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        מפתחותמפתחותמפתחותמפתחות
  

  :המפתחות שלפנינו נחלקי� לחמישה חלקי� 

  . מפתח התורה� חלק ראשו�

  . מפתח מדרשי ההלכה� חלק שני

  .ס" מפתח הש� חלק שלישי

  .�" מפתח הרמב� חלק רביעי

  . מפתח כללי� חלק חמישי

ג� ההפניות לפרשני התורה , לבד מ� ההפניות לפסוקי�, ה נכללי�במפתח התור

לספרי , במפתח מדרשי ההלכה נכללות ההפניות למכילתות. �"י והרמב"כמו רש

מצויות ) ד"כמו הראב(ג� ההפניות לפרשני� של מדרשי ההלכה . ולתורת כהני�

  .במפתח זה

בכל מסכת . ר�ס על פי סיד"ס כולל בראש ובראשונה את מסכתות הש"מפתח הש

ג� מסכתות שאי� . אחריה� לירושלמי ולבסו	 לתוספתא, נמצאי� המפתחות לבבלי

ס כולל ג� "מפתח הש. נכללות במפתח זה) נגעי� וכדומה, כגו� כלי�(עליה� גמרא 

� "במפתח הרמב. א או המאירי"כמו הרשב, ראשוני� שכתבו על סדר דפי הגמרא

  .לח� משנה או המשנה למל+כמו ה, כלולי� ג� נושאי הכלי� על הד	

. מפתוח של אחרוני� שהוזכרו בספר, האחת. המפתח הכללי מיועד לשתי מטרות

ג� א� מדובר , מפתוח של דברי� שקשה לשבצ� במפתחות הקודמי�, השניה

או , ת"החיפוש אחר מקור בספר הישר לר, לפיכ+. בראשוני� או אפילו במדרש

 .יתבצע במפתח הכללי, מ"החיפוש אחר בעה
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        206,208,211,333206,208,211,333206,208,211,333206,208,211,333        ....פסחי� סדפסחי� סדפסחי� סדפסחי� סד

        208,211208,211208,211208,211        ה טעמאה טעמאה טעמאה טעמא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� סדפסחי� סדפסחי� סדפסחי� סד

        331331331331        ::::פסחי� סהפסחי� סהפסחי� סהפסחי� סה

        364364364364        ....פסחי� סופסחי� סופסחי� סופסחי� סו

        331331331331        ::::פסחי� סחפסחי� סחפסחי� סחפסחי� סח

�::::פסחי� סטפסחי� סטפסחי� סטפסחי� סט���        218218218218        ....עעעע

        219219219219        ....פסחי� עפסחי� עפסחי� עפסחי� ע

        23232323        ::::פסחי� עפסחי� עפסחי� עפסחי� ע

        129,213129,213129,213129,213        ....פסחי� עגפסחי� עגפסחי� עגפסחי� עג

        28282828        ::::פסחי� עופסחי� עופסחי� עופסחי� עו

        366366366366        ה יראהה יראהה יראהה יראה""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד. . . . פסחי� עטפסחי� עטפסחי� עטפסחי� עט

�309309309309        ::::פסחי� צופסחי� צופסחי� צופסחי� צו���311311311311        

�309309309309        ה הפסחה הפסחה הפסחה הפסח""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : פסחי� צופסחי� צופסחי� צופסחי� צו���310,317310,317310,317310,317        

        218218218218        ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : פסחי� צופסחי� צופסחי� צופסחי� צו

        219219219219        ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�""""דדדד' ' ' ' ססססתותותותו: : : : פסחי� צופסחי� צופסחי� צופסחי� צו

        296296296296        ::::פסחי� צזפסחי� צזפסחי� צזפסחי� צז

�::::פסחי� צזפסחי� צזפסחי� צזפסחי� צז���        305,310305,310305,310305,310        ....צחצחצחצח

        305,309,311305,309,311305,309,311305,309,311        ....פסחי� צחפסחי� צחפסחי� צחפסחי� צח

�297,309297,309297,309297,309        ה שמעה שמעה שמעה שמע""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . פסחי� צחפסחי� צחפסחי� צחפסחי� צח���310310310310        



 

 

        305,312,314305,312,314305,312,314305,312,314        ה שמעה שמעה שמעה שמע""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� צחפסחי� צחפסחי� צחפסחי� צח

        152,155152,155152,155152,155        ה המפרישה המפרישה המפרישה המפריש""""ד דד דד דד ד""""רירירירי. . . . פסחי� צחפסחי� צחפסחי� צחפסחי� צח

        282,285,290282,285,290282,285,290282,285,290        ....פסחי� קחפסחי� קחפסחי� קחפסחי� קח

        293293293293        ה כל הזבחי�ה כל הזבחי�ה כל הזבחי�ה כל הזבחי�""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד. . . . פסחי� קחפסחי� קחפסחי� קחפסחי� קח

        283283283283        ימאימאימאימאה נה נה נה נ""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� קחפסחי� קחפסחי� קחפסחי� קח

        218218218218        ה שניה שניה שניה שני""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : פסחי� קידפסחי� קידפסחי� קידפסחי� קיד

        222,224222,224222,224222,224        ::::פסחי� קכפסחי� קכפסחי� קכפסחי� קכ

        215,240215,240215,240215,240        בבבב""""ה הה הה הה ה""""פסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פ

        253,255,331253,255,331253,255,331253,255,331        

        286286286286        וווו""""ט הט הט הט ה""""פסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פ

        285285285285        אאאא""""י הי הי הי ה""""פסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פ

        285285285285        וווו""""ט הט הט הט ה""""פסחי� תוספתא פפסחי� תוספתא פפסחי� תוספתא פפסחי� תוספתא פ

        שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�

        210210210210        דדדד""""ב הב הב הב ה""""שקלי� ירושלמי פשקלי� ירושלמי פשקלי� ירושלמי פשקלי� ירושלמי פ

        ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה

        40404040        ה קא משמעה קא משמעה קא משמעה קא משמע""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : ראש השנה כחראש השנה כחראש השנה כחראש השנה כח

        40404040        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : :  כח כח כח כחראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה

        40404040        ::::ראש השנה לגראש השנה לגראש השנה לגראש השנה לג

        יומאיומאיומאיומא

        171171171171        ה כאילוה כאילוה כאילוה כאילו""""ישני� דישני� דישני� דישני� ד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא היומא היומא היומא ה

        80808080        ::::יומא יביומא יביומא יביומא יב

        344,348,353344,348,353344,348,353344,348,353        ::::יומא כגיומא כגיומא כגיומא כג

        345345345345        ה ישה ישה ישה יש""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יומא כגיומא כגיומא כגיומא כג

        95959595        ....יומא כדיומא כדיומא כדיומא כד

        343,386343,386343,386343,386        ....יומא כזיומא כזיומא כזיומא כז

        386386386386        ה והקריבוה והקריבוה והקריבוה והקריבו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא כזיומא כזיומא כזיומא כז

�353353353353        ::::יומא כזיומא כזיומא כזיומא כז���354354354354        

        354354354354        ה וכיה וכיה וכיה וכי""""ישני� דישני� דישני� דישני� ד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יומא כזיומא כזיומא כזיומא כז

        21212121        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא כטיומא כטיומא כטיומא כט

        11111111        ::::יומא לגיומא לגיומא לגיומא לג

        11111111        ג דהכאג דהכאג דהכאג דהכא""""ה אעה אעה אעה אע""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : יומא לגיומא לגיומא לגיומא לג

�17,16517,16517,16517,165        ....יומא לויומא לויומא לויומא לו���167167167167        

        167167167167        ה עלה עלה עלה על""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא לויומא לויומא לויומא לו

        361361361361        ::::יומא לטיומא לטיומא לטיומא לט

�355,361355,361355,361355,361        ה הנחהה הנחהה הנחהה הנחה""""י די די די ד""""תותותותו: : : : יומא לטיומא לטיומא לטיומא לט���362362362362        

        81818181        ה שחיטהה שחיטהה שחיטהה שחיטה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא מביומא מביומא מביומא מב

        344,346344,346344,346344,346        ....יומא מהיומא מהיומא מהיומא מה

        347347347347        ה וכי תעלהה וכי תעלהה וכי תעלהה וכי תעלה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . יומא מהיומא מהיומא מהיומא מה

        332332332332        ....יומא מויומא מויומא מויומא מו

        332332332332        ה מאיה מאיה מאיה מאי""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . יומא מויומא מויומא מויומא מו

        332332332332        ה תחילתוה תחילתוה תחילתוה תחילתו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא מויומא מויומא מויומא מו

        393393393393        ::::יומא מחיומא מחיומא מחיומא מח

        394394394394        ה הולכהה הולכהה הולכהה הולכה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : יומא מחיומא מחיומא מחיומא מח

        100100100100        ה חד למצוהה חד למצוהה חד למצוהה חד למצוה""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . יומא נגיומא נגיומא נגיומא נג

        170170170170        ....יומא סאיומא סאיומא סאיומא סא

        296,310296,310296,310296,310        ....יומא סביומא סביומא סביומא סב

        215215215215        ....יומא סגיומא סגיומא סגיומא סג

�296,298296,298296,298296,298        ....יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד���299,301,303,307,370299,301,303,307,370299,301,303,307,370299,301,303,307,370        

        300300300300        ה מי דמיה מי דמיה מי דמיה מי דמי""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        370370370370        ה דחייתוה דחייתוה דחייתוה דחייתו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        313313313313        ה הת�ה הת�ה הת�ה הת�""""דדדד' ' ' '  תוס תוס תוס תוס....יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        296296296296        ::::יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        300300300300        ה דילי	ה דילי	ה דילי	ה דילי	""""ישני� דישני� דישני� דישני� ד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        308308308308        ה רבה רבה רבה רב""""ישני� דישני� דישני� דישני� ד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יומא סדיומא סדיומא סדיומא סד

