
  2'  דף מס-שמחות 

  

  שמ' הלכות קריעה ס

  

  .ק"סוגיות עיקריות בנושא קריעה במסכת מו

  ב"דף כ ע  

  א"דף כב ע  

  א"דף כד ע  

  ב"ע-א"דף כו ע  

  

  ב   "   טור דף רפז עט- סעיפים א  

  ".   ר עד"ת"ה "ס  ד' א עמ"תוה

  .ה ולענין קרובים"נה ד' עמ                                          

  .ש אות נט"רא, נא והלאה' א עמ"ב   תוה-               דף רפח א    

  

  נח-נז' א עמ"ן תוה" רמב-א "  טור דף רפט עיג- סעיפים ט  

  .ש אות מג"                               רא

  

  .רא' עמ, סד' עמ, נח' א עמ"א   תוה" רצ ע-ב "  טור דפים רפט עכ-סעיפים יד  

  

  .א" רצא ע- ב "רצ ע טור דפים כו- סעיפים כא  

  ש אות עא"רא, סב-א עמודים ס"ן תוה"               רמב

  ב"ק דף כו ע"א על מו"ש וריטב"רא' תוס, י-ט' ח הל"ם פ"               רמב

  

  ) ה והא"ד(סג -סב' עמ, א"ב  תוה"      טור דף רצא עהמשך     

  סו' א עמ"א  תוה"               טור דף רצב ע

   

                                                                             

  הערות              

  רפו' ד עמ"יחוה דעת ח.  'ח אות ו" עיין גשה- זמן הקריעה 

  . שם אות טו-י אחר "קריעה ע

  .פח' ילקוט יוסף עמ.  מ שם אות כד"קריעה בחוה

  .        נו' ד ס"יחוה דעת ח, עא-סט'  עיין ילקוט יוסף עמ- ת שנשרפה "קריעה על ס

  .  עיין נשמת אברהם על אתר-קריעה בשעת יציאת נשמה 

  

  

  



  3'  דף מס-שמחות 

  

   שמז- שמא ' הלכות אונן והספד ס

  

  שמא' ס

  .א"דף יח ע" לא חיישינן"ב החל מהמשנה עד "ברכות דף יז ע  

  .ף על אתר ורבנו יונה"רי.  ג- ש אותיות א"אר', תוס, י"רש    

  )עד- סט' א עמ"תוה(     

  ".ר העוסקים בהספד"ת"א "דף יט ע    

  .נה- ש אותיות נד"ורא' ב ושם בתוס"ק דף כג ע" מו-סוגיא מקבילה   

  א"ירושלמי ברכות  דף כב ע  

    

  .שמא' ע ס"י ושו"טור וב    

  .'קנג סוף ג' א ס"וחכמ, א"רי' ת ס"נובי    

  .כב- כ, ו-ש אותיות ה"ערוה    

  .רמת רחל אות מה, ה"ת ציץ אליעזר ח"שו    

    

  

  שמד -שמב' ס

  ע"י ושו"טור וב    

  

  

  ה"שמ' ס

  פה-פג' א עמ"תוה    

  ע"י ושו"טור וב    

  שכו' ס ס"ת חת"שו    

  

  

  שמז- שמו' ס

 .ע"י ושו"טור וב    


