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מלתה עניינים

מפתח עניינים1 

המפתח מחולק למספר תחומים ותתי-תחומים המכילים ערכים המסודרים לפי סדר אלפביתי.   1
מספר מודגש מפנה לעיון המתחיל בעמוד זה, ובו אותו ערך מוזכר ונידון בהרחבה.

המקדש

מהות המקדש 

השראת שכינה

54, 31 חלקי המקדש 

42 במשכן 

70 בבית שני 

23 בקרבנות 

93 אורים ותומים 

31 מצוות בניין המקדש 

235 ,70 ,31 ,24 משכן 

37 ,34 שילה, גלגל, נוב וגבעון 

36 קדושה זמנית וקדושת עולם 

32 ,24 תפילה במקדש 

מרכיבי המקדש

ארון  31, 96

396 ,53 ,38 ,31 אש התמיד 

היכל

347 ,273 קדושתו 

65 כלי ההיכל 

47 פתיחת הדלתות 

333 הכנסת דם 

228 ,212 אבני היכל 

271 ,220 ,80 כיור 

319 ,248 ,71 מזבח הקטורת 

מנורה

65 ,32 ככלי היכל 

396 ,272 ,78 הדלקת הנרות 

53 נר מערבי 

קודש הקדשים

38 מצוות בנייתו 

347 ,319 עבודת יום הכיפורים 

347 הכנסת דם 

65 ,59 ,32 שולחן 

תפקוד

אכילת מזבח 

327 אופן ההקטרה 

376 בקומץ 

202 בקטורת ובעולה 

235 במנחה פסולה 

319 קידוש וטיהור המזבח 

38 ,31 ראייה )עלייה לרגל( 
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מלתהות

כללים, מצוות ואיסורים

איסורים

162 איסורי הנאה )הגדרתם( 

345 בל תשחית 

345 בל תשקצו 

159 ,138 חמץ 

287 טריפה 

287 ,277 נבילה 

כללים

124 היזק שאינו ניכר 

263 חביבה מצווה בשעתה 

904 לאו שאין בו מעשה 

402 ,28 מצווה הבאה בעבירה 

399 ,391 ספק טומאה 

385 ,278 ,234 רובו ככולו 

419 ,161 ,153 שליחות 

425 תוך כדי דיבור 

מצוות 

250 ,75 ,40 ביכורים 

151 ,136 ,134 מחצית השקל 

35 מינוי מלך 

89 מצוות בגדי כהונה 

365 מצֹות )מועד אפייתן( 

363 קידוש )על היין( 

364 קצירת העומר 

137 תפילת מוסף 

עבודת הקרבנות

פעולות ההקרבה

זריקה 

373 ,353 ,321 ,300 מטרתה 

330 ,308 שלא במקומה 

חיתוך הוורידים

424 ,293 ביחס לשחיטה 

282 בחולין ובקדשים 

305 בקבלת הדם 

267 החלת קדושה 

מליקה

291 ,63 ,57 ביחס לשחיטה 

260 הצורך בכהן 

415 של מחוסר איבר 

353 ,305 קבלת הדם 

שחיטה

358 ,353 מטרת השחיטה 

266 ,258 השחיטה כמקדשת 

294 ,267 הוצאת הדם 

409 החלת פסול 

232 ‘מעשה רבה’ 
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277 ,258 ,234 סכין השחיטה 

277 חולין וקדשים 

47 הזיקה להיכל 

382 תרומת הדשן 

תהליך ההקרבה

161 אם עלה לא ירד 

בעלים

25 כוונת הבעלים 

359 ,356 לשם בעלים 

 397 ‘הותרה’ ו’דחויה’ 

427 ,409 לשמה 

438 ,430 לשמו ושלא לשמו 

427 ,355 סתמא לשמה 

366 ,48 עבודה ביום 

281 ,258 קידוש הדם 

402 ,397 ,370 ,302 ריצוי ציץ 

דינים שונים

במה 

26 תכלית ההקרבה 

259 ,232 מנחה בבמה 

103 ,40 ,37 איסור במות 

280 ,61 ,58 דין ‘צפון’ 

כהנים

22 אכילת הכהנים 

372 זכייה בבשר 

374 טהרתם 

260 תפקידם במליקה 

ריח ניחוח

355 ,28 משמעות הלכתית 

359 ,23 משמעות מילולית 

25 משמעות מחשבתית 

פסולים

פסול בתהליך ההקרבה

333 הכנסת דם להיכל 

338 שוגג ומזיד 

349 לקודש הקדשים 

פסול יוצא

260 בדם 

67 בלחם הפנים 

350 ביום הכיפורים 

פסול לינה

74 בלחם הפנים 

271 בכיור 

366 בראשו של מזבח 

פגם יסודי בקרבן

פסולי המוקדשין

340 בקרבנות שונים 
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416 מום בעוף ובמנחות 

135 ,25 קרבן שמתו בעליו 

222 ,110 קדושתם 

402 ,397 פסח הבא בטומאה 

פסולי מחשבה

25 מחשבת עובד ומחשבת בעלים 

מחשבת פיגול

409 יצירת הפסול 

433 אופי הפסול 

306 קרבן מפוגל 

 149 הגדרת האוכל בפיגול 

423 ,294 בחצי מתיר 

368 ‘מתירים’ שנתפגלו 

מחשבת שינוי בעלים

141 בקרבן ציבור 

141 לשם נכרי 

356 בהקטרה 

437 ,429 עקירה בטעות 

קדושה

הקדשה וחילול

118 ,111 הקדש עילוי 

287 ,255 ,231 ,213 הקדשה בפה 

חילול הקדושה 

215 בסוגי הקדושות 

165 מעילה 

 173 קונמות )נדרים( 

52 באו פריצים וחיללוה 

כלי שרת

256 ,217 ,120 ,75 קדושתם 

245 ,231 החלת קדושה על ידם 

מעילה 

19 חומרתה 

155 ,127 יסודותיה 

181 סוגי הקדשים 

129 חרמי כהנים 

167 ,129 קונמות )נדרים( 

227 בגדי כהונה 

207 אובייקטים שונים  

191 ,155 תשלומי מעילה 

381 ,256 נעשית מצוותו 

פדיון הקדש

214 ,115 ,107 חיוב חומש 

207 קדשים שונים 

241 בעלי מומים 

169 ביחס למעילה 

מושגי הקדושה

קדושת דמים

207 ,167 ביחס לקדושת הגוף 

124 פקיעתה במרידה 

159 מעילה 
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קדושת הגוף

107 בעלותם 

281 ,245 ,231 החלת הקדושה 

167 ,159 מעילה 

195 תשלומי מעילה 

קדשי ‘מזבח’ ו’בדק הבית’ 

