב. ח- פו. פד. עג.  סז:הג

  )אלקלעי(זכור לאברהם 
  ).ח קיט"ג או"ב ח"מהדו(יד : ה

  זכרון יוסף
  ).שם(שיז ). ג- רסב' סי(רצו ). קמט' קמג וסי' סי(קפב ). ג- רסב' סי( טז :ב

  זכרון כהוה
  ).ד, ג( לט :א

  ).ד, ג( קנד :ב

  זכרוות
  .רכח. קנד.  צח:ד



רפח  )בהלכה הזמנים(מפתח ענינים 

  כההזמים בהל
  ).ז"פנ( נא :א

  ).ט- קיד' ע( קמג :ב

  זמים כהלכתם
  ).פ- עח' ע( קמג :ב

  זרע אמת
  ).נט' א סי"ח( רלד :ד

  חבלים בעימים
   תלח:ד

  חדושי רביו יוה
  .רנד. רנב. רמח). סדר ליל פסח(קעא : ה

  ז ביגא"חדושים ביאורים ופסקים למהר
  ).א"א סי"פסחים פ(רמז : ה

  חדות יהושע
  .שמא.  שיד:ד

  וט השיח
  ).נה' סי(ח -  שנז:ב

  ).כה' סי( תו :ד

  חוסן ישועות
  . שט:ג

  חוקת הפסח
  .קיג.  יז:הג

  חיי אדם
 ).כלל קכד( ערב :ג
  ).כלל קל(עט : ה

  . קעב:הג

  )פ"על הגש(חיים לראש 
  .קפא.  קל:הג

  חכם צבי
  ).פו' סי( רכ :א

  ).שם(רפח ). פו' סי(ט - סחר). מב' סי(רסו ). שם(רסב . קכז. קט). פו' סי(סה ). כ' סי( יט :ב

  ).פב' סי( שע :ד

  ).שם(קי ). קיט' סי(ה - קד: ה

  חכמת אדם
  ).כלל עג( רצא :ג

  חמדת ישראל
  ).ג, פז( רכח :א

  חוך
  ).מצה ט( רמה :א

  ).שם(עח ). מצוה כא( עד :הג



רפט  )יהושע חסד(מפתח ענינים 

  חסד יהושע
  ).כג' ב סי"ח( רכח :א

  החסידים
  ).שיד' סי( קעא :ב

  ).תשלא' סי( רס :ג

  ).תתנא' סי( עא :ד

  ).תתפח( קפד :הג

  חקרי הלכות
ג "ח(קלו ). ב, ג מח"ח(קכו ). א, ג לט"ח(קד ). א, ח נח"ח(סז ). ב, ד נו"ח. ב, ג לו"ח. ב, א כב"ח(לח ). ב, א כב"ח( ח :א

לה ש). א, ג נט"ח(רצה ). ב, ג נא"ח(רצג ). ב, ד סג"ח(רלד ). ב, ג נ"ח(קצו ). ב, ג מ"ח(קנא ). ב, ג לט"ח(קנ ). ב, מט
  ).א, ד סח"ח(תו ). ב, א כג"ח(שצו ). ב, ג סב"ח(שסו ). ב, ג סא"ח(

  ).ב, ד עב"ח( שכ :ב

  ).א, א כה"ח( כג :ג

  ).ד"ח(שסו ). א"ח(רלד ). א"ח(קמד ). ד"ח(קכט ). ד"ח(קכא ). ג"ח(קיט ). ג"ח(נא ). ד"א וח"ח( יג :ד

  חתם סופר
  ).שיא' ד סי"יו(שט ). קט' סי( רצא :ג

  ).פ"פירושו להגש(קכז ). י"סח "או( מג :הג

  קובץ, יגדיל תורה
  ו"ירות

  ).ד"חכ( תמח :א

  ).ט"ח( קצב :ב

  ).ד"חי( תלז :ד

.י.  

). א"חכ(עז ). י"ח(עה ). א"חכ(לו ). י"ח(לא ). י"ח(כז ). ט"ח(יד ). י"ח(ז ). ט"ח(ו ). טו- יד' ה ע' וחוב, ל' ט ע' חוב( ב :א
ח "חכ(רמג ). ט"ח(רמב ). ב"ט וחי"ה וח"ח(רלג ). ט"ח(רלב ). ט"ח(קיט ). י"ח(קה ). ה"ג וחנ"חנ(קא ). ג"חנ(צא 
ט "ה וח"ח(תמח ). שם(תיד ). ג"חנ(תט ). ג"חל(תד ). ח"ז וחל"חכ(שנא ). שם(רצה . רסט). ג"חנ(רסז ). ב"ל וחל"וח
  ).ב"וחי

שמב ). ג"חנ(שטו ). י"ח(רפ ). ד"חכ(רז ). ט"ח(קמו ). ט"חנ(קמו ). ג"ט וחנ"ח(עא ). ג"חנ(נו ). שם(מו ). י"ח( א :ב
  ).ג"חנ(שפב ). שם(שנג . שמו). ה"ח(

רפג ). ט"חנ(ב - רפא). שם(רעז . ערה). א"חכ(רסג ). ה"ח(רכ ). שם(ריב ). ב"חי(רח ). ה"ח(קכח ). שם(צה ). ה"ח( צג :ג
). ד"חי(שכח ). ג"חי (שכה). ה"ח(שכב ). כ"ח(שיז ). ז"חמ(שח ). ט"חנ(דש ). ו"ה וחל"ח(רצא ). ט"חנ(רפט ). א"חכ(

  ).ט"חנ(שע ). ח"חנ(שסט ). ט"ח(שנח ). ט"חנ(שמט ). א"חכ(שמא ). ז"חמ(שלח 

ריט ). א"חע(קנז ). ז"חמ(קלח ). ו"חט(קה ). ה"ח(צו ). ח"חכ(צג ). ה"ח(מג ). ח"חכ(ח ). ב"שם וחנ(ו - ה). ב"חי( ג :ד
  ).ב"חי(תלה ). שם(תיג . שמה. שלב. שכ. ערב). ה"ח(רסט ). ב"חי(

  ).ה"חל(קז ). א"חכ(לא ). ס"ח(כו ). ב"חכ(טו : ה

  יד אליהו
  . קנד:ב

  יד מלאכי
  . טז:הג

  ילקוט ראובי
  . קפג:הג

  ים של שלמה
  ).ה"ב ס"ביצה פ( יג :א

חולין (שצב ). ד"ז סי"חולין פ(שט ). ע"ח ס"חולין פ(שב ). ז"ד סט"ביצה פ(ערה ). שם(קנז ). י"א ס"ביצה פ( קמה :ב



רצ  )ישרון יסודי(מפתח ענינים 

  ).ו"ח סמ"חולין פ(שצח ). ט"ז סנ"פ

  ).ה"ז סמ"חולין פ(נ - שמט). ק"ג ס"חולין פ( רנג :ד

  יסודי ישרון
  ).קנז' ו ע"ח( קצג :ג

  )השלם(יראים 
  ).שם(דש ). נב' סי(רצז ). שם(קלו ). שא' סי( סו :ב

  ).נב' סי( צו :ג

  ).שם(שנו ). נב' סי(שמב ). שא' סי(פ - רעח). עדר' סי(רט ). שם(קנז . פ). נב' סי(ב -  סב:ד

  יש וחלין
  ).אזהרת אכילה( ז :ד

  ישועות חכמה
  .שט.  שג:ג

  ת"הישר לר
  ).סח' תשובות סי(סו : ה

  כבוד מלכים
  .שסב. שלט. רלג. פ.  ה:א

  ).צב' ע( קצד :ב

  ).צח' ע(שסה ). קב' ע(שז ). ק' ע(רעח ). קא' ע(ערה ). סד' הוספות ע( צד :ג

  כבוד רבן
   קנז:ד

  כוכב מיעקב
  ).כד' יס( שכח :ג

  י"כחו דרבי אלעזר ברשב
  . כד:הג

  כיוס תורה
  ).ח"ח(רלא ). ב"חי( פט :א

  ).ח"חי(רמט ). ה"ח(קצג ). א"ח( סו :ב

  ).ט"ח( רג :ג

  ).ז"חי(קפד : ה

  כל בו
  ).שם(תמב . רפא. רעח. ד- רמא. רלח. רג. קפז. קמח. קמד. קיט. קיב. ק. צו. פב. פ). מח' סי(עז ). פב' סי( טו :א

  ).שם(רה . קעב. מ). מח' יס( לה :ב

  ).שם(רנב . רמט. רמז. רלא. רכז. קסד. קסא- קס. קנח. קנו). מח' סי( קנד :ג

. שעז. קצח). מח' סי(קמ ). פט' סי(קי ). שם(פט . פז. פה). מח' סי(עה ). א, פו(עב ). שם(סו . ב- סא). מח' סי( מה :ד
  ).שם(תכג ). מט' סי(תי ). נח' סי(שצב ). שם(שפט 

  ).שם(רלג . רד). נ' סי(קצח ). כד' סי(קעט ). שם(קכז . קכ. ד- צג. עא. לה). נ' סי(ג - יב: ה

קפא ). א"סנ(קח . קו). שם(ד - סג). נ' סי(ז - נו). ת הגאונים שבסופו"לקוטי שו(מד ). שם(מא ). נ' סי(כה ). ח"סמ( ג :הג
  ).ח"סמ(

  )פלאצקי(כלי חמדה 
  ).וישלח( רלד :א



רצא  )וההוראה הפוסקים כללי(מפתח ענינים 

  כללי הפוסקים וההוראה
; ט(קפ ). ריט(קעט ). לג(קעח ). רכח(קעא ). לג(קסב ). קצד(קנז ). שמא(קא ). נו(צט ). לא(סה ). קס(כז ). פ' כלל( כ :א

). שיא; רצו; רעז(שג ). צט(רפז ). רפג; עג(רפו ). כו(רפג ). לו(רלד ). רסז(רכח ). לב(רכד ). לד(רטו ). לב(קפז ). של
  ).רח(תנ ). כד(שצד ). לז(שצ ). קז(שפ 

רכב ). רעט(קכו ). רעח(קכג ). שלא(קיד ). רכא(קיא ). לז(קח ). רל. רלז. רכט(קז ). של. שכח. ט(עג ). כלל כ( סו :ב
  ).עג(שצז ). נז(רעז ). מד(רסט ). מג(רסו ). רסח(רנז ). מא(רכט ). רמט(

  ).מה. ד( רסא :ג

  ).כללים לז פז(תלה ). קסו; כללים נד(שפד ). ו- כללים עד( שכח :ד

  כסת יחזקאל
  ).ח"סוף או(קלה : ה

  )י'פאלאג(כף החיים 
  ).ג"סכ( קפד :הג

  כרם מחם
  ).רנו' ע( נא :א

  )גאגין(כתר שם טוב 
  ).א"שם וח(ב - תמא). שם(צה ). ג"ח( כז :א

  ).ג"ח(קל ). ג"ח(ה ). ג"ב וח- א"ח( ב :הג

  לב דוד
  . קפג:הג

  להורות תן
  ).פו' ד סי"ח( שט :ג

  )פ"על הגש(לחם הפים 
  . עה:הג

  לחם שלמה
  ).ד- עג' סי(תכה ). עז' סי(תד ). עו' ח סי"או( שצט :א

  ).פב' סי( שכד :ב

  ליקוט דיי ומהגי ראש חדש
  ).ט"פ( סה :א

  ליקוט שיעורים
  .רלג.  קטו:א

  לכבודו של מלך
  ).344' ד ע"ח( רלד :א

  לקוטי דבורים
  ).א, תא(ריא : ה

  לקוטי טעמים ומהגים
  .תמח- תמ. ט- תלז. רד. קצט. קצב. צק. ז- צה. עו. כט.  ו:א

  . רה:ב

  .ח- תלז. תכג. שסו. שב. רכא.  קלז:ד

  . לא נסמן לרוב המצאו:ח

  ח"לקוטי מהרי
  .רה.  סט:ה



רצב  )יצחק לוי לקוטי(מפתח ענינים 

  לקוטי לוי יצחק
  ).שא' ק ע"אג( קכב :ד

  ).אגרות(לג ). אחרי' זהר פר( ל :הג

  לקוטי שיחות
' ב ע"חי(כט ). 44' ז ע"חכ. 33' ב ע"חי(כח ). 9' ז ע"הל. 57' ז ע"יח. 35' ב ע"חי(כז ). 19' ב ע"חל(כג ). 953' ג ע"ח( יב :א

' ט ע"חכ. 128' ב ע"חכ. 214' ב ע"חי(עח ). 434' ז ע"חי(נז ). שם(מג ). 135'  וע131' ז ע"חט(מא ). 10' ז ע"וחל, 34
  ).133' ז ע"חט(ד - רפג). 65' ה ע"חל(רמה ). 53' ד ע"חל(רל ). 15' ז ע"חל. 496

  ).106' ב ע"חכ(שסג ). 156' ט ע"חכ(שטו ). שם(רכה ). 131' ז ע"חט(ריח ). 189' ז ע"ח(רא ). 110' ז ע"ח( סה :ב

  ).364' ח ע"חי(רצב ). שם(רפג ). 131' ז ע"חט(רסו ). 125' ט ע"חכ(צד ). 130' ז ע"חט( נג :ג

  ).30' ב ע"חכ(תלט ). 122' ז ע"חט(תיג ). 66' ז ע"חי(ו - תה). 124' ז ע"חט(רכא ). 27' ב ע"חי( קלה :ד

). 45' ב ע"חל(צא ). 191' א ע"חל(נט ). 14' ז ע"חל(מד ). שם(כד ). 14-19' א ע"חי(ט - יח). 56' א ע"חל. 39' ב ע"חי(י : ה
רלז ). 58' א ע"חל(רו ). 45' ב ע"חל(קסט ). 77' ו ע"חל(קמז ). 43' ב ע"חי(קכה ). 260' ז ע"ח(קכב ). שם(קיג . קב

  ).52' ז ע"חכ(קסד . )234' ז ע"חי(

קסד ). 247' ד ע"וחכ, 425' ב ע"ח(קלג ). 81' ז ע"חי(סב ). 407' ט ע"חכ(מה ). 283' ב ע"חכ(מב ). 450' ט ע"חי( לח :הג
  ).52' ז ע"חכ(

  לקוטי תורה
  ).ב, מטות פג( קכב :ד

). ד, צו יג(קלד ). א, יג. ב, יב. ד, אצו י(קיט ). ג, צו יב(ה - קג). א, צו יב(מז ). ד, ש יד"שה(כז ). ב, מטות פה( יא :הג
  ).א, צ פג"שמע(קסח ). ג, ויקרא ו(קמ 

