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תוכן הענינים

מפני החשד - הקדמה

פתח דבר

דברים האסורים מפני החשד

יח מפני חשד בזנות    א:  

יח כניסה לחורבה     :1  

יח הטמנת תפילין     :2  

יט יציאה יחידי בלילה     :3  

כא לצאת מבושם לשוק     :4  

כב נתינת צדקה בסתר לאשה     :5  

כב איסור על אשה להיות בלא בעל     :6  

כג איסור לאשה לקנות עבדים     :7  

כד לא תחבול בגד אלמנה     :8  

כה אלמנה לא תגדל כלב     :9  

כו 10:  לא ידור תלמיד חכם בחצר אלמנה    

כז 11:  זהירות מגרימת חשד לאדם באשתו    

כט איסור עשיית רצועות תפילין אדומות    ב:  

ל מעבר מאחורי בית הכנסת   ג:  

ל חיוב טלית שאולה בציצית לאחר שלשים יום   ד:  

לא נטילת ידיים לסעודה   ה:  

לה חשד בחילול שבת    ו:  

לה כניסת פועלים לעיר בערב שבת     :1  

לו התחלת מלאכה בערב שבת והיא נעשית בשבת     :2  

לח הטמנה בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל      :3  

לט הוצאת גמלים לשוק בשבת     :4  

מ איסור יציאה בסנדל יחיד     :5  

מא איסור יציאה בשריון, קסדא ומגפיים     :6  



תוכן העניניםי

מב מסירת מלאכה האסורה על ישראל לגוי     :7  

מד גוי העושה מלאכה לעצמו בבית ישראל בשבת     :8  

מו נשיאת כפיים במנחה ביום כיפור   ז:  

מח נר חנוכה   ח:  

נ קימה בפני תלמיד חכם    ט:  

נא עיסת ארנונה   י:  

נב יא:  עקירת נטיעה שנטעוה בשביעית   

נה דינים שנאמרו במקדש מפני החשד   יב:  

נה שריפת פסח שנטמא     :1  

נו כהנים שנטמאו     :2  

נח חשד בגבאי צדקה    יג:  

סב חשד על המתחייב ליתן צדקה   יד: 

סד טו:  מוכר פיקדון לא ימכרנו לעצמו  

סה טז:  משכיר משכון  

סז התרת נדר בפני המודר   יז:  

פא ביטול קול על אשה שהתקדשה    יח:  

פג יט:  חשד על דיינים ועל עדים  

פט חשד בראיית בכור   כ:  

צ מקום שהחשד נעלם   כא: 

צ מפני החשד בעבודה זרה   כב: 

צ הליכה לעיר שיש בה עבודה זרה     :1  

צא חשד שנהנה מדמי עבודה זרה     :2  

צב עד היכן מגיעה חובת הזהירות מפני החשד בעבודה זרה      :3  

צו שינוי חזקה מפני חשד    כג: 

ק חשד באיסורים דרבנן    כד: 

קג חשד על רבים    כה: 

קח כללים בחשד    כו: 



יא תוכן הענינים

קיא מפני מראית עין - הקדמה  

קיב שבת    א:  

קיב דברים שנאסר להוציאם בשבת מפני מראית העין     :1  

קיג שימוש באילן בשבת     :2  

קיד השכרת מרחץ לגוי     :3  

קטו יום הכיפורים    ב:  

קטז שמיני שהוא ספק שביעי בסוכות    ג:  

קיז פסח    ד:  

קיז אפיית מצה כשערב פסח חל בשבת     :1  

קיט הרחקת חמץ ממצה     :2  

קיט מילה   ה:  

קכ כלאים   ו:  

קכב שביעית   ז:  

קכג ערלה   ח:  

קכה תרומה גדולה   ט:  

קכז ריבית   י:  

קכח יא:  לא תחסום  

קל יבום    יב: 

קלב מים שאובים במקווה    יג:  

קלג בן פקועה   יד:  

קלד טו:  דם דגים מכונס  

קלו דם אדם שפירש   טז: 

קלו בשר שחתכו על גבי כיכר   יז:  

קמ בשר בחלב אשה   יח:  

קמא יט:  חלב שקדים  

קמה מראית עין וחשד  

קנב מראית עין וגזירה  
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קנד האם איסור מפני מראית העין משתנה מזמן לזמן  

קנז חדרי חדרים  

קסח איסורים שגם רב מודה בהם שלא נאסרו בצנעא  

קעב חשש מראית עין רק בחדרי חדרים  

קעב היתר בצנעא לצורך  

קעג אין מראית העין אטו מראית העין  

קעה מראית עין וחשד בפני בני עיר אחרת ולא בפני בני עירו  