207 הגדרת המושגים 

107 בעלות 

181 ,160 מעילה 

195 תשלומי מעילה 

מרכיבי הקרבנות

אימורים 

299 האימורים והדם 

353 ההקטרה ושאר העבודות 

368 ,186 מעמד האימורים 

201 ,23 משמעות הקטרתם  

370 נאבדו או אבדו 

299 ,283 דם 

423 ,376 ,232 ,73 לבונה 

273 ,241 ,219 עצים 

דינים שונים

תמורה

241 ייחודיות בהמה 

115 הצורך בבעלות 

151 קרבן ציבור 

222 ,107 פסולי המוקדשין 

135 תמורת חטאת 

תרומת הלשכה )מימון הקרבנות(

134 ,71 קרבנות ציבור 

75 לבונה 

78 שמן המנורה 

196 קטורת 

קרבנות 

בעלות בהקדש

125 הפקר בית הדין בקדשים 

107 הקדש 

121 טובת הנאה בקרבנות 

197 קרבנות נדבה 

131 קרבנות עיר הנידחת 

133 קרבנות ציבור 

355 ,199 תנאי בית דין 

123 תרנגולת שמרדה 

מהות הקרבנות

20 ,18 ביטול קרבנות לעתיד לבא 

17 טעמי מצוות הקרבנות 

כפרה בקרבנות

336 פירוש הביטוי ‘כפרה’ 

299 ,25 ,22 גורמי הכפרה 
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138 ,133 כפרת ציבור 

200 ,114 ,108 כפרה כגורם קנייני 

מנחות

285 בירוצי המנחות 

389 חביתי כהן גדול 

333 ,311 ,65 ,56 לחם הפנים 

311 ,231 ,25 מנחות לעומת זבחים 

143 ,136 ,116 מנחת כהן 

148 ,143 מנחת נדבה 

148 ,116 מנחת סוטה 

קומץ 

375 משמעות הקטרתו 

378 “נשרף הקומץ” 

231 ,201 ,196 קטורת 

קמיצה 

311 ,269 ,236 מהותה 

143 ,57 דיניה  

310 שיריים שחסרו 

סוגי הקרבנות

פרה אדומה 

19 מטרתה 

221 קדושתה 

75 ,47 שחיטתה 

250 אפרּה 

קדשים קלים וקדשי קדשים 

435 ,181 מעמד 

201 לאחר זריקת הדם 

107 בעלות 

302 אכילת הבשר 

קרבן אשם

353 ,22 מטרתו 

323 ,164 סוגי האשם 

182 מעילה 

340 היחס לחטאת 

197 מותר האשם 

291 ,260 ,239 ,62 קרבן העוף 

394 ,139 ,22 קרבן התמיד 

קרבן חטאת 

353 ,22 מטרתו 

182 מעילה 

340 היחס לאשם 

135 מתו בעליה 

343 חטאת פנימית 

196 ,134 ,120 קרבן נדבה 

קרבן עולה

353 ,23 מטרתו 

181 מעילה 

238 מקדיש איבר 

272 “מעשה העולה” 

201 ,196 ,133 קיץ המזבח 
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קרבן פסח

302 עיקרו לאכילה 

438 לאחר זמנו 

138 שחיטה על חמץ 

60 דלתות היכל 

319 קרבנות יום הכיפורים 

קרבנות ציבור

133 בעלותם 

76 מימון 

196 ייעוד כסף לציבור 

202 נדבת ציבור 

 387 ,363 שבת וטומאה 

קרבן שלמים

353 מטרתו 

181 מעילה 

57 פתיחת דלתות היכל 

עניינים שונים

101 ,54 גורל 

94 ,85 השם המפורש 

133 חברה בע”מ 

108 חיובי ארבעה וחמישה בהקדש 

436 ,246 טומאות אוהל וכלי חרס 

371 ,367 מחוסר כיפורים 

323 מצורע )טהרתו( 

89 נוב עיר הכהנים 

נכרים 

24 עבודת ה’ 

