
עיקרי תוכן המדריך
תמצית הערות הגר“י קאפח זצ“ל )מארי(, חידושיו ופסיקותיו, אשר   

שולבו והוטמעו בפירושו רחב הידיים למשנה תורה.
תמצית תשובות הרמב“ם )רבנו(, בנו ואחרים, כפי שתרגמן והביאן   

מארי בפירושו למשנה תורה.
כותרות הפרקים וההלכות במשנה תורה.  

מפתחות להערות מארי ותשובות רבנו ואחרים, הן לפי מילות מפתח   
והן לפי נושאים הלכתיים.

המדריך הינו כלי עזר המסייע ב:
לימוד כסדר ושינון תמצית של עיקרי תוכן  

   משנה תורה
   הערות מארי

איתור מהיר של  
   הערות מארי הכוללות

    פסקי הלכות
    מנהגים ומציאות חיים

   תשובות רבנו ואחרים
   נושא הלכתי במשנה תורה

מודעה להבהרה
תוכן המדריך לא נועד לשימוש כמקור לפסיקה הלכתית.

במדריך הושקעו מאמצים רבים לנפות שגיאות אפשריות, אך קרוב לוודאי שלא 
כולן אותרו. נשמח לקבל כל הארה או הערה על מנת שנוכל לשפר ולדייק את תוכן 

המדריך במהדורות הבאות.
המדריך מרכז, מסכם ומתמצת הלכות ופסקים במשנה תורה באופן מדוייק ככל 
האפשר, אך ורק לצורך שימוש ועיון בו כמדריך - עזר ולא כתחליף למשנה תורה, 

אשר רק שם מצויה ההלכה במדוייק לפרטיה.
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 ספר אהבה

 שמע-קריתהלכות 
 עשה 1 :כרוז

 שמע-קרית מצוות ':א פרק

 ד[-]א אתהקרי מצוות

של יום העומד ממיטתו ביום אומר ו ,קריאת שמע בלילה חייב לאומרה אפילו אינו שוכב ח(
 .בלילה אינו אומרה בל העומד ממיטתו, אואפילו לא קם כגון חולה

 .המעמיקה שלו הידיעההיא רק לאחר או עם  ,אהבת אמת 'אהבת הדרך לה ט(

ופרשת ציצית רק  ,ושתי פרשיות רק בקריאה ,מדאורייתא פסוק ראשון חובה בקריאה וכוונה יא(
 .מדרבנן

 כיפורגם ביום { ום}מנהג תימן הקד .בקול רם כאחד ,כולה שמע-קרית וראיםק}מנהג תימן{  יב(
 .כפי שנוהגים כיום, ולא בקול רם בלחש 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אומרים 

 ח(-ט[ )ה-]ה יהברכות

 העולה לתורה ,קריאת התורהב ךא ,מברך רק פעם אחת בעת חיוב קריאתה שמע-קרית ברכות טו(
 .ביום עולה ומברך אפילו מאה פעמים

 ברכתקבעו את  מקדשולכן ב ,המצוות אלא חטיבות בפני עצמן ברכותאינן  שמע-קרית ברכות טז(
 יום.קביעתה כולא לפניה כ ,אחריה 'יוצר אור'

 'המולך בכבודו'חותמים שבת ובערבית  ,בחול ובשבת שמע-קרית ברכותנוסח אין שוני בין  יח(
אלא שאין משנים  ,שמע בשבת ובחול-קרית ברכותב שינויאין  {קפא - רבנות "}שו .כבחול

הנהגת עמידה בקדושת היוצר היא טעות  {רסב - רבנות "}שו .טעות ההמון משום המחלוקת
 ה.ראויואינה 

 וביאור שכל ברכה ארוכה ,שמע הארוכות והקצרות-קרית ברכות פירוט {קפב - רבנות "}שו יט(
 פותחת וחותמת בברוך.

יכולים לגרום ם ופיוטי ,פיוטידי -על תפילהמטבע חכמים ב שינויאיסור  {רנד - רבנות "}שו כא(
ואין לומר פיוטים נאים שמחבריהם  ,ערך הפיוט נקבע גם לפי אומרם .תפילהכוונת ה רלהעד
 ,שטבעו חכמים שמע-קרית ברכותאין ראוי לשנות ממטבע  {רס - רבנות "}שו.ראוייםאינם 

 .ג"אפילו אלו המצויים בסידור רס

 ,כשמשנה את הנושא העיקרי דווקאהוא  ,מיםבברכות ממטבע שטבעו חכשנה המ {רבותנו} כג(
 .יצא ,בל אם שמר על הנושא ושינה מילים ספורות, א'האלוהות את ההודאה בכגון 

 יצא. ,'אמת ויציב'ואפילו איחר ברכה ראשונה לאחר  ,שמע-קרית ברכותאין סדר ל כד(

 .הן כולן מזויפות לחכמי לוניל רבנותשובות  {רבותנו} כה(

 יג(-יד[ )ט-]י אתהזמן קרי

 .יום גמור הוא עדייןהחמה אינה שקיעה ו היסתרותאבל  ,שקיעת החמה היא צאת הכוכבים כו(

 ומותר לאכול. ,לפני ערבית אסור לישון כז(
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 של ערבית לאחר עלות השחר. שמע-קריתלכתחילה לא יקרא  ,אפילו אנוס כח(

 .אלא לפי שיקול המתפלל שהגיע הזמן ,לדייק בזמן הנץ החמהאין חובה  {רנה - רבנות "}שו ל(
הגורם לעלות  .עם הנץ החמה שמע-קריתלקרוא  ציבורעדיף ליחיד ול {קפ - רבנות "}שו

 .ולכן אין לזמנו גבול מוגבל אלא לפי האדים באותו היום ,השחר הם האדים העולים מן הארץ

יום הוא מעלות השחר  .כל השעות המוזכרות בתלמוד הן שעות זמניות {קלו - רבנות "}שו לב(
ושעות של ימי ניסן  ,דהיינו שעות זמניותסוגי שעות ביממה ויש שלושה  ,עד צאת הכוכבים

את בכל דבר  מונים}מנהג תימן{  .שעות שוותכך גם הו שוויםהיום והלילה בהם ותשרי ש
 .השעות מעלות השחר

 ,בדוחק כלשהו אך ,תפילהמשום  דווקאזמנה בהנץ וותיקין  ,זמנה מעלות השחר שמע-קרית לג(
לכתחילה מעלות  קורא ומתפלל ,ולאפשר לימוד תורה ,ולטיולולפרנסתו כגון לצאת לדרך 

עלות מיד עם  ,מוקדם שחרית מתפללים}מנהג תימן{  .וזמן הנץ הוא כדעת המתפלל ,השחר
 .תפילהמוד תורה לאחר הילאפשר כדי ל ,השחר

 סדר קריאת שמע ':ב פרק

 ]א[ הכוונה בקריאה

-קריתועבודתו השכלית באמצעות כוונה ב 'אהבת ההכשרת האדם ללדרך הביאור { רבנו} א(
 .ועשיית שאר המצוות ,וברכות תפילהו שמע

ולכן חוץ  ,שצריכות כוונת הלבמצוות אין צריכות כוונה חוץ ממצוות שהן בשמיעה בלבד  ב(
 .בשאר פרשיות שמע יוצא גם ללא כוונה ,מפסוק של שמע שמצריך קבלת עול מלכות בכוונה

 ז[-ב] לקרוא הקורא הראוי

 ,במקומו להתפללו שמע-קריתמותר לכתחילה לקרוא  ,כשרוכב בדרך על גבי בהמתו {ג"רס} ה(
 .משום שכוונת הלב חשובה מהעמידה

 אפילו אם יכול לישב. ,כשהוא שוכב על צדו שמע-קריתיכול לכתחילה לקרוא  ו(

 לעמוד. רשאי הוא שמע-קריתפסוקי ובשאר  ,לעמודהמהלך ראשון של שמע חייב  קבפסו י(

אותו בפסוק הראשון כדי  םמצערי ,שמע-קריתבואינו יכול לכוון מתנמנם מי שאנסתו שינה ו יא(
 .אף שקריאתן מדאורייתא ,קורא מתנמנםהפרשיות ושאר  ,שיקראהו כשהוא ניעור יפה

של ערב שאין  שמע-קריתאפילו ב ,העוסק במלאכה ובא לקרוא חייב להפסיק בפרשה ראשונה יב(
 זמנה בהול.

