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מקרא

תנ"ך
כ"ה, כא                   61 בראשית	
כ"ט, כ                   312  
מ"ז, יב                  109  
מ"ז, יג-כו             103  

ט"ו, ב                    119 שמות	
כ', ז-י                    143  
כ', ט                      211  
כ"ב, כ                    298  
כ"ה, ח                   167  
כ"ז, כא                 183  
ל', ז                       183  

ט"ז, כט-לא          325 ויקרא	

ד', טז-כ                207 במדבר	
ט"ו, לז-לט           268  
ט"ו                        346  
י"ח, טו                  249  

ה', יג                     211 דברים	
ז', א-ו                  273  
י', יב-כב               297  
כ"ו, א-יא             323  

ישעיהו ל"ג, ו        196  
עמוס פ"ח             107  

מפרשי המקרא
אבן-עזרא

שמות ט"ו, ב                                        119

שמות כ"ז, כ-כא                                  183
במדבר ד', כ                                         207
עמוס פ"ח פסוק י"ב                           108

רד"ק
עמוס פ"ח                                             108

רמב"ן
שמות כ', ז-י                                         143
שמות כ"ב, כ                                        299
שמות כ"ה, ב                                        170
ויקרא כ"ד ב                                         189

רשב"ם
שמות ט"ו, ב                                         119

רש"י
שמות ט"ו, ב                                         119
שמות כ', ט                                           211
שמות כ"ב, כ                                        298
שמות ל', ז                                            183

חז"ל

מדרשים
ויקרא	רבה

וילנא, פרשה כ"ז, ד"ה 'ב ר' תנחומא' 
198

ילקוט	שמעוני
יחזקאל רמז שעג, ד"ה 'לד ואתן צאני' 

 41

פ' כי תישא רמז שפח, ד"ה 'תניא רבי 

נספח	א	-	מקורות
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יהודה'                                                     41  

מדרש	תנחומא
תחילת פרשת תצווה                           202 

ספרא
קדושים ג', פרק ח'                              303

ספרי
דברים, פיסקא ש"א ד"ה ')ה( וענית'       
110

משנה
פ"ג, מ"ט             195 אבות 
פ"ג מי"ד                41  
פ"ג מט"ו             308  
פ"א, מ"ו              328 ביכורים 
פ"ג, מ"ז              110  
פ"ג, ה"ב              302 גרים 
פ"א, מ"א            227 נדרים 
פ"א, מ"א            227 נזיר 

תוספתא
ע"ז, פ"ד ה"א                                        105

בבלי
ט ע"ב                      30 בבא	בתרא 
יג ע"א                     15  
כה ע"ב                  195  
פא ע"ב                328  

צ ע"ב                    103  
קנג ע"א                 52  
ב ע"ב                      51 בבא	מציעא 
ו ע"ב             259,262  

כד ע"א                  192  
ל ע"א                    191  
נט ע"א                  301  
קטו ע"א                 24  
ט ע"א                   121 בבא	קמא 
ט ע"ב                    121  
לח ע"א                    40  
פח ע"א                 300  
צה                         219  
קיג ע"א                   45  
מז ע"א                    18 בכורות 
מט ע"ב                 259  
י ע"ב                     275  
יא ע"א                    70  
יג ע"א                     16  
כו ע"ב                     62  
מז ע"ב                  280  
לח ע"ב                  277 גיטין 
עד ע"ב          249,250  
ו ע"ב             230,231 חגיגה 
לג ע"א                     42 חולין 
צא ע"א                   88  
קא ע"א                   86  
קלט ע"א              217  
לו ע"א                     50 יבמות 
סב ע"א                   18  
ה ע"ב                    230 יומא 
כד ע"ב                  187  
כח ע"ב                    61  
נד ע"א                  215  
יא ע"א                  284 כתובות 
ל ע"ב                    217  
עב ע"א                    89  
ו ע"ב                     196 מגילה 
יח ע"ב                   328 מכות 
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כז ע"א                  120 מנחות 
לח ע"ב                  343  
צט ע"ב                    84  
ב ע"ב                    227  נדרים 
נה ע"א                  196  
ה ע"ב                      42 סוכה 
יא ע"ב                  120  
ל ע"ב                    219  
לא ע"א                 219  
ט ע"ב                      48 סנהדרין 
טו ע"א                  229  
כ ע"ב                     167  
כא ע"א                    24  
נה ע"א                     50  
נו ע"א                      37  
נט ע"א              49, 87  
סג ע"א                  275  
פא ע"ב                  208  
יט ע"ב                   273 ע"ז 
נד ע"א                   196 עירובין 
צה ע"ב                     16  
כט ע"א                  302 ערכין 
כב ע"א                    86 פסחים 
כג ע"ב                   290 קידושין 
כט ע"א                  199  
לד ע"א                  148  
ו ע"א                     215 ר"ה 
כח ע"ב                     16  
ד ע"ב                     253 שבועות 
ד ע"א                       29 שבת 
יב ע"ב                    112  
כא ע"א                  191  
לא ע"א                  303  
קכא ע"ב               212  
קכב                         74  
קלג ע"א                126  
ז ע"א                     195 תענית 