52 חילול ההיכל 

130 קדשי נכרים 

141 מחשבה לשמם 

288 שחיטתם 

428 כתיבה לשמה 

 99 ,97 ,87 תרפים 
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מפתח תנ”ך

תורה

בראשית

27 ח’ כא עם אונקלוס 

שמות

328 כ’ יא 

31 כ”ג יז 

31 כ”ה ב, רמב”ן 

35-33 ,21 כ”ה ח 

348 כ”ה ט, רמב”ן 

65 כ”ה י, רבינו בחיי 

 84 כ”ז א  

70 ,66 כ”ז ב, משך חכמה  

89 כ”ח ד 

92 ,88 ,87 כ”ח ו, אבן עזרא 

88 יהל אור 

88 כ”ח טו 

83 כ”ח ל 

85 בעל הטורים 

93 דעת זקנים מבעלי התוספות  

91 ,86 ,84 רמב”ן 

85 רש”י  

97 רשב”ם 

90 ,86 תרגום יונתן 

60 כ”ט יא, משך חכמה 

359 ,27 כ”ט יח 

359 אונקלוס 

27 כ”ט כה, מא 

271 ל’ יז-כא 

264 ,249 ל’ כט 

31 ל”ד, כג 

139 ל”ד כה עם רש”י 

348 ל”ה א, רמב”ן  

68 ל”ה יג 

220 ל”ז כט, משך חכמה 

68 ל”ט לו 

ויקרא

הקדמות לספר ויקרא

29 אברבנאל 

26 משך חכמה 

23 א’ א, ראב”ע 

133 א’ ב 

199 ,133 רמב”ן 

59 א’ ה, ראב”ע  

386 ,27 א’ ט  

26 ,23 ,21 ,18 רמב”ן 

59 א’ יא 

27 א’ יג, יז 

27 ב’ ב 
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מלתה תנ"מ

183 ב’ ג 

27 ב’ ט 

183 ב’ י 

27 ב’ יב 

60 ג’ ב, העמק דבר 

55, 57 משך חכמה 

360 ג’ ה, רמב”ן 

386 ג’ יא 

329 ד’ ל 

191 ,181 ,164 ,155 ה’ טו-טז 

164 ה’ כא 

376 ו’ ב 

183 ו’ י, יח, כב 

333 ו’ כג עם רשב”ם 

334 רש”י, רמב”ן וראב”ע 

341 ז’ ז 

379 ז’ לא, רש”י 

94 ,83 ח’ ח 

85 רש”י  

325 ח’ יא עם רמב”ן ורש”י 

133 י’ ו, רש”ר הירש 

326 ט”ז יא 

352 ט”ז טו-טז 

336 ט”ז יז 

321 ט”ז יח-יט 

328 ט”ז יח, מלבי”ם והעמק דבר 

336 ט”ז כז 

329 ,302 ,269 י”ז יא 

292 י”ז טו 

415 י”ט כו 

345 כ’ כה 

386 כ”א ו 

287 כ”ב ח 

182 ,178 כ”ב יד 

237 כ”ז ט 

142 כ”ז י, רש”י, חזקוני ורבינו בחיי 

123 ,110 כ”ז יג, משך חכמה 

110 כ”ז יט, גרי”ז עה”ת 

129 כ”ז כח 

במדבר

68 ד’ ז 

369 ו’ כ, העמק דבר 

82 כ”ז כא 

171 ל’ ג, משך חכמה 

דברים

29 י’ יז 

35 ,33 י”ב ה-ו 

37 י”ב ה, רש”י 

40 י”ב ט, מלבי”ם 
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277 י”ב כ 

278 רש”י ורמב”ן 

306 ,299 י”ב כז 

39 ט”ז יא 

417 י”ז א, רש”י 

412 רמב”ן 

345 כ’ יט 

40 כ”ו ב 

42 רמב”ן 

נביאים

שופטים 

100 י”ז ה 

100 י”ח יד, יז, יח, כ 

101 כ’ יח 

שמואל א’ 

39 א’ ג עם רש”י ורד”ק 

39 ב’ כב 

97 י”ד יח עם רש”י ורד”ק 

101 י”ד כא 

100 י”ט יג 

89 כ”ב יח 

101 כ”ג ב-ד 

89 כ”ג ט-יב עם רד”ק 

36 שמואל ב’ ז’ יג 

68 מלכים א’ ז’ מח 

33 פרק ח’ 

99 מלכים ב’ כ”ג כד 

24 ישעיהו נ”ו ו-ז 

יחזקאל 

164 י”ח כד עם מלבי”ם 

99 כ”א כו 

100 הושע ג’ ד 

98 זכריה י’ ב 

290 מלאכי א’ ח  

כתובים

תהילים 

17 נ’ ט-יג 

22 נ”א יח, רד”ק 

87 ע”ד יד 

23 קמ”א ב 

איוב 

87 י”ב ז 

87 מ’ טו 

עזרא ונחמיה 

90 ,84 ב’ סג 

84 ז’ סה 

דברי הימים ב’ 

272 ד’ ו 

66 ד’ ז, מלבי”ם 

68 ד’ ט 
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מפתח מדרשים

תורת כהנים

ויקרא דבורא חובה

304 פרשה ג’ ה”ז עם ראב”ד 

135 פרשה ו’ ה”ט 

163 פרשה י”א ה”א 

164 ראב”ד 

158 פרשה י”א ה”ג, ר”ש 

107 פרשה י”ב פכ”ב ה”ג 

ויקרא דבורא דנדבה

290 פרשה ב’ ה”י 

235 פרשה ט’ ה”ה 

360 פרשה י”ד פי”ז ה”י 

צו

396 פרשה א’ פ”ב ה”י 

397 פרשה ג’ ה”ה 

346 פרשה ג’ פ”ח ה”ב 

339 פרשה ג’ פ”ח ה”ד, ראב”ד  

376 פרשה ח’ ה”ו 

שמיני

23 פרשה א’ הי”ט 

22 פרשה א’ פ”ב ה”ד 

75 פרשה ו’ ה”ה 

75 פרשה ז’ ה”ד 

247 פרשה ז’ ה”א 

אחרי מות

321 פרשה ג’ פ”ד הי”ג 

27 פרשה ו’ פ”ט ה”ז 

אמור

191 פרשה ו’ פ”ו ה”ז 

396 פרשה י”ג ה”ז 

בחוקותי

237 פרשה ג’ פ”ט ה”א 

ספרי

במדבר

קרח

372 ,358 קט”ז 

379 קי”ח 

76 ,71 פנחס, קמ”ב 

75 חוקת, קכ”ד 

דברים

ראה 

279-277 ע”ה 

299 ע”ח 

40 ק”ז 

119 קכ”ד 

416 שופטים, קמ”ז 

40 כי תבוא, רח”צ 
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מדרשים נוספים

39 אליהו רבה, פרשה ט’ 

ילקוט שמעוני 

341 ויקרא רמז תנט ורמז תתפד 

27 בהעלותך רמז תשיט 

66 מלכים א’ רמז קפה 

 מכילתא דרי”ש, מסכתא דנזיקין 
24 פרשה י”ח 

171 ספרי זוטא, במדבר ל’, ג 

360 פסיקתא זוטרתא, פרשת ויקרא )ח.( 
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סדר זרעים

מסכת ברכות )בבלי( 

279 ו., רש”י ד”ה בגושפנקא 

137 כד: 

138 כו., צל”ח ד”ה ומדברי 

366 כו:, פנ”י ד”ה בגמרא מ”ט 

279 לו., רש”י ד”ה אסור בהנאה 

דפי הרי”ף 

202 ,134 יג. עם בעה”מ 

134 רמב”ן 

מסכת תרומות )ירושלמי(

191 פ”ו ה”א 

סדר מועד

מסכת שבת

משניות

75 פ”ט מ”ב 

בבלי

251 טז., תוד”ה ה”ג 

396 כא: 

54 כב: 

195 כה., תורי”ד ד”ה שכן 

39 נו: 

364 קיב: 

מסכת עירובין )בבלי(

58 ב., תוד”ה שלמים 

279 קג:, רש”י ד”ה בשמאל 

279 קד., רש”י ד”ה הא קא 

מסכת פסחים

משניות

302 פ”ז מ”ד 

402 פ”ז מי”א 

ירושלמי

361-360 פ”ה ה”י 

בבלי

166 ו., קהלת יעקב 

391 טז. 

טז:  304, 370

302 רש”י ד”ה על הדם 

159 כב:, צל”ח ד”ה והרי אבר 

156 כו. 

178 ,157 תוד”ה שאני ור”ח 

174 ,165 כז:, רש”י ד”ה והלא 

189-188 רש”י ד”ה בעצי שלמים 

158 לב: 

155 לג. 

42 לח:, רש”י ד”ה זאת אומרת 

מפתח ש”ס
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371 נט., מאירי ד”ה ומ”מ 

367 נט: 

370 תוד”ה עשאום 

279 ס., רש”י ד”ה והיינו 

439-438 ,430 ס: 

423 ,294 סג. 