        סוכהסוכהסוכהסוכה

        304304304304        ::::סוכה לבסוכה לבסוכה לבסוכה לב

        312312312312        ....סוכה לגסוכה לגסוכה לגסוכה לג

        312312312312        ה נקט�ה נקט�ה נקט�ה נקט�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . סוכה לגסוכה לגסוכה לגסוכה לג

�....סוכה לגסוכה לגסוכה לגסוכה לג���        304304304304        ::::לגלגלגלג

�304304304304        ::::סוכה לגסוכה לגסוכה לגסוכה לג���305305305305        

        304304304304        ה תפשוטה תפשוטה תפשוטה תפשוט""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : סוכה לגסוכה לגסוכה לגסוכה לג

        348348348348        ....סוכה מדסוכה מדסוכה מדסוכה מד



 

  

        348348348348        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . סוכה מדסוכה מדסוכה מדסוכה מד

        230230230230        אאאא""""ד היד היד היד הי""""וכה תוספתא פוכה תוספתא פוכה תוספתא פוכה תוספתא פסססס

        ביצהביצהביצהביצה

        330330330330        ::::ביצה כביצה כביצה כביצה כ

        330330330330        ה מאיה מאיה מאיה מאי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : ביצה כביצה כביצה כביצה כ

        תעניתתעניתתעניתתענית

        20202020        ....תענית יאתענית יאתענית יאתענית יא

        מגילהמגילהמגילהמגילה

        69696969        ....מגילה חמגילה חמגילה חמגילה ח

        346346346346        ה לקמיצהה לקמיצהה לקמיצהה לקמיצה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : מגילה כמגילה כמגילה כמגילה כ

        חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה

        381381381381        ....חגיגה יחגיגה יחגיגה יחגיגה י

�382382382382        ....חגיגה יאחגיגה יאחגיגה יאחגיגה יא���383383383383        

        387387387387        ה והקריבוה והקריבוה והקריבוה והקריבו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . חגיגה יאחגיגה יאחגיגה יאחגיגה יא

        יבמותיבמותיבמותיבמות

        81818181        ::::יבמות לגיבמות לגיבמות לגיבמות לג

        266266266266        ה מה להל�ה מה להל�ה מה להל�ה מה להל�""""� ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב. . . . יבמות קדיבמות קדיבמות קדיבמות קד

        269269269269        .... קה קה קה קהיבמותיבמותיבמותיבמות

        כתובותכתובותכתובותכתובות

        76767676        ....כתובות יאכתובות יאכתובות יאכתובות יא

        358358358358        ::::כתובות יגכתובות יגכתובות יגכתובות יג

        154154154154        ה כבעל חובה כבעל חובה כבעל חובה כבעל חוב""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . כתובות צבכתובות צבכתובות צבכתובות צב

�....כתובות קוכתובות קוכתובות קוכתובות קו���        174174174174        ::::קוקוקוקו

        174174174174        ::::כתובות קוכתובות קוכתובות קוכתובות קו

        נדרי�נדרי�נדרי�נדרי�

        67676767        ה נדריה נדריה נדריה נדרי""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : נדרי� טנדרי� טנדרי� טנדרי� ט

        229229229229        ....נדרי� יגנדרי� יגנדרי� יגנדרי� יג

        229229229229        ::::נדרי� יחנדרי� יחנדרי� יחנדרי� יח

        180180180180        ....נדרי� כטנדרי� כטנדרי� כטנדרי� כט

        82828282        ::::נדרי� להנדרי� להנדרי� להנדרי� לה

        87878787        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : נדרי� להנדרי� להנדרי� להנדרי� לה

        87878787        ....נדרי� לונדרי� לונדרי� לונדרי� לו

        נזירנזירנזירנזיר

        30303030        ::::נזיר יחנזיר יחנזיר יחנזיר יח

        20202020        ....נזיר כבנזיר כבנזיר כבנזיר כב

        124,130124,130124,130124,130        ה אש�ה אש�ה אש�ה אש�""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : נזיר כהנזיר כהנזיר כהנזיר כה

        147147147147        ::::נזיר כזנזיר כזנזיר כזנזיר כז

        147147147147        ה ואינוה ואינוה ואינוה ואינו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : נזיר כזנזיר כזנזיר כזנזיר כז

        200200200200        ה שהריה שהריה שהריה שהרי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : נזיר כזנזיר כזנזיר כזנזיר כז

        148148148148        ה וקשיאה וקשיאה וקשיאה וקשיא""""רבינו פר, דרבינו פר, דרבינו פר, דרבינו פר, ד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : נזיר כזנזיר כזנזיר כזנזיר כז

        178178178178        ....נזיר נזנזיר נזנזיר נזנזיר נז

        סוטהסוטהסוטהסוטה

        377377377377        ....סוטה ידסוטה ידסוטה ידסוטה יד

        327,365327,365327,365327,365        ::::סוטה ידסוטה ידסוטה ידסוטה יד

        גיטי�גיטי�גיטי�גיטי�

        55555555        ::::גיטי� מהגיטי� מהגיטי� מהגיטי� מה

        42,7342,7342,7342,73        ::::גיטי� פוגיטי� פוגיטי� פוגיטי� פו

        קידושי�קידושי�קידושי�קידושי�

�....קידושי� זקידושי� זקידושי� זקידושי� ז���        333315151515        ::::זזזז

        296296296296        ::::קידושי� זקידושי� זקידושי� זקידושי� ז

        146146146146        ::::קידושי� יגקידושי� יגקידושי� יגקידושי� יג

        83838383        ::::קידושי� כגקידושי� כגקידושי� כגקידושי� כג



 

 

�83838383        ה דאמרה דאמרה דאמרה דאמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : קידושי� כגקידושי� כגקידושי� כגקידושי� כג���84848484        

        346346346346        ....קידושי� לוקידושי� לוקידושי� לוקידושי� לו

        346346346346        ה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכות""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי� לוקידושי� לוקידושי� לוקידושי� לו

        358358358358        ה בניה בניה בניה בני""""ש דש דש דש ד""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי� לוקידושי� לוקידושי� לוקידושי� לו

        346346346346        ה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכות""""ש דש דש דש ד""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי� לוקידושי� לוקידושי� לוקידושי� לו

        350350350350        ה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכותה הסמיכות""""ש דש דש דש ד""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי� לוקידושי� לוקידושי� לוקידושי� לו

�78787878        ::::קידושי� מאקידושי� מאקידושי� מאקידושי� מא���77779999        

        15151515        ::::קידושי� נבקידושי� נבקידושי� נבקידושי� נב

        153153153153        י הזק�י הזק�י הזק�י הזק�""""רררר' ' ' ' המיוחס לתוסהמיוחס לתוסהמיוחס לתוסהמיוחס לתוס: : : : קידושי� נדקידושי� נדקידושי� נדקידושי� נד

�....קידושי� נטקידושי� נטקידושי� נטקידושי� נט���        64646464        ::::נטנטנטנט

        בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

�::::בבא קמא יבבבא קמא יבבבא קמא יבבבא קמא יב���        229229229229        ....יגיגיגיג

        69696969        ה מרובהה מרובהה מרובהה מרובה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סב

        150150150150        ::::בבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סו

�150150150150        ה דגזלה דגזלה דגזלה דגזל""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סו���151151151151        

        150,155150,155150,155150,155        ה דגזלה דגזלה דגזלה דגזל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סובבא קמא סו

        149149149149        ....בבא קמא עובבא קמא עובבא קמא עובבא קמא עו

        149149149149        ....בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

�76,14976,14976,14976,149        ה גנבה גנבה גנבה גנב""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . עטעטעטעטבבא קמא בבא קמא בבא קמא בבא קמא ���150150150150        

        בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא

        263263263263        ::::בבא מציעא גבבא מציעא גבבא מציעא גבבא מציעא ג

        63636363        ::::בבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מג

        63636363        ה החושבה החושבה החושבה החושב""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מג

        158158158158        ....בבא מציעא מדבבא מציעא מדבבא מציעא מדבבא מציעא מד

        159159159159        ::::בבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מח

        159159159159        ה בעושהה בעושהה בעושהה בעושה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מח

        בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתרא

�114114114114        ::::בבא בתרא יטבבא בתרא יטבבא בתרא יטבבא בתרא יט���115115115115        

        סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�

        175175175175        ....סנהדרי� בסנהדרי� בסנהדרי� בסנהדרי� ב

        161,311161,311161,311161,311        ....סנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מז

        161161161161        ה והוינ� בהה והוינ� בהה והוינ� בהה והוינ� בה""""� ד� ד� ד� ד""""רררר. . . . סנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מז

        311311311311        ה הואילה הואילה הואילה הואיל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . סנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מזסנהדרי� מז

        243243243243        ::::סנהדרי� ססנהדרי� ססנהדרי� ססנהדרי� ס

        22222222        ....סנהדרי� צטסנהדרי� צטסנהדרי� צטסנהדרי� צט

        161161161161        ::::סנהדרי� קיבסנהדרי� קיבסנהדרי� קיבסנהדרי� קיב

        מכותמכותמכותמכות

        24242424        ::::מכות חמכות חמכות חמכות ח

�::::מכות יאמכות יאמכות יאמכות יא���        358358358358        ....יביביביב

�::::מכות יחמכות יחמכות יחמכות יח���        67676767        ....יטיטיטיט

        שבועותשבועותשבועותשבועות

        178178178178        ::::שבועות ישבועות ישבועות ישבועות י

        125125125125        ה תמידי�ה תמידי�ה תמידי�ה תמידי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : שבועות ישבועות ישבועות ישבועות י

