




 מפתח נושאים

 326 )אדם נתפס בתחילת דבריו(

הקשר לבל תאחרמצוות שמחה()אישה ב

 300 

 289 )הקדשת מנחות(

 328 )התפסה בדבר האסור(

 325 )לא לשמה בחטאת(

 287 )מעילה ופדיון בקונמות(

 326 )נדר ופתחו עמו(

 333 )קרבנות היחס אל(

 326 )שאלה על חלה(

בשבועה אונס

 65 

סוגי אונסאונס

 74 

שבועות אונסין

 58 

כולל איסור איסור חל על

 103 

 311 איסור טומאה בנזיר ר' שמואל שמעוני

ראה ברוך ויינטרובאיסור כולל בשבועה

 108 

311 איסור לנזור בטומאה

 311 

ראה אייל ליפשיץאיסור נכסי המנודה

 126 

169 אישה בבל תאחר

 299 

ראה משה כהןאיתא בשליחות

 80 

ראה משה כהןאיתא בשליחות

 84 

ראה ברוך ות בניגוד לשבועהאכילת נביל

 103 ויינטרוב

 90 אלה

281 אמירת עננו

 #VALUE! 

כנדר טעותאסמכתא

 174 

 135 אפקעינהו

גדרו ביום שמעו

 245 

 49 ביטוי שפתים

 219 בין איש לאשתו אייל ליפשיץ

 269 בין בל יחל ללא תישא

לשעבר ולהבאבין הפרה להתרה

 169

 183 

217גם בבין הפרת אב לבעל

 199

 202 

היקף הדין והפרה בשבתבין הפרת אב לבעל

 254 

היחס אלבין נדר לנדבה

ראה משה כהן

 336 

מהותו בין נדר לנזירות

 )(

 80 

מודעא ותנאיבין נדר לשבועה

 190 
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פרשנות בין נדר לשבועה

 47

 55 

פותחין בחרטהבין פתח לחרטה

 178 

281 בין קבלת שבת ויו"ט לקבלת תענית

 288 

 269 בין שבועה להבא לשעתיד

חומרה, קרבןבין שבועת שווא לשקר

 276 

 269 בין שבועת שווא לשקר

הפרה לאחריםבינו לבינה

 242 

בנדר ובשבועהבל יחל

 99 

בקונמות בל יחל

 17 

הנודר או המדירבל יחל

 45 

נדר על תנאיבל יחל

 39

 41 

נדרים מותריםבל יחל

 45 

חולין בנדרו אף כשאינו שלא לנהוג בל יחל

 45 עובר עליו ממש

במודר הנאהבל יחל

 15

 17 

)דין בקיום הנדר או דין נפרד(בל תאחר

 169

 297 

מי שנמצא בירושלים לפני תום בל תאחר

169 זמן האיחור

 298 

עבר הזמן ולא עלה לירושליםבל תאחר

 169

 299 

169 בל תאחר

 293 

בנדרי איסרבל תאחר

 169

 304 

בנזירות בל תאחר

 169

 305 

לפני הפרשהבל תאחר

 169

 301 

 293 בל תאחר ספי מרקוס

בעניין הכשר לעדות של הנשבע לשווא מו"ר 

 263 הרא"ל זצ"ל

התרה בפני אחרים

 28 

199 גדרי הפרת אב ובעל

 201 

היקף גדרי עינוי נפש

 240 

 49 גמר בלבו

נדרי הקדשדבר מצוה

 44 

תנאי דבר מצוה

 39

 44 

 19 מצוהדבר 
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נדרי הקדשדבר שאין בו ממש