  הלקוטים
  . קא:הג

  לקט יושר
  .קלא. פט: ה

  .צה. ס- נט. לז.  כח:הג

  לקט הקמח
  ).פסח' הל( תא :א

  .שפג. שנו.  שנד:ב

  מאורי אור
  ).מערכת קערה( כב :הג

  )פ"על הגש(מאיר עין 
  . פב:הג

  ץ"מאמר חמץ להרשב
  .א פ:ג

  .רלג.  רכז:ד

  קפט. קכה. פט: ה

  .קסו. קיז. קט.  צ:הג

  ר הזקן"מאמרי אדמו
  ).תק' הקצרים ע( קמ :הג

  המאמרים
  ע"ב "ר מוהרש"אדמו

  ).תקכד' ב ע"ב ח"תער. עה' ר ע"עאת( קד :הג

  ע"צ "ר מוהריי"אדמו

  ).ת"ש'ה( תמה :א



רצג  )הגנזים מבית(מפתח ענינים 

  ).142' ט ע"תש(קלד ). 44' שם ע(פו ). 37' ת ע"ש'ה( י :הג

  ת הגזיםמבי
  ).קלה' ע(שכב ). קפא' ע( שג :ג

  .קפט: ה

  קובץ, מבית חייו
  ).25' ג ע( ז :א

  ).ג"ח( קנט :ב

  קובץ, מגדל אור
  ).שם(קמז ). ח"ח(ק : ה

  ).שם(קלז . ח- נז. נב. נ). ח"ח(לד ). ז"ח(כב ). ח"ב וח"ח( ג :הג

  מגדות אליהו
  . קיז:ד

  עתון, המגיד
  ).ב"תרכ( לא :הג

  )פ"הגשעל (מגיד דבריו 
  .קפא. צט.  עה:הג

  מגן אברהם
  ).ב חזר מכמה דברים שסמך עליו"ובמהדו, רבינו נסמך עליו( קכח :ב

  מגן האלף
  . שעז:ב

  מגי אברהם
  . שנג:ב

  .ז- שנו. ג- שנב. שמא. שכח.  רפז:ג

  .קיב.  עו:ד

  מדרכי הקוטרס
  .רלג.  קנח:א

  מדרש תלפיות
  ).ערך כתיבה( קפד :הג

  ל"מהרי
- רב. קמג. קטז. קיג. ז- צה. צב). בדיקת חמץ(צ ). פ"ע(כג ). שם(כב . יט). חודש ניסן(טז ).  קודם הפסחימים' ל( יב :א

  ).ערב פסח(תמה ). שם(ער . רנט). ימים קודם הפסח' ל(רנד ). שם(ד 

ו - רה). שבת הגדול' הל(קע ). שם(קנז ). ערב פסח' הל(ד - קמג). אפיית מצות' הל(קלז ). יום קודם לפסח' ל( סט :ב
' הל(שנט ). ליקוטים(שכ ). שבת' הל(רנא ). אפיית מצות' שם והל(רטז ). ערב פסח' הל(רח ). בדיקת חמץ' הל(

  ).מאכלות אסורות' הל(שפב ). יום קודם הפסח' ל' והל, שם(ג - שעב). מאכלות אסורות בפסח

). שם(קכב . קכ. קי. קה. קב. ק- צט). הגעלה' הל(צז ). מאכלות אסורות בפסח' הל(פ ). יום קודם הפסח' ל' הל( עה :ג
מאכלות ' הל(ג - קצא). הגעלה' הל(קפג ). אפיית מצות' הגעלה והל' הל(קסא - קס). יום קודם הפסח' ל' הל(קנו 

  ).שם(רנז . רנג. רמז. ג- רלא). הגעלה' הל(רכא ). יום קודם הפסח' ל' הל(רטו ). שם(ר - קצט). אסורות

מיא דלישת ' הל(ה - סד). סדר הגדה(נה ). שם(לד ). שם(ו ). כלות אסורות בפסחמא(ד ). אפיית המצות' הל( ב :ד
). חלה' הל(קכב ). שם(צט . ז- צו). אפיית המצות' הל(צד ). אפיית המצות' שם והל(עז ). שם(ד - עב. סח). המצות

). שם(ב - קעא. ז- קסב. קנג). אפיית המצות' הל(נ - קמט). סדר הגדה(ג - קמא). אפיית המצות' הל(קלד ). שם(קכט 
' הל(י - רט). סדר ההגדה(רז ). שם(רב . קפו. קפד. ב- קפא. ז- קעו). אפיית המצות' הל(קעד ). הגעלה' הל(קעג 

' הל(רמט ). שם(רמח ). אפיית המצות' הל(רלח ). שבת הגדול' הל(רלא - רל). שם(רטו - ריד). אפיית המצות
מאכלות אסורות ' הל(שסב ). אפיית המצות' הל(ו - כדש). שם(שג - רחצ. רצא. ב- רסא). מאכלות אסורות בפסח



רצד  )הערוך מוסף(מפתח ענינים 

  ).שם(ז - תטו. תה). ערב פסח' הל(ג - תא). ט"יו' הל(שעד ). בפסח

סדר (ט - עח). בדיקת חמץ' שם והל(ו - נה. יד). סדר ההגדה(יא ). הגעלה' הל(ט ). שם(ט - ח). סדר ההגדה(ו : ה
רמג . רלז. ד- רלג. רלא. רכא. ריב. ט- רח. ד- רג. קעב. וקס. קסב. ג- קנא. קלה. קל. קכו. כ- קיט. קה. קב). ההגדה

  ).שם(רפו ). סדר ההגדה(רפא ). סדר ליל שני(רמו ). שם(

  ).שם(קמט . קלט. קלז. קכו. ח- נז. נ. כט). סדר ההגדה(יח ). ערב פסח' הל( י :הג

  מוסף הערוך
  . סא:הג

  מועדים וזמים
  ).י רפא"ג רס"ח( רכד :ג

  מורה באצבע
  ).ו"סר( קפג :הג

  קובץ, מוריה
  ).ז"חל(רפה : ה

  מחזה אברהם
  ).עח' עז וסי' ח סי"או( רלד :א

  מחזור
  ).שונצינו(קיב ). רומא( פב ).בולוניא. רומא( ב :הג

  מחזור ויטרי
  ).פסח' הל( תמג :א

  ).כד' פסח סי' הל(שלה ). 269' ע(רפח ). 254' ע( רד :ב

  ).255' ע(רמז ). ג' ישם ס(רלג ). שם(קמא ). 256' פסח ע' הל(ז -  קטו:ג

  ).מה' סי(שי ). שם(קלג ). יט' סי(קל ). שם(עז ). יד' פסח סי' הל( ס :ד

  ).עג' סי(רמא . רלג). סה' סי(קפ ). נ' סי(קיד : ה

- צה. צב). שם(פו ). צה' סי(פג . עב. ג- סב). צו' סח וסי' סי(מט ). סה' סי(לא ). נ' סי(כח ). ז- צה' סי(יח ). א' סי( ז :הג
  ).שם(קפד ). צז' סי(קסז . קלט). על ההגדה(ד - קכג). נא. צה' סי(קיז . קט. ו- קה. קב). על ההגדה. (ח

  מחה יוסף
  ).א' פסחים סי( קפו :ב

  מטה משה
  ).תקנה' סי(צה ). תקמג' סי( כה :א

  ).תקעט' סי( קלו :ב

  ).שם(רנג ). תקמו' סי( קי :ג

). תתקסה' סי(שצב ). תקעט' סי(ה - קפד). תקפג' סי(קפב ). תקצט' סי(ה - קמא). תקעז' סי(ז - צו). ט- תקמח' סי( עו :ד
  ).תקסא' סי(תג 

  ).תקצט' סי(רכא ). תריח' סי(סד : ה

  ).תרמא' סי(קכג ). תרכו' סי(נו ). תתקפא' סי(נ ). תרה' סי( מו :הג

  מטפחת ספרים
  . לח:הג

  מים עמוקים
  ).עט' סי( נט :א

  מכירת חמץ בערב קבלן
  .מאש. רעח. ד-  רעג:ג



רצה  )כהלכתו חמץ מכירת(מפתח ענינים 

  מכירת חמץ כהלכתו
  ).שנד' ע( פח :ב

  .שנג. רפז. רפא-  רפ:ג

  מכתם לדוד
  ).א"ח סי"או( עט :א

  מלא הרועים
  ).ערך תדיר( סד :א

  המלך במסיבו
  ).רפה' א ע"ח(רמז : ה

  .ס.  לו:הג

  ממגד ירחים
  ).שם(תנא ). 256' א ע"ח( רלג :א

  ).ז"ח( קנז :ד

  מהג אבותיו בידיו
  . תלז:ד

  המהגות
  .ה כ:א

  )ד"חב(המהגים 
  ).37' ע(נז ). 37' ע(כט ). 36' ע( כג :א

  ).37' ע( קל :ד

  ).45' ע(קסג ). 87' ע(לז ). 56' ע(ח : ה

  ).66' ע(קלג ). 28' ע(מג ). 38' ע( כב :הג

  )טירא(מהגים 
  ).ניסן(כט ). ומנהג כל השנה, פ"ע(כב ). ניסן( טז :א

  ).ערב פסח' הל( עג :ד

  הגהות מהגים

  ).פורים(יט ). ניסן(יז -  טז:א

  ).דיני הגעלה ולישה( קע :ג

  ).ניסן(תג ). סוכות(שצג ). שם(עו ). ערב פסח( עב :ד

  ).שם(רמ . קלה. קו). ליל הסדר' הל(פו : ה

  )קלויזר(מהגים 
  ).צד' סי( צז :א

  ).צא' סי( רנג :ג

  ).צט' סי(קפ ). צג' סי(ג -  עב:ד

  .קלו. קיא: ה

  מהיגה
  ).ל' סיפסח ' הל( קה :ג

  ).פב' סי(רנז ). ב' סי(ז - רמו). פג' סי(קפא ). פד' סי(קעח ). פג' סי(יז : ה

  .קלח. סג. ס.  מט:הג

  מחת חוך
  ).מצוה ה אות ז( י :א

  ).מצוה יא( ר :ב



רצו  )יעקב מנחת(מפתח ענינים 

  ).שם(ט - עז). מצוה כא(עה ). מצוה שצד( טז :הג

  מחת יעקב
שז ). שם(רצו ). כלל פה(ער ). כלל לו(קמב ). כלל לט(יז ק). כלל פה וכלל כב(קטז ). כלל לט(קז ). סא- כלל ס( עו :ב

). כלל לט(שצז ). כלל ו(שצ ). כלל נח(ה - שעג). כלל ו(שדמ ). כלל יב(שמב ). כלל ג(שלט ). בסולת למנחה כלל לה(
  ).כלל פה(תו ). שם(תה 

). כג(ה - קעד). לט(קסב ). לה(קמד ). לג(קכה ). נח(קיט ). שם(עט ). יז(עד ). שם וכלל יא(נו ). שם(נד ). כלל פה( נב :ג
  ).ג(קעח ). כד(קעז 

  ).כלל לח(שנח ). כלל ו( שנו :ד

  ).כלל כד(קט ). כלל ג(קח : ה

  מחת יצחק
  ).מב' ג סי"ח( שפא :א

  מחת כהן
  ).ז"מאמר א פ( מט :א

  ).ט"א פ"ח(שג ). ג"ב פ"התערובות ח' ס(יז -  קטז:ב

  מחת פתים
  .תכה.  רכח:א

  ).הוספות(שמו ). תסא' שם סי(שח . )הוספות( נו :ב

  ).שם(רכ ). הוספות( רח :ג

  ).קה' ד סי"יו(שנז ). הוספות(שכה ). שיורי מנחה(רנו ). הוספות(רנב ). תנא' סי(קעג ). סט' ד סי"יו( קנז :ד

  ).הוספות(נט : ה

  )חלה' על הל(מחת שי 
  . קיג:ד

  מעבר יבק
  ).ט"מאמר ג פ(קלה : ה

  . קז:הג

  מעגלי צדק
  ).דיני פסח(נה  :ג

  ).דינים הנוהגים קודם הפסח( לט :ד

  ).דיני חרוסת( כח :הג

  מעדי אשר
  ).קנט' א סי"ח( צב :ג

  מעדי שמואל
  ).שם(שנח . רפז. רפה). קיד' סי( רפא :ג

  מעיל צדקה
  ).לה' סי( קעז :ג

  ).סט' סי( רצ :ד

  ).לה' סי(קט ). כז' סי(כה : ה

  )פ"על הגש(מעשה סים 
  .קב. צז. פח. ח- עו.  ל:הג

  )ם"א בן הרמב"למוהר(מעשה סים 
  ).א' סי( יז :הג



רצז  ))א"למוהר( רוקח מעשה(מפתח ענינים 

  )א"למוהר(מעשה רוקח 
  ).יט' סי( רטז :ב

  ).ז' סי( קל :ג

  ).שם(קמט ). ח"סנ(פז : ה

  . כב:הג

  )ר מסעוד"למוה(מעשה רוקח 
  . קט:הג

  ם"המצות להרמב
  ).ע קנז"מ(קכז : ה

  ).ע קנז"מ( עג :הג

  )ערלאפ פ"עם באור מהריי(ג "המצות להרס
  ).שם(צ ). ע לג"מ(עט ). ס- ע נט"מ( יז :הג

  )ג"סמ(מצות גדול 
  ).ע לט"מ(עג ). ע יח"מ(ב - עא). שם(סא . נב). ע לט"מ( לו :א

). שם(שעו ). ת עח"ל(שלו ). ת קלח"ל(רפט ). ת עח"ל(רפא ). שם(רמו ). עשין לט(רד ). שם(מט . כב). ת עט"ל( כ :ב
  ).ת קלז"ל(שעט 

). שם(רל ). ת עח"ל(רח ). חמץ' ם להל"ביאור הרא(קמו ). ת קמח"ל(קלה ). ת עז"ל(קיב ). שם( קא ).ת קמח"ל( פו :ג
  ).ת עה"ל(שלב ). ת שח"ל(של 

שם (קטו - קיד). עשין קמא(קי ). שם(ד - פג). ת עט"ל(סז ). א מזרחי"וביאור מוהר, ן"בשם ריב, ת עט"ל(סד -  ס:ד
ט - שסז). ל שם"באור מהרש(רצב ). שם(רכז ). ת עט"ל(רכג ). ת עו"ל(ריט ). ה"ת ס"ל(רט ). ת עט"ל(קנט ). ושם

  ).ל שם"ם ומהרש"ת עה ורא"ל(

  ).עשין מא(רמא : ה

  ).שם(קלו ). ע מא"מ( עד :הג

  והגהות; עמודי גולה, )ק"סמ(מצות קטן 
  ).שם(רפה . רפב. רעג. רנח. ג- רנא. רמג. רלט. רלז. רט. רז. ג- קסב. קלד). צח' סי(קיח . לב). רמח' סי( טו :א

