
               פירוט כרכים טוש"ע החדש שירת דבורה-הבהירבס"ד

הזמנההלכותחלק/סימניםכרךמק"ט

הנהגת הבוקר, ציצית, תפיליןאו"ח א' סי' א-מהא'1501

ברכת השחר, ק"ש, תפלהאו"ח  ב'סי' מו-קכזב'1502

נשיאות כפיים, נפילת אפיים, קריאת התורה, בית הכנסת, נט"י הנוהגים בסעודהאו"ח ג' סי' קכח-קעחג'1503

בהמ"ז, ברכת הפירות, עד צניעותאו"ח ד' סי' קעט-רמאד'1504

שבתאו"ח ה' סי' רמב-שהה'1505

שבתאו"ח ו' סי' שו-שדמו'1506

עירובין ור"חאו"ח ז' סי' שמה-תכחז'1507

פסחאו"ח ח' סי' תכט-תצדח'1508

יו"ט, חול המועדאו"ח ט' סי' תצה-תקמחט'1509

ת"ב, תענית, ראש השנה, יום כיפוראו"ח י' סי' תקמט-תרכדי'1510

סוכה, לולב, חנוכה, פוריםאו"ח יא' סי' תרכה-תרצזי"א1511

שחיטה, כיסוי הדםיו"ד א סי א-כחי"ב1512

טריפותיו"ד ב סי כט-סי"ג1513

יו"ד ג סי סא-פוי"ד1514
מתנות כהונה, אבר מו החי, בשר שנתעלם מן העין, חלב, דם מליחה, בהמות וחיות טהורות, דברים 

היוצאים מן החי, סימני העוף, דגים, תולעים, ביצים

בשר בחלב, תערובותיו"ד ד סי פז-קיאט"ו1515

מאכלי עכו"ם, יין נסךיו"ד ה סי קיב-קלחט"ז1516

עבודת כוכבים, רבית, חוקות עכו"םיו"ד ו סי קלט-קפבי"ז1517

נדהיו"ד ז סי קפג-רי"ח1518

מקואות, נדרים, שבועותיו"ד ח סי רא-רלטי"ט1519

יו"ד ט סי רמ-רצבכ'1520
כבוד אב ואם, כבוד רבו ותלמיד חכם, תלמיד חכם, תלמוד תורה, צדקה מילה, עבדים, גרים, ספר 

תורה, מזוזה, שלוח הקן

חדש, ערלה, כלאים, פדיון בכור, חלה, תרומות ומעשרות, מתנות ענייםיו"ד י סי רצג-שלגכ"א1521

נדוי וחרם, בקור חולים, קריעה, אבילותיו"ד יא סי שלד-תגכ"ב1522

פריה ורביה, אישותאבהע"ז א סי א-כהכ"ג1523

קידושיןאבהע"ז ב סי כו-סהכ"ד1524

כתובותאבהע"ז ג סי סו-קיחכ"ה1525

גיטיןאבהע"ז ד סי קיט-קנדכ"ו1526

מיאון יבום חליצהאבהע"ז ה סי קנה-קעחכ"ז1527

דייניםחו"מ א סי א-כזכ"ח1528

עדות, הלוואהחו"מ ב סי כח-נזכ"ט1529

המשך הלוואהחו"מ ג סי נח-עדל'1530

טוען ונטעןחו"מ ד סי עה-צול"א1531

גביית מלוה, גביית חוב מהיתומים, אפותיקי, עושה שליח לגבות חוב, הרשאה, ערב, חזקת מטלטליןחו"מ ה סי צז-קלטל"ב1532

חזקת קרקעות, נזקי שכנים, שותפים בקרקע, חלוקת שותפות, מצרנותחו"מ ו סי קמ-קעהל"ג1533

שותפים, שלוחין, מקח וממכרחו"מ ז סי קעו-רדל"ד1534

המשך מקח וממכר, אונאה ומקח טעותחו"מ ח סי רה-רמל"ה1535

מתנה, מתנת שכיב מרע, אבידה ומציאה,פריקה וטעינה, הפקר ונכסי הגרחו"מ ט סי רמא-רעהל"ו1536

נחלות, אפוטרופוס, פקדון, שומר שכר, אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות, שכירות פועלים, שאלהחו"מ י סי רעו-שמזל"ז1537

גניבה, גזילה, מאבד ממון חבירו בידיו ומוסר ומלשין, נזקי ממון, חובל בחבירוחו"מ יא סי שמח-תכזל"ח1538

                      כתובת______________________________________שם החנות______________________
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