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תנ"ך
כ"ח כ"ב                  13 בראשית 
ב' י"ג                       43 שמות 
ו' ב'-ג'                     65  
כ"ג                          89  

ל' י"א-ט"             117  

כ' ט'                      139  

ל"ה                        139  
י"א ד'                    230  
י"ב ג'-ו'                191  
י"ב כ"ט                 230  
פרק ל"ב      271, 272  
ט"ז ח'-ט'             249 ויקרא 
י"ד ל"ג-ל"ח         159  
ט ג'-י"ג                185 במדבר 
כ"ו נ"ה-נ"ו           249  
ל"ג נ"ד                  249  
ל"ד א'-ב'             254  
ל"ד י"ג                  249  
ל"ו ב'                    249  
כ"ה י"א                   43 דברים 
י"ז א'                     154  

כ"ה ח'                  253 דברי הימים א' 
ז' י'                        256 הושע 
ז'                           253 יהושע 
נ"א מ"ט               256 ירמיה 
י"ז כ"ג                  256 מלכים א' 
י' ל"ה                    253 נחמיה 
י"ד                        253 שמואל א' 
כ"ז ד'                    256 תהילים 
ק"י ד'                    256  
קל"ב ט'                256  

מפרשי תנ"ך
רש"י

בראשית, א' א'                                       65
שמות, ו' ו'                                               65
שמות, כ"ג                                               89
במדבר, כ"ו נ"ד                                    250

רמב"ן
בראשית, א' ח'                                       69
שמות, פ' וארא                                       66
שמות, כ', ז'                                             16
שמות, ל' ט"ו                                        118
שמות, כ"ה כ"ד                                    120
שמות, ל' י"ב                                        121
במדבר, כ"ו נ"ה                                    250
שיר השירים, ג' ט'                                  69

רשב"ם 
שמות, כ"ג                                               89

אבן עזרא
פרשת וארא                                            65

אברבנאל
פרשת וישב                                             27

אור החיים
פרשת וארא                              65, 70, 83

העמק שאלה
על פרשת מקץ שאילתא כ"ט סקט"ז         
31

נספח א - מקורות
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כלי חמדה
פרת וירא ד'                                     27, 33
פרשת ויצא ד'                                         15
פרשת במדבר ד'                                  225

משך חכמה
פרשת ראה                                           160

עקידת יצחק
שער כ"ט                                                 27

פרדס יוסף
בראשית כ"ח                                   21, 27

ספרות תנאית -מדרשים
בראשית רבתי

פרשת ויצא                                             13

ילקוט שמעוני
שמות ל'                                                121

מדרש הגדול
שמות י"ב כ"ט                                     230

מכילתא
בא, פרשה ה'                                        192
בא, פרשה י"ג                                      230
משפטים, מסכתא דנזיקין פרשה ד'  139

ויקהל, מסכתא דשבת פרשה א' 
144 ,140                                                     

דרשב"י שמות י"ב כ"ט                       230

פסיקתא דרב כהנא                     121

פסיקתא זוטרתא
במדבר ל"ד א'-ב'                                254

תנחומא 
במדבר סימן כ"ג                        208, 213

תוספתא
מעשר שני פ"ה                                       30

משנה
פרק ז' ו'                                49 אהלות 
ד' י"א                                  176 נגעים 
פרק ה' ג'                               50 נדה 
פרק ט' ב'                            162 נזיר 
פרק א' ו'-ז'               120, 123 שקלים 
פרק א' ה'                            122  

מפרשי המשנה
ברטנורא שקלים

פרק א' ג'                            122  
פרק ד' א'                            130  

ברטנורה נזיר
פרק ט' ב'                            162  

שנות אליהו
פאה, פ"א א'                         13  

תוספות יום טוב שקלים
פרק ג'                                 122  
פרק ד'              130, 132, 133  