ירושלמי
ריש פרק כיצד מברכין       287 ברכות 
פ"ז ה"ו                                160 גיטין 
פ"ח ה"א                            302 יבמות 

פ"ג ה"ב                                 86 ערלה 
פ"א ה"א                             119 פאה 
פ"ב ה"א                                86 פסחין 
פ"ג ה"ב                               160 קידושין 

ראשונים
תוספות

יג ע"א, ד"ה 'כופין'               15 ב"ב 
פא ע"ב, ד"ה 'ובצרן'          333  

סז ע"א, ד"ה 'אמר עולא'     14  ב"ק 
ב ע"ב, ד"ה 'לישא' השני      15 חגיגה 
צ ע"א, ד"ה 'קדשים'            85 חולין 
יא ע"א, ד"ה 'מטבילין אותו'         כתובות 
284

מא ע"ב, ד"ה 'אין פוטר'    122 מנחות 
ב ע"ב – 229 נדרים 

טז ע"ב, ד"ה 'הא'               236  
ג ע"א, ד"ה 'דאמר לך'         70 סוכה 
ט ע"א, ד"ה 'ההוא'         13,23  
ל ע"א, ד"ה 'משום'              13  

ח ע"א, ד"ה 'מינא אמינא'   קידושין 
256

כט ע"א, ד"ה 'אותו'           199  
לד ע"א, ד"ה 'מעקה'         152  
כה ע"א                       236,240 שבועות 

ד ע"א, ד"ה 'וכי אומרים'   שבת 
278,280

רש"י
עט ע"ב                  106 ב"ק 
נד ע"א                   215 יומא 
עב ע"א                    89 כתובות 
כב ע"ב                   189 שבת 
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יראים
סי' קא                                                  213
סי' קע"ט    301
301 סי' ריג    
מצווה שכט     109

מאירי
כח ע"א                  242 נדרים 
קלג ע"ב                 122 שבת 

ספר החינוך
מצווה ג               84
מצווה סג               298,301305
מצווה צה             167
מצווה צ"ח            184
מצווה רמח            276
מצווה תלא            298,302,305
מצווה תלג              63
מצווה תקו            275
מצווה תרו            326

רא"ש
פ"ה, סי' כ"ט         105 ב"ב 
ט, פ"א ס"ז            122 ב"ק 
פ"ז סי' י"ז               86 חולין 
יח ע"א                  239 נדרים 

פסחים  פ"א סי' ג              125

ריטב"א
ל"ד                           74 ראש השנה 
יא ע"ב                   122 סוכה 
יד ע"א ורפ"ב        232 נדרים 
כ ע"ב                     237 שבועות 
נד                           237 קידושין 

רי"ף
צ ע"ב                     106 ב"ב 

ח ע"א                    234 שבועות 

רמב"ן
הוספות למצוות העשה של הרמבם 

מצווה טו                                               324
גיטין לח                                                279

