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פרקי	פרקי	פרקי	פרקי	

ב.א: משקי� בית השלחי� � מלאכה בחוה"מ

יא:ב: מי שהפ� � מלאכה בחוה"מ

יג:ג: ואלו מגלחי� � אבלות

אאאא:  :  :  :  משקי� בית השלחי� משקי� בית השלחי� משקי� בית השלחי� משקי� בית השלחי� �  �  �  �  מלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוה""""ממממ

השקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוה""""מ מ מ מ ((((1111)))) ב
מלאכה המותרת והאסורה בחוהמלאכה המותרת והאסורה בחוהמלאכה המותרת והאסורה בחוהמלאכה המותרת והאסורה בחוה""""ממממ

מנכש לשבת ולכלאי	

דעת ר"ע שהמקיי	 כלאי	 לוקה

המשקה מי	 בשבת ובשביעית

שביעית בזה"ז דאו'  או דרבנ� (1)

תולדות מלאכה אי אסורות בשביעית ג
קשקוש ועידור בשביעית

עבודת קרקע בשביעית לקיו	 ולהרווחה (2)

החורש בשביעית

כלל ופרט וכלל בעשה ול"ת (1)

תוספת שביעית

חכמי	 לא נתנו דבריה	 לשיעורי� (4)

אי� ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ הוא גדול (2)

בחריש ובקציר תשבות (3)

השקייה בחוההשקייה בחוההשקייה בחוההשקייה בחוה""""מ ממי גשמי	 ומי קילו�מ ממי גשמי	 ומי קילו�מ ממי גשמי	 ומי קילו�מ ממי גשמי	 ומי קילו� ד
השקייה מנהרות המושכי� מ� האגמי	השקייה מנהרות המושכי� מ� האגמי	השקייה מנהרות המושכי� מ� האגמי	השקייה מנהרות המושכי� מ� האגמי	

השקייה מפסיקות ובריכות בחוההשקייה מפסיקות ובריכות בחוההשקייה מפסיקות ובריכות בחוההשקייה מפסיקות ובריכות בחוה""""ממממ

השקייה מבריכה שנתמלאת מבית שלחי� לאחרתהשקייה מבריכה שנתמלאת מבית שלחי� לאחרתהשקייה מבריכה שנתמלאת מבית שלחי� לאחרתהשקייה מבריכה שנתמלאת מבית שלחי� לאחרת

דלית מי	 ממקו	 נמו� להשקות הגבוה בחוהדלית מי	 ממקו	 נמו� להשקות הגבוה בחוהדלית מי	 ממקו	 נמו� להשקות הגבוה בחוהדלית מי	 ממקו	 נמו� להשקות הגבוה בחוה""""ממממ

דלית מי	 להשקיית ירקות בחוהדלית מי	 להשקיית ירקות בחוהדלית מי	 להשקיית ירקות בחוהדלית מי	 להשקיית ירקות בחוה""""ממממ

עשיית ערוגות לגפני	 בחוהעשיית ערוגות לגפני	 בחוהעשיית ערוגות לגפני	 בחוהעשיית ערוגות לגפני	 בחוה""""ממממ

עשיית אמה בחוהעשיית אמה בחוהעשיית אמה בחוהעשיית אמה בחוה""""מ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעית

איסור מלאכה שנראית כעודר בשביעית

תיקו� אמה מקולקלת בחוהתיקו� אמה מקולקלת בחוהתיקו� אמה מקולקלת בחוהתיקו� אמה מקולקלת בחוה""""ממממ

פתיחת מקור מי	 שנסת	 בחוהפתיחת מקור מי	 שנסת	 בחוהפתיחת מקור מי	 שנסת	 בחוהפתיחת מקור מי	 שנסת	 בחוה""""מ לצור� רבי	מ לצור� רבי	מ לצור� רבי	מ לצור� רבי	

חטיטת וחפירת בורות מי	 בחוהחטיטת וחפירת בורות מי	 בחוהחטיטת וחפירת בורות מי	 בחוהחטיטת וחפירת בורות מי	 בחוה""""ממממ ה
חובת תיקו� הדרכי	 אפיחובת תיקו� הדרכי	 אפיחובת תיקו� הדרכי	 אפיחובת תיקו� הדרכי	 אפי'  '  '  '  בחוהבחוהבחוהבחוה""""מ משו	 סכנהמ משו	 סכנהמ משו	 סכנהמ משו	 סכנה

