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והלא כל הארצות כולם הוא ,  דורשוכי אותה בלבד הוא, "אלקיך דורש אותה תמיד' ארץ אשר ה: "כיוצא בו אתה אומר

  .'אלא כביכול שאינו דורש אלא אותה וכו, "להמטיר על ארץ לא איש: ")איוב לח(שנאמר , דורש
  )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' ילקוט שמעוני מלכים א(

:  שנאמר,שאין הקדוש ברוך הוא מזיז עיניו ממנה, זו ארץ ישראל, )ז, איוב לו(" לא יגרע מצדיק", דבר אחר
  )מדרש ילמדנו פרשת פקודי(  .'וגו" אלקיך בה' תמיד עיני ה"
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E      e  


– 

       
    


– 

     
     , פירוש(

 לא ) י"רש, ומשם והלאה אין יכולים לראות

) אלא לצפון או לדרום(  ישב 
    

–


 

      
     

     

       
       
       

    
      
       

       
       

      
     

       
    

–


 

      
      
     

      
     
      
     
      

    

      
       

      
    

     : הגה
      

    )אין . )ג"טור וסמ

עושין מקום הארון וצד התפלה נגד זריחת השמש 

ממש כי זהו דרך המינים רק מכוונים נגד אמצע היום 

ומי שרוצה לקיים אמרם . )הגהות אלפסי החדשים(

הרוצה להעשיר יצפין או להחכים ידרים מכל מקום 

  :יצדד פניו למזרח

       
  

        
       
        

     
      
       

       
      
        

       
      

      

–
 

       
     
    

–
 

       
       

       
  )הגהות . 'ויום התקופה הוא בכלל הס

    )'מיימוני פרק ב
     

        
   

–


       
       
       

      
     

     
     


–

 

     
        

        
   

–


 

       
     ויש : הגה

, )טור( אינו חזק אין צריך למוזגו אומרים דאם היין

ויוציאנו מן החבית לשם . וכן נוהגין באלו הארצות

ונראה דלדידן שאין לנו הרבה . )י"טור בשם רש(ברכה 

אין צריך רק לשפכו מן הקנקן ששומרים בו היין , יין

לשם ברכה וחבית לאו דוקא וכן נוהגין במדינות 

ל וכוס של ברכה ימלאנו שיהא מלא על כ. אלו

  :גדותיו


–
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–


      
      

   
      

       
      

        
 ואם נעקרה עבודת כוכבים : הגה

ממקום אחד ונתנוה במקום אחר מברך על מקום 

שנעקרה שעקר עבודת כוכבים ועל מקום שנתנוה 

בית יוסף בשם תוספות (לשם שנתן ארך אפים 

  :)וירושלמי

–


       
       

      
    

     
  

–


 

      
        
       
       
       

       
      

      
       
      
      
     
      

      
      
      

  יש אומרים שכל מקום שאדם : הגה

הולך לסחורה או לראות פני חברו חשוב הכל דבר 

מצוה ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהולך לטייל 

ועל כן נהגו בקצת מקומות להקל בענין הפלגת 

ספינות והליכת שיירא תוך שלשה ימים כי חושבים ה

הכל לדבר מצוה ואין למחות בידן הואיל ויש להם 

  :על מי שיסמוכו

–
 

     
      

       
     )טור(:  

–
 

     ) והיינו כדי

טור ( רבעי מיל אחר שקיעת החמה 'שיעור הלוך ג

 ושיעור מיל הוא )'ג וכדלקמן סוף סימן ב"בסימן רצ

   ) 'שליש שעה פחות חלק ל
      

      ) ועיין

   ) 'ו סעיף ב"לקמן סימן תט
      
 )ג"ועיין לקמן סימן שצ .(  

       
      

      
 וכן מי שקבל עליו שבת שעה או ב: הגה' 

קודם חשיכה יכול לומר לאינו יהודי להדליק הנר 

   )ועיין  ()ו"ו סימן קי"מהרי

  ):ב"לקמן סימן שמ

–
 

       
      

    ) ועיין לקמן סימן

      ) ג"רע
       
        

      
       

      
  ונהגו לעמוד בשעה : הגה

  :שמקדשין בבית הכנסת

–


      
    

הגה :    
       

  )אור זרוע(:  

–


   ולכן אסור לתפוס ולהכניס : הגה

איזה עונש כדי שלא יברח לבית הסוהר מי שנתחייב 

וכל שכן שאסור להלקותו דהוה בכלל דין ואם יברח 

ג בשם שבולי "בית יוסף סוף סימן רס(אין עלינו כלום 

ויש מתירין לקדש היכא : הגה.  ולא מקדשין)הלקט

 ואפשר דהוא הדין )רבינו תם(דאין לו אשה ובנים 

 ואף על גב דלא קיימא לן )ג"סמ(הכניסה לחופה שרי 

 מכל מקום סומכין על זה בשעת הדחק כי גדול הכי

כבוד הבריות כמו שרגילין שלפעמים שלא היו 

 עד הלילה 'יכולים להשוות עם הנדוניא ביום ו

דעושין החופה והקידושין בליל שבת הואיל וכבר 

הוכנו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה ביום לכלה 

ולחתן אם לא יכנוס אז ומכל מקום לכתחלה יש 

ועיין בטור אבן העזר סימן (זהר שלא יבא לידי כך לי

       ). ג"ס
      

    
         