תוספות יום טוב נזיר
פרק ט' ב'                            163  

תוס' רעק"א שקלים
תחילת פרק ד'          127, 132  

תוס' רעק"א אהלות 
פרק ו' ז'                                                  51
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תלמוד בבלי
מ"ג א'                        128 בבא בתרא 
ק"ו ב'                         256  
ק"ז                             262  
קכ"א ב'                     250  
קי"ח                           125 בבא מציעא 
סוף המסכת              125  
ט' ב'                              15 בבא קמא 
כ"ח א'                          43  
מ"ו ב'                         172  
ס' ב'                              46  
י"ב א'                         150 ביצה 
כ"ד                                59  
כ"ה א'                        178  
י"ז א'                          237 בכורות 
י"ז ב'                          239  
ג' ב'                            231  
ז' א'                            229  
נ"ה ב'                            30  
נ"ז ב'                            27  
ז' ב'                               15 גיטין 
י"ט ב'                           59  
י' ב'                             160 חולין 
י"א א'                         100  
כ"ב א'                        259 יומא 
ל"ה ב'                         131  
נ' א'                            194  
נ"א א'               196, 198  
פ"ה ב'                           44  
י"ט א'                          37 כתובות 

כ"ג ב'                            37  
כ"ו ב'                          169  
נ' א'                               13  
ע"ה ב'                        176  
פ"ב א'                        279  
כ"ג א'                         209 מכות 
כ"א ב'                        132 מנחות 
ח'                           27, 28 נדרים 

ס"ד ב'                          43  
ט' ב'                              59 נידה 
י"ז א'                            84 סוטה 
י"ז א'                          253 סנהדרין 
ל' א'                              30  
מ"ג ב'                         254  
עב ב'                      49, 50  
דף נ"א                          91 עירובין 
צ"א ב'      187, 195, 196 פסחים 
צ"ה א'                        186  
צ"ו ב'                          193  
דף קי"ב                        91  
ל"ג ב'                         195 קידושין 
מ"א ב'                        192  
ס"ה ב'                          37  
דף ט"ז א'                   119 ראש השנה 
דף ל"ה                          73 שבועות 
ק"ו א'                         148 שבת 
קמ"ח ב'                     259  

תלמוד ירושלמי
ב' א'                           259 יומא 
ד' א'                           250   
פ"ד ה"ד עד ו'              30 מעשר שני 
פרק ד' ו'                    140 סנהדרין 
פ"ח ה"ט                49, 50  
א' א'                             15 פאה 
סופי"ד                   49, 50 שבת 
פרק א' ג'                    121 שקלים 

ראשונים
רש"י

ג' ב'                            102 ביצה 
כ"ה א' "בחזקת"       178  
נ"ד ב'                         102 גיטין 
צ"ח ב'                        102 חולין 
נ' א'                         14 15 כתובות 
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תוספות
ס"ב ב' ד"ה איתמר          57 ב"ב 
י"ב א'                              150 ביצה  
כ"ה א' "בחזקת"            178  

י"ז א' אפשר לצמצם  בכורות 
240 ,239                                                     

ז' א' שאלמלי                 229  
ל"ה ב', "ניחוש"             131 יומא 
נ"א א' דוחה השבת       197  
נ"ו א' הרי זו                    276 כתובות 
ע"ה ב'                    176, 178  
י"ד א' לאפוקי               201 מכות 

תוס' ישנים
ג' ב'                               59 ביצה 

רמב"ן
סוף פרק ג'                   95 סנהדרין 

רשב"א
ט' ב'                              16 בבא קמא 
ע"ז א'                         283 גיטין 

ר"ן
ח'                           28, 29 נדרים 

רא"ש
פ"ז סי' ל"ז                 102 חולין 

מאירי
פרק א' א'                  117 שקלים 

שיטה מקובצת
קכ"א ב'                      250 בבא בתרא 
י "א א'                        280 נזיר 