המקור לחובת ציו� קברי	 וכיוהמקור לחובת ציו� קברי	 וכיוהמקור לחובת ציו� קברי	 וכיוהמקור לחובת ציו� קברי	 וכיו""""בבבב

המצטער צרי� להודיע צערו לרבי	 (2)

לפני עור לא תת� מכשול (2)

הש	 אורחותיו רואה בישועת ה'  (1)

שאלת רב במקו	 שיש לחשוש שלא ידע ויבוש

טומאות מת שמצייני� ואופ� הציו�

טומאת אהל בבית הפרס וציונו

אחריות ת"ח על כל ענייני עירו ו
טומאה בי� ב'  אבני	 המצויינות

ציו� שדה כטמאה מחלק או כל מצריה

יציאת שלוחי ב"ד על הכלאי	 בחוה"מ

שכר שלוחי ב"ד היוצאי� על הכלאי	

שיעור תערובת כלאי	 שצרי� למעט

קנס המגדל כלאי	 בשדהו

השקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוההשקייה המותרת והאסורה בחוה""""מ מ מ מ ((((2222))))

השקית שדה לב� בשביעית ובערב שביעית

צידת מזיקי� לשדות בחוהצידת מזיקי� לשדות בחוהצידת מזיקי� לשדות בחוהצידת מזיקי� לשדות בחוה""""מ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעית

החרבת חורי נמלי	 שבשדה בחוההחרבת חורי נמלי	 שבשדה בחוההחרבת חורי נמלי	 שבשדה בחוההחרבת חורי נמלי	 שבשדה בחוה""""ממממ

תיקו� פרצה בגדר גינה וחצר בחוהתיקו� פרצה בגדר גינה וחצר בחוהתיקו� פרצה בגדר גינה וחצר בחוהתיקו� פרצה בגדר גינה וחצר בחוה""""מ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעיתמ ובשביעית ז
ראיית נגעי צרעת בחוהראיית נגעי צרעת בחוהראיית נגעי צרעת בחוהראיית נגעי צרעת בחוה""""ממממ

מצורע בתשמיש המיטה

טומאת נגעי	 תלויה באמירת כה�

דחיית טומאת מצורע לדבר מצוה או רשות

לילה או סומא למראות נגעי	 ח
ליקוט עצמות אוליקוט עצמות אוליקוט עצמות אוליקוט עצמות או""""א בחוהא בחוהא בחוהא בחוה""""ממממ

אבלות יו	 ליקוט עצמות או"א

הספד על מת קוד	 הרגל להספד על מת קוד	 הרגל להספד על מת קוד	 הרגל להספד על מת קוד	 הרגל ל'  '  '  '  יו	יו	יו	יו	

עשיית צורכי המת בחוהעשיית צורכי המת בחוהעשיית צורכי המת בחוהעשיית צורכי המת בחוה""""ממממ

נשיאת אשה במועד נשיאת אשה במועד נשיאת אשה במועד נשיאת אשה במועד ((((1111))))

נשיאת אשה ערב הרגלנשיאת אשה ערב הרגלנשיאת אשה ערב הרגלנשיאת אשה ערב הרגל ט
אי� מערבי� שמחה בשמחה

יוה"כ וסוכות בשנה שחנכו המקדש בימי שלמה

מחילת חטאו של דוד בבת שבע (2)

תלמיד הנפטר מרבו ול� בעיר

ביטול מצוה מפני קיו	 מצוה אחרת

ברכת ר'  יונת� ב� עסמיי ור'  יהודה ב� גרי	 לב� רשב"י

תכשיטי אשה בחוהתכשיטי אשה בחוהתכשיטי אשה בחוהתכשיטי אשה בחוה""""ממממ

תפירה בחוהתפירה בחוהתפירה בחוהתפירה בחוה""""ממממ י
סירוג ומתיחת מיטות בחוהסירוג ומתיחת מיטות בחוהסירוג ומתיחת מיטות בחוהסירוג ומתיחת מיטות בחוה""""ממממ