ר"ן
טז ע"א                         232 נדרים 
ט"ז ע"א בדפי הרי"ף  122  
טו ע"א                         229 סנהדרין 
ד ע"א בדפי הרי"ף      253 פסחים 

רשב"א
סי' י                                46 שו"ת 
סי' י"ח                         287  
סי' תרט"ו                    237  
לח                                 279 גיטין 
עד ע"ב                         250  
טז ע"א                         235 נדרים 

ראשונים אחרים
אורחות	חיים

הל' חנוכה אות י'                                 125

או"ז
סי' תקע"ח                                           348

בה"ג
לאוין קנו                                              208

חי'	ר'	דוד
פסחים לה ע"ב                                       16

מורה	נבוכים
ח"ג פנ"א                                              315
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מעשה	ניסים
תשובה ה                                              344

נמוק"י	נדרים
ה ע"א                                                   235

סמ"ג																																														 301

סמ"ק
מצוות יא                                                65

ר'	ניסים	גאון
הקדמה לש"ס                                        44

שו"ת	הריב"ש
תשובה פ"ב                                          133

שו"ת	מהר"ח
או"ז סי' יא                                             29

שו"ת	מהר"ח
או"ז תשובה יא                                    200

רמב"ם
ספהמ"צ

שורש שלישי                                        214
שורש חמישי                                          24
שורש שישי                                           305
שורש התשיעי                                      275
שורש אחד עשר                                   342
עשה ג                                                    315
עשה ה'                                                    63
עשין יב-יג                                            343
עשה יד                                                  343
עשה כ                                           170,167
עשה כה                                                 184
עשה קלב                                              324

עשה קצה                                                31
עשה ר"ז                                                301
עשה רי"ג                                                 17
ל"ת נ                                                     275
ל"ת עב                                                 210
ל"ת רלב                                                304
ל"ת רלב                                                  31
ל"ת רנ"ב                                              301

פיהמ"ש
פ"ז מ"ו                    56 חולין 
פ"ב                          24 סנהדרין 

יד	החזקה
רפי"ד                      71 אבל 
פי"ד                      303  
פ"א  ה"א                17 אישות 
פ"ט ה"א              187 ביאת מקדש 
פ"ט ה"ב-ה"ה      187  
פ"ט ה"ה               190  
פ"ט ה"ז                189  
פ"ט ה"ח              188  
פ"ג                       327 ביכורים 

פ"ד   
327,330,332,337
פי"א הי"ט            259  
פ"ה ה"ג                262 בכורות 
פ"ח הכ"א            250 גירושין 
פ"ו ה"ג-ד            306 דעות 
פ"ג הי"א              274 זכייה ומתנה 
פ"ב ה"ב               315 יסודי התורה 
פ"ד הי"ב              315 יסודי התורה 
פ"ג ה"ט               210 כלי המקדש 
פ"ג הי"א              210  
פ"ד הי"ח                86 מאכלות אסורות 
פי"ד הי"ד               86  
פי"ד הט"ז              86  
פט"ו הי"ז               86  
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פ"ב ה"ד               127 מילה 
פי"ד, ה"ו              105 מכירה 
פ"ח                         55 מלכים 
פ"ט            38,40, 24  
פ"ט ה"י                  42  
פ"י הי"ב                 45  
פ"ג ה"א               229 נדרים 
פי"ח ה"ו                 48 סנהדרין 
פ"ט ה"ו                277 עבדים 
פ"י ה"ד                274 ע"ז 
פ"א                       348 ציצית 
פי"ד הי"ב              74 שבת 
פ"ג הי"ב      184,185 תמידין ומוספין 
פ"י ה"י                 189  
פ"ד                       348 תפילין 
פ"י ה"א-ב           315 תשובה 
פ"י ה"ג                 314  
פ"י ה"ו                 315  