 43 

 19 דבר שאין בו ממש

 44 דבר שאין בו ממש

 18 דבר שלא בא לעולם

 147 דעת בנדר

 80 דעת בשבועה

התחייבות -היוצא מפיכם תעשודעת ודיבור

 41 ע"י ביטוי דעת

 –בסוגי הפלאה שונים המחייב-דעת ודיבור

 56 ועהנדרי תענית, צדקה, נזירות ושב

נדר לעומת שבועההמחייב-דעת ודיבור

 47

 59 

דעת ודיבור בנדרים ובשבועות אברהם סתיו

 47 

דריסת הרגל )מידי דלא קפדי אינשי, ויתור( 

15 במודר הנאה

 24 

169 דרך ההתרה

 171 

 65 האדם בשבועה דן נבון

 346 הגדרת אונס בחטאים

 250 הגדרת לצורך

 136 הגדרת קהל וציבור

 273 ההיתר להישבע

שבועת שוואהוצאת שם שמים לבטלה

 275 

 269 הוצאת שם שמים לבטלה

הידמות לה' כיוצר מצוותהיחס אל

ראה משה כהן

 334 

חשש תקלההיחס אל

ראה משה כהן

 333 

יצירת מערכת מצוות מקבילההיחס אל

ראה משה כהן

 335 

מניעי הנדרהיחס אל

ראה משה כהן

 336 

רך הדיבורעהיחס אל

ראה משה כהן

 333 

קפיצה למדרגה גבוהה מדיהיחס אל

ראה משה כהן

 335 

199 היחס בין הפרת האב והבעל

 210 

169 היחס בין מרכיבי ההתרה

 171 

 333 היחס לעולם ההפלאה משה כהן

צדקה, מעשרות, בכור בהמה, היקף בל תאחר

169 מעשר בהמה, פסח, מילה

 301 

אב היקף ההפרה

 238 

עינוי נפש ובינו לבינהיקף ההפרהה

 238 

ראה אייל היקף הציבור החייב בניהוגי נידוי

 119 ליפשיץ

היחס אלהפלאה

ראה משה כהן

 333 

לכתחילה או בדיעבדהפרה בשבת

 255 
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לעומת התרההפרה בשבת

לצורך ושלא לצורך

 245 

 230 הפרה בשבת

היחס אלהפרה כמצווה

 247 

169 הפרה לעומת התרה

 171 

 235 הפרה לשתי נשים בבת אחת

 234 הפרה על ידי שליח

 311 הפרשת תרומה מן הטמא

לפני ולאחר האירוסיןהפרת האב

 199

 216 

שלא תתגנההפרת הבעל

 199

 206 

 223 הפרת נדרי יבמה

ביטול בלבהפרת נדרים

 230 

היחס אלהפרת נדרים

 240 

זה אוסר וזה מתירהפרת נדרים

217גם ב

 203 

נישואין דרבנן )ממאנת(הפרת נדרים

 199

 205 

שאלה בהפרהפרת נדרים

 228 

תנאי ההפרההפרת נדרים

עינוי נפש, בינו לבינה

 154 

 245 הפרת נדרים בשבת אליחי ביטר

 222 הפרת נדרים ואכילת תרומה

בפתח הצורך בחכם

 350 

169 הצורך בחכם

 175 

התפסה בבכורהקדש בכור

 288 

אפשרות להקמת נדר יום( נדרהקמת )ק

 183 בבי"ד

אקטיבית ופסיביתהקמת )קיום( נדר

 227 

דעת וכוונההקמת )קיום( נדר

 229 

שאלה בהקםהקמת )קיום( נדר

222גם ב

 228 

 147 הקמת )קיום( נדר

מנחה או תפילת מנחההקשרה

 281

 281 

בדבר הנדורהתפסה

 102 

בקרבן התפסה

 57 

בשבועה התפסה

 97 

 290 פסה בשבועההת

281 התפסת יום באיסור

 286 

15 התרת והפרת מודר הנאה

 28 

בלא פתח וחרטההתרת חכם

 149 
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בלא פתח וחרטההתרת חרם ונידוי