רצא ). רפב' סי(רכ ). שם(קלד ). צח' הגהות סי(קכב . קז). ובהגהות, רכב' סי(סח ). צח' הגהות סי(סג ). רכב' סי( נו :ב
שפא ). שם(שסט . שסא. שנט.  שנב- שנ). רכב' הגהות סי(שלו ). רכב' סי(שכז ). ריט והגהות' סי(ו - שה). רכג' סי(
  ).ריג(

רכב ). ריג(ריד ). שם(קנז ). הגהות רכב(קנ ). ריג(קט ). רה' הגהות סי(קח ). הגהות ריג(קז ). קצד' הגהות סי( צג :ג
  ).הגהות קצד(ד - שלא). שם(רמג ). הגהות רכב(רמא ). שם(

ק - צט). שם(ד - פג. פ. סז). והגהות שם(ד - סא). רכב' הגהות סי(טו - יד). ריט' הגהות סי(יב ). רכב' הגהות סי(ה -  ג:ד
שכו ). ריט' סי(שכג ). שם(ב - רצא. רמג. קצח. קצ). רכב' הגהות סי(קפח ). ריט' הגהות סי(קלו ). קצד' סיהגהות (
  ).רכב' הגהות סי(תלב ). קעה' הגהות סי(שעה ). שם(

  ).קמד' סי(יד : ה

  הגהות
  ).ריט' סי(ריג ). שם(קכח ). קמד' סי(קיג ). רכ' סי(קט ). קמד' סי( צו : ה

  מקום שמואל
  ).סא' סי ( שלב:ד

  מקור חיים
   שע:ב

  המקה
  ).כח' א סי"קו( שצה :א

  )יובסקי(המקה 
  . שג:ג



רצח  ))פראנק( קודש מקראי(מפתח ענינים 

  )פראק(מקראי קודש 
  ).לו' ב סי"ח(רלד ). שם(קעח ). טז' ב ע"ח( כח :ד

  ).לט' ג סי"ח(לז : ה

  מראי מקומות וציוים
  . שסה.שנא. שדמ. שיא. רצד. רסה. רמז. רמה. רכג. רכא. רג. קצה. קכ. קיד. פ.  נב:א

. שעז. שסח. שסא. ו- שמה. ד- שיג. שט. רמט. רטו. קצז). א"מ לקו"מ(קצג . קפח. קפו. קפב. קעב. קנב. סד.  לט:ב
  .שפב. שעט

. ו- רנה. רנא. רמז. רמג. רלא- רל. רכ. ריג. ריא. קנב. קיד. קז. צד. פא. עח. ע. סח. סד. סא. נו. נ. מ. לח. יט. ט.  ג:ג
  .שלד. רנח

. קפא. קעז. קעב. קנז. קנא- קנ. ו- קמג. קלז. קלב. קל. קכה. קכג. קכא. צט. צד. פו. ע. ס. נה. ט- מח. מג. כז. כד.  יג:ד
  .תיב. שפה. שמג. שכ. רפג. ערב. רסח. רסב. רנט. רכו. רכד. רז. רב

  .רנג. רלב. קיט. עו. עד. סא. נ- מט. ז. א: ה

  מרדכי
  ).שם(רסו ). תקלה(רח ). תקמא(קפט ). התקל(קמח ). ו- תקלה(ה - קמד). תקלו(פה ). רמז תעז( טו :א

, פט(קמב ). תקפז(קמא ). שם(קו ). תקסט(פא ). תתכב(עט ). תקס(עד ). תתל(מח ). תקסט(מד ). רמז תתכז( כו :ב
רעא ). תתמא(ריב ). תתל(ריא ). תרעו(קצג ). שם(קצב ). רנב(קעו ). תרעו(קעד ). תקמג(קעא ). שלטי הגבורים

שז ). שם(רצב ). תקס(רפט ). תקנ(רפח ). ורמז תקנח, שם(ז - רפו). תקס(רפה ). תקנג(ג רפ). שם(רעג ). תקס(
שצב ). תשיח. תקנז(שעט ). שם(ז - שעו). תקנה(שלו ). תקנד(שכה ). תקסח(שכא ). תרסו(שיא ). שם(שי ). תקע(
  ).תקס. תקנח(תא ). תתמא(ת ). תקנח(

). תתס(פו ). תקמט(ד - סב). תקסה. תקס(ה - נג). שם(נ ). תקפז( מח ).תתח(מז ). תתח. תקפז(מד - מ). רמז תרעו( יט :ג
קמב ). תתס(קלה ). תקפא(קיח ). תתנח(קיג ). תקפב(קיא ). תקעז(קו ). תתס(קא - ק). תקפד(צו ). שם(צג 

רטו ). שם(ריב . רח). תקעד(רו ). תקסז(ח - קפז). שם(קפא ). ובגדי ישע, תקסו(קעט ). תשטו(קעה ). תרצא(
  ).שם(שלד ). תתסא(שלא ). תקפ(רנז ). תתכב(רכח ). שם(רכו ). תתנח(רכב ). תקנה(

צט ). תקצח(צד ). תקצד(פה ). ובגדי ישע, תקצג(עב ). תקמג(סט ). שם(מ ). תרא(לז ). תקסט(כב ). רמז תקפח( ג :ד
). פסחים תר(קנח ). שבת רמז שסט(קמ ). שם(קלז ). א, לח(קלה ). תקמג(ג - קלא). תקצז(קי ). תקצט(קח ). תרפו(

ער ). שם(ח - רסז). תקסט' סי(רסד ). תקצו(רסא ). תקסט(רנו ). תקצא(רכג ). תר(ד - רג). תקלז(קפג ). תקצו(קע 
; תקנח(שח ). תקעא(ו - שה). תקצא(רצא ). תקעא(רפו ). שם(רעח ). תקסט' סי(ערב ). א שם"והגהות רמ, שם(

הגהות (תט ). ד, לז(ת ). תרז(ט - שסח). תקנב(שמב ). תקסח(לו ש). תקסא(שכב ). תקעב(שיד ). תקנ(שי ). תקס
  ).קיב(תיא ). ג, לו

). ב, לד(קמה ). שם(קלד ). ב, לח(קלא ). ב, לד(קטו ). ד, לז(עב ). ב, לז(ו - נה). שם(כג ). ד, לז. שם(ג - יב). ג, לד(י : ה
  ).ג, לח(רפא ). ד, לג(רנג ). א, לד (רמט). שבת רמז רפו(רלב ). א, לח. ד, לג(רז ). שם(קפב ). ג, לח(קנז 

  ).ב, לח(ה - קנד). א, לח. ד, לג(קנ ). א, לח(קלה ). ב, לד( כח :הג

  משאת בימין
  ).נח' סי(ט -  יח:ב

  ).נט' סי(רסו ). נח' סי(רסד ). נט' סי(רסא . קפה). מג' סי(כו ). צז' נט וסי' סי(טו -  ט:ג

  .)שם(שנ . שמז). סט' סי(ריג ). א' סי( קה :ד

  ).ג"חדושי דינים ס(קו ). עד' סי(ז : ה

  משיב דבר
  ).סא' סי( שכח :ג

  ).ד' ד סי"ח( שפד :ד

  משכות יעקב
  ).קלט' סי(ריא : ה

  משלחן הארי
  . קנז:ד

  משמרת שלום
  ).לה' סי(רמד : ה



רצט  )שלמה משנה(מפתח ענינים 

  משה שלמה
  ).ל' סי( עד :א

  ).לד' סי( שסג :ב

  ).יג' סי(סט : ה

  משת חסידים
  ).שם(ז - תמו). מסכת ניסן( תמב :א

  ).ג"ניסן פ( תלח :ד

  ).שם(קלו ). סדר ליל פסח(קכט : ה

ד "פ(עג ). ו"פ(עא . סז). ה"פ(סב ). ב"ליל שבת פ(ה - לד). ג"פ(לב ). ד"ג מ"פ(יג ). ג"ב מ"פ(יא ). ב"א מ"ניסן פ( ד :הג
  ).ב"ג מי"פי(קנא . קיב). ד- א"א מ"פי(ח - קו). שם(צט ). ב"י מ"פ(צד ). ו"מ

  משפטי שמואל
  ).א' סי(ו - שה :א

  ודע ביהודה
  ).סג' ת סי"מהדו( לט :א

  חלת יהושע
  ).יח' סי(שמו ). יז' סי( עא :ב

  ).יח' סי( צד :ג

  ).יח' סי( שלב :ד

  חלת שבעה
  ).לא- כט' ת סי"שו( תלא :א

  ).לה' ת סי"שו( כו :ב

  ).שם(ז - טו). ל' שם סי(יג ). לא- כט' ת סי"שו(י -  ט:ג

  ).יא' סי(רב ). ג- יב' ת סי"שו( לט :ד

  טעי גבריאל
  ).שכה' אבלות ע' הל( יז :א

  ).קכב' א ע"ח(רצז ). ת' ג ע"פסח ח(רכב ). קכב' א ע"פסח ח( יח :ג

  שמת אדם
  ).כלל קיט( ד :ד

  תיבים בשדה השליחות
  . שפ:ד

  תיה לגר
  . מז:הג

  סגולת אברהם
  .שלט. רצו. קלו.  קכא.קכ. קיז. קיא. קד. ק- צט. צה. ז- עה. סז. סה. נח. נא. מג. לז.  כו:א

  )ח"עם דא(סדור רביו הזקן 
  ).ו"קאפוסט תקע(ב - קכא.  עב:הג

  )עם ציוים והערות(סדור רביו הזקן 
  ).תר' ע( תמז :א

  .ב- קסא. קס. קנז. מג.  יג:הג

  ל"סדור האריז
  . המהדורות דלקמן4אשר נכללים בו כ



ש  ))מרשקוב שבתי 'ר( ל"האריז סדור(מפתח ענינים 

  .תמד. תמב.  תלז:א

  .ט- קעח. קסז. קכב. קיח. קט. קז. ד- קג. צח. ה- צב. עג. סז. סב.  מח.לט. ה- לד. כג. יט. טו. יג. יא.  ח:הג

  )שבתי מרשקוב' ר(ל "סדור האריז
  .ז- תמו.  תמד:א

  .  תלח:ד

  .קלו. קכט. קג: ה

  .קסז. קמז. קכג. קיח. קיב. ט- צח. צא. פה. עא. ה- מד. לב. ל. כח. כד. כא. יב. ט. ה-  ד:הג

  )קול יעקב(ל "סדור האריז
  .תמז.  תמד:א

  .  תלח:ד

  .קלו. קכט: ה

  .קמז. קמה. קכב. קיח. קט. קג. ט- צח. ב- צא. עא. לב. כ.  ט:הג

  )א"זולקווא תקמ(ל "סדור האריז
  .  תלח:ד

  .קלו. קכט: ה

  .עב.  ד:הג

  )אשר' ר(ל "סדור האריז
  .  תלח:ד

  .קלו. קל: ה

  .צג. עב.  ד:הג

  ד"סדור מהרי
  .קסז. קסה.  עח:הג

  י"סדור רש
  ).שפד. שצד' סי( קיז ).תלה' סי( לא :הג

  )מ פאפירש"למוהר(סדור אור הישר 
  . קעד:הג

  סדור דרך החיים
  ).קכג' סי(ריא : ה

  סדור כל בו
  . קעה:הג

  ץ"סדור עמודי שמים להיעב
  . תמד:א

  .קל. עה: ה

  .ט- חקע. ג- קעב. קסז. קנא. קמז. קלז. קכח. קכד. קכב. קט. ד- קג. ט- צח. צה. ג- צב. פה. ס. נה. מג. יז- יג.  ח:הג

  ה"סדור שער השמים לשל
  .תמו. תמד. רב.  קצט:א

  .קל. עה: ה

קסז . קמז). 'הג' הוצ(קמ . קכב. ח- קז. קד. צח. צה. ג- צב. פט. ה- פד. נה). 'הא' הוצ(נ . מב). מהדורות הסדור( ח :הג
  ).'הג' הוצ(קעט ). שחרית לשבת(קעד ). 'הג' והוצ(

  סדור תורה אור
  ).שם(קפב ). צ"הגהות הצ(קמא : ה



שא  )למשה תפלה סדור(מפתח ענינים 

  ).צ"הגהות הצ(קעג ). שם(קסא ). ע"ב נ"ר מוהרש"הגהות אדמו(ג - קכב). צ"הגהות הצ(קכא . ו-  לה:הג

  סדור תפלה למשה
  . ק:הג

  גאון' סדר רב סעדי
  .קעג. קיא. קט. ד- קג. צח. צה. צב. פה. סז. סג.  יח:הג

  סדר רב עמרם גאון
   קלח:ד

  .רמה. קנא. קמט: ה

  .קעג. קסז. קסה. קלט. קכט. קיא. קט. קד. צב. פא. עא). בריטיש מוזיאוןי "כת(סז . סב. מט. מד.  יח:הג