העמדת תנורהעמדת תנורהעמדת תנורהעמדת תנור,  ,  ,  ,  כיריי	 וריחי	 בחוהכיריי	 וריחי	 בחוהכיריי	 וריחי	 בחוהכיריי	 וריחי	 בחוה""""ממממ

מלאכות שונות המותרות בחוהמלאכות שונות המותרות בחוהמלאכות שונות המותרות בחוהמלאכות שונות המותרות בחוה""""ממממ

פרקמטיא וגביית חובות בחוהפרקמטיא וגביית חובות בחוהפרקמטיא וגביית חובות בחוהפרקמטיא וגביית חובות בחוה""""ממממ

עשיית מעקה לגג ולמרפסת בחוהעשיית מעקה לגג ולמרפסת בחוהעשיית מעקה לגג ולמרפסת בחוהעשיית מעקה לגג ולמרפסת בחוה""""ממממ יא
תיקו� סדקי� בחוהתיקו� סדקי� בחוהתיקו� סדקי� בחוהתיקו� סדקי� בחוה""""ממממ

תיקו� חלקי בני� שנשברו בחוהתיקו� חלקי בני� שנשברו בחוהתיקו� חלקי בני� שנשברו בחוהתיקו� חלקי בני� שנשברו בחוה""""ממממ

אי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוה""""מ מ מ מ ((((1111))))

כבישת אוכלי� בחוהכבישת אוכלי� בחוהכבישת אוכלי� בחוהכבישת אוכלי� בחוה""""ממממ

המלצות מאכלי	 והרגלי אכילה

בבבב:  :  :  :  מי שהפ� מי שהפ� מי שהפ� מי שהפ� �  �  �  �  מלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוה""""ממממ

היתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוה""""מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד ((((1111)))) יא
איסור מלאכה בחוה"מ מדאו'

מלאכות שעושי� לאבל בימי אבלו

היתר מלאכה לאומ� אבל לצור� עצמו ולאחרי	

היתר מלאכה לשכיר אבל

שביתת בהמת אבל בימי אבלו

מלאכת נכרי בקבלנות בשבתמלאכת נכרי בקבלנות בשבתמלאכת נכרי בקבלנות בשבתמלאכת נכרי בקבלנות בשבת,  ,  ,  ,  יויויויו""""ט וחוהט וחוהט וחוהט וחוה""""ממממ יב
הסכ	 קבלנות ע	 נכרי בחוההסכ	 קבלנות ע	 נכרי בחוההסכ	 קבלנות ע	 נכרי בחוההסכ	 קבלנות ע	 נכרי בחוה""""מ לאחר המועדמ לאחר המועדמ לאחר המועדמ לאחר המועד

מדידהמדידהמדידהמדידה,  ,  ,  ,  שקילה ומני� בחוהשקילה ומני� בחוהשקילה ומני� בחוהשקילה ומני� בחוה""""ממממ

הרבעת בהמה בחוההרבעת בהמה בחוההרבעת בהמה בחוההרבעת בהמה בחוה""""ממממ

דיור שדה בגללי בהמות בשבתדיור שדה בגללי בהמות בשבתדיור שדה בגללי בהמות בשבתדיור שדה בגללי בהמות בשבת,  ,  ,  ,  יויויויו""""ט וחוהט וחוהט וחוהט וחוה""""ממממ

היתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוההיתר מלאכה בחוה""""מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד מ במקו	 הפסד ((((2222))))

אי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוהאי בעינ� שינוי במלאכת דבר האבד בחוה""""מ מ מ מ ((((2222))))

הלכות מועד עקורות ואי� למידות זו מזוהלכות מועד עקורות ואי� למידות זו מזוהלכות מועד עקורות ואי� למידות זו מזוהלכות מועד עקורות ואי� למידות זו מזו

מלאכת דבר האבד בחוהמלאכת דבר האבד בחוהמלאכת דבר האבד בחוהמלאכת דבר האבד בחוה""""מ במחובר לקרקעמ במחובר לקרקעמ במחובר לקרקעמ במחובר לקרקע

מלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוה""""מ לצור� המועד והותיר אי מותרתמ לצור� המועד והותיר אי מותרתמ לצור� המועד והותיר אי מותרתמ לצור� המועד והותיר אי מותרת