 149 

ויצירתם התרת חרמי ציבור בשבת

 257 

 152 התרת נדר ונידוי ע"י נשיא

בסיפורי המקראהתרת נדר ושבועה

 145

 155 

וניםבזמן הגאהתרת נדרים

 158 

התרת נדרים בין פשוטו של מקרא הרב מדן

 145 

היחס אלהתרת נדרים בתקופת הגאונים

 169

 169 

לעומת הפרההתרת נדרים בתקופת הגאונים

 255 

 352 התרת נדרים בתקופת הגאונים

התרת נדרים כחזרה בתשובה אביעד ברטוב

 345 

 348 התרת נדרים כחסד

 169 התרת נדרים ספי מרקוס

ראה אייל ליפשיץהתרת נידוי

 129 

ראה אייל ליפשיץהתרת נידוי

 135 

היחס אלהתרת שבועה

 155 

 155 התרת שבועה

 156 התרת שבועה שלא בפניו

 271 ובשמו תשבע הרב קרומביין

 249 ודבר דבר

תלמיד שנידהזהות המנדה

ראה אייל ליפשיץ

 119 

ואכילת תרומה בזיקהזיקת יבום

 223 

199 זכויות האב בבתו

 199 

169 זמן בל תאחר בצדקה

 303 

מה הדין אם לא קיבל זמן קבלת תענית

281 מבעוד יום

 281 

 118 זקן ואינה לפי כבודו

ראה משה כהןחליצה על תנאי

 85 

169 חרטה

 174 

 147 חרטה

ראה אייל ליפשיץחרם

 129 

אופיו חרם )פרטי(

 35 

 167 חרם על דעת רבים

 94 שוד על השבועהח

311 טומאה בחיבורין

 313 

 312 טומאה בכהן טמא

311 טומאה בנזיר טמא

 312 

311 טומאות שהנזיר מגלח עליהן

 318 

בנדר טעות

 49 
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בשבועה לעומת נדרטעות

 65 

נדרי הקדש לאחר החורבןטעות

וכן נזירות בזמן הזה

 153 

בשבועה ידות

 47

 62 

 190 ידות

169 יורש בבל תאחר

 301 

פתח וחרטה או חכםיסוד התרת נדרים

 149 

169 יסוד התרת נדרים במקרא

 169 

ראה אייל ליפשיץכבוד הרב

 115 

169 כובד ראש בהתרה

 181 

 76 כוונה לעומת דעת

87 כינויים

 87 

בעל מיפר כל הנודרת על דעת בעלה

199 בקודמים

 209 

כשאומרת בפירוש כל הנודרת על דעת בעלה

199 נה על דעתושאי

 204 

על דעת אביהכל הנודרת על דעת בעלה

 199

 203 

 113 כל חרם אשר יחרם אייל ליפשיץ

ומודעא בער"הכל נדרי

ראה ברוך ויינטרוב

 193 

היקפו לא תישא

לא תישא בלי שבועה )ברכה לבטלה(

 268 

311 לאחר מלאת

 314 

ידות בשבועהלשון

 47

 56 

על ידי אחריםלשון

 47

 58 

על ידי אחריםןלשו

 47

 58 

פרשנות עצמית בנדרים ובשבועותלשון

 47

 58 

169 לשון ההתרה

 177 

169 לשון ההתרה

 183 

גבולות הפרשנותלשון הנדר

 47

 54 

החפץ הנאסרלשון הנדר

 16 

החפץ הנאסרלשון הנדר

 30 

חרם )פרטי(לשון הנדר

 36 
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ידות נדריםלשון הנדר

 47

 47 

ידות נדריםלשון הנדר

 47

 51 

ידים שאין מוכיחותלשון הנדר

 33 

כינויי נדריםלשון הנדר

 47

 47 

47 לשון בני אדם לשון הנדר

 53 

 32 לשון עמומה/מפורשת לשון הנדר

מודרני, מורחקני, מופרשני ממך לשון הנדר

היקף האיסור

 36 

47 פרשנות לשון הנדר

 53 

47 רשנות עצמיתפ לשון הנדר

 53 

 38 שאני או שאיני לשון הנדר

 113 נידוי וחרם מבט היסטורי

 166 נידוי וחרם מבט היסטורי

15 מהו החפץ הנאסר במודר הנאה

 16 

זכור בשעת הנדרמודעא

ראה ברוך ויינטרוב

 191 

 188 ראה ברוך ויינטרוב מודעא

 352 לביטול פתח לנדרא מודע

גדריו מודר הנאה

 133 

מהו החפץ הנאסרמודר הנאה

 133 

י מתחייב על חילול הנדרממודר הנאה

 132 

נכסים לשעבר של המדירמודר הנאה

 132 

15 מודר הנאה לעומת איסורי הנאה

 26 

 15 מודר הנאה מחבירו הרמל

הדדיות האיסורמודר הנאה מחברו

 15

 35 

15 מודר הנאה מחברו כמנודה

 20 

 101 מופלא הסמוך לאיש

 205 מופלא הסמוך לאיש

 226 מופלא הסמוך לאיש

כולל מושבע ועומד

ראה ברוך ויינטרוב

 103 

ראה ברוך ויינטרובמושבע ועומד

 103 

 103 מושבע ועומד מהר סיני ברוך ויינטרוב

שם ה'מושבע מפי אחרים

 87

 94 

199 מיגז גייז או מיקלש קליש

 211 

תנאי קבלת מיקום קבלת תענית בתפילה

281 תענית

 282 

 99 מלקות בשבועת שקר

 269 בשבועת שקר מלקות
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ראה אייל ליפשיץמנודה בתשמיש המיטה

 131 

ראה אייל ליפשיץמנודה כאבל וכמצורע

 121 

ראה אייל ליפשיץמנודה כמודר הנאה

 132 

ראה משה כהןמעכשיו לעומת אם

 81 

מלקות מעמד נדרי נערה לפני שקוימו

 226 

ראה אייל ליפשיץמעשה הנידוי

 114 

 278 מצווה מצוה להישבע לקיים

 94 מצוות שבועה

 271 מצוות שבועה

ראה אייל ליפשיץמצוות שמחה ברגל

 120 

199 מקור הפרת אב ובעל

 202 

145 מקור התרת נדרים

 145 

169 מקור התרת נדרים

 170 

ראה משה כהןמשפטי התנאים

 82 

ראה משה כהןמתנה על מה שכתוב בתורה

 79 

ה משה כהןראמתנה על מה שכתוב בתורה

 83 

311 נגיעה בגוסס

 316 

דבר שאין בו ממשנדר

 128 

היחס אלנדר

 134 

היחס אלנדר

 152 

במקרא נדר בשעת צרה

 145

 163 

היחס אלנדר בשעת צרה

ראה משה כהן

 337 

היחס אלנדר בשעת צרה

 165 

התרתו נדר בשעת צרה

 165 

בנדרי קרבןנדר בתוך נדר

 39

 40 

 79 נדר טעות

 353 פתחנדר י

אישה לעומת אדם רגילנדר על דעת אחרים

 222 

כל הנודרת על דעת נדר על דעת אחרים

היקף הדין )ניזונת(בעלה

 202 

 149 נדר על דעת אחרים

 39 נדר על תנאי הרב קאהן

היחס אלנדרי איסר

 350

 339 

דבר מצוהנדרי הקדש

 44 

היחס אלנדרי הקדש

והאם צריך להישאל 352

 333 
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כנדרי איסורדרי הקדשנ

 )(

 44 

מקור החלותנדרי הקדש

 49 

 130 נדרי הקדש

היקף הדיןנדרי זירוזין

 52 

לעומת שבועהנדרי זרוזין

 57 

מזונות נדרי נערה מאורסה

 221 

נתרוקנה רשותנדרי נערה מאורסה

היחס בין האב והבעל

 236 

199 נדרי נערה מאורסה

 199 

דרםג נדרי רשעים ונדבות כשרים

 42 

הצורך בחכם להתירםנדרים מותרים

187אזכור גם בעמ' 

 178 

זירוזין נדרים מותרים

 185 

טעות נדרים מותרים

 173 

נדרים שאינם נדרי הקדש )נזירות ושבועה(

היחס אל

בשבועה 353

 338 

145 נדרם של בני ראובן ובני גד

 151 

 185 נדרנא לא נדרי ברוך ויינטרוב

 153 נולד

 230 ההפרה נוסח

281 נוסח ותוכן קבלת תענית

 #VALUE! 

321 נזיר מצורע

 321 

311 נזיר מצורע

 315 

 321 נזיר מצורע עמית משגב

כנדרי איסר או כנדרי הקדשנזירות

 307 

 325 נזירות כהקדש

לעניין איסור טומאהנזר בבית הקברות

 311

 314 

לעניין בל תאחרנזר בבית הקברות

 311

 306 

הצורך בהתרה בפניוויניד

ראה אייל ליפשיץ

 137 

התרתו נידוי

 21 

זמן מינימלינידוי

ראה אייל ליפשיץ

 138 

ידות נידוי

ראה אייל ליפשיץ

 124 

כנדר נידוי

 20 

מנגנון נידוי

ראה אייל ליפשיץ

 124 
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ניהוגי המנודה וסביבתונידוי