נושאי כלים
אור	שמח

פ"ג ה"ב                   50 איסורי ביאה 
פכ"ד                     214 הל' שבת 

השגות	הראב"ד
פ"ב ה"ב            186 הל' עבודת יו"כ 

השגות	הרמב"ן
על השורש השמיני                                 92

חי'	מרן	רי"ז	הלוי	על	הרמב"ם
פ"ד ה"א            126 הל' חנוכה  

כס"מ
על הי"ב                                                 186
פ"ד                    334 הל' ביכורים 
פי"א ה"ב שכ'   287 הל' ברכות 

שער	המלך
פ"ח ה"ה              14 הל' לולב  
פ"ג ה"א            253 הל' אישות 

טור ושו"ע
שו"ע

סי' כו ה"א                  67 או"ח 
סי' ס ה"ד                   16  
סי' תפ"ט, ה"ג-ד    131  
סי' קנ"א בי"א         274 יו"ד 
יו"ד סי' רסג ה"ג     125  
סי' רס"ז הע"ט        277  
סי' שה הי"ג             159  
סי' שה הי"ט            259  
סי' שה ה"כ              159  
סי' שה הכ"ה           259  
סי' א ה"ו                    14 אבהע"ז 
סי' א                           16  
סי' קמג ה"ד            250  
סי' רכח ה"א            301 חו"מ 
סי' רלא            104,105  

סי' תט                      106  

טור
תחילת הלכות סוכה                       17, 65
סי' שלא                   127 או"ח 
סי' רסד                    127 יו"ד 

נושאי כלים
ב"ח

יו"ד סי' קצה                                          20

בית	יוסף
סי' כו                                                    348
או"ח, סי' תרנו                                     122
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בית	שמואל
אבן העזר סי' א סק"י                      20,22

הגהות	רעק"א
ליו"ד סי' רטו                                       237

חלקת	מחוקק
אבן העזר סי א סק"ח                      20,22

ט"ז
אבן העזר, סי' א סק"ח                         20

מג"א
סי' ד סק"ל                                           280 

משנ"ב
סי' קו סק"ד                                           67
סי' שלד סקס"ה                                  213
סי' תרנו סק"ו                                      121

נתיבות	המשפט
סי' רלד                                                 237

פרי	חדש
סי' תרעו                                               125

פמ"ג
או"ח סי' קנו                                        300

קצוה"ח
סי' צז סק"א                                         187
סי' רמג סק"ד                                      252

ש"ך
יו"ד סי' קנא סקי"ח                            274

שער	הציון
סי' שלד סקנ"ד                                   213

אחרונים
אבני	מילואים

תשובה סי' כב                                      238

אבנ"ז
שו"ת, או"ח סי ל"ז סק"ד                   235

אור	גדול																																		       252

אורות	ישראל
עמ' קנה,קנו                                39,40,43

אחיעזר
ח"ג סימן פ"א                                      214

אמרי	בינה	
דיני פדיון הבן, סי' א                           258
דיני פדיון הבן, סי' ב                           254
או"ח סי' יג סק"ו                                300

אפיקי	ים	
ח"ב סי' ד                                                28

ארץ	צבי
שו"ת, חלק א' סי ע"ה                         214

אתוון	דאורייתא
סי' י                                               241,242

באוהלה	של	תורה
שו"ת, אבן העזר סי' סט                  20,22
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בית	הלוי,
שו"ת, ח"ב סי' מז סוסק"א                131
שו"ת, ח"ב סי' מז                                   29
שו"ת, ח"ב סמ"ז                                  126

בית	ישי
דרשות סי' ט                                          41
דרשות סי' כו                                         41

בית מאיר 
אבהע"ז סי' ה                                         28
סי' ק"ז ד"ה 'והנה בחולין ל"ג'        42,45

דבר	אברהם,
ח"ב ס"א                                                 29

דברי	יחזקאל,
סי' טו סקי"ח                                       153

דעת	מרדכי
שו"ת, הוצאת בני תורה, תש"ס, סי' מה  

125

דרך	פיקודיך
סי' א                                                        16
במ"ע א                                                    17
סי' כה                                                17,19

העמק	שאלה
סק"ו                                             105,106

הצבי	והצדק
על הלכות צדקה סי' יד                       287

הר	צבי
על הטור אבהע"ז סי' א                         22

זכר	יצחק
סי' א                                                       29
סי' ה                                                        29