  סדר הדורות
  .פא.  יז:הג

  סדר היום
  ).סדר ביעור חמץ( ריז :א

  .נא: ה

  .קמט. לה. טו.  יג:הג

  עם באור, סדר הכסת שבת
  . י:הג

  סדר מכירת חמץ לפי תקת רבותיו
  . שמא:ג

  סדר תיקוי מקוואות
  .כו: ה

  ן וישואיןרוסיאיסדר תאים 
  ).ב"פל( כד :א

  .ריח. כז: ה

  קובץ, סיי
  ).גליון פה( שסז :ד

  עבודה ומורה דרך
  .ד-  קפג:הג

  עבודת הקודש
  ).יג' ע( מו :ב

  עדת יעקב
  ).ב"סי( ק :א

  עובר אורח
  .מז: ה

  )על ההגדה(עטרת זקים 
  . מד:הג

  טוריע
  ).ביעור חמץ' ב הל"ח( ריא :א

  ).שם(שצה . צד). ב, כוביעור חמץ ק' ב הל"ח( כט :ב

  ).שם(רסט . ג). ביעור חמץ' ב הל"ח( א :ג



שב  )ספרים עיטור(מפתח ענינים 

  ).מצה ומרור' הל( רמט :ד

  .צו). מצה ומרור' הל(עח : ה

  עיטור ספרים
  . לח:הג

  עין אליעזר
  ).כח' סי( רכח :א

  עמק שאלה
  ).פב' ד סי"יו( שצו :א

  עי בן פחמא
  ).כג' סי( כה :ב

  ).כב' סי(רעו ). כג' סי( צד :ג

  ).כו' יס( ה :ד

  קוטרס, עייה של תורת החסידות
  . קנט:ב

  ט"עקרי הד
  .ה-  קפד:הג

  ערוך
  ).ערך קניא(קצט ). שם(קפב ). ערך בית שאור( קמז :ג

  ).ערך כסף( קנט :ד

  . פג:הג

  ערוך השלם

  . יא:הג

  ערכי מדרש
  . יא:הג

  עתים
  . יא:א

  י"פירוש רש
  ).מפרש ולא פוסק( טז :הג

  ם"פירוש המשיות להרמב
  .ן לפי מפתח תלמוד בבלינסמ

  פלח הרמון
  ).הוספות בראשית( רצב :ב

  ).הוספות לבראשית( טו :ד

  קובץ, פלפול התלמידים
  ).ד"מונטריאל ח( קנז :ד

  )פ"על הגש(פי דוד 
  . צט:הג

  ת"שו, פי יהושע
  ).יד' סי( ריח :ב

  ).שם(רסו ). יד' סי( רסג :ג



שג  )מאירות פנים(מפתח ענינים 

  ).ט' סי(ט -  רסח:ד

  פים מאירות
  ).קז' א סי"ח(שצו ). שם(צט ). עה' ב סי"שם וח(צד ). קז' א סי"ח( ל :ב

  )פ"על הגש(פסח דורות 
  . ק:הג

  פסח מעובין
  ).רסח' סי(קלה ). קעו' סי(ו : ה

  .קפג.  קז:הג

  ר הזקן"פסקי אדמו
  .ד"ע חיו" מפתח שונסמון לפי

  א"פסקי חלה לרשב
  .יא-  י:ד

  "להראח, פסקי הסדור
  ).קכו( קמג :ב

  . קסב:הג

   מגדיםפסקי פרי
  ).שם(שנה ). תא' ע( שמט :ג

  פסקי הרב
  ).מו' ע(שסח ). לג' ע(שמו ). כא' ע(שמג ). טז' ע( שלד :ב

  ).מח' ע( ריא :ג

  ז"אפסקי רי
. ח- שפו. שעט. ב- שעא). א"א ה"פ(שסט ). א"א ה"פ(שנב ). א"א ה"פ(רחצ ). ב"ב ה"פ(קמא ). ב"א ה"פסחים פ( קו :א

  ).ג"ב ה"פ(תטז ). שם(שצג 

  ).ג"ב ה"פ(קצה ). שם(ז - קלו). ב"ג ה"פ(א  קל:ב

  ).ד"ב ה"פ(קצט ). ב"ג ה"פ(קפד ). ג"ג ה"פ( צז :ד

  ).ה"ב ה"פ(קו : ה

  קובץ, פעמי יעקב
  ).ד"ח(צא ). ד"ח(עד ). ז"ד וח"ח(ס -  נט:א

  ).שם(שח ). ג"חל(ש ). ו"חל(רפו ). ז"חט( נט :ב

  ).ג"חל( קסח :ג

  )ק"להרמ(פרדס 
  ).שער השערים( צג :הג

  )י"לרש(רדס פ
  .קלט). קלב' סי(סא .  לא:הג

  ד"פרדס חב
  ).ז"חי( ד :ד

  ).ט"ח(לח : ה

  ).י( קעה :הג

  פרח שושן
  ).א"כלל ד ס(ע -  רסט:ד



שד  )קובץ ,יעקב פעמי(מפתח ענינים 

  קובץ, פעמי יעקב
  ).ו"חל( שח :ד

  פרי החיים
  ).כז' סי( שמו :ב

  פרי יצחק
  ).טז' ב סי"ח( ר :ב

  פרי עץ חיים
  ).א"שם פ (תמז). שם(תמו . תלז). ה"מ פ"שער חה( צו :א

  ).שם(קלו . קטו). ו"צ פ"שער חהמ(קב : ה

). ו"א פ"ד ושכ"שער יח פי(לד ). ו"פ(לג ). ז- ו"פ(לב ). ו"פ(כח . כג). ו"פ(יט ). ז- ו"פ(יח ). א"פ(יב ). ד"צ פ"חהמ( יא :הג
  ).ט"בת פישער הש(קעד . קנא). ו"פ(קז ). א"פ(צח ). שם(פד . עג. עא). ו"צ פ"חהמ(סח . סז). ז"שער יח פט(מד 

  צידה לדרך
  ).א"פי( נו :הג

  ציוי
  ).שם(עח ). ה- נד' ב סי"ח( י :ב

  ציץ אליעזר
  ).א' ב סי"חי(ע : ה

  )הראשון(צמח צדק 
  ).פ' סי(ה - שעג). סה' סי(שעא ). לה' סי(רכז ). פ' סי( עו :ב

  ).שם(רנו ). קכב' סי(ו - רלה). יד' סי(עב ). לב' סי(ל -  כט:ד

  צמח צדק
ד "ז מט ויו"אהע(קפה ). ח קיד"או(עט ). מז' ח סי"או(ס ). שם(נח ). שם(כז ). קטז' ח סי"או(יט ). ג, ד שמז"פס( ג :א

ד "יו(שלה ). ב, ד ריב"פס(שכט ). ד, רז' חי(שיב ). ג, ד רג"פס(שיא ). צז' מז וסי' סי(רסח ). ד, ד יז"פס(רמט ). עא
תיד ). א, ד שכב"פס(תי ). מה' ח סי"או(תה ). קנז' ד סי"יו. ג, ד ריב"פס(מ - שלט). רפח' ד סי"יו(שלז ). עא' סי

  ).מה' ח סי"או(תכה ). רלג' ד סי"יו(תכב ). א, ד יט"פס(תיט ). ג, ד יח"פס(

). ד, סז; ד, ז' חי(כד ). ד, ד שמח"פס(כג ). ד- ג, ד שמז"פס(ב - כא). ד, ז' חי(יט ). סז' ד סי"יו(יב ). ד- ג, ד יט"פס( יא :ב
). ג, ד יט"פס(ד - קג). רסו' קצא וסי' ד סי"יו(צח ). רנב' וסי, טז' ד סי"יו(סה ). ג, ד יט"פס(מא . )א, ד שמח"פס(כה 

ריח ). ג, ד כ"פס(ריז ). ג, רח' חי(רא ). ג, ד כ"פס(קסה ). ד, ד שלב"פס(קמו ). ב, רח' חי(קמד ). יח' ח סי"או(קכח 
שנג ). ג, ד כא"פס(שלו ). א, ד כא"פס(רצט ). צב' ד סי"פס(רצז ). א, עד' חי(רכט ). ד, ד כ"פס(רכה ). מה' ח סי"או(
  ).ד, ד קפד"פס(שפח ). ד- קא' ג וסי- נא' סי(שסט ). קטז' ח סי"או(

' ת סי"ושו. ב, לב. ג, ד כח"פס(טז ). רלג' ד סי"יו(יד ). א, כט. ב, ד כז"פס(יב ). רלג' ד סי"יו(יא ). מט' ח סי"או( ז :ג
קו ). נב' סי(צא ). א, ד לב"מט ופס' סי(נא ). צט' ח סי"או(מב ). א, ד כה"פס(כט ). מט' יס(כד ). ה- מד' סי(יח ). לד

ד - קעג). סא' סי(קע ). מג' סי(קמד ). קא' ח סי"או(קכג ). עד' ד סי"יו. א, קפג. ב, ד קעח"פס(קכא ). א, ד קעד"פס(
רכא ). א, ד לג"פס(ריט ). א, ד קעו"פס(ד - ריג). שם(ב - ריא). קה' סי(רח ). ב- נא' ח סי"או(קפה ). סה' ד סי"יו(
' סי(רסו ). מח' לא וסי' ת סי"ושו. ג, לב. א, ד כט"פס(רסג ). א, ד לג"פס(רנה ). א, קפג. א, ד קעח"פס(רכד ). שם(

רפא ). י' ה סי"ומילואים ח, מח' מה וסי' שם וסי(ח - ערה). א, ד לב"פס. ג, קמח' חי(רעג ). א, ד כט"פס(רסז ). מה
). י' ה ס"מ ח"שעה(רפט ). מה' סי(רפח ). א, ד לב"פס(ז - רפה). מה' לד וסי' סי(רפג ). קנב' ז סי"ואהע,  מהח"או(

). רכט' ד סי"יו(שיג ). צז' מז וסי' סי(דש ). ב, ד לב"פס(ג - שב). י' ה סי"מ ח"שעה(רצז ). מה' סי(רצו ). מט' סי(רצ 
שמא ). שכט' ד סי"יו(מ - שלט). ג, ד לב"פס(שלז ). שם(שכט . זשכ). רכט' ד סי"יו(שכה ). יא' ה סי"מ ח"שעה(שכב 

). מו' סי(שסח . שסו). מה' סי(שסא ). ו- מה' סי(ז - שנו). ז- מו' סי(שמט ). מח' ח סי"או. ד- א, ד לב"פס. ג, קמח' חי(
  ).א, ד קפג"פס(שעה 

קעט ). שם(קטו ). רלה' ד סי"יו(קד ). צח'  סיע"אה(נז ). א, ד קצ"פס. רפג' ד סי"יו(טו ). נז' סי(יא ). נו' ח סי"או( ג :ד
, ד לד"פס(רסט ). ע' ד סי"יו. א, ד קצ"פס(רסז ). כח' סי(רלד ). שם(רכט ). נז' סי(רכא ). קה' סי(ריט ). ב' ח סי"או(
שע ). פא' ז סי"אהע. ז- קו' ח סי"או. א, ד לה"פס(ח - שכז). שז' ע סי"ואה. ג- ב, שם ורט(שכ ). ג, ד לה"פס(שיד ). ב
  ).ד, קצז' חי(תיז ). פה' ח סי"או(שפג ). א, מח' חי(

, ד לו"פס(קנה ). ד, ד לה"פס(קמז ). ג, יג' חי(פג ). כו' ח סי"או(מד ). פב' כח וסי' ח סי"או(מג ). פד' ח סי"או(כה : ה



שה  )פענח צפנת(מפתח ענינים 

  .)מב' ח סי"או(רפב ). ד, סט' חי(רפא ). ב, ג א"ד ח"פס(רלז ). קח' ח סי"או(קסג ). שם(קסא ). ג- ב

  צפת פעח
  ).ב"ת ח"שו( יז :הג

  צרור המור
  ).בא' פר( קיח :הג

  קדושת לוי
  ).בא' פר( מד :הג

  קהלת יעקב
  ).ערך אבוקה( תמה :א

  קהלת משה
  . לד:הג

  ש"קובץ רז
  ).34' ע( רכב :ג

  קובץ שיעורים
  ).ז"שם ס(שב ). ד"פסחים סי( ק :א

  קוטרס הסדור
  . ג:הג

  קוטרס השלחן
  .תמא. נד.  מח:א

  .שנז. שנג :ב

  .רמו.  רג:ג

  .רנה. יא: ה

  קצור הלכות
  .כו: ה

  ה"קצור של
  . קפב:הג

  בדי השלחן, קצות השלחן
  ).קמו בדי השלחן יג' סי( רמט :ב

  ).קכד' סי( נו :ד

  ).קל' סי(קיז ). פא' סי(קא ). פב' לו וסי' סי(ק ). צז' סי(מז ). נט' סי(לא : ה

  ).מד' סי( קס :הג

  קציר חטים
  . רצ:ד

  ה"ראבי
  ).תכו' סי(רסו ). תלא' ב סי"ח( רב :א

ת ). קכג'א' סי(שעט ). שם(רלב ). תיד' סי(ריב ). תפז' סי(קיג ). שם(קו ). תיב' סי(פא ). תפז' סי(נז ). תיב' סי( מד :ב
  ).תיד' סי(

' סי(רז ). סטק' שם וסי(קפא - קפ). שם(קעא . קמז. ח- קלז. ג- קלב. קל. קטז). תסד' סי(פה ). שם(מב ). תסו' סי( מ :ג
  ).הגעלה' הל(רנו ). תסד' סי(רנ ). הגעלה' והל, שם(ח - רמד. רל. רכו. ריח). תסד

קלג ). תשעא' סי(צט ). תצב' סי(צז ). שם(פב ). תסט' סי(פ ). שם(ח - עז). תפה' סי(ס ). תרצ' סי(נג ). תיב' סי( כב :ד
תב ). תקכה' סי(ת ). תצה' סי(שעד ). תיח' סי(שיד ). תעח' סי(רפט ). תעו' סי(ו - ערה). תעד' סי(רנא ). תנב' סי(



שו  ))פ"הגש על( ן"ראב(מפתח ענינים 

  ).שם(

  ).קז' סי(רפו ). שם(רלא . ריט. ריד. רד. קפ. קסו. קנג. קלב. קכט. עג). תקכה' סי(יב : ה

  .קלז). תקכה' סי( סג :הג

  )פ"על הגש(ן "ראב
  . קה:הג

  כ"וו, ש"רא
). ב"ב סי"שבת פ(סד ). י"א ס"פ(מז ). ט"א ס"פ(מא - מ. )ד"ב ס"פ(לז ). שם(לו ). י"א ס"פסחים פ(לב ). ת"ס' הל( יח :א

קיד ). א"א סי"פ(קיב ). י"א ס"פ(ג - קב). י- ט"א ס"ופ, ה"ב ס"פ(ק - צט). שם(צח . צ. פז). י"א ס"פסחים פ(פד - עו
קצא ). ט"א ס"פ(קפא ). א"ג ה"פ(קע ). ט"א ס"פסחים פ(קנא ). ג"ט ס"שבת פ(קמז ). א"ב ס"פ(קכט ). ט"א ס"פ(
י "ק פ"ב. א"ט ס"כתובות פ(רלב ). ט"ד סכ"גטין פ(ו - רכה). שם(רטז . ו- רד. קצח. קצו). ט"א ס"פ(קצד ). ד"א סי"פ(

). ד"א ס"פ(שנב - שנ). ד"א סי"פ(שי ). ב"א ס"ש פסחים פ"קצור פסקי הרא(רחצ ). כ"א ס"קידושין פ(רעח ). א"סכ
ת - שצט). ד"א ס"פ(שצח ). י"ב ס"פ(שצד ). שם(שצא . שעט). ד"א ס"פ(שעב ). ז"א ס"פ(שסח . שסה). שם(שסג 

ה "מ פ"ב(תכח ). שם(ד - תכג. תיט. תיב). י"ב ס"פסחים פ(תה ). י"א ס"קידושין פ(תד ). ח"מ פו סי"ב(ת ). י"ב ס"פ(
  ).ז"א סט"שם פ(תנב ). א"י סכ"שם פ(תנ ). ז"א סט"ק פ"ב(תמח ). ט"א ס"פ(תמג ). י"ב ס"פסחים פ(תלב ). ט"סכ

