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òøôä çéðéå ïæåàì ïæåàî.ìëéä ïéðáë úåîå÷î äðáé àìå úå úãåáò ìù 
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åéùòî øàùáå åéùåáìîá íäî2. ã åá åâäðù øáãá àìà øåñà åðéà äæ ìëå

úåöéøô íùì íéáëåë éãáåòä, àåäå íéîåãà íéùåáìî ùåáìì åâäðù ïåâë 

íéøù ùåáìî,úåöéøôä éùåáìîî äæì äîåãëå 3, ÷åçìå âäðîì åâäðù øáãá åà 

__________________ 
ז אין חיוב להשתנות מן הגוים אלא שלא יעשה מה "י שעכ"ב' עי 1

) א"אשר הוא מקור לדברי הרמ (ק סימן פח"ת מהרי"שו' ועי. שמיוחד להם
 אלא ודאי ,םולא קאמר סתם שלא יצא בארגמן או בקלוסן כמו שהם יוצאי

 ם שהדבריא אלא היכם משום הולך אחר חקותיהר דלא שייך לאסוהנרא
 התמיה אשר אין ה כגון שעושה מעש,םמראים שהישראל מתדמה אליה

'  האומר הואיל והן יוצאין וכו'וכולתלות טעם בעשייתן אלא מפני חקם 
 . אבל בענין אחר לארשתי כדפים אליהתתדמושהוא מכוין לה

 .ל"י הנ"משמע דלא כב 2
 ואפילו ניכרת ביתר מלבושיה שהיא יהודית ורק מלבוש אחד של גוי 3

ת דברי חיים יורה דעה חלק "שו (שמורה על מניעת הצניעות עוברת על לאו
  ).א סימן ל

ים אבל הבגד: ל"ז) יורה דעה חלק א סימן פא(ת אגרות משה "שו' ועי
ר כיון שגם "שיש בהן פריצות ממש שנעשו מחדש בבגדי נשים אף שבעוה

הישראליות מלובשות בהן גם מתחלה אין להחשיבן מלבושי נכרים מצד 
ם "עצם הבגדים אבל עצם הפריצות אולי יש להחשיב מחוקות העכו

 מצד עצמםוממילא יש לאסור בגדים אלו לישראליות לבד ענין הפריצות 
  .נכריםגם מצד מלבושי 

ח "ס קע"א ר"ומיהו ברמ: ל"ז)  א סימן תנגחלק(תשובות והנהגות ' ועי
ל "א זצ"והגר, ם מפני פריצות"פוסק שאין איסור אלא אם נהגו העכו

אם עושים כן רק מפני שכך מנהג העולם , בביאורו חולק ואוסר בכל אופן
ים ונהגו בקצר, וכפי הנראה מנהג ישראל בבגדים ארוכים. ם"דהיינו העכו
א אין כאן "ושינו מנהגם ובזה לדעת הרמ, ם כך יפה יותר"מפני שלעכו

, א יש לצדד לאסור"אבל לדעת הגר, איסור כיון שאין נוהגין כן לפריצות
. ואף שאין בזה פריצות אסור לדידיה, ם לא היו לובשים"כיון שבלי העכו

, ו"ם ח"אבל יש לומר שבזמנינו אלו שלובשים כן אינו כדי להדמות לעכו
 .ג"א ח"כ באגרות חזו"ובזה אין איסור מדינא וכ, אלא לשם יופי
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 íòè ïéàåøáãá,éøåîàä éëøã íåùî äéá ùçéîì àëéàã , õîù åá ùéùå 

íäéúåáàî íéáëåë úãåáò.úìòåúì åâäðù øáã ìáà , éî ìëù ïëøãù ïåâë 

 øúåî ïîåà àôåø àåäù åá øëéðù ãçåéî ùåáìî åì ùé äçîåî àôåø àåäù

åùáåìì,øúåî øçà íòè åà ãåáë íåùî ïéùåòù ïëå . ä ïëìåøîà ìò ïéôøåù 

íéëìîä4ïéàå éøåîàä éëøã íåùî åá :  

 יש לישראל להבדיל מהם מה לי בכך –ולא יגלח ' לא יגדל וכו •
 ).ז"ט(כי המדינות חלוקות במנהגם בזה , ומה לי בכך

 ).ז"ט( צריך להוסיף לאחוריו –ויניח הפרע  •

 היינו שלא יעשה צורות כמו שהם עושים או –מקומות  היבנולא  •
אבל , )ז"ט(ם עושים שלא ישים סימן לקבץ בו הרבים כדרך שה

אותם שעושים לועד שלהם להתייעץ על עסקיהם ולמשפט אין 
 ).ך"ש (5תם היכלותואיסור לבנות כתבנית א

אדומים בלבושם   שאין דרך הצנועים להיות –מלבושים אדומים  •
אבל בשעת השמד מותר , )ך"ש( צניעות ךרוצבע השחור הוא ד

 .6)ך"ש (לשנות מלבושיו כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי

ישו שלא ישתמש מהיינו ששורפים כלי תש - שורפים על המלכים  •
 ).ז"ט (בהן אחר

__________________ 
 ).ן שם"ר( שזה כבוד למלך 4
יח שנשאל אם לעשות בית הכנסת בצורה של ' ח סי"ב או"י ח"נוב' עי 5

 אני תמה למה יעשו כזה ואני חושב אולי ראו :ל"וז) octagon(מתומנה 
ובאמת אין נאה .  להםבהיכלי שרים או בבתים אחרים כזה ורוצים להדמות

ואם הוא מטעם הזה אני קורא . לנו בגלותנו להדמות ולהתקנאות בשרים
ולכן טוב הדבר שלא לחדש דבר . על זה וישכח ישראל עושהו ויבן היכלות

אבל אם הוא מטעם שבתמונה זו המקום . ממנהגים ישנים ובפרט בדור הזה
) ח לט"או(יהודה יעלה ת "שו'  ועי.רמרווח להם יותר אז אין בזה חשש איסו

שלעשות מגדל על גג בית הכנסת הוה איסור תורה משום ובחוקותיהם לא 
  .'והוה חילול ה, תלכו

שהיום שאין  א"ת הגרי"יח משו' סי' חוברת ב' תורה מציון שנה ה' עי 6
ת חתם "שו'  ועי.ם"בבגדים אדומים איסור מאחר שאין נוהגים כן העכו

