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447מפתחות

ח ת פ ת מ ו ר ו ק מ

ת רו ע ם. ה ליי שו ל בלפתוח רי ש צי ק ת, ת ו גי סו ש ה רו פי ה ל ו ל כו

׳ס. ת ר סו מ ש׳ ו ה ת ן א שו ת, ל ו י ג סו ש״י ה ר ח תו פ מ ל אלנו ה ל בו

הימים דברי ותנ ״
טז בט בראשית

232 טז ג
10 ט ד

חז״׳ ספרות 208 ב יא
משנה 227 לט-לז ל
ברכות

א ג שמות
ג ג 387 טז יב

27 א-ל יג
בלאלם 41 27 ט יג

ג ה 26 י יג
41 טז יג

מעשרות 40 כב כא
ד א 40 ל כא
ז א
ד ד ויקרא

229 ב יב
ביכורים 410 406 כג כא
ט א
ד ג במדבר

ד-ו ג 407 ג ה
387 י כד

שבת
א א שופטים

יא א 226 °ז ה
ה ב
ב ג א שמואל
ב ו 40 ה U ב

ב א- ז 383 כב יט
ב ז
ב ט ירמיהו
א ל 396- 395 ז ו
ב ל
ג ל יחזקאל
ה ל 40 ו ט
ו ל 40 ב-אnזט

א יא 227 לח כ
ג יא
ז יא מיכה

ב-ד יד 252 243 ד ז
א טו 253 יג ד
ב טו
א טז תהלים
ד טז 386 ז פז
ה טז 40 לוק

ז טז
א יז משלי
ז יז 149 ולח

ח יז 362 יח יב
א יט 215 ב יט
ב יט
א כ השירים שיר
ג כ 263 ד ה
א כא
ב בב רות
א כד 57 טז ב
ב כד

קהלת
עירובי! 396- 395 ט יב

א ב
א ד א הימים דברי
ב ד 369 יט כח
ה ד

409 405

41 
41 31

157

158
159 

159-158

380
386

14

96 138 
346 

386 381 
137 

41-39 25 
329 
196 
12

138-137 
96-95 

156-155 137 14 
86

348- 347 342 
175 111 

95 
139 
319 
63

329 95 
94 

13 12 
314 
406 
277

289 246-245 243 
294

347 342 330 77 
369 
137 
137 
77 

137 
70-69 

57

382-381
189
189
87
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תמיד 117 ו ד
380 ד א 418- 417 יא ד
380 ח ג 158 ו ו
406 ה ה 173 ג ח

381 חו-ח
מידות 77 א י

382 א ג 145 125 ה י
380 ד ה 381 125 ו י

125 ח י
כלים 125 ט י

406 א א 87 ל ל
314 ו ה
147 יא ח ם0פסח
250 ו ל 343-342 א ו
276 ד יא 345 342 ב ו
40 א °ג 40 ז ז

פרה ם0שקל
14 ט ז 40 בג

נידה ומא0
229 ד ב 380 א0 ג
406 ב ז

סוכה
מכשירין 305 אב

147 א א 384 378 אה

תוספתא עה0ב
דמאי 381 א א

381 א א 244-243 טב

40 יז ב 14 אד

252 ה ד
ביכורים 387 384 195 בה

380 ה א 85 גה

84 ז ה
שבת

209 95 ד א השנה ראש
99-98 96 ו א 314 ז ג

25 יא א
346 כ א במות0

417 111 ט ב 383 דזט

406 יב ג
264 א ד ן00דו0ק
41 ט ד 29 ז א
25 ל ד

321 319 ב-ו ה קמא בבא
137 ח ט 314 גט

216 יד ט
95 א ל ן0סנהדר

303 יז ל 303 0ז
139 יט ל

358 304 יד יב אבות
331 44 טז יב 208 אא

94 א יג
384 יז יג ם0זבח
181 ב יד 359 אב

294 289 ג יד 206 0ח
371 368 ד יד 359 ג ד0

384 כה יז
195 °ט יז מנחות

359 בא

עירובין 57 ט0
87 א ב
86 ה ב ן0ערכ

190 ט ב 386 גב

205 לא-טו ב
195 יג ב תות0בר

; 159-158 °ג ו 28 א א
173 כד ו 139 ד ג

263 261 א ז
189 ה ז
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ירושלמי 181 117 ו ז
ברכות 158 ה ח

