
 

 

  מפתח נושאים
  12-14,257  אב הטומאה

  17  אבי אבות הטומאה

  15-17  אדם כמרכז בעולם הטהרות

    אוהל זרוק

  281  כלי עץ הבא במידה  

  279-284  מטוס  

  279  מן התורה  

  94-96  מקום המת  

  284  חעוף הפור  

  283  ראוי להיזרק  

  138,280  רכבת  

  93,117  אוהל נגיעה

  313  אוהל נעשה בידי שמיים

  88-89  אוהל שאינו מתקיים

  140  אוכל סרוח

  105-106,139-140  אוכל פחות מכביצה

  321  אושוויץ

  88-89  אילן שאינו יכול לקבל מעזיבה

  53-55  אין בו דעת להישאל 

  187  איסור לטמא

  284-286  אלומיניום

  310-311  פר שרופיםא

  76-77,85,277  ארון של עץ

  196-197  בגד

  31  בועל נידה

  33  בטל העיקר ובטל הטפלה

    ביאת מקדש

  119-120  חרב כחלל  

  67-68  ספק טומאה  

  96-100,311-314  ביב שהוא קמור

  38  בית הסתרים

  104-105  בית הפרס

  38,133  בלוע

  24  בן פקועה

  26-27,77,301  גולל ודופק

  132-133  גוסס

  319-320  גטו וארשה

  24  דג מקרטע

  71-72  דם

  220-235  דם נידה

  223  דם קושי

  160-161  דעת

  58-59  דרך בני אדם

  185  דררא דטומאה דאורייתא

  89-90  האוהל מצרפן

  26  הגדרה

  12  היחלשות הטומאה

  213-219  היסק התנור

  26  הכללה

  הכשר אוכלין

  140-141,143  בפחות מכביצה  

  148    יד  

  182-183  חיבת הקודש  

  165-167  שוטה וקטן, חרש  

  145-148  יצירת שם אוכל  

  147  כגמר מלאכה  

  147  לשם מאכל בהמה  

  146  פירות שהוכשרו והתייבשו  

  164  קודשים קלים  

  149-151  רצון בעלים  

  145  שבעת המשקים  

  151-153  תחלה וסוף  

  26  העברה

  202-203  הערב שמש

  92-94,125  הצטרפות חצי שיעור

  224-228  הרגשה

  63-65  הרוג

  12  וולד הטומאה

  226  ווסת קבוע

  221,228  נקיים' ז
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    זבה

  221-222  אופי  

  220  הגדרה  

  227-228  הרגשה  

  224  מחמת אונס  

  229-235  קביעת מחזור  

  221,231  קרבן  

  55  זרוק

  187-188  חולין הטבולין לחלה

  חולין שנעשו על טהרת הקודש והתרומה

  183  הגדרה  

  185-188  טמאים או פסולים  

  184  טעם הדין  

  184  מעמדם  

  23-25,159  חי

  חיבור

  143,154  אוכל מוכשר ואינו מוכשר  

  144  הגדרה  

  143  חולין ותרומה  

  119  חרב כחלל  

  26  טומאת הכללה  

  179  שלישי לטומאה  

  182-183  חיבת הקודש

  129-130  חילול

  59-61  חלון של רבים

  188  חלות תודה שלא נשחט עליהם הזבח

  322  חלמנו

  199  ות צרורותחמת

  92-93,143  חצי שיעור

  חציצה בפני הטומאה

  95  אוהל זרוק  

  105-106  אוכל פחות מכביצה  

  101-109  דבר המקבל טומאה  

  104-106,287  חפץ טמא מדרבנן  

  103-104  חפץ טמא בטומאת מדרס  

  31,207-208  כלי חרס  

  38  נבלת עוף טהור  

  105  ם"עכו  

  102  שתי וערב המנוגעים  

    חרב כחלל

  257-258  'וז' הזאת ג  

  110-113  העברה או הגדרה  

  113,116-118  טומאת אוהל  

  28  טומאת הגדרה  

  114  טומאת הכללה  

  118  טומאת משא  

  115  טומאת קבר  

  134-135  כהנים  

  111-112  כלים  

  71  מייצג את המת  

  114  מלא תרווד רקב  

  110  מקור  

  114,258  עולה לרגלו של המטמא  

  113  ראשון לטומאה  

  14  ולדה לטומאהת  

  164-169  שוטה וקטן, חרש

  טבול יום

  186  ק"אינו פוסל חולין שנעשו עטה  

  180-181  פוסל  

  247  פרה אדומה  

  179-180  שלישי שנטמא בטבול יום  

  22,272  טבילה

  טהרה

  127  מעלות  

  270-271  טומאה הותרה בציבור

  130  "טומאה וטומאה"

  29,34-35  טומאה יוצאת מגופו

  104-106  טומאה מדרבנן

 טומאת אוהל
  18  אב הטומאה 

  78-79  אהילה  

  78  אוהל המשכה  

  27,108-109  האוהל עצמו  

  78,108-109  חוצץ בפני הטומאה  
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  113  חרב כחלל  

  80  טומאה בכותל  

  79  מקום המת  

  121-122  סוף טומאה לצאת  

  115  ם"עכו  

  79-80  עשוי בידי אדם  

  82-87  שיעור  

  214-215  תנור  

 78  תרחישים שונים  
  טומאת אוכלין

  20,178  אוכל אינו מטמא אוכל  

  13  חומר הטומאה  

  14-15,20,176  מטמא כאב  

  178  פוסל תרומה וקדשים  

  141  פרה אדומה  

  12  רגישות לטומאה  

  22,139,174  שבירה  

  174-175  שינוי מעשה  

  טומאת משא

  118  חרב כחלל  

  טומאת משכב ומושב

  31  בועל נידה  

  31,162-163  גזול

  31,103-104  טומאהחוצץ בפני ה

  29-34, 27  טומאת הגדרה  

  34-35  טומאת הכללה

  32  ייחוד  

  34,192  כלי עץ הבא במידה  

  34-35  כניסה להר הבית  

  16  מטמא בלי בית קיבול  

  30,62-63  ספק  

  33-34  "שם כלי"  

  258  שיעור  

    טומאת משקין

  21  אינם מקבלים טומאה מן התורה  

  177-178  אינם מטמאים משקים אחרים  

  22  אינם מיטהרים  

  22  משקה סרוח  

  טומאת מת

  69-73  חלקים מן המת  

  70  מת נשרף ושלדו קיימת  

  70  שיעור כזית  

  81  שיער  

  טומאת נבלה

  62  י שחיטה"טהרה ע  

  40,159  "טומאה חמורה"  

  104-105,308  ם"טומאת עכו

  29,62  טומאת צרעת

  271  הכרזת הכהן קובעת  

  102  חציצה בפני הטומאה  

  טומאת קבר

  319-320  בונקרים בגטו וארשה  

  276-278  חוצץ בפני הטומאה  

  115,308  חרב כחלל  

  75,82-84,86-87,277,302-303  טפח פנוי  

  305  כוונה לקבור  

  304  מצרף עצמות  

  122  סוף טומאה לצאת  

  278  עצמו של מת  

  306  קבר בנין  

  75,277,302-303  קבר פתוח  

  74-77  שיעור הקבר  

  טומאה רצוצה

  93,117  עהאוהל נגי  

  82  אוהל שאין בו פותח טפח  

  90-91  הגדרה  

  80  כותל המשמש את הבית  

  94,302-303  כטומאת מגע  

  92  מצטרף לשיעור כזית  

  98-99,312  עמוד בתוך הבית  

  319,322  עצמות במחנות ההשמדה  

  74-76,86,276,306  קבר בלי פותח טפח  

  256-257  טומאת שבעה

  21-22  טומאת שרץ
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  195-196  טיטרוס

  95  טלית המנפנפת

  321  טרבלינקה

  יד לאוכלין

  25  בחי ומחובר  

  148  הכשר  

  174  פסול לסכך  

  174-175  שינוי מעשה המטהר  

  206-207  יד כלי

  55-57  יש לטומאה מקום

  כהנים וטומאה

  89  אוהל שאינו מתקיים  

  127-138,275  איסור להטמא  

  130-131  בזמן הזה  

  301  גולל ודופק  

  132-133  גוסס  

  129-130  ת חילול על חילולוהוספ  

  135-136  חיבורין  

  116-118,134-136  חרב כחלל  

  275-299  טיסה מעל קברים  

  127-128  מלקות  

  122-123,135  סוף טומאה לצאת  

  137-138,296-297  ספק טומאה  

  133  עובר  

  158,163  כופת

  147,149  "כי יותן"