 ,אילו היה תחלת מנהגו באיסור: ל"ז)  קנטחלק א אורח חיים סימן(סופר 
ולא משום  [אבל אחר שכבר נהגו ישראל לגלח, היה משום חוקי הגוים

 .תו אין בו שום נדנוד ופקפוק כלל אפילו ריח איסור אין בו, ]איסור
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)á (å íäì úåîãìå íäéùåáìîá ùåáìì êéøöå úåëìîì áåø÷ àåäù éî
ìëá øúåî:  

 מאחר שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים –מותר בכל  •
 ).ז"ט(והם ראו להתיר לקרובים למלכות 

)â (æúô øééùå ìëàù éî ìò çéðéå äîéìù úô àéáé àì åðçìù ìò ïéúé
ïçìùä : äâä äìéìä ìëàî éðéî åéìò íåùìå ïçìù êåøòì åâäðù úåîå÷î ùé

 íåùî øåñéà äæá ùéå ÷åðéú ïéìî øçîìù)ישעיה סה יא(  ïçìù ãâì íéëøåòä

 äèî êåøòì ìáàïéøéúî ùé ÷åðéúä ìæîì7:  

__________________ 
אסור לשמוח עמהם ביום אידם : ל" זץ חלק ג סימן קלג"ת תשב"שו' עי 7

כ אפילו לא היה "ז וא"ז לשאינן עובדי ע"ולא מצינו חילוק בזה בין עובדי ע
 ולהשתתף ה מן הדין לאסור להתעסק עמהם בשחיטהכבש זה קרבן הי

עמהם באכילה וגם מפני שהם מצריכים לשחוט בהמתם לפנות אל הדרום 
 השוחט להם הוא חייב מלקות משום לא תלכו ,אפילו שלא ביום אידם

  .ם"בחקות העכו
נן דדיירינן בין א) ח' ב סי"הובא במ (לדי מברונא סימן "ת מהר"שו' ועי

האומות ואינהו אזילי בגילוי הראש וחשיב כחוקות הגוים ולא מינכר 
ז "ט'  ועי.ביניהון אלא בכיסוי הראש חשוב השתא כעובר על דת יהודית

 וקא כאשר מורידים את הכובע בדווקאשהאיסור דו: ל"ג ז"ח סק' ח סי"או
אמות הוי מידת '  ומוסיף שלילך ד,'א' א סי"ח ח"מ או"וכן נקט אג(

  .)החסידות שכולם נוהגים בו
המתירים ' אפי, ) אלף קעט-אלף קעח (ז חלק ד סימן קז "ת רדב"שו 'ועי

ד מודו דאסור לעשותו בבית או בשדה דאיכא "שאר הצורות ואריה בכלל בנ
ומזלות בכל ' וכבילפי שחק הוא לעובדי כ. משום לא תלכו בחקות הגוים

ושבותם ודירתם שמציירים אותו הכוכב שעובדים בבית תפלתם ממקומות 
אם כן כל ישראל המצייר צורה כזו על פתח ביתו או על הארמש שלו ' וכו

או בכל מקום שיהיה בממשלה ההיא עובר משום ובחקותיהם לא תלכו 
יסור לבו ואינו ' שהוא מראה בעצמו שהוא תחת ממשלת השר שלהם ומה

  . בכלל יעקב חבל נחלתו
לא שייך חקותיהם אלא , ת בית יהודה חלק אורח חיים סימן ח"שו' ועי

בקום עשה שדבר שהם נוהגין לעשותו לחוקה אין לנו לעשותו אבל דבר 
שאינן עושין בידים אלא שהם נמנעין מעשייתו בשב ואל תעשה אין לנו 

חוק שלהם דכל שאינו נעשה בידים לא מיחזי מניעתו ' איסור במניעתו משו
   חוקה הואדמשום
המנהג גורע , ת לבושי מרדכי אבן העזר מהדורה קמא סימן מז"שו' ועי

נ של קהל יראים "וגרוע באיזה מקומות של מדינת גאליציען אשר גם בביהכ
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כולם , אחרונים' ש בזה בתשו"ועיניך שפיר חזו מ, נ"עושים החופה בביהכ

ע "א אה"מכ הר"תופסים לעיקר כמש, רבותינו אשר כל ישראל נשען עליהם
ויותר מזה , שנוהגים לעשות החופה תחת כיפת השמים] א"ס[א "ס' סי

שינוי ' הא, צווחו בהרמת קולם על גודל איסורים החמורים שנצמח מזה
  .מנהג להדמות לחוקת הגוים כידוע שעוברים בזה על כמה לאוין

מה שנושאין המת , ת בית שערים חלק יורה דעה סימן תכז"שו' ועי
ש טעם זה רק מיניהו ילפינן "או מאורייתא ילפינן דבמת לבעגלה כזו ל

  .ם ואסור"שפיר שייך בזה משום חוקות העכו
ק פראג שהיה "מק, סימן טז) אורח חיים(ת מלמד להועיל חלק א "שו' עי

אולי נבנתה הבית הכנסת עם , כ"בביה] כלי נגינה[שם מקדם ארגעל 
ה בעבודתם ובאמת כפי בעוד שלא היה מנהג ז, )כלי נגינה (הארגעל הזה

שוב , וכאשר נתקנה בהיתר, ששמענו עמדה בית הכנסת הלזו מזמן בית שני
אבל כאשר . ולא זזה ממקומה, ם חל עליה"לא היה האיסור חוקת העכו
, מפני שבעת נפילתה כבר הנהיגו כלי שיר זה, נפלה באמת אין מקימה עוד

  .בבתי עבודתם לשם עבודתם דוקא ואסורה, ל בארגעל"ר
ת ליד בעת ברכת המלך "ד לקיחת ס"ע, ת שיח יצחק סימן קג"שו 'ועי

עיין בספר אלה ]. ז"סק[א שם "ד המג"וע, )ז"ד ס"רפ' כבסי(שמברכים בשבת 
ה שפה לא נשתרבב "ב, מממציאי חדשות לתקן' אשר רצה א, דברי הברית

צועק ככרוכיא , א"ובמשכיל אל דל ח. ם"מנהג רע כזה נוגע לחוקות העכו
כאשר עושים כת , ?????ת באמירת גדלו"החזנים האוחזים הסעל 

  ).'ב' ח סי"ב או"ח(ת מחנה חיים "ועיין שו. החדשים
, עח מתיר' ב סי" המנחת אלעזר ח,לנטוע עצים או פרחים על קבר