 )דתקיף ליה עלמא (   
       

  

–
 

     
        

    )הנודר ( 
        

     
       

   ) ואם אמר קונם הנאתו או אכילתו

  :)טור() עלי לכולי עלמא אין משתתף בה


– 
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–
 

        
      

  )מרדכי () ואם בירך לגמור אין צריך לחזור

   )פרק במה מדליקין ושבולי לקט
       

        
       

  ויש אומרים : הגה

 וכן )ש ורבינו תם"טור בשם הרא(דגם יחיד מברך עליו 

ומכל מקום יזהר אדם לקרות . נוהגין במדינות אלו

ויש אומרים . בצבור כדי לברך עליו עם הצבור

ומר לשנים שיאמרו עמו ראשי דכשיחיד קורא א

מרדכי פרק במה מדליקין ואגור (פרקים דאז הוי כרבים 

  :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )בשם שוחר טוב

–

 

         
       

     

–
 

   
     
      
      

     
     
      
       

     

–
 

       
       

    
       

      ומותר : הגה

לגרוד גבינה ביום טוב על הכלי שהוא מורג חרוץ 

ש סימן "ריב(מיהו צריך שינוי מעט כמו דיכת מלח 

 בלא שינוי משום דאין טחינה  והוא הדין מצות)ד"קפ

  :)ל"מהרי(באוכלין שהיו טחונין תחלה 

–


       
       
         

       
      

      
 ודין פדיון הבן כדינו : הגה

ט "בשבת כך דינו ביום טוב ועיין לעיל סימן של

  :'סעיף ד

–


       
        
       
        
        
        

       
       

     


–

 

        
       

       
      
       
       

 )מעבירין על הבגדים אבן חלק פירוש 

      ) ערוך, להחליקו
       

        
      
      
        
        

    )גיהוץ (   
    

     
      
      

        
        

        
        

     ואנו : הגה

נוהגין להחמיר בכל זה מתחילת ראש חודש עד אחר 

התענית אם לא לצורך מצוה כגון אשה הלובשת 

לבנים מותרת לכבס וללבוש לבנים ולהציע תחתיה 

 אבל בתשעה באב עצמו לא תלבש )רוקח ואור זרוע(

 )הגהות שערי דורא(ויפה לבנים רק לובשת חלוק בדוק 

וכן לכבוד שבת לובשים כלי פשתן ומציעין לבנים 

כמו בשאר שבתות ואסור ליתן כלים לכובס נכרי 

לכבס מראש חודש ואילך אבל קודם ראש חודש 

מותר לתת אף על פי שכובסת אחר ראש חודש 

  :)ל" דתענית ומהרי'תוספות פרק ד(


–

 

      
     
    

      
      

    


–

 

     
     

    
     
       
      

    
     

  
      

     
      
    
    
     

     
      

    הגה :
       
       

  )כל בו( .   
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  הגה :    
     

     )טור( .

     
       

       
      
      

 הגה :     
    )ג והגהות "תוספות וסמ

  :)מיימוני

       
      
     

      
       
      

   
      

  


–


 

      
       

      
 )בית יוסף(:  

     
 
     
     

      
     
      
      
      
       
  

   
       

     

     
      
      

  
      

       
    

     
   

       
      

      
    

–
 

        
       

      
     
      

       
        

  

–


      
        

     
   

–


 

     
      

      
     

      
   

        
        

       
     

   

         
      

      
      

       
       
       
      
      
      

  

        
       
       
    
      
     
     

      
    ) אותן החנויות המוכרות

  )י"בית יוסף בשם רש() אכילה ושתיה
      
       
        

      
  

       
     

    ) ואסור להן להחמיר

  :)ח"ץ סימן תכ"תשב() ולהתענות

        
       

      
       

     

       
        

 )טור() אלא אם כן כותלו נוטה ליפול( 
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  )ירוש המטר היורד להצמיח כל פ

צמח ועשב האדמה נקרא רביעה מפני שרובע ומעבר 

 והולידה 'את הקרקע כדכתיב כי כאשר ירד הגשם וגו

    ) והצמיחה וגומר
       
    

       
       
      
         
       
       
        

        
     

       
    

    

      
      

     
        
      
       
         

     

       
       

      
      
       

   

      
      

      
   ) ושיעור כמה צריכין

 ). א"לירד לברך עליהם עיין לעיל סימן רכ
       

   ) ט בסופו"ועיין לעיל סימן תקס(
      
       

  

      
         

   

       
       

–


 

       
       
           

         
         

        
       

      
   

      
  )דתענית'ן פרק ג"ר ( . 