חזו"א
אבהע"ז סי' קמח                                 256
ב"ק סי' י סק"א                                     46

חידושי	אגדות
מהרש"א, חולין צא ע"א       85 )רשב"א(
מהרש"א, סוטה י ע"ב                           29

חידושי	הרים
שו"ת, או"ח סי' ג                                214

חי'	ר'	שמעון	שקאפ	
לקידושין סי' טו                                  258

חלקת	יואב
חו"מ סי' ד                                             29

חמדת	ישראל
קונטרס נר מצווה דף ק                         48

חמדת	שלמה
יו"ד סי' לא, סק"כ                              259

חתם	סופר,	שו"ת
או"ח סי' פד                                           27
חו"מ סי' קפה                                        27
ח"ז סי' ל                                                28
יו"ד סי' שיז וקפ"ד                                42
ח"ו סי' יד                                               46
או"ח סי' נד                                          287

חת"ס	חי'
גיטין לח ע"ב                                279,280
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טור	השלם
תחילת הלכות סוכה, הערה ל               18

טורי	אבן
ר"ה כח ע"א                                      14,15

יביע	אומר
ח"ו, או"ח סי"ז                                       67

ים	של	שלמה,
ב"ק סי' כד                                           123

ישועות	יעקב
או"ח סי' רסג סק"ו                               27

כלי	חמדה
פרשת לך-לך, סעיף קטן ד'                201
פ' תצווה סק"ב                                    191

מהרי"ט	שו"ת
ח"א סי' נג-נד                                      238
נ"ג ד"ה 'וכך נ"ל'                                  239

מהרי"ט	אלגאזי
בכורות פ"א סק"ז                               254

מחנה	אפרים
הל' זכייה ומתנה, סי' ז   

263 ,261 ,258 ,253                                   

הל' זכייה ומתנה, סי' ח                       262

מי-טל
על מלאכת הוצאה, סי' א                      28

מילואי	חושן									                  252,260

מנ"ח
מצווה א' סק"ה                                      13
מצווה א' סק"ח                                      13
מצווה א סקי"ד                                      14
מצווה א סקכ"ה                                     14
מצווה א סקכ"ט                                     16
מצווה ג סק"ג                                         87
מצווה ג סקי"א                                      86
מצווה ל'                                                235
מצווה סג                                              300
מצווה סג סק"ב                                   301
מצווה צה, סק"ח                         168,169
מצווה צ"ח, סקי"ג                               187
מצווה צ"ח סק"ט                                189
מצווה צח סקי"ב                                 190
מצווה רצח                                              28
מצווה שכה סק"ו                                   23
מצוות שלח                                          300
מצווה שצב סק"ו                                 261
מצווה שצב סק"ו                                 253
מצוות תלא                                          300
מצווה תר"ה, סק"ב-ג                            75
מצווה תרו                                            337

משכנות	יעקב
שו"ת, סי' קיח                                      214

נחל	יצחק
ח"ב ספ"ט סעיף ב'                                50

נפש	החיים
שער ד פרק ד-ט                                  196

ספר	המצוות	לרס"ג
פירוש הגריפ"פ, מצווה ה          348 , 345

פי'	הריפ"פ	על	ספהמ"צ	לרס"ג
עשה ה-ו                                               348
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ספר	התניא
באיגרת התשובה                                 144

עונג	יו"ט
שו"ת, סי' ל                                            14
שו"ת סי' מא                                          14

פחד	יצחק
על פסח, סימן כט                       306,308

פיקודי	ישרים	)פיינטוך(
על שורש יא                                          347

פלפולא	חריפתא
בבא קמא ט, פ"א ס"ז, סק"ק            122

פרי	יצחק
שו"ת, חלק ב' סי' ג                             214
ח"ב סי' לו                                               29

פרי	משה
בענייני לט מלאכות, סי' יב                   28
בענייני לט מלאכות סעיף יט                28