משום שאינו בכלל  ,אינו צריך לפרוק משאו ,האומן הבטל ממלאכתו לקריאת פרשה ראשונה יג(
 מלאכה.

 עצמולבין  ,במלאכתוהוא עוסק תוך ש שמע-קרית ברכותמברך  ,האומן העוסק במלאכתו טו(
 אחרים.לובין 

ולפניה לקרוא  ,להנץ תפילה דווקאוותיקין הקפידו לסמוך  ,זמנה מעלות השחר שמע-קרית כ(
 .שמע-קרית

 [בי-]ח הקריאה הראויה

 שמע-קריתאינו יוצא בו ,לאזניו ממש ולא לקרוא בשקט שמע-קריתלכתחילה צריך להשמיע  כב(
 .ועם הארץ שאינו יודע לקרוא יוצא בשמיעה ממי שחייב ,בלבד לבוב הורהרב

 ',בכל לשון שאתה שומעמע ש'אלמלא ההלכה  ,שמע לא היו יוצאים בקריאתאנשי אירופה  כד(
 .ביותרנם קשים ושיבושי לשו תםשפ עילגותמשום ש

 .'תזכרו ועשיתם'יש להפריד ואוין בקריאה של  {ג"רס} כח(

 .בכל לשון שקורא ,מילהו מילהצריך שידע פירוש כל  ,קורא את שמעה לב(

 .ולכפלה שלא בשעת קריאת חובה שמע-קריתמותר לקרוא פרשת  לה(
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 המדעספר 
 הלכות יסודי התורה

 'ידיעת ה

 וייחודו 'הידיעת  ':א פרק
 ו(-ד[ )א-]א 'המציאות ידיעת  מצוות 
 ח(-ז[ )ז-]ה ’היחוד יידיעת  מצוות 
 יב(-יד[ )ט-]ח וגוויהגוף אינו  'ה 

 המלאכים ':ב פרק
 ב[-]אויראתו  'ה מצוות אהבת 
 ח(-י[ )ג-]ג בוראהמלאכים בידיעת ה עלותמ 
  י(-יד[ )ט-]יאאת אמיתו  'הידיעת 
 יב(-יז[ )יא-]טומעשה מרכבה ב עיוןאופן ה 

 םגלגליה ':ג פרק
  ט(-א[ )י-]אוהכוכבים הגלגלים 
 יא(-יג[ )י-]יא ירחה לגלגשתחת צורות ה 

 סודותיה ':ד פרק
  ז-[ )איג-]אאים ויסודות הברארבעת) 
 ט(-חטו[ )-ד]י האדםדעת נפש החי ו 
 גי-[ )יכ-]טז אופן העיון במעשה בראשית) 

 'הקדושת 

 ווחילול 'הקידוש  ':ה פרק
 ד(-)א [ו-]א 'הקידוש  מצוות 
  ט(-היא[ )-ז] חוליאונס ומחמת עבירות השלוש 
  יא-[ )ייד-]יב 'חילול האיסור) 

 קודש דבריאיבוד איסור  ':ו פרק
  ו[-]א 'האיבוד שמות 
  ז[ קודשאיבוד כלי[ 
  ט[-]חקודש  כתביאיבוד 

 הנבואה

 הנבואהנביא וה ':ז פרק
 ה(-אט[ )-א] דרך הנבואה 
  יד[ )ו(-]ינבואת משה מעלת 
 יז[ )ז(-]טולנביא  לשמוע המצווה 

 נביאב הנוהאמ ':ח פרק
  ב(-ה[ )א-]אהאמונה בנביאות משה יסוד 
 ג(-ט[ )ב-]ו יםביאנשאר הה בנוהאמ יסוד 

 הנביא והתורה ':ט פרק
  ב(-ג[ )א-]אתורה הנביא לחדש דבר באיסור 
  ה(-ט[ )ב-]דלפי שעה  מצווהעקר שנביא 

 הנביא בדיקת ':י פרק
 ד-[ )אט-]א כנאמן לה'נביא  בדיקת) 
  יא[ )ה(-]ינביא אמת  לנסותאיסור 

 הלכות דעות

 'דרך הבת בקוהתד

 הישרה 'הדרך  ':א פרק
  ב(-ג[ )א-]אדעות בני האדם 
 ד(-ז[ )ג-]דדרך הישרה הראויה לאדם ה 
 ה(-ט[ )ד-]חהחכם והחסיד  דרך 
  ז(-יב[ )ה-]י 'ך הבדרהמצווה ללכת 

 בדרכיו אופן ההליכה ':ב פרק
  ב(-ה[ )א-]אחולי הנפשות רפואת 
 ח[ )ג(-]ווכעס  גאווההרחקה מ 
  ה(-יא[ )ד-]טמעלת השתיקה 
  יג[ )ו(-]יבאיסור גניבת דעת 
  טו[ )ו(-]יד שמח בחלקוהמעלת 

 דרכיך דעהו בכל ':ג פרק
 ד[ )א(-]א ה מדברים המותריםפריש 
 ג(-יב[ )ב-]ה 'ה תעיידל ומעשי הכוונת 

 בריאות הגוףב 'דרך ה ':ד פרק
 ה-[ )אז-]א , יגיעת הגוף ושינהאכילה) 
  יב(-טז[ )ו-]חודרך אכילתם הראויים מאכלות 
 טו-[ )יגכ-]יז חלאים מניעת) 
 חי-[ )טזהכ-]כא והקזה רחיצה) 
  כט[ )יט(-]כובעילה 
  כג(-לג[ )כ-]ל בהנהגות בריאותכללים 

 תלמיד חכמים הנהגות ':ה פרק
 ג(-ה[ )א-]א שתייהאכילה ו 
 ו-[ )די-]ו ועשיית צרכים הבעיל) 
 ט-[ )זחי-]יא ומלבוש הילוך, דיבור) 
 יב(-כג[ )י-]יט ם במשפטדברי כלכול 
  כה[ )יג(-]כדמשא ומתן דרך 

 חברועם אדם  הנהגות

 אדם לחברו אהבת ':ו פרק
 ב(-ג[ )א-]א ובחכמים התדבקות בצדיקים 
  ה-[ )גו-]דאהבת ישראל והגר) 
 ט-ו[ )גי-ז] שחטא חבר המצווה להוכיח) 
 יז[ )י(-]יד זהירות ביתום ואלמנה 