        179179179179        ה קדושהה קדושהה קדושהה קדושה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : שבועות ישבועות ישבועות ישבועות י

        179179179179        ....שבועות יאשבועות יאשבועות יאשבועות יא

        126126126126        ....שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        128128128128        ה אלא לאוה אלא לאוה אלא לאוה אלא לאו""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        160160160160        ::::שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        184184184184        ה כל שבחטאתה כל שבחטאתה כל שבחטאתה כל שבחטאת""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        183183183183        ה סכי� מושכת�ה סכי� מושכת�ה סכי� מושכת�ה סכי� מושכת�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        184184184184        ה קרבנותה קרבנותה קרבנותה קרבנות""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : שבועות יבשבועות יבשבועות יבשבועות יב

        350350350350        ::::שבועות יזשבועות יזשבועות יזשבועות יז

        64646464        ::::שבועות כושבועות כושבועות כושבועות כו

        64646464        ה תרומהה תרומהה תרומהה תרומה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : שבועות כושבועות כושבועות כושבועות כו

        64646464        ה משו�ה משו�ה משו�ה משו�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : שבועות כושבועות כושבועות כושבועות כו

        164164164164        וווו""""א הא הא הא ה""""י פי פי פי פשבועות ירושלמשבועות ירושלמשבועות ירושלמשבועות ירושלמ



 

  

        עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה

        41414141        ה וכיה וכיה וכיה וכי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . עבודה זרה כזעבודה זרה כזעבודה זרה כזעבודה זרה כז

        304304304304        ....עבודה זרה מזעבודה זרה מזעבודה זרה מזעבודה זרה מז

        הוריותהוריותהוריותהוריות

        140140140140        ....הוריות והוריות והוריות והוריות ו

        אבות דרבי נת�אבות דרבי נת�אבות דרבי נת�אבות דרבי נת�

        264264264264        אאאא""""ד הד הד הד ה""""אבות דרבי נת� פאבות דרבי נת� פאבות דרבי נת� פאבות דרבי נת� פ

        זבחי�זבחי�זבחי�זבחי�

�12,4712,4712,4712,47        ....זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב���48,251,271,27448,251,271,27448,251,271,27448,251,271,274        

�66666666        ה אלא שלא עלוה אלא שלא עלוה אלא שלא עלוה אלא שלא עלו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב���67676767        

        274274274274        ה לש� נמו+ה לש� נמו+ה לש� נמו+ה לש� נמו+""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

        66666666        ]]]]אאאא[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

        45454545        ה כלה כלה כלה כל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

�....זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב���        50,6950,6950,6950,69        ::::בבבב

�44,48,5144,48,5144,48,5144,48,51        ::::זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב���52,17652,17652,17652,176        

        50505050        ה ונדבהה ונדבהה ונדבהה ונדבה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

        72,37472,37472,37472,374        ה זבחי�ה זבחי�ה זבחי�ה זבחי�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

        44444444        ה קיימיה קיימיה קיימיה קיימי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב

        56,109,113,12056,109,113,12056,109,113,12056,109,113,120        ....זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        115115115115        ''''ה ואפיה ואפיה ואפיה ואפי""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        115115115115        ]]]]חחחח[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        114,121114,121114,121114,121        ]]]]יזיזיזיז[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        115115115115        ה ורמינהוה ורמינהוה ורמינהוה ורמינהו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        116,198116,198116,198116,198        ::::זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        108108108108        ה הכאה הכאה הכאה הכא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

        120120120120        ה שכ�ה שכ�ה שכ�ה שכ�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� גזבחי� גזבחי� גזבחי� ג

�42,4442,4442,4442,44        ....זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד���46,61,89,92,9446,61,89,92,9446,61,89,92,9446,61,89,92,94����95959595        

        101101101101����102,386102,386102,386102,386����388388388388        

        99999999        ה ומנל�ה ומנל�ה ומנל�ה ומנל�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

        96969696        ה זריקהה זריקהה זריקהה זריקה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

�100100100100        ]]]]אאאא[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד���101101101101        

        125125125125        ה וישנ�ה וישנ�ה וישנ�ה וישנ�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

        93939393        ה מה לזביחהה מה לזביחהה מה לזביחהה מה לזביחה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

�....זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד���        33,9833,9833,9833,98        ::::דדדד

        97979797        ::::זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

        101101101101        ]]]]יייי[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : זבחי� דזבחי� דזבחי� דזבחי� ד

�13,13613,13613,13613,136        ....זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה���138138138138        

        68686868        הההה""""ה הגה הגה הגה הג""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה

�....זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה���        100100100100        ::::הההה

        138,149138,149138,149138,149        ::::זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה

        130130130130        ה שניתק לרעייהה שניתק לרעייהה שניתק לרעייהה שניתק לרעייה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה

�::::זבחי� הזבחי� הזבחי� הזבחי� ה���        147,155147,155147,155147,155        ....וווו

        157157157157        ....זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        169169169169        ה כיפרה כיפרה כיפרה כיפר""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . חי� וחי� וחי� וחי� וזבזבזבזב

        173173173173        ::::זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        170170170170        ה לא כיפר מתנותה לא כיפר מתנותה לא כיפר מתנותה לא כיפר מתנות""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        169169169169        ה לא כיפר קמיה לא כיפר קמיה לא כיפר קמיה לא כיפר קמי""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        175175175175        ה לבה לבה לבה לב""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        172172172172        ]]]]גגגג[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

        170170170170        ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� וזבחי� וזבחי� וזבחי� ו

�139,141,187,195139,141,187,195139,141,187,195139,141,187,195        ....זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז���197197197197        

        187187187187        ה כשרהה כשרהה כשרהה כשרה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        191191191191        ה לש� שלמי�ה לש� שלמי�ה לש� שלמי�ה לש� שלמי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        187187187187        ה פסולהה פסולהה פסולהה פסולה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        195195195195        ה תודה ששחטהה תודה ששחטהה תודה ששחטהה תודה ששחטה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        190190190190        הההה""""ה הגהה הגהה הגהה הגה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        198198198198        ה על מיה על מיה על מיה על מי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        189189189189        ה תודהה תודהה תודהה תודה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

�....זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז���        141,169141,169141,169141,169        ::::זזזז

�17171717        ::::זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז���18,58,98,139,14518,58,98,139,14518,58,98,139,14518,58,98,139,145        

        157157157157����158,161158,161158,161158,161����162,289162,289162,289162,289        

        141141141141        מכפראמכפראמכפראמכפראה מקופיא ה מקופיא ה מקופיא ה מקופיא """"י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        141141141141        ]]]]חחחח[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז



 

 

        58,33158,33158,33158,331        ה וזבחתה וזבחתה וזבחתה וזבחת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        253253253253        ]]]]השניהשניהשניהשני[[[[ה וזבחת ה וזבחת ה וזבחת ה וזבחת """"דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        162162162162        ה עולהה עולהה עולהה עולה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� זזבחי� זזבחי� זזבחי� ז

        201,203201,203201,203201,203        ::::זבחי� חזבחי� חזבחי� חזבחי� ח

        201201201201        ה בשאר ימותה בשאר ימותה בשאר ימותה בשאר ימות""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� חזבחי� חזבחי� חזבחי� ח

�::::זבחי� חזבחי� חזבחי� חזבחי� ח���        209209209209        ....טטטט

        217,226,231217,226,231217,226,231217,226,231        ....זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

        233233233233        ]]]]בבבב[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

        231231231231        ה איה איה איה אי"""" ד ד ד ד''''תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

        218218218218        ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�ה ושלמי�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

        232232232232        ה למאיה למאיה למאיה למאי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

�....זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט���        204204204204        ::::טטטט

�19,13919,13919,13919,139        ::::זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט���140,143,196140,143,196140,143,196140,143,196����197,255197,255197,255197,255        

�235235235235        ה אי� מחשבי�ה אי� מחשבי�ה אי� מחשבי�ה אי� מחשבי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט���236236236236        

        241241241241        ה מחשבי�ה מחשבי�ה מחשבי�ה מחשבי�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט

�::::זבחי� טזבחי� טזבחי� טזבחי� ט���        237237237237        ....יייי

        101,238,241101,238,241101,238,241101,238,241        ....זבחי� יזבחי� יזבחי� יזבחי� י

        223223223223        ה במה הצדה במה הצדה במה הצדה במה הצד""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� יזבחי� יזבחי� יזבחי� י

�....י� יי� יי� יי� יזבחזבחזבחזבח���        12,25112,25112,25112,251        ....יאיאיאיא

        205,263,265,272205,263,265,272205,263,265,272205,263,265,272        ....זבחי� יאזבחי� יאזבחי� יאזבחי� יא

        271271271271        ה עבודה בימי�ה עבודה בימי�ה עבודה בימי�ה עבודה בימי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� יאזבחי� יאזבחי� יאזבחי� יא

        275,279,282275,279,282275,279,282275,279,282        ::::זבחי� יאזבחי� יאזבחי� יאזבחי� יא

        282,287,289282,287,289282,287,289282,287,289        ....זבחי� יבזבחי� יבזבחי� יבזבחי� יב