  .יד אוסר' והפאר אהרן סי
ה לנו שום "ל' ותו דאפי, ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן קיח"שו' ועי

', מצע רק שהוא מנהג בכל תפוצות ישראל החרדים לדבר המקור לבימה בא
ש בדורות אחרונים "כ, בודאי אסור לשנות משום אל תטוש תורת אמך

רעה נגד פניהם להדמות לחקות הגוים , ר כל העושים בדרך אחרת"שבעוה
  .ת"משום ובחקותיהם לת "ל תו איסור גמור מה"והו, ל"ר

נוהגין בכמה מקומות להעמיד ש, ת מנחת יצחק חלק א סימן כט"שו' עי
ד "תצ' סי(א "אילנות בחג השבועות בבית הכנסת והובא המנהג הלז במג

, ם"ל דמנע המנהג הלז משום חוקות העכו"א ז"א הביא מהגר"וח, )ד"סק
אינו בכלל , ש כתב לקיים המנהג משום דכל מה שעושים משום כבוד"והד

  ז"חק לע
נכון המנהג שהיה לפנים בערי  ,ת מגדנות אליהו חלק א סימן יח"שו' עי

אשכנז שהיה השמש הולך לקרוא לבית הכנסת או היה חובט על השער 
אף שבניקל היה להם לעשות זוג ועינבל להעיר לבוא , כ"לסימן שילכו לביה

ואם עושין כן , ם ונימוסיהם"כ ומנעו מזה משום שהיה מחקות העכו"לביה
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היה שם  אבל אם אסורלהביא שם  דווקא –לא יביא פת שלימה  •
ובפתיתים לבד יש מצוה להניחם שיהא מוכן , )ך"ש(צ להסירו "א

 ).ז"ט(לעני 

אבל אם אוכלים ,  דווקא לערוך שלחן-שלמחר מלין תינוק  •
 ).ת"פ(אבל אינו סעודת מצוה כלל , )ך"ש( זה מותר ,סעודה

 אבל מותר להניח חלות על השלחן בליל שבת שיהא שם –שם  •
בודו בלחם משנה ואפילו קודם כל הלילה שהוא כבוד השבת שכ

 ).ז"ט(שבת מיד מוציאין אותן מהתנור מניחין אותן על השלחן 

  
 èò÷ ïîéñ  

                                                                                                
הרי , וא איסור גמור עיין שםי זוג הן גדולים או קטנים ה"לקרוא ולקבץ ע

  . י צלצול"כ ע"שאסור לקרוא אנשים ללכת לביה
והנה בנדון דידן הרי אין מטרת , ת מגדנות אליהו חלק א סימן יח"שו' עי

ומטרתו הוא להזכיר לכל אחד , ז"כ עי"הצפצוף לקרוא ולאסוף אנשים לביה
ות וממילא אינו דומה לחק, ש בזמנה"ואחד בכל מקום שהוא לקרות ק

כ "משא, ז שלהם"שהם מצלצלין כדי לאסוף אנשים לבוא לבית ע, ם"העכו
והוא כמו צופר שעושים כדי , כאן מטרתו אינו לאסוף אנשים אלא להזכיר

להודיע מתי הוא זמן הדלקת נרות שבת שלא פקפק על זה שום אדם 
, כ אלא להזכיר הזמן"ל לאסוף לביה"כיון שאין מטרת הצופר הנ, מעולם

ובצירוף , ם"ואין בו משום חקות העכו, ל"ד הנ"ומה לדברי הראבואינו ד
ם והוא דבר שיש בו טעם "ל שאין כוונתו להתדמות להעכו"הטעמים הנ
  .בודאי מותר

חינוך ' ועי,ב שללכת לתאטרון איסור של מושב ליצים "ז יח ע"ע' ועי
  .ה יש בו איסור של ובחוקותיהם לא תלכו"רסב שה

 רבים נוהגין לאכול בערב ראש ):סימן תקפאאורח חיים (ע "שו 'עיו
משום דרכי האמורי שהיו נוהגים ) ל"מהרי(השנה קודם עלות השחר 

  .ד"ה סק"ב תר"מ'  ועי.להתענות בערב חגיהם
ם משום טעם מסוים ולא משום דנהגו כן "העושה דבר מחוקות העכו

ואפילו אם אין , ק,ויש מתירים מהרי) יד קטנה(ם יש אוסרים "העכו
  ).@ק"ם שי"מהר(שבתו ניכרת מתוך מעשיו מח

ם לדור במקום שיאן בגדיהם "הבא ממקום שבגדיהם משונים מעכו
  ).?מ פא "אג(ם אין איסור לשנות בגדיו "משונים מעכו

כרם (הקשה על שלחן משום עין הרע יש לחוש בו משום דרכי אמורי 
 ).ו"שלמה קעח א אות יג סק
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)à (çúåìøåâá àìå íéáëåëá íéæåçá ïéìàåù ïéà8 : äâä øîàðù íåùî

)& (ä íò äéäú íéîú 'êéäìà. èëå" íéùçðîå íéîñå÷á ìåàùì øåñàã ù

íéôùëîáå9:  
ר לחולה לשאול בקוסמים  יש אומרים שמות–לשאול בקוסמים  •

א שדווקא חולה שיש בו סכנה או שבא לו חולה על "וי, ומכשפים
א אפיל ולחולה אסור בכל ענין "וי, ידי כישוף או מקרה ורוח רעה

 .)ך"ש(

)á (éïéìéçúî ïéàù åâäð10áá  'ãáå'. éåìéîá àìà íéùð ïéàùåð ïéàå 
äðáìä11 : äâäàéâ åâäð ïëìå"øá ãåîìì ìéçúäì ë"òà éë ç" ùåçéð ïéàù ô

ïîéñ ùé12. ìò êåîñé àìå äùòé àì ìæîä ãâðë àåäù òãåé íãàù äîá 

ñðä,øàáúðù åîë äéäú íéîú íåùî äæ øçà øå÷çì ïéàù àìà :  

)â (áééôî äìôð éúô øîåàä,éãéî éì÷î åà ,éøçàî éì àøå÷ éðá åà , 
êøãá å÷éñôä éáöù åà,åðéîéî ùçð øáòù åà ,åìàîùî ìòåù åà , 