 22 

סמכות ההתרהנידוי

בלא פתח וחרטה

 139 

ו' או דרבנן(רמתו )דאנידוי

ראה אייל ליפשיץ

 120 

רמתו )דאו' או דרבנן(נידוי

 22 

ראה אייל ליפשיץנידוי

 113 

ראה אייל ליפשיץנידוי בחלום

 139 

ראה אייל ליפשיץנידוי ברגל

 120 

כל נדרינידוי וחרם

 166 

ראה אייל ליפשיץנידוי כ"עשה דרבים"

 120 

ראה אייל ליפשיץנידוי כהקדש

 130 

ראה אייל ליפשיץוי כנדרניד

 125 

לעומת נידוי לכבודו של נידוי לחילול ה'

ראה אייל ליפשיץהתלמיד המנדה

 119 

ראה אייל ליפשיץניהוגי המנודה

 121 

ראה אייל ליפשיץניהוגי הציבור במנודה

 131 

 199 נערה המאורסה הרב גיגי

ראה ברוך ויינטרובנשבע לבטל את המצווה

 103 
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ראה אייל ליפשיץ
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ראה אייל ליפשיץסיבות לנידוי
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 136 על דעת המקום

169 עשה בבל תאחר

 300 

דעת ב"שעשה דוחה לא תעשה
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עשה דוחה לא תעשה בתגלחת נזיר מצורע

 321
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בנדר ובשבועהפותחין בחרטה

 169
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כנדר טעותפותחין בחרטה

 349 

 327 פותחין בנולד

באיסור הבא מכח שבועהפחות מכשיעור

 97 

 263 פסול עדות

פסולו לשבועהפסול עדות בעבירה

 264 

 263 פסול שבועה
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לעומת חרטהפתח

 350 
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 69 

לעומת חלות השבועהקרבן שבועה
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311 עצמות
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לאחר הבאת קרבנותשאלה לאחר מלאת

 328 

 330 שאלה לאחר שחיטת קדשים בחוץ
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בהשוואה לשבועה 354

 339 
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לאסור שלו על חברושבועה
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שעת החילולשבועות

 61 

שעת החילולשבועות
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 87 

 57 שם ה' בשבועה

הצורך בשמיעה שמיעה בהפרת נדרים
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נדר בתוך נדרתנאי

 39

 40 

נדר על גבי נדרתנאי
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 180 תורי"ד  סד:

 פסחים

 בבלי

 26 כו. 

 326 מו:

 370 סח:

 מדפי הרי"ף
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 303  ו. תוס', ריטב"א, ורשב"א
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 338, 335, 177, 154 כב. 

 335  כב. ר"ן ד"ה הנודר

 336 כב. מהר"ל 

 158  ד"ה באלוהי ישראלר"ן כב: 

 158  כב: תוס' ד"ה אין נזקקין

 376 כב:

 52 חת"ס כג.

 149  ד"ה והתר נדריםר"ן כג. 

 58  פרשת נדרים כג:

 169 כג: 

 58  כג: תוס' ד"ה ואת

 109  כד. תוס' ד"ה אלא

 54 כה. -כד:

 67, 59 כה: 

 179 כז. ר"ן ד"ה וכתב עוד הרמב"ן 

 52 תוס' רי"ד  כח.

 75, 58 כח. 

 325 ר"ן כח. 

 132 לא. ר"ן

 18 לא. רשב"א ד"ה שאין ישראל 

 15 : -לא.

 154 לב: 

 30, 25 ב: ל

 25  לב: קרן אורה וטעמא

 132 לד: 

 278, 133 לה. 

 379 לז.

 379 לז:

 362,382 לח.

 133 מא: 

 132 מב. 

 80  מאירי מו.

 132 מו. 

 25 מו: רשב"א ד"ה ואמר רב הונא 

 25  מו: תוס' ד"ה אמר

 15 מז: 

 152, 15 מח. 

 360, 53 מט. 

 357 מט:

 362 נ.

 59 נה: 

 247 נט.

 118 סב. 

 365 סב:-סב.

 305 סג. ר"ן

 154 סד. 
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 156, 28 סה. 

 29 ן ד"ה תניא המודר הנאה"סה. ר

 224 סו:

 236 סז. ר"ן ד"ה ונערה 

 236 ד"ה אימא אב בעי ר" סז: 

 237 ד"ה ומיניה ר"ן סז: 

 225 סז:

 237 סח. ר"ן ד"ה ורבה 

 226 סח.

 229 מפרש  סט.

 228 ד"ה יש שאלה בהקםרא"ש סט. 

 229 סט. ר"ן ד"ה בעי 

 228 סט.

 236  ע. ר"ן ד"ה בנעוריה

 220  ע: מפרש ד"ה מבנעוריה

 236 ע:

 228 עא:

 231 רשב"א  עב:

 231  עב: מפרש ד"ה לכי 

 231 עב: ר"ן ד"ה בעי 

 234, 231 עב:

 233 קרן אורה  עג.

 235, 233 עג.

 222,224 ר"ן  עג:

 152, 135 עג: 

 230  עג: ר"ן ד"ה ואיכא

 221 הנודרת  עג: רא"ש ד"ה דאמרינן כל

 223 עד. ר"ן ד"ה ור' יהושע 

 227, 183 עו:

 256 רש"ש  עז.

 256 עז. ר"ן ד"ה או דלמא 

 254 עז. ר"ן ד"ה מפירין 

 245 עז.

 249, 230, 171 עז: 

 182 עז: מפרש 

 279, 242 פתיחה לפרק יא מאיריעט. 

 242 עט: ר"ן ד"ה אבל 

 242  ד"ה מלמד עט: רא"ש

 241 ן "עט: תוס, ראש, ור

 371, 240 פ:

 373 פא.