      
       

  

      
       
     

     
     ) פירוש מין ארבה(

       
        

  

       
     
       

      
       
   

       

        
       
       

     
     
     
      

  
    

  

–
 

     
  


– 

 
  ומתענים למחרת ראש השנה : הגה

  :והוא תענית ציבור )טור(


–

 

      
       

     
  

–
 

      
      
        
       

      
      הגה :

ויש אומרים ששנים הראשונים קורין בספיקא דיומא 

והשלישי קורא ביום המחרת והרביעי חוזר וקורא כל 

ספיקא דיומא דהיינו מה שקראו שנים הראשונים וכן 

אנו נוהגין וביום השביעי הכהן קורא ביום החמישי 

 ישראל ביום השביעי והרביעי קורא לוי ביום הששי

י בשם "רש(ביום הששי וביום השביעי וכן אנו נוהגין 

   . )ו ומנהגים"רבותיו ומהרי
      

       
     

    
      

  


–

 

      
      

        
  )בטלים ממלאכתן ועוסקין פירוש 
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     ). בצרכי צבור
        
      

  ):ן"ר, אבל בסתמא הוקפה ולבסוף ישבה(

       
       

       
      
        

   

      
      

  

       
      

     

       
       
        
     

    ואם הוא במדבר : הגה

  :)כל בו(ד כמו רוב העולם "או בספינה קורא ביום י

       
      
     
       

       
       

       
       

        
       

אחר כך והכי נהוג ומיהו אם נזדמן לו: הגה 

ד אפילו קראה "מגילה חוזר וקורא אותה ביום י

ג מכל מקום קרא אותה שלא בזמנה "תחלה ביום י

  :)כל בו ובית יוסף(

         
        

   

–


       
        
      
        
        

       
ויש אומרים דכל דבר שבמנין דהיינו שדרכו : הגה

וכן . )י ובית יוסף"טור בשם ר(למנותו תמיד אינו בטל 

הא דדבר חשוב אינו בטל אינו אלא מדרבנן . נוהגין

ם פרק "והרמב, ה"ארוך כלל כ(ואזלינן בספיקו לקולא 

, ג"ותוספות דזבחים סוף דף ע, ז דמאכלות אסורות"ט

, א בתורת הבית"ורשב, נשהש פרק גיד ה"ורא, ואגודה שם

כמו שיתבאר , ועוד הרבה פוסקים, ונימוקי יוסף פרק הערל

כל דבר שהוא חשוב אצל בני . )בסימן זה בכמה דוכתי

   מקום מהמקומות 
     הזמנים הוא

אוסר בכל שהוא לפי חשיבותו באותו מקום ובאותו 

א לפי שהן אוסרים בכל שהן זמן ולא הוזכרו אלו אל

והוא הדין בכל כיוצא בהן בשאר . בכל מקום

  :מקומות

–
 

        
 מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא : הגה

אך עובד כוכבים לברורי כגון שאמר לו אחד בא ואר

בית יוסף בשם (מנסך יינך צריך לחוש לדבריו 

וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא ). התוספות

אשירי פרק (לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו 

   ). הניזקין ומרדכי פרק האשה רבה
     או חתיכת בשר שאינה

       מנוקרת 
   )ואם היו בכאן ב). גם זה שם '

חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד 

ואדם נאמן על ). ן שם"הר(לומר זה היתר וזה איסור 

' ועי). שם באשירי(שלו ואפילו היכא דאתחזק איסורא 

. ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו"לעיל סימן קי

ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר "ועיין לקמן סימן קפ

ב אם "ועיין באבן העזר סימן קנ. לי זה והחכם כופר

. אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר

ן פרק "ר(ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו 

 ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר )האומר וריש חולין

וכדומה אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון 

איסור והיתר ( לברור דגים טמאים מטהורים שצריכה

 אין )ן"שם בר( או איסור שיש בו צדדים להקל )הארוך

קטן אין לו דין . אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל

 מכל )ה"ש סימן רמ"ריב(עד להיות נאמן באיסורין 

מקום בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו 

). ד"כ' א סי"רשב(יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור 

ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא 

שם (כגון בדיקת חמץ נאמן דהימנוהו רבנן בדרבנן 

  : אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל)ש"בריב

–
 

        
       
     
       

    )בלא רבית (

   ) טור והפוסקים(
         

      
       
       

   

     
       

  

        
      

       

      
        

  

–


 

          
      
      

  
      

     
     

     

–


 

   )משבעה העממין ( 
    

      
      
     
       

     
       

    ) דאז אפילו בחנם שרי
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בית יוסף בשם () אם לא יוכל להשמט אפילו בחנם

     )ן"הרמב
  )ג"תוספות ומרדכי פרק אין מעמידין ובסמ(

     
      
       
       
      
   

     

–




        
       
        

        
       
       

      
     

ובגולה זמן הגשמים ששים יום אחר : הגה

התקופה שמתחילין אז השאלה וזמן רביעה שניה 

  :)טור(שבעים יום אחר התקופה 

–




       
   

      
     