7 11 ע״ג ד ג ב 156 ו ח
145 ז ח

שני מעשר 249 ל ח
347 ע״א נד ב ג 245 לא ח

244 לב ח
חלה 94 לג ח

85 ע״ג נח ב ב 289-288 38 30 12 10 טו ח
69 טז ח

שבת 12 לז ח
100 ע״ג ב א א 315 313 לח ח
111 ע״ד ב א א 329 לט ח
347 ע״ב ד לא א 347 343 כ ח
277 ע״א ז ב ד 381 כא ח
243 ע״ב ז א ה 397 395 382 °ב ח
389 ע״א ח ב ו
40 ע״ב ח ב ו סוכה
96 ע״ג לב ב ל 304 ח א

111 ע״א לג א לא 384 לד ד
176 ע״א לג ב לא
268 ע״א לג ג לא טוב לום
319 ע״ד לד ג לד 247 245 לא א

13 ע״ד טו ה טז 244 לח-לט ב
277 ע״א טז א לז 195 ה ד
288 ע״ב טז ז לז 85 ו ד
331 ע״א לז א לט
304 ע״ג לז א כ תענלת

329 ג ג
עלרובלן 382 ה ג

209 ע״ג לח א א
382 ע״ד לט א ב מעלעא בבא
189 ע״ד כא א ד 181 לא ב
189 ע״ד כא ב ד 390 °ג ב
87 ע״א כב ה ד

293 ע״ד °ב ג ה בתרא בבא
117 ע״א כד ח ו 314 א ג
117 ע״ג כד ג ז

71 49 39 30 28 11- 10 ע״א כו א ל סנהדרלן
83 ע״א כו ב ל 382 ד ג

111 94 ע״א כו ג ל 388 ב ה
156 105 95 ע״ב כו ג ל

117 ע״ב כו ד ל זרה עבודה
156-155 145 137 125 ע״ב כו ה ל 49 ב ג

268 ע״ב כו ו ל
288 ע״ג °ב ו ל זבחלם
189 ע״ב כו ז ל 207 °ג ח

246 216 ע״ב כו ח ל
268 ע״ב כו ט ל מנחות

289 277 ע״ג כו ל ל 359 ז-ח א
321-319 40 ע״ג כו לא ל

329 ע״ג כו לב ל ערכלן
344-343 ע״ג כו לג ל 386 384 לג א

383 368 358 ע״ד כו לג ל 390 לט ה
408 ע״ד כו טז ל

אמק כללם
פסחלם 410- 409 לא א

345-343 ע״ב לג א ו 358 לט ו
331 ע״ג לג ג ו
288 ע״א לו ג ח מעלעא כללם
347 ע״א לז ח ט 276 ו א

381 לג ג
שקללם

382 ע״ד מז א ד ארתב כללם
181 ב ו

לומא
288 ע״ד לח א א

בלעה
277 ע״א סא לב א
277 ע״ג סב ג ד
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14 ע״א עב 216 209-208 206 196-195 ע״א סג ב ה
348 342 ע״ב עד 387 385- 384