 242  ד"ה שלא אכחולשטמ"ק פא: 

 242 פא:

 241 פב: ר"ן ד"ה ורב אסי 

 240 פב:

 מדפי הרי"ף

 32 פסקי הרמב"ן א:

 224 כד. נימוקי יוסף 

 241 כה. נימוקי יוסף 

 241 כה. ריטב"א 

 פסקי הרא"ש

 59   א י

 51  ב א

 58 רג א קרבן נתנאל 

  ד ה

 נזיר

 משנה

 51 פהמ"ש א א

 79  ד ב

 147  ד ו

 153  ה ד

 318   ג-ז ב

 ירושלמי

 61, 56 א א

 83 ב ד 

 בבלי

 328 ד:



 411 מפתח מקורות

 326 תוס'  ד:

 321 ט.

 326 ט. תוס' ד"ה אין שאלה 

 314 טו.-יד:

 311 יז.

 327 לב:

 312 מב:

 313  וה"ג כאן במב: מפרש ד"

 312  מב: מפרש ד"ה שאינו

 313  מב: מפרש ד"ה שלא

 316 מג.

 316 מאירי  מג.

 317  . תוס' ד"ה ומהכא שמעינןמג

 318  ד"ה ורבאמפרש נ. 

 79 יא. 

 80  גליון הש"ס יא.

 85, 84, 80  חידושי הגרי"ז יא.

 79  ד"ה דהוי יא. תוס'

 85  ד"ה תניאשטמ"ק יא. 

 173  כב: תוס' ד"ה מר זוטרא

 101 סב. 

 סוטה

 בבלי

 385 לז:

 89 לח -לז

 גיטין

 ירושלמי

 74 ז ו

 בבלי

 71  לה.

 71 ד"ה ומאי טעמאשב"א רלה. 

 41 ד"ה ונודרתתוס' לה. 

 156, 28  לה:

 28 ד"ה וליחושתוס' לה: 

 29 לה: רמב"ן ד"ה תנאי היא

 29  ד"ה תנאי היארשב"א לה: 

 25 מח. תוס'

 362 נט.

 382 ס:

 81 ד"ה רב אשירשב"א עה: 

 177  פג:

 329  ד:

 מדפי הרי"ף

 29 לה: ראב"ד

 81 ספר הזכותלח. 

 קידושין

 מיירושל

 339 ד יב

 בבלי

 220 ג:

 226 ד.

 229, 225 ה.

 72  תוס' רי"ד ז.

 72 ז. 

 84 כג: רמב"ן ד"ה הכא במאי 

 234 כה. תוס' ד"ה כל 

 234 כה.

 303 ר"ן  כח:

 303  ריטב"א כח:

 371, 117 לב: 

 118 לג. 

 300 לד:

 266 מ.

 150 מב. 

 237 מד.-מג:

 232 מד:
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 232 מד: רש"י ד"ה אפי' מיאון 

 61  לא נודע למי שיטה מט:

 53 נ. 

 117 נז. 

 330  ד"ה מה 'נז. תוס

 129 סה. 

 89 עא. 

 מדפי הרי"ף

 118 ר"ןיד. 

 בבא קמא

 גמרא

 220 פז. רש"י ד"ה שבח

 220 פז. תוס'

 22 קיג.

 בבא מציעא

 גמרא

 94 ה:

 263 ה:

 232 י:

 118 ל:

 361 לח.

 326 ד"ה הוהתוס' נג. 

 23 ד"ה וברכוהורמב"ן נט. 

 22 נט:

 70 צ:

 פסקי הרא"ש

 118 ב כא

 בבא בתרא

 גמרא

 363 ז: מהר"ל

 76 מח:

 25 נז: ריטב"א

 26 ם"רשב נז:

 25 קז. רמב"ן

 330 קכ:

 85 ד"ה שהרירמב"ן קכו. 

 סנהדרין

 משנה

 134  י ו

 369  פהמ"ש הקדמה לפרק חלקיא 

 ירושלמי

 280 יא ב

 בבלי

 65  ד"ה לרצונו ט: תוס'

 364 יט.

 265  כו: ר"ן ד"ה אמר רב

 264 תוס' ד"ה החשוד כו: 

 264 כו:

 263 כז.

 264  כז. תוס' ד"ה מאי

 266 כז. תורת חיים

 89 נו. 

 232 סו:

 21 סח. 

 117 קי. 

 מדפי הרי"ף

 265 המאורבעל ה: 

 מכות

 גמרא

 365 ד"ה רב ספרארש"י כג. 

 שבועות

 משנה

 97  ג א

 103  ג ד

 104  ג ו

 ירושלמי



 413 מפתח מקורות

 275, 268 ג ח

 בבלי

 290, 287, 97 כ. 

 97 ר"י מיגאש  כ.

 97 רמב"ן  כ.

 290  כ. ר"י מיגאש

 106 כ: 

 99  מאירי כ:

 106  כ: תוס' ד"ה דכי

 269, 157 כא. -כ:

 59  ברכת אברהם כב:

 59  רמב"ן כג.

 103 כה. -כג:

 112  כד. רמב"ן ד"ה בשלמא

 60  כה. תוס'

 65 כו.

 67  כו. רש"י ד"ה האדם בשבועה

 66  כו. ריטב"א ד"ה ושמעינן מהאי

 69  כו. ר"י מיגאש ד"ה מתניתן

 49 כו: 

 56  ר"י מיגאש כו:

 105 כז. 

 105  כז. תוס' רא"ש ד"ה אלא

 106  ד"ה לקיים כז. תוס'

 328, 68, 41 כח. 

 68  רבנו חננאל כח.

 68 ד"ה אכל אתרש"י כח. 

 69  כח. תוס' ד"ה אמר

 69 כח. ר"י מיגאש ד"ה אמר רבא

 268, 157, 135, 55 כט. 

