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מקרא

תורה
י"ב י"א-כ'                  13 בראשית 
י"ט כ"ד-ל"ח             41  
כ' א'-י"ח                    13  
כ"ד נ'-נ"א                 61  
כ"ו ו'-י"ב                   14  
ל"ח י"א                      77  
נ' ט"ו כ"א                  93  
כ' י"א                       213 שמות 
כ"ט ל"ד                   160  
א' ט'                         139 ויקרא 
ז' ט"ו-י"ט                159  
י"א ל"ד-ל"ח           192  
י"ט ג'                       213  
כ"ב ל"א-ל"ג           237  

כ"ז ט'-י', ל"ב-ל"ג  265   
י"ט א'-ב'                 289 במדבר 
א' ט"ז-י"ז                313 דברים 
י"ד ג'                        160  
כ"א ג'                       205  
כ"ב ט'                      292  
ל"א ט'-י"ג               335  

מפרשי תנ"ך
רש"י

א' א'                         113 בראשית 
י"ט ל"א                      41  
כ"ד נ'                          63  
ל"ח י"א                      77  
י"א ל"ד-ל"ח           192 ויקרא 
ל' ו', ט"ז                     95 במדבר 

אבן עזרא
נ' י"ט                          93 בראשית 

רשב"ם
י"א ל"ז                     194 ויקרא 

רמב"ן
י"ב                               15 בראשית 
י"ט ל"ב                       44  
כ'                                 16  
כ"ו י"ט                       16  
ל"ד י"ג                       21  
ל"ח י"א                      77  
כ' ו'                           124 שמות 
ה' ט"ו                         18 ויקרא 
י"א ל"ד                    192  
י"ט א'                         51  
כ"ב ל"א-ל"ג           239  
ל' ט"ז                          95 במדבר 

תוספות ריב"א
פרשת בא                                                80

אור החיים
נ' כ"א                          95 בראשית 

כלי חמדה
פרשת וישב                                          126
פרשת ויחי סק"ג-ד                               95
פרשת בא סק"א                                  117
פרשת שמיני                                        193
פרשת בלק                         128, 220, 231

נספח א - מקורות
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אור בהיר
נ' כ"א                         95 בראשית 

חידושי הגרי"ז
כ'                                 15 בראשית 
ל"ח                             77  

תורה תמימה
פי"א קנ"ז                198 ויקרא 

ברכת פרץ                                      271

תנאים
מכילתא דר"י

בחדש ו'                                                124

ספרי דברים
פיסקא י"ז                                           319

פיסקא ר"ל                                           292

משנה
ברכות פ"ד                                           146
כלאים פ"ז מ"ד-ה' ורע"ב                   291
זבחים סופ"ד ורע"ב                            139
תמורה פ"א מ"א                                 266
כלים פכ"ה מ"ט                                   199

תוספתא
זבחים                                                   170
פרה פ"ב ה"ג                                        206

פסיקתא רבתי
פרשה כ"ג                                             220

אוצר המדרשים אייזנשטיין       220

תלמוד בבלי
ח' א'                              67 ברכות 
י"ז א'                             61  
כ"ו                               146  
ל' ב'                             120  
ל"ה א'                            25   
ד' א'                     42, 117 שבת 
י"ט                               327  
מ"ט א'                        123  
נ"ו א'                           106  
ס"ז ב'                            22  
קנ"א ב'                         53  
ל"ב ב'                            44 עירובין 
מ"ה א'                        327  
צ"ה ב'                          138  
כ"ד א'                         160 פסחים 
ס"א ב'                         169  
ס"ג א'                         280  
ע"ח ב'                         169  
צ' א'                            292  
כ"ד א', כ"ה א'            114 ראש השנה 
כ"ח א'                           85  
פ"ה ב'         53, 218, 240 יומא 
כ"ג ב'                          351 מגילה 
כ"ז                               330  
ו' א'                             330 מועד קטן 
י"ז א'                             64  
י"ח ב'                             61  
ג'                                  343 חגיגה 
ו' א'                    213, 307 יבמות 
ס"ד ב'                           77  
צ' א'                               56  
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קי"א ב'                          78  
נ"א ב'                            70 כתובות 
ב' ב'                      35, 100 נדרים 
ל"ה א'                            27  
כ"ג א'                            95 נזיר 
כ"ג ב'                             45  
כ"ט א'                         350  
ב' ב'                               62 סוטה 
ז' א'                             191 קידושין 
כ"ט א'                         336  
ל' ב'                             215  
ל"ג ב'                          336  
נ"ט                              199  
י"א א'                          189 בבא קמא 
נ"ו א'                           289  
ס"ח ב'                         299  
כ"ב            201, 269, 338 בבא מציעא 
ל' א'                   205, 289  
ס' ב'                               70 בבא בתרא 
ו' ב'                              314 סנהדרין 
י' ב'                              115  
כ"ב א'                            62  
ע"ב א'                         128  
ע"ד ב'                117, 240  
פ"ב א'                         127  
י"א ב'                          322 מכות 
י"ח ב'                          339 שבועות 
כ"ב א'                            18  
מ"ד ב'                         292 עבודה זרה 
נ"ג ב'                           292  
נ"ד ב'                          292  
ס"ו א'                          160  
י' ב'                                45 הוריות 
ב' ב'                             138 זבחים 
ד' א'-ב'                       139  
ט' ב'                            166  
י"ג א'-ב'                     161  
כ"ז א'                          178  