מרדכי
סוס"י תרנ"ח               33 פ"ק דב"ב 

עבודת קודש 
שער ה', א' א'               59 בית מועד 

ספר החינוך
מצווה ע"ח                                              95
מצווה ק"ה                                            117
מצווה קי"ד                        141, 142, 145
מצווה ש"פ                                            186
מצווה שפ"א                                         186
מצווה שפ"ג                                          186

מלחמות השם לרמב"ן
פרק ב' מכתובות       159 ריש 

נימוקי יוסף
י' ב' )בדפיו(              201 בבא קמא 

רמב"
שער הגמול                                           224

ספר חסידים
סי' תרע"ט                                           263
סי' תש"א                                             263
סי' תמ"ד                                                27

רמב"ם
ו' י"ד                275 אישות 
ו' ט"ו-ט"ז       274  
ו' י"ז-י"ח        275  
פרק ד' ט'        194 ביאת מקדש 
ט' י"א              283 גירושין 
פ"י ה"ז        31, 34 זכיה ומתנה 
ח' ט"ו                45 חובל ומזיק 
ד' כ'                 259 יום טוב 
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א' א'-ב'          200 מילה 
פ"ו ה"ו        31, 33 מעשר שני 
פ"י                      15 מתנות עניים 
ד' י"א              216 סנהדרין 
י"ז ז'                209  
י"ח א'              208  
י"ט א'              208  
ב'                        81 עבודה זרה 
ב' ז'                    76  
סוף                     15 ערכין 
ה' ב'        189, 201 קרבן פסח 
ז' א'                 194  
ז' ח'                 193  
י' ט"ו               196  
א' ט'                  51 רוצח 
ט' ח'                241  
ב' ב'                   75 שבועות 
כ"ד ז'     146, 147 שבת 
ב' ט'                 216 שופר 
ב' י"א              256 שכנים 
א' ז'                 121 שקלים 
ד' ו'                  129  
פ"ז י"ב        28, 35 תלמוד תורה 
ד' א'-ג'           259 תמידין ומוספין 
א' ד'                210 תשובה 
ג' י"א               118  

ספר המצוות
שורש שני                                              154
שורש תשיעי                                        139
שורש ארבעה עשר                     145, 211
עשה נ"ה                                               192
עשה נ"ז                                       186, 190
עשה נ"ח                                               186
עשה קע"א                                           117
לאו קכ"ג                                              186
לאו שכ"ב                                    141, 145

פירוש המשניות
מכות תחילת פרק ג'                           208
נזיר, ט' ב'                                             163
סנהדרין, הקדמה לפרק "חלק"         207
פאה א' א'                                               14

מורה נבוכים
ח"א פס"ג                                               75
ח"א פס"א                                       76, 82
ח"ב פכ"ו                                                 69

מפרשי הרמב"ם
אור שמח

עבודה זרה פרק ב' ז'                              76
עבודת יום הכיפורים                           153
חידושי הגרי"ז שביתת עשור                43
מגיד משנה חובל ומזיק ח' ט"ו            46

ראב"ד
חובל ומזיק ח' ט"ו                                 46
מילה פרק א'-ב'                                  200

כסף משנה
ביאת מקדש ג' י"ח                              214
בכורות, ו'                                             173
חמץ ומצה א' ו'                                    211
יסודי התורה פ"ה ה"ה                          45
פסולי המוקדשים י"ח י"ב                  214
קרבן פסח ה' ב'                                   200

משנה למלך
גירושין ו' ג'                                          284
טומאת צרעת, ב' א'                            179
שקלים, ד' ו'                      127, 128, 131

לחם משנה
מעשה הקרבנות י"ח י"ד                     211
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עבודה זרה ב' ב'                                     76
שבועות ב' ב'                                          80
קרית ספר, שקלים א'                         117

שער המלך
סוף הלכות מילה                                 117
שקלים א' א'                                        124

טושו"ע
טור חו"מ

רנ"ה סוס"י                                             33

בית יוסף
או"ח ק"ח                                             201
או"ח תרנ"ו                                             15
חו"מ רצ"ה ה'                                       216