 61, 41  כט. רמב"ן

 136 ד"ה ולטעמיךרמב"ן כט: 

 136 תוס' ד"ה כי היכיכט: 

 70  ר"י מיגאש לא:

 87, 60 לה. 

 88  לה. רשב"א ד"ה גמרא אלא

 89, 87 לה: 

 95  לה: ר"י מיגאש

 41  לו. גליון הש"ס

 114, 61, 41 לו. 

 41  לו. רש"י ד"ה בו קבלת דברים

 266 לט.

 263 מד:

 269 מו: רש"י ד"ה שבועת 

 269 : תוס' ד"ה אבל מו

 264  מו: תוס' ד"ה ואפי'

 264  מו: תוס' רא"ש ד"ה ואפי'

 מדפי הרי"ף

 133, 57  ן"ח. ר

 102  ד"ה לפיכךר" ח. 

 41  יא: כתוב שם

 107 מלחמת ה'יב: 

 107 בעל המאוריב: 

 275  יג. 

 92 טו: שלטי גיבורים 

 88  ר"ןטו: 

 מרדכי

 344 פרק ג

 ע"ז

 משנה

 26  ג ח

 בבלי

 27  ד"ה אלאתוס'  יב:

 56  תוס' לד.

 313  תורי"ד לו:

 27  מג: תוס' ד"ה אמרו

 27  מח: תוס' ד"ה לא
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 אבות

 משנה

 340 ג יג

 71 ד יג

 זבחים

 בבלי

 325 ח.

 317 ד"ה אלאתוס' צו. 

 21 ד"ה ושמתאר"ן ח: 

 מנחות

 גמרא

 233 יח:

 323 מ. רש"י

 51 ז:

 חולין

 גמרא

 342 ד"ה והקשורמב"ן ב. 

 337 ה אבלד"תוס' ב: 

 322 קמא.

 ערכין

 תוספתא

 294  ג

 295  )צוקרמאנדל( ג יח

 תמורה

 בבלי

 279, 273 ג: 

273  ג: רש"י

  

 273  אות יבשטמ"ק ג: 

 273 מסורת הש"סג: 

 מעילה

 330 ב:

 תמיד

 משנה

 289  ראב"ד )פירוש( כה:

 נידה

 בבלי

 226 :-מו.

 101 מו: 

 שמחות –מסכתות קטנות 

 316 ד יב

 

 מפתח רמב"ם

 אבל

 121 יד א

 97 ב ט

 313 ב טו גרי"ז

 ברכות

 269 טוא 

 284 זד 

 361 ח יא

 361 יא י

 חגיגה

 300 א א

 טומאת מת

 318 ג ג

 טוען ונטען

 264 ב ב

 264 ב י

 יבום וחליצה

 229 ד טז גר"ח



 415 מפתח מקורות

 יסודי התורה

 278 א

 274 ד-א ג

 383 ז

 מאכלות אסורות

 27 ב-יא א

 מכירה

 284 ה יג

 284 יא ב

 מלכים

 101 י ז מל"מ

 מעשה הקרבנות

 284 טו א

 300 יד לח"מ וכס"מ

 43 יד יא

 מתנות עניים

 267 י א

 נדרים

 102 א 

 41 א ג 

 99 א ג כס"מ

 99 א ד 

 288 א יג

 128, 37, 31 א כג 

 43 כו -א כה

 338 א כו

 42 ב א 

 56 ב ב 

 54 ב יא 

 40 ב -ג א

 288  ג ה

 44 ג ו 

 99 ג ח 

 128 ג י 

 43 ג יא 

 242  ג יא

 45 ג -ד א

 284  ד ג

 45 ד ד 

 100, 45, 35 ה א 

 18  ב-ה א

 154 ח ה 

 341, 59 ט א 

 59 ט א כתר המלך

 342 ט כה 

 132, 100, 45, 39 י יב

 18 יג -י י

 254, 237 יב א 

 238 יב א לח"מ

 238 יב א מגד"ע

 241 יב ג

 246  יב טו

 183  יג ב

 176 יג ב וכס"מ שם 

 230  יג ז

 249, 246 יג ח 

 284  יג יג

 340  כד-יג כג

 339 כה -יג כג

 247 יג כה 

 248 ותרת מצוה שלישית כ

 נזירות

 289, 80 גרי"ז עמ' פא

 323 א א 

 307 א ד 
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 284 א ה 

 54 ג יד לח"מ

 319 ה טו 

 314 ה כא 

 314 ו ח 

 319 ז א 

 321, 315 ז טו 

 315 ז י 

 340 י יד 

 סנהדרין

 74 סנהדרין כ ב 

 עבודה זרה

 280 סג. 