175 ע״א עז 288 ע״ב סג ב ה
111 ע״ב עז 85 ע״ב סג ד ה
176 ע״א עט
112 ע״ב עט תענית

139 112 ע״א ק 252 ע״ב סה א ב
111 ע״ב ק 382 ע״ב סח ו ד
139 ע״א בק

331 44 ע״א קיג מגילה
149 ע״א דקי 382 ע״ג ע ו א
390 ע״א וטק 14 ע״ד עא ט א

13 ע״א ק° 105 ע״ד עא יא א
277 ע״א דק° 14 ע״א עד א ג

305 245 ע״ב קכה 14 ע״ג עה יב ד
288 ע״א וק°
277 ע״ב וק° יבמות

305 137 ע״ב קלז 12 ע״ב ו יא ד
305 302 ע״א חלק

137 ע״א ק נדרים
77 ע״ב קמא 228 ע״ג מב א יא

137 ע״ב קמה
78 72 69 ע״ב קנג נזיר

57 ע״ב קנה 15 ע״ד נו ד ז

עירובין קידושין
209-208 ע״א ו 41 ע״ב סא ט א

209 ע״ב ו 14 ע״ד סא ט א
182- 181 ע״א ח

410 ע״ב ח סנהדרין
269 ע״ב יא 388 ע״א כא ו ג
190 ע״א טו
86 ע״ב טז

382 ע״א כ בבלי
156 ע״ב כ ברכות
305 ע״א מד 229 ע״ב ה
87 ע״ב מה 41 ע״א ו
86 ע״א מו 303 ע״א ח

117 ע״ב מח 306 ע״ב ח
217 ע״ב נו 41 ע״א ע״ב-ט״ו יד
197 ע״ב עו 227 ע״א כ
306 ע״ב עז 04-41 ע״ב-ע״א °ג
305 ע״ב פו 306 ע״א כה

10 ע״ב עו 306 ע״ב מג
100 ע״ב עח 306 ע״ב מד
95 ע״א ק

שבת
פסחים 206 ע״ב ג

321 ע״א יג 138-137 ע״א -ה ע״א ד
288 ע״א סה 111 ע״א ד

344 342 ע״ב סח 112 100 ע״א ה
227 ע״ב עב 139 112 ע״ב ה
227 ע״א עו 99 96 ע״א ו
112 ע״א פה 112 ע״ב ז
306 ע״א קז 99 96 ע״ב ח

158 ע״ב nrzפnיא פאר 319 ע״ב-ע״א יב
217 ע״א כד 303 ע״א טו
18 ע״ב כח 384 ע״א יח
39 ע״ב ל 347 ע״א כ
30 ע״א לג 277 ע״ב כח

25 ע״ב לה
יומא 137 ע״ב לח

380 ע״א לז 321 ע״ב לט
15 ע״א ׳ב-נט עחנ 277 ע״א מו

306 ע״א פו 319 ע״ב נג
381 ע״א ס

סוכה 26 ע״א סא
306- 305 ע״א יא 26 ע״א סב

14 ע״א יב 277 ע״ב פא
305 ע״ב כא 97 ע״ב עא
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סנהדרין 190 ע״ב כד
40 ע״א כב 41 ע״א-ע״ב °ו

388 ע״ב כה
כ 40 ע״א מד ביצה

8 12 ע״א פו 157 ע״א ג
12 ע״ב צו 277 ע״א י

319 288 ע״ב יא
שבועות 12 kוט

382 ע״א טז 277 ע״ב כג
229 ע״ב יח 252 ע״ב לב
306 ע״ב מו 387 384 379 208 196-195 ע״ב לו

87 ע״ב לח
זרה עבודה 85 ע״א לט

227 ע״א כד 291 ע״א מ
389 ע״א לה
386 ע״ב עב תענית

370 ע״א ח
זבחים 303 ע״ב כ

361 ע״א יט 382 ע״א כח
139 ע״א לא
139 ע״ב לא מגילה
382 ע״ב סא 382 ע״א י
40 ע״א פח 95 ע״א כא

370 ע״ב צד 149 ע״א בח

מנחות קטן מועד
-27 ע״ב לו 390 ע״א ב

385 ע״א י
חולין 217 ע״א יא

306 ע״ב נה
367 ע״ב פג חגיגה
30 ע״א פה 30 ע״ב טז

382 ע״א פו
158 ע״ב דק יבמות
306 ע״א הק 147 א״״עול

208 ע״א לק 233 ע״ב סב
410 ע״ב קיא 226 ע״א קג
227 ע״א לבק

כתובות
ערכין 100 ע״ב לא

40 ע״א טז
382 ע״ב לב נדרים

227 ע״א כ
תמורה 231 228 ע״ב כ

382 ע״ב טו
נזיר

נידה 350 ע״א בא
229 ע״ב טז 227 ע״ב כג
407 ע״ב כח
225 ע״ב ע״א-לא לא נידה גיטין
234 ע״ב לא 12 ע״א ד
139 ע״א מג
370 ע״א סח קידושין
229 ע״א -עא ע״ב ע 139 ע״ב ז