מלאכת קצירה בחוהמלאכת קצירה בחוהמלאכת קצירה בחוהמלאכת קצירה בחוה""""ממממ

אד	 חשוב צרי� להקפיד על עצמו

בישולי נכרי	 בדבר שנאכל כמות שהוא חי (3)
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מלאכת דבר האבד מותרת בחוהמלאכת דבר האבד מותרת בחוהמלאכת דבר האבד מותרת בחוהמלאכת דבר האבד מותרת בחוה""""ממממ יב
כיוו� מלאכתו לחוהכיוו� מלאכתו לחוהכיוו� מלאכתו לחוהכיוו� מלאכתו לחוה""""מ תאבדמ תאבדמ תאבדמ תאבד

קנס חכמי	 אי חל א( על היורשי�

קנס חכמי	 אי חל על היורשי� (1) יג
היזק שאינו ניכר אי שמיה היזק (1)

היתר פרקמטיא בחוההיתר פרקמטיא בחוההיתר פרקמטיא בחוההיתר פרקמטיא בחוה""""מ לצור� המועדמ לצור� המועדמ לצור� המועדמ לצור� המועד

מלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוהמלאכה בחוה""""מ כדי לפרנס מי שאי� לו מה יאכלמ כדי לפרנס מי שאי� לו מה יאכלמ כדי לפרנס מי שאי� לו מה יאכלמ כדי לפרנס מי שאי� לו מה יאכל

מלאכות שהותרו בערב פסח קוד	 חצות (2)

טרחה בפינוי מבית לבית או מבית אומ� בחוהטרחה בפינוי מבית לבית או מבית אומ� בחוהטרחה בפינוי מבית לבית או מבית אומ� בחוהטרחה בפינוי מבית לבית או מבית אומ� בחוה""""ממממ

כיסוי קציעות בחוהכיסוי קציעות בחוהכיסוי קציעות בחוהכיסוי קציעות בחוה""""ממממ

מכירת פירותמכירת פירותמכירת פירותמכירת פירות,  ,  ,  ,  כסות וכלי	 בחוהכסות וכלי	 בחוהכסות וכלי	 בחוהכסות וכלי	 בחוה""""ממממ

צידה ודישה בחוהצידה ודישה בחוהצידה ודישה בחוהצידה ודישה בחוה""""ממממ

פתיחת חנויות בחוהפתיחת חנויות בחוהפתיחת חנויות בחוהפתיחת חנויות בחוה""""ממממ

גגגג:  :  :  :  ואלו מגלחי� ואלו מגלחי� ואלו מגלחי� ואלו מגלחי� �  �  �  �  אבלותאבלותאבלותאבלות

המותרי	 בגילוח וכיבוס בחוההמותרי	 בגילוח וכיבוס בחוההמותרי	 בגילוח וכיבוס בחוההמותרי	 בגילוח וכיבוס בחוה""""ממממ יג

גילוח וכיבוס בחוהגילוח וכיבוס בחוהגילוח וכיבוס בחוהגילוח וכיבוס בחוה""""מ כשנאנס משו	 אבדהמ כשנאנס משו	 אבדהמ כשנאנס משו	 אבדהמ כשנאנס משו	 אבדה יד
חכמי	 לא נתנו דבריה	 לשיעורי� (5)

כיבוס בחוהכיבוס בחוהכיבוס בחוהכיבוס בחוה""""מ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק א'  '  '  '  ((((1111))))

גילוח לבא ממדהגילוח לבא ממדהגילוח לבא ממדהגילוח לבא ממדה""""י בחוהי בחוהי בחוהי בחוה""""ממממ

גילוח קט� שנולד במועד או לפניוגילוח קט� שנולד במועד או לפניוגילוח קט� שנולד במועד או לפניוגילוח קט� שנולד במועד או לפניו

אבלות אינה נוהגת בקט�

אבל אי� נוהג אבילותו ברגל

עשה דרבי	 דוחה עשה דיחיד

מנודה אי נוהג נידויו ברגל

מצורע אי נוהג צרעתו ברגל

אבל, מנודה ומצורע אסורי� בתספורת

מנודה שמת בנידויו טו
אבל, מנודה ומצורע בעטיפת הראש

אבל, מנודה ומצורע בתפילי� (3)