כ"ט ב'                143, 164  
ל"ה ב'          ל"ו א' – 176  
ל"ו א'                          179  
מ"ו ב'                          139  
נ'                                  151  
קי"ד א'                       292  
נ"ט ב'                          142 מנחות 
ס"ד א'                         101  
י"ד א'                          276 חולין 
ל"ו א'-ב'                     195  
מ"א א'                        292  
ק"א ב'                         115  
קי"ח א'                       194  
מ"ט ב'                         337 בכורות 
ב' ב'                             268 תמורה 
ד' ב'                             266  
ה' ב'                             267  
ט' א'                              18 כריתות 
ט"ז ב'                            63 נדה 

תלמוד ירושלמי
פ"ד ה"ב                         61 ברכות 
פ"ז                               291 כלאים 
פ"ח ה"ד               94, 250 תרומות 
פ"ה ה"ב                      170 פסחים  
פ"ה ה"ד                      276  
פ"ג ה"ה                       243 סנהדרין 

ראשונים
בה"ג                                                348

רי"ף
פרק ה'                         275 ביצה 
ז' א'                                64 מועד קטן 

רש"י 
ח' א' הא דכייף             68 ברכות 
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כ' א'                             347  
מ"ח א'                        347  
ד' א' וכי אומרין           44 שבת 
י"ז א' מה שלבו             64 מועד קטן  
ו' א'                             223 יבמות 
נ"ב ב' או דלמא            80  
כ"ג ב'                             48 נזיר 
נ"ט                              201 קידושין 
ס' ב'                   230, 304 בבא קמא 
ל' א'                             206 בבא מציעא 
ו' ב'                              315 סנהדרין 
ח' א'                              19 הוריות 

י' ב'                                48   
ב' ונדבה                      143 זבחים ב' 
ט' ב'                            170  
מ"ו                               139  
ב' ונדבה                      143 מנחות ב' 

ס"ד א' חייב על ו-לאו    
היינו                            102   
קי"ח א' אמר רב הונא           חולין 
195

ב' א'                            266 תמורה 

רשב"ם
ס' ב' אלא הנח              71 בבא בתרא 

תוספות
כ' א'                             347 ברכות 
ל' ב' והתניא               120  
מ"ח א'                        347  
ד' א' וכי אומרין ו-קודם   שבת 

                         שיבא                              43
מ"ז ב' כתישה             218 פסחים 
ס"א א' שחטו             169  
ס"ג א' השוחט           280  
פ"ב ב' מה רוצח            56 יומא 
ט' א' ההוא                 284 סוכה 
ה' ב' כולכם                 219 יבמות 

ו' א'                             223  
ל"ה ב' תגלי מילתא     79  
נ"ב ב' או דלמא            80  
פ"ג ב' אין                    292  
ק"ג א' והא קא מתהניא     
56 ,48