 לחברולהרע אדם איסורי  ':ז פרק
  [ב-]ארכיל  הילוךאיסור 
  ו(-בט[ )-ג]לשון הרע איסור 
  ח(-יב[ )ז-]יאיסור נקימה ונטירה 

 הלכות תלמוד תורה

 תורה תלמוד

 תלמוד תורה מצוות ':א פרק
 ו(-ז[ )א-]א לבנים למוד תורהחובת ת 
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 י[ )ז(-]חד תורה בשכר תלמו 
 יב(-טו[ )ח-]יא חובת כל איש בתלמוד תורה 
 יז[ )יג(-]טז אישהתלמוד תורה ל 

 תינוקותתלמוד תורה ל ':ב פרק
 ב(-)א [ג-]א של בית רבן וקותתינ 
  ז(-גז[ )-ד]תינוקות המלמד 

 תורהיגיעה ב ':ג פרק
  ה(-)א [ד-]א תלמוד תורהמעלת 
 ט(-וח[ )-ה]תר תורה כ קנייןהדרך ל 
 יא(-יא[ )י-]טתורה פרנסת העוסק ב 
 יג(-טו[ )יב-]יביגיעה בתורה דרך ה 
  יז[ )יג(-]טזתורה  ביטולחומרת 

 הלימוד בבית המדרשסדר  ':ד פרק
 ב[ )א(-]א ראוייםהרב והתלמידים ה 
 ה(-ט[ )ב-]ג סדר הלימוד 
 ח(-יג[ )ו-]י שאלה בלימוד התורה 
  יד[ )ט(בית המדרש קדושת[ 

 כבוד תלמידי חכמים

 כבוד רבו ':ה פרק
  [ )א(ג-]אכבוד רבו מעלת 
  ג(-בו[ )-ד]רבו הוראה בפני 
 ד(-ח[ )ג-]ז הראוי להוראה 
 יא(-טז[ )ה-]טרבו כיבוד תלמיד את  אופן 
  יג(-יח[ )יב-]יז ומידילתכיבוד הרב את 

 חכמים פני ידורה ':ו פרק
  ח(-ט[ )א-]אלפני חכם עמידה 
  י[ )ט(פני זקן הדרת[ 
  יב[ )י(-]יאזכויות תלמידי חכמים 

 יג(-טז[ )יא-]יג מבזה חכמים נידוי 
  יז[ )יד( נידויחייבי[ 

 ידי חכם-על נידוי ':ז פרק
 ב[ )א(-]אשסרח  חכם נידוי 

 ו-[ )בז-]ג חרםהו נידויה אופן) 
  יג(-יב[ )ז-]חחרם הו נידויההתרת 
 טו[ )יג(-]יג במבזהולנהוג חכם ל הראוי 

 הלכות עבודה זרה וחקות הגוים

 עבודה זרה

 עבודה זרה ראשית ':א פרק
  ג[ )א(-]אטעות דור אנוש 
 ח[ )ב(-]דהעבודה הזרה תבססות ה 
 [ )ג(גי-]ט את בוראו הכרת אברהם אבינו 
 יח[ )ג(-יד] 'אומה יודעת ה תהתפתחו 

 וגידוףכפירה  ':ב פרק
  ג[-]אאיסור פניה אחר עבודה זרה 
 עינייםהראיית הלב והרהור לתור אחר איסור ה 

 ו[ )ג(-]ד

 ה(-ט[ )ד-]ז משומד ומין 
  י(-טו[ )ו-]ימגדף 

 דרכי עבודת הצלם ':ג פרק
  ה-[ )אי-]א םדרכיארבע וב כהדרכעבודה) 
 ח(-ויג[ )-יא] בשאר דרכיםה עבוד 
 יא(-טיט[ )-יד] הצורפסל ו עשיית יאיסור 

 נידחתעיר ה ':ד פרק
  ה-[ )אז-]א הנעשית עיר הנידחתעיר) 
 יא[ )ו(-]חושריפתה  נידחתדין עיר ה 
  וט-[ )זיט-]יב מנכסיההנאה  ואה בנייתאיסור) 
 כ[ )טז( נידחתמעלת העושה דין בעיר ה[ 

 מסית ונביא שקר ':ה פרק
 ב(-ג[ )א-]א מסית החייב סקילה 
  ה-[ )בח-]דהמסית דין) 
 ט(-ויד[ )-ט] נביא המתנבא בשמה 
  יא(-טז[ )י-]טו מהשוהזכרת שבועה איסור 

 איסורי מיני עבודות זרות ':ו פרק
 ב(-ג[ )א-]אאוב וידעוני  עשיית 
  ה(-ז[ )ג-]דלמולך מזרעו נתינה 
  ח[ )ו(הקמת מצבה[ 
 ח(-יב[ )ו-]טאבן משכית  לעיה השתחוו 
 י(-יד[ )ט-]יג ילן אצל המזבחנטיעת א 

 התהנאאיבודה ואיסור  ':ז פרק
 ב[ )א(-]אאיבוד עבודה זרה  מצוות 
  י-[ )בטו-]גאיסור הנאה מעבודה זרה) 
 די-יא[ )כא-טז] איסור הנאה מאשרה) 
  יט(-טוכז[ )-כב] העבודה זר משמשיהנאה מאיסור 

 וואיבוד הנאסרנעבד  ':ח פרק
  ג(-ה[ )א-]א נאסרהאיזהו נעבד 
  ד(-ח[ )ג-]ואילן הנעבד 
 ה(-יא[ )ד-]ט בית ואבן הנעבדים 
  ז(-יג[ )ו-]יבאיבודה דרך 
 יב(-כא[ )ח-]ידעבודה זרה  ביטול 

 עובדי עבודה זרה

 בידי עובדיהסיוע איסור  ':ט פרק
 ה(-ז[ )א-]אדם ייום אסמוך ל הרחקה ממשא ומתן 
 ט-[ )ויא-]ח מכירת המסייע בידם) 
 יד(-[ )טדי-]יבעבודה זרה  מגורים וחיים עם עובדי 
 טז-ז[ )טוי-]טו בנם ובתםהרחקה מ) 
 יח(-יט[ )יז-]יחתרפות הנאה מישראל הבא מן ה 

 לא תחנם ':י פרק
  ב(-ג[ )א-]א םאותלכרות ברית ולחון איסור 
 ד בעינינו ןחנתינת ו מתן ישיבה בארצנו איסור[-

 (ו-[ )גח
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 ותמפתחהשימוש ב 

 פי מילות מפתח-שימוש במפתח על ◙

 .המופיעות בתוכנן ת מפתחופי מיל-עלכל הערה או הערות מספר, נועד להקל על איתורן המהיר של המפתח 
 . ב"פי א-ממויינות עלהשייכות כשהן  הלכתיותההפניות להערות הכל את יש  ילת מפתחכל מל

 מרבביצירת המפתח ואשר מבהירים כיצד ניתן להפיק את המשו יעקרונות וכללים אשר ש כמהלהלן 
 מתוכנו:

 מילות המפתח 
o  מהיר של כל ההערות ה איתורןאת כדי לאפשר  לפי נושאיםמילות המפתח מרוכזות בחלקן

בקצה  מילה המצויהל אחדבקצה הנמצאת השייכות לנושא ללא דפדוף ממילת מפתח אחת 
 .שניה
o  כל הערה מתומצתת בשורה  .ההערות השייכות להמתחת לכל מילת מפתח מרוכזות כל

 ב. "פי א-ממויינות על הן אף נפרדת. תמצית ההערות
o משמעית בפני עצמה, הוספה לידה בסוגריים תוספת להבהרת -כאשר מילת המפתח אינה חד