  213  כירה

  291-292  כל שבים טהור

 17,77,182,189,286,291  כלי אבנים
  16-17,189  כלי אדמה

  193  כלי אשכרוע

  170,189,288  כלי גללים

  286-287,293  כלי זכוכית הבאים במידה

  כלי חרס

  20,176  ם יכולים להיות אב הטומאהאינ  

  20,176  הבאים במידה  

  20  טומאה ישנה  

  103  טומאת מדרס  

  206    יד  

  205-206  כפהו על הטומאה  

  21-22  מכניס כלי טמא למקדש  

  103  מציל בצמיד פתיל  

  20,197  פשוטים  

  20,22,200-203  שבירה  

  20,195,204-208,211  תוך  

  198  תוך הניכר  

  108,207-208  תוך תוכו  

  כלי מתכת

  284-286  אלומיניום  

  18  באים במידה  

  18,191-194  גולמים  

  111  חרב כחלל  

  17-18  טומאה ישנה  

  16-17  מעשי אדם  

  17  פשוטי כלי מתכת  

  17-18  שבירה  

  כלי עץ

  194  גולמים  

  34,191-192  הבאים במידה  

  198  תוך  

    כלי שטף

  19,198  בית קיבול  

  19,194  גולמים  

  19  הבאים במידה  

  19  טומאה ישנה  

  18  מדרס  

  19  משמשי אדם ומשמשי משמשיו  

  19-20,194-195  פשוטים

  20,201  שבירה  

  189-190  כלים

  93,315-316  לבוד

  125-126  מזדרונות בתי חולים

  198-200  מוציא רימון

  189-191  מוקצה
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  23-25,159  מחובר לקרקע

  מחשבה

  153  אוכל שאינו מוכשר  

  169-175  ביטול  

  161-164  בעלים  

  160-161  דומה לדעת בקידושין  

  25,159  חי ומחובר  

  164-168  שוטה וקטן, חרש  

  156  טעם הדין  

  165,169  מחשבה ניכרת בתוך מעשיו

  מטוס

  279-284  אוהל זרוק  

  284-286  ומאת אלומיניוםט  

  286-287  כלי זכוכית הבאים במידה  

  293-296  צמיד פתיל

  297-298  רשות הרבים  

  36,40-42,44,46  מטמא בגדים

  מי חטאת

  189,193-194  דרישה לכלי  

  107,134  צמיד פתיל  

  21,154-155  מי פירות

  320-321  מיידנק

  320  18מילא 

  35  מים חיים

  145  מכשירין

  72-73  מלוא תרווד רקב

  114  מטמא חרב כחלל  

  180  מלקות

  188  מנחות שלא קדשו בכלי

  288-291  מעמיד

  24  מפרכסת

  22,189,192  מקווה

  194-196  משפך של רוכלין

  נבלת עוף טהור

  40-41  אין לה מחיצה  

  36-37  דרבנן/דאורייתא  

  39  הכשר  

  48-49  המחהו ושתה  

  47  הקאה  

  38  חוצצת בפני הטומאה  

  47  חרטום וצפורניים  

  47  טומאת אכילה  

  29,37-41  הגדרה/טומאת העברה  

  47  מגע ומשא/טומאת מקום  

  47  כזית  

  48  כרכו בסיב  

  36,39  מטמא בבית הבליעה  

  42  מטמא בגדים  

  48  מעיים  

  47-48  נפסלה מאכילת כלב  

    נזיר

  119-120,255-257  חרב כחלל  

  271  טומאת התהום  

  66-68  ספק טומאה  

  189,192-194  נטילת ידים

    דהני

  204-205  אינה מטמאת לאיברים  

  221-222  אופי  

  220  הגדרה  

  223  הוציאה דם בשפופרת  

  230-231  זירא' חומרא דר  

  61  ספק ראייה  

  39-40,141  סופו לטמא טומאה חמורה

  121-126  סוף טומאה לצאת

  125  הצטרפות כחצי זית  

  121  טעם הדין  

  122-123,125-126,135  כהנים  

  291-292  ספינה

  253-255  ספירה

  י"ר וברה"ספק טומאה ברה

  53-55  אין בו דעת להישאל  

  270  גזירה  

  58-59  דרך בני אדם  

  51  היתר טומאה לציבור  
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  65-68  הכרעה בתורת וודאי או ספק  

  63-65  הרוג  

  61-65  ספק טומאה/ ודאי מגע   

  59-61  חלון של רבים  

  30,62-63  טומאת משכב ומושב  

  62  טומאת נבלה  

  61-62  טומאת נידה  

  62  טומאת צרעת  

  55-57  יש לטומאה מקום  

  137-138,296-298,301  כהנים  

  63  כל הטומאות כשעת מציאתן  

  51-52  מדרבנן/מדאורייתא  

  50-52  מקור  

  63  נגע באחד בלילה  

  51  ספק דאורייתא לקולא מן התורה  

  53  קנס  

  52  רגליים לדבר  

  199-200  סתימת כלי

  עגלה ערופה

  237  עריפה  

  133  עּוַּבר

  54  עירוי מכלי לכלי

  104-105,308  ם"עכו

  314-317  עצים ועלים

  פותח טפח

  311  בביב שהוא קמור  

  75-76,85-86,277-278,302-303  קבר  

  82,89  שיעור האוהל  

  170  פיל שבלע כפיפה מצרית

  פסול

  182-183  חיבת הקודש  

  180-181  טבול יום  

  181-182  פרה אדומה  

  176-180  שלישי ורביעי לטומאה  

  66  סח שניפ

  פרה אדומה

  247  אונן  

  244-245  בעל מום  

  243-244  גיזה ועבודה  

  253-259  הזאת שלישי ושביעי  

  236  הקרבה  

  238-248  "חטאת קרייה רחמנא"  

  247  טבול יום  

  141  טומאת אוכלין  

  244  טריפה  

  261-264  יגוד  

  248  כהונה  

  246-247,249  כנגד פתחו של היכל  

  251-253  כפרה  

  249  לילה  

  245-246  מחוסר זמן  

  247  מחוסר כיפורים  

  246-247  מחוץ למחנה  

  240-243  מעילה  

  236-237  מצוה  

  44  נידונת על שם סופה  

  180-181  נפסלת  

  183  נפסלת אפילו ברביעי לטומאה  

  28,38,40-46  עוסק בו  

  243  פדיון  

  247  שינוי מעשה  

  238,247  שלא לשמה  

  280-281  תינוקות המיועדים לעשייתה  

  28,38,40-46  פרים ושעירים הנשרפים

  44  זמן הטומאה  

  40  יש להם מחיצה  

  45  יצאו וחזרו  

  46  מסייע ומהפך  

  239-248  קדושת בדק הבית

  242  קרבן ציבור  

  249-251  שריפה  

  243  תמורה  

  260-269  תמימה לאדמימות  

  191,194-200  צורת כלי
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  89-90,305-310  צירוף האוהל

  92-93,143  צירוף חצי שיעור

  216-217  צירוף כלי חרס

  103,106-107  צמיד פתיל

  294  אופן הסגירה  

  296  דווקא בפתח הכלי  

  293  כלי חרס  

  107  למי חטאת  

  295-296  מטוס  

  295  עומד להיפתח  

  189-190,193-194  "שם כלי"צורך ל  

  91-92  קבר נכרי

  91-92  טומאת אוהל  

  91  טומאת מגע  

  176-179  קודש

  307,309-310  רובע הקב עצמות

    רצון בעלים

  149-151  הכשר אוכלין  

  161-164  מחשבה  

  173  שינוי מעשה המטהר  

  שבירה

  22,139,174  אוכלין  

  254  'להזאת ז' בין הזאת ג  

  20,200-203  כלי חרס  

  17  כלי מתכת  

  141-143,181,259  שבע ליה טומאה

  שבת וטומאה

  13-15  אבות ותולדות  

  189-191  כלים  

  172-175  שינוי מעשה

  139-140  ור כביצהשיע

  שלישי ורביעי לטומאה

  184-188  ק"חולין שנעשו עטה  

  179  חיבור  

  178-179  מדאורייתא או מדרבנן  

  179  "מעלה"  