 89 ב ז 

 280 ה י כס"מ

 27 ז ב 

 27 ז טו 

 עבדים

 284 ח יז 

 עבודת יום הכיפורים

 89 ב ו 

 עדות

 268 י ב 

 עירובין

 284 ז ב 

 284 ז ט 

 ערכין וחרמין

 307 ג -ו א

 341 יג -ח יב

 פסולי המוקדשין

 284 ד יט 

 שבועות

 72 א א 

 269 ג -א ב

 271 ז -א ד

 275, 268 א ה 

 272 א ו 

 114 ב ב 

 88 ב ב 

 95 ב ב 

 270 ד -ב ב

 96 ב ד 

 290 ב ח 

 284 ב י 

 50 י ב 

 284 ב יא 

 284 ב יד 

 72 ג א 

 58 ג ג 

 284 ג ה 

 100 ה אור שמח

 99 ה ד 

 176 ב -ו א

 148 ו ב 

 345, 182, 177, 149 ו ה 

 182 ו ה לח"מ

 183 ו י 

 277, 272, 94 יא א 

 343 ג -יא א

 272 יא ב 

 272 יא ג 

 277, 269 יב א 

 267 יב ב 

 269 יב יא 



 417 מפתח מקורות

 343 יב יב 

 שבת

 253 כג יד 

 249  כד ד

 247, 246 כד ו 

 שופר

 181 א א 

 תלמוד תורה

 130 ז ה 

 139 ז ז וראב"ד שם 

 138 ז יג 

 116 יב -ו יא

 23 יד -ו יג

 113 ו יד 

 21 ז 

 114 ז ב 

 23 ז ד 

 36 ה -ז ד

 תעניות

 281 א הגה"מ

 284 א י 

 284 א י כס"מ

 284 י מ"מ א

 290 א יג 

 תפילה

 284 ב יד 

 381 יב א 

 תשובה

 90 הקדמה 

 275, 269, 267 א ב 

 148 ב א 

 284 ג -ב ב

 ספרי מצוות
 סהמ"צ להרמב"ם

 280 ה י 

 297 לא תעשה קנז 

 305 לא תעשה קנז 

 271 עשה ז 

 273 עשה ז לב שמח

 304, 297 עשה צד השגות הרמב"ן

 247 עשה צה 

 247 עשה צו השגות הרמב"ן

 368 שכחת הלאווין לרמב"ן ב

 ספר החינוך

 302 ה מנחת חינוך

 177, 174, 91, 60 ל

 269  ל ח מנחת חינוך

 174 תו

 301תלח מנחת חינוך 

 סמ"ג

 342 לא תעשה רמב

 גאונים
 270 תרפט כתובות אוצר הגאונים

 268 תיח-תיז סנהדרין אוצר הגאונים

 269דש" ח"ב )רב האי גאון( משפטי שבועות

 177 כג ויצא שאילתות

 282 סו ויקהל שאילתות



 ראשונים
 258 ות יום טוב תרמטאגור הלכ

 54 תריאן יבום וקידושיא  או"ז

 269 יזן פסקי סנהדריד  או"ז

 255 הלכות הקדש ונדרים האשכול )אלבק(

 56 מהרי"ק קסא

 54 דקנם מהרשד"

 129 ד"ה אלא הוו יודעים משפט החרם

 254 ד"ה ואומר אני משפט החרם

 251 סאא ח" ספר האורה

 99 ספר המכריע צ

 259 תולדות אדם וחוה לרבנו ירוחם יד ז

תורת האדם שער האבל עניין האבילות ד"ה 

 122 ועוד אני סומך

תורת האדם שער האבל עניין האבלות ד"ה 

 22 ועכשיו אני חוזר

תורת האדם שער האבל עניין האבלות ד"ה 

 24 ועכשיו אני חוזר

 מפתח טשו"ע ונו"כ
 אורח חיים

 167 טור תריט

 285 תקסב ב"ח

 167 דרכי משה תריט ג

 286 שו"ע רנג ב

 254 שו"ע שמא

 245 שמב-שו"ע שמא

 246 שו"ע שמא א

 258 שו"ע שמא ג

 56 שו"ע תקסב ו

 258 רמ"א שו יב

 281 רמ"א תקסב ה

 256 פמ"ג שמא א

 245 פמ"ג שמא

 285 ותקסב ד"ה אימתי מקבל ביאור הלכה

 56 ט"ז תקסב ח

 256 לבוש שמא

 252 מהרש"ג א סא

 285 מג"א תקסב יב

 256, 254 משנ"ב שמא ג

 256 ב-שער הציון שמא א

 אבן העזר

 82 כט א אבני מילואים

 יורה דעה

 238 טור רלד

 99 טור רלו

 340 שו"ע רג א

 353 שו"ע רכח

 258 שו"ע רכח ג

 246 שו"ע רלד כד

 303 שו"ע רנח יג

 58, 56, 50 שו"ע רלט א

 56 יג שו"ע רנח

 113 שו"ע שלד

 351 רמ"א רכח ז

 53 רמ"א ריז לב

 165 רמ"א רכח מה

 53 רלב ברמ"א 

 81 רמ"א רלו ו

 165 ב"י רג



 419 מפתח מקורות

 36 רוב"י 

 182, 167 ב"י רכח

 56 רנח יג ב"י

 54 ש"ך ריח ז

 52 ש"ך רלב ג

 81 ש"ך רלו יז

 37 ש"ך ריג א

 340 ט"ז רג א

 53  ט"ז רלב א

 52 ט"ז רלב ד

 37 פרישה ריג

 256 רכח ג לבוש

 חושן משפט

 129 קצות החושן לד

 234 קצות החושן קפב א

 82 קצות החושן רמא ט

 82 נתיבות המשפט רמא ט

 44 תומים כו ה

 שו"תים
 324 שו"ת אבני מילואים כב

 56 שו"ת אחיעזר יו"ד כד ט

 56 שו"ת דברי יציב יו"ד קכד

 177, 149 שו"ת המבי"ט א צח

 54 שו"ת המבי"ט ב קסח

 81 בי"ט ב רסדשו"ת המ

 75 ד נד שו"ת הרדב"ז

 264 יא שו"ת הריב"ש

 269 שיא שו"ת הריב"ש

 59 קח שו"ת הרמ"א

 284 שיג שו"ת הרמב"ם

 322 ג שמג שו"ת הרשב"א

 90 ה נב שו"ת הרשב"א

 22 רסגן שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"