 משמעות המילה. דוגמאות למילים אלו:
 (אבלותיום ראשון )ל –אבלות 
 )ָחָדש )איסור 
   [אסורה] בל  ח 
  ָ[מן החי] בלָ ח 

 ציוני ההערות 
o פי -כאשר ציון ספר ההלכות הינו במקוצר על ,להלן אמקרצורת ציון ההערה היא על פי ה

 .טבלת סימוני ההלכות
o הקל למילות מפתח השייכות לאותה הערה על מנת  כמהציון אותה הערה עשוי להופיע ב

 הערה.גוף המילות המפתח המופיעות ב מרבאיתורה באמצעות אפשר את ול
 לשימוש במפתח אמקר 

 

 מילת המפתח
ציוני 

 ההערות

 הודיהברכות ה

ראה גם ברכת 
הגומל, ברכת 

שהחיינו, ברכת 
הלבנה, ברכת 
 תפילת הדרך

 ברכות,י,כ י ישראלקברהרואה 
  

 –ראה גם תפילה  ברכות ההפטרה
 הפטרה

תפילה,יב,מה+מו חתימת ברכותיה
 +מז

חתימה בשבת ראש חודש וחול 
 המועד

 ;תפילה,יב,מז 
 ,,מונוסח התפילה

  

 ברכות התורה
ראה גם ברכות 

 השחר

 יב,י ;תפילה,ט,ו  חזרה אחרי ברכו
 תפילה,יב,יא חיי עולם נטעה

 

מפתח נוספות עם  מילות
 קשורות לנושאהערות 

הערות נוספות 
 בהלכות אחרות

הערות נוספות 
 באותו הפרק

הערה נוספת 
 באותן הלכות
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 מפתח 
 הערותל

פי -לע מארי
 מילות מפתח

 מפתחהמילת 
ציוני 

 הערותה
א  

  ואם אב

ג+ו ; ,ו,אבל אבל עליהם
 ח,א+ג

 ז,ו,תשובה ברכת 'ברוך שפטרני'
 ב,ו,גנבה גניבה ממנו

 ,גה,תלמוד תורה השבת אבידתו
 ז,ו,ממרים 'כפרת משכבו'אני כבוד ב
 ד,ו,ממרים בפניועמידה 
 ,ו,גתלמוד תורה עימורחצה 

  
  וקהאב

 ז,ב,חמץ ומצה אוד עץ דולק
 סח,כט,שבת נר של שעווה

  
  טיחאב

 לו,כו,שבת גלהנתאכילתו כש
 תרומות,יא,יד אכילת מעי אבטיח תרומה

  
  ידהאב

 ,ה,גתלמוד תורה החזרת של אביו
 ,יד,טוגזלה ואבדה החזרתה לתלמיד חכמים

 ,יב,בגזלה ואבדה שלו קודמת תמיד
  

  אבלות
 ; א,ח א,,אבל בית דיןהרוגי 

 יז,א,אבל הרוגי מלכות
 י,ב,אבל כהן לאשתו הפסולה
 יט,א,אבל מאבדים עצמם לדעת

;  א,ה ; א,,אבל מהתורה ומדרבנן
 ה,א

 י,ג,גירושין מקבר בניו
  

  אונן – אבלות
 ה,א,אבל זמן אנינות

 ,ו,*ידקרבן פסח טעם טבילה לאכילת קודשים
 יא,ב,ביאת מקדש חייב בטבילהעובד  כהן

 א,ה,אבל מהתורה ומדרבנן
 ח,א,אבל מותר לספר ולכבס ולרחוץ

 ט,ה,אבל מכירת חלקו בשותפות
פטור ממצוות שצריכות 

 ז,ד,אבל כוונה

  
  בית אבלים – אבלות

 לד,זברכות, ה על הכוס בזימוןברכ
 ברכות,ב,טז ברכות אבלים

 ז,יג,אבל ת בשמים בהבדלהברכ
 תפילה,יב,סא הבאת ספר תורה

 מפתחהמילת 
ציוני 

 הערותה

חמץ  ; ברכות,ז,ט פריסת הפת ביד האבלים
 ט,ז,ומצה

 י,יג,אבל קריאת עיתון
 ט,יג,אבל שתיית יין

  
  בית הקברות – אבלות
 י,יג,אבל דברי תורהאמירת 

 יד,יד,אבל אמירת מזמורי תהילים
 כברכות,י, י ישראלקברברכת הרואה 

 יד,יד,אבל הכנסת ספר תורה ותפילין

 חשש לועג לרש
 ;שמע,ג,ח -קרית

;  תפילין,י,כד
 יד,יד,אבל

 ה,ט,טומאת מת של גויים הטומא
 שמע,ג,ט-קרית ישיבה על קבר המת

;  שמע,ג,ח-קרית כניסה עם ציצית
 די,ד,יאבל

 טוי+,ב,אבל כניסת כהן לתוכו
 ב,יג,אבל סדר ישיבת אבלים

 שמע,ג,ח-קרית קריאת שמע בו
  

ברכת ראה גם  ברכת אבלים –אבלות 
 אבלים

  
  בשבת ובמועד –אבלות 

 ג,יא,אבל ברכות אבלים במועד
 א,י,אבל בשבת בחוץ ובבית

 א,יא,אבל קריעה במועד ובחול המועד
  

  הלנת המת –אבלות 
 סנהדרין,טו,ט בירושלים

כדי להביא מקוננות ושיבואו 
 קרוביו מחו"ל

סנהדרין,טו,ט ; 
 אבל,ד,ח

 סנהדרין,טו,ט כל הלילה ומקצתו
  

  הספד –אבלות 
 תפילה,יא,כא בבית הכנסת

-שביתת יום במועד
 טוב,ו,לג

 ד,ד,אבל זקיפת ברכי המת
 ה,יב,אבל לאישה
 ד,יב,אבל ונשים לאחר קבורה לאנשים
 תפילה,יא,כא של רבים

  
  חליצת כתף –אבלות 

 ד,ב,אבל הקלה בה
 ג,ח,אבל על אב ואם

  
  יום מיתה –אבלות 
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 מפתחהמילת 
ציוני 