  14,176  פסולים  

  12  רגישות לטומאה  

  179-180  שלישי עושה רביעי  

  28,38,40-46  שעיר המשתלח

  44  זמן הטומאה  

  40  יש להם מחיצה  

  25  מטמא למרות שהוא בחיים  

  43  מכפר  

  46  שנים ששלחו  

  123-124  שער העיר

  21-22  שרץ

  57-58  ר"שתי חנויות פתוחות לרה

  108  תוך תוכו

  13-14  תולדה לטומאה

  55  תינוק

  תנור

  209-210  אופי הטומאה  

  213-219  היסק  

  157-158,219  היסק שלא לדעת  

  218  חתכו והחזירו  

  219  חצצו  

  209-213  מחובר לקרקע  

  219  יונתן בו עפר עד חצ  

  195,198  צורת בית קיבול  

  212,217  של אבן ומתכת  

  209  של עכנאי  

  195,198,211  תוך  

  288-291  תערובת של חומרים

  176-177  תרומה
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  בראשית

  38  כג-כ:א

  

  שמות

  249  כב:יב

  

  ויקרא

  177-178  יט:ז

  189,209   לג ובהעמק דבר-לב:יא

  200-202,204   לג:יא

  139,145  לד:יא

  141,146  ם "לד רשב:יא

  195,209   לה:יא

  209  ן"י ורמב"לה רש:יא

  140,146  ן "לז רמב:יא

  145  לח:יא

  24  ה וכי יתן"י ד"לח רש:יא

  145-146  ה ונפל"י ד"לח רש:יא

  184  מד:יא

  258  לו:יד

  29  ד:טו

  43  ן"ח רמב:טו

  221,229   ה והקל"ן ד"יא רמב:טו

  35  יג:טו

  227  יט:טו

  220  לג-יט:טו

  31  כד:טו

 36  טז- טו:יז
  69  פרק כא

  128  א:כא

  127,275  ד-א:כא

  129  ד:כא

  128  יא:כא

  

  במדבר

  22  ג:ה

  69  פרק ו

  93  יט אדרת אליהו:יח

  69  פרק יט

  244-245,253,260   ב:יט

  239  ן"ב רמב:יט

  246  ג:יט

  249  ו:יט

  256  יב-יא:יט

  107,238  ט:יט

  103,189,293   טו:יט

  73,110  טז:יט

  117-118,134,256,258   ן"טז רמב:יט

  117  טז והעמק דבר:יט

  189  יז:יט

  258  יט-יח:יט

  239  כ-יט:יט

  259  יט העמק דבר:יט

  243  י:כז

  116  יט:לא

  285  כב:לא

  

  דברים

  71  כג:יב

  

  יחזקאל

  239  כ:מג

  239  יח:מה

  

  תהלים

  239  ט:נא
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  משלי

  281  יט:ל

  

  איוב

  281  יא:י

  

  קהלת

  294  כא:ז

  'דברי הימים ב

  239  כד:כט
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  מפתח המדרשים

  )ספרא(ורת כהנים ת

  19,197  ד:ז) 'פרשה ו(שמיני 

  292  א"ד וגר"ד וראב:ח) 'פרשה ז(שמיני 

  108,204,208   ח- ז:ח) 'פרשה ז(שמיני 

  20,139  ח:ח) 'פרשה ז(שמיני 

  22,201-202,211  יג:ח) 'פרשה ז(שמיני 

  139-40  א:ט) 'פרשה ז(שמיני 

  22  ד:ט) 'פרשה ח(שמיני 

  216-217  ד "ו וראב-ה:י) 'פרשה ח(שמיני 

  211  ח-ה:י) 'פרשה ח(שמיני 

  212  ז:י) 'פרשה ח(שמיני 

  211  י:י) 'פרשה ח(שמיני 

  148  ה:יא) 'פרשה ט(שמיני 

  35  י:ה) 'פרשה ג( פרשת זבים –מצורע 

  47  ב:יא) 'פרשה ח(אחרי מות 

  47  ד:יא) 'פרשה ח(אחרי מות 

  128  )'ד', פרשה ב(אמור 

  

  ספרי

  248,252,260  ג"במדבר פיסקא קכ

    ד"במדבר פיסקא קכ

     107,134,241-242,246,249  

  238,240,247 ה חטאת"ד ד"במדבר פיסקא קכ

  28  ה וכבס"ד ד"במדבר פיסקא קכ

  253  ה ביום השלילי"ד ה"במדבר פיסקא קכ

  99,311-312   ו"במדבר פיסקא קכ

  

  ספרי זוטא

  27  טז:יט

  מדרש אגדה

  113  טז:במדבר יט

  

  תנחומא

  229  )וורשא(' ח' מצורע סי

  

  ילקוט שמעוני

  242,247,249   א"רמז תשס

  274  ה רבי תנחום"ט ד"רמז תשנ

  

  פסיקתא דרב כהנא

  272-273  ה מי יתן"פרה אדומה ד' פיסקא ד

  

  במדבר רבה

  242,251,271-272   ח:יט

  

  קהלת רבה

  273  ה:ח
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  ברכות 

  209  ה חתכו חוליות"י ד"רש. יט

  83,104,276,298,302   :יט

  74-75,277  ה רוב:ד' ותוס: יט

  297,301   ה ורוב ארונות"ח ד"צל: יט

  

  תרומות

  164,167  א:ירושלמי א

  22  ב:ירושלמי יא

  

  חלה

  154   וירושלמי א:ב

  

  שבת

  17  ה ואין טמא"י ד"ורש. טו

  212,287,288  :טו

  289  ה ורבי מאיר"ד' תוס: טו

  17,211,255,287-288  .טז

  112,115,118  ה יש שואלים"מאירי ד. טז

    ה פשוטיהן טהורים"א ד"ריטב. טז

    195,198,211  

  255,288  :טז

  191  ה אחד"ד' תוס: טז

  96  .יז

  105  :יז

  102  .כז

  18,27,108   :כז

  108  ה ואין מטמא"ד' תוס: כז

  27,108  ה ומיהו קשה לי"א ד"ריטב: כז

  34,192   ה מוכני  "ד' י ותוס"רש: מד

  173  : נב

  170  ה בבאים"א ד"ריטב: נב

  189  .נח

  289,291   . ס

  196  ס"ה מניין וגליון הש"ד' תוס: סג

  196  ה והקשו בתוספות"א ד"ריטב. סד

 13  חננאל שם' ר: עג
  72  . עז

  15  :צו

  204  .פג-:פב

  20 ,291   : פג

  292  ה איכא בינייהו"ד ד"רי' תוס: פג

  21  .פד

  199  )הראשון(ה טהורה מכלום "י ד"רש. פד

  30 ,31 ,103   :פד

  21  ה מה פכין" ד'תוס: פד

  31 ,103   ה מי לא עסקינן"ד' תוס: פד

  143  . צא

  139  , ה אי לענין"ד' י ותוס"רש. צא

  139 ,143  ה מהא דאמרינן"א ד"רשב. צא

  144  'ה בתוס"שפת אמת ד. צא

  143  ה פחות מכביצה"ד' תוס: צא

  46  :צב

  296  :צה

  202  . צו

  295  ה לענין"ד' תוס. צו

  111-112  :קא

  118   ספינהה"מאירי ד: קא

  199  :קיב

  201  ה אבל מגע"י ד"רש: קיב

  189-190  :קכב

  190,291  .קכג

  209  ה אבל"ד, ה נתנו"י ד"רש. קכה

  218-219  . קכה

  211  ה מתקיף"א ד"ריטב. קכה

  191  :קמא

  190  :קמב
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  ערובין

  125  . ח

  316  ה עוד העסלא"ד' תוס: י

  316  ן"חידושי הר: י

  77  :טו-.טו

  27 ,308    ה ומטמא"י ד"רש. טו

  27  ה מטמא "ד ד"רי' תוס. טו

  199  . כד

  33  ה כל שהזב"ד' תוס. כז

  283  א"א וריטב"רשב. ל

  95 ,279 ,280 ,281   :ל

  95 ,281   ה ומר סבר"ד' תוס: ל

  279  ה כבר בארנו"מאירי ד: ל

  281  ה והקשו בתוספות"א ד"ריטב: ל

  95-96 ,281 ,283   חננאל' ר. לא

  18 ,19   ה בפשוטי"ד' תוס. לא

  63  : לה

  74 ,84 ,277 ,302   . מז

  122-124  ה כולן טמאים"י ד"רש. סח

  97  :צב

  21  ה לא"י ד"ורש: קד

  