294 רש”י ד”ה יש פיגול 

361 סד: עם רש”י ד”ה שיהא 

362 סה:, מאירי ד”ה אימורי 

366 מאירי ד”ה אמר 

387 סו. 

388 רש”י ד”ה וכי פסח 

405 ,363 סח: 

438 ,341 עב: 

397 ,391 ,387 עז. 

311 ,306 ,300 ,269 עז: 

391 עח. 

391 עט. 

402 ,397 ,391 פ. 

402 פ: 

402 פד. 

402 פד:, רש”י ד”ה האי 

363 קה. 

 קה:, רשב”ם ד”ה עיולי יומא 
364 ור”ח ד”ה ת”ש 

דפי הרי”ף

49  יד:, בעה”מ וראב”ד 

מסכת שקלים

משניות

137 פ”א מ”ג 

136 פ”א מ”ד 

77 ,71 פ”ד מ”א 

76 פ”ד מ”ב-ט 

70 פ”ו מ”א ומ”ד 

ירושלמי

74 פ”ו ה”ג 

מסכת יומא

משניות

271 פ”ג מ”י, עם רמב”ם 

319 פ”ה מ”א 

322 פ”ה מ”ה, עם תויו”ט ד”ה מחטא 

319 פ”ה מ”ז 

תוספתא

327 פ”ג ה”ב 

ירושלמי 

384-383 ,381 פ”ב ה”א  

317 פ”ו ה”א 
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בבלי

400 ,397 ו: 

398 תוד”ה אמר רבא 

391 ז: 

391 ח. 

214 יב: 

150 יט. 

383 כו: 

121 רש”י ד”ה אם 

57 כט., תוד”ה אלא 

396 כט:, רש”י ד”ה כל הקרב 

394 לד., רש”י ד”ה שום 

203 ,196 לה: 

196 תוד”ה ניחוש וריטב”א ד”ה מהו 

54 לט. 

395 מ. 

283 מב., תוד”ה שחיטה 

405 ,402 מו. 

401 רש”י ד”ה מאי 

401 ,376 תוד”ה תחילתו 

391 מו: 

273 תוד”ה כי פליגי 

285 ,248 מח. 

252 תוד”ה בעי 

 נ. עם תו”י ד”ה ולטעמיך 
389 ותורא”ש ד”ה ולטעמיך 

394 ,390-389 ריטב”א ד”ה לאו 

390 מאירי  

390 ,151 ,70 נ: 

 מאירי ד”ה מי 
116 וריטב”א ד”ה המקדיש 

70 נא:, תורי”ד 

328 נז:-נח. 

248 נח. 

322 נח:, ריטב”א ד”ה הא דתנן 

327 נט. 

306 ס., רש”י ד”ה בין לאדם 

324-323 סא.  

353 ,58 סב:, רבינו אליקים ד”ה שלמים  

60 ,49 סג.  

315 סז:, רש”י ד”ה אין מקטירין 

381 סח:  

69-59 ,48 עג: 
 רש”י ד”ה שמאירין 

85 וריטב”א ד”ה הא דאמרינן 

96 רש”י ד”ה כלפי 

מסכת סוכה )בבלי(

28 לא., עם ריטב”א ד”ה תנו רבנן 

172 מא. 

94 מה., תוד”ה אני והו 

264 נ., תוד”ה חזקיה 
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מסכת ביצה )בבלי(

373 כ: 

370 תוד”ה מאי 

369 צל”ח ד”ה ונחזור 

368 קוב”ש ח”א אות נד 

184 כא. 

מסכת תענית )בבלי(

23 כח: 

מסכת מגילה

משניות

48 פ”ב מ”ה 

תוספתא

212 ,110 פ”ב הט”ז 

בבלי 

 י., תוד”ה ומאי טעמא 
41 וטורי אבן ד”ה ונ”ל להביא 

 כה:, רמב”ן ד”ה לפי מה 
212 וריטב”א ד”ה והשתא 

212 כו:, רשב”א ד”ה והקשה 

מסכת חגיגה )בבלי(

72 כו: 

273 ,233 כג: 

250 ,234 כד. 

250 טורי אבן ד”ה דאורייתא 

סדר נשים

מסכת יבמות )בבלי(

393 ג: 

393 כ: 

125 עט: 

126 רש”י ד”ה חלקנו נתיר 

174 פח. 

172 ,170 תוד”ה אי קסבר 

168 פח: 

235 קג:, רש”י ד”ה מאי לאו 

מסכת כתובות )בבלי(

126 כט., תוד”ה הבא על הנתינה 

155 ל. 

192 ,155 ,127 תוד”ה זר 

74 נט:, שטמ”ק ד”ה וכתב עוד 

75 קו: 

76 שטמ”ק ד”ה הקטורת 

77 שטמ”ק ד”ה וז”ל תלמיד הרשב”א 

מסכת נדרים

ירושלמי

175 פ”ד ה”ב 

בבלי 

 188 י., תוד”ה כבשתו 

185 יא: 
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178 יג: 

178 טו.  

178 טז:, ר”ן ד”ה אלא 

129 יח. 

125 כט. 

167 ,129 לה. 

172 ר”ן ד”ה קונם וד”ה לפיכך 

173 ר”ן ד”ה ולענין הלכה 

 קרן אורה ד”ה יש מעילה
171 וד”ה ויש לדקדק עוד 

150 לה:-לו. 

419 לו. 

 רשב”א ד”ה ואי 
420 ושטמ”ק ד”ה וזה לשון 

116 לו:, ר”ן ד”ה המקדיש 

113 עח. 

174 פו., שטמ”ק ד”ה אלמוה רבנן 

425 פז. 

מסכת נזיר )בבלי(

232 כו:, גרי”ז 

353 ,59 מה., המפרש ד”ה ת”ר 

מסכת סוטה

משניות 

146 פ”ג מ”ו 

92 פ”ט מי”ב 

תוספתא

92 פי”ג ה”ב 

ירושלמי

147 פ”ב ה”א 

92 פ”ט הי”ג והי”ד 

בבלי 

285 ,281 ,268 ,261-260 ,258 יד: 

284 ,258 רש”י ד”ה סכין 

284 רש”י ד”ה ואילך 

264 תורא”ש ד”ה ש”מ 

146 ,116 כג. 

 רש”י ד”ה מפני וד”ה ואינה
147 וקרן אורה ד”ה תוס בד”ה כל 

147 ,117 תוד”ה כל הנשואות 

116 תוד”ה הקומץ 

148 רעק”א ד”ה ונראה לענ”ד 

392 כח:, תוד”ה מכאן אמרו 

74 מח: 

מסכת גיטין )בבלי(

149 כב., עם רש”י ד”ה טבל וחולין 

421 נג., ריטב”א ד”ה ואי קשיא 

147 עז. 