 )ו"ועיין לקמן סוף סימן רל(  

–
 

       
      
      
       
      

       
   ואפילו אם טען זה : הגה

העובר המועד שהיה אנוס אינו נאמן שיתחייב 

שכנגדו עדיין בשבועתו ומכל מקום אם רצה זה 

לפטור משבועתו ילך אצל חכם ויתיר לו שבועתו 

שמא יביא זה שכנגדו עדים שהיה אנוס בדבר 

שהעביר המועד ונמצא עבר זה על שבועתו אם נשא 

וכל זה לא . )ז"ו סימן קל"תשובת מהרי(א התרה בל

מיירי אלא בשנים שנשבעו זה לזה אבל שנים 

שנשבעו יחד לעשות דבר כגון שלא לדבר עם פלוני 

ועבר אחד מהם השני חייב לקיים שבועתו ואפילו 

או יותר שאף אם עובר ' אם נשבעו זה לזה והם ג

האחד השבועה השנים הנשארים צריכין לקיים 

. )ג"ש סימן תנ"ו ובריב"ם מפאדואה סימן כ"מהר(ן שבועת

ונראה הא דאם נשבעו שנים ביחד ולא נשבעו זה לזה 

ועבר האחד השני חייב לקיים שבועתו היינו דוקא 

שאינן תלויין זה בזה אבל אם תלויין זה בזה ואי 

 אפשר לאחד לקיים שבועתו בלא חבירו 
      

        
תשובת (ד "ח סעיף מ"וכמו שנתבאר לעיל סימן רכ

   :)'ש כלל ח"הרא

–
 

      
     

       
ודוקא צדקה שאין לה קצבה או שיש לה : הגה

קצבה על נכסי יתומים ויכולין להמתין עד שיגדלו 

       
      

   והוא הדין בצדקה שיש

 להם לה קצבה כגון שהיו להם קרובים עניים והיה

קצבה מאביהם כל שנה ואין להם לאכול רק זו או 

יחזרו על הפתחים ויהיה גנאי ליתומים האפוטרופוס 

י "תשובת ר( שלהם נותן מנכסיהם הקצבה לקרוביהם

  )'מינץ סימן א

–
 

       
      
       

       
     

 
      

      
       

והקבועים בעיר : הגה ).ק וטור"ג וסמ"כן משמע בסמ(

קרויים עניי העיר והם קודמין לעניים אחרים הבאים 

 .)י בר ברוך"טור דלא כר(לשם ממקומות אחרים 
    

  פרנסה עצמו קודמת לכל : הגה

אדם ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו 

ואחר כך יקדים פרנסת אביו ואמו אם הם עניים והם 

ואחר כך בניו והם קודמים . קודמים לפרנסת בניו

לאחיו והם קודמים לשאר קרובים והקרובים קודמים 

לשכיניו ושכיניו לאנשי עירו ואנשי עירו לעיר אחרת 

  :)הכל בטור(ין אם היו שבויים וצריך לפדותן והוא הד

–



 

      
      

      
     
     

       
    ) טור ובית יוסף בשם

  ):'ם דין ט"הרמב

      
     
      

       
      

     ) לשון

  )'ם שם דין ח"רמב

      
       

      
      

       
     

  
      

      
     

       
       
      

     
   

–
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–
 

      
    

      
      

      ) בית

  ):ס"מ בש"יוסף בשם הרב רבינו מנוח וכ

–


 

      
    

      
  

         
     

      
     

     
       
        
       
       

      
       

       
     

    )לשון עצמו( הגה :

ר הוא יותר "ומטבע הרגילה במדינות אלו החצי וינ

. )ב"תרומת הדשן סימן קצ(משוה פרוטה ופודין עליו 

  :ן מלקט ושכחה ופרט ועוללותפירות רבעי פטורי

       
       

       
    ) ויש אומרים שאינו

טור () נוהג בחוצה לארץ רק בכרם ולא בשאר אילנות

  :)פ"ש וע"ן ורא"בשם הגאונים ורמב

       
       

      
   ואסור ללקוט לנכרי : הגה

פירות מאילן שלו שהוא ערלה משום שנהנה במה 

ה בשם ארחות "כל בו וב(שמחזיק לו הנכרי טובה על זה 

  :)חיים

      
       

 
     

       
       

      ) וכל

כן נראה () הוא מותרשכן שכרם שהוא ספק ערלה ש

  :)ש ומרדכי פרק קמא דקדושין"מהטור והרא

      
       
  

        
        
      

      
      

       
       

     
     

     
     

      
     

    

–


 

        
         

       
      

      
      

      

        
      

      
     

    
    

       
       

    

     
     
      

       
       

      
        
        

        
        
      
      