 הערותה
 ח,ד,אבל הלנת המת

 א,ה,אבל מצוות אבלות בו
 א,,אבל קבורת הרוגי בית דין

  
יום ראשון  –אבלות 

  )לאבלות(

 ט,ד,אבל הנחת תפילין לאבל
 א,אבל, חיוב אבלות בו

  
  המת לוויית –אבלות 
 תפילה,יא,כא בית הכנסתלהבאתו 

 שבת,כט,סב הליכה עם נרות דולקים
הנחת מיטת האישה ברחוב 

 ה,יב,אבל להיתר

 ג,יד,אבל חיוב לאישה
 יא,יב,אבל יציאת נשים ללוויה

 ד,ד,אבל כיפוף ברכי המת
 תפילה,יא,כא מעמדות

אילן כשהמת מקטרים בשרף 
 ב,יב,כלי המקדש מסריח

נעילת נעליים לנושאי 
 ג,ד,אבל המיטה

 יא,יב,אבל צניעות אנשים ונשים בה
  

מאבד עצמו  –אבלות 
  לדעת

 יט,א,אבל אבלות עליו

 בעלות אדם על גופו
ערכים 

;  יט,ו,וחרמים
 אבל,יד,כא

 מילה,א,יא כפרה במיתתו
  

  מנהגי אבלות –אבלות 
 טז,ה,אבל בשבעה

-שביתת יום גילוח וכיבוס במועד
 טוב,ז,לג

הבאת מוגמר ובשמים לבית 
 ז,יג,אבל אבלים

 א,,אבל מדרבנן
 יב,ו,אבל מקל בתער

 ד,ב,אבל על חמיו בפני אשתו
 ז,יג,אבל פיגם לבשמים בהבדלה

-שביתת יום קריעת בגד וחליצת מנעל
 טוב,ו,לד

 ג,ו,אבל שילוח פרע
  

  מת מצווה –אבלות 
 יב,,אבל אשת כהן עשוה כמותו

 תפילין,י,טו הוא מת עני
 ח,ז,מת-טמאת נקבר באדמתו

  
  ניחום –אבלות 

 שבת,כד,טו טוב-בשבת וביום
 ; יג,י יד,ה,אבל המנעות משיחה בטלה

 מפתחהמילת 
ציוני 

 הערותה
 ב,יג,אבל ישיבה ושמיעת דברי תורה

ישיבה על הארץ ליד 
 האבלים

-שביתת יום
 טוב,ו,לד

 יד,ה,אבל לימוד הלכות אבלות
 ו,יג,אבל עמידת אבל בפני נשיא

 ה,יג,אבל עשרה למת שאין לו אבלים
 יג,ט ;ז ,ד,אבל שתיית יין עם האבל

  
  פינוי קבר –אבלות 

 ,ח,זטומאת מת מצווהמת 

 מת שנקבר בטעות לא בקברו
-שביתת יום
;  טוב,ח,יז

 ז,יב,אבל
 ,ח,וטומאת מת שנקבר ברשות ובחלקתומת 

שלא לדעת בעל מת שנקבר 
 טז,יד,אבל הקבר

  

 – אבלותראה גם  קבורת המת –אבלות 
 הלנת המת

 ח,א,אבל בארון במסמרים
 ט,ד,אבל בלילה

 לז+לט,יד,אישות בעל את אשתו

מלכים  גר תושב עם מתי ישראל
 יב,י,ומלחמות

 סנהדרין,טו,ט חובת קבורה באדמה
 א,,אבל מצוות קבורה ביום המיתה

,יא,טו זכייה ומתנה מדרבנןמצוות קבורה 
 א,יד,; אבל

 שבת,כו,נו מת המוטל בחמה בשבת
 ,ח,זטומאת מת צווהמת מ

-שביתת יום סוק במת וקבורתויע
 טוב,א,נח

 יג,ז,מתנות ענים צדיק ליד רשע
 א,ד,אבל צוואה על דרך קבורה

 יז,יד,אבל עם אימו קטן
  

 – אבלותראה גם  רקב –אבלות 
 פינוי קבר

 ד,ד,אבל הצריך נקיבהארון 
 ד,ד,אבל בור וכוך הקבר

 ,ט,הטומאת מת גויים
 ח,א,אבל גולל

 ה,ו,אבל פקידת המת
 ה,ד,אבל ציונו בסיד

  
  קריעה –אבלות 

 א,ח,אבל אורך הקרע
 א+ג,ט,אבל עד שאינו ניכר איחוי הקרע
 א,ט,אבל אישה אבלה
 א,ח,אבל בבגד זיעה

 א,יא,אבל במועד ובחול המועד
 א,ח,אבל ב'קפטאן' מלפנים

 א,ח,אבל מלפנים לעולם
 א,ח,אבל מן הצד הפסולה
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 יםנושא פי-על מארי הערותל מפתח 

 פי נושאים-שימוש במפתח על ◙

ההערות כל מכיל את , ומהיר של כל ההערות השייכות לנושא מסוים איתורהמפתח נועד להקל על 
, והן ההערות השייכות לנושא הלכתייםהנושאים אותו נושא. הן הפי מיונם ושיוכם ל-ההלכתיות על

 . ב-פי א-עלממויינים 

 מרבלהלן מספר עקרונות וכללים אשר שימשו ביצירת המפתח ואשר מבהירים כיצד ניתן להפיק את ה
 מתוכנו:

 מקרא לשימוש במפתח 
o לסימונים המוסכמים אשר נעשה בהם שימוש במפתח: להלן דוגמה מתוכן המפתח עם מקרא 

 

 

 קדושה –תפילה 

ומוסף  מנחהללא אמירת שמע ישראל ונוסח אחיד של נקדישך בכל קדושה לשחרית  ציבור-מנהג תימן( ענית קדושה לשליח)
 52 ......................................................................................................................... ל{,,נוסח התפילה.}בחול ובשבת

 ענות לקדיש ולקדושה או להתעטף בטלית ולהניח תפילין ואפילו ללא ברכה משוםכדי ל שמע-קריתבין הפרקים ב אסור להפסיק
 27 ..................................................................................................... שמע,ב,מג{-קרית.}שאסור להעביר על המצוות
 33 ............................................................................................ט,יט{,תפילה.}ומוסף מנחהנוסח הקדושה אחיד בשחרית 

 39 ............................... תפילין,ד,יג{.}על המצוות שאין מעבירין תוך כדי הנחת תפילין אסור לענות אף לקדיש וקדושה משום
 
 
 

 
 איתור ההערה במקור 

o הפנייה המצויינת באמצעות האת הערת מארי המקורית או את מקומה בחלק א',  אתרל ניתן
ההפנייה למספר העמוד , או באמצעות בסוגריים ולהעזר בטבלת סימוני ההלכות להלן

 .(כל צרכו אינו מדויקיתכן ש עתיםל)במדריך 
 נושאי אב ובסיס 

o קובצו תחת מוינו ופי הקשרם ההלכתי, ולכן ההערות -המיון הבסיסי של ההערות הוא על
 .הבסיסי המאחד את תוכנם הנושא ההלכתי

 הערה הלכתית העשויה להיות משוייכת למספר נושאי בסיס, שוכפלה ותופיע בכל 
הנושאים אליהם היא משוייכת, וזאת על מנת להקל על המשתמש במציאת הערה 

 מסויימת בכל ההקשרים השונים בהם היא נדרשת.
  שיכפול ההערות נעשה אך ורק במשורה ובהכרח הנדרש בלבד, וזאת הן מפאת השמירה

על גודלו של הפתח כסביר ושימושי, והן משום היכולת המורחבת לאיתורה המהיר של 
  פי מילות המפתח.-פי הקשרה התוכני באמצעות המפתח על-רה עלהע

o של נושאי אב,  יותר תחת מספר מצומצםבמידת האפשר קובצו  נושאי הבסיס ההלכתיים
על זה מאפשר למשתמש המעוניין בכך, לעיין -המהווים מעין פרקים של המפתח. קיבוץ

 על כל מרכיביו השונים. הלכתי שלםאב -לצורך הקפת נושא ,בהערות מארי באופן מרוכז

 

 הבסיס במפתח זה הם:נושאי האב ו

 

 

 

, (פי טבלת סימוני ההפניות-)במקוצר עלההלכות -שם ספר
 סימון ההערה בפרק, מספר הפרק בספר

בכרוז או בנספח אין 
 ציון פרק

בו מספר העמוד במדריך 
 מופיעה ההערה בפרק

 נושא ההערות
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 מת  הכשרת כליהם  ממזר  אבלות