פסחים (כג ). א"ז סל"ט וחולין פ"ג ס"פסחים פ(כא - כ). א"ב ס"ל ופסחים פ"ה ס"ז פ"ע(ג - יא). א"ז סל"ין פחול( ג :ב
שם (פג ). שם(פב ). א"ב ס"פ(ע ). ב"ג ס"פ(סז ). ה"ג ס"פ(ינו ).א"ג ס"פסחים פ(מח ). ו"ז סל"חולין פ(לו ). א"ג ס"פ
ב "פסחים פ(צז ). שם ושם(צא ). חלה' סוף הל(פט ). א"ז סל"חולין פ(פח ). ד"ג ס"פסחים פ(פד ). ל"ה ס"ז פ"וע
קנב ). י"א ס"ט לברכות פ"מעדני יו(קמב ). ג"וחלה ס, שם(קלה ). שם(קכט ). ב"ג ס"פ(קכו ). א"ג ס"פ(קיא ). א"ס
רד . רב). ג"ב ס"פ(ר ). י"א ס"פ(קצד ). ח"ד ס"פ(קפח ). א"י ס"פסחים פ(קסח ). שם(קסב ). א"ב סל"קידושין פ(
רמד ). ב"ג ס"פ(רמג ). י"א ס"פ(רמ ). ב"ב ס"פסחים פ(רלב ). ג"א סל"שבת פ(רכ ). שם(רט ). ב"ב ס"פ(רז ). םש(
ביצה (ערה ). ל"ה ס"ז פ"ע(רעג ). ה"ב סכ"פ(רסד ). א"ז סל"וחולין פ, א"שם ס(רס ). ב"ג ס"פ(ח - רנז). ה"ב סכ"פ(
ז "ע(רצג ). ה"ב סכ"פסחים פ(רפח ). ל"ה ס"ז פ"ע(ב רפ). ה"ב ס"פסחים פ(רפא ). ה"א ס"שם פ(רעו ). ב"ד סי"פ
שכה ). ה"ב ס"פסחים פ(שיח ). ח"שם ס(שי ). ו"ה ס"ז פ"ע(שג ). ה"ב סכ"ופסחים פ, ד"ז סכ"שם פ(רצז ). ט"ג ס"פ
שמג ). א"ה סי"ז פ"ט וע"ח סמ"חולין פ(שלט ). ב"ח סמ"ו וחולין פ"ה סל"ז פ"ע(שלז ). ה"ב סכ"פ(שלד ). שם(
  ).ט"ג ס"ז פ"ע(תד ). ה"ב ס"פסחים פ(ב - שצא). א"ח סל"חולין פ(שפו ). ז"ב ס"פסחים פ(שסד ). םחולין ש(

עג ). ב"ה ס"ז פ"ע(סד ). ט"ב ס"פ(נו ). ד"ב ס"פ(ל ). א"ב ה"שם פ(יא ). ב"א ס"בכורות פ(י ). שם(ו ). ד"ב ס"פ(ד -  ב:ג
). ד"ה סל"ז פ"ע(צז ). שם(פט . פה). ז"ב ס"ים פפסח(פג ). ד"ה סל"ז פ"ע(פא ). ט"ב ס"פ(עו ). ו"ב ס"פסחים פ(

קכח ). ב"ב סכ"פסחים פ(כא ). ז שם"הגהות אשרי ע(קיב ). פסחים שם(קיא ). ז שם"ע(קג ). פסחים שם(ק - צט
קצז ). ב"ב סכ"פ(קצ ). א"ה סי"ז פ"ע(קעח ). ט"ח סמ"חולין פ(קעז ). ט"ב ס"פ(ח - קמה). שם(קלו . קלג). ז"ב ס"פ(
רכח ). ח"ז סל"חולין פ(ריט ). ז"ב ס"פ(ריז ). ט"ב ס"פ(רה ). שם(רד ). ח"ב ס"פסחים פ(קצט ). ד"סכז "חולין פ(
רנד ). ו"ה סל"ז פ"ע(רנ ). ז"ב ס"פסחים פ(רמד ). ל"ח ס"חולין פ(רמ ). ז"ב ס"פסחים פ(ט - רלג). ו"ה סל"ז פ"ע(
שיא ). ב"ה ס"בכורות פ(שח ). שם(רעז ). ז" סו"מ פ"ב(עדר ). שם(רעא ). ד"ב ס"פסחים פ(רסה ). ח"ז סל"חולין פ(
  ).ב"ב סי"א ביצה פ"הג(שלא ). א"ו ס"ט ודברי חמודות בכורות פ"מעדני יו(שכה ). ב"א ס"בכורות פ(

- מא). ג"ה סל"ז פ"ע(לג ). ז"ה וסכ"ב סכ"פ(לב ). ו"ב סכ"פסחים פ(כז ). לז' ז סי"חולין פ(כב ). ו"חלה סט' הל(יא -  ט:ד
). שם(עח . סג). ל"ב ס"פ(ס ). א"ב סל"פ(נט ). ח"ב הי"פ(נא ). כ"ב ס"פ(מח ). ג"ב סי"פ(מו ). ד"סיב "פסחים פ(ב 
' הל(קט ). ו"ג ס"פסחים פ(קח ). ג"א סי"ביצה פ(קג ). שם(צח ). ו"ג ס"פ(צב ). ג"ב סכ"פ(ז - פה). א"ב סל"פ(ג - פב

). א"ב סל"פ(קנ ). שם(ח - קלז). ל"י ס"פ(קלד ). שם(קכח . ו- קכה). ו"ג ס"פ(קטז ). ג"א סי"ביצה פ(קי ). ד"חלה ס
ר ). ו"ב סט"פ(קצט ). ו"ב סכ"פ(קפב ). ג' ת סי"ס' הל(קפ ). ו"ב סכ"פ(ז - קעו). י"א ס"ט ברכות פ"מעדני יו(קנו 

רנא ). ט"ב סכ"פ(רמו ). ח"ב סכ"פ(רמה ). ג"ג וסכ"ב סי"פ(רלז ). א"ג ה"ג ופ"ב סי"פ(ו - רכה). שם(רז ). ז"ב סי"פ(
ב "פ(ו - ערה). ב"ב סכ"פ(ד - רסב). ב"ב ס"פ(רנט ). א"ב סכ"פסחים פ(רנו ). ג"ח סל"חולין פ(רנב ). כא- כ"ב ס"פ(

ז "חולין פ(שכד ). שם(ג - שכב. שיג). ה"ב סכ"פ(שיא - שי). ז"ב סכ"פ(רפ ). ה"ב סכ"פ(רעח ). ז"ב סכ"פ(רעז ). א"סכ
ד - שסב). שם(שנט ). ה"ב סכ"פסחים פ(שנו ). ט"ח סמ"חולין פ(שנד ). ה"ב סכ"שם ופסחים פ(שמב ). ד"סכ

). ג"ד ס"פ(שפו ). שם(שפג . שפא). ד"ד ס"פ(ח - שעז). שם(שעד . שסז). א"ד ס"פסחים פ(שסה ). ח"א ס"בכורות פ(
תיב ). א"י ס"פ(תיא ). ט"י סי"פ(תט ). ב"י ס"פ(תח ). ט"י סי"פ(ת ). שם(שצח ). ו"ד ס"פ(ה - שצד). ח"ד ס"פ(שפז 

  ).ד"י סכ"פ(תכו ). ב"י ס"פ(תכה ). א"י ס"פ(תיג ). ז"ג ס"פ(

ב "ב(מא ). שם(ו - לה. לב). א"י סכ"פ(כז ). שם(יט . יז). כ"י ס"פ(ג - יא). ו"ד ס"וברכות פ, ב"י ס"פ(ה ). ב"י סכ"פ(ב : ה
י "פ(סט ). א"י סי"פ(סו ). ט"י ס"פ(נט ). ו"י סט"פ(נז ). א"י סכ"פ(מט ). שם(מח ). ז"י סי"פסחים פ(מד ). י"ו ס"פ
). ו"י סכ"פ(פג ). ג, פסח בקצרה קלה' הל. ו"י סכ"פ(פא ). שם(עז ). ה"י סכ"פ(עה ). ב, פסח בקצרה קלח' הל. ד"סכ

ב "פ(קיא ). א"ה סי"ז פ"ע(קח ). ט"ח סמ"חולין פ(קז ). ה"י סכ"פ(צו ). ב, פסח בקצרה קלה' הל(צא ). ל"י ס"פ(פח 
י "פ(ח - קלז). ב, פסח בקצרה קלה' הל(קלב ). שם(קכז ). ל"י ס"פ(קכ ). ד"סלשם ו(ט - קיח). ל"י ס"פ(קטו ). ט"סי
י "פ(קעו ). ל"י ס"פ(קעב ). ו- ה"י סכ"פ(קסז ). שם(קנו . ד- קנג. קנא- קנ). ל"י ס"פ(קמח ). ו"י סכ"פ(קמד ). ד"סכ



שז  )בכורים ראשית(מפתח ענינים 

). ח"י סל"פ(רי ). כ"י ס"ופד "י סל"פסחים פ(ט - רז). ג"ז סכ"ברכות פ(ד - קצג). ו"י סכ"פ(קפד ). שם(קפא - קפ). ז"סכ
). ג"י סל"פ(רמח ). שם(ג - רמא. רלד). ב"י סל"פ(רלב ). ד"א סי"ותענית פ. ד"י סל"פ(רכו ). ה"ג וסל"י סל"פ(רכג 
  ).א"ז סכ"ברכות פ(עדר ). ו"י סכ"פ(רסה ). ל"י ס"פ(רנט ). ה"י סל"פ(ה - רנד

י "פ(עא ). פסח' הל(סא ). ד"י סל"פ(נח ). ל"י ס"פ(נז ). ה"י סכ"פסחים פ(נה ). ד"ו סל"ברכות פ(מד ). ט"א ס"פ( ז :הג
). כ"י ס"פ(קנה ). ד"י סל"פ(קנב ). ל"י ס"פסחים פ(ו - קלה). ט"ג ומעדני יו"ז סכ"ברכות פ(קלב ). שם(קכו ). ל"ס

  ).ב"י סל"פ(קעב 

  ראשית בכורים
  ).ד, כה( רמט :ב

  . יג:ד

  רב פעלים
  ).ב"ד ס"ב יו"ח( צא :א

  ).ב' ד סי"ב יו"ח( קד :ד

  רוקח
  ).שם(שסב ). רסז' סי(שנו ). שם(שכד ). רסו' סי(שיד ). רסז' סי(רכא ). רמה' סי(יח - טז). רמד' סי( ט :א

  ).רצב' סי(שז ). רמז' סי(סט ). רצד' סי( יח :ב

  ).ברנ(רנז ). רנ(רמד ). רסב(קפג ). רנז(קפב ). רנח(קעט ). רנז(קמז ). רנד(קמא ). רסח(מא ). רסז' סי( ה :ג

' סי(נ - קמט). רפא- רפ' סי(קלא - קל). שם(צז ). עדר' סי(צד ). ערה' סי(עב ). רסה' סי(סט ). רפא' סי(נו ). רסג' סי( מ :ד
' סי(רנו ). שם(רמ ). רעא' סי(רלח ). רעג' סי(רכ ). רפג' סי(רז ). רעג' סי(קפג ). רפא' סי(קע ). רעט' סי(קנג ). רעג
' סי(שכד ). רצא' סי(שיט ). רפו' סי(שיד ). רפח' סי(שו ). רצ' סי(ד - רסב). רפה' סי(רסא ). רעא' סי(רנח ). רצא- רצ
- תטז). ער' סי(תד ). רפד' סי(שצח ). רסד' סי(שצד ). שי' סי(שעב ). רנ' סי(שלו ). רפו' סי(שלה ). שם(שכד ). רפט

  ).רפג' סי(יז 

הובא (קלה ). ל"הובא בסדור האריז(קכט ).  רפג'סי(קיט ). רפד' סי(קטו ). שם(עח . עה). רפג' סי(מא - לט: ה
  ).שם(רלב . רכ). רפג' סי(קסו ). ל"במהרי

קעד ). הובא במטה משה(קכג ). פ"על הגש(ה - צד). שם(נט ). רפג' סי(מט ). שעא' סי(מח ). שם(מא ). רפג' סי( כח :הג
  ).הובא בסדור אור הישר(

  )פ"על הגש(א "ריטב
  .קיב.  צח:הג

  י"א דרשבם והמכילת"הרמב
  . עט:הג

  )פ"על הגש(ם "רשב
  .קטז. קח.  צח:הג

  )פ"על הגש(י "רש
  . קו:הג

  רשימות שיעורים
רסו ). כ' ב סי"ח(רמז ). יא' סי(רלג ). ט' סי(רג ). ב' סי(קטו ). כז' ב סי"ח(פה ). א' סי(מג ). כד' סי(מ ). יג' סי( לג :א

  ).כ' סי(תד ). יח' סי(שע ). כ' סי(שנא ). א' סי(

  ).כד' סי(ר ). יג' סי( קצה :ב

  ).נג' סי(כב ). מח' סי(יח ). מט' ב סי"פסחים ח(יב : ה

  רשימת היומן
  . פ. טז: ה

). שעב' קעח וע' ע(סב ). שעג' ע(סא ). קעח' ע(נח ). מג' ע(נה ). שעא' קעח וע' ע(לה ). קצט' ע(כב ). תיט' ע( יח :הג
  .Iכא' ע(קסו ). שפו' ע(קסא ). פ- קעט' ע(סד 

  גת אריהשא
  ).עז' סי( שצז :א



שח  )חיים שאילת(מפתח ענינים 

  ).סח' סי(קלג ). יב' סי(פד ). יג' סי( עז :הג

  שאילת חיים
. ריט). שם(ריג ). ל' סי(ריא ). א' סי(קמג ). ט' סי(קיז ). ג' סי(קי ). יט' סי(קא ). יט' סי(פה ). יב' סי(נז ). לח' סי( מ :א

  ).ז' סי(רלו 

  שאילת שלום
  ).רסז' סי(רז ). לא' סי( רא :א

  ).שם(רעז ). רסו' סי( ערה :ג

  ר הזקן"ת אדמו"שו
  ).ו' סי(תמז ). יא' סי(שיא ). שם(רלד . רלב). יד' סי(רכט ). כב' סי(קסה ). יד' סי( לח :א

  ).ו' סי(שנ ). ה' סי(ה - שכד). ו' סי(קע ). ו' יח וסי' סי(יז - קטז). ד' סי(כה ). כ' סי( כב :ב

  ).כ' סי(שכג ). ד' סי(שיז ). ב' סי(רצ ). ד' סי(רפח ). לה'  יד וסי'סי(רסא ). יח' סי(קסג ). ד' סי( יח :ג

תלא ). ה' סי(תכט ). ד' סי(רפא ). ה' סי(רסט ). ו- ה' סי(ז - רסו). שם(ה - רמד. רה. קצ). ו' סי(עא - קסח). ה' סי( טו :ד
  ).יח' סי(תלח ). ז' סי(תלו ). ו' סי(