ויש אומרים דהואיל ומותר לזרוע ירק בצד : הגה

הגפנים בחוצה לארץ מותר לאכול אותו ירק גם כן 

' רות דין טמהלכות מאכלות אסו' הגהות מיימוני פרק י(

ואין לחוש אלא במקום . )ד"ותרומת הדשן סימן קצ

דאיכא למיחש שנזרע שני מיני ירק או שני מיני 

מרדכי פרק קמא (תבואה עם חרצן במפולת יד 

ועל כן נהגו להקל במדינות אלו בירקות . )דקדושין

הנמצאים זרועות בכרמים כי לא שכיח שנזרעו 

  :באיסור

–
 

      
     

      
     
      
       

      
     

       


–
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–


 

      
     

       
      

        
      

      
     

        
     

       
    

     
     

    
      

    
      

       

       
       

      
     

  
     
    
     

     
       

       
      
      

     
      
    
     

     

      
   

        
      
      
       
      

     
       

      
        
       
         
        

פרק אלו ן "הר() ויש אומרים שצריך הערב שמש(

       )עוברין
      הגה :

       
    גם בשאר מקומות אין צריכין

טור בשם יש אומרים (להפריש רק חלה אחת ולשרפה 

וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו . )ושאר פוסקים

מפרישין רק חלה אחת בלא שיעור ושורפין שאין 

אותה כמו שהיו עושין כשמפרישין שתי חלות שחלת 

ומכל מקום נוהגין ליטול . האור לא היה לה שיעור

והאוכל חלה אפילו בחוצה לארץ . )ל"מהרי(כזית 

מברך תחלה על המין שרוצה לאכול ואחר כך מברך 

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול "

. )ם סוף הלכות תרומה"כל בו והוא מלשון הרמב(" תרומה

ויש אומרים כששורפין החלה עושין לה היסק בפני 

ק וכן הוא "מהרי(עצמה דישראל אסור ליהנות ממנה 

ונוהגין להשליכה לתנור קודם . )בתוספות פרק כל שעה

  :שאופין הפת

–


 

       
         

  ) פירוש ענין דמוע הוא תרומה

   )שנפלה בחולין
ויש חולקין וסבירא להו דאוסרת תערובתה עד : הגה

ד ששים מאה ואחד אם הוא במינה ושלא במינה ע

ט "ש ורוקח סימן שנ"י וספר התרומה ורא"טור בשם ר(

ואם חזרה ונתערבה בעיסה . )שמשון' ח ור"ו סמ"ומהרי

ואין מאה ואחד לבטלה אם לא אכל העיסה ישאל 

לחכם עליה ויתיר לו כנדר דנשאלין על ההקדשות 

תשובת מיימוני סוף הלכות (ויחזור ויטול חלה אחרת 

   . )יםה בשם ארחות חי"זרעים וב

       
      

       
      

  וצריך לשייר מעט :  הגה

בשעה יותר משיעור חלה שמפריש כדי שיהא שיריים 

. )ן דביצה"ג ובהר"ש וסמ"בית יוסף בשם הרא(שמפריש 

ודוקא לעיסה שנתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא 

מן המוקף אבל עיסה שנילושה בפני עצמה אין 

י "ב(מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף 

     . )ק וכל בו"בשם סמ
      

      
     

     
       
        

       
     


–




 

    
      

     
     
      
    
    
      
     

      
   

     
   

    
       
     

    
      

  הגה :  
      

     
  )י"טור בשם ר(:  
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  :)טור() והתרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל דמיה(

     
       
      
       
     

       
      

     
      

      
     
       

        

       
      

      
       

        
      
      

       
       

  

      
       
      

  

       
       

        
    

        
        
      

   

      
      

       
      
         

     
     

       
     

       
      
    
       

  
     

    
    

     
     

  
       

   

      
    
       
         

  

      
      

     

      
      

        
      

  

      
       
       
      
        

    

      
     

ונותנה בזמן הזה לכל כהן שירצה בין חבר בין : הגה

עם הארץ ואפילו אינו מיוחס רק שמוחזק בכהן והוא 

שיכול להנות ] עד[שורפה ויכול להניחה ולשרפה 

ממנה בשעת שריפה אבל זר אסור ליהנות ממנה 

אבל שאר . מובשעת שריפתה אם לא שכהן נהנה ע

הנאות שאינה מכלה אותה מותרת אפילו לזרים 

כהן שאוכל אצל ישראל נותן בנר שמן של . )טור(

תרומה ואף על פי שעומד הכהן והולך לו אין צריך 

אלמנה לכהן ' מרדכי פ(לכבותו עד שיכבה מעצמו 

וכל זה מיירי בתרומה שהוכשרה דאז נטמאת . )גדול

 שלא נטמאה ומותר לשרפה אבל אם לא הוכשרה

וטוב להכשיר אותה קודם מירוח כדי . אסור לשורפה

ואחר כך . )טור(שתקבל טומאה ויהא מותר לשורפה 

מפריש מן השאר אחד מעשרה והוא נקרא מעשר 

ועל . )טור(ויש אומרים אף לכהן . ראשון ונותנו ללוי

' וגו" כי את מעשר בני ישראל"זה נאמר בתורה 

. 'וגו" מעשר בישראלולבני לוי הנה נתתי את כל "