__________________ 
לבאר לך איך אנו נוהגין להטיל ' שא" –) ב" ס'ח סי"או( האלף לך שלמה 8

הנה . דאין שואלין בגורלות' ך בשם התוס"גורל בקדיש וכדומה הא כתב הש
כגון אם '  מה יהיעל להבאעל להבאעל להבאעל להבאהוי על מה ששואלין בגורלות ' דע כוונת התוס

ג על ענינים דלהבא אין לשאול דכתיב "החולה או ימצא האבדה וכה' יחי
ענינים לידע אם שייך לזה או ' יס בין באלקיך אבל להפ' עם ה' תמים תהי

' ק הי"שהרי בבהמ' לזה זה ודאי מותר ואין שייך בזה לומר תמים תהי
ביום טוב ' וכן שנינו במשנה ופוסקים אין מטילין וכו' מפייסין מי שוחט וכו

מכלל דבחול שרי להטיל גורל וכן בקרא מפורש אך בגורל תחלק הארץ ואיך 
ג ליכא איסור "כ דבכה"שות דבר שלא כהוגן ובעמצוה הקדוש ברוך הוא לע

גורל כלל לכך להטיל על קדישים או כדומה לזה אין בזה מיחוש ופקפוק 
 ".כלל
ו שהאיסור היא דווקא לדעת "תתנ' א סי"ת תשובות והנהגות ח"שו'  עי9

, ואין בזה איסור, מותר לשאול' או ב' אבל אם יש לעשות הנהגה א, עתידות
ד שכל האיסור היא בדווקא עבור העתיד "תנ' וכן שם סי, ???ע"ונשאר בצ

  .ולא דבר אחר
 .דהיינו שום דבר 10

וכן במקום ) ג"תשבוה מאהבה ח(אין לדחות נישואין משום מילוי הלבנה  11
כ אות "ז חו"ח ח"שד(וכן בנישואי אלמון או אלמנה , הפסד או צרוך גדול

 ).ה"כא סק
רים הבאים מחוץ לעיר ואף שעיקר הטעם להמתין לבחו ק"ש בסמ"עיי 12

 .לסימןטוב
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òøéàù éîìåêøãì úàöì àìù ùåçéð åðîî äùåò åìàî ãçà åì , åà 
äëàìîá ìéçúäì àìù,íéáëåëáå úåôåòáå äãìåçá íéùçðîä ïëå , 

úú ìà øîåàä ïëåìéçàåä úéøçù éðîî úåáâì ,àåä úáù éàöåî , 
ø éàöåî"àåä ç, âé úìåâðøúå áøåòë àø÷ù ìåâðøú èåçù øîåàä ïëå

øåñà ìåâðøúë äàø÷ù åæ13. äâä ãéé"ðéà íà à äåöî äîì íòèä øîåà å

 äèçùì øúåî åæ úìåâðøú åèçù íúñ øîåà àìà úìåâðøúä èåçùì

âäðîä àåä ïëå ìåâðøúë äàø÷ùë:  

אבל אם ,  כל האיסור כשאומרים בפה–האומר אל תתחל  •
חושבים ובגלל הנחש נמנע מעסיקו מותר שראוי לאדם לחוש על 

 ).ת"בפ(החשש שחוששין בו הבריות 

 דווקא כאן שיש שינוי טבע הותר לו –אם אינו אומר הטעם  •
 במחבר אסור אפילו ללא אמירה כ"לעשות ללא אמירה אבל מש

 ).ך"ש(א שמותר לומר ששוחט בגלל זה " וי,)ז"ט(

)ã (ïîéñ ùé ùåçéð ïéàù éô ìò óà äùàå ÷åðéú úéá : äâä çéìöä íà

â äæ øçà 'àì åà íéîòô. ïëå åèêé÷åñô éì ÷åñô ÷åðéúì øîåì øúåî14.é "à 
æè ãáò øæòéìà äùòù åîë ãéúòì àáéù øáãá ïîéñ åì úåùòì øúåî íãàã

ïúðåäé åà íäøáà, æéïéøñåà ùéå,äá çèåáå íåúá êìåääå  'åðááåñé ãñç:  

אם מצליח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד  -יש סימן  •
התינוק או שנשא אשה סימן הוא שהולך ומצליח ואם לאו אל 

 ).ך"ש (יש לחוש שלא יצליחירגיל לצאת יותר מדאי ש

 משמע שאפילו לעשות מעשה ולסמוך עליו –פסוק לי פסוקיך  •
 ).ך"ש(לעתיד מותר דחשבי קצת נבואה 

)ä (çé íéáø÷òå íéùçð åà úåéç õá÷î ùçì éãé ìòù åäæ øáç øáåç
íéùåòøôå íéùåúé:  

ג שמכוון שלא יזיקו ומחברן למקום מדבר שלא ימצאו " אע–זהו  •
 ).ך"ש(ביישוב ויזיקו 

__________________ 
כרם (ולכן אסור לתלות על פתח ביתו חפצים מוסיימים בשביל הצלחה  13

 ).'שלמה קעט אות י
 .ע אם חולק"וצ, כ לעיל תינוק"ם מש"כך מפרש הרמב 14
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)å (èéúáùá åìéôàå åéìò ùåçìì øúåî áø÷ò åëùðù éî, ëòàå" ïéàù ô
íåìë ìéòåî øáãä15 åúòã óøèú àìù éãë åøéúä àåä ïëåñîå ìéàåä 

åéìò16:  
ז "ש' ח סי"כ באו" שאסור להרבות בשיחה כמש–אפילו בשבת  •

 ).ך"ש(

)æ (àëåäå÷éæé àìù éãë øáçì øúåî áø÷òå ùçð åéøçà íéôãåøù éî:  
 ).ך"ז וש"ט(דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש  –מותר  •

)ç (áëäìåçä ìò åà äëîä ìò ùçåìä, âë ÷åñô àøå÷ êë øçàå ÷÷åøå
äøåúä ïî,äåòì ÷ìç åì ïéà "á.àëéà àäéî àøåñéà ÷÷åø åðéà íàå . 