אבל, מנודה ומצורע בשאילת שלו	

אבל, מנודה ומצורע בת"ת

אבל, מנודה ומצורע אסורי� בכיבוס

אבל, מנודה ומצורע בקריעת בגדי	

אבל, מנודה ומצורע בכפיית המיטה

אבל, מנודה ומצורע בעשיית מלאכה

אבל, מנודה ומצורע ברחיצה וסיכה

אבל, מנודה ומצורע בנעילת הסנדל

אבל, מנודה ומצורע בתשמיש המיטה (1)

אבל, מנודה ומצורע אי משלחי� קורבנותיה	

פרוצדורת הזמנה לדי� ונידוי המסרב טז
נידוי המזלזל בשליח ב"ד

נידוי העובר על נידוי חכמי	

סנקציות חכמי	 כנגד העובר על דבריה	

ב"ד מחרימי� אחר ב'  נידויי	 של ל'  יו	

התרת נידוי קוד	 ל'  יו	

התרת נידוי שלא ע"י המנדי�

מנודה למנדי� אי מנודה לשאר

מני� מינימלי לימי נידוי ונזיפה

לימוד תורה בסתר (2)

מקצת יו	 אי ככולו (3)

העוסק בתורה בסתר תורתו מכרזת עליו

שמואל ומר עוקבא נהגו כבוד זב"ז

ד'  המכוני	 כושי	

דוד המל� הקי	 עולה של תשובה

ה'  גוזר וצדיק מבטל

שמות גיבורי דוד כגבורותיו של דוד עצמו

מנודה לתלמיד אי מנודה לרב יז
אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה לנגד ה'  (3)

עושה ת"ח די� לעצמו (1)

נידוי ת"ח

ת"ת מרב שאינו ראוי (1)

המתגבר יצרו עליו יעשה בסתר מחשש לחילול ה'  (1)

המכה בנו גדול עובר משו	 לפני עור

לפני עור לא תת� מכשול (3)

נידוי המנדה אחר שלא כדי�

נידוי אב"ד שסרח

ת"ח שסרח אי� מנדי�/מבזי� אותו בפרהסיא (1)

ת"ח מנדה ומיפר לעצמו (1)

נידוי חמור ממכת מרדות (2)

שמתא כינוי לנידוי

השפעת נידוי אחר התרתו

מקו	 שנתנו חכמי	 עיניה	 או מיתה או עוני (1)

גילוח במועד לנזיר ומצורע שנטהרו בחוהגילוח במועד לנזיר ומצורע שנטהרו בחוהגילוח במועד לנזיר ומצורע שנטהרו בחוהגילוח במועד לנזיר ומצורע שנטהרו בחוה""""ממממ

אבל אי מותר בגילוח בחוהאבל אי מותר בגילוח בחוהאבל אי מותר בגילוח בחוהאבל אי מותר בגילוח בחוה""""ממממ

מקצת יו	 אי ככולו (4)

כה� אי מותר בגילוח בחוהכה� אי מותר בגילוח בחוהכה� אי מותר בגילוח בחוהכה� אי מותר בגילוח בחוה""""ממממ

אבלי	 המותרי	 בגילוח וכיבוס

גזיזת צפרניי	 בחוהגזיזת צפרניי	 בחוהגזיזת צפרניי	 בחוהגזיזת צפרניי	 בחוה""""ממממ

גזיזת צפרניי	 לאבל

באבלות הלכה כדברי המיקל (2) יח
ברית כרותה לשפתי	 (1)

זריקת צפרניי	 ע"ג קרקע

גילוח שפ	 לאבל

גובהו של פרעה אמה, ואמגושי היה

כיבוס בחוהכיבוס בחוהכיבוס בחוהכיבוס בחוה""""מ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק אמ כשיש לו רק חלוק א'  '  '  '  ((((2222))))

כלי	 המותרי� בכיבוס בחוהכלי	 המותרי� בכיבוס בחוהכלי	 המותרי� בכיבוס בחוהכלי	 המותרי� בכיבוס בחוה""""ממממ

כתיבה המותרת בחוהכתיבה המותרת בחוהכתיבה המותרת בחוהכתיבה המותרת בחוה""""ממממ

אירוסי אשה במועדאירוסי אשה במועדאירוסי אשה במועדאירוסי אשה במועד

תנאיי אירוסי� נקני� באמירה (1)