  פסחים

  113  ב"ו רע:א

  20 ,111 ,178-179  .יד

  176 ,180  רביעי בקודש' תוס. יד

  112  :יד

  111  ח" ר:יד

  21 ,177  .טז

  14 ,20  ה רבינא"י ד"רש. יז

  20 ,42   ה רביעי"ד' תוס. יז

  20  ה רבינא"ד ד"רי' תוס. יז

  13 ,178  ל"ה א"י ד"רש. יט

  179  ה לא"ד' תוס. יט

  53 ,55 ,137  :יט

  237  ה עגלה ערופה"מאירי ד. כו

  106 ,139  ה בכביצה נמי"י ד"רש: לג

  106 ,139-140 ,174  ה לאימת"ד' תוס: לג

  22  ה מי החג"י ד"ורש: לד

  182  ה הכא נמי מעלה"י ד"רש. לה

  251  :נט

  127  .סז

  271  .עח-.עז

  52 ,66   : עט

  304 ,306   :פא

א ושפת אמת "ובמהרש, ה ובקבר"ד' תוס: פא

   322, 320, 305  

  45  :פה

  48  :קטו

  35  ז:זירושלמי 

  65  ח:ירושלמי ח

  

  שקלים

  242  א:ד

  242  ב:ד

  242  ו:ד

  242  ב קרבן העדה:ירושלמי ד

  35  א שם"ג וגר:ירושלמי ח

  

  ראש השנה

  127  : טז

  285  ה וחכמים מטהרין"י ד"רש: יט

  

  יומא

  251  ה לעשות אלו"וגבורת ארי ד. ב

  250  ה דהשתא"י ד"רש: מב

  247  :מג

  44  . סז

  239  .מב

  249  :מב

  206  . מח

  252    :נ

  251  :סז

  46  ג:ירושלמי ו
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  9,40,46   ו:ירושלמי ו

  

  סוכה

  200  .ו-:ה

  82  ה טפח על טפח"י ד"רש. י

  19  ה ועיקרן של דברים"א ד"ריטב: יב

  316  :יג

  316  י"רש: יג

  88,314   ה ירקות"ד' ותוס: יג

 316  ד"רי' א ותוס"ריטב: יג
  88,316  ה ירקות"מאירי ד: יג

  174-175  . יד

  316  א גירסת הספרים"ריטב. יח

  79  ה בידי אדם"י ד"רש: כ

  280,313   .כא

  279  ה ועל "ה בתוספות בד"פני יהושע ד. כא

  302  ה מפני קבר התהום"י ד"רש. כא

  109  :כא

  27  ה ולא"ד' תוס. כג

  315  :כג

  310  ה מישאל"ד' תוס: כה

 272 באלפס. ן יד"ר
  

  

  ביצה

  48    .ז

  122  ה כולם טמאים"י ד"רש. י

  122  ח"ר. י

  22  ה ושוין"מאירי ד: יז

  216  'ה אין פותחין ותוס"י ד"ורש. לב

  122  ה בדאורייתא"י ד"רש. לח

  

  מועד קטן

  251  ה מה פרה אדומה"ד' ותוס. כח

  

  חגיגה 

  184  :יח

  185  ה דלמא"י ד"רש: יח

  184  .כ-:יט

  184  ה שנעשו"י ד"רש: יט

  179  ה רבי אליעזר"ד' ותוס. כ

  185  .כא-:כ

  114,258  ה אלא עשאוה"ש ד"רש: כג

  95  ה אהל זרוק"ד' תוס. כה

  281,287   :כו

  

  יבמות

  297  .סא

  91,297  ה ממגע ומשא"ד' ותוס. סא

  

  כתובות

  109,127  ה עד שיסתם"ד' תוס: ד

  59  עיתה ואי ב"תוספות ד. ט

  64  . טו

  177  . כה

  241  ה זר"ד' תוס: ל

  253  ה וספרה"ד' תוס. עב

  

  נדרים

  278,302    .ד

  

  נזיר

  130,132,259   :מב

  129,132  . מג

  133  מאירי. מג

  309-310  :מט

  304  ה ועל חצי קב"ד' תוס: מט

  309    .נ

  304  ה ורבא"מפרש ד. נ

  309  ה רבא"ד' תוס. נ

  72  . נא

  304  .נב

  306  ברה ובק"ד' תוס. נב
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  14,17,28,74,110,134,276   :נג

  75,85,277,302  ה זה קבר סתום"מפרש ד: נג

  111,258,302  ה חרב"ד' תוס: נג

  93  א"הגהות הגר: נג

  67,137  ם"ה והנה הרמב"ז ד"גרי. נד

  303  מאירי. נד

  255,276  :נד

  256  נזירות' ם מהל"ה וברמב"ז ד"גרי: נד

  116,119,134,258   ש"ה ת"ד' תוס: נד

  284  .נה

  283   ה והתניא"ד' תוס. נה

  119  : נו

  298  .נז

  271  .סג

  118  מ"ה כתב הר"ז ד"גרי. סג

  304  :סג

  129  ה:ירושלמי ג

  121  א:ירושלמי ז

  73,304  ב:ירושלמי ז

  65  א: חירושלמי

  

  סוטה

  12עתיד, ה שמטמא את השלישי"י ד"ורש: כז

  53  .כט-:כח

  50  ה מכאן"ד' תוס: כח

  64  יםה ברשות הרב"ד' תוס: כח

  203  . כט

  13  ה ממאי"י ד"רש: כט

  184  ה בחולין"י ד"רש. ל

  278,302   . מד

  50  ב:ירושלמי א

  

  גיטין

  21  .טז

  150,164  ה העושה"ש ד"תוספות הרא. נג

  121  .סא

  

  קידושין

  160  : ב

  51  'בגמ' ה גרסי"ן ד"באלפס ר: טו

  160  . נח

  160  . נט

  102  ה יורדין"י ד"רש. נט

ה אלא בשינוי "ד, ליןה ואין עו"י ד"רש. נט

  170  בעלים

  139,147-148,153,160,170  :נט

  254  .סב

  51  ה ממזר"א ד"רשב. עג

  

  בבא קמא

  118  ד"רי' תוס. ב

  13  :ב- .ב

  12-13,15,110,113,282  :ב

  17  ה וטמא מת"י ד"רש: ב

  14,110  ה דאילו"ד' תוס: ב

  164  .יג-:יב

  30  :כה

  19  ה הא"ן ד"רמב. סו

  31-32,162  ה משכבו"י ד"ורש: סו

  31-32,161  ה דגזל משכב "ד'  תוס:סו

  32  ה כבר ידעת שהזב"מאירי ד: סו

  210  .סז

)בסוף(ר ישעיה "ה וזה לשון הר"ק ד"שטמ. עז

  142  

  239,242   ה אומר"ד' תוס: עז

  163  ה גזל"ד' ותוס: קיא

 

  בבא מציעא

  148  . כא

  146  .כב

  148-149  : כב

  278,302  .לב

  190  ה אין"ד' ד ותוס"ט דמ"ה מ"י ד"ורש: מה

  190  .מז
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ה וחכמים"אליעזר מטהר וד' ה ר"י ד"ורש. נט

  209  

  

  בבא בתרא

  306  :יב

  19  ה טהרת"מאירי ד. טו

  27,101,207,279,281,284   :יט

  105  . כ

  287  ה ועובד כוכבים"ד' תוס. כ

  105,117,134,256   ן"רמב. כ

  102  ה מהו"י ד"ורש. כב

  19  ה לעולם"ם ד"רשב. סו

  19,197  שאניה "ד' תוס. סו

  197  ה שאני"ן ד"רמב. סו

  210  :סו

  198  ה טהרת"מאירי ד: סו

  75  ה ורומו"ד' תוס: ק

  98,311  ה ורומן"א ד"ריטב: ק

  302  ן"רמב: ק

  