קה"י
ב"מ סי' יח                                           260
נדרים סי' ט"ו                                      237
נדרים, סי' י"ח                                     232
נדרים סי' כ"ה                                      242

קובץ	הערות
סי' יא                                                      14

קונטרס	דברי	סופרים
סי' א סעיף יז                                         74
סי' א סעיף י"ז סקכ"א                         79

קו"ש
גיטין סי' כד                                         283
כתובות סי' לד                                     284

דרך	ה'
ח"ב פ"ד פיסקא ט'                                43

רעק"א
שו"ת, מהדו"ת סי' יג                          124

רש"ש
שבת עג ע"א                                           28

שאג"א
סי' נ                                              122,132

שדי	חמד
ע', עשה דוחה לא תעשה                       55
כללים מערכת רי"ש כלל נ'                 300

שו"ע	הרב
סי' רמג סעיף א                                     28
קו"א לסימן רסג סק"ה                        28
סי' שה סכ"ט                                         28

שערי	יושר
שער ה                                                      51

שפת	אמת
שבת כה ע"ב                                           14

מידה	טובה
פרשת בראשית, תשס"ה                    175

פרשת בראשית, תשס"ז
 72,203,254,287,304,110                        

פרשת נוח, תשס"ז                               112
פרשת לך-לך, תשס"ה                           62
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פרשת לך-לך, תשס"ז                    96,265
פרשת וירא, תשס"ז                            112

פרשת תולדות, תשס"ז 
144,147,303,317                                      

פרשת ויצא, תשס"ז                               97
פרשת וישלח, תשס"ז                         113
פרשת מקץ, תשס"ה                           175
פרשת וארא, תשס"ז                   135,198
פרשת בא, תשס"ז                               147
פרשת יתרו, תשס"ז                    281,305

פרשת כי-תשא, תשס"ז                      221
פרשת אחרי-מות-קדושים, תשס"ז       

279                                                              

פרשת חוקת, תשס"ה                         175
פרשת חוקת, תשס"ו                          176
פרשת בלק, תשס"ז            286,287,290
פרשת פנחס, תשס"ז                           311
פרשת מטות-מסעי, תשס"ו                 24
פרשת כי-תבוא, תשס"ה                    110
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נספח	ב	-	ביבליוגרפיה	כללית

אברהם, מיכאל, אנוש כחציר.                                                                                                       136
אברהם, מיכאל, את אשר ישנו ואשר איננו.                                                                               176
אברהם, מיכאל, שתי עגלות וכדור פורח.                                     39,348,340,243,135,141,175
אברהם, מיכאל, "מה אקוב לא קבה א-ל ומה אזעום לא זעם ה' – דיני ממונות בגטו קובנה", 

צוהר כ .                                                                                                                                   252,265
אברהם, מיכאל, "בעיית היחס בין הפרט והכלל ודילמת 'חומת מגן'", צהר יד, אביב תשס"ג. 

 54,266
אברהם, מיכאל, "בעניין הכשלת חילוני בעבירה", צהר כה.                                                         56
אברהם, מיכאל, "האם ההלכה היא משפט עברי", אקדמות טו .                                  57,112,48
אברהם, מיכאל, "סייגים שונים על מצוות כיבוד אב ואם", מישרים ד תשס"ו.                     201
אברהם, מיכאל, "מהי חלות", צהר ב.                                                                                  244,350
אברהם, מיכאל, "חיצו של זנון והפיסיקה המודרנית", עיון מו.                                                286
אברהם, מיכאל, צהר יד.                                                                                                                340 