זיווג אשה לאיש מאת ה'

הנחשד בדבר אי ודאי יש בו מאותו הדבר

כתיבה האסורה בחוהכתיבה האסורה בחוהכתיבה האסורה בחוהכתיבה האסורה בחוה""""ממממ

כתיבת סתכתיבת סתכתיבת סתכתיבת סת""""	 בחוה	 בחוה	 בחוה	 בחוה""""ממממ יט
טוויה לציצית בחוהטוויה לציצית בחוהטוויה לציצית בחוהטוויה לציצית בחוה""""ממממ

רגלי	 המבטלי� אבלות זרגלי	 המבטלי� אבלות זרגלי	 המבטלי� אבלות זרגלי	 המבטלי� אבלות ז'  '  '  '  ולולולול''''

חל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בח'  '  '  '  לאבלותו ולא גילח ערב הרגללאבלותו ולא גילח ערב הרגללאבלותו ולא גילח ערב הרגללאבלותו ולא גילח ערב הרגל

חל ערב הרגל בזחל ערב הרגל בזחל ערב הרגל בזחל ערב הרגל בז'  '  '  '  לאבלותולאבלותולאבלותולאבלותו

מקצת יו	 אי ככולו (5)

חל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בחחל ערב הרגל בח'  '  '  '  לאבלותו בשבתלאבלותו בשבתלאבלותו בשבתלאבלותו בשבת

סיו	 גזירת ל'  לאבלות בתחילתו או בסופו של יו	

באבלות הלכה כדברי המיקל (3)

המקור לל'  ימי אבלות

רחיצה לאבל כשחל ג'  לאבלותו ערב הרגל

רגל אי עולה למני� ז'  ול'  ימי אבלות

מש� זמ� אבלות קוד	 הרגל לביטול גזירת ז' כ
המקור לז'  ימי אבלות וליו	 א'  בשמועה רחוקה

מני� ימי אבלות בשמועה קרובה ורחוקה

באבלות הלכה כדברי המיקל (4)

מקצת יו	 אי ככולו (6)
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שמועה קרובה ברגל ונעשית רחוקה אחר הרגל כ
שמועה קרובה בשבת ונעשית רחוקה למוצ"ש

קריעה בלא ז'  ימי אבלות

אבל שלא היה לו בגד לקרוע ונזדמ� לו

הקרובי	 שצרי� להתאבל עליה	

מנהגי אבלות בעל ואשה שב� זוג	 אבל

חובת קריעה בעמידה

דברי	 שאבל אסור בה� כא
אבל שרבי	 צריכי� לתורתו

אבל פטור מתפילי� (4)

איסור מלאכה לאבל

ניחו	 אבלי	 ע"י אבל אחר

איסור שאילת והשבת שלו	 לאבל

תנחומי� לאבל שנשא אשה

השבת שלו	 ע"י אבל למי שלא יודע באבלותו

תנחומי� לאבל אחר י"ב חודש

אבל שהחל ז'  ימי אבלותו אחר שאר האבלי	

תחילת אבלות לאבל שאי� הול� אחר המיטה כב
באבלות הלכה כדברי המיקל (5)

מהירות בהוצאת מיטת המת לקבורה

מיעוט מסחר לאבל

חליצת כת( באבלות

כול	 חייבי	 באבלות על נשיא

עד מתי אבל אסור בתספורת

איסור השתתפות אבל בשמחה

שיעור ואופ� קריעת אבל על מתו ואיחוי הקריעה

אבלות על חכ	, אב"ד או נשיא

לימוד תורה בבית האבל כג
יציאת אבל מביתו

נשיאת אשה לאבל

בגדי	 חדשי	 או מגוהצי	 לאבל

אבלות בשבת

אבלות לאונ� בחול ובשבת

אבל בתשמיש המיטה (2) כד
אבל שלא פרע ופיר	

מנהגי אבלות שאסור או רשאי לנהוג בה	 בשבת

אופ� עטיפת הראש לאבל

קריעת אבל על מתו דוקא בשעת חימו	

קריעת שמואל על רב ור'  יוחנ� על ר'  חנינא

קריעת בגד שהחליפו תו� ז'  ואיחוי הקריעה

אבלות בשבת בדברי	 שבצינעא

עצרת לביטול אבלות ז'  ול'