מסכת קידושין

משניות

191 פ”א מ”ו 
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בבלי

180 ב: עם תוד”ה דאסר לה 

216 יא: 

150 כג: 

416 כד: 

161 מב: 

161 מג., תוד”ה שלא מצינו 

107 נב: 

 נד., עם תוד”ה בכתנות 
227 ורמב”ן ד”ה ה”ג 

76 תוד”ה מועלין 

228 פנ”י ד”ה תוספות בד”ה כתנות 

166 נד: 

341 נה:, רש”י ד”ה כחטאת 

סדר נזיקין

מסכת בבא קמא )בבלי(

189 יג. 

111 סו. 

156 ,108 עו. 

מעיקרא  ד”ה  והשתא, שטמ”ק  תוד”ה 
111 ופנ”י ד”ה בא”ד וקדשי 

116 תורי”ד ד”ה גנב והקדיש 

156 ,109 עט. 

 תוד”ה גנב והקדיש 
109 ורשב”א ד”ה מעיקרא 

110 תוד”ה גנב והקדיש 

192-191 קיא. 

113 קיא: 

דפי הרי”ף

109 כח: 

מסכת בבא מציעא )בבלי(

124 כב: 

 מג:, תוד”ה החושב 
417 ושטמ”ק ד”ה וכתוב 

213 נה., תוד”ה נדמייה 

215 ריטב”א ד”ה הרי הוא 

411 צא. 

196 קיח. 

מסכת בבא בתרא )בבלי(

147 עז. 

113 עט., רמב”ן ד”ה והא דאמרינן 

211 שטמ”ק ד”ה תנן התם 

 קכב. עם רשב”ם ד”ה על פי
102 ורבינו גרשום ד”ה דכתיב 

מסכת סנהדרין

ירושלמי

89 פ”י ה”ב 

בבלי

391 יב: 

390 יב:, תוד”ה שטומאה 
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93 טז:, אוצר הגאונים 

35 כ: 

415 כג. 

94 ס., רש”י ד”ה שם בן ארבע 

416 סה: 

מסכת מכות

תוספתא

410 פ”ה ה”ה 

בבלי

43 יב., ריטב”א ד”ה והוא 

345 טז:, ריטב”א ד”ה אמר 

מסכת שבועות )בבלי(

220 יא. 

215 יא: 

199 יב., ריטב”א 

168 כב.-: 

 כב. עם תוד”ה אבל בקונמות 
177 ורמב”ן ד”ה מחלוקת 

171 רש”י ד”ה אין מעילה 

174 ,170 רש”י ד”ה אין לה 

מסכת עבודה זרה

תוספתא

288 פ”ד ה”ז 

בבלי

288 ח. 

392 לז:, תוד”ה הא הלכתא 

52 נב: 

53 רש”י ד”ה דכתיב 

 מו: עם רש”י ד”ה ריקועים, 
211 מאירי ד”ה אתנן ותורי”ד ד”ה ואי 

דפי הרי”ף

228 ,212 כד., רמב”ן 

52 כד:, בעה”מ ורמב”ן 

מסכת הוריות )בבלי(

341 ו., מאירי ד”ה חמש חטאות 

135 ו: 

151 רש”י ד”ה שאין תמורה 

סדר קדשים

מסכת זבחים

משניות

434 פ”א מ”א 

141 רמב”ם 

435 ,308 ,305 פ”ב מ”א 

310 פ”ד מ”א 

369 ,306 פ”ד מ”ג, רמב”ם 

427 ,355 ,108 ,25 פ”ד מ”ו 

308 ,280 פ”ה מ”א 

329 ,310 פ”ה מ”ג 
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319 פ”ה מ”ג-ח 

62 פ”ו מ”א 

63 פ”ו מ”ב 

292 פ”ז מ”ו 

340 פ”ח מי”א 

346 ,340 ,335 פ”ח מי”ב 

248 פ”ט מ”א 

249 פ”ט מ”ז 

145 ,143 פ”י מ”ח 

375 פי”ב מ”א, רמב”ם 

42 פי”ד 

41 פי”ד מ”ו-ח 

232 פי”ד מ”י 

תוספתא

299 פ”ד ה”ב 

379 פ”ט ה”ח 

380 חסדי דוד 

בבלי

434 ב. 

356 תוד”ה כל הזבחים 

359 ,355 ב: 

428 תוד”ה סתם אשה 

437-435 ,342 ,141 ג. 

140 ,61 ד. 

141 רש”י ד”ה וישנו בצבור 

61 רש”י ד”ה הולכה 

141 תוד”ה וישנן בצבור 

418 ד:, תוד”ה במחשבה 

25 ה.-: 

25 ה., רש”י ד”ה אין מרצין 

199 ה:, גרי”ז ד”ה אשם 

353 ,29 ז:  

341 י: 

375 יג:  

376 גרי”ז ד”ה ונראה עפי”מ 

62-61 יד.  

רש”י ד”ה שאי אפשר, שטמ”ק אות ג 

61 וקרן אורה ד”ה רש”י בד”ה 

414 ,279 ,260 יד: 

279 רש”י ד”ה ומשני 

398 טז: גרי”ז ד”ה והנה 

80 כ.-: 

220 כ. 

291 כג: 

282 כה.-: 

305 כה., רש”י ד”ה מהפר 

280 כו.  

330 ,308 ,300 כו: 

309 ,248 כז: 

306 כח: 

414 ,412 ,409 כט: 
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353 ,59 רש”י ד”ה דלאו 

411 קרן אורה ד”ה ובהא 

391 לג. 

273 לד. עם תוד”ה שקדש בכלי 

337 לו.  

413 ,411 לו: 

411 רש”י ד”ה דבר רע 

300 לט. 

423 מא. 

416 מא: 

328 מב: 

368 מג. עם תוד”ה והלבונה 

369 כנסת ראשונים הערה לה 

209 ,130 מה.  

359 ,28 מו: 

28 רש”י ד”ה אין בהם 

284 ,264 ,258 מז., תוד”ה איזהו 

50 ,47 נה: 

50 רש”י ד”ה גובהה 

51 רש”י ד”ה וילון 

59 נח.  

329 תוד”ה רבי יונתן 

62 כנסת ראשונים הערה ג 

202 נט. עם תוד”ה עד 

57 סא., רש”י ד”ה ושני מקומות 

77 ,52 ,48 סג. 

52 רש”י ד”ה הקיפו 

61 תוד”ה שכן 

260 סה: 

292 סט: 

293 ע: 

349 ,347 ,344 פב. 