אברבנאל, דון יהודה, שיחות על האהבה, תרגם: דורמן, מנחם, מוסד ביאליק, ירושלים 
תשמ"ג.                                                                                                                                           313
אבינר, הרב שלמה, "האם לימוד מדעי הטבע מביא לאהבת ה'", צהר א, סתיו תש"ס.         315
בן מיימון, הרב משה )הרמב"ם( מילות ההיגיון.                                                                         291
גולדברג, הרב ז"נ, מבקשי תורה.                                                                                                  112
דלומי, רון, וכהן, מנשה, תורת המשפט והמוסר, הוצאת 'משפטים', בני-ברק תשס"ג.          77
זוין, הרב ש.י., אישים ושיטות.                                                                                                       64
חוסה אורטגה אי גאסט, מסות על אהבה, תרגם: ברונובסקי, יורם, כתר, ירושלים 198.     313
סולובייצ'יק, הרב יוסף דב, וביקשתם משם.                                                                              314
פיקסלר, הרב דרור, צהר ו תשס"ה.                                                                                              315
קריפקי, סול )שאול(, שמות והכרח.                                                                                            348
ראוך, לאו )עורך(, פילוסופיה, יחדיו, תל-אביב 1983.                                                                 13

שגיא, אבי, "המצווה הדתית והמערכת המשפטית – פרק בהגותו ההלכתית של ר' שמעון 
שקאפ", דעת 35, תשנ"ה.                                                                                                  52,99,114
שנרב, נדב, תחומין כ"ג.                                                                                                                 136

שמש, אהרון, "לתולדות משמעם של המושגים מצוות עשה ומצוות לא תעשה", תרביץ שנה 
עב, חוברות א-ב, תשרי-אדר ב תשס"ג, עמודים.                                                      155,133,149
שציפנסקי, הרב ישראל, התקנות בישראל.                                                                                111
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איסור גברא                                            29
אכילת מצה                                             14
בטל הטעם לא בטלה התקנה             111
בישול                                                27,28
בני נוח                                                     37
גברא                                                     225
גוי שהוליד בנים                                     14
גיד הנשה                               87,88,89,94
דטרמיניזם                                             27
דין גברא                                                 32
דין חפצא                                                32
הדלקת נרות                                        181
הטבת נרות                                           181
הידור מצווה                                         120
הכשר מצווה                          14,16,17,21
המוציא מחברו עליו הראיה                  51
הפלאה                                                  227
הרכבה מזגית                                         39
הרכבה שכונית                                       39
זר                                                           187
זריעה                                                 27,28
חפצא                                                    225
חציו עבד וחציו בן חורין                        13
חצי שיעור                                             121
חרש                                                         14
טעמא דקרא                                          24
כוונת מצווה                                         121
כיסוי ראש                                              88
כלי שרת                                               207
כפאו שד                                                 14
כרות שפכה                                             13
לא תחנם                                              223
לא תסור                                                 75
לפני עוור לא תתן מכשול                   121
מילה                                                        11

מכשירי מצווה                              121,169
מלאכה                                                    27
מלבר                                                     122
מלגיו                                                     122
ממזר                                                       13
מצווה הבאה בעבירה                            13
מצוות עשה שהזמן גרמא                      64
מצוות פעולה ותוצאה                           11
משפט בינלאומי-פרטי                         45
מתיר                                                     129
נדר                                                        227
נואומנה                                                243
נוי מצווה                                              120
נר חנוכה                                       123,125
נתינת איסור בידיים לקטן                 121
סוכה                                                  16,23
ספיית איסור בידיים לקטן                121
ספק                                                      121
ספירת העומר                                      131
עיבור באמבטי                                       20
פנומנה                                                  243
פצוע דכא                                                13
פרייה ורבייה                                          13
פתיל תכלת                                          121
קדשים קלים                                        156
קום ועשה                                             145
קידוש ידיים ורגליים                          202
שב ואל תעשה                                     145
שבועה                                                  227
שביתה                                                    27
שביתת בנו                                           211
שבת                                                        27 
שוטה                                                       14
תכלת                                                    121

נספח	ג	-	מושגים	ומלות	מפתח



תודות

תודה לכל קוראינו הנאמנים ובעיקר למגיבים בכתב ובע"פ.
אנו מזמינים את הציבור להמשיך וליטול חלק פעיל בלימוד ובמחקר המידות שהתורה 

נדרשת בהן.

תודה לשפרה על העבודה המסורה והמקצועית בעיצוב ובעריכה.

תודה ליוסף חיים אברהם על התקנת המפתחות.

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