  ).מו' סי(קצא ). ו' סי(קנט ). ז' סי(ד : ה

  ).שם(קמט ). ו' סי( יג :הג

  ת הרב"שו
  ).תצט ואילך' ע(תנג - תמח). תקא' ע( רלב :א

  ).קכד' ע( שכא :ג

  .תלח. תלא.  תכט:ד

  ם"ת הרא"שו
  ).מג' סי(ג -  רב:ג

  ).מא' סי(צז : ה

  ש"ת הרא"שו
  ).שם(רח . ט- קיח). ג"כלל יד ס(ג - פב). ג"ה ס"וכלל כ, שם(עח ). שם(סב ). ג"כלל יד ס( מח :א

  ).שם(שמח ). ה"שם וס(שלז ). ד"כלל כד ס(שלה ). ב"כלל כג ס(רעו ). א"כלל כד ס(קעג ). ט"כלל ח סכ ( יח:ב

  ).ז"שם ס(קצ ). ו"כלל יט ס(קפ ). א"כלל יד ס(קלו ). שם(קלה . קא). ז"כלל יט ס(פו ). א"כלל יד ס( עג :ג

תי ). שם(רצז ). ו"כלל כד ס(רצג ). ד"כלל יד ס(קנז ). שם(סו ). ב"כלל יד ס(סג ). ג"וכלל כד ס, סוף כלל יד( כד :ד
  ).ה"כלל יד ס(

כלל יא (רפ ). שם(רכא ). ה"כלל יד ס(קלב ). ו"כלל יד ס(קכא ). שם(פו . סט). ה"כלל יד ס(נה ). סוף כלל יד(ו - לה: ה
  ).ג"ס

  ).ב"כלל כד ס( עח :הג

   גאוי מזרח ומערב–ת הגאוים "שו
  . קצח:ד

  שובה שערי ת–ת הגאוים "שו
  ).שם(ד - רלג. רלא). רפ' סי(רכא ). רעג' סי( פג :ג

  ).רעג' סי(קצח ). רצד' סי(קלג ). שם(כט ). רצג' סי( כז :ד

  ).שם(קמב . קלח). קא' סי(סט : ה

  ).קא' סי( קכח :הג

  ז"רדבהת "שו
  ).תפז' סי(ח - שסז). שם(ה - קכד). תפח' א סי"ח( סח :ב

  ).עג' ד סי"ח(ו -  שעה:ד

  ר זרועח או"ת מהר"שו
  ).נו' סי( רכא :ג
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  ).קמג' לה וסי' סי( קעח :ד

  י מיץ"ת מהר"שו
  ).טו' סי( שמו :ד

  ט"ת מהרי"שו
  ).שם(שנא ). א' ח סי"ב או"ח( שלו :ב

  ).שם(רלה . רלג). ב' ח סי"ב או"ח( רכח :ד

  ק"ת מהרי"שו
  ).שורש צו( תכה :ד

  ל"ת מהרי"שו
  ).קפו' סי(שי ). צג' סי( כא :ב

  ).שם(סב . )קסא' סי( ס :ג

  ).קנח' סי(תד ). יד' סי(תא ). קנז' סי(ת ). כה' סי(רחצ ). נא' סי(קנב ). כו' סי(קלד ). נח' סי(לח ). כה' סי( ו :ד

  ).נח' סי(קכט ). נח' כה וסי' סי(פה : ה

  י ווייל"ת מהר"שו
  ).מד' סי(שט ). קצא' סי( ריז :ב

  ).יט' סי( שצב :ד

  קצג' סי

  .עדר. רט. רב. ד- קסא. ו- קמה.  קכד:א

  .ריז. ג- קעב. קיג. סט. נז.  טז:ב

  .ז- רטו. ב- קצא. קעב. קס. קנג. קי. ה- קד.  עב:ג

.  שעד. רסב. נ- רמט. ד- ריג. קצ. קפו. ה- קעג. קעא. קסח. קסה. קסב. ד- קנג. קמט. קמ. קלו. קכט. ח- עז. נח. מה.  כו:ד
  .תכג. תיב

  .רנ. רמב. רלד. רכה. רג. קלד. קל. קה. צה : ה

  . קיז. ג:הג

  ש"ת ריב"שו
  ).תא' סי(ס -  שנט:א

  ).תא' סי(ה - רנד). כה' סי(רכא ). תא' סי(קפא ). ת' סי(קמא ). שם(צו . נ. לט). ג' סי(לג ). רנה' סי(ט - יח). ג' סי( טו :ב

  ).תא' סי(ע - סט). ת' סי(ד -  מג:ג

  ).ט' סי(מא : ה

  ח"ת מהרלב"שו
  ).מא' סי(מא : ה

  מ מרוטבורג"ת מהר"שו
  ).שם(עז ). שלב' סי, בובל( י :ב

  ).פראג תכט(רלז ). תמ' פראג סי(קו ). לא' פראג סי( כא :ג

  ).תסז' א סי"פסקים ח(שצב ). קסא' פראג סי( שיד :ד

  ם מלובלין"ת מהר"שו
  ).קכא' סי(שצד ). כח' סי(שפח ). שם(עדר . רנ). כ' סי( רמח :ב

  ).קו' סי( קצג :ג

  ).עח' סי(של ). שם(יז - טזר. רי). קה' סי(קנט ). עח' סי( ב :ד

  ם מריקאטי"ת מהר"שו
  ).קנז' סי( ריט :ב



שי  )מטיקטין דוד מנחם ת"שו(מפתח ענינים 

  ת מחם דוד מטיקטין"שו
  . יט:ב

  ע מפאו"ת רמ"שו
  ).שם(קכד ). צו' סי( קטז :ג

  ט"ת מבי"שו
  ).שם(רלג ). רנב' א סי"ח( רכז :ד

  א"ת רמ"שו
  ).פז' סי( תלא :א

  ).פז' סי( ט :ג

  ).צ' סי(שנח ). כח' סי(שנ ). כח' צ וסי' סי(ז - שמו). קיט' סי(קלח ). שם(ב - פא). לה' סי( סד :ד

  ז"ת הרמ"שו
  ).נג' סי( קצ :ד

  ם מיץ"ת מהר"שו
  ).ה' סי(תל ). קט' סי( כ :א

  ן"ת הר"שו
  ).נז' סי(שכה ). נט; נז' סי( עז :ב

  ).שם(רפח ). נט' סי( רכו :ד

  א"ת רעק"שו
  ).א' סי( קלד :הג

  א"ת הרשב"שו
  ).שם(שצב . שפז. שעג. שסח). קעז' א סי"ח(ט - שנז). שם(ח - רפז. רפא. רסא- רס. ו- קפה). ע' א סי"ח( קמא :א

). תתלא' שם וסי(עז ). תפה' סי(מד ). תתנ' א סי"ח(לא ). ריד' ג סי"ח(ב - יא). תתלא' וסי, שם(י ). תפה' א סי"ח( ט :ב
' סי(קז ). תפה' קעג וסי' נג וסי' א סי"ח(ו - קה). תפה' א סי"ח(קא ). שם(צז . פה). ריד' ג סי"ח(פב ). תפה' סי(פא 
רפט ). שם ושם(רפד ). נג' סי(רפג ). ל' סי(רפב ). שם(ריח ). ע' סי(קצט ). קו'א' סי(קנח ). ריד' ג סי"ח(קח ). תשל

' נג וסי' סי(שלא ). קעג' סי(של ). שם(שכז ). תפה' נג וסי' סי(שכה ). תתמט' סי(שיא ). תצט' סי(דש ). רפג' סי(
  ).תקטז' סי(שסב ). תצז' סי(שמה ). תקיד' סי(שלט ). תפה

ד - קג). שעא' סי(קא - ק). רסב' סי(צג ). שעא' סי(פז ). תצז' סי(פ ). קעז' ס(מד ). תתנ' סי(כא ). קעח' א סי"ח(ד -  ג:ג
' סי(ו -  רה).תקיד' סי(קעח ). שם(מ - קלט). שעא' סי(קלז ). תקב' סי(קלב ). שם(קכו . קכד). שעב' סי(ז - קטו). שם(

רנט ). תנו' סי(רמט ). רסב' סי(רמח ). תעט(רמה ). רסב' סי(ה - רלד). תעט' סי(רכו ). רלג' סי(רז ). תתיז' שעב וסי
  ).קפה' ב סי"ח(רפג ). ע' סי(רסה ). תקג' סי(

' כו וסי' סי( קעז ).תסה' סי(צב ). שם(סח ). קכה' סי(ב - סא). תתנב' סי(נג ). תפה' א סי"ח(יז - טז). תפח' א סי"ח( יג :ד
). קב' סי(רפח ). קיח' סי(רפה ). תפה' נג וסי' סי(ער ). ריד' ג סי"ח(רס ). תפח' סי(רנז ). שם ושם(קפא ). תקצג
  ).צב' א סי"ח(כ - תיט). קעה' סי(שכה ). קלג' א סי"ח(ב - שא). כ' ז סי"ח(רפט 

ריב ). תמה' סי(רי ). תקיד' סי(קז ). א"שם וסרמ(פב ). עב' א סי"ח(פ ). רב' המיוחסות סי(עז ). ח"א סרל"ח(לא : ה
  ).עב' סי(רסד ). רלז' סי(רטו ). שם(

  )כ"מהרש(ש כהן "ת מוהר"שו
  ).קסג' א סי"ח( תיז :ד

  ש הלוי"ת מוהר"שו
  ).ג' ח סי"או(תו ). כו' ח סי"או( קלט :ד

  ).יב' ד סי"יו(ד - מא: ה

  ל"ת מהרש"שו
  ).פז' סי( תמה :א

  ).עט' סי(שלד ). שם(ז י- רטז). פז' סי( רז :ב



שיא  )מ"מהרשד ת"שו(מפתח ענינים 

  ).שם(שמט . שכד). עט' סי(שיא ). שם(ריד ). נז' סי(ב - ריא). פח' סי(קמג ). שם(קכב . ט- קיח. קטז). נח' סי( קח :ד

  ).שם(רמד . רל. קפא. קלא. קכד. כא- קיט). פח' סי(נו ). כג' סי(מו : ה

  ).שם(קעח ). פח' סי(ס - נח). פז' סי( י :הג

  מ"ת מהרשד"שו
  ).נט' מ סי"חו( תל :א

  ).מב' ב סי"ח( צד :ג

  ).כו' סי(תלד ). מ' ד סי"יו( שפד :ד

  ג"ת מוהרש"שו
  ).קצ' ב סי"ח( יב :ב

  ).סד' סי( רט :ג

  שאלי ציון
  ).שצט' קמא ע( שלה :א

  ).יט' ב סי"ח(צו ). כא' שם סי(צא ). טו' שם סי(כט ). יד' ב סי"ח( יח :ג

  ).ט"ב סי"ח(קצה ). ד' א סי"ח( נו :ד

  ).שם(יד ). צו עז(יב : ה

  שאלתות
  ).שאילתא קלז(פה ). צו שאילתא עה( ב :ג

  ).שם(קעו ). שאילתא עו( כח :ד

  שארית יהודה
רכו ). ו' סי(רו ). יד' סי(קצז ). שם(קפא ). כו' סי(קעג ). ו' סי(קמ ). כה' סי(ע ). ל' סי(סח ). ל' כה וסי' ח סי"או( סו :א

  ).שם(תל ). יא' סי(תיז ). ט' ח סי"או(תיד ). ז' ח סי"או(תיג ). לח' ד סי"יו(רפז ). שם(רעו ). כח' סי(רמז ). כז' סי(

  ).ד סט"יו( שלח :ב

). יב' סי(רפט ). ח' סי(רפה ). י' סי(רעו ). ח' סי(ערה ). שם(ד - רעג). י' סי(רסא ). ו' סי(צ ). יד' סי(לב ). יג; י' סי( כג :ג
  ).יא' סי(שמח . שמא). י' שם וסי(שמ ). יח' סי(שכה ). יב' ח סי"או(שכג ). יח' ד סי"יו(שיג ). יא' סי(שב 

  ).ו' ח סי"או(שפה ). ע' מליחה סי' הל(שמג ). שם(קכג . פז. ע). ו' ח סי"או( כא :ד

  ).שם(רלה . רטז. עט). ו' ח סי"או(ג - סב). טו' ח סי"או(ל ). יא' ד סי"יו(כה : ה

  .אצל מפתח שלחן ערוך, מצויינים לעיל, עד- סט' ד סי"ליוביאוריו . ראה מפתח אנשים ערך יהודה ליב

  )בלוהם(שארית יהודה 
  ).ח סיד קכא"או( רכד :ג

  שארית יוסף
  ).מו' סי(שמח ). מח' סי( רג :ד

  שארית ישראל
  ).ד' ד סי"יו( צד :ג

  שבות יעקב
  ).שם(שצו ). טז' סי( ל :ב

  )פ"על הגש(שבח פסח 
  .קלו: ה

  .קמד. קז. ח-  עה:הג

  דהשבט יהו
  . יז:הג

  שביבי אש
  ).ה"סכ( רפא :ג



שיב  )הלקט שבלי(מפתח ענינים 

  שבלי הלקט
  ).שם(תמב . רעח. צו). רו' סי( פה :א

  ).רו' סי( קעב :ב

  ).שם(קפז ). ריא' סי(קפב ). ריג' סי(קלא ). ריב' סי(קח ). ריא' סי(פא ). רו' סי( לו :ד

  ).שם( רנ .רלב. קפד). ריח' סי(קסז ). קעג' סי(קלג ). שם(קיד . צב. צ). ריח' סי(מא - מ: ה

. ו- קד. קב. ז- צה. צב. פט. פה. ג- פב. עו. סד. סב). ריח' סי(נט ). סד' סי(נו ). ריח' סי(מט ). רו' סי(ג ). רה' סי( ב :הג
  ).שם(קנד ). ריח' סי(קכז ). קעג' סי(קכה . קכד. קיט. קטו. קיב. ט- קח

  שדי חמד
חמץ ומצה סי (שצז ). כללים ל כלל קל(שצו ). ח' חמץ ומצה סי(שעז ). א' שם סי(רכד ). ו"ד ברכות פט"אס( עט :א

  ).ט' חמץ ומצה סי(תיז ). ה

חמץ ומצה (ריח ). א"ופאת השדה שם ס. א"חמץ ומצה ס(קמב ). כללים מערכת א(עח ). ח"חמץ ומצה ס( כד :ב
  ).ג, מא'חמץ ומצה א(שלג ). ח"ס

חמץ (קנח ). ז"שם סט(קלד ). ג"שם סכ(קיד ). ז"ד ה סי"אס(צד ). ט' חמץ ומצה סי(נא ). פאת השדה מערכת א( יג :ג
חמץ (שג ). ג' ומערכת בכור בהמה סי, ט' שם סי(רעו ). ח' שם סי(רסו ). ט' ה וסי' שם סי(ד - רסג). יא' ומצה סי
  ).שם(שסא ). ט' חמץ ומצה סי(שנח ). ג' מערכת בכור בהמה סי(שט ). ט' ומצה סי