�....זבחי� יבזבחי� יבזבחי� יבזבחי� יב���        303,307303,307303,307303,307        ה ושמעה ושמעה ושמעה ושמע""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יביביביב

�303,310303,310303,310303,310        ::::זבחי� יבזבחי� יבזבחי� יבזבחי� יב���312312312312        

        59,246,248,319,383,388,39559,246,248,319,383,388,39559,246,248,319,383,388,39559,246,248,319,383,388,395        ....זבחי� יגזבחי� יגזבחי� יגזבחי� יג

        241241241241        ]]]]זזזז[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� יגזבחי� יגזבחי� יגזבחי� יג

�....זבחי� יגזבחי� יגזבחי� יגזבחי� יג���        249,328249,328249,328249,328        ::::גגגגיייי

        247,321,323,335,387247,321,323,335,387247,321,323,335,387247,321,323,335,387        ::::זבחי� יגזבחי� יגזבחי� יגזבחי� יג

�390390390390        ....זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד���392392392392        

        391391391391        ה מודהה מודהה מודהה מודה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד

        391391391391        ]]]]דדדד[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד

�....זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד���        340340340340        ::::ידידידיד

�342342342342        ::::זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד���343,355,361343,355,361343,355,361343,355,361        

        94949494        ה ומשניה ומשניה ומשניה ומשני""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד

        94,35794,35794,35794,357        הההה""""ה הגה הגה הגה הג""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד

        343343343343        ה והריה והריה והריה והרי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� ידזבחי� ידזבחי� ידזבחי� יד

        340340340340        ....זבחי� טוזבחי� טוזבחי� טוזבחי� טו

�352352352352        ....זבחי� טוזבחי� טוזבחי� טוזבחי� טו���353,397353,397353,397353,397        

        398398398398        ה אפשר לתקונהה אפשר לתקונהה אפשר לתקונהה אפשר לתקונה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� טוזבחי� טוזבחי� טוזבחי� טו

        396396396396        ]]]]בבבב[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . זבחי� טוזבחי� טוזבחי� טוזבחי� טו

        340340340340        ::::זבחי� טוזבחי� טוזבחי� טוזבחי� טו

        347347347347        ....זבחי� טזזבחי� טזזבחי� טזזבחי� טז

        341341341341        ה היכ�ה היכ�ה היכ�ה היכ�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� טזזבחי� טזזבחי� טזזבחי� טז

        345,358345,358345,358345,358        ::::זבחי� יזזבחי� יזזבחי� יזזבחי� יז

        265265265265        ::::זבחי� כדזבחי� כדזבחי� כדזבחי� כד

        48,37348,37348,37348,373        ::::זבחי� כחזבחי� כחזבחי� כחזבחי� כח

�49494949        ::::זבחי� כטזבחי� כטזבחי� כטזבחי� כט���51,325,388,39151,325,388,39151,325,388,39151,325,388,391        

        236236236236        ....זבחי� לאזבחי� לאזבחי� לאזבחי� לא

        373373373373        ::::זבחי� לאזבחי� לאזבחי� לאזבחי� לא

�::::לאלאלאלאזבחי� זבחי� זבחי� זבחי� ���        311311311311        ....לבלבלבלב

�336,355336,355336,355336,355        ....זבחי� לבזבחי� לבזבחי� לבזבחי� לב���356356356356        

        356356356356        לללל""""ה תה תה תה ת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� לבזבחי� לבזבחי� לבזבחי� לב

        262262262262        ....זבחי� לגזבחי� לגזבחי� לגזבחי� לג

�311311311311        ::::זבחי� לדזבחי� לדזבחי� לדזבחי� לד���313313313313        

        313313313313        ה כלה כלה כלה כל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� לדזבחי� לדזבחי� לדזבחי� לד

        52,22052,22052,22052,220        ....זבחי� לוזבחי� לוזבחי� לוזבחי� לו

        218218218218        ה ושלמי פסחה ושלמי פסחה ושלמי פסחה ושלמי פסח""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� לוזבחי� לוזבחי� לוזבחי� לו

        143143143143        ::::זבחי� לוזבחי� לוזבחי� לוזבחי� לו

        144,334144,334144,334144,334        ::::זבחי� לחזבחי� לחזבחי� לחזבחי� לח

        144144144144        ה באותה באותה באותה באות""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� לחזבחי� לחזבחי� לחזבחי� לח

�42424242        ::::זבחי� מוזבחי� מוזבחי� מוזבחי� מו���47,5647,5647,5647,56����57,6057,6057,6057,60����61616161        

        107,111,175107,111,175107,111,175107,111,175����176,249176,249176,249176,249        

        34343434        ה משו� חולי�ה משו� חולי�ה משו� חולי�ה משו� חולי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� מוזבחי� מוזבחי� מוזבחי� מו

�::::זבחי� מוזבחי� מוזבחי� מוזבחי� מו���        33333333        ....מזמזמזמז

        34,3934,3934,3934,39        ....זבחי� מזזבחי� מזזבחי� מזזבחי� מז

        34343434        ה למתעסקה למתעסקה למתעסקה למתעסק""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� מזזבחי� מזזבחי� מזזבחי� מז

        16161616        ....זבחי� מחזבחי� מחזבחי� מחזבחי� מח



 

  

        16161616        ה על ספק מעילותה על ספק מעילותה על ספק מעילותה על ספק מעילות""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� מחזבחי� מחזבחי� מחזבחי� מח

        131131131131        ::::זבחי� מטזבחי� מטזבחי� מטזבחי� מט

        21212121        ה העולהה העולהה העולהה העולה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� נגזבחי� נגזבחי� נגזבחי� נג

        21212121        ה קדשיה קדשיה קדשיה קדשי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� נגזבחי� נגזבחי� נגזבחי� נג

        81818181        ....זבחי� נהזבחי� נהזבחי� נהזבחי� נה

        223223223223        ::::זבחי� נוזבחי� נוזבחי� נוזבחי� נו

        221221221221        ]]]]חחחח[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : זבחי� נוזבחי� נוזבחי� נוזבחי� נו

        356356356356        ....זבחי� נחזבחי� נחזבחי� נחזבחי� נח

        356356356356        ה קדשיה קדשיה קדשיה קדשי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� נחזבחי� נחזבחי� נחזבחי� נח

�312312312312        ....זבחי� נטזבחי� נטזבחי� נטזבחי� נט���315,376315,376315,376315,376        

�....זבחי� נטזבחי� נטזבחי� נטזבחי� נט���        21212121        ה עדה עדה עדה עד""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : נטנטנטנט

�376376376376        ....זבחי� סזבחי� סזבחי� סזבחי� ס���377377377377        

        21212121        ה ושני מקומותה ושני מקומותה ושני מקומותה ושני מקומות""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� סאזבחי� סאזבחי� סאזבחי� סא

        21212121        ה קוד�ה קוד�ה קוד�ה קוד�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� סאזבחי� סאזבחי� סאזבחי� סא

        21212121        ....זבחי� סגזבחי� סגזבחי� סגזבחי� סג

        204204204204        ::::זבחי� סגזבחי� סגזבחי� סגזבחי� סג

        202020204444        ה מהה מהה מהה מה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� סגזבחי� סגזבחי� סגזבחי� סג

        343343343343        ....זבחי� סהזבחי� סהזבחי� סהזבחי� סה

        72,200,273,36872,200,273,36872,200,273,36872,200,273,368        ....זבחי� סזזבחי� סזזבחי� סזזבחי� סז

        367367367367        ה מלק בשמאלה מלק בשמאלה מלק בשמאלה מלק בשמאל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . זבחי� סחזבחי� סחזבחי� סחזבחי� סח

�....זבחי� סחזבחי� סחזבחי� סחזבחי� סח���        367,369367,369367,369367,369        ::::סחסחסחסח

        367367367367        ::::זבחי� סחזבחי� סחזבחי� סחזבחי� סח

        372372372372        ]]]]גגגג[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : זבחי� סחזבחי� סחזבחי� סחזבחי� סח

�::::זבחי� סחזבחי� סחזבחי� סחזבחי� סח���        359359359359        ....סטסטסטסט

        368368368368        ....זבחי� סטזבחי� סטזבחי� סטזבחי� סט

        370370370370        ....זבחי� עזבחי� עזבחי� עזבחי� ע

        316316316316        ::::זבחי� עגזבחי� עגזבחי� עגזבחי� עג

        230230230230        ה בכורה בכורה בכורה בכור""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� עהזבחי� עהזבחי� עהזבחי� עה

        254254254254        ::::זבחי� פאזבחי� פאזבחי� פאזבחי� פא

�327,358327,358327,358327,358,367,367,367,367        ....זבחי� פדזבחי� פדזבחי� פדזבחי� פד���369369369369        

�....זבחי� פדזבחי� פדזבחי� פדזבחי� פד���        327327327327        ה הניתני�ה הניתני�ה הניתני�ה הניתני�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : פדפדפדפד

        222222222222        ::::זבחי� פדזבחי� פדזבחי� פדזבחי� פד

        19,16419,16419,16419,164        ::::זבחי� פחזבחי� פחזבחי� פחזבחי� פח

        274274274274        ....זבחי� פטזבחי� פטזבחי� פטזבחי� פט

        13131313        ::::זבחי� צזבחי� צזבחי� צזבחי� צ

        362362362362        ::::זבחי� צזזבחי� צזזבחי� צזזבחי� צז

        24242424        ::::זבחי� צחזבחי� צחזבחי� צחזבחי� צח

        24242424        ה טבול יו�ה טבול יו�ה טבול יו�ה טבול יו�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� צחזבחי� צחזבחי� צחזבחי� צח