øúåî ìëä úåùôð úðëñ åá ùé íàå : äâäéå" àãë àìà øåñà åðéà äæ ìëã

ùìá ìáà ùã÷ä ïåùìá ÷åñôä àøå÷ùëàì æòì ïå.á åäéîå ÷÷åø øäæéì áåè 

ïéðò ìëá,äåòì ÷ìç åì ïéàù íùä ïéøéëæî íà èøôá "á:  

 ).ת"פ( כל רפואה שעושים רחוק מהחולה אסור –הלוחש  •

ומה ,  כיון שמזכיר שם שמים על הרקיקיה הוי בזיון–ורוקק  •
שנוהגים קודם ואנחנו כורעים מותר שהכל יודעים שהיא לבזיון 

 .)ז"ט(הגילולים 

 ברקיקיה ליכא אלא ף משמע שהקורא פסוק ללא שם א–שם  •
 ).ך"ש(איסורא 

י אמנם דעת הטור היא " המחבר הוא שיטת רש–כ קורא "ואח •
 ).ז"ט(כ "דהאיסור אפילו ברוקק אח

)è (äëñ åéìò ïéçéðî ïéàå ÷åñô åéìò ïéøå÷ ïéà òâôðù ÷åðéú"ú:  
 ).ך"ש(ה גדול " וה–תינוק  •

אבל במקום סכנת נפשות , ת נפשות היינו ללא סכנ–אין קורין  •
 )ז"ט(מותר 

 )é (åëïé÷éæîäî åéìò ïâäì íé÷åñô úåø÷ì øúåî àéøáä:  

__________________ 
 .א החולק"אריכות בגר' עי 15
ן שלחש שאין אנו יודעים אם יש בםה משום רפואה "מ בשם הר"ד' עי 16

יונה ' והביא דברי הר, מספק ורק אסור אותן שבדקו ואינן מועיליםמותרים 
, והמרדכי שכל לחש שאינו ידוע שהו אממוחה אסור משום דרכי אמורי

םסובר שכל קמיע אסורה אם לא שנשכו נחש ועקרב שאז כולם "והרמב
 .מותרים שלא תטרף דעתו
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)àé (éôàå øúåî åéìò ùåçììå øåæàä ãåãîì 'úáùá : äâäàá ïééòå" ç

ù ïîéñ"äå å"íéùçì øàù ä,àá ïééòå "éñ ç 'ù"øåñà òéî÷å ùçì äæéà à:  

 )ך"ש('  סעיף ז–ו "שסימן  •

 ).ך"ש(ף כה וסעיף כז  סעי-א "סימן ש •

)áé (éôà òéî÷á úåàôøúäì øúåî 'úåîù íäá ùé, àùéì øúåî ïëå 
é÷åñô íäá ùéù ïéòéî÷í, àì ìáà äìçé àìù ïâäì à÷åãå 

íäá úåàôøúäì. íé÷åñô áåúëì ìáà éìåç åà äëî åì ùéù éî 
øåñà íéòéî÷á17:  

 אסור משום שאם תפול דליקה בשבת –אבל לכתוב פסוקים  •
 ).ז"ט( ולהטריח עבורם בשבת אסור להצילם

)âé (æë éãë úåøá÷ä úéáá ïìå åîöò áéòøîù äæ íéúîä ìà ùøåã
äàîåèä çåø åéìò äøùúù:  

)ãé (çëäúéî øçàì åéìà áåùì äìåçä úà òéáùäì úà åì ãéâäì 
øúåî åúåà ìàùé øùà .éôà ïéøéúî ùéå ' åôåâ òéáùî åðéà íà åúåî øçàì

åçåø ÷ø úî ìù:  
)åè (èëä úà æçåàéò øåñà íéðìòå" øúåî äøéöé øôñ é úåùòì åìéôà

äùòî:  
 כאשר עושה מעשה בעצמו שזה 18 ולוקה–אוחז את העיניים  •

אבל כאשר הוא גורם שמעשה יעשה לבד אינו , איסור מעונן
ד אין לוקין "לוקה שזה בכלל מכשף ולאו שניתן לאזהרת מיתת ב

אלו ו,  ואלה שעושים כך בחתונות עוברים על לאו).ז"ט (עליו
ולכן מי שבידו למחות , שמבקשים שיעשה עוברים על לפני עור

 מותר ואם העושה ההוא גוי, ש שאסור להסתכל"וכ, צריך למחות
 ).ת"פ(לראות 

 דווקא על ידי חסידים ונביאים  ובתנאי –י ספר יצירה "וע •
שיתעסקו בהם בקדושה ובטהרה ולצורך קדושת השם או לצורך 

  ).ך"ש(בדורות הללו  זה אאבל לא נמצ, מצוה רבה

__________________ 
 .16הערה ' עי 17
כרם ( מותר קודם אמנם אם מראה .וזה נוגע לכל כוסם אפילו למשחק 18

 ).ז אות ב"שלמה סקל
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)æè (àì ùéå øåñà íéãù äùòîáìäáéðâä ìò íäá ìàøùéì øéúîù éî :
 äâääæá àöåéëå. âìòå"ò íúåà òéáùîù äòáùä é" ìëá ïéøéúî ùé úåîù é

ïéðò.î "íåìùá íäî íéøèôð ïðéà äæá íé÷ñåòä áåø î,åù ïë ìò øî åùôð 

íäî ÷çøé:  

  ).ך"ש( שאז אינו עושה מעשה –וכיוצא בזה  •
)æé (ãì íéøîåàå äìéîä ìéìá ìëàî éðéî íò ïçìù êåøòì íéâäåðä

øåñà ÷åðéúä ìæîì àåäù:) ò÷ ïîéñ óåñ ìéòì ïééòå"ç:(  

)çé (äìàà øñåàù éî ùé áåè çéø åì ùéù áùòá úéáä øè÷ì" äùåò ë
òø çéø øéñäì éãë ïë:  

  ).ך"ש(ר לשד י שנראה כמקט–מי שאוסר  •
)èé (åìøë úåùòì åôåëìå åøáçì ãùì øè÷îä ãáåò íåùî áééç åðåö

íéáëåë úãåáò.äúéî áééç äøåú éøáã åìéôà éùåâîàä ïî ãîåìä  :  
אבל למוד דברי , כישוף לעשות היינו שלומד עניני –הלומד  •

 לא מין לעבודת כוכבים מלמדז שה"תורה להבין ולהורות מותר כ
  ).ך"ש(

  
 ô÷ ïîéñ  

)à (æìéøùä íå÷î àìîîå åøùá ìò èøåùù åðééä ò÷ò÷ úáåúë äè
íéîùåøä íéðåòáö øàù åà åéã åà ìåçá19:  

כ שוטר במקום "ה אם כותב בצבע תחילה ואח" ה–ששורט  •
 ).ך"ש(הצבע 

 בכל מקום שיעשה כן על בשרו חייב בכל מה שיכתוב –שם  •
' ואות א, כ כתב צורת אותיות"א שאין חיוב מכות אא"וי). ך"ש(