ואחר כך מפריש מהשאר אחד מעשרה והוא נקרא 

מעשר שני והוא לבעליו ובסימן זה יתבארו משפטיו 

ועל הסדר הזה מפרישין " עשר תעשר"ועליו נאמר 

בשנה ראשונה מהשבוע ובשניה וברביעית 

ובחמישית אבל בשלישית ובששית מהשבוע אחר 

עשר שמפרישין מעשר ראשון מפרישין מהשאר מ

ואין בשתי . אחר ונותנו לעניים והוא נקרא מעשר עני

שנים אלו מעשר שני אלא מעשר עני ועליו נאמר 

' מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וגו"

שנת השמיטה כולה הפקר ואין בה . 'וגו" ובא הלוי

ובחוצה לארץ שאין . לא תרומה ולא מעשרות כלל

ה בארץ בה שמיטת קרקע מפרישין בשנת השמט

. מצרים ובעמון ומואב מעשר ראשון ומעשר עני

ובארץ שנער מפרישין בה מעשר שני כמו ברוב 

. ג"ושנת השמיטה האמיתית היתה שנת השי. השנים

ויש אומרים אם גוי מכר פירות בשביעית לישראל (

וגמר מלאכתו ביד ישראל חייבים בתרומה ומעשר 

וכן , וסףבית י() ומפריש מעשר עני כדין עמון ומואב

  :)כתב כפתור ופתור ופרח

      
       

      
ודין תרומת מעשר כדין תרומה גדולה מיהו אפילו (

  :)ם"בית יוסף בשם הרמב() האידנא בעינן ליתן כשיעור
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  ) וניטלת שלא מן

) המוקף ותלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף

  :)'ם פרק ג"הרמב(

       
        
        
      

       
       
        

       
     

       
      
      

       
       

        
        

  

       
        

    

      
       

        
      
       
       
        

       
       

      
  

       
      
      
        

      
    

       
       

         
       
        

       
  

      
       

      
      

       

        
        

  

    
        
       

 ויש אומרים דבכהאי גוונא חזקתו : הגה

תרום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו אפילו 

אבל אם אינו יודע אם כרי תרום . ורייתאבאיסור דא

או לא אסור לאכול ממנו דהשליח אומר ודאי לא יגע 

  :)ש"ש והר"טור בשם הרא(בו עד שידע שהוא תרום 

     
       

      
        

         
        
       

      
      
        

  

       
      
        

      
  ) ויש חולקין וסבירא להו דכל

שביטל השליחות אפילו לא שינה לא הוי תרומתו 

  :)טור() תרומה

        
       

    

   

       
     

  

       
      

       
   

       
    

        
      

      
      

  ובודקין אותו אם אמר : הגה

בדעת ישראל הפרשתי תנתן לכהן ואם לאו טעונה 

  :)טור(גניזה 

     
      

  

      
       

   

       
    

     
       

   

       
   

       
      

  ) פירוש שבלים קטועים שלא נדושו(
       

        
       

        
)פירוש פסולת של זיתים(     
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  ) פירוש זרעונים שחורים הנמצא בין

       ) החטים

       
       
       

   

      
      

       
      

      
    

        
      

        
       

        
        

      
         

        
       
        
      

     

      
     

      
      

   

  ) פירוש דא מאי כלומר פירות או

ידוע אם הרים תבואה שנלקחה מעם הארץ שאין 

  ) המעשר כראוי וחייב במעשרות מדרבנן
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     ) פירוש

  ) עמרים של תבואה המונחים בקש
   

       
       

       
       

     

        
       

     
       

  

        
      

         
      

  )פירוש חותכו ( 
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  )'ד סעיף ו"ועיין לעיל סימן רצ(

     
   

     
      
     

       
     

    
      
     

    
      
       

     
     )טור(  

     
        

     
    

      
       

       
       

    

     
        

        
      
         
       
      
       
       

     
     
     
       
      
     
      

   
     

       
        

       
      

       
     

        
      

     
     

        
       

     
        

    

       
       
      
     

   

       
        
        

   

       
        

  הרב המחבר הזה השמיט כל : הגה

 ללמוד מהם הרבה דיני מעשר עני שכתב הטור שיש

דיני צדקה הנוהגים האידנא ואפשר שסמך עצמו על 

מה שנתבאר בדיני צדקה אך גם בדיני תרומות 

ומעשרות השמיט כמה דינים שכתב הטור והכניס 

אחרים תחתיהם וכל זה גרם לו שהעתיק דברי 

ם הלכות תרומות ומעשרות ככתבם וכלשונם "הרמב

וד על ולא שת לבו לדברים אחרים והרוצה לעמ

  :עיקרי הדינים יעיין בפנים

–


 

      
     

    

–


 

       
        
       

       
       

     
       

      
         

       
  )אור זרוע(     
 )מדרש תנחומא פרשת ויחי(:  

      
      