  סנהדרין

  299  :ה-.ה

  310  ה ההיא"ד' תוס. נב

  

  שבועות

  241,243   :יא

  141,144  ה ואיכא דקשיא ליה"ן ד"רמב: יא

  67  ה הלך בראשון"ד' תוס. יט

  

  כותמ

  131  ן"רמב. כא

  86,127,309   יז:תוספתא ד

  

  עדיות 

  304,307  ז:א

  304  ד"ז ראב:א

  103  יד:א

  

  עבודה זרה

  305  יהונתן ' ק בשם ר"שטמ .יב

  238  :כג

  239  ה אלא מעתה"עבודה זרה ד' תוס: כג

  105  :לו

  50,58,66  : לז

  162  . מד

  22  . נב

  164  :נד

 

  זבחים

  238  . ב

  252  :ב

  108,207,252   . ג

  208  ק אות יז"שטמ. ג

  252  :ז-.ז

  239,248,  :יד

  247  :טו

  247  ה שרפה"ד' ה כשרה ותוס"י ד"ורש: יז

  182  'ה ואפי"ד' תוס. לד

  239-240  :סח

  29,37,47  .ע

  28  .פג

  41 ,44   .קד

  41,44,45,251  :קד

  25,28,39-40,43,45  . קה

  45  ה כיון דהדור הדור"י ד"רש. קה

  39  ה אמרי במערבא"י ד"רש. קה

  246,249   .יגק

  

  מנחות

  239    :ו

  246,249   ה בשלמא"י ד"רש: ז

  141,181  . כד

  259  :כד



 מנחה טהורה 336

  

  251  :כו

  199  ה כל חמתות"י ד"רש: לז

  240-242  :נא

  241  ה חטאת"ד' תוס: נא

  241,251  .נב

  170  . סט

ה פיל "ד' ה ואין עולין ותוס"י ד"רש. סט

  102  שבלע

  170  ה למיבטל טומאתה"י ד"רש. סט

  48  ביציה "ד' ותוס. ע

  241,243  :קא

  11  .קי

  

  חולין

  112  .ג-:ב

  187  ה כקדש דמו"י ד"רש: ב

  24  ה ובמוקדשין"ד' תוס: ב

  184  ה טמא בחולין"ד' תוס: ב

  113  ה אילימא"א ד"ן ורשב"רמב: ב

  187  ה טמא בחולין"ן ד"רמב: ב

  62  . ט

  50  ה התם הלכתא"ד' ותוס: ט

  29,62   ה ודילמא"ד' תוס: י

  244  .יא

  166  'ה ותיבעי ותוס"די "רש: יב

  164-165,167,169  .יג-:יב

  166  ה מחשבתו ניכרת"י ד"רש: יג

  152  .טז

  210  .טז

  103,204   : כד

  18-19,103,108,192,194,204,207   .כה

  192  :כה

  150,161  ה פירות שנשרו"א ד"רשב: לא

  184  ה על טהרת הקדש"י ד"רש: לג

  37  .לד

  13  ה אלא"י ד"רש. לה

  13  ה אין"ד' תוס. לה

  182  ן"רמב. לה

  182  .לו

  151,164,182  :לו

  202  ש הדקין"ה ת"ן ד"ר' חי: נד

  133  .עא

  256  )באלפס: כד(ה כי קאמר "מ ד"בעה: עא

  118  ה כי קאמר"ד' תוס. עב-:עא

  258  :עב

  24  . עה

  141  .פב-:פא

  141  ה ואמר ריש לקיש"י ד"רש. פב

  8  ה תנן"ד' תוס: קי

  147,206   . קיח

  206  ה הא"ן ד"רמב. קיח

  145,148  :קיח

  24  ה וכשם"ן ד"רמב: קיח

  23-24  ה וכשם"ד' י ותוס"ורש: קיח

  39  ה והכשר"י ד"ורש. קכא

  24  :קכא

  92-93,284   : קכה-.קכה

  109,117  :קכה

  122  ה טומאה בתוך הבית טמא"י ד"רש: קכה

  25  ה בהמה"ד' ותוס. קכח

  20  . קכט

  

  בכורות

  243  .כה

  20,204  ה הרי הוא כלי"ד' תוס. לח

  304  ה מטמא"י ד"רש. מה

  

  ערכין

  233  ה אין פתח"ש ד"א פירמ:ב

  229  י"רש. ח

  

  תמורה

  244  .ז

  243  ה חטאת קרייה"ד' תוס: יא- .יא
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  242  .יד

  243  .כ

  243  .לא

  

  כריתות

ה אבל אכל "ד:) נדפס בדף יד(גרשום ' ר: יג

  20  אוכלין

  51  .יח

  

  מעילה

  180  .ח

  181  :ח

  241  .טו

  70  . יז

  241,243   :יט

  

  ליםכ

  78  ד:א

  28,38  ם"ש לרמב"ד פיהמ:א

  34,127  ח:א

  18,20,22,167,200,202,204   א:ב

  195,198   ה כלי עץ כלי עור"ב ד"א רע:ב

  198  ה ומקבליהן טמאים"א אליהו רבה ד:ב

מלאכת , ב"ש הר"ה ומ"א משנה אחרונה ד:ב

  195-196  שלמה

  211  ש"א ר:ב

  20,197,291   ג:ב

  194  ד:ב

  195  ו:ב

  290  י-ה:ד

  215ה משיסיקנו ומשנה אחרונה"ש ד"א ור:ה

ש "ה משיסיקנו ור"א משנה אחרונה ד:ה

  217  ש"ורא

  157,219  ד:ה

  157,214,218-219   ש"ד ר:ה

  219  ש"ו ור:ה

  218  ח-ז:ה

  218  ט:ה

  212,217   יא:ה

  212  ש"ש ור"יא פיהמ:ה

  200  ב:ו

  212  ש"ב ופיהמ:ז

  212-213  ש"ב ר:ז

  219  א:ח

  190,293  א:י

  293  ב:י

  294  ש"ם ור"ורמבג :י

  295  ו:י

  296  ש"ו ר:י

  17,201,255   א:יא

  288  ד:יא

  192  ו:יב

  190  ז:יב

  193  ח:יב

  290  ו וסדרי טהרות:יג

  254  ז:יד

  18-20,34,191,194,200-201,284,290    א:טו

  211  ש"א ר:טו

  198  א סדרי טהרה:טו

  19,197   ב:טו

  291  יג:יז

  38  ש"ש ופיהמ"יד ור:יז

  168  טו:יז

  106,287   מ"ה מ"דש "טו ר:יז

  164  טז:יז

  195  ב-א:יח

  33,207   א:כ

  34,158  ט:כב

  158  ש"ש ור"ט פיהמ:כב

  199  ב:כד

  102,158,160,169,201   ט:כה

  34  י:כה

  196,199   ד:כו

  196  א:כז
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  197  ש"א פיהמ:כז

  34  יד:א) ק"ב(תוספתא 

  195  ד:ב) ק"ב(תוספתא 

  213,218   ד:ד) ק"ב(תוספתא 

  213  ודד חסדי ד:ד) ק"ב(תוספתא 

  219  ו:ד) ק"ב(תוספתא 

  219  ז:ד) ק"ב(תוספתא 

  107,208   יב:ו) ק"ב(תוספתא 

  258  יג:ו) ק"ב(תוספתא 

  18,191,193   יז:ז) ק"ב(תוספתא 

  18  א:א) מ"ב(תוספתא 

  290 מ"ה ומ"יד חסדי דוד ד:ג) מ"ב(תוספתא 

  254  יד:ד) מ"ב(תוספתא 

  158  א:ב) ב"ב(תוספתא 

  158,161,163  ד:ב) ב"ב(תוספתא 

  196  א:ד) ב"ב(תוספתא 

  171,174  י:ו) ב"ב(תוספתא 

  286  ז:ז) ב"ב(תוספתא 

  