 צרעת  ישמעאלים ואסלם  ארץ ישראל אונן 

 ייבום נצרותונוצרים   ירושלים  מושב שבעה 

 חליצה  קנייה ומכירה  בגד ניחום אבלים 

 יום כפור גויים וישראל  כלאיים  קבורה 

 תפילה  גירושין בית דין קריעת בגד 

 טוב-יום התרת עגונה  סנהדרין  שלושים 

 הבערה וכיבוי  כתיבת גט  עדות  אדם

 הכנת אוכל  נתינת גט  עונש  אורחות הקהילה 

 חול המועד  גרים בית הכנסת אורחות חיים 

 טלטול מוקצה  גיור  הנהגות  אורחות מאכל 

 כבוד ושמחה  הכשרת בשר כלים  אורחות מלאכה 

 עירובי תבשילין  צלייה  קדושה  אורחות נשים 

 קידוש והבדלה  הלכה בית המקדש הנהגות מרחץ 

 שביתה ממלאכה  מדאורייתא ומדרבנן  הנהגות  הנהגות ראויות 

 תחומין  מושגי זמן  הקדש  כבוד 

 תפילה  מושגים  זכר לחורבן  מושגים 

 שני  מצוות  כלים  מתן לעני 

 כהן שיעורין  נשים  נידוי 

 ביאה לכהונה  הלכה למשה מסיני  עבודה  רשעים 

 מתנות  הפלאה ברכות איסור והיתר

 גדול  נדרים  הזכרת שם שמים  בכלי בלוע 

 מזוזה שבועה  עניית אמן  בשר בחלב 

 כתיבה  זרעים בשמים  השחתת זקן ופאה 

 קביעה  חלה  דגן וקטניות  תערובת וספק 

 מילה כלאי הכרם  הודיהה  יין נסך 

 ברכות  כלאיים  היין  איסור מאכל

 מעשה  מושגים  המצוות  ארבה 

 מלך ישראל ערלה  הפת  ביצי עופות 

 מלחמות  חי פירות וירקות  בשר 

 מעשרות אורחות חיים  הזימון  דגים 

 חיוב  כלאיים  הטוב והמטיב  דם 

 שני ועני  חנוכה מעין שלוש  חלב 

 תרומה  טומאה וטהרה שהחיינו  חלב וגבינה 

 מקווה פרה אדומה  גויים איסורי ביאה

 טבילה  אוכלים  אורחות חיים  בדיקת סימנים 

  כלים  בישולי גויים  מושגים 
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 כספים  שבועות נבואה  נזיקין

 תורה ספירת העומר  עולם הבא  גניבה וגזילה 

 הפטרה  שבת קדושת ה'  רוצח 

 כבוד רב  אורחות חיים  קדושת האדם  שמירת נפש 

 כתיבה  בישול וחימום  תשובה  נטילת ידיים

 לימוד  הבדלה  עם ישראל לתפילה 

 סדר קריאה  הוצאה  קראים  מעשה 

 עורות ודיו  החזרה  תולדות  נידה

 קדושה  הטמנה  פורים וסת 

 קורא  הכנת אוכל  מגילה  טומאה 

 רבנו  טלטול מוקצה  שמחה  ראיית דם 

 תלמיד חכמים  כיבוי והדלקה  פסח נישואין

 תענית נר שבת  חמץ  אלמנה ויתומים 

 ארבעת הצומות  סעודות שבת  ליל הסדר  ברכות 

 תשעה באב  עירובי חצרות  מצה  חובות וזכויות הבעל 

 בשבת ובמועד  פיקוח נפש  ציצית חופה 

 תפילה קידוש  מעשה  כתובה 

 ברכות השחר  רחיצה  עיטוף  לידה והנקה 

 הלל  רשויות השבת  קידוש החודש סעודת נישואין 

 הנהגות  שביתה ממלאכה  קניין פירוד וגירושין 

 זמירות  שביתת גוי  ירושה  פריה ורביה 

 זמן  תחומין  מכירה  פריצות 

 לחש וחזרה  תפילה  מלווה ולווה  צניעות 

 מוסף  שו'ת מתנה  קידושין 

 מנחה וערבית  ר"א בן רבנו  עבד ושפחה  שוטה 

 מקום  רבנו  שותפות  סוכות

 נפילת אפיים  רבנו לחכמי לוניל  שכירות  ארבעת המינים 

 נשיאת כפיים  הנגיד יר"  קרבנות ישיבה בסוכה 

 עמידה  שחיטה מנחות  סוכה 

 פריסה על שמע  חסרה נקובה ונטולה  נסכים  סעודה

 קדושה  טריפה  עבודה  ברכות 

 קדיש  עוף  פסח  מושגים 

 שחרית  ריאה  שמע-קרית עבודה זרה

 ציבור-שליח  שוחט  מקום  עיר הנידחת 

 תפילין שמיטה ראש השנה עבודת ה'

 הנחה  יובל  שופר  דיני שמים 

 מעשה  פירות שביעית  תפילה  כפירה 
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 א

 אבלות

 325 ....................................... {ז,יג,אבל.}הפיגם על' בשמים עשבי בורא' בהבדלה מברכים, אבלים בבית( בתימן רבים מנהג)
 אליו כשבאים בבית אך, כפרהסיה נראה ואינו, בכך נהגו שכולם משום בחוץ דווקא ראשו בשבת עוטף האבל( תימן מנהג)

 324 ......................................................................... {א,י,אבל.}בשבת מנעליו את אבל ונועל, ראשו עוטף אינו אורחים
. שלושים גזירת עליו חלה שלא, במועד בגילוח ואסור בכיבוס מותר, התגלח לא ולכן טוב-ביום שלו שביעי שחל אבל( רבותנו)

 107 ............................................ {לג,ז,טוב-יום שביתת.}בגילוח גם מותר, שבת שהוא טוב-יום בערב שלו שביעי וכשחל
 בהבדלה בשמים על מברכים אך, שמחה של עניין בהם שיש משום, המזון ברכת לאחר ובשמים מוגמר האבל לבית מביאים אין

 325 ......................................................................................................................... {ז,יג,אבל.}חכמים תקנת משום
, גמורים צדיקים הם ולכן, עבירה עשו לא שמים כלפי, המדינה חוקי הפרת על להורגם רשאי שהמלך אף, מלכות הרוגי

 321 ............................................................................................................. {יז,א,אבל.}אדם ככל עליהם ומתאבלים
 כל במשך מדרבנן הם האבלות מנהגי עשר-אחד אבל, למתו להתטמא דווקא הוא לכהן הראשון ביום מהתורה אבלות חיוב

 320 .......................................................................................................................................... {א,,אבל.}השבעה
 321 ............................................................................................................ {יט,א,אבל'.}האבלים ברכת' מהי נתברר לא

 הוא כן לפני אבל אבלות דיני עליו חלים ומהקבורה, המיתה יום אינו אם אף, הקבורה ביום דווקא היא מהתורה אבלות מצוות
 321 ............................................................................................................. {ה,א,אבל.}אנינות דיני עליו וחלים אונן

 323 ..................................... {יב,ו,אבל.}תגלחת דרך אינו שבתער משום, במספריים ולא בתער דווקא מגלח הוא' בתער מקל'
 322 ................................... {א,ה,אבל.}מדרבנן הם האבלות פרטי שאר כל אבל, ראשון ביום רק הוא התורה מן האבלות עיקר
 אונן – אבלות