        82828282        ה אכילתה אכילתה אכילתה אכילת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : זבחי� קזבחי� קזבחי� קזבחי� ק

        19191919        ::::זבחי� קאזבחי� קאזבחי� קאזבחי� קא

        332332332332        ::::זבחי� קטזבחי� קטזבחי� קטזבחי� קט

        333333333333        ::::זבחי� קיזבחי� קיזבחי� קיזבחי� קי

        333333333333        ....זבחי� קיאזבחי� קיאזבחי� קיאזבחי� קיא

        126126126126        ::::זבחי� קיאזבחי� קיאזבחי� קיאזבחי� קיא

        126,203126,203126,203126,203        ....זבחי� קיבזבחי� קיבזבחי� קיבזבחי� קיב

�::::זבחי� קיבזבחי� קיבזבחי� קיבזבחי� קיב���        43,35143,35143,35143,351        ....קיגקיגקיגקיג

�::::זבחי� קידזבחי� קידזבחי� קידזבחי� קיד���        210,291210,291210,291210,291        ....קטוקטוקטוקטו

        126,211,291126,211,291126,211,291126,211,291        ....זבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטו

        210210210210        ה שלמי� הואה שלמי� הואה שלמי� הואה שלמי� הוא""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . זבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטו

�....זבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטוזבחי� קטו���        126126126126        ::::קטוקטוקטוקטו

        22222222        ::::זבחי� קטזזבחי� קטזזבחי� קטזזבחי� קטז

        351351351351        ::::זבחי� קיטזבחי� קיטזבחי� קיטזבחי� קיט

        351351351351        ה וזרק הכה�ה וזרק הכה�ה וזרק הכה�ה וזרק הכה�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : זבחי� קיטזבחי� קיטזבחי� קיטזבחי� קיט

        257257257257        אאאא""""א הא הא הא ה""""זבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פ

        225225225225        גגגג""""ח הח הח הח ה""""זבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פזבחי� תוספתא פ

        מנחותמנחותמנחותמנחות

        368368368368        ה כלה כלה כלה כל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות במנחות במנחות במנחות ב

        50505050        ה ונדבהה ונדבהה ונדבהה ונדבה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : מנחות במנחות במנחות במנחות ב

�259259259259        ה לש�ה לש�ה לש�ה לש�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : מנחות גמנחות גמנחות גמנחות ג���260260260260        

        25,30,37225,30,37225,30,37225,30,372        ....מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד

        26262626        ]]]]יאיאיאיא[[[[ק בהשמטות אות ק בהשמטות אות ק בהשמטות אות ק בהשמטות אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד

        130130130130        ה אש�ה אש�ה אש�ה אש�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד

        256256256256        ה חטאתה חטאתה חטאתה חטאת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד

�....מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד���        258258258258        ::::דדדד

�136,138,141136,138,141136,138,141136,138,141        ::::מנחות דמנחות דמנחות דמנחות ד���142142142142        

        258258258258        ....מנחות המנחות המנחות המנחות ה



 

 

�....ההההמנחות מנחות מנחות מנחות ���        26262626                    ::::הההה

�372372372372        ::::מנחות המנחות המנחות המנחות ה���373,376373,376373,376373,376        

        29292929        ה ובדברה ובדברה ובדברה ובדבר""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        378378378378        ה ובדבר הראויה ובדבר הראויה ובדבר הראויה ובדבר הראוי""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        379379379379        ]]]]זזזז[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        376376376376        ]]]]חחחח[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        372372372372        ]]]]טטטט[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        373373373373        ]]]]כאכאכאכא[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ: : : : מנחות המנחות המנחות המנחות ה

        345,348,353,356345,348,353,356345,348,353,356345,348,353,356        ....מנחות טמנחות טמנחות טמנחות ט

        353535356666        ה ומדכהונהה ומדכהונהה ומדכהונהה ומדכהונה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות טמנחות טמנחות טמנחות ט

        345345345345        ה מקמיצהה מקמיצהה מקמיצהה מקמיצה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות טמנחות טמנחות טמנחות ט

        177177177177        ה אפשרה אפשרה אפשרה אפשר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : מנחות טומנחות טומנחות טומנחות טו

        326326326326        ::::מנחות טזמנחות טזמנחות טזמנחות טז

        397397397397        ::::מנחות יגמנחות יגמנחות יגמנחות יג

        351351351351        ה ורביה ורביה ורביה ורבי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : מנחות יחמנחות יחמנחות יחמנחות יח

�78787878        ....מנחות יטמנחות יטמנחות יטמנחות יט���80,35680,35680,35680,356        

        344344344344        ה שזר קרבה שזר קרבה שזר קרבה שזר קרב""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . מנחות כמנחות כמנחות כמנחות כ

        270270270270        ....מנחות כהמנחות כהמנחות כהמנחות כה

        348348348348        ::::מנחות כזמנחות כזמנחות כזמנחות כז

        267267267267        ....מנחות לזמנחות לזמנחות לזמנחות לז

�290290290290        ::::מנחות מזמנחות מזמנחות מזמנחות מז���291291291291        

        26262626        ::::מנחות מחמנחות מחמנחות מחמנחות מח

        26262626         כבשי כבשי כבשי כבשיהההה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : מנחות מחמנחות מחמנחות מחמנחות מח

        30,15430,15430,15430,154        ::::מנחות נאמנחות נאמנחות נאמנחות נא

        25252525        ....מנחות סחמנחות סחמנחות סחמנחות סח

        25252525        ::::מנחות סחמנחות סחמנחות סחמנחות סח

        175,177175,177175,177175,177        ....מנחות עטמנחות עטמנחות עטמנחות עט

        177177177177        ::::מנחות עטמנחות עטמנחות עטמנחות עט

        362362362362        ::::מנחות פבמנחות פבמנחות פבמנחות פב

        77,26177,26177,26177,261        ....מנחות צבמנחות צבמנחות צבמנחות צב

        262262262262        ::::מנחות צבמנחות צבמנחות צבמנחות צב

        77,149,155,23277,149,155,23277,149,155,23277,149,155,232        ....מנחות צגמנחות צגמנחות צגמנחות צג

        77,23277,23277,23277,232        ה תחלתה תחלתה תחלתה תחלת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות צגמנחות צגמנחות צגמנחות צג

�....מנחות צגמנחות צגמנחות צגמנחות צג���        77777777        ::::צגצגצגצג

        77777777        ::::מנחות צגמנחות צגמנחות צגמנחות צג

        10101010        ::::מנחות צטמנחות צטמנחות צטמנחות צט

�::::מנחות קמנחות קמנחות קמנחות ק���        181181181181        ....קאקאקאקא

        111182828282        ....מנחות קאמנחות קאמנחות קאמנחות קא

        365365365365        ה דמכלי שרתה דמכלי שרתה דמכלי שרתה דמכלי שרת""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . מנחות קאמנחות קאמנחות קאמנחות קא

        34343434        הההה""""רגמרגמרגמרגמ: : : : מנחות קטמנחות קטמנחות קטמנחות קט

        363363363363        בבבב""""א הא הא הא ה""""מנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פ

        363363363363        גגגג""""א הא הא הא ה""""מנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פ

        165165165165        גגגג""""י הי הי הי ה""""מנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פמנחות תוספתא פ

        חולי�חולי�חולי�חולי�

        363363363363        ....חולי� גחולי� גחולי� גחולי� ג

        363,364363,364363,364363,364        ה והא דאמרינ�ה והא דאמרינ�ה והא דאמרינ�ה והא דאמרינ�""""� ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב. . . . חולי� גחולי� גחולי� גחולי� ג

        364364364364        ה כגו�ה כגו�ה כגו�ה כגו�""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . חולי� גחולי� גחולי� גחולי� ג

        363363363363        ה כגו�ה כגו�ה כגו�ה כגו�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . חולי� גחולי� גחולי� גחולי� ג

        162162162162,,,,159159159159        ....חולי� החולי� החולי� החולי� ה

        160160160160        ::::חולי� החולי� החולי� החולי� ה

�::::חולי� יבחולי� יבחולי� יבחולי� יב���        74747474        ....יגיגיגיג

        72727272        ....חולי� יגחולי� יגחולי� יגחולי� יג

        34343434        ה מני�ה מני�ה מני�ה מני�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . חולי� יגחולי� יגחולי� יגחולי� יג

        20202020        ....חולי� יזחולי� יזחולי� יזחולי� יז

        113113113113        ....חולי� כהחולי� כהחולי� כהחולי� כה

        38383838        ....חולי� כטחולי� כטחולי� כטחולי� כט

        79797979        אאאא""""רשברשברשברשב: : : : חולי� כטחולי� כטחולי� כטחולי� כט

        59595959        ]]]]השניהשניהשניהשני[[[[ה תיקו ה תיקו ה תיקו ה תיקו """"י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : חולי� לחולי� לחולי� לחולי� ל

        59595959        ]]]]השניהשניהשניהשני[[[[ה החליד ה החליד ה החליד ה החליד """"דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : חולי� לחולי� לחולי� לחולי� ל

        249249249249        ::::חולי� לחחולי� לחחולי� לחחולי� לח

        242242242242        ....חולי� לטחולי� לטחולי� לטחולי� לט

�....חולי� לטחולי� לטחולי� לטחולי� לט���        243243243243        ::::לטלטלטלט

        243243243243        ::::חולי� לטחולי� לטחולי� לטחולי� לט

        243243243243        ה חולי�ה חולי�ה חולי�ה חולי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : חולי� לטחולי� לטחולי� לטחולי� לט