29 ע״א לג
26 ע״א לה

קטנות מסכתות
א נוסח נתן דרבי אבות קמא בבא

231 א 139 ע״ב יז
25 כה 305 ע״א פ

ב נוסח נתן דרבי אבות מציעא בבא
231 מב 181 ע״ב כה

305 ב״״עוצ

זוטא ארץ דרך 14 ע״ב קה
95 יא ג

בתרא בבא
229 227 ע״ב י

מדרשים 314 ע״א סד
ישמעאל דרבי מכילתא 39 ע״א פט

95 ו דפסחא מסכתא 370 ע״ב קכז
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אליעזר דרבי פרקי 27 25 יז דפסחא מסבתא
234-231 יד 41 בשלח

381 ב בשלח
אליעזר רבי משנת

233 231 טז יב דרשב״ל מכילתא
195 טז יב

232-231 א נוסח הראשון אדם 29 27 25 יג
381 ה טז בשלח

234-231 ב נוסח הראשון אדם 346 ט °
41 כו לו

234 המדרשים אוער 387
ספרא

231 א מדרשות בתי 195 ו ז
359 ב א עו

שמעוני ילקוט 359 א א מות אחרי
234 231 כז תורה 195 ט ז מות אחרי

382 דחובא דיבורא
30 ב דנדבא דבורא

234 סירא דבן ביתא אלפא 410 406 יא ג אמור
382 ד בהר

למקרא תרגום במדבר ספרי
40 27 ליונתן המיוחס תרגום 407- 406 א

במדבר זוטא ספרי
צונית ספרות חי 344 ט

-380 378 היובלים ספר
41דברים ספרי אריסטיאס איגרת 390 רסט

שני ובית קומראן ספרותדברים ספרי 18 378 380-פב ראה דמשק ברית
380 Q2514 הקומראני־ת המגילה רבה בראשית
41 פילון 233 231 כ
41 קדמוניות מתתיהו בן יוסף 250 כו

רבה ויקרא
שה הברית החד 215 ב ד

מתי 209 ו כד
41 ה בג

רבה ויקרא
69 א לב

גאונים
167 גאון נסים לרב התלמוד פירוש רבה במדבר

208 205 גאון שרירא רב איגרת 231 ל
293 205 הגאונים תשובות
308 217 קדם גנזי 395 382 380 תענית מגילת
293 217 הגאונים אוער
386 276 טהרות לסדר הגאונים פירוש 234-231 ילמדנו מדרש

368 המפתח ספר
147 חפני בן לר״ש לתלמוד מבוא 231 תדשא מדרש
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ח ת פ י מ ל ל כ

ח ת פ לי מ ל ל כ ל ש ת כ מו ם, ש שי אנ ת ה מו קו מ ם ה י נ י י נ ע ה ט ו ע מ ל ת ) מו ם, ש אי ם תנ אי ר מו ם( א ני או ג  ו
רו כ ר שנז או בי ת. ב ו גי סו ה

ח ס ת, נו ו גי סו ש ה רו ש״י פי ת ר רו ע ה ם ו י לי שו א ה . ל חו ת פ ם מו ני שו א ם ר י נ רו ח א או ו ב ל הו ם פי ע ה רי עו  קי
ם. לי ב קו מ ה

ם אי ש לו נו פ טו ר ש או בי א ב י ג סו ה או ה ק ל ח ל ב דו ג מנו ה ת סו או א. ב גי סו ה

57 בעז 407 הטומאה אב
210-208 בקעה 382 מלאכה אבות

330 בובבא בר 234-232 אבלות אבל
287 279 276 251 בריח 386 אבן
382-378 דמשק ברית 232 אברהם
234 שלמה ברית 389-388 379 אגוזים
291 215 בשר 234 232 הראשון אדם

231 וחוה אדם
308 גאונים 69 אדריינוס

381 גוים 307 ל אוהל
379 גומות 306-302 עראי אוהל
51 210-209 196 157 77 69 גזירה 390 379 נפש אוכל

419 390- 389 408 405 אולם
157 לגזירה גזירה 87 אונס
253 גיהנם 396 248 אוקסימורון
390-389 382-378 265 261 גינה 30 זרוע אור