ג' ב' ולדרוש להו           56 כתובות 
נ"ג א' העושה             290 גיטין 
ל"א א' כבד את ה'     220 קידושין 
י"א א' דאין                190  בבא קמא 
צ"א ב' אלא                   56  
כ"ה ב' ואם נטל            87 בבא מציעא 
ל' א' הכניסה              206  
אף עובד             206, 289  
ל"ג א' אבידתו           219  
ס' ב' מוטב                    72 בבא בתרא 
ו' ב'                              316 סנהדרין 
י' ב' שכבר קדשוהו    118  
כ"ב א' ארבעים             62  
ע"ד ב' והא אסתר        48  
ואם ו-בן נח                242  
ד' ב' ואימא                142 זבחים 
כ"ז א' יצא זה             177  
ל"ד א' והבשר             196  
ל"ו א' שיאכלוהו        178  
ל"ח א' התכלת             87 מנחות 
קמ"א א' לא               218 חולין 
ל"ד ומי קניס              276 בכורות 
ד' ב' רבא אמר           276 תמורה 
י"ז ב' מדסיפא              33 כריתות 
פ"ח סימן י"ד             129 רא"ש יומא 
סימן י"א                       64 מועד קטן 

פירוש הרא"ש
נדרים ח' א'                                            81

תלמידי רבינו יונה
ברכות ריש פ"ו                                       25
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עליות דרבינו יונה
סנהדרין י' ב'                                        119

יד רמ"ה
סנהדרין י"ב ב'                                    119

ריטב"א
שבת מ"ט א'                                        123
יומא נ"ג                                               142
חולין ק"א ב'                                        116

ר"ן
ברכות ל' ב'                                          120
שבת מ"ט א'                                        123
יומא ד' ב' באלפס                               129
קידושין ל"ב א'                                      88

המאור ומלחמות ה'
סנהדרין מ"ז באלפס                          252

מלחמות ה'
מגילה                                                   351

שלטי הגבורים
ביצה כ' ב' באלפס                               276

בית הבחירה להמאירי 
ברכות ל' ב'                                          120
סנהדרין ס' ב'                                      170

הגהות אשרי
עירובין סימן ו'                                    327

ריש
כתובות                                                 125

שיטה מקובצת
זבחים ד'                                               142

שאילתות דרב אחאי
נ"ו                                                          214

פירוש הראב"ד
לתו"כ בתחילתו                                     82

השגות הרמב"ן לספר המצוות
שכחת הלאווין מצוה רביעית             144

ספר החינוך
מצוה ל"ג                                              215
מצוה קמ"ד                                          160
מצוה ק"ס                                             192
מצוה רצ"ה-ו'                                       237
מצוה שנ"א-ב'                                     265
מצוה תי"ד-תט"ו                                313
מצוה תרי"ב                                          343

אבודרהם                                      338

דרשות ר"י אבן שועיב
ח"ב עמ' תעד וגשל                                47
כי תצא ולכן האדם                                54

כוזרי
מאמר ג' מ"ט                                       191

העיקרים
ח"ג פכ"ח-כ"ט                                       49

רמב"ם
משנה תורה 

פ"ה ה"א-ג'         245 יסודי התורה 
ה"ד                      238  
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ה"ו                       243  
פי"ב ה"ג             336 עבודת כוכבים 

פ"ב הט"ז וראב"ד  שבת 
102

פ"ג ה"א-ב'         346 חגיגה 
פ"א ה"ה              120 קידוש החודש 
פ"ב סוף               114  
פ"ג הט"ו-ט"ז     121  
פ"ג הי"ז-י"ח       125  
פ"ד ה"ה-ו'          125  
פ"א הט"ז, הכ"ב  79 יבום 

פכ"א ה"א              77 איסורי ביאה 
פ"ב הכ"א            295 שחיטה 
פי"ב הי"ח              97 נדרים 
פ"ה ה"ח              292 כלאים 
סוף                      217  
סוף                      222 שמיטה ויובל 
פ"ו ה"ח               197 איסורי מזבח 
פ"ד הי"א             140 מעשה הקרבנות 
פי"ג ה"א-ג'         161 פסולי המוקדשין 
פי"ג ה"ח              179  
רפי"ד                   162  
פט"ו ה"ג              145  
פט"ו ה"י              168  

פט"ז ה"ו וראב"ד   
178

פי"ז ה"ה              161  
פי"ח ה"א-ב'       143            
פ"ד ה"ט                27 מעילה 
פ"ה ה"א, ה"ז        85 קרבן פסח 
פ"א ה"ד              119 בכורות 
פ"ו ה"ה                270  
פ"א ה"א              268 תמורה 
סוף                       265  
פ"ט הי"ב וראב"ד 30 טומאת מת 