328 פב: 

350 קרן אורה 

351 ,336 פג. 

336 רש”י ד”ה ה”ג 

405 פה: 

405 ,249 פז. 

366 ,74 פז:  

284 צז: 

260 תוד”ה והתם 

374 קב: 

299 קד. 

423 קי. 

424 ,294 תוד”ה ואי 

 תוד”ה הקומץ וקרן אורה 
424 ד”ה שם גמרא וד”ה קומץ 

27 קיג. עם רש”י 

40 קיט. 

232 קיט: 
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מסכת מנחות

משניות

376 פ”א מ”א, רמב”ם  

311 פ”א מ”ב, רמב”ם 

149 פ”א מ”ג 

376 רמב”ם  

376 פ”ב מ”א, רמב”ם  

234 פ”ג מ”ה 

395 פ”ד מ”ה 

144 פ”ו מ”א 

262 פ”ז מ”א 

416 פ”ח מ”ב 

285 ,255 פ”ט מ”ה 

 ,219  ,217  ,213  ,207  פי”ב מ”א 

281 ,273 ,241 ,231  

240 ,25 פי”ג מי”א 

תוספתא

283 פ”א ה”ב 

311 פ”ד ה”ה 

315 פ”ד ה”ז 

בבלי

418 ב:, רש”י ד”ה אבל מחשבה 

187 ד:, רש”י ד”ה לא נהנין 

290 ה:  

279 ו: 

232 ז: 

52 ח: 

48 שפת אמת ד”ה שם שלמים 

78 ט.-: 

314-312 ,299 ,55 ט. 

300 רש”י ד”ה כחצי 

314 רש”י ד”ה שהיתה 

236 רש”י ד”ה קדושת וד”ה קמיצה 

315 ט: 

416 טז.  

423 טז: 

250 יא.  

251 רש”י ד”ה בארעיתא 

יב.  315

310 יב: 

423 יג. 

423 יד. 

 כא. עם תוד”ה יצאו 
220 וקרן אורה ד”ה גמרא יצאו 

405 ,377 ,374 כו: 

376 רש”י ד”ה כל הקומץ 

378 תוד”ה קומץ 

379 קרן אורה ד”ה שם גמרא, קומץ 

234 כז. 

71 כח. 

71 כח:, קרן אורה ד”ה והרמב”ם 
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213 מב:, קרן אורה ד”ה ודרך אגב 

438-437 ,429 ,359 מט. 

 נא: עם תוספות ד”ה חטאת 
221 וקרן אורה ד”ה שם תוספות 

418 נה., תוד”ה במחשבה 

63 נו. 

364 עב.  

144 עג: 

272 ,262 ,138 עח: 

264 רש”י ד”ה אביי 

 תוד”ה או לאחד, תו”י, קרן אורה 
139 ד”ה ובאמת ושפת אמת ד”ה בגמ’ 

264 פ., תוד”ה הפריש 

284 פב: 

416 ,220 פה: 

80-79 פח: 

קרן אורה ד”ה שם גמרא א”ל

396 ,272  

396 פט. 

396 ,272 ,79 תוד”ה חצי לוג 

 צ. עם רש”י ד”ה ובירוצין 
255 וקרן אורה ד”ה גמרא וד”ה ר”ע 

67 צה. 

70 צח:-צט. 

65 צט. 

66 רש”י ד”ה על כולן 

249 ,78 ק. 

79 רש”י ד”ה בלילה 

396 ,79 תוד”ה בלילה 

241 ,231 ק: 

233 קרן אורה ד”ה ותו 

רש”ש  213, 234

215 קא.-: 

220 קא. 

221 קא: 

301 קג: 

273 קו: 

27 קי. 

380 קיא., כנסת ראשונים הערה קמח 

מסכת חולין

משניות

293 פ”ב מ”א 

291 פ”ב מ”ד 

123 פי”ב מ”א 

בבלי

278 ב: 

284 ,264 ,258 ג., תוד”ה כגון 

288 תוד”ה קסבר 

259-258 רמב”ן ד”ה והא 

261 ,258 ריטב”א ד”ה איבעית אימא 

288 ג: 

353 ,58 ה: 
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292 ט:, תוד”ה התם 

235 כז., גר”ח 

278 כח.  

306 ,293 כח: 

281 כט. 

282 רש”י ד”ה הוא 

292 כט: עם תוד”ה כגון 

289 לב: 

306 ,282 לג. 

282 רש”י ד”ה כי 

114 ,108 מ: 

291 מב. 

237 סט: 

402 עח., קוב”ש ח”ב אות לג 

186 קיז. 

209 ,123 קלט.  

דאמרינן,  הא  ד”ה  רמב”ן  כיון,  תוד”ה 
רשב”א ד”ה אבל וריטב”א ד”ה ואיכא  
124  

166 ריטב”א ד”ה הא דאמר 

מסכת בכורות

משניות

208 פ”ב מ”ב 

בבלי 

208 יד. 

209 טו: 

135 טז. 

121 נג:, רש”י ד”ה הקדש עילוי 

118 רש”י ד”ה מקדושה 

מסכת ערכין

משניות

150 פ”ה מ”ו  

107 פ”ז מ”ב 

120 פ”ח מ”ז 

בבלי

142 ד. עם רש”י ד”ה שלנו 

135 ה. 

202 ,134 יא: 

202 רבינו גרשום 

165 כא., רש”י ד”ה נפיק 

מסכת תמורה

משניות

222 פ”א מ”ב 

241 ,238 ,151 פ”א מ”ו 

388-387 ,362 פ”ב מ”א 

390 רמב”ם 

341 פ”ג מ”ג 

135 פ”ד מ”א 

341 פ”ד מ”ג 
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118 פ”ז מ”ג 

תוספתא

151 ,107 פ”א ה”א 

389 פ”א הי”ז 

בבלי

131 ג., שפת אמת ד”ה בגמ’ 

188-187 תוד”ה לא 

114 י. 

151 רש”י ד”ה אם כן 

115 גרי”ז 

116 כנסת ראשונים הערה ריב 

238 יא: 

396 ,79 יד., תוד”ה וכל הקרב 

133 טו: 

339 ,135 טז. 

341 כנסת ראשונים הערות לא-לד 

341 יז:, שטמ”ק אות כא 

223 כ. 

198 כג: 

242 כז. 

290 כט. 

129 ,118 לב. 