 239 {יד,*ו,פסח קרבן.}טומאה חשש משום ולא, מאנינותו דעתו שיעקור כדי, קודשים לאכילת טבילה חכמים מתקנת חייב אונן
 לשותפו חלקו את למכור מותר ולכן, אבלות עליו משתחול אלא נאסר ואינו, במלאכה ולעשות ולרחוץ ולכבס לספר מותר אונן

 321 .................................................................................................................................... {ח,א,אבל.}אונן בעודו
 ביאת.}אבלותו והסרת ממחשבתו עקירתו להראות כדי, אחרת בעיר היה ואפילו במת נגע שלא אף, בטבילה חייב אונן כהן

 222 .................................................................................................................................................. {יא,ב,מקדש
 321 ............................................ {ה,א,אבל.}קודשים ובאכילת בעבודה אלא מהתורה אסור ואינו, מדרבנן הם אנינות דיני כל

 322 ................................ {ט,ה,אבל.}תוקף בני הם וקנייתו ומכירתו, אנינותו בזמן לשותפו בשותפות חלקו למכור לאונן מותר
 הוא כן לפני אבל אבלות דיני עליו חלים ומהקבורה, המיתה יום אינו אם אף, הקבורה ביום דווקא היא מהתורה אבלות מצוות

 321 ............................................................................................................. {ה,א,אבל.}אנינות דיני עליו וחלים אונן
 322 ........... {ז,ד,אבל.}לכוון יכול שאינו משום, ותפילה שמע-קרית כגון, כוונה שצריכות ממצוות פטור אונן, בשבת שגם נראה
 שבעה מושב – אבלות

 321 .................. {ד,ב,אבל.}נעליו נעל למלאכתו כשיצא אבל, אשתו בפני בבית חמיו על אבלות שנהג מי יש( בתימן שנהגו יש)
 62 ...................................................... {טז,ב,ברכות.}כבתלמוד, האבל בבית אבלים ברכות ארבע אומרים( תימן צפון מנהג)
 324 .............................................. {ג,יא,אבל.}המזון בברכת בתלמוד שנזכרו אבלים ברכות ארבע אומרים( תימן צפון מנהג)
 49 ..................... {סא,יב,תפילה.}אבלים או חתנים בית כגון, מניין למקום הכנסת מבית תורה ספר לוקחים( הקדום תימן מנהג)
 כמנהגו יושב האבל אין שבשבת אלא, בשבת וגם בחול גם אבלותו ימי כל ויין בשר לחם אחרים משל אוכל אבל( תימן מנהג)

 322 ............................................................................................................................................ {ט,ד,אבל.}בחול
 322 ........................................ {ט,ד,אבל.}השנה ימות בכל כמנהגם, ברצפה המזרן על לישון ממשיכים האבלים( תימן מנהג)
 323 ........................... {טז,ה,אבל.}המנחמים כשבאים פניהם ומגלים, שפם על ועוטים בטלית מתעטפים האבלים( תימן מנהג)
 68 ....................................... {לד,ז,ברכות.}אבלים בבית ולא בשלושה ולא, בעשרה רק בזימון הכוס על מברכים( תימן מנהג)
 לו מותר שיהיה כדי, שעתיים לשעה מראשותיו מקופל הבגד את להשהות, להחליף לו שאין לאבל מורים( תימן מנהג)

 322 ......................................................................................................................................... {ג,ה,אבל.}ללובשו
 בזמן מותר היה אך, אבל וימי באב ותשעה כיפור ביום, לבעלה מותרת שתהיה כדי לטבול לאישה אסור, הזה בזמן( רבותנו)

 323 ............................................................................................................ {ג,ו,אבל.}מצווה בזמנה טבילה שהייתה
 ובליל. האבל ביד ונותן כזית פורס המברך, חול ביום ולאבל. אחד כל לפני ומניח כביצה פורס המברך, ובחול בשבת( רבותנו)

 114 .................... {ט,ז,ומצה חמץ.}המברך מיד לוקח או, ומקבל ממהר ידו מושיט אחד וכל, המצה את פורס המברך הסדר
 323 .............................................................................{טז,ה,אבל.}האבל ימי בשבעת אבלות ומנהגי דיני כל ביאור( ג'רס)
 ולדרוש מוסר ציבור ללמד לו אסור אבל, בתפילה חייב שהוא משום בשבעה ציבור-שליח להיות לאבל מותר( סז – רבנו ת'שו)

 322 ........................................................................................................................................... {יד,ה,אבל.}פסוק
 323 ..................................................... {ו,ו,אבל.}שמשמחו בדבר להתעסק או, שמחה בבית להימצא לו אסור, בשבעה אבל
 324 ................................................. {ג,יא,אבל.}במועד אבלות שאין משום, במועד המזון בברכת אבלים ברכות אומרים אין

 323 .............. {ה,ו,אבל.}שלושים כל אסורה חדשה כלה ורק, בלבד שבעה תוך אלא בעלה על אסורה אינה, אבלה נשואה אישה
, חדשים הם אם אף צבעונים בגדי ללבוש לו מותר אבל', מגוהצים'ו מכובסים טוב במצב לבנים בגדים ללבוש לאבל אסור

 322 ............................................................{ג,ה,אבל.}זה דין לעניין מורידה או מעלה אינה בזכוכית או באבן והחלקתם
{ט,ד,אבל.}לשינה ראויה אינה כפויה שמיטה משום, רגילה מיטה גבי על לישון לאבלים מותר, מיטות על שישנים בימינו אף
 .................................................................................................................................................................... 322 
 323 ......................{א,ח,אבל.}בשבעה גם בנקי להחליפו ומותר, בגד שאינו משום קריעה צריך אינו, הגופיה דהיינו הזיעה בגד
 323 ....... {ד,ו,אבל.}קריעה חובת ידי האבל בהם יוצא ואינו, וללבשם לכבסם ומותר, בגד אינם ותחתונים גופיות כגון זיעה בגדי
 323 ................... {ד,ו,אבל.}מהר שמתלכלכים משום, שבעה תוך שאף וייתכן, שלושים בתוך ולגהצם לכבסם מותר פשתן בגדי
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חלק ג' –לנחותם   

 

  

 ממצת פורס פסח ובליל, האבל ביד ונותן כזית פורס אבלים ובבית, מהמסובים אחד כל לפני ומניח כביצה המברך פורס בחול
 67 ............................................................................................................... {ט,ז,ברכות.}מידו חוטף והמיסב מצווה

 322 ................................... {ט,ד,אבל.}תפילין להניח לאבל אסור, מיתה יום ולא קבורה יום שהוא אף, לאבלות הראשון ביום
 322 ............................................................... {ג,ה,אבל.}בשבעה להחליפם לאבל ומותר, בגד בכלל אינם ותחתונים גופיות

 בכך שרוצים הקרובים את מונעים ואין, ומחשבות חושים בלבול מחמת כתוצאה שהוא תולים בזמננו, לדעת עצמם המאבדים
 כפרה לו מוסיף המת על האבלות חסרון ואין, לבטלה ברכה חשש אבלות במנהגי שאין מאחר, מלהתאבל

 321 ........................................................................................................................................ {יט,א,אבל.}בבזיונו
 או היום בתחילת או הלילה בתחילת, שירצה מתי אבלותו ימי בו לסיים ויכול, בלילה אחת בשעה אפילו לאבל עולה השביעי יום

 323 .......................................................................................................................................... {יא,ו,אבל.}בסופו
 62 .......................................... {טז,ב,ברכות.}אבלים ברכת כנוסח אומר עצמו האבל ואף המזון ברכת האבל בבית המברך כל