פ"א ה"א וראב"ד  פרה אדומה 
207

ה"ז              206, 290  

פ"ב                       199 טומאת אוכלין 
פ"י הי"ז               197  
פ"ח ה"י               199 כלים 
פ"א ה"ט              269 גזילה ואבידה 
פ"ז ה"ד                290 חובל ומזיק 
ה"ו                       295  
פ"ח ה"י               329  
סוף                       128  
פ"ג ה"ג-ד'          206 רוצח 
פ"ז ה"ח               322  
פכ"ב ה"א-ב'      315 סנהדרין 
פ"ו ה"א               214 ממרים 
הי"ב                     217  
פ"ח הי"א   108, 258 מלכים 

פ"ט ה"ז והי"ד       21   
פ"י ה"ב                242  

ספר המצוות
השורש הראשון ורמב"ן                         32
השורש הרביעי ורמב"ן                       239
עשין ה' ורמב"ן                                    148
עשין ט' ורמב"ן                                    237
עשין ט"ז ורמב"ן                                  335
עשין פ"ז ורמב"ן                                  265
עשין צ"ה,צ"ו ורמב"ן                             89
עשין צ"ח ורמב"ן                                 192
עשין קנ"ג  ורמב"ן                               113

הוספות הרמב"ן
ט"ז                       253 עשה 
ס"ג                       237 לא תעשה 
ק"ו                       265  
קל"ב                    160  
רע"ו                      314  
רפ"ד                    313  

פירוש המשניות שמונה פרקים
פ"ח                                                          63
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זבחים פ"ד                                  140, 162
אגרות                                                      63

מפרשי הרמב"ם
הגהות מיימוניות

רוצח פ"א                                              322

מגיד משנה
גזילה ואבידה פ"א ה"ט                      270
חובל ומזיק פ"ז ה"ד                            291

כסף משנה 
פ"ה ה"א               124 יסודי התורה 
פ"ח ה"א              296 עבודת כוכבים 
פ"ג ה"ו                 122 מילה 
פט"ו ה"ג              145 פסולי המוקדשין 
פט"ז ה"ו              179  
פ"ה ה"ז                  85 קרבן פסח 
פי"ב ה"א    198, 290 טומאת אוכלין 
פ"ו הי"ב               218 ממרים 

רדב"ז
פ"ד הי"א             140 מעשה הקרבנות 
פכ"ב ה"א             317 סנהדרין 

לחם משנה
פ"ה ה"ד               124 יסודי התורה 
פ"ג ה"ב                346 חגיגה 
פ"ב הכ"א             296 שחיטה 
פ"ח ה"ב                 33 שגגות 

משנה למלך
פי"ח ה"א             162 פסולי המוקדשין 
ה"ז                        163  
פ"ד ה"ט                 28 מעילה 
פ"י ה"ב                253 מלכים 

מרכבת המשנה 
פ"ה                       249 יסודי התורה 

שער המלך
פ"ה                       160 יסודי התורה  
פ"ח ה"א              298 לולב 
פ"ג הי"ט              270 גירושין 

הערות רעק"א
שם                                                        276

הערות ברוך טעם
שם                                                         274
פ"א ה"א              142 קרבן פסח 
פ"ט הי"ב                33 טומאת מת 

אור שמח
פ"ה                       249 יסודי התורה 
פ"י                        120 תפילה 
פי"ח ה"ג              160 פסולי המוקדשין 
פ"ז ה"ח                322 רוצח 
ממרים מילואים                                  217

צפנת פענח מתנות עניים            197

עבודת המלך                                    249

חידושי מרן רי"ז הלוי
ברכות                                                      84
פ"ד הי"א             143 מעשה הקרבנות 

חידושי רבינו חיים הלוי
פ"י ה"ו          84, 150 תפילה 
פ"ב ה"ו                169 קרבן פסח 
פ"ה ה"ז         85, 351  



 נספח  א   363 

יד המלך
פ"ה                       249 יסודי התורה 

פירוש הרב קאפח
פ"ה                       248 יסודי התורה 

פרח מטה אהרון
פ"ה                       249 יסודי התורה 

ספר המפתח
פ"א ה"א              267 פרנקל תמורה 
פ"א ה"ט              270 גזילה ואבידה 
פכ"ב ה"א             316 סנהדרין 
שם                        317 ועל כס"מ 

בית יוסף
סימן ש"ו סוף           126 אורח חיים 
סימן תכ"ב                120  
סימן י"ב                    315 חושן משפט  

שולחן ערוך
סימן ע' ס"ד              330 אורח חיים 
סימן קנ"ג ס"ה-ז'    330  
סימן ש"ו ס"ו ו-י"ב  330  
סימן שכ"ה סעיף י' הגה    
126