  ).שם(רלד ). ג"מערכת חמץ ומצה סי( רכו :ד

  ).פאת השדה מערכת אכילה(קסג : ה

  שואל ומשיב
  ).י' ד סי"תנינא ח( רעט :ג

  שיבת ציון
  ).שם(שסב . שמג. רצא. רפז. רפד). י' סי( ערב :ג

  שיח השדה
  ).שער הכללים כלל ה( קיט :ד

  השיחות
  ע"צ "ר מוהריי"אדמו

  ).ץ"תרח( תמה :א

סה ). 261' ץ ע"תרח. 83' ה ע"תש(ס ). 93' ב ע"תש(כו ). 260' ץ ע"תרח(כג ). 89' ב ע"תש(כב ). 265' ץ ע"תרח( ט :הג
). 92' ב ע"תש(ז - קנו). 94' ב ע"תש. 312' ט ע"תש(קלד . קז). 219' ז ע"תרצ(פ ). 54' ג ע"תש(סו ). 77' ד ע"תש(

  .)92' ד ע"תש(קפב ). 75' ג ע"תש(קעט ). 81' ד ע"תש. שם(קסו ). 58' ג ע"תש(קסג ). 262' ץ ע"תרח(קסב 

  שיטה מקובצת
  ).מ"לב( רסא :ג

  שיעור מקוה
  .כה: ה

  שיעורי הלכה למעשה
). רלג' ב ע"ח(רמב ). תמח' א ע"ח(קמג ). קמב' א ע"ח(צא ). תסג' א ע"ח(נז ). תס' א ע"ח(מט ). תיב' א ע"ח( כב :א

  ).ח' ב ע"ח(רצט 

  ).שם(שעט ). כ' ב ע"ח( שלח ).שם(ריח . רג. קעז). רג' א ע"ח(סה ). תכט' א ע"ח(כ ). שכז' א ע"ח( ג :ב

' ב ע"ח(ריא ). נה' א סי"ח(קסח ). שא' א ע"ח(קכא ). שם(קיט ). רצו' א ע"ח(פז ). רצז' א ע"ח(פד ). עח' א ע"ח( לג :ג
  ).יג' א ע"ח(שלז ). כג' ב ע"ח(רנ ). לה

  ).תכא' א ע"ח(תכא ). טע' יא וסי' א סי"ח(תה ). נה' א ע"ח(קצ ). נד' א ע"ח(קפ ). קמו' קכה וע' א ע"ח( קה :ד

  ).ג- תנא' א ע"ח(נב ). תכד- תכ' א ע"ח(לד : ה

  שיעורי ציון
  ).לח' סי( קמג :ב

  .ד- רפג: ה



שיג  )תורה שיעורי(מפתח ענינים 

  שיעורי תורה
  . צג:ד

  .ד- רפג. רפא. כה: ה

  שלחן המלך
  .תלח. שסו. רפד. רד. קפא. צח. פט. עח. מא. כט. כז. כג. יט.  יב:א

  ).מח' ע(שסג ). מו' ע(קנט ). מד' ב ע"ח( סו :ב

  .תלט. תלז. תיג. תה. רכא. קלה.  עז:ד

  .קל. קכב. צד. נט. ט- יח. י: ה

  ).קיב' ע(קסד ). קח' ע(קנב ). מב' ב ע"ח( יא :הג

  שלחן הפסח
  .שצט. שה. רטו. קעה. ח- קנז. קנא. סז.  מב:א

  שלטי הגבורים
  .הלכות רב אלפס: נסמן אצל

  )פ"על הגש(שמחת הרגל 
  .קפג. קכט. ח- קיז. קה. צט. ח- פז. פ. ג-  לב:הג

  שמירת שבת כהלכתה
  ).ב"פס( נא :הג

  )ה"של(שי לוחות הברית 
  ).שבת' מס(תמה ). שם(כה ). פסחים' מס( כג :א

  ).פסחים' מס(רנא -  רנ:ב

  ).שם(קע ). פסחים' מס(יז -  טו:ג

  ).שם(קפה . קעא). פסחים' ריש מס( קז :ד

  ).שם(ט - קעח. קלג. קלא. קכט). פסחים' מס(קו : ה

קלא . קיח. קיד. צד. צב). מצה שמורה(סג ). פסחים' מס(ס - נט). שבת' מס(מג ). שם(כא - כ. טו). פסחים' מס ( יג:הג
  ).שער האותיות(קפד ). פסחים' מס(קלח ). מגילה' מס(

  שער אפרים
  ).ג' ח סי"או( ז :ג

  שער הכולל
  ).א"פ(תמו ). שם(ב - תמא. תלז). ח"פמ( כט :א

. ז- שנה. נ- שמט. שמא. ב- שיא. ה- דש. ט- רצז. רצה. רצא. רפט. רפז. רפה. רפא- רפ). ץביאור לסדר מכירת חמ( רעז :ג
  ).שם(שסח . ו- שסה. ג- שסב. שס

  ).ו"ח סט"פמ(קיח ). א"ב סי"פמ(סה : ה

  ).שם(קכח . קכב. קז. עג. סה). ח"פמ(סב ). ח"פי(מג ). שם(לו ). ח"פמ(ל ). א"שם ופ(יב ). שם(ה ). ח"פמ( ג :הג

  שער המצות
  ).עקב( קמ :הג

  שערי דורא
  ).כלל פה( שצח :ב

  ).יג(קפא ). כלל פה(ה -  נד:ג

  ).י לכלל פז"הגהות מהרא( שכז :ד

  שערי הלכה ומהג
  ).ריא' א ע"ח( קס :הג



שיד  )יהודה שערי(מפתח ענינים 

  שערי יהודה
  ).שם(תנ ). עד' ק ע"ב( רלג :א

  שערי יורה דעה
  ).שח' ע(רמב ). יג' עיון דבר סי( קכא :ג

  קובץ, שערי ישיבה גדולה
  ).א"ח(ז  קנ:ד

  שערי ישר
  ).ב שער ה"ח( ריא :א

  שערי שלום
  ).טו' סי(שיב ). ז' סי(רצה ). כא' ע( מג :א

  ).כח' סי(קסט ). כט' סי( עא :ב

  ).לב' פסחים סי(ריב ). לד' סי(טו - יד). כה' סי(ב : ה

  .קעה. קסד. נק. קמח. קלח. קיח. קא. ג- צב. פב. עה. סח. סד. סב. ס. נח. ה- נד. נב. נ. ג- מב. יג. ד-  ג:הג

  ץ גיאת"שערי שמחה למהרי
  ).שם(ב - שלא. שכז. שכה). פד' ב ע"ח( קה :ב

  ).שם(רכז ). פח' ב ע"ח( קמז :ג

  .ער. רכה. קפז. קפב. קעז. ח-  מז:ד

  .ערה. קלח. ג- קלב: ה

  . קלט:הג

  שערי תורה
  ).ז"ח(שנד ). ז"ח(שמו ). ה"ח(עא ). ד"ח( יב :ב

  שערים המצוייים בהלכה
  ).ב"קטז ס' סי( קצב :ג

  תהלה לדוד
). ה' ג סי"ח(קנג ). טז' סי(קמג ). שם(קמ ). טו' סי(קלז ). ה' ג סי"ח(קטו ). שם(קג ). ט' ג סי"ח(צא ). ח"ג סי"ח( סד :א

- תי). שם(שצו . שפו. שע). לא' סי(שנג ). כב' סי(רפ ). כא' סי(רמט ). שם(רמח ). כב' ג סי"ח(רמו ). כ' ג סי"ח(רלג 
  ).לד' סי(תכה ). שם(תיד ). לג' סי( תיב ).לב' סי(יא 

  ).רח' סי(צג ). מב' סי(עא ). מא' סי(סו ). שם(טז ). לו' ג סי"ח( יב :ב

  ).שמג אות ד' סי( סט :ג

  ).קפד' סי( קנז :ד

  .נט: ה

  רביו ירוחם; תולדות אדם וחוה
  ).שם(פא - שפ. קכד. קיח. קז. עט. סא. נג). א"ה ח"נ( מח :א

  ).ה"ה ח"נ(שצה ). ב"ה ח"נ(רצה ). שם(צז . פג. כט). ה"נתיב ה ח(ג -  יא:ב

  ).שם(רה . קנג. קנ). ב"ה ח"נ(ח - פז). ב"נתיב כ ח( טו :ג

תיא ). שם(שמ ). ה"נתיב ה ח(רמג ). שם(קפט . קנז. קמח). ג"נתיב ה ח(קכז ). א"נתיב ד ח(צט ). ד"נתיב ה ח( פז :ד
  ).ה"חנתיב ה (תלב ). ד"נתיב ה ח(תכב ). א"נתיב ה ח(

  ).שם(רכח . רטו. נה). ד"ה ח"נ(יב : ה

  ).שם(קנ . קיז). ד"ה ח"נ( עו :הג

  ד ברוסיא הצארית"תולדות חב
  ).ז"פ(תמח ). א"ו ופכ"פ( תמ :א

  ).ו"פט( מו :ב



שטו  )יעקב תולעת(מפתח ענינים 

  ).ל"פ(שלח ). כ"פ(שלז ). ח"שם ופי(שלו ). ו"פט( יז :ג

  . תלו:ד

  ).א"ו ופכ"ו ופט"פ( א :הג

  תולעת יעקב
  . מא:הג

  יםתומת ישר
  ).מו' סי( שט :א

  )על חיי אדם(תוספות חיים 
  ).קל' סי( כג :הג

  תורה אור
  ).א, ל(קסח ). א, בשלח סב( קטו :הג

  תורה מציון
  ).א"שנה ח סי( רכא :ג

  תורה שלמה
  ).א"חי( ב :הג

  )קרול(תורת אהרן 
  . נט:ה

  )ובדק הבית( הארוך והקצר תורת הבית
  ).הארוך בית ד שער ב( שמ :א

ד "ב(שיג ). שם(שח . שה). א"ד ש"ב(רפג ). ו"בית ג ש(קטז ). ד"בית ד ש(צח ). שם(צב . צ. לח). א"ד שבית ( לו :ב
  ).א"ד ש"ב(ז - שפו). ד"ד ש"ב(שסב ). ב"ש

). ובדק הבית, שם(קח ). הקצר שם(פז ). ד"ד ש"ובדק הבית ב(ג - פב). ב, והקצר שם מז. ג, ב מט"בית ה ש(ו -  סד:ג
רלח ). ומשמרת הבית, ד"בית ד ש(ריד ). שם הארוך והקצר(קפ ). ו"בית ה ש(קעח ). רהארוך והקצ, שם(ד - קלב

  ).א"בית ד ש(רמט ). ד"בית ד ש(

  ).שם(ט - שמח). א"בית ד ש(ריג ). ב"בית ד ש( כא :ד

  תורת חטאת
  ).פה(שצח ). סא(שפא ). פה(שמו ). סא(שמה ). ו(שדמ ). לו(שיא ). כלל לט( קז :ב

  ).כלל לה(מד ק). כלל פה( נה :ג

  ).כלל לח(שנח ). כלל לח ובהקדמה(שמו ). כלל מג( שה :ד

   התוועדויות–תורת מחם 
ו "תשמ(כז ). 1758' ג ע"ה ח"תשמ(כג ). 19' ג ע"חמ(יד ). 1349; 1280' ב ע"מ ח"תשד(ח ). 2158' ד ע"ה ח"תשמ( א :א

  ).2' ג ע"ט ח"תשמ. 509' ב ע"ח ח"תשמ. 33' ג ע"ח

  ).146' ה ע"ב ח"תשי(תלח ). 111' ג ע"ח ח"תשמ( תלז :ד

  ).594' ב ע"ז ח"תשמ(קמז ). 1226' ג ע"ג ח"תשמ(קכו : ה

קמא ). 111' ד ע"תשכ(קלג ). 1230' ג ע"ג ח"תשמ(סו ). שם(לט ). 1692' ג ע"ב ח"תשמ(לו ). 1' ג ע"ט ח"תשמ( ב :הג
  ).8' ג ע"ט ח"מתש(קסה ). 146' ח ע"ב ה"תשי. 111' ג ע"ח ח"תשמ(קמט ). 181' תשמו ע(

  ת"שו, תורת שלום
  ).שם(צ - שפט. שפה. שנח. שנב. שנ. שלג. שיח. שיד. שיב. ח- שז. רצז. רצא). יג' סי(רפ ). שם(סב ). יב' סי( א :ב

  ).שם(קיז . קי). טו' סי(פא - פ). יב' סי(עג ). טו' סי( עא :ג

  ).כג' סי( שעט :ד

  ת"שו, תורת השלמים
  ).שם(שפג . רלד). ו' סי( קפו :א



שטז  )גמא תיבת(מפתח ענינים 

  ).ו' סי( ריט :ב

  ).ו' סי( רסב :ג

  תיבת גמא
  ).פ בהעלותך"ר( צא :ג

  תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו
  . שמא:ג

  התמים
  ).ד"ח( תמח :א

  ).ו"ח( שמו :ב

  תמים דעים
  ).לו' סי(שכה ). שם(רפח . רפו. רסז). לג' סי( רסב :ב

  ).רעא' סי( רעג :ג

  ).לג' סי( שח :ד

  ).לב' סי(רטו : ה

   ווארט אירוסין ושואיןתאים
  ).יב' ע( רחצ :ג

  תיא
  ).ק כב"אגה( תמז :א

  תיא רבתי
  ).ז"פמ(י : ה

  .עג). מז' סי( נט :הג

  תפארת יהודה קלמן
  ).47' ב ע"ח( לא :א

  הלכתא גבירתא; יכין ובועז; תפארת ישראל
  ).סוף פסחים( כג :הג

  תפארת צבי
  ).ח' ד סי"ת יו"שו( פו :ג

  תפארת שמואל
  ).יז' יס( יב :ב

  תפלה למשה
  ).בפירוש ההגדה( קי :הג

  התרומה
  ).ס' סי(שפ ). סד' סי(שעט ). נג' סי(שעח ). נה' סי(ז - שעו). נה' סימנים סי( שלו :ב

  ).סא' סי(רמא - רמ). מח' סי(רלד ). נה' סימנים סי(רטו ). שם(קלה . ק). קסא' סי( פו :ג