 רש”י ד”ה הקדש וד”ה לא 
121 ותוד”ה מקדישין 

רש”י ד”ה מקדושה וד”ה ומקדישין 
118 וכנסת ראשונים אות יב 

122 תוד”ה הקדש 

182 לב: 

189 כנסת ראשונים הערה כ 

151 נו., כנסת ראשונים אות רב 

מסכת כריתות )בבלי(

159 יג:, תוד”ה ואשם  

161 רעק”א ד”ה תוס’  

159 כג., רש”י ד”ה יש וד”ה בגסה 

מסכת מעילה

משניות

271 ,210 פ”ג מ”ו 

128 פ”ד מ”א 

216 ,212 ,120 פ”ה מ”ג 

273 פ”ט מ”ב 

תוספתא

210 פ”א הי”ז 

בבלי

182 ב:, רש”י ד”ה מעילה  

311 ג: 

373 ד:  

424 ,295 ה., תוד”ה היתר 

192 ט:  

196 רש”י ד”ה יפלו ותוד”ה הנהנה 

136 תוד”ה קרבנות צבור 

381 י., ד”ה שאם נהנה וד”ה פשיטא 



468

מלתהות

241 יב., תוד”ה אבל 

271 יב:, תוד”ה כל 

272 קרן אורה ד”ה שם בתוספות 

 יג., רש”י ד”ה בור וד”ה אשפה 
210 ורבינו גרשום ד”ה בור וד”ה אשפה 

209 ,186 ,181 טו. 

182 רש”י ד”ה אמר לך 

157 תוד”ה קדשי מזבח 

128 כנסת ראשונים הערות א-ב 

158 ,127 יח. 

165 תוד”ה ואומר 

224-223 ,219-217 ,158 יט: 

120 רש”י ד”ה אין מועל 

158 כ. 

מסכת תמיד

משניות 

271 פ”א מ”ד 

58 פ”ג מ”ז 

בבלי

231 ,213 כה:, ראב”ד ד”ה ותני 

סדר טהרות

)מהדורת  טהרות  לסדר  הרמב”ם  הקדמת 
345 הרב קאפח( הערות 13, 32  

מסכת כלים

משניות

75 פ”א מ”ו 

247 פ”ד מ”ג 

247 פ”ה מ”ג ומ”ו 

תוספתא )בבא קמא דכלים(

75 פ”ד הי”ט-כ 

מסכת אהלות )משניות(

246 פ”ג מ”ד 

מסכת טהרות )תוספתא(

399 ,393 פ”ו הי”ז 

מסכת נידה )בבלי(

392 ג., תוד”ה שניהם 

121 ט:, רש”י ד”ה אם 

246 נג. 



469

מלתה משנה תורה לרמב"ם

ספר המצוות

354 שורש י”ב עם השגות הרמב”ן 

32 עשה ה’ 

53 ,38 ,32-31 ,20 עשה כ’ 

73 עשה כ”ז 

354 עשה ל”ט-נ”א 

364 עשה קנ”ה 

345 לאו נ”ז 

343 לאו קל”א 

412 ,410 שכחת הלאוין לרמב”ן, לאו ד’ 