סימן שכ"ח סי"ד      130  
סימן שכ"ט ס"ו-ז'   327  
סימן תכ"ב                120  
סימן תקמ"ד-ה'       330  
סימן רכ"ח סכ"א     330 יורה דעה 
סימן ר"מ ס"ה          225  
סט"ז                          227  
סכ"ה הגה                  223  
סימן רצ"ו ס"ד         292  
סימן ט' ס"א               77 אבן העזר 
סימן קס"ד                  83  

סימן קס"ז ס"ב          79  
סימן קע"ח ס"ג הגה  23  
סימן י"ב ס"א           315 חושן משפט 
סימן שפ"ח ס"י        329  

על הטושו"ע
אבני מילואים

סימן מ"ד ס"ק ג' וה'                             21

ב"ח
חו"מ סימן י"ב                                     316

ביאור הגר"א
יו"ד סימן ר"מ סקל"ו                         223

בית שמואל
סימן כ"ג סק"א                                     70

דרישה
חו"מ סימן י"ב                                     316

חלקת מחוקק
סימן כ"ג סק"א                                     70

חוות דעת
יו"ד סימן ק"י                                      122

ט"ז                                                  126  
או"ח סימן קנ"ג סק"ב                       330
יו"ד סימן ר"מ סט"ז                           227

לבוש                                                    126

מגן אברהם
סימן קנ"ג סק"ו                 330 או"ח 
סימן קצ"ד סק"ג               122  
סימן רי"ח סקכ"ב             330  
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סימן ש"ז סקט"ז               330  
סימן שכ"ה                         126  
סימן שכ"ט                         328  

מקור מים חיים
יו"ד סימן קנ"ז סק"א                         253

משנה ברורה
סימן קל"ה ביה"ל                                351
סימן קמ"ו ביה"ל                                351
סימן ש"ו סקכ"ח                                330
סימן שכ"ה סקל"א                             126
סימן תקמ"ה ביה"ל                            330

נתיבות המשפט
סימן ע"ב סק"ז                                      86
סימן רל"ד                                              32

ערוך השולחן
חו"מ סימן תכ"ה-ו'                             323

פרי חדש
יו"ד סימן ק"י כללי ס"ס סקט"ז          33

פרי מגדים
או"ח א"א סימן קצ"ד סק"ג              122

קצות החושן
סימן ת"ו סק"א                                   198

ש"ך
סימן ר"מ סט"ז                  227 יו"ד 
סימן ר"ח סק"ב                 277 חו"מ 
סימן שפ"ח סקכ"ד           250  

שמירת שבת כהלכתה
פמ"א הערה ע'                                     328

תומים
סימן י"ב סק"א                                   316

סק"ב וברוך טעם                            319

שו"ת
אבני נזר

אורח חיים סימן ל"ז                             36

אחיעזר
ח"ב סימן כ"ט סק"ב                           173
סימן ל' סק"ב                                      163

אפרקסתא דעניא
ח"א סימן קס"ב                                    48

ח"ב יו"ד סימן ק"מ                               49 

בית הלוי
ח"א סימן ל'                                         142

בית יצחק
יו"ד סימן ח' סק"ח                                97

בנין ציון
סימן קס"ז-קע"ג                                304

דבר אברהם
ח"א סימן ט"ז א'                                   84

הילדסהיימר ר' עזריאל
ח"א יו"ד סימן רי"ט                              57

הלכות קטנות
ח"א סימן ד'                                           56

הר צבי
או"ח ח"ב סימן ק"ג                               87
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חתם סופר
חו"מ השמטות סימן ר"ד                   142
יו"ד סימן ר"כ ו-רמ"ד                        330

יביע אומר
ח"ב או"ח סימן ג'                                122
ח"ו יו"ד סימן ג', י"ד                             70

יהודה יעלה
ח"ב אהע"ז וחו"מ סימן ק"מ                56

מהרי"ט
סימן ס"ט                                            273

מהריט"ץ                                       273

מהרי"ק
שורש קס"ו                                          223
שורש קס"ז                      23, 47, 56, 191

משיב דבר
ח"ב סימן ט'                                           55
סימן מ"ד                                                70

משנה הלכות
חי"ב סימן קפ"ד                                    46

משפט כהן
סימן קמ"ד                                             55
סימן קמ"ג                                              56