        370370370370        ::::חולי� פאחולי� פאחולי� פאחולי� פא

        151151151151        ....חולי� קלטחולי� קלטחולי� קלטחולי� קלט



 

  

        68686868        ה דמיחסרה דמיחסרה דמיחסרה דמיחסר""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . חולי� קלטחולי� קלטחולי� קלטחולי� קלט

        בכורותבכורותבכורותבכורות

        266266266266        ....בכורות מהבכורות מהבכורות מהבכורות מה

        266266266266        ::::בכורות מהבכורות מהבכורות מהבכורות מה

        154154154154        ה והאמרה והאמרה והאמרה והאמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בכורות נבבכורות נבבכורות נבבכורות נב

        229229229229        ::::בכורות נחבכורות נחבכורות נחבכורות נח

        228228228228        ....בכורות סבכורות סבכורות סבכורות ס

        ערכי�ערכי�ערכי�ערכי�

        164164164164        ....ערכי� טזערכי� טזערכי� טזערכי� טז

        22222222        ::::ערכי� יערכי� יערכי� יערכי� י

        85858585        ....ערכי� כאערכי� כאערכי� כאערכי� כא

        85858585        ::::ערכי� כאערכי� כאערכי� כאערכי� כא

        86868686        ה מאיה מאיה מאיה מאי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : ערכי� כאערכי� כאערכי� כאערכי� כא

        331331331331        זזזז""""ב הב הב הב ה""""ערכי� תוספתא פערכי� תוספתא פערכי� תוספתא פערכי� תוספתא פ

        תמורהתמורהתמורהתמורה

        124,132124,132124,132124,132        ....תמורה יחתמורה יחתמורה יחתמורה יח

        130130130130        ה אש�ה אש�ה אש�ה אש�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . תמורה יחתמורה יחתמורה יחתמורה יח

        254254254254        ::::תמורה כתמורה כתמורה כתמורה כ

        28,125,136,22928,125,136,22928,125,136,22928,125,136,229        ::::תמורה כאתמורה כאתמורה כאתמורה כא

        כריתותכריתותכריתותכריתות

�23232323        ::::כריתות חכריתות חכריתות חכריתות ח���25252525        

�24242424        ....כריתות טכריתות טכריתות טכריתות ט���25252525        

        260260260260        ::::כריתות טכריתות טכריתות טכריתות ט

        263263263263        ::::כריתות יאכריתות יאכריתות יאכריתות יא

        17,25717,25717,25717,257        ::::כריתות יחכריתות יחכריתות יחכריתות יח

        35353535        ::::כריתות יטכריתות יטכריתות יטכריתות יט

        36363636        ה מתעסקה מתעסקה מתעסקה מתעסק""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : כריתות יטכריתות יטכריתות יטכריתות יט

�35353535        ה דהאה דהאה דהאה דהא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : כריתות יטכריתות יטכריתות יטכריתות יט���36363636        

        29292929        ....כריתות כהכריתות כהכריתות כהכריתות כה

        16161616        ה להג� עליוה להג� עליוה להג� עליוה להג� עליו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . כריתות כהכריתות כהכריתות כהכריתות כה

        29292929        ::::כריתות כהכריתות כהכריתות כהכריתות כה

        29,3129,3129,3129,31        ....כריתות כוכריתות כוכריתות כוכריתות כו

        30,29630,29630,29630,296        ....כריתות כזכריתות כזכריתות כזכריתות כז

�30303030        ]]]]כהכהכהכה[[[[ק בהשמטות ק בהשמטות ק בהשמטות ק בהשמטות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . כריתות כזכריתות כזכריתות כזכריתות כז���31313131        

        147147147147        ::::כריתות כזכריתות כזכריתות כזכריתות כז

        16,183,196,20016,183,196,20016,183,196,20016,183,196,200        ::::כריתות כזכריתות כזכריתות כזכריתות כז

�297,303,307,308297,303,307,308297,303,307,308297,303,307,308        ....כריתות כחכריתות כחכריתות כחכריתות כח���309309309309        

        מעילהמעילהמעילהמעילה

�::::מעילה במעילה במעילה במעילה ב���        333359595959        ....גגגג

        336336336336        ....מעילה זמעילה זמעילה זמעילה ז

        136136136136        ::::מעילה ימעילה ימעילה ימעילה י

        180180180180        ....מעילה טומעילה טומעילה טומעילה טו

        68686868        ה עד שיצאה עד שיצאה עד שיצאה עד שיצא""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . מעילה יטמעילה יטמעילה יטמעילה יט

        181181181181        ::::מעילה יטמעילה יטמעילה יטמעילה יט

        תמידתמידתמידתמיד

        21212121        זזזז""""ג מג מג מג מ""""תמיד פתמיד פתמיד פתמיד פ

        398398398398        גגגג""""ו מו מו מו מ""""תמיד פתמיד פתמיד פתמיד פ

        מידותמידותמידותמידות

        176176176176        בבבב""""א מא מא מא מ""""מידות פמידות פמידות פמידות פ

        קיני�קיני�קיני�קיני�

        69696969        אאאא""""א מא מא מא מ""""קיני� פקיני� פקיני� פקיני� פ

        136136136136        הההה""""ב מב מב מב מ""""קיני� פקיני� פקיני� פקיני� פ

        145145145145        שששש""""ה ראה ראה ראה רא""""ב מב מב מב מ""""קיני� פקיני� פקיני� פקיני� פ

        כלי�כלי�כלי�כלי�

        348348348348        טטטט""""א מא מא מא מ""""כלי� פכלי� פכלי� פכלי� פ

        121212120000        ממממ""""א פיהא פיהא פיהא פיה""""ח מח מח מח מ""""כלי� פכלי� פכלי� פכלי� פ



 

 

        120120120120        שששש""""א רא רא רא ר""""ח מח מח מח מ""""כלי� פכלי� פכלי� פכלי� פ

        115115115115        דדדד""""ח מח מח מח מ""""כלי� פכלי� פכלי� פכלי� פ

        64646464        טטטט""""ה מה מה מה מ""""כלי� פככלי� פככלי� פככלי� פכ

        64646464        ה ומחשבהה ומחשבהה ומחשבהה ומחשבה""""ט דט דט דט ד""""ט תויוט תויוט תויוט תויו""""ה מה מה מה מ""""כלי� פככלי� פככלי� פככלי� פכ

        116116116116        בבבב""""ו הו הו הו ה""""כלי� תוספתא פכלי� תוספתא פכלי� תוספתא פכלי� תוספתא פ

        אהלותאהלותאהלותאהלות

�הההה""""ג מג מג מג מ""""אהלות פיאהלות פיאהלות פיאהלות פי���        114114114114        וווו""""ממממ

        נגעי�נגעי�נגעי�נגעי�

        170170170170        יייי""""ד מד מד מד מ""""נגעי� פינגעי� פינגעי� פינגעי� פי

        פרהפרהפרהפרה

        64646464        ה החושבה החושבה החושבה החושב""""ט דט דט דט ד""""ד תויוד תויוד תויוד תויו""""ט מט מט מט מ""""פרה פפרה פפרה פפרה פ

        עוקצי�עוקצי�עוקצי�עוקצי�

        64646464        ה משיחרחרה משיחרחרה משיחרחרה משיחרחר""""ט דט דט דט ד""""א תויוא תויוא תויוא תויו""""ג מיג מיג מיג מי""""עוקצי� פעוקצי� פעוקצי� פעוקצי� פ



 

  

����""""תח הרמבתח הרמבתח הרמבתח הרמבמפמפמפמפ

        ספר המצוותספר המצוותספר המצוותספר המצוות

        79797979        הההה""""עשי� נעשי� נעשי� נעשי� נ

        79797979        זזזז""""עשי� נעשי� נעשי� נעשי� נ

        347347347347        דדדד""""לא תעשה עלא תעשה עלא תעשה עלא תעשה ע

        82828282        ''''� שכחת העשי� עשה א� שכחת העשי� עשה א� שכחת העשי� עשה א� שכחת העשי� עשה א""""רמברמברמברמב

        49494949        ''''� שכחת הלאוי� לאו ד� שכחת הלאוי� לאו ד� שכחת הלאוי� לאו ד� שכחת הלאוי� לאו ד""""רמברמברמברמב

        מדעמדעמדעמדע

        166166166166        אאאא////תשובה אתשובה אתשובה אתשובה א

        אהבהאהבהאהבהאהבה

        55555555        יאיאיאיא////תפילי� אתפילי� אתפילי� אתפילי� א

        55555555        טוטוטוטו////תפילי� אתפילי� אתפילי� אתפילי� א

        זמני�זמני�זמני�זמני�

        37373737        יזיזיזיז////שבת יגשבת יגשבת יגשבת יג

        218218218218        בבבב////חמ, ומצה חחמ, ומצה חחמ, ומצה חחמ, ומצה ח

        218218218218        ב לח� משנהב לח� משנהב לח� משנהב לח� משנה////חמ, ומצה חחמ, ומצה חחמ, ומצה חחמ, ומצה ח

        נשי�נשי�נשי�נשי�

        269269269269        ידידידיד////יבו� וחליצה דיבו� וחליצה דיבו� וחליצה דיבו� וחליצה ד