ספר מדע

הלכות עבודה זרה

131 פ”ד הי”ג עם ראב”ד 

98 פי”א הט”ז 

ספר אהבה 

הלכות תפילה ונשיאת אפיים

33 פ”א ה”א 

32 פ”א ה”ג 

202 פ”י ה”א 

95 פי”ד ה”ט-י 

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה

432 פ”א הי”א עם כס”מ 

418 גר”ח 

432 פ”ו הט”ו, גר”ח 

ספר זמנים 

הלכות שקלים

196 ,76 ,71 פ”ד ה”א 

ספר נשים 

הלכות אישות 

345 פ”א ה”ב 

הלכות סוטה

80 פ”ג ה”ט 

ספר קדושה 

הלכות מאכלות אסורות

304 פ”ו ה”ג 

345 פי”ז הכ”ט-לא 

הלכות שחיטה

279 פ”א ה”ד 

מפתח משנה תורה לרמב”ם



470

מלתהות

הלכות ביאת המקדש

390 פ”ד ה”י, או”ש 

80 פ”ה ה”י והי”ד 

272 פ”ה הט”ו 

הלכות איסורי מזבח

290 פ”ב ה”י עם ראב”ד 

212 פ”ג ה”י 

211 פ”ד הי”ח 

416 פ”ו ה”א 

220 פ”ו ה”ד 

232 פ”ו ה”ד-ה עם לח”מ 

הלכות מעשה הקרבנות

343 הקדמה 

354 פ”א ה”א, משל”מ 

365 פ”ד ה”ג 

284 ,258 פ”ד ה”ז 

305 ,295 פ”ד ה”ח 

433 פ”ד הי”א, גרי”ז ד”ה והנראה 

58 פ”ה ה”ה 

63 פ”ז ה”ט 

367 פ”ט הי”א 

22 פ”י ה”א 

355 משל”מ 

375 פ”י הכ”א 

288 פ”ד הי”א 

345 פ”ה ה”ג 

ספר הפלאה 

הלכות ערכין וחרמין

220 פ”ה ה”ט 

209 פ”ה הי”ח 

129 פ”ו ה”א 

121 ,118 פ”ו ה”ח 

121 פ”ו הי”א 

110 פ”ו הט”ז, גר”ח 

ספר עבודה 

הלכות בית הבחירה

348 ,38 ,34-33 פ”א ה”א 

333 ,49 ,38 פ”א ה”ה 

213 ,110 פ”א הט”ו 

213 משל”מ 

71 פ”א הי”ח 

80 פ”ג הי”ח 

41 פ”ו הי”ד 

הלכות כלי המקדש

256 פ”א הי”ג והי”ט 

96 ,92 פ”י ה”י 



471

מלתה משנה תורה לרמב"ם

345 פי”א ה”ג, לח”מ ומשל”מ 

379 פי”ב הי”ג 

232 פי”ג הי”א 

60 פי”ח הי”ב 

הלכות תמידין ומוספין

401 פ”א ה”ז 

53 פ”ג הי”ג עם ראב”ד 

395 פ”ג הכ”ב 

58 פ”ו ה”א 

134 פ”ו ה”ח 

הלכות פסולי המוקדשין

278 פ”א ה”ב 

380 פ”א ה”ד, אבן האזל 

252 פ”א הכ”ה 

301 פ”א הל”ד 

330 ,309 פ”ב ה”י 

330 או”ש ד”ה הדם 

343 פ”ב הי”ג 

350 פ”ב הי”ד עם ראב”ד 

336 פ”ב הט”ז 

337 כס”מ 

248 פ”ג הי”ח 

341 ,135 פ”ד ה”א 

199 פ”ה ה”ח, גרי”ז 

236 פי”א הט”ז 

312 פי”א ה”כ 

433 ,419 פי”ג ה”א 

419 משל”מ 

25 פי”ד ה”א 

437 ,141 פט”ו ה”א 

429 פט”ו הט”ז 

310 פט”ז הי”א 

419 פי”ח ה”א 

410 פי”ח ה”ב 

419 פי”ח ה”ג וה”ו 

369 פי”ח ה”ז 

הלכות מעילה

159 פ”א ה”ג, משל”מ 

191 פ”א ה”ה עם ראב”ד 

185 פ”ב ה”א-ב 

187 פ”ב הי”א 

373 ,187 פ”ג ה”א 

168 ,130 פ”ד ה”ט 

172 משל”מ 

129 פ”ה ה”א, משל”מ 

128 פ”ה ה”ב עם קרית ספר 

187 פ”ה ה”ה 

256 פ”ה הי”ד, משל”מ ד”ה נסתפקתי 

187 ,130 פ”ה הט”ו 



472

מלתהות

225 ,187 פ”ו ה”א 

120 פ”ו ה”ה 

156 פ”ח ה”א, גר”ח 

19 פ”ח ה”ח 

ספר קרבנות 

הלכות קרבן פסח

302 פ”ז ה”ח 

הלכות מחוסרי כפרה

323 פ”ה ה”ז 

הלכות תמורה

151 פ”א ה”א 

152-151 פ”א ה”ג 

ספר טהרה 

הלכות טומאת מת

345 פ”ג ה”ג 

246 פ”ג הי”ג 

345 פי”ט ה”ו 

הלכות פרה אדומה

47 פ”ד ה”ד 

הלכות מטמאי משכב ומושב

246 פ”ח ה”ד עם ראב”ד 

246 פ”ח הי”א 

הלכות שאר אבות הטומאה

290 פ”ב ה”י 

288 פ”ב הי”א 

289 ראב”ד 

392 פט”ז ה”א 

הלכות כלים

247 פי”ג ה”ה עם ראב”ד 

ספר נזיקין 

הלכות גניבה

109 פ”ב ה”ו עם ראב”ד 

ספר שופטים

הלכות מלכים

35 ,33 פ”א ה”א 

345 פ”ו ה”ח וה”י 



473

מלתה כללי

ספרי מצוות

354 בה”ג, עשה קפ”ג-קצ”ד 

ספר החינוך 

74 צ”ז 

187-186 ,129 קכ”ז, מנ”ח 

343 קל”ט, מנ”ח אות א 

369 קמ”ד 

34 קצ”ה 

ספר המצוות לרס”ג 

34 מניין המצוות 

 ר”י פערלא עשין פ”ד-פ”ה 
41 ד”ה פתח 

37 סמ”ג, עשה קס”ג 

ספרי שאלות ותשובות

אחיעזר 

166 יו”ד סי’ מ”ו 

110 ח”ג סי’ מ”ב, נ”ו, ס”ב 

78 בית שערים, או”ח סי’ שנ”ט  

160 הרא”ש, סי’ ח’ 

הרשב”א 

49 ח”א סי’ ר”כ 

532 ח”ב סי’ ק”ד 

 מהרלב”ח, קונטרס הסמיכה 
235 ד”ה ועוד 

משנה הלכות 

137 ח”ו סי’ ס”א 

167 ח”ט סי’ שי”ח נתיב ו’ 

137 ציץ אליעזר, חי”א סי’ א’ 

רבי עקיבא איגר 

429 קמא סי’ ד’ 

137 קמא סי’ ט’ ד”ה גם  

159 קמא סי’ ק”צ 

אחרונים

אתוון דאורייתא 

162 כלל כ”ד 

287 כלל ט”ז 

428 בית שמואל, סי’ קכ”ב ס”ק ה 

112 ברכת שמואל, ב”ק סי’ ל”ד אות א 

גרי”ז על הרמב”ם 

232 ,213 עט. ד”ה מכתבו 

288 פא: 

114 חזו”א, או”ח יומא סי’ קכ”ו אות ח 

מנחה טהורה 

346 עמ’ 36 הערה 1 

399 ,391 עמ’ 50 

286 עמ’ 205 

221 עמ’ 251-236 

מקדש דוד )קדשים(

312 סי’ א’ אות ו 

286 סי’ ב’ אות ב 

מפתח כללי



474

מלתהות

273 סי’ ג’ אות ב 

232 ,213 סי’ ג’ אות ח 

424 סי’ ז’ אות א 

376 סי’ ח’ אות ג 

220 סי’ י”א אות ג 

396 סי’ כ”א אות ה 

320 סי’ כ”ג אות א ד”ה ועוד יש 

425 סי’ ל”ג אות א ד”ה ובאופן 

76 ,73 סי’ ל”ה אות ב 

126 סי’ ל”ה אות ג 

250 סי’ ל”ז אות ד 

160 נתיבות המשפט, סי’ כ”ח ס”ק ב 

קובץ הערות 

250 סי’ ל”ז אות ד 

222 סי’ נ”ד אות ד 

225 סי’ נ”ד אות ד-ה 

153 סי’ ע”ב אות ג 

431 קובץ שיעורים, ח”ב סי’ כ”ב אות ב 

137 רעק”א על השו”ע, או”ח סי’ ק”ו 

מחשבה

18 חזון הצמחונות והשלום, אות טו 

23 כוזרי, מאמר ב’ אות כה 

מורה נבוכים 

95 ח”א ס”א 

17 ח”ג ל”ב 

144 ח”ג מ”ו 

19 ח”ג מ”ח  

שונות

 אנציקלופדיה תלמודית, חי”ט טור 
402 תקפז הערה 362 

418 ב”י, יו”ד סי’ רע”א 

 דרשות הר”ן, דרוש שלישי 
90 ד”ה ושמא תאמר 

418 דרשות מהר”ח או”ז, סי’ כ”א 

418 הלכות קטנות למרדכי, רמז תתקמט 

תורה ספר  הל’  לרא”ש,  קטנות   הלכות 
418 סי’ ג’ 

75 ירושלמי והגר”א )הרב גורן( 

 פסקי דין רבניים, 
133 ח”י )עמ’ 287-291( 

 קונטרס דינא דגרמי, 
421 ד”ה והדור לעיקרן 

365 ראבי”ה, פסחים סי’ תנ”ב 

365 רוקח, הל’ פסח סי’ רפ”א 

365 שבולי הלקט, סדר פסח סי’ רי”ג 

418 שו”ע או”ח, סי’ י”א סעיף א 

 תוספתא כפשוטה, סוכה פ”ד 
121 עמ’ 904 הערה 37 