 92 רע שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן

 258 תמז ז שו"ת הרשב"א

 57 "ג סי' שבח שו"ת הרשב"א

 251 תמז ח"ז שו"ת הרשב"א

 49 שו"ת חת"ס יו"ד רכז

 344 קכב שו"ת מהר"ם

 49 חו"מ למהדו"ק נוב"י שו"ת 

 80 יו"ד קמזמהדו"ת נוב"י שו"ת 

 247 שו"ת ציץ אליעזר ח"ט יח

 120 סה שאגת אריה ישנותשו"ת 

 325 א רומהדו"ק  שואל ומשיב

 305 ג קסט תשב"ץ

 22 ר קשהד"ה אבל היות ב עב תשבץ

 114 ב עג תשבץ

 אופק(-תשובות הגאונים החדשות )עמנואל

 352 נח

 277 כה תשובות חכמי צרפת ולותיר

 אחרונים
טור  ערך הפרה כרך י אנציקלופדיה תלמודית

 245 קלז

ערך הפרה טור  כרך י אנציקלופדיה תלמודית

 256 קלח

 322 אתוון דאורייתא ז

לו( -ער בית הנשים סי' יח )כחם שבינת אד

 66 סעיף לה

 27 ח"א סי' מ"ז ס"ק ג בית הלוי



 הרב איל ליפשיץ 420

 311 קלו בית ישי

דין ו )כולל ( שער ג )שער הכולל ברוך טעם

 327 לאחר זמן(

 61 שבועות סי' כט ברכת שלום

 76 יד א ברכת שמואל

 67 נדרים יז ג ברכת שמואל

 325על מסכת נזיר )בסוף הספר( גבורת ארי

כבר יו"ד כלל ב סי' ט ד"ה  גינת ורדים

 44כתבנו

 61 נדרים א ג דברות משה

 59 ה א הפלאת נדרים

 58 יג ג הפלאת נדרים

 53 נדרים קלו ב חזון איש

 128 סנהדרין מח ד חזון איש

 82 קידושין סי' נ חזון איש

 76 חידושי הגרנ"ט נדרים סי' נז

 80 נדרים סי' ו חידושי ר' שמואל רוזובסקי

 317 לקח טוב ח

 62 מהר"ם אלשיך נז

 56 ם אלשיך קגמהר"

 289 231-245עמ'  מנחה וזבח

ד"ה אינו יכול  יד יח שבת מנחת ביכורים

 250 להפר

ד"ה ועפי"ז היה נראה  לא  מנחת שלמה

 352 לענ"ד

 176 א ל ד"ה לכן היה נראה מנחת שלמה

 56נדרים חלק השיעורים סי' ב מנחת שלמה

 257ד"ה יש להסתפק עז. נדרים מנחת שלמה

ד"ה ר"ן ד"ה מפירין  עז.נדרים מנחת שלמה

 257 נדרים בשבת

 289 ג ח קדשים מקדש דוד

 61קעז-עמ' קעדץ ספר זכרון לגר"ח שמואלבי

 56 ב יו"ד י ז אעטרת פ

 56 א ב יו"ד י עטרת פז

 48 51-66עמ'  167 עלון שבות

 135 89-90עמ'  172 עלון שבות

 301 קהילות יעקב נדרים ד

 111 לד-לג קובץ הערות

 74 ו-כתובות ה יםקובץ שיעור

 311 קנג פסחים קובץ שיעורים

 52 נדרים א ג קונטרסי שיעורים

 56 נדרים א ד קונטרסי שיעורים

 49 כג-נדרים א טזם קונטרסי שיעורי

 17 נדרים טו קונטרסי שיעורים

 307 עמ' קיחא נדרים  רשימות שיעורים

 307 עמ' קכטא נדרים  רשימות שיעורים

 61 עמ' כט רשימות שיעורים א שבועות

 73 שבועות עמ' עטא רשימות שיעורים 

 73 שבועות עמ' פאא רשימות שיעורים 

 72 שבועות עמ' פבא רשימות שיעורים 

 50 רשימות שיעורים א שבועות עמ' פו

 254רעח-רעזנדרים עמ'  ב רשימות שיעורים

 319 231-253מ' ע טהרות שיעורי הרא"ל

 קריאת התורהא  שיעורים לזכר אבא מארי

 381 בחמישי ובשבת במנחה ,בשני

 124 ריב-ב רי שיעורים לזכר אבא מארי

 63 שערי ישר ה כא

 82, 53 שערי ישר ז ח

 

 מחשבה
 372 אורות, זרעונים 356 אורות התורה יג



 421 מפתח מקורות

 137 ישראל גאורות, 

 73 איש על העדה עמ' פו

 383 213בסוד היחיד והיחד עמ' 

 174 דברי הגות והערכה עמ' ???

 293 "ן דרוש עשירי ד"ה וקרובדרשות הר

 334 צו ג )ויקרא( והרז

 341 ליקוטי הלכות נדרים א

 178 ליקוטי הלכות נדרים ב

 383 ליקוטי מוהר"ן קמא א

 357 ליקוטי מוהר"ן קמא סא

 137 ליקוטי מוהר"ן תניינא א

 383 מורה נבוכים א לב

 89 מורה נבוכים א סא

 333 מורה נבוכים ג לב

 227 מורה נבוכים ג מח

 345 מסילת ישרים ד

 361 )הרב שג"ר( נהלך ברג"ש

 258 סיפורי מעשיות מעשה מחכם ותם

 348סיפורי מעשיות של ר' נחמן )הרב שג"ר(

 380 ספר הכוזרי ב עב

 346 ד כז ספר העיקרים

 355 עין אי"ה הקדמה

 341 אות ריג לז. שבת עין אי"ה

 351 144-145עמ'  על התשובה

 361 צדקת הצדיק פו

 341, 61 ה קבצים לרא"יה ז פזשמונ

 

 

 111 עמ' קצבנדרים גר"ח על הש"ס החדש 

 357 תפארת ישראל ב

 80 תרומת הדשן ב רנד

 

 

 

 

 

 

 