        קדושהקדושהקדושהקדושה

        24242424        דדדד////איסורי ביאה יגאיסורי ביאה יגאיסורי ביאה יגאיסורי ביאה יג

        245245245245        טוטוטוטו////שחיטה בשחיטה בשחיטה בשחיטה ב

        הפלאההפלאההפלאההפלאה

        229229229229        יגיגיגיג////נדרי� אנדרי� אנדרי� אנדרי� א

        זרעי�זרעי�זרעי�זרעי�

        153153153153        יזיזיזיז////מעשר שני גמעשר שני גמעשר שני גמעשר שני ג

        בודהבודהבודהבודהעעעע

        349349349349        טוטוטוטו////ביאת המקדש אביאת המקדש אביאת המקדש אביאת המקדש א

        349349349349        דדדד""""טו ראבטו ראבטו ראבטו ראב////ביאת המקדש אביאת המקדש אביאת המקדש אביאת המקדש א

        394394394394        יחיחיחיח////ביאת המקדש הביאת המקדש הביאת המקדש הביאת המקדש ה

        358358358358        חחחח////ביאת המקדש וביאת המקדש וביאת המקדש וביאת המקדש ו

        266266266266        יאיאיאיא////ביאת המקדש חביאת המקדש חביאת המקדש חביאת המקדש ח

�347347347347        טו משנה למל+טו משנה למל+טו משנה למל+טו משנה למל+////ביאת המקדש טביאת המקדש טביאת המקדש טביאת המקדש ט���348348348348        

        29292929        יביביביב////מעשה הקרבנות אמעשה הקרבנות אמעשה הקרבנות אמעשה הקרבנות א

        137137137137        טטטט////ה הקרבנות גה הקרבנות גה הקרבנות גה הקרבנות גמעשמעשמעשמעש

        165165165165        ידידידיד////מעשה הקרבנות גמעשה הקרבנות גמעשה הקרבנות גמעשה הקרבנות ג

        363363363363        זזזז////מעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות ד

        60,11160,11160,11160,111        יייי////מעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות ד

�60606060        יאיאיאיא////מעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות ד���61616161        

        94949494        יא משנה למל+יא משנה למל+יא משנה למל+יא משנה למל+////מעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות דמעשה הקרבנות ד

        21212121        הההה////מעשה הקרבנות המעשה הקרבנות המעשה הקרבנות המעשה הקרבנות ה

        330330330330        יאיאיאיא////מעשה הקרבנות טמעשה הקרבנות טמעשה הקרבנות טמעשה הקרבנות ט

�וווו////מעשה הקרבנות ימעשה הקרבנות ימעשה הקרבנות ימעשה הקרבנות י���        227227227227        זזזז

        88888888        יייי////מעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות יד

        88888888        טזטזטזטז////מעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות ידמעשה הקרבנות יד

        302,317302,317302,317302,317        דדדד////בנות טובנות טובנות טובנות טומעשה הקרמעשה הקרמעשה הקרמעשה הקר

        216216216216        יביביביב////מעשה הקרבנות יחמעשה הקרבנות יחמעשה הקרבנות יחמעשה הקרבנות יח

        35353535        גגגג////פסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� א

        374374374374        וווו////פסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� א

        394394394394        כבכבכבכב////פסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� א

        386386386386        כג משנה למל+כג משנה למל+כג משנה למל+כג משנה למל+////פסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� אפסולי המוקדשי� א

        369369369369        וווו////פסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� ג

        370370370370        חחחח////פסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� ג



 

 

        370370370370        ח כס	 משנהח כס	 משנהח כס	 משנהח כס	 משנה////פסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� גפסולי המוקדשי� ג

�ידידידיד////פסולי המוקדשי� דפסולי המוקדשי� דפסולי המוקדשי� דפסולי המוקדשי� ד���        133133133133        טוטוטוטו

        124,133124,133124,133124,133        טוטוטוטו////מוקדשי� דמוקדשי� דמוקדשי� דמוקדשי� דפסולי הפסולי הפסולי הפסולי ה

        316316316316        אאאא////פסולי המוקדשי� ופסולי המוקדשי� ופסולי המוקדשי� ופסולי המוקדשי� ו

�52525252        אאאא////פסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יג���53535353        

        65656565        אאאא////פסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יג

        66666666        א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+////פסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יגפסולי המוקדשי� יג

        373373373373        בבבב////פסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� יד

        378378378378        גגגג////פסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� ידפסולי המוקדשי� יד

        91919191        אאאא////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        91919191        א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        53535353        גגגג////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        60,11060,11060,11060,110        דדדד////לי המוקדשי� טולי המוקדשי� טולי המוקדשי� טולי המוקדשי� טופסופסופסופסו

�זזזז////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו���        197197197197        חחחח

        139139139139        חחחח////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        199199199199        טטטט////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        244244244244        יייי////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        112,216,292112,216,292112,216,292112,216,292        יאיאיאיא////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        292292292292        דדדד""""יא ראביא ראביא ראביא ראב////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        293293293293        יביביביב////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        199199199199        ידידידיד////פסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טופסולי המוקדשי� טו

        335335335335        גגגג////פסולי המוקדשי� יזפסולי המוקדשי� יזפסולי המוקדשי� יזפסולי המוקדשי� יז

�50505050        אאאא////פסולי המוקדשי� יחפסולי המוקדשי� יחפסולי המוקדשי� יחפסולי המוקדשי� יח���51515151        

        80808080        גגגג////עבודת יו� הכיפורי� אעבודת יו� הכיפורי� אעבודת יו� הכיפורי� אעבודת יו� הכיפורי� א

        394394394394        אאאא////עבודת יו� הכיפורי� דעבודת יו� הכיפורי� דעבודת יו� הכיפורי� דעבודת יו� הכיפורי� ד

        316316316316        טוטוטוטו////עבודת יו� הכיפורי� העבודת יו� הכיפורי� העבודת יו� הכיפורי� העבודת יו� הכיפורי� ה

        21212121        א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+א משנה למל+////מעילה במעילה במעילה במעילה ב

        180180180180        אאאא////מעילה גמעילה גמעילה גמעילה ג

        180180180180        א כס	 משנהא כס	 משנהא כס	 משנהא כס	 משנה////מעילה גמעילה גמעילה גמעילה ג

        15151515        גגגג////מעילה ומעילה ומעילה ומעילה ו

        קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות

        244,326244,326244,326244,326        וווו////קרב� פסח בקרב� פסח בקרב� פסח בקרב� פסח ב

        216216216216        גגגג////קרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח ד

        316316316316        דדדד////קרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח ד

        316316316316        ד לח� משנהד לח� משנהד לח� משנהד לח� משנה////קרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח ד

        227227227227        זזזז////קרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח דקרב� פסח ד

        218218218218        יגיגיגיג////קרב� פסח יקרב� פסח יקרב� פסח יקרב� פסח י

        197197197197        גגגג////שגגות גשגגות גשגגות גשגגות ג

�טטטט////שגגות גשגגות גשגגות גשגגות ג���        261261261261        יייי

        261261261261        יאיאיאיא////שגגות גשגגות גשגגות גשגגות ג

        24242424        בבבב////מחוסרי כפרה אמחוסרי כפרה אמחוסרי כפרה אמחוסרי כפרה א

        230230230230        בבבב////תמורה גתמורה גתמורה גתמורה ג

        טהרהטהרהטהרהטהרה

        117117117117        אאאא////טומאת מת כטומאת מת כטומאת מת כטומאת מת כ

        117117117117        טטטט////כלי� ידכלי� ידכלי� ידכלי� יד

        118118118118        דדדד""""ט השגת הראבט השגת הראבט השגת הראבט השגת הראב////כלי� ידכלי� ידכלי� ידכלי� יד

        שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�

        176176176176        וווו////סנהדרי� כדסנהדרי� כדסנהדרי� כדסנהדרי� כד

  



415  

מפתח כללימפתח כללימפתח כללימפתח כללי
        223223223223        אאאא////אור שמח הלכות חמ, ומצה ואור שמח הלכות חמ, ומצה ואור שמח הלכות חמ, ומצה ואור שמח הלכות חמ, ומצה ו

        286286286286        וווו////אור שמח הלכות קרב� פסח דאור שמח הלכות קרב� פסח דאור שמח הלכות קרב� פסח דאור שמח הלכות קרב� פסח ד

        266266266266        ]]]]כטכטכטכט[[[[אשכול הלכות תפילי� אות אשכול הלכות תפילי� אות אשכול הלכות תפילי� אות אשכול הלכות תפילי� אות 

        40404040        מ ראש השנהמ ראש השנהמ ראש השנהמ ראש השנה""""בעהבעהבעהבעה

        37373737        מ ריש הזורקמ ריש הזורקמ ריש הזורקמ ריש הזורק""""בעהבעהבעהבעה

�55,6455,6455,6455,64        טוטוטוטו////ח הלכות תפילי� אח הלכות תפילי� אח הלכות תפילי� אח הלכות תפילי� א""""גרגרגרגר���65,7365,7365,7365,73        

        301301301301        יייי////ח הלכות איסורי מזבח גח הלכות איסורי מזבח גח הלכות איסורי מזבח גח הלכות איסורי מזבח ג""""גרגרגרגר

        97,270,39297,270,39297,270,39297,270,392        דדדד////ח תמידי� ומוספי� גח תמידי� ומוספי� גח תמידי� ומוספי� גח תמידי� ומוספי� ג""""גרגרגרגר

        396,398396,398396,398396,398        טטטט////ח פסולי המוקדשי� יגח פסולי המוקדשי� יגח פסולי המוקדשי� יגח פסולי המוקדשי� יג""""גרגרגרגר

        149,181149,181149,181149,181        הההה////בבבבח הלכות מעילה ח הלכות מעילה ח הלכות מעילה ח הלכות מעילה """"גרגרגרגר

        244244244244        וווו////ח הלכות קרב� פסח בח הלכות קרב� פסח בח הלכות קרב� פסח בח הלכות קרב� פסח ב""""גרגרגרגר