  ).ב- פא' סי(קיד ). פב' סי( צה :ד

  ).כ- טרי' סי(קטז : ה

  התרומות
  ).ב"ו ס"שער מו ח(ו -  קסה:ב

  תרומת הדשן
  ).קלד' סי(רג ). קלג' סי( קמה :א



שיז  )תשבי(מפתח ענינים 

קיז ' סי((קיג ). שם(עב ). קכט' סי(ע ). קפו' פסקים סי(נט ). קמט' קיז ופסקים סי' סי(ז - נו). קכט' קיג וסי' סי( נד :ב
רנד ). קסד' פסקים סי(רמג ). רז' סי(קפד ). קכא' סי(קמג ). שם(קל ). קסד' פסקים סי(קכו ). קמט' ופסקים סי

' סי(ד - שכג). קכח' סי(דש ). קסד' פסקים סי(רצג ). קיד' סי(רפט ). קיג' סי(ערב ). קסד' פסקים סי(רנז ). קלה' סי(
  ).קמט' פסקים סי(שעז ). שם(שע ). קפז' פסקים סי(שסו ). קיד

רכו ). קלא(רכב ). קלב(ד - ריב). שם(קסד ). קל' סי(קנה ). קכ' סי(ד - כג). רצט' סי(יג ). קיט' שם וסי(ח ). קכ' סי( ו :ג
  ).קכ' סי(שמב ). שם(שכו ). רמד' פסקים סי(שיד ). רא' פסקים סי(רפח ). קכ' סי(רעח ). קנ' ופסקים סי, שם(

' סי(קמח ). קפט' סי( קג ).קטו' סי(ח - סז). קיח' סי(ז - לו). קטז' סי(ה - לג). קיט' סי(ל ). קיד' סי(ד - יג). קיג' סי( ו :ד
). קיג' סי(רכח ). קכז' סי(י - רט). קכג' סי(קפט ). קכד' סי(ט - קסח). שם(קנד ). קכג' סי(קנב ). קטו' סי(קנ ). קכב

' סי(תלג ). שם(תכב ). קכה' סי(תיח ). ד' סי(תט ). קכו' סי(תד ). קסד' כתבים סי(שט ). קיט' סי(ש ). שם(רמח 
  ).קכד

). קכה' סי(רסו ). שם(קפב . קעב). קלט' סי(קנז ). קנב' ב סי"ח(יז ). קלח' סי(יד ). קלו' סי(יא ). שם( ו ).קלז' סי(ג : ה
  ).קלט' סי(רפא 

  ).קלד' סי(קפא ). שם(פט ). קלז' סי( מ :הג

  תשבי
  .צ. סא.  נה:הג

  ץ"תשב
  ).תכח' סי(רעו ). ה"רצא פ' ב סי"ח( צג :ב

  ).נז' א סי"ח(רלד ). שם(קכ ).  רצא'ב סי"ח(ז - קטו). פז' ב סי"ח( עח :ד

  ).נז' א סי"ח(מב : ה

  ץ קטן"תשב
  ).תכה' סי( כ :א

  ).כג' סי( קסט :ב

  ).תקנד' סי(ג - שצב). ק' סי(צב ). תמז' סי( עב :ד

  ).שם(רמה . פה). צט' סי(עג : ה

  ם"תשובות הרא
  ).שם(קלה . ק). מג' א סי"ח( פו :ג

  י"תשובות רש
  ).רנט' סי(רכז ). שם(מב ). יאק' סי(מ ). קח' סי( לח :ג

  תשורות שי
  ).כב' סי( רט :ג

  מפתח אשים

  ם"בן הרמב, אברהם
  . קט:הג

  אברהם מפראג
  . פה:ד

  רבי אברהם, אזולאי
  .טז: ה

  רבי, איקא
  . קכט:ד

  אליהו
  ).מלאך הברית(קסג 

  ).כוסו של אליהו(ע סדר של פסח "עיי



שיח  )א"הגר ,אליהו(מפתח ענינים 

  א"הגר, אליהו
  .עג). פירושו להגדה( סז :הג

  ץ דיעזין" דוד מאליהו
  . קמו:ב

  שלמה יהודה ליב, אליעזרוב
  . קסב:הג

  רבי, אלעזר בן עזריה
  ).משפחה מיוחסה ונשיא(פא ). כהן( פ :הג

  ק"אשיל ממרפור
  . נח:ד

  )ץ דוויטבסק"מ(יצחק אייזיק , ד"בהר
  .שעא. שסח.  שמט:ג

  .תלה. ה.  ג:ד

  )שבשבלי הלקט(בימין 
  .קלג: ה

  .זקכ. קח. קה. צב.  פה:הג

  בימין מוועליז
  .שסח. שכג-  שיח:ג

  אביו של רביו הזקן, ברוך
  . תלט:ד

  ר ישראל"הומ, ברוא; ברין
  .תיז. שכב. שא. רחצ. רנב. רנ. קפה. צא.  פז:ד

  .רמו. רלא. קכו. קכד. נא: ה

  דבורה לאה, )שיאורסאהן(גיזבורג 
  . סא:הג

  מ ממעזריטש"הה, דובער
  . לט:א

  . קנד:ב

  .ו- תלה. תלא). ותלמידיו( קצ :ד

  .רלה. קנט: ה

  .קלד.  כב:הג

  ר האמצעי"אדמו, דובער
  .קלד.  פ:הג

  זלמן שמעון, דווארקין
  .ח- שסז.  שנא:ג

  רב האי גאון
  .רסז. קמב. קלח. קלג. קכ. פג. סט. מו: ה

  .ט- קכח. ד- קכג. סט. נז. ו- מה.  ג:הג

  יצחק, הוטר
  .קפט: ה



שיט  ))דליובאוויטש ץ"מ( בער ישכר ,הורביץ(מפתח ענינים 

  )ץ דליובאוויטש"מ( בער ישכר, הורביץ
  . רמב:א

  . קמו:ב

  . שנח:ג

  )ץ דפולצק"מ(תן , הורביץ
  .ריב.  רח:ג

  שמואל, הורביץ
  . קסא:הג

  וואלף, הידהיים
  . לג:הג

  הלל הזקן
  .קעה: ה

  מפאריטש, הלל
  .קסג: ה

  יסן, וואקסמן
  . שסט:ג

  אשר, וויילער
  . שסט:ג

  )ו"הרח(חיים , ויטאל
  .קלו: ה

  .קז.  כח:הג

  יעקב ישראל, רזובע
  . שסט:ג

  שלמה יוסף, זוין
  . קנג:הג

  חיים, זלמסון
  . קסא:הג

  רבי, זוויל
  . רצט:ד

  רבי, זעליג
  . עו:ד

  )רבה של ריגא(מחם מעדל , ק"ז
  . שסט:ג

  )המזכיר(חיים מרדכי אייזיק , חדקוב
  . שסט:ג

  )ש"מהרח(חיים שבתי 
  .מד: ה

  )גבאי(חיים בער , חיימסון
  . שע:ג



שכ  )רבינו ,חננאל(מפתח ענינים 

  ורבי, חאל
  .קנג: ה

  . קלז:הג

  רבי, טרפון
  ).כ חברו"ואח, ע"רבו של ר(פא ). כהן( פ :הג

  יהודאי גאון
  . קלג:ד

  רבי, יהודה
  ).נותן סימנים(ט -  קח:הג

  יהודה בן בתירא
  . ט:א

  מפריז, יהודה
  . פג:ד

  ל מיאאוויטש"מהרי, יהודה ליב
  .תט. ט- קצח. קה. עה. לא. כז. יד. ט. ז.  ב:א

  .שנג. שמג. רפ. מד. כב. יט. יז.  א:ב

  .שמה. ט- שלח. ג- שכב. שכ. שיז.  שיג:ג

  .קצו: ה

  ).שארית יהודה(ספרים ראה מפתח 

  רבי, יהושע
  ).ע"רבו של ר(פא ). לוי( פ :הג

  יום טוב
  .קמז: ה

  יוסף טוב עלם
  .ראה מפתח ענינים ערך פיוטים

  ש"יחיאל מפרי
  .ה-  קכב:ב

  .שח.  פג:ד

  ש"בן הרא, יחיאל
  .קפא: ה

  .לח ק:הג

  יעקב בן יקר
  . קכב:ד

  שיאור זלמן, יעשילסאן
  .שע.  ערה:ג

  )ק ליסא"אבד(יצחק מגומבין 
  . כט:ד

  ץ דפאלטאווא"מ, יצחק
  .  שכב:ג



שכא  )בצלאל יצחק(מפתח ענינים 

  יצחק בצלאל
  .קלא: ה

  ץ דלאחוויץ"מ, יקותיאל זוסמן
  . שכב:ג

  ט"הבעש, ישראל
  .קלד. כב.  ה:הג

  י מלודריש"הר
  .קכז: ה

  חיים, כהן
  .רמג: ה

  )אחי הקצות(יהודה , כהן
  . תמט:א

  )ם מלובלין"ח של מהר"מו(יצחק , כהן
  . רי:ד

  )ק פוזא"אבד(חיים , ץ"כ
  . כט:ד

  שמואל, לוויטין
  . שסט:ג

  ישראל מעויל, לוין
  . תמא:א

  . ג:הג

  )ל"שד(שמואל דוד , לוצאטו
  . לא:הג

  ץ דלאדי"מ, ליפמן
  . שלט:ג

  יעקב, לדא
  . קעט:הג

  )בסקץ בוויט"מ(יקותיאל זלמן , לדא
  .שעא- שע.  שסח:ג

  דוד, לצהוט
  . שצג:ד

  )ם מרוטבורג"מהר(מאיר 
  .קלג: ה

  .קכ.  לא:הג

  מאיר מאודבורק
  . לד:ד

  משה, מולין
  ).ל"אביו של מהרי. ל"סג(ט : ה



שכב  )יעקב ,מולכו(מפתח ענינים 

  יעקב, מולכו
  . קל:הג

  מחם מיוי
  .קמז: ה

  ק ראמען"אבד, מחם צבי הירש
  . רצא:ג

  מרדכי, מעטליק
  . שסט:ג

  אשר, מרגליות
  . יד:א

  יעקב, מרגליות
  . שמט:ד

  מרים הביאה
  ).ניסן' בי. מיתת מ( כט :א

   רבי,מרקל
  . לד:ד

  )ריש מתיבתא(רב משה גאון 
  . קכט:הג

  משה מפוטייזא
  .ג-  שסב:ד

  מתתיה
  . קלג:ד

  רב טרואי גאון
  .רסו. קלח. קכח: ה

  .צב. סט.  יח:הג

  רב סים גאון
  .רמו: ה

  שובץ בבארדיט"פתלי הירש מ
  . תמט:א

  גאון' רב סעדי
  . יט:הג

  רב עמרם גאון
  .רכד. קלח. קכח: ה

  יצחק אייזיק מהומיל, עפשטיין
  .שלט.  רצא:ג

  רבי, עקיבא
  ).מרא דאתרא בני ברק(פא ). בן גרים( פ :הג

  עראמה' רבי מאיר ן, עראמה
  .רמג: ה



שכג  )אברהם ,פוקסברונר(מפתח ענינים 

  אברהם, פוקסברור
  . ערה:ג

  יעקב, רמיגייפו
  . לא:הג

  בעל החכם צבי, צבי
  . צח:הג

  רב צמח גאון
  .קלג: ה

  . קכד:הג

  )ל"מגורי האריז(צמח 
  .קלו: ה

  חכמי, קירואן
  . עא:ד

  יוסף, קמחי
  . קיט:הג

  )מפדובה( יהודהשמואל , קצילבויגן
  . שמז:ד

  )מפדובה( מאיר, קצילבויגן
  .שנח. ז-  שמו:ד

  דובערמשה , רבקין
  .ח: ה

  זלמן, רוקיל
  .ה-  קפד:ד

  חום, שטראקס
  . רכה:ג

  אלתר, שימחוביץ
  . תמא:א

  . ג:הג

  טש מוישט"מהר, שלום
  . כ:א

  )י"רש(שלמה יצחקי 
  . לא:הג

  )א"רשב(שלמה 
  . עו:הג

  ש"שלמה מדרו
  . שמב:ד

  שלמה ליברמש
  . שמט:ד



שכד  )יהושע הפני חתן ,מהלברשטם דובער שלמה(מפתח ענינים 

  חתן הפי יהושע, שלמה דובער מהלברשטם
  . לט:א

  . קנד:ב

  רבי שמואל מאוירא
  .ה-  קנד:הג

  שמואל מברק
  . פג:ד

  שמואל מפלייזא
  .שמב. רג. עז.  עד:ד

  . עח:ה

  .מט.  לא:הג

   שטחשמעון בן
  . קעה:הג

  ץ דיקטריוסלב"מ, ר אלחן"שמעון ב
  . צה:ג

  )ר הזקן"אדמו(שיאור זלמן 
  .ח- מז. מג: ה

  .קלד. פ. נ). קופסת טבק, מ"הדס שנתן לו הה, מנורה, קערה, כוס של קידוש שלו(ב - כא.  ט:הג

  )ע"צ "ר מוהריי"אדמו(יוסף יצחק , שיאורסאהן
  . נז:א

  . שסט:ג

  . תלט:ד

  .קכו. ח: ה

  .קסא. קמט. פ. סא. נ. לו. כו. כב.  ד:הג

  )ן מיעזין"ר מהרי"אדמו(ישראל ח , שיאורסאהן
  .קסג: ה

  )ר הצמח צדק"אדמו(מחם מעדל , שיאורסאהן
  .ראה מפתח ספרים ערך סדור תורה אור

  . צג:ד

  .ב- קסא. פ. כב.  ד:הג

  )ע"ר זי"אדמו(מחם מעדל , שיאורסאהן
  . פז:א

  .ע- שסט.  שסז:ג

  .קכג.  קיג:ד

  .רפג. ריח. קפט. קנט. קנ. קיח. ח: ה

  .קנח. קמא. קלה. נד. לט. ו- לה.  ל:הג

  )ש"בהרב(מרדכי , שיאורסאהן
  . קסב:הג

  )ע"ב "ר מוהרש"אדמו(שלום דובער , שיאורסאהן
  . תמא:א

  . שסט:ג



שכה  ))ע"נ ש"מוהר ר"אדמו( שמואל ,שניאורסאהן(מפתח ענינים 

  .תלט.  צג:ד

  .ח- מז. כו. ח: ה

  .קסא. קמט. ג- קכב. פ. סד. נה. לו. כו. כד. ד-  ג:הג

  )ע"ש "ר מוהר"אדמו(שמואל , שיאורסאהן
  . שסט:ג

  . תלט:ד

  .פ: ה

  .קנ. ג- קכב. פ.  סא:הג

  ר וואלף"הג, שפירא
  . מח:ד

  )מחת אלעזר(חיים אלעזר , שפירא
  . כד:הג

  שמעון, שפירא
  .קט: ה

  רב שרירא גאון
  ..קמב. קלח. פז. פג: ה

  .ט- קכח.  כב:הג

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  



שכו  )(מפתח ענינים 

  

  