{יא,ו,אבל.}ולהסתבן שמש מדוד חמים במים לרחוץ, ערבית תפילת לאחר, השביעי יום כשהוא שבת בליל לאבל רבה מצווה
 .................................................................................................................................................................... 323 
 322 .......................................... {יד,ה,אבל.}קינות כולל תורה דברי בכל ואסורה, ציבור מאבלות חמורה יחיד שאבלות נראה
 324 ... {ז,יב,אבל.}בתלמוד שנזכרו הברכות ולא, המזון ברכת של רביעית בברכה שמוסיפים הדברים היא האבלים שברכת נראה
 322 ................ {ד,ה,אבל.}זוהמה מוסיף רגיל שמן כי, מבושם בשמן היא הזוהמה העברת לצורך לאבל המותרת שהסיכה נראה
 322 .............................................{ג,ה,אבל.}שנאסרה היא לבישה ודווקא, מכובסים סדינים המיטות על להציע שמותר נראה
 אבלים ניחום – אבלות

 כמה ויושב, בכניסתו שמנחם לנכנס משמאל האבלים יושבים בבית אך, הקברות בבית מסוים סדר על שומרים אין( תימן מנהג)
 325 ........................................................ {ב,יג,אבל.}ויוצא ומנחם ועומד, ותנחומים תורה דברי ושומע האבל עם רגעים

 שהיא משום כבחול' השמים מן תנוחמו' אומר ואינו, וביציאתו בכניסתו' שלום שבת' אומר בשבת אבלים המנחם( תימן מנהג)
 93 ............................................................................................................................... {טו,כד,שבת.}רחמים בקשת

 אך, ארוכה שעה אבלות בענייני עימו ומשוחחים, יין עימו ושותים האבל עם לסעוד יום כל באים המנחמים( תימן מנהג)
 322 ................................................................................................. {ז,ד,אבל.}יין מעט רק שותה הוא לבדו כשהאבל

 322 ........................................................................... {יד,ה,אבל.}האבל אצל רבנו של אבלות הלכות לומדים( תימן מנהג)
 325 ................................................................................. לישב רשות צריכים ואין, חכם שכן-וכל דין בית אב בפני יושבים

 322 ...................................... {יד,ה,אבל.}בטלה לשיחה אבלים מושב להפוך ואין, אבלות הלכות לימוד מנהג על להוסיף אין
 ואין דווים יושבים האבל ובבית. וגיעולים טומאה מקום שהוא משום המת ובקרבת הקברות בבית תורה דברי לומר אסור

 325 .................................................................................................................. {י,יג,אבל.}בטלים דברים מפטפטים
 325 ... {י,יג,אבל.}הרע ולשון וברכילות בטלים בדברים ועוסק, האבלות מן דעתו שמסיח משום, עיתון לקרוא אסור אבלים בבית

 לא אך, וערבית מנחה שחרית ולתפילת לנחם לבוא שדרך בזמן, קבועים עשרה למקום באים, אבלים לו שאין מת של בשבעה
 325 ............................................. {ה,יג,אבל.}תנחומים לקבל כדי לא אך אליהם מצטרף שרוצה מי וכל, היום כל יושבים
 107 ............................ {לד,ו,טוב-יום שביתת.}המטה על ולא, האבלים ליד הארץ על יושבים במועד שלא והמברים המנחמים

 רגילה שתייה וזוהי, רגילה ככוס יחד שכולם כך גדול בשיעור במים מזוגים יין כוסות עשר לשתות האבלים בבית למנחמים מותר
 325 .................................................................................................................................... {ט,יג,אבל.}בכך לרגיל

 קבורה – אבלות

 מלכים.}לבדם להם שהוקצה במקום אלא, אחד קברות בבית ישראל מתי עם תושב גר מת קוברים אין( ישראל ומנהג הלכה)
 328 ............................................................................................................................................... {יב,י,ומלחמות

 325 .............................{יד,יד,אבל.}המת רחיצת בעת ופסוקים, הקברות בבית תהילים מזמורי לומר אסור( תימן ומנהג הלכה)
 324 ........................................................................................... {יא,יב,אבל.}ללוויה כלל הנשים יוצאות אין( תימן מנהג)
{ה,יב,אבל.}ההיתר את כשאומרים בלבד קלה לשעה מניחים אך, להספידה ברחוב האישה מיטת את מניחים אין( תימן מנהג)

 .................................................................................................................................................................... 324 
 של לבור העפר ומחזירים, באבנים וסותמים לכוך המת ומכניסים, הבור בצד וכוך אדם מקומת למעלה בור חופרים( תימן מנהג)

 322 ............................................................................................................................................ {ד,ד,אבל.}הקבר
 322 .......................................... {ט,ד,אבל.}הקבורה יום בשחרית תפילין מניח האבל אין, בלילה קוברים כשהיו( תימן מנהג)
 לברך מותר עליהם רק אשר למאור גדולים נרות מוסיפים ובלילה, דולקים קטנים נרות עם בהליכה מתים מכבדים( תימן מנהג)

 98 ..................................................................................................................................... {סב,כט,שבת.}בהבדלה
 בתחיית האמונה להחדיר וכדי, ומעמד הספד בכל הלוויה בשעת המת ברכי את מעט וזוקפים מכופפים( תימן מנהג)

 322 .......................................................................................................................................... {ד,ד,אבל.}המתים
 הרבה בקשריהם ותוחבים, תפירה ללא מלמעלה בתכריכין כורכים כך אחר ורק, הרגילים בבגדיו המת מלבישים( תימן מנהג)

 103 ............................................................................................................... {נח,א,טוב-יום שביתת'.}ריחאן' שיחי
 47 ........................................................ {כא,יא,תפילה.}יותר חכמים ולתלמיד, מעמדות שבעה מת לכל עושים( תימן מנהג)
 ידי-על כלל אפשר היה שלא משום, טוב-יום ערב בשבת כשמת אף, בראשון ולא שני טוב-ביום רק מת קוברים( תימן מנהג)

 103 ........................................................................................................................... {נח,א,טוב-יום שביתת.}גויים
 כגון להסריח כשהחל ובוודאי, מת כל בלוויית ללבונה דומה וריחו, זך שאינו חום אילן בשרף מקטרים( תימן חיי מציאות)

 219 ............................................................................... {יב,ב,המקדש כלי.}לשבת הצמוד טוב-ביום או בשבת שנפטר
 324 . {ז,יב,אבל.}לקברו לפנותו לבניו רבנים והיתירו, אשתו לקבר הסמוך בקברו שלא מת בטעות שקברו מעשה( ימינו מציאות)
 מנהג וזהו, בצניעות נוהגים ואינם בזה זה ונדחקים, בערבוביה ללוויה לצאת ונשים אנשים נוהגים( ימינו מציאות)

 324 .......................................................................................................................................... {יא,יב,אבל.}פסול
 יקרים פשתן תכריכי אדם בני מהדרים ועתה, בזמנו ביותר הזול היה שהפשתן משום פשתן בכלי יצא גמליאל רבן( ימינו מציאות)

 321 .............................................................................................................. {א,ד,אבל.}דמיוניות סגולות בו ותולים
 של כבודו משום מותרים וטלטול רחיצה אבל, מלאכה דווקא הוא ראשון טוב-ביום לישראל האסור במת עיסוק( רבותנו)

 103 ........................................................................................................................... {נח,א,טוב-יום שביתת.}המת