שולחן ערוך
ש"ח א'                           97 או"ח 
של"ט ד'                       147  
קע"ט א'                      259 יו"ד 
רמ"ז ב'                           15  
רנ"ט סוס"י                   30  
שי"ח א'                       238  
של"ד ה'                         28  
כ"ח י"ג                        124 אבהע"ז 
כ"ה ב'                            92 חו"מ 
רל"ה א'                       124  
רנ"ה סוס"י                    31  
תכ"ה ב'                          51  

אבני מילואים
ד' י"ז                                                     179
כ"ז י"ח                                                  179
כ"ח ל"ג                                                 125

ביכורי יעקב
לולב, תרמ"ט י"א                                125

בית אפרים
חושן משפט, ח'                                    125

בית שמואל
אבן העזר מ'                                         284

מגן אברהם
קל"ב ב'                                                259
קנ"ו ב'                                                    91
של"ט ג'                                       147, 151

משנה ברורה
ש"ח מ"ו                                                  59
ש"ט כ"א                                                 59
תצ"ז ח'                                                   59

נתיבות המשפט
קנ"ד ו'                                                  258

פרי מגדים
על יורה דעה, פתיחה להלכות תערובות         
103

פרי חדש
סוף יורה דעה                                       167

פרישה
רנ"ה סוס"י                                             34

פתחי תשובה
קע"ג ב'                                                 259

קצות החושן
רל"ה ד'                                                 124

ש"ך
חושן משפט, סימן כ"ה י"ט                  93
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שער המשפט
סימן י"ח                                                 96

שער הציון
סימן ש"ח כ"ד                                       59

תומים
סימן צ' ז'                                              172

ספרות השו"ת
אבני נזר

על אורח חים, רכ"ח                             155

אחיעזר
ח"ג, סימן ל"ג ב'                                    76

דבר אברהם
סימן י"ב                                               250

דברי יציב
יורה דעה קכ"ב                               27, 33

האלף לך שלמה
אורח חיים ס"ב                                   260

הר צבי
חלק ב' נ"א ג'                                       279

חוות יאיר
ס"א                                             254, 262

חוט המשולש
ג' כ"ז                                                     161

חלקת יואב
בפתיחה ליורה דעה, סימן ב' בהגהה 161

חתם סופר
יו"ד סי' רכ"ט                                         13
או"ח סי' קע"ה                                    225

יביע אומר
חלק ו', חושן משפט ד' ו'  257, 261, 266

ישועות יעקב
יו"ד, קי"ב ב'                                        161

לב שמח
חו"מ ה'                                                 109

מהרלב"ח
קונטרס הסמיכה סימן קמ"ז    216-222

מהר"ם חלאווה
כ"ב                                                          59

מהר"ם שיק
יורה דעה סי' ר"ל                                   13

מנחת שלמה
חלק א' נ"ה                                           279

עונג יו"ט
או"ח ד'                                                 102
יו"ד ע'                                                   178

שו"ת רעק"א
סי' מ"ח                                                 280
סי' כ"ה                                                    76

ציץ אליעזר
י"ח מ"ח                                                266
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שו"ת צפנת פענח
סי' ב'                                                     152
סי' ר'                                                       30

שבות יעקב
חלק ג' קס"ב                                        259

תשב"ץ
ח"ב קכ"ח                                        31, 32

תשובות הגאונים
קושטא של"ה ס'; וילנה תרמ"ה נ"ז  254

תשובות הרא"ש
כלל ו' סימן ה'                                      108

תשובות הרשב"א
א' ת"ח                                                    27
א' תרס"ח                                               29
ד רל"ד                                                     69

אחרונים
אפיקי ים

ח"א י"ג                                                 159
ח"ב סי' מ'                                              56

גבורת ארי
יומא ל"ט                                              252

גט פשוט
קונטרס הכללים כלל א'                        92

חזון איש
יו"ד סימן ק"נ ח'                                    93
חו"מ ליקוטים סי' כ'                             55