נודע ביהודה                                    249

מהדו"ק אהע"ז
סימן י'                                                     77

עונג יום טוב
סימן נ"ט                                              296
סימן פ"ב                                              299

פנים מאירות
ח"א סימן ל"ד                                      273

ציץ אליעזר
ח"ג סימן ט'                                         327

רב פעלים
ח"ד או"ח סימן ב'                                  55

ריב"ש                                           125

שואל ומשיב
מהדו"ק ח"א סימן קכ"ח                      21

שו"ת הרמב"ם 
סימן קי"א                                              70

שו"ת הרשב"א
ח"א סימן תרפ"ט                                129
ח"ב סימן שד"מ                                  315

שו"ת רעק"א
סימן ס"ח                                             223
מהדו"ק סימן קכ"ט סימן קמ"ח       270

תשב"ץ
ח"ג סימן ל"ז                                        129

אחרונים
אנציקלופדיה תלמודית

ערך אונס )הכרח(                                251
ערך הלעיטהו לרשע וימות                    69
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אתוון דאורייתא
סימן י'                                           32, 277

בד קודש
סימן ס'                                                 195

ברכת שמואל
יבמות סימן ג'                                      223

גבורות שמונים
נ"א                                                        173

דרוש וחידוש רעק"א
מערכה לסוכה                                      270

דרכי משה
דרך הקודש שמעתא י"ד פי"ב           168

חזון איש
או"ח סימן מ"ז ס"ק ב', י"ב, ט"ו, כ"ב 

103

חו"מ סימן כ"ה                                    103
זבחים סימן ז' סק"ד                           179
נגעים סי"ב סק"כ                               208

חידושי הגרי"ז
נזיר כ"ג א'                                              98
זבחים ב'                                               138

חידושי ר"ש שקאפ
נדרים סימן א                                         36

חמדת ישראל 'נר מצוה'       11 – 88

חתם סופר
בבא בתרא ס' ב'                                    72

טורי אבן                                        248
ר"ה כ"ח א'                                             85
חגיגה ג'                                                344

ישועת דוד
ח"ד סימן כ"ג                                       319

ליקוטי הלכות
זבחים                                                   161
זבחים סו"פ כל הפסולים זבח תודה 173

מי השילוח                                            54

מידה טובה
פרשת יתרו תשס"ה                            152
פרשת פקודי תשס"ה                          152
פרשת בחוקותי תשס"ה                     265
פרשת במדבר תשס"ה                        190
פרשת חוקת תשס"ה                          189
פרשת וילך תשס"ה                             344
פרשת האזינו תשס"ה                         337
פרשת בחוקותי תשס"ו                      265
פרשת בראשית תשס"ז   34, 42, 51, 71, 
350 ,270 ,94

פרשת נח תשס"ז                 28, 230, 347
פרשת לך לך תשס"ז         229, 275, 306
פרשת וירא תשס"ז                                71
פרשת תולדות תשס"ז               146, 191
פרשת ויצא תשס"ז                    132, 217
פרשת וישלח תשס"ז                          272
פרשת וישב תשס"ז                    147, 350
פרשת ויגש תשס"ז                                94
פרשת שמות תשס"ז                           128
פרשת בא תשס"ז                       217, 270
פרשת בשלח תשס"ז                           350
פרשת יתרו תשס"ז           145, 217, 237
פרשת תצוה תשס"ז                            270
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פרשת כי תשא תשס"ז              321, 352
פרשת ויקרא תשס"ז        162, 199, 280
פרשת צו תשס"ז                                  199
פרשת שמיני תשס"ז                           289
פרשת אחרי מות קדושים תשס"ז     298
פרשת אמור תשס"ז                            270
פרשת בהעלותך תשס"ז            321, 352
פרשת ..? תשס"ז                                 327

מים חיים                                           280

מנחת חינוך
מצוה ד'                                                 121
מצוה ל"ה                                                21
מצוה קמ"ג                                           159
מצוה קמ"ד                                          160
מצוה קמ"ה                                          196
מצוה רצ"ה-ו'                                       124
)והערות מכון ירושלים(                      242
מצוה שכ"ה                                          284
מצוה שצ"ז                                  208, 291
מצוה ת"ל                                                84
מצוה תרי"ב                                         344