  או שמוליכין אותו למקום : הגה

ואם צוה להוליכו . )כן משמע באור זרוע(קברות אבותיו 

ממקום למקום או שצוה לקברו בביתו ולא בבית 

ומותר ליתן סיד עליו . )גם זה שם(הקברות שומעין לו 

ר מהר ולהוליכו למקום אשר צוה כדי לעכל הבש

  :)ט"א סימן שס"רשב(

–
 

     
    

      
  שבר כוס ויש מקומות שנהגו ל: הגה

אחר שבע ברכות וזהו מנהג נוהג במדינות אלו 

כל (שהחתן שובר הכלי שמברכין עליו ברכת אירוסין 

עוד נוהגים להתענות ועיין .  וכל מקום לפי מנהגו)בו
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ודין זריקת אוכלין לפני חתן וכלה . א"לעיל סימן ס

 :א"עיין באורח חיים סימן קע

–


 

     
       

       
     ) שחלוקים

   . )ז"קי' ם סי"מוהר() בלשונם
      

        
         

 ) אבל אינו יכול להוציאה מעיר לכרך או

להיפך בגליל אחד אף על פי שהתנה עמה להוציאה 

  . )ן פרק שני דייני גזירות"הר() מגליל ליהודה
     

       
      
      

     הגה :

ויש אומרים דאם היו שניהם מארץ אחת ונשאה 

בארץ אחרת היא יכולה לכוף אותו לילך עמה 

טור בשם (ינה או להיפך לארצה אפילו מכפר למד

אבל אם שניהם מארץ אחת ונשאה באותה . )רבינו תם

הארץ אין אחד מהם כופה לשני להוציאו ממדינה 

לכפר או להיפך אבל ממדינה למדינה או מכפר לכפר 

האשה יכולה להכריחו שילך עמה למקומה הואיל 

היה דר עמו בעירו ולא מתדר . )גם זה שם(והם שוים 

ירה דרך מקרה ולא איתדר ליה שם ונסע עמה לע

יש אומרים . )ח"ש סימן מ"ריב(יכול לחזור ולהוציאה 

אם לא יוכל להחיות ולפרנס עצמו כופין אשתו 

 ויש )ו"תרומת הדשן סימן תי(שתלך עמו למקום שירצה 

מי . )א"ש סימן פ"בית יוסף וכן משמע בריב(חולקין 

שהוא ממדינה אחת ויש לו שם אשה ונשא אחרת 

ה אחרת צריכה לילך עמו לעירו דודאי נשאה במדינ

ועיין לקמן סימן . )ץ"בית יוסף בשם הרשב(לשוב לביתו 

  :עוד מדינים אלו' ד סעיף ט"קנ

      
       
        

      
      

  ואינו יכול להוציאה : הגה

הגהות (ממקום שהמושל טוב למקום שהמושל רע 

כל מקום שיכול להוציאה . )ג דאישות"מיימוני פרק י

ממקומה היינו לאחר שכנסה ונשאה אבל קודם 

מה אם נישואין לא יכול להוציאה וצריך לכנסה במקו

לא התנה בפירוש עם האשה אבל אם התנה עם אמה 

מיהו אם יש . )ז"ש סימן קע"ריב(לאו כלום הוא 

אמתלאות וטעמים לדבריו האשה צריכה לילך אחריו 

  :)ח"תשובת מיימוני לנשים סימן כ(

      
      

    
     
      

     
     
     

   
      

     
       : גהה

       
       
       
        

  )ם"במרדכי סוף כתובות בשם מוהר( . 
      
        
       

   )גם זה שם( .  
      

      
     

      
     

  
       

     
      

      
     
      

  

–


 

       
      
       
        
        

      
         
      

  )פירוש שתוקע בקול באזנו ומבעיתו(
)פירוש מכה בידו על הלחי (  

        
    

       
   

      
      

      
טור (ויש אומרים שאף ריפוי ושבת אין דנין : הגה

 ולא ראיתי נוהגין לדקדק בזה רק כופין )ש"בשם רא

דרכי (קנסו כפי הנראה להם החובל לפייס הנחבל ול

 וכמו שיתבאר )ח"ם בפסקיו סימן ר"משה לדעת מהר

  :'בסמוך סעיף ה

       
      

        
        

     
       

    
       הגה :

ויש אומרים דוקא גזילות דשכיחי כגון כפר בפקדון 

וכדומה אבל גזילה ממש לא שכיחא ואין דנין אלא 

נימוקי יוסף (אם כן הגזילה קיימת מחייבין להחזירה 

  :)פרק החובל

        
    

עדים שהעידו עדות שקר והוזמו והוציאו ממון : הגה

על פיהם ואי אפשר למהדר דנין אותם ומחייבין 

ועיין לקמן סימן . )מרדכי ריש פרק החובל(אותם לשלם 

  :'ט סעיף ב"כ

      
      