חידושי רעק"א
כתובות ל"ג ב'                                        49

יד מלאכי
כללי  הדינים קס"ז                         33, 34

מהר"צ
חיות גיטין י"ז א'                                 159

מהרש"א
ברכות נ"ה ב'                                          27

מכתבי תורה
קצ"ג ב'                                                   82

מנחת חינוך
מצווה ב' סעיף כ"ו                               200
מצווה ע"ח א'                                  91, 96
מצווה ע"ח ב'                                          92
מצווה ק"ה  א'                            117, 123
מצווה ק"ה ה'                                       121
מצווה קי"ד א'                   147, 150, 151

מפענח צפונות
לצפנת  כשר  שלמה  משה  הרב  )והקדמת 
פענח על התורה(                                    83

מקראי קודש
)רצ"פ פרנק(, פסח, כרך א' סימן ב'  192

מרגליות הים
סנהדרין ל' א' סק"ז                        27, 31

מרחשת
חלק ב', סימן ב' א'                              178
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נאות יעקב
סימן כ'                                                  161

ספר הפרדס
שער י"ט פרק א'                       70, 71, 83

עין יעקב
ברכות צ' ב'                                             27

פני יהושע
גיטין י"ז א'                                           159

קהילות יעקב
חולין, ט"ו                                    168, 178
יבמות כ"ב-כ"ג                                    178

קובץ שיעורים
בבא בתרא קי"ח                                  179
בבא בתרא סימן קכ"ח                       178 
כתובות סי' קס"ח                               280
כתובות, סימן רסג                               159
כתובות, סימן רס"ה                            176

קונטרס הספיקות
ב' ג'                                                       172
א' ח'                                                      173

קונטרס התנאים
)ר"ש שקופ(                                         282

שב שמעתתא
ב' י"ז-י"ט                                             169
ד' ג'                                    166, 168, 170
ה' א'                                                      178

שדי חמד
'עשה דוחה לא תעשה'                          16

כללי הדינים קמ"ה                                 34

שושנת העמקים
כלל י"א                                                 179

שיבת ציון
סי' מ"ב                                                    35

של"ה
בהקדמה, "בית השם"                           70

שערי אורה
שער ג'-ד'                                         70, 83

שערי ישר
שער ב' פרק א'                            161, 176
שער ב' ז'                                               169
שער ב' ט'                                              179
שער ג' פרק  ד'                                     103
שער ה'                                                  172
שער ו'                                                    100

שרידי אש
סנהדרין סי' מ"ב                                    54

תורת חיים
סנהדרין ל' א'                                         31
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נספח ב - ביבליוגרפיה כללית

אברהם, מיכאל: שתי עגלות וכדור פורח, הארה 9, הוצאת בית אל, 2002                               97
אברהם, מיכאל: שתי עגלות וכדור פורח, הארה 15, הוצאת בית אל, 2002                           128
אברהם, מיכאל: שתי עגלות וכדור פורח, הארה 10, הוצאת בית אל, 2002                          152
אברהם, מיכאל: שתי עגלות וכדור פורח, שער 13 פרק ג' 2                                                    166
אברהם, מיכאל: האם ההלכה היא פלורליסטית, המעיין מ"ז ב', תשס"ז                               111
אברהם, מיכאל: "בעיית היחס בין הפרט והכלל ודילמת חומת מגן", צהר י"ד                       128

אברהם, מיכאל, "שיעור בדין מיגו – ונספח אליו קונטרס על סברות משפטיות", בני ברק, 
תשס"ו                                                                                                                                             171
אברהם,מיכאל: ""מהי גזירת הכתוב – עיון בדין עדים זוממים", נטועים                               174
אברהם, מיכאל: "חצו של זינון והפיזיקה המודרנית", עיון מ"ו, תשנ"ח                                  241
אברהם, מיכאל: "הפרדת תאומי סיאם", תחומין כ"ז                                            249, 262, 264
אברהם, מיכאל: "מהי חלות?", צהר ב'                                                                                        282
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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.