  ).פתחי תשובה(וללא אות אסור מדרבנן , מספיק לחייב
)á (çìàà øåèô åì äùòðù åúåà åøéáç øùá ìò ïë äùåò íà" òééñ ë

øáãá:  
 ).ך"ש(לקמן סעיף יא '  עי–חבירו  •

 ).ך"ש( אבל אסור –פטור  •

__________________ 
 ).טור(ז "חייב אפילו אינו כותב שם ע 19



íéåâä úå÷åç 

11 

)â (èìåúëî ìò äì÷î øôà ïúéì øúåî:  
 שמכתו מוכיח עליו שעשה משום רפואת המכה ולא –מכתו  על •

וזה אפילו אם אפר כירה שהוא , )ך"ש(ם "משום חוקות העכו
מ מקום מכה והרושם מוכיח עליו ואפילו "שה ומקעקעת מק

 ).ז"ט(מ נשאר שם רושם המכה "לאחר שנתרפא המכה מ

)ã (îìò íùåøäøåèô çøáé àìù åãáò . àîøåñà àäéî äìéçúëìã äàøðå:  
וכאן ,  אם לא מל ולא טבל אז מותר לקעקע בו–דלכתחילה  •

 ).פתחי תשובה(מדובר שמל וטבל 

)ä (áîðéà åøùáá èøåùäàà áééç å" úãåáòì åà åúî ìò ïë äùåò ë
íéáëåë,éìëá ïéá ãéá ïéá íéáééç åúî ìòù àìà , íéáëåë úãåáòìå 

éìëá àìà áééç åðéà:  
 ).ך"ש( ולא ממלא את המקום בצבע –השורט  •

 ).ך"ש( בשביל מתו –על מתו  •

)å (âî äèéøùå äãéãâúîä éðôá àìù åìéôà øåñà úî ìò . øòö ìòå

éøù øçà:  
 ).ך"ש(כ אסור "א שצער אחר ג" וי–צער אחר  •

)æ (ãî ãò åøùá ìò åãéá äëî íà ìáà äèéøù à÷åãã øîåàù éî ùé
 øúåî úúåù åîãùäîøñåàù éî ùéå:  

אבל אם עושה בשביל ,  אם עושה על המת–ויש מי שאוסר  •
  ).ך"שז ו"ט(התורה מותר 

)ç (åîä èøùîä 'ä ìò åà ãçà úî ìò úåèéøù ' úçà äèéøù íéúî
ä áééç':  

)è( æîùàøá íå÷î ìëá úîä ìò åùàø øòùî ùìåúù àåä äçø÷, ïéá 
íñá ïéá ãéá, åøåòéùå çîøòéù àìá éåðô ñéøâë åùàøî äàøéù éãë, 

èîéå"úåøòù éúù à, ðéôà àëéà àøåñéàã øîåàù éî ùéå 'à øòùá':  
 ).א"רע( משום חצי שיעור אסור מן התורה –' אפילו שער א •

)é (àðä ìò úçà äçø÷ çø÷ ' åðéà íéúîúçà àìà áééç, íà ìáà 
ä çø÷ 'à úî ìò úåçø÷ 'åà ìë ìò áééç"à:  

)àé (áð åøéáçå åøéáç øùáá èøùîäå åøéáç ìù åùàøá çøå÷ä
òééñî,íé÷åì íäéðù íéãéæî íäéðù íà , ãéæîä ãéæî ãçàå ââåù ãçà 
ä÷åì:  
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)áé (âðåçø÷é ìáá úåøäæåî íéùðä íâ : äâäåèøùé ìáá ïëù ìëå, ùéå 

ùìúú àìù íøéäæäìäçø÷ éãéì äðàáú àìù úî ìò ïäéøòùá äð, ïëå 

äèéøùá :  
  

 àô÷ ïîéñ  
)à (ãð éçìì åøåáéç íå÷î àåä ùàøä óåñ íéúù íä ùàøä úåàô

ìàîùîå ïéîéî:  
 ).ך"ש( אצל האזן - מימין ומשמאל  •

)á (äðíò ùàøä ìë çìéâù ïéá ãáìá úåàôä çìéâù ïéá áééç úåàôä:  
)â (åð øòúá àìà áééç åðéàæðá íéøñåà ùéåéøôñîí ùéå øòú ïéòë 

äéøáãì ùåçìí:  
 .20)ך"ש( שגוזז במספרים סמוך לבשר –כעין תאר  •

)ã (çðøáãá òééñ íà áééç ó÷éðä íâ,åôé÷äì åéìà åîöò äèîù , 
èðòà àëéà àøåñéà ìáà"òééñ àìù ô, ó÷éð úåéäì øåñà êëéôì 

íéáëåë ãáåò éãé ìò åìéôà:  
)ä (ñ÷ä úà óé÷îäáééç ïè :àñúà óé÷äì øúåî ìáà åà íéáëåë ãáåòä 

äùàä úà, áñøáãá íé÷ôúñî ùéå. âñ ãáåòä ïî ó÷éð úåéäì øúåî ïè÷å

íéáëåë.  

 ).ך"ש( ואינו עיקר –ויש מסתפקים  •

ם " קשה שיש איסור על האבא של אמיר הלעכו–וקטן מותר  •
 ).ת"פ(ולקטן אין שום איסור 

)å (ãñäô÷ä úåöîá äðéà äùà,éå " óé÷äì úøúåîù éô ìò óàù à
 äùàø úàôïè÷ àåä åìéôàå ùéàä ùàø úàô óé÷äì äøåñà:  

 ).?א"רע (–אפילו  •

)æ (äñíéùðàë ùàøä úô÷äá íéáééç íéãáò:  
__________________ 

ב כדי לכוף "על פי משנה בנדה דף נב ע, ד סי קיג אות ה"י ח"מנח' עי 20
נזיר שגלח שערה אחת : ל"א וז"ה הי"ם נזיר פ"י רמב'וע, ראשן לעיקרן 

בין בתער בין בזוג והוא שקצצה מעיקרה כעין תער וכן אם תלשה לוקה 
בידו לוקה אחד המגלח ואחד המתגלח שנאמר תער לא יעבור על ראשו 

 :ואם הניח ממנו כדי לכוף ראשה לעיקרה אינו לוקה שאין זה כעין תער
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,  שכל הסיבה שנשים פטורות מאחר שאין להם זקן–כאנשים  •
 ).ך"ש(ולעבדים יש זקן 