אבלות והספד על תינוק

עצרת ור"ה לחישוב ימי אבלות ל'

תשלומי קרב� ראיה וחגיגת עצרת כל ז'  (1)

שמע"צ כרגל בפני עצמו למני� ימי אבלות

קריעה, חליצה והבראה בחוה"מ

אבלות על חכ	 או אד	 כשר שמת (2) כה
קריעה על מת בשעת יציאת נשמה (2)

קריעה על חכ	 שאינו רבו

מותו, הספדו וקבורתו של רב הונא

ישיבה ע"ג מיטה שס"ת מונח עליה (1)

נבואה בחו"ל

ברכת ונחו	 אבלי	 על העברת ארו� מת ממקו	 למקו	

זהירות ברצועות תפילי� שלא יתהפכו

מותו וקבורתו של רב חסדא

איחוי קריעה על חכ	

מות	 והספד	 של רבה בר הונא ורב המנונא

הספד	 של רבינא ורב אשי

אבלות ז'  ול'  על רבו

שינוי מדר� הטבע בעקבות מות	 של חכמי	

חובת קריעה על או"א, רבו, נשיא ואב"ד כו
אליהו הנביא לא מת

חובת קריעה על שמועות רעות

קריעה על שמיעת ברכת הש	

קריעה על ס"ת שנשר( או נקרע

קריעה לרואה ערי יהודה, מקדש וירושלי	 בחורבנ�

שלילת קרעי� שאי� מתאחי�

קריעה במקו	 קרע שאוחה

איחוי קריעה ע"י לוקח הבגד

שיעור תחילת קריעה ותוספת

קריעה משו	 שמועה אחת על מתי	 מרובי	

באבלות הלכה כדברי המיקל (6)

עד היכ� מוסי( וקורע בבגד א'

אבל ששמע על מת נוס( קורע או מוסי(

היוצא בבגד קרוע לפני המת

קריעת בגד שאול משו	 אבלות

בשורת אבל לחולה

קריעה על מות חמיו או חמותו

אבל לא יניח תינוק בחיקו

הבראת מנח	 ע"ג מיטה כפויה כשלבו גס באבל

מיעוט בעסק להול� ממקו	 למקו	 ושמע שמת קרובו

תחילת חלות האבלות כז
הפסקת אבלות ע"ש לקראת שבת

כפיית המיטה משו	 אבלות

ניקוי בית האבל וכלי אכילה

בשמי	 בבית האבל

כלי אוכל ושתיה בבית האבל

גילוי פני המת לפני קבורתו

הנחת מוגמר תחת המת

הטבלת כלי	 ששימשו את המת

תכריכי המת

הספד בחוה"מ

סעודת הבראה משל אחרי	

איסור מלאכה לכל בני העיר עד לקבורת המת

איסור אבלות על מת יותר מדאי

השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (3)

חשש אבל למות עצמו

הנחת מיטת אשה מתה ברחובה של עיר

מרי	 מתה במיטת נשיקה כח
כפרת מיתת צדיקי	 על ישראל

מוות פתאומי ומוות אחר חולי

מיתה בגילי	 שוני	

מות שמואל ב� נ"ב שנה (2)

חיי, בני ומזוני תלויי� במזל ולא בזכות

צער ומורא מלא� המות

מפגש אמוראי	 ע	 מלא� המות

אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו (2)

אי� מלכות נוגעת בחברתה אפי'  כמלא נימא (4)

קינה וטיפוח על מת בחוה"מ, חנוכה ופורי	
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ל'  הספד של נשי שכנציב כח
הגומל חסד ע	 המת כ� יגמלו עמו

ניחו	 ר'  ישמעאל על מות ב'  בניו

מנחמי אבל אי� רשאי� לדבר אלא אחר האבל

אבל מיסב בראש (1)

חת� מיסב בראש

כה� קוד	 לכל דבר שבקדושה (1)

צער מיתה

ל� לשלו	 / בשלו	 (2) כט
הנכנס מבהכ"נ לבהמ"ד (2)

ת"ח אי� לה	 מנוחה אפי'  לעוה"ב (2)
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