    
     ) בין נתפייס בעל דינו

)בין לא נתפייס       
      ואם : הגה

עד כמה אתפוס אין יאמר הניזק שומו לי נזקי שאדע 

שומעין לו אלא אם כבר תפס שמין לו ואומרים לו 

ש פרק "טור בשם הרא(כך וכך תחזיק וכך וכך תחזיר 

וכל זה דווקא . )החובל וסוף פרק קמא דבבא קמא

בקנסות הכתובים אבל קנסות שבאים חכמים לקנוס 

מעצמן על תקנתן גובין בכל מקום וכמו שיתבאר 

  :)רק השולחמרדכי סוף פ(' בסימן ב
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   כ "ועיין לקמן סימן ת: הגה

אם נתחייב לו מלקות ' ועיין לקמן סימן ב. ח"סעיף ל

  :אם יכול לפדות עצמו בממון

–


        
         

    ) פירוש תבואה שלא

" על בלילו"הביאה שליש והוא מאכל בהמה תרגום 

    , ")על אספסתיה"
       

  )והוא הדין שלא יפתח חלון מבית 

טור () שיש בו דברים אלו לחדר שיש לו תחת האוצר

      .)א"בשם הרשב
    

      
     

   ) וכן במקום שקול ונדנוד

)ו"ש סימן קצ"ריב() קשים ליין שצריך להרחיק  
      

        
    

       
      

       
 כי כן ) פירש רבינו חננאלכן(: הגה 

ואם אין דרך . דרך צורך המחרישה בין האילנות

בית (לחרוש בין האילנות אין צריך להרחיק כלל 

ובמקום שצריכים להרחיק ובאין שניהם ליטע . )יוסף

המגיד פרק (כל אחד מרחיק חצי השיעור , בבת אחת

    . )עשירי דשכנים
      

      
   )או שדה לבן( 

ויש אומרים דבין גפנים לאילנות בעינן : הגה

להרחיק כפי אומד הדעת שלא יפריחו העופות מן 

ויש . )טור(האילנות אל הגפנים בשיטה אחרת 

נוטע גרעין אבל , אומרים דוקא בנוטע אילנות

הגהות אשירי (והאילן ממילא גדל אין צריך להרחיק 

ראובן . )ומרדכי פרק לא יחפור ובית יוסף בשם התוספות

שמכר ביתו לאחד וגינתו לאחר אין בעל הגינה צריך 

, להרחיק אילנותיו אף על פי שמכר הבית תחילה

ש "ריב(ואין אומרים בזה מוכר בעין יפה הוא מוכר 

ובכל . ח"ד סעיף כ"ן לעיל סימן קנועיי. )ל"סימן ק

מקום אם היה גדר בינתיים זה סומך לגדר וזה סומך 

  :לגדר


–

 

     
       

      
     

  )בענין שראויים להתקיים על ידן (

      , )טור(
     )הזיתים(

       
       

      
       

        
      

       
      
    


–

 

        
       

         
      

        
      

         
        

        
       

        
       

       
        

         
     

       
       

        
      

       
        

      היה : הגה

' ומכר אחד מהן לשנים או הורישו לב, בו דין חלוקה

אינן יכולין לעכב , כדי חלוקהבניו ואין לאחד מהן 

מרדכי (מלחלוק דלא עדיפי מגברא דאתו מחמתיה 

היו . )ד"סוף פרק השואל וסוף כתובות וטור סימן קע

לשנים יש להן שיעור חלוקה , ארבעה שותפין ביחד

השנים שיש להן , ולשנים אין להן שיעור חלוקה

. חלוקה נוטלין חלקן והשנים האחרים נשארו שותפין

אמר אחד מאותן שאין בו כדי חלוקה תנו לי ואפילו 

גם כן חלקי ואם כן ישאר לרביעי פחות מכדי חלוקה 

תשובת (וכדי לבטל החלוקה אמר כן אין שומעין לו 

, שלשה שהיו שותפין בבית. )ד"דקנין סימן י' מיי

לשנים היה להן כדי חלוקה ולאחר אין בו כדי 

ין וקנה אחד מן השנים חלקו של האחד שא, חלוקה

אין יכול לבטל החלוקה אף על פי , לו כדי חלוקה

  :)מרדכי סוף כתובות(שהמוכר היה יכול לבטל 


–






     
      

      
    

     
      

      
     

       
        

      
     

    
      

      
      

    

–
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–


 

       
     

     
     )ואם חסמו ,

  :)ה"טור בשם הרמ() שלומי משלם ליה מלקי לא לקי

     
     

      
    

     
     

      
   ) פירוש המוציא חמאה מן

ויש אומרים המקפה את החלב בקיבה . ערוך, החלב

 )דשבת' י בפרק י"רש, להיות נקרש
      

      
     

     
     

      
   
    

  
    

    

    
    

      
    

      
     

      
   

     
     

     
     

     
     

     
    

     
      

    
      

   
      

      
   

משום גררא הבאנו גם כן שני סעיפים (
  )בשביל הנחיצות שבהם, הבאים

       
      

     

        
      

        
        

     
        

        
     

     

–
 

     
       

      
     

      
   ) אם מותר

עיין לעיל סימן , לאדם ליקח מערופיא של חבירו

  ):ו"קנ

–


 

      
    

    
   

     
   

  