  אהלות

  257  א:א

  111,127,258,309   ש"ב ר:א

  14,17  ג:א

  23  ו:א

  115  ח:א

  69,72,92,114,278,304,309-310   א:ב

  72  ש"א פיהמ:ב

  70-71,114,310   ב:ב

  70-71,114   ש"ב פיהמ:ב

  278  ג:ב

  26,77   ד:ב

  305  ה:ב

  307  ו:ב

  89  א:ג

  93  ה אבל הנוגע"ש ד"א רא:ג

  72  ג:ג

  81  ד:ג

  122  ש"ו ר:ג

  82,96,302,311,313   ז:ג

  79,97-98,311   ש"ז ופיהמ:ג

  82,97,313   ש"ז ר:ג

  82,98,311  ש"ז רא:ג

ה ואם לאו"ם מרוטנבורג אהלות ד"א מהר:ד

  313  

  214-215,313 ה אם היה"ו משנה אחרונה ד:ה

  80  ג:ו

  80  ז:ו

  74,78,83,90,109,276   א:ז

  108  ש"ש ורא"ב ור:ז

  121,135  ג:ז

  122  ש"ג פירמ:ז

  78,276   א:ח

  27,108    ה שהן עשויין אהלים"ש ד"א ר:ח

  88,314   ב:ח

  314  ש"ב ר:ח

  95,282,315   ה:ח

  88  ש"ה פיהמ:ח

  315  ש "ה ר:ח

  99,107,121,125,134,208  ו:ח

  121,125-126  ש"ו ר:ח

  121,125  ב"ו ורע:ח

  125  ו סדרי טהרה:ח

  125  מ"ו פיה:ח

  295  ה כוורת שהיא"ם מרוטנברג ד"א מהר:ט

  312-313  ם מרוטנבורג אהלות"ג מהר:ט

  304  ט:ט

  75  א:י

  124  א:יא

  214  א ואליהו רבה :יב

  75  א:יג

  38,101,105,207,284   ה:יג

  106,287   ה ופחות מכביצה"ש ד"ה ר:יג

  38,101-104,207   ו:יג

  102-103,287   ו משנה אחרונה:יג
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  104  ו:די

  83  ה אם יש"ה משנה אחרונה ד:טו

  91  ט:יח

  304  ה:תוספתא ב

  306  ה חסדי דוד:תוספתא ב

  72  א:גתוספתא 

  102  ה:תוספתא יד

  

  נגעים

  271  א:ג

  267  ד:ד

  307  ש"ג ור:יג

  

  מכשירין

  151  א:א

  151  מ"א פיה:א

  152  ש"א ר:א

  21  ש"ג ר:ב

  151  א אליהו רבה :ה

  165,167  א:ו

  21  ד:ו

  145  ח:ו

  21  ז:תא אתוספ

  

  מקוואות 

  35  ח:א

  189  א:ד

  

  זבים

  230  ש"ב פירמ:ב

  42  א:ה

  42  ש"י פיהמ:ה

  180  יב:ה

  

  פרה

  245,261,266  ב :ב

  245ה יגוד"ש ומשנה אחרונה ד"ש ורא"ב ר:ב

  244  ג:ב

  242  ד:ב

  264-265  מ"ש ופיה"ה ור:ב

  243  ז:ב

  95,280  ב:ג

  247  ז:ג

  247  א :ד

  246,249  ש"ב ר:ד

  249  מ"ג פיה:ד

  28,38,44,236,249,251   ד:ד

  249  ש ואליהו רבה"ד ר:ד

  247  י:ד

  189  ה:ה

  28,38,43  ג:ח

  41  ש "ד ר:ח

  180  ז:ח

  107,134  מ"א ופיה:יא

  67  ש"ד ר:יב

  59-60  מ"ם ופיה"ש מהר"אש ר"ד ור:יב

  181,183  ז-ו:יב

  262  א:תוספתא ב

  267  ז:תוספתא ב

  249  א:דתוספתא 

  44  ט:תוספתא ד

  25  ח:תוספתא ז

    

  ותטהר

  39  ה ואינה צריכה הכשר"ב ד"ש ורע"א ור:א

  154  ה:א

  26,179  ח:א

  184  מ"ב פיה:ב

  12,176  ה-ג:ב

  176  מ"ג פיה:ב

  61  ה משנה אחרונה:ג

  53  ו:ג

  56  א:ד
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  55-57    מ"ב ופיה"רע, ש"א ר:ד

  284  ש "ג ר:ד

  54  ד:ד

  284  יג:ד

  50-51   א:ה

)נדפס בסוף מסכת נדה(א "גרא ביאור ה:ה

  58,61  

  51  ב:ה

  58  ש "ש ורא"ב ור:ה

  30,63  ז:ה

  30,50,296   א:ו

  301  ו:ו

  298  ה"ה אי זו רה"ש ד"ו ר:ו

  30,63   ש"ג ר:ח

  55  ז:תוספתא ג

  63  ח:תוספתא ו

  50  יז:תוספתא ו

  30,63   ח:תוספתא ט

  22  יב:תוספתא ט

  

  טבול יום 

  180  ב:ב

  154  ד:ג

  

  ידים

  189  ב:א

  191  א"הגרו והגהות :אתוספתא 

  

  נדה

  233  מ"ד פיה:ד

  62  . ב

  30,50,62  ה מעת לעת"ד' תוס. ב

  50,52,270   . ג

  63  . ד

  53,137  :ד

  53,55   :ה

  187  .ז-:ו

  186  ה והאי טבול יום"ד' ותוס. ז

  226  ה וסתות דאורייתא"י ד"רש. טז

  30,62   ה ואין שורפין"ד' תוס: יז

  223  : כא

  221,228   .כב

  70,72   : כז

  72  ה לאפוקי הרוג"י ד"רש: כז

  310  . כח

  310  א"ריטב. חכ

  21  : כח

  31  :לב

  31,258   .לג

  105  .לד

  223-224  :לו

  223  : לח

  228  .מב

  38,47  :מב

  108,207   . מג

  18,30   .מט

  147  ה שזרען"ד' תוס. נ

  25,159,171  :נ- .נ

  159  ה אלמא"א ד"ריטב: נ

  39,159  .נא

  39  ה נהי"א ד"רשב. נא

  267  :נב

  229  ח"ה ור"א ד"רשב. נד

  229,231   ו ונצווח ה ובוא"ן ד"רמב. נד

  314  :נו

  314  .נז

  314  ה אילן"י ד"רש. נז

  314,316  ה הסככות"ן ד"רמב. נז

  224,227   : נז

  225  ה אמר שמואל"ד ד"רי' תוס: נז

  228-229  . סו

  226  ה הואיל והוחזק"ובחתם סופר ד: סח

  63  .עא
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  220  : עב

  300,311   ג:ירושלמי ג

  עוקצין 

  25  א:א

  156  א:ג

  24  ח:ג

  שמחות

  129  י:ד

  127,309  יב:ד



 

  

  ם ומפרשיו"מפתח הרמב

  הלכות שבת 

  292  ב:ט

  190  ז:כה

  

  ערוביןהלכות 

  95,138,279   יז מגיד משנה:ו

  

  הלכות אישות

  36  ב :א

  160  א :ד

  

  הלכות יבום וחליצה

  161  ח "חידושי הגר טז:ד

  

    איסורי ביאההלכות 

  225  יז:ה

  222  א:ו

  232  א מרכבת המשנה:ו

  222  ג- א:ו

  229  ו- א:ו

  244  ד-ב:ו

  233  ג:ו

  220  ד:ו

  221  ח-ז:ו

  220  ח- א:ו

  225  ב:ח

  233  ט:ח

  227  א:ט

  51  יז:יח

  

    מאכלות אסורותהלכות 

  48  יד משנה למלך:יב

  48  ד" וראביא:יד

  נזירות הלכות 

  131  כא:ב

  130  ד"טו ראב:ה

  130  יז:ה

  275  כ:ה

  67,86,119,278   א:ז

  115  ה:ז

  119,255   ח:ז

  256  מ"ח כס:ז

  

  איםהלכות כל

  275  ז"לא ורדב:י

  

  איסורי מזבחהלכות 

  245  ח:ב

  

  הלכות מעשה הקרבנות 

  240  ד"ה והנה בפ"ז ד"יא חידושי הגרי:ד

  