מפענח צפונות
תחילת הספר                                         26

מקדש דוד
קו"א סימן ד' סק"ג והערות מנחת 

מרדכי                                                   168

נפש החיים
שער ג'                                                   204

נפש יהונתן
שמיני                                                    190

ספר המפתח
פרנקל בבא קמא                                 106

עמוד הימיני
סימן כ"ב                                              223

עמק ברכה 
סימן א'                                                   84

פני יהושע
ברכות ל"ה ב'                                         26
גיטין מ"ג א'                                           20

פרשת דרכים                                    253

פתיל תכלת
ראדזין                                                   122

צל"ח
ברכות ל"ה ב'                                         26

צמח ארז
סילבר                                                   114

קהילות יעקב
פסחים                                                  169
סימן ב'                               347 סוכה 
סימן ט"ו                               35 נדרים 
סימן ה'                               142 זבחים 
סימן ח'                               168  
סימן כ"א סק"ב                 178  
סימן כ"ב                            179  
סימן כ"ג סק"ד                  163  

קובץ מאמרים
ר"א וסרמן מאמר התשובה  32, 49, 100
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ביאורי הגדות
הכל בידי שמים                                      63

קובץ הערות
סימן י"ח                                               131
סימן ע"ו                                               295
השמטות כ"ב                                       303

קובץ שיעורים
סימן י"ח                           22 פסחים 
סימן קמ"ב-קמ"ד    80, 88 קידושי 
סימן ס"ו                         195 בבא בתרא 

קרן אורה
מ"ו                             207 סוטה 
הקדמה                    138 זבחים 

כ"ז                             179  
ל"ח ב',ג' מתנות       161  

רעק"א                                                122

שאגת אריה
סימן ל"ג                                                 88

שב שמעתתא
שמעתא א הערת הגרש"ז אויערבאך  32

שבות יעקב
ח"א סימן קמ"ג                                  320

שושנת העמקים
כלל כ'                                            88-135

שיעורי הרב אהרון ליכטנשטיין
זבחים פ"ג                                   138, 199

שערי יושר
שער א פ"ב-ד                                         31
שער ב                                                      32
שער ה                                            28, 230

שערי לשם שבו ואחלמה               65

שעשועי רעיונים כלל כ'                122

שפת אמת
מנחות ל"ח א'                                        88

תורה שלמה
בראשית פכ"ו סעיף נ"ד                        21

תורת הקודש
סימן ג' ח'                                             161 

תורת חיים
סנהדרין ו' ב'                                       317
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נספח ב - ביבליוגרפיה כללית

אברהם מיכאל, את אשר ישנו ואשר איננו.                                                                                340
מג"ל תשס"ז, אוני' בר אילן.                                                                                                            18
מישרים ב'-ג'.                                                                                                                                 256
מישרים ד', ירוחם תשס"ה, 'סייגים שונים למצות כיבוד אב ואם'.                                211, 307
עלון שבות בוגרים ט', 'נותן לרשע רע כרשעתו – האמנם?'.                                                     100
צהר ב', 'מהי חלות'.                                                                                                                       255
צהר י"ד, 'דילמת חומת מגן'.                                                                                     230, 321, 352
צהר כ"ה ,'הכשלת חילוני בעבירה'.                                                                       29, 69, 108, 258
צהר כ"ז, 'תגובה'.                                                                                                                   69, 108
אברהם מיכאל , שתי עגלות וכדור פורח, הארה 1.                                                                      35
אברהם מיכאל , שתי עגלות וכדור פורח, הארה 15.                                                       321, 352
תחומין כ"ז, 'הפרדת תאומי סיאם'.                                                                                               94
תחומין כ"ח, 'האם מותר להרוג גנבים'.                                                          231, 279, 306, 328
אפלטון א',ותיפרון.                                                                                                                      257
אריאל ר' חנן, צהר ט"ו, 'תחבורה ציבורית חובה הלכתית ומוסרית'.                                      325
הבר ר' צבי מעליות, כ"א 'עבירה לשם שמים' הע' 12.                                                                  47
הנשקה דוד, המעין, תמוז תשל"ז כרך י"ז גליון ד', 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו'.                 168
ווזנר שי, בתוך מסע אל ההלכה, תל אביב 2003.                                                                         50
ווייל דניאל, הגיון א'.                                                                                                                    255
רקובר נחום תחומין י"ח, 'התגברות היצר כטענת אונס'.                                                            70
רקובר נחום, תחומין ג' ט"ו.                                                                                                         221
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אונטולוגיה                                  257, 352
אונס                                               15, 248
אין עונשין אלא א"כ מזהירין             160
אינו מצווה ועושה                                  83
איסור דרבנן                                           32
איסורי חפצא וגברא                             35
אפיה בשבת                                            42
אפריורי או אפוסטריורי                     337
אשם תלוי                                               30
אשמה                                                   255
אשת איש                                               23
אתם אפילו שוגגים                             114
בחירה חופשית                                       61
ביטול תורה                                             81
בית דין הגדול                                      117
בל יחל                                                     27
בן נח                                                       21
ברכת הנהנין                                           25

גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה
71 ,43                                                          

גזל, גדרו                                                 28
גמירות דעת                                         204
גרביטציה                                             340
דחף לאו בר כיבוש                                 69
דטרמיניזם                                              65
דילמת א'ותיפרון                                257
הותרה או דחויה               104, 129, 218 
החוק הראשון של ניוטון                     340 
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים      63
הכרה דה-פקטו בחטא                          66

הכרעה במערכות נורמטיביות נפרדות
51                                                                 

העוסק במצוה קיומית אם פטור מן 
המצוה                                                     86
זנות אשת איש                                       21

חטא, גדרו                                               13
חטא כדי שיזכה חברך                 42, 126
חיבת הקודש                                        195

טלאולוגיה ודאונטולוגיה        
270 ,257 ,124 ,100                                   

טריטוריה הלכתית                     221, 299
טרנזיטיביות                                        216
יחס לוגי מול יחס נורמטיבי               216
יראת העונש                                           17
יראת חטא                                              17
כוונה ומעשה במצוות                     48, 93
כוונה רעה בלי מעשה                             93
כמותי ואיכותי                                     213
לא בשמים היא                                    121
מוטב שיהיו שוגגים                               68
מוסר והלכה                                         107
מזיד                                                         15
מחשבה ומעשה                 174, 189, 296
מטא-הלכה      335,306,268,166,46,29
מסירות נפש במחדל                           122
מעילה בקדשים                                     24
מעילה בקונמות                                     27
מצוה הבאה בעבירה                            284
מצוה קיומית                                          80
מצוה שלא לשמה                                   48
מצוות צריכות כוונה                            138
מצות צדקה                                   35, 219
מצות תלמוד תורה                       84, 222
מרי בצווי ה'                                  32, 257
נבל ברשות התורה                                 51
נשים במצות עשה שהזמן גרמן            82
סברא כמקורה של הלכה                      26
סובייקטיבי ואובייקטיבי                        3
סינתיזה פשוטה וממשית                   257
ספק איסור                                             30

נספח ג - מושגים ומלות מפתח



   372

ספק מצוה                                            122
ספק ספיקא                                           33
עבודת השם                                          148
עבירה לשמה                                          41
עונש                                      15, 248, 272
עשה דוחה לא תעשה                          214
עשה קיומי אם דוחה ל"ת                     87
עת לעשות לה' הפרו תורתך                 56
פגימה במציאות                                     17
פיקוח נפש        52, 104, 129, 218, 230,                                                                    
319 ,305, 249                                            
פיקציה הלכתית                                  328
פלישה לתחום אחר                               22
פנומנולוגיה                                          340
פעיל וסביל: דעת וניחותא                  201
קידוש השם                                126, 237

קידושין בעריות                                     21
קרבן אשם                                              13
קרבן חטאת                                            13
קרבנות                                                 148
קרי וכתיב                                             200
רודף                                                      127
שוגג                                               15, 100
שיפור המידות כמצוה                           82
שיקול סטטיסטי                                 325
שלילה מנגדת ומאיינת                       246
שני דינים )בריסק( / פירוק לוגי       255
שעת השמד                                          116
שפחה חרופה                                          19
תורה והלכה                                           49
תורת המשפטים                                  230
תפילה                                   84, 146, 204

נספח ג - מושגים ומלות מפתח



תודות

תודה לכל קוראינו הנאמנים ובעיקר למגיבים בכתב ובע"פ.
אנו מזמינים את הציבור להמשיך וליטול חלק פעיל בלימוד ומחקר של מידות הדרש 

ולעיסוק במישור המטא-הלכתי של דרכי הלימוד בכלל.

תודה לשפרה על העבודה המסורה והמקצועית בעיצוב ובעריכה.

תודה לנחמן אברהם על התקנת המפתחות.

תודות לספריית בית-אל בירושלים, על עבודתם המקצועית והמהירה.
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