)ç (ùàøä úô÷äá ïéøåñà ñåðéâåøãðàå íåèîåè:  
 ).ך"ש( מספק –אסורים  •

)è (åñøòù ãâðëî äàôä øåòéùïæåàä ïî äèîì ãòå åúçãô ìòù 21 
íù ãøôúîå àöåé ïåúçúä éçìäù íå÷î, òâú àì äæ íå÷î áçåø ìëå 

ãé åá:  
 ).ת"בפ(ולתלוש שערות מותר ,  אבל לסרק את הפאות–לא תגע  •

)é (æñøòúá àìà ï÷æä úàô úúçùä ìò áééç åðéà, íéøôñîá ìáà 
øòú ïéòë åìéôà øúåî : äâäçñîå"ôñîá ïéøôúñîùë íéøäæð î íéø

ïåúçúá àìå úåøôñîä ïî ïåéìòä ÷ìçá çåìéâä ó÷éä äùòéù, ìëä äùòé ïô 

øòúë éåäå ïåúçúä ÷ìç íò. èñ äæá ùåçì ïéà ïåøâä úçúã äàøð åäéî

úåàôä íå÷î ø÷éò åðéàå ìéàåä:  

וכן באבן ). ת"בפ( ואפילו אם השערות מאד קטנות –אלא בתער  •
  .22)שם(אבל במשחה מותר , חד

__________________ 
 חמש פאות יש לו לזקן אחד - מכאן שתיםה "א ד"י מכות דף כ ע"רש' עי 21

ן מקום שלחי התחתון יוצא ומתפרד שם ושם נקרא פאה למטה מן האוז
בחודו של לחי שבולט לחוץ ששם מתחלת הזקן וכל מה שלמעלה עד 
הצידעא בכלל פאת הראש היא ושתי השיבולות כל אחד מהן לסוף הלחי 
ונקרא פאה ואחת מלמטה שיער שבין השיבולת באמצע הסנטר שלועזין 

  .ן"מנט
 רבנן פאת ראשו סוף ראשו ואיזהו סוף ראשו תנו: ל"ב ז"כ ע' שם בגמ' ועי

 .זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו
פשוט הוא דאם מעביר אבן על זקנו שהוא : ל"פא ז' ד סי"י יו"נוב' עי 22

אסור דגם חודו של האבן חותך השער וכל שחותך השער סמוך לעיקרן הוי 
ח הטיט אין אמנם במשיחה שעושין כעין טי. גילוח שיש בו השחתה ואסור

ש לעיל ואף על פי כן לאותן שמגלחין על ידי טיחת "זה גילוח ומותר כמ
כ "ם ונשאר הטיט הזה על פניהם עד שנתייבש ואח"טיט הזה של סיד ואויר

גוררים את הטיח הזה מעל פניהם אני מזהיר אותם תמיד שלא לגרר הטיח 
ו השחתה הזה בסכין או בשאר דבר חד דבקל יכולים לבוא לגילוח שיש ב

י הגירור בכח יחתוך הסכין או הדבר חד השער אשר לא שלט בו טיח "שע
הזה והוי כמו תער לכן יטלו קיסם או כלי עצם חלק לגרר בו שבזה אין 

 .חשש חיתוך שערות כלל
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)àé (òä ï÷æä úåàôä í 'úåòãä íäá åáøå, íà àöé íéîù àøé êëéôì 
ììë åð÷æ ìë ìò øòú øéáòé àìå íìåë. àòïåøâä úçú åìéôàå:  

  ).ז"ט( כולל השפם –על כל זקנו  •
)áé (áòåúéçùäì úøúåî ï÷æ äì ùéù äùà, ï÷æ úúçëùäá äðéãå 

ùéàä ùàø úô÷äá äðéãë ùéàä :  
  

 áô÷ ïîéñ  
)à (âòäúéá øòù øéáòî ääåøòä úéáå éçù, ïéòë íéøôñîá åìéôà 

øòú23,úåãøî úëî åúåà ïéëî åéä . ãòãá" ïéøéáòî ïéàù íå÷îá à
íéùð àìà åúåà,íéùð ïå÷éú åîöò ï÷úé àìù éãë . íå÷îá ìáà 

íéùðàä íâ åúåà ïéøéáòîù,åúåà ïéëî ïéà øéáòä íà  : äâääò åìéôàå

çúëì éøù äìéëá íéòðîð íéøáçä ÷ø"òå î"ð÷ ïîéñ ì"å : øéáòäì øúåîå
ùòø øàùíå÷î ìëá íéøôñîá íéøáà :  

 ).א"רע(א דווקא יהודים "וי, א היינו גוים" י–גם האנשים  •

ח "וי, )ך"ש( כעין תער אבל תער עצמו אסור –אברים במספרים  •
  ).ז"ט(שבתער מותר 

)á (åòåáù øòéù ìë çìâîù éî24é åéìâø ãòå åùàøî " åì øúåîù à
äåøòä úéáå éçùä úéá ìù íâ çìâì:  

ינו מראש גופו עד סוף גופו שהרי לעיל קפא מבואר  הי–מראשו  •
  .)ך"ש(ר לגלח את הראש שאסו

)â (æòåøéùäì éãë äåøòä úéáå éçùä úéá øòùá åãéá êåçì øåñà, 
åøéùäì åãâáá êåçì øúåî ìáà:  

)ã (çòúéáå éçùä úéáá ïéèèç åì ùéù éî  øòùä ãöî øòèöîå äåøòä
åøéáòäì øúåî:  

)ä (èòë ùéàä éãò äùà äãòú àì åà úôðöî äùàøá íéùúù ïåâ
 ïåéøù ùáìú åà àáåë åá àöåéëå íå÷îä âäðî éôì ùéàä éùåáìîî

àåää.ùéàë äùàø çìâúù åà .äùà éãò ùéà äãòé àìå , ïåâë 

__________________ 
 ).י בשם הראשונים"ב(אבל שלא כעין תער מותר  23
 .לרפואה 24
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íéðåòáö éãâá ùáìéù,íéìëä íúåà ïéùáåì ïéàù íå÷îá áäæ éìçå , 
íéùð àìà éìçä åúåà ïéîéùî ïéàå : äâäøåñà íéãâáä ïî ãçàá åìéôàå 