        117117117117        חחחח////ח הלכות כלי� ידח הלכות כלי� ידח הלכות כלי� ידח הלכות כלי� יד""""גרגרגרגר

        42424242        דדדד////ח הלכות עדות גח הלכות עדות גח הלכות עדות גח הלכות עדות ג""""גרגרגרגר

        181181181181        יביביביב////מ מעילה גמ מעילה גמ מעילה גמ מעילה ג""""גרגרגרגר

        270270270270        ....ז מוז מוז מוז מו""""גריגריגריגרי

        50505050        יאיאיאיא////ז מעשה הקרבנות דז מעשה הקרבנות דז מעשה הקרבנות דז מעשה הקרבנות ד""""גריגריגריגרי

        229229229229        ::::ז נבז נבז נבז נב""""גריגריגריגרי

�....ז נדז נדז נדז נד""""גריגריגריגרי���        231231231231        ::::נדנדנדנד

        188188188188        ה תודהה תודהה תודהה תודה""""דדדד. . . . זבח תודה זבחי� זזבח תודה זבחי� זזבח תודה זבחי� זזבח תודה זבחי� ז

        303303303303        חחחח""""זכר יצחק סימ� מזכר יצחק סימ� מזכר יצחק סימ� מזכר יצחק סימ� מ

        154154154154        ::::נחות נאנחות נאנחות נאנחות נאי וינוגרד מי וינוגרד מי וינוגרד מי וינוגרד מ""""חידושי הגרחידושי הגרחידושי הגרחידושי הגר

        194194194194        אאאא""""ח סימ� רפח סימ� רפח סימ� רפח סימ� רפ""""טור אוטור אוטור אוטור או

        194194194194        גגגג""""א סקא סקא סקא סק""""ח בית יוס	 סימ� רפח בית יוס	 סימ� רפח בית יוס	 סימ� רפח בית יוס	 סימ� רפ""""טור אוטור אוטור אוטור או

        266266266266        בבבב""""כלבו סימ� עכלבו סימ� עכלבו סימ� עכלבו סימ� ע

        71717171        ה אבלה אבלה אבלה אבל""""דדדד. . . . ליקוטי הלכות זבחי� בליקוטי הלכות זבחי� בליקוטי הלכות זבחי� בליקוטי הלכות זבחי� ב

        375375375375        וווו""""ב סקב סקב סקב סק""""ח סימ� רפח סימ� רפח סימ� רפח סימ� רפ""""מג� אברה� אומג� אברה� אומג� אברה� אומג� אברה� או

        193193193193        ''''ו פסוק דו פסוק דו פסוק דו פסוק ד""""מדרש תהלי� פרק נמדרש תהלי� פרק נמדרש תהלי� פרק נמדרש תהלי� פרק נ

        264264264264        וווו""""ג פמג פמג פמג פמ""""מורה נבוכי� חמורה נבוכי� חמורה נבוכי� חמורה נבוכי� ח

�גגגג""""מנחת ברו+ ימנחת ברו+ ימנחת ברו+ ימנחת ברו+ י���        80808080        זזזז""""יייי

        232232232232        ]]]]בבבב[[[[א אות א אות א אות א אות """"מנחת חינו+ שסמנחת חינו+ שסמנחת חינו+ שסמנחת חינו+ שס

        347347347347        צצצצ""""ספר החינו+ מצוה שספר החינו+ מצוה שספר החינו+ מצוה שספר החינו+ מצוה ש

        219219219219        78787878' ' ' ' ספר היובל לישיבת הר עציו� עמספר היובל לישיבת הר עציו� עמספר היובל לישיבת הר עציו� עמספר היובל לישיבת הר עציו� עמ

        370370370370        הההה////ת נבת נבת נבת נב""""ספר הישר חלק השוספר הישר חלק השוספר הישר חלק השוספר הישר חלק השו

        266266266266        ''''ספר העיטור הלכות תפילי� חלק הספר העיטור הלכות תפילי� חלק הספר העיטור הלכות תפילי� חלק הספר העיטור הלכות תפילי� חלק ה

        14141414        78787878על התשובה עמוד על התשובה עמוד על התשובה עמוד על התשובה עמוד 

        78787878         שופר ועיני שופר ועיני שופר ועיני שופר ועיני149149149149עלו� שבות עלו� שבות עלו� שבות עלו� שבות 

        14141414        מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�""""פיהפיהפיהפיה

        185185185185        קקקק""""א מהא מהא מהא מה""""א מא מא מא מ""""מ זבחי� פמ זבחי� פמ זבחי� פמ זבחי� פ""""פיהפיהפיהפיה

        27272727        חחחח""""ה מה מה מה מ""""מ זבחי� פמ זבחי� פמ זבחי� פמ זבחי� פ""""פיהפיהפיהפיה

        271271271271        גגגג""""א מא מא מא מ""""מ מנחות פמ מנחות פמ מנחות פמ מנחות פ""""ההההפיפיפיפי

        271271271271        דדדד""""ג מג מג מג מ""""מ מנחות פמ מנחות פמ מנחות פמ מנחות פ""""פיהפיהפיהפיה

        113113113113        מ הקדמה לטהרות עמוד יבמ הקדמה לטהרות עמוד יבמ הקדמה לטהרות עמוד יבמ הקדמה לטהרות עמוד יב""""פיהפיהפיהפיה

        150,155150,155150,155150,155        ה דגזלה דגזלה דגזלה דגזל""""דדדד: : : : ק סוק סוק סוק סו""""פני יהושע בפני יהושע בפני יהושע בפני יהושע ב

�78787878        ::::פני יהושע קידושי� מאפני יהושע קידושי� מאפני יהושע קידושי� מאפני יהושע קידושי� מא���79797979        

        224224224224        ''''פרקי מועדות כר+ אפרקי מועדות כר+ אפרקי מועדות כר+ אפרקי מועדות כר+ א

        49,6649,6649,6649,66        ''''קהלות יעקב זבחי� סימ� אקהלות יעקב זבחי� סימ� אקהלות יעקב זבחי� סימ� אקהלות יעקב זבחי� סימ� א

        100100100100        ''''קהלות יעקב זבחי� סימ� הקהלות יעקב זבחי� סימ� הקהלות יעקב זבחי� סימ� הקהלות יעקב זבחי� סימ� ה

        302302302302        אאאא""""קהלות יעקב זבחי� סימ� יקהלות יעקב זבחי� סימ� יקהלות יעקב זבחי� סימ� יקהלות יעקב זבחי� סימ� י

        150150150150        ''''ות יעקב מעילה סימ� אות יעקב מעילה סימ� אות יעקב מעילה סימ� אות יעקב מעילה סימ� אקהלקהלקהלקהל

        269269269269        דדדד""""ט סעי	 כט סעי	 כט סעי	 כט סעי	 כ""""ד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קס""""א יוא יוא יוא יו""""רמרמרמרמ

        145145145145        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ק מאק מאק מאק מא""""� מלחמות ב� מלחמות ב� מלחמות ב� מלחמות ב""""רמברמברמברמב

        110110110110        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ה זה זה זה ז""""� מלחמות ר� מלחמות ר� מלחמות ר� מלחמות ר""""רמברמברמברמב

        35353535        גגגג""""ה סו	 פה סו	 פה סו	 פה סו	 פ""""� מלחמות ר� מלחמות ר� מלחמות ר� מלחמות ר""""רמברמברמברמב

        180180180180        אאאא////א מעילה גא מעילה גא מעילה גא מעילה ג""""רעקרעקרעקרעק

        64646464        חחחח""""ב סקב סקב סקב סק""""ז סימ� תקסז סימ� תקסז סימ� תקסז סימ� תקס""""ח טח טח טח ט""""ע אוע אוע אוע או""""שושושושו

        64646464        ''''ב סעי	 וב סעי	 וב סעי	 וב סעי	 ו""""ח סימ� תקסח סימ� תקסח סימ� תקסח סימ� תקס""""ע אוע אוע אוע או""""שושושושו

        269269269269        דדדד""""	 כ	 כ	 כ	 כט סעיט סעיט סעיט סעי""""ד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קס""""ע יוע יוע יוע יו""""שושושושו

        269269269269        הההה""""ט סעי	 כט סעי	 כט סעי	 כט סעי	 כ""""ד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קסד סימ� קס""""ע יוע יוע יוע יו""""שושושושו

        398398398398        ה סימ� תתקכבה סימ� תתקכבה סימ� תתקכבה סימ� תתקכב""""ת הראבית הראבית הראבית הראבי""""שושושושו

        301301301301        103103103103ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד """"שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        302302302302        16161616ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד ל טהרות עמוד """"שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        371371371371        5555ל טהרות שיעור ל טהרות שיעור ל טהרות שיעור ל טהרות שיעור """"שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        35353535        ]]]]קמוקמוקמוקמו[[[[ד אות ד אות ד אות ד אות """"שער מרדכי זבחי� פשער מרדכי זבחי� פשער מרדכי זבחי� פשער מרדכי זבחי� פ

        184184184184        ....שפת אמת מעילה בשפת אמת מעילה בשפת אמת מעילה בשפת אמת מעילה ב



 

 

        67676767        828828828828' ' ' ' תוספתא כפשוטה ביכורי� עמתוספתא כפשוטה ביכורי� עמתוספתא כפשוטה ביכורי� עמתוספתא כפשוטה ביכורי� עמ

        226,285226,285226,285226,285        635635635635תא כפשוטה פסחי� תא כפשוטה פסחי� תא כפשוטה פסחי� תא כפשוטה פסחי� תוספתוספתוספתוספ