  הלכות פסולי המוקדשין

  238,252   ד:טו

  177  פרק יח

  

  מעילההלכות 

  241  א:א

  241-242  מ "חידושי הגר, ח"ה וחידושי הגר:ב

  241,243   ה-ד:ו

  

  קרבן פסחהלכות 

  52 ,66   ז:ז

  

  שגגותהלכות 

  51  ד:ח
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  67  ו אור שמח :יא

  

  מחוסרי כפרההלכות 

  221  ב:ג

  

  הלכות טומאת מת

  302  א:א

  91  ג:א

  78  י:א

  78  יא:א

  115-116  יג:א

  93  יג אור שמח:א

  70  ב :ב

  304,309  ט:ב

  72,114-115  יא:ב

   64-65  יד:ב

  26,77,301   ד"טו וראב:ב

  114  ג:ג

  310  י:ג

  70,307   א:ד

  70,307   ג:ד

  304-305   ז:ד

  89,304-306,316  ח:ד

  72  ד "יג ראב:ד

  90,93  יד:ד

  17,111,257  ג :ה

  111,119  ד"ג ראב:ה

  111  ג וכסף משנה:ה

  14  ו,ג:ה

  119  ה:ה

  120  ד"ה ראב:ה

  12,20,111,204   ו:ה

  15  ז:ה

  12  ח:ה

  117-118,258   יג:ה

  122  א:ז

  27  ד:ו

  75-76,85,277-278   ד :ז

  86 ,303   ד"ד ראב:ז

  75-76,86,278   ח"גרד חידושי ה:ז

  93,276   ה:ז

  76   ח"ז חידושי הגר:ז

  91,93,308   ד:ט

  51-52  יב:ט

  281-283   ה ודע דהא דתנן"מ ד"ג משל-א:יא

  95,138,279,283   ה:יא

  95-96,283  ח"ה חידושי הגר:יא

  76,82,109,302  א :יב

  82,302  ד"א ראב:יב

  82  א כסף משנה:יב

  302  ח"א חידושי הגר:יב

  38,106,287   ךב משנה למל:יב

  76,82,85,131,277,302  ו:יב

  86,277,302-303   ד"ו ראב:יב

  82  א:יג

  88,314   ד"ב וראב:יג

  88,316  ג:יג

  88,283,316  ה:יג

  106  ג:טו

  90  ה לפי שכל"ד ד"ו וראב:טז

  108  ח"ז חידושי הגר:יח

  93  ח "א חידושי הגר:יט

  109  ח"א וחידושי הגר:כ

  98,312  ז:כ

  293  ג:כא

  293,296  ח:כב

  294  ד"ט ראב:כב

  98,312  א:כה

  98    ב:כה

  312   ב מרכבת המשנה:כה

  82  ג:כה

  

  פרה אדומה הלכות 

  245  ד"א וראב:א
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  269  ב:א

  244,268   ג:א

  268  ד"ד וראב:א

  263  ו:א

  244  ז:א

  238,252   ט:א

  248  יב ומשנה למלך:א

 247  א:ב
  251  ב:ג

  247,249   ג:ד

  249  ה:ד

  250-1  יב:ד

  251  טז:ד

  249  יז:ד

  46  ה:ה

  28,43  ז:ה

  256  א:יא

  254,256  ב:יא

  254  ד"ב ראב:יא

  182-183  ו:יג

  60  ח:טו

  

  צרעתהלכות טומאת 

  205  ח:י

  

 מטמאי משכב ומושבהלכות 
  18 ,29   א:א

  29  ה:ו

  205  ד"ד וראב:ח

  

  הלכות שאר אבות הטומאה

 36  א:א
  48  יג:א

  29,36,37  א:ג

  47  ח "א חידושי הגר:ג

  40  ג-ב:ג

  39-40  ד"ג ראב:ג

  48  ה:ג

  48  ז:ג

  47  יא:ג

  49  י:ג

  48  יב:ד

  42  טו וכסף משנה-יד:ו

  21  א:ז

  180  ג-א:י

  12-14,20  ט:י

  179,187   ח:יא

  185-8  ט:יא

  176  יא:יא

  186,188   יג:יא

  185  ו-א:יב

  181  ח-ז:יב

  185  טז:יב

  66  ט:טו

  30,51   א:טז

  55  ט:טז

  54  א:יז

  296  א:יח

  54  ז:יח

  63  יד:יח

  297  א:כ

  298  ג:כ

  57  ד"ט וראב:כ

  

  הלכות טומאת אוכלין

  146  ב:א

  21  ד "ד וראב:א

  172  ז:א

  22  יח:ב

  23  כא:ב

  22  ד"כא וראב:ב

  106,139  א:ד

  143  מ"א משל:ד

  144  מ"ג משל:ד



 345  ם ומפרשיו"מפתח הרמב

 

  150,164  א:יב

  152  ד"ב ראב:יב

  145,152  ג:יב

  167  ב:יד

  127  י:טז

  184  יב:טז

  

  הלכות כלים

  291  ג:א

  170  ז:א

  20 ,197   ח:א

  18  ט:א

  18 ,19 ,197  י:א

  197  ד הלוי"ב אגרות הגרי:ב

  292  ג:ב

  286  ג:ג

  19  א:ד

  288  ד"ד וראב:ד

  193,197,216   א:ה

  193  ד"א ראב:ה

  158  י:ח

  197  ח"טו חידושי הגר:י

  255  ב:יב

  287  ב משנה למלך:יב

  254  ג:יב

  255  ד"ג ראב:יב

  205  ה:יג

  108,208  ט:יד

  212  ו:טו

  213  יט:טו

  207  א ומשנה למלך:יז

  195  ג:יח

291-292  ט:יח

  

  291  

  198  טו:יח

  292  ט:יח

  296  ב:יט

  18,30,33  א:כג

  32,162-163  ז:כד

  161  )בסוף(ה ודע דסברת "מ ד"ז משל:כד

  163  מ"ז כס:כד

  150  יא:כה

  

  מקואותהלכות 

  22  א:א

  33  ד"ד וראב:א

  

  גזילה ואבידה הלכות 

  163  א:ב

  

  הלכות עבדים

  97  ח"ה חידושי הגר:ז

  

  אבלהלכות 

  275  א:ג

  131  מ"א משל:ג

  134  ג:ג

  116  'מיימוניות אות ב' ג הג:ג

  130  ד:ג

  275  ה:ג

  123,301   יג:ג

  275  יד:ג

  121  יב :יד

  



 

 

  מפתח כללי

   ראשוניםספרי

ה וקשיא "מקוואות ד' הל' אור זרוע חלק א

  23  לי

  155  ה"חלה רכ' אור זרוע הל

  122,135  .ב) מנחות(ף "הלכות טומאה לרי

ט' סי) מנחות(ש "הלכות טומאה לרא

  122,135  

  229  יב:ן א"הלכות נדה לרמב

  145  ט"ספר החינוך מצוה ק

  116,134   ב"יראים שכ

  123  ו"צ' א סי"ט ח"מהרי

א "תרכ' ד סי"ם מרוטנבורג ח"ת מהר"שו

  290  )פראג(

  274  כו:מורה נבוכים ג

  43  ז"פרק מ' מורה נבוכים חלק ג

  236  ז"ספר החינוך שצ

  237  ה:ספר הישר תשובות נב

  202  ט"מ' ת סיספר הישר תשובו

  202  'נ' ספר הישר תשובות סי

    קה:טו' עבודת הקודש בית נתיבות שער ה

    279  

  41  "דרס"ערוך ערך 

ד השגות למנין המצוות הקצר עשה "ראב

  237  ח"ק

  305  ה"ה תתקפ"ראבי

  201  'אות ז' ה אלף ו"ראבי

  302  'א' סי' ש כלל ל"ת הרא"שו

  133  ו"רוקח שס

  122,135  ז"י מיגש קע"ת הר"שו

  23,176,179  מ תחילת ההקדמה לטהרות"פיה

 36  ט' מ תחילת ההקדמה לטהרות עמ"פיה

) ו"ט' עמ קאפח(מ הקדמה לטהרות "פיה

  36  32והערה 

  285  ה נמצא מנין"מ הקדמה לטהרות ד"פיה

  222  ט"ם ספר המצוות עשה צ"רמב

  222  ו"ם ספר המצוות עשה ק"רמב

  237  ח"ם ספר המצוות עשה ק"רמב

  236-237   ג"צוות עשה קים ספר המ"רמב

  128  ז"ם ספר המצוות לאו קס"רמב

  128  ח"ם ספר המצוות לאו קס"רמב

  91,308  ה"ם קמ"ת הרמב"שו

  278  קלו:א א"ת הרשב"שו

  19  קצה:א א"ת הרשב"שו

  308  תעו:א א"ת הרשב"שו

' עמ, לח' סי" ענין הכהנים"תורת האדם 

  302  קלט

ה "תורת הבית רביעי שער ראשון ד

  51  ומסתברא לי

    ד"כ' תרומת הדשן פסקים וכתבים סי

    122-123,135  

  227  ו "תרומת הדשן רמ

  