àùá íéøëéðù éô ìò óàäùà åà ùéà àåäù íäéãâá ø,  ñåðéâåøãðàå íåèîåè

äùàë óèòúäì íéøåñà:  

 המשוט אסור אבל אם עושה כן מפני הח רק דרך קי–לא תעדה  •
, ויש מתירים משום שמחת פורים. הוא צנה או גשמים אין איסור

כל המחלוקת היא רק , )ז"ט(ויש אוסרים , וכן משום שמחת חתן
 אלובש בגדי אשה עד שאינו ניכר שהוי אשה אבל אם בתיקונ

  ).ך"ש(איש או איפכא בכל ענין אסור 
) å ( øåñà ùéàì àì íåùî úåøåçùä êåúî ïáì ãçà øòù åìéôà è÷ìì

 òåáöì ùéàì øåñà ïëå øáâ ùáìéåéäéù úåðáì úåøòù åìéôà úåøåçù 
úçà äøòù.éàì øåñà ïëå äàøîá ìëúñäì ù òå"ð÷ ïîéñ ì"å:  

 ).ז"ט(ל איפכא מותר ב שזה נוי אשה א–ת לבנות שערו •

אבל אם אנשים ,  במקום שאין אנשים מסתכלים–במראה  •
  ).25א"רע(וחברים נמנעים , מסתכלים אין איסור

  
_________________ 

, א"א ה"ז פי"ם ע"רמב, )'ג אות ח"פרק י' פרשתא ט(ספרא אחרי מות  א
 .ג"ה

ז "י ע"ג ורש,א מ,ז פ"מ ע"ם פיה"י רמב'וע, א"ז דף כט ע"ם שם וע"רמב ב
 .ה בלוריתו"א ד"דף ח ע

 .ב"א וסוטה דף מט ע"ק דף פג ע,ב ג
 .א"רנ' ק סי"וגם בפסקי מהרי, ח"ק שורש פ"ית מהר"שו ד
 .ה ישראל"ב ד"ז דף ב ע"ן ע"ר ה
 .ב"א וסוטה מט ע"ז דף פג ע"ע' ועי, ג"א ה"ז פי,ם ע"רמב ו
 .א"סנהדרין צב ע ז
 .ה כלדאי"ב ד"שבת קנו ע' י שם ותוס"ב ורש"י פסחים קיג ע'ע ח
 .ז"א ה"ז פי"ם ע"רמב ט
 .ג"רפ' ן סי"תשובות המיוחסות לרמב י

 .ק קלו"סמ יא
 .ב"סנהדרין דף סה ע יב
 
 

__________________ 
 .א קנו סעיף ב"כרמ 25
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 .ב"שבת סז ע יג
 .קיא' ל סי"ת מהרי"שו יד
 .ה"א ה"ז פי,ם הלכות ע"רמב טו
 .ב"מחולין צה ע, ד"א ה"ז פי"ד הלכות ע"ראב טז
 .ם שם"רמב יז
 .א,סנהדרין סה ע יח
 .א"סנהדרין קא ע יט
 .א"א הי"ז פי"ם ע"רמב כ

 .א"סנהדרין סה ע כא
 .ב"א הי"ז פי"עם "א ורמב"סנהדרין צ ע כב
 .א"סנהדרין קא ע כג
 .שם' י בסנה"רש כד
 .ב"א הי"ז פי"ם ע"רמב כה
 .ב"שבועות טו ע כו
 .ב"סנהדרין סה ע כז
 .שלד ושלה' יראים סי כח
 .ב"סנהדרין סה ע כט
 .י"ב ל

 .ב"סנהדרין סז ע לא
 .'ח' סי' ש סנהדרין פרק ז"רא לב
 .ד"ה קנט ע"ז ח"ירוחם ני' ר לג
 .ד"עה קנט "ז ח"ירוחם ני' ר לד
 .ד"ה קנט ע"ז ח"ירוחם ני' ר לה
 .א"סנהדרין סה ע לו
 .א"מכות כא ע לז
 .ז יב יא,ם ע"רמב לח
 .א"מכות כא ע לט
 .ט"תוספת מכות פרק ג ה מ

 .דעת עצמו, דרכי משה מא
 .ב"מכות כ ע מב
 .תרומת הדשן סימן רפו מג
 .ן תורת האדם"רמב מד
מה

 .ש בטור שדמ"רא 
 .ב"מכות כ ע מו
 .א"מכות דף כ ע מז
 .ו"ב הט"ז פי"ם ע"רמב מח
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 .'ב וג' ג סי"ש מכות פ"רא מט

 .צג' ק סי"ש מו"רא נ
 .א"מכות דף כ ע נא
 .ז"ב הט"ז פי"ם ע"רמב נב
ש "א ורא"ף קידושין דף טו ע"ריט' ז ועי"א סוף ה"ירושלמי קידושין פ נג

 .ס' שם סי
 .א"א ודף כא ע"מכות דף כ ע נד
 .א"ב ה"ז פי"ם ע"רמב נה
 .ו"ב ה"ז פי"ם ע"רמב נו
 .ב ג' ג סי"ש מכות פ"רא נז
 .ב"מכות דף כ ע נח
 .ה אקפי"ב דף"מ דף י ע"וכן בב, ה ועל הזקן"א ד"שבועות דף ג ע' תוס נט
 .'ב וג' ג סי"ש שם פ,ורא, א מכות"ף ד ע"ב ורי"נזיר דף עז ע ס

 .שם סא
  סב
 .&ב"ן מכות דף רצד ע"ר סג
 .'ב וג' ג סי"ש שם פ,ורא, א מכות"ף ד ע"רי סד
 .ב"הב ,ז פי,ם ע"רמב סה
 .י"ב סו
 .ו"ב ה"ז פי,ם ע"רמב, א"א ודף כא ע"מכות כ ע סז
 .ה"רצ' תרומת הדשן סי סח
 .מ"ד סט

 .'ב ג' ג סי"ש מכות פ"רא ע
  עא
 .א"קידושין לה ע עב
 .ח' ש יבמות פרק מצות חליצה סי"רא עג
 .ט"ב ה"ז פי"ם ע"רמב עד

 .ה רואה"ב ד"ז ט ע"ן ע" רעה
 .ח' ש יבמות פרק מצות חליצה סי"רא עו
 .א"יר נט ענז עז
 .רעא' ה סי"א ח"ת הרשב"שו עח
 .י"ב ה"ז פי"ם ע"רמב עט