  ספרי אחרונים

א"ז סעיף כ"תס' ד סי"אבני נזר יו

  138,297,301  

  272  ל"ה אך נ"ה ד"קמ' מ סי"אבני נזר חו

  122  ה במשך"א ד"רפ' ד עמ"אגרות הגרי

  315  ב:מ' ה סי"ח ח"אגרות משה או

  136  'ל ענף ו" ר'א סי"ד ח"אגרות משה יו

  275,286   ד"קס' ב סי"ד ח"אגרות משה יו

  76,83   ז"קס' ב סי"ד ח"אגרות משה יו

  286  ב"כ' ג סי"ד ח"אגרות משה יו
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  67,137  ב:ע א"א אה"אחיעזר ח

  301  'ה אות ו"ד' ג סי"אחיעזר ח

הרב , 65-84' ב עמ"תשס, ע-סט' אסיא גל

  119,136  גורן 

  37,47   'אתוון דאורייתא כלל א

  222  א"תוון דאורייתא כלל כא

  301  ב"י' ברכת רצה סי

  29  ה"ס) סטנסיל(ס "ח על הש"הגר' חי

  67  ד"שי) סטנסיל(ס "ח על הש"הגר' חי

  317  א:ב' גשר החיים פרק ו

  285  ה כלים"א לסדר טהרות ד"הקדמת הגר

  301  ג"רפ' ד סי"הר צבי יו

  124  ג"ק' חכם צבי סי

  196  ד:חזון איש כלים ב

  198  ז:ם דחזון איש כלי

  195  ב"ה משפך של בע"ז ד:חזון איש כלים ד

  290  יג:חזון איש כלים יז

  197  א:חזון איש כלים כח

  315  יב:חזון איש אהלות י

  307  ז:חזון איש אהלות כא

  306  ח:חזון איש אהלות כא

  256  ח"ה שם ה"ו ד:חוזן איש אהלות כה

  47  מ"ק' ח סי"ת או"חתם סופר שו

-ה' לכתיות עמה' טהרת הפתחים קובץ תשו

  317  יט

  121  יט:ד כב"יו' יביע אומר ג

הקדמת התפארת ישראל לסדר (יבקש דעת 

  285  )טהרות

  315  ו"מ' ג סי"יחווה דעת ח

  310  ד"לחם הפנים שס

  272  'ל תפארת ישראל פרק ח"מהר

  ה והטעם שכתב"ד' א' ב סי"ד ח"ט יו"מהרי

    51  

בדין כהונה ", ק זבחים"מילואים לשטמ

  248  "בפרת חטאת

  222  'אות ד' מנחה לאהרן סימן י

  125  ב"ע' א סי"מנחת שלמה ח

  126  בענין, ל"ה ונ"א ד:א עב"מנחת שלמה ח

  182  ה בההיא"ב ד:מקדש דוד קדשים לז

  108  ג:מקדש דוד טהרות מט

  114  ה והנה חרב"א ד:מקדש דוד טהרות מט

  258  ה ונראה"א ד:מקדש דוד טהרות מט

  72  ב:מקדש דוד טהרות מט

בעניין כלי ' וד טהרות קונטרס במקדש ד

  209  חרס

  180  ד:מנחת חינוך קמה

  182ה ולפי מה שכתבנו"ו ד:מנחת חינוך קמה

  47  טז- טו:מנחת חינוך קסא

  309  טז:מנחת חינוך רסג

  135,301  לג:מנחת חינוך רסג

  67  ה וכן אני מסתפק "לד ד:מנחת חינוך רסג

  137,297  לד:מנחת חינוך רסג

  245  ג:מנחת חינוך רפה

  262  ט:מנחת חינוך שצז

ה "יז בהערה ד:אות ג' ב' א סי"מרחשת ח

  137,301  ט"ומה

  315  ה וכן"ג ד"קכ' משכנות יעקב סי

  316  ב"רי' ו סי"ת משנה הלכות ח"שו

  301  'נ' נשמת חיים סי

  225  ה"ד נ"ק יו"נודע ביהודה מהדו

  253  ד:ד קכג"ת יו"נודע ביהודה מהד

  210  "תנור"ספרות התלמוד ערך 

  138,280,287,297,301  י:ב סב" אליעזר יציץ

  113  ו:קובץ הערות יט

  241  כח-כה' קובץ חידושי תורה עמ

  133  א"מ' ב סי"קובץ שיעורים ח

  174  ח"נ' קובץ שמועות חולין סי
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  'ח'  האוהל לחסדי דוד סיקונטרס תורת

    311,317  

ד"ה נראה לע"ד' ד' ק סי" מהדא"ת רע"שו

  169  

  310  קסט:ץ ב"שאלת יעב

  279  ה"פ' א סי"ת שבות יעקב ח"שו

  59  יח:שב שמעתתא א

  127,177,184   9-14' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  33    20-21' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  20   49-50' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  21   76-77' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  13  85' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  14  87-91' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  179  95-99' ל טהרות עמ"הראשיעורי 

  144  "חיבור וצירוף", ל טהרות"שיעורי הרא

  69  231-241' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  71-72  233-234' ל טהרות עמ"שיעורי הרא

  253  א:ה קא"של

  311  תקסה' א עמ:א קפא"ת שרידי אש ח"שו

  288  505' ב עמ"תחומין כרך כ

  

  )פ סדר השלחן ערוך"ע (ספרי פסק

  315  אות וחזון איש ז " עמןח סי"או

  145  דע סעיף " שוח"קצסימן ח "או

  133  בק "א ס" מגג"שמסימן ח "או

ה מיהו יש "טז דא אות " חזופהסימן ד "יו

  234  לעיין

  234  ז-וא אות " חזוקיטסימן ד "יו

  289   טור קכמןד סי"יו

  289  וע " שוקכסימן ד "יו

  232  ב חוות דעת אות קפגסימן ד "יו

  234  ור טקפגסימן ד "יו

  225  אק " פתחי תשובה סקפגסימן ד "יו

  223  גע סעיף " שוקפחסימן ד "יו

  225  א חוות דעת אות קצסימן ד "יו

  225,227   אע סעיף " שוקצסימן ד "יו

ה "צג ד סדרי טהרה אות קצסימן ד "יו

  225  ד"ולענ

  225  א חוות דעת אות קצסימן ד "יו

  228  ג חוות דעת אות קצוסימן ד "יו

  309    בית יוסףשסטן סימד "יו

  322  ע" שו שסטמןד סי"יו

  309  בא אות " ביאור הגרשסטסימן ד "יו

  310  ב פתחי תשובה אות שסטסימן ד "יו

  122,135   טורשעאסימן ד "יו

  309   בית יוסףשעאסימן ד "יו

  123  דא סעיף " רמא"שעסימן ד "יו

  133  אק "ך ס" ששעאסימן ד "יו

  124  ט ק"סא "ביאור הגרשעא סימן ד "יו

  123  ח פתחי תשובה אות שעאסימן ד "יו

  303  שעב טור מןד סי"יו

  297,320 בא סעיף "ע ורמ" שושעבסימן ד "יו

  131,320  ט פתחי תשובה אות שעבסימן ד "יו

  130  יזא אות "ביאור הגר שעגסימן ד "יו

  131  ב דגול מרבבה אות שעגסימן ד "יו

  151 ,164   אק "קצות החושן ס תו מןמ סי"חו

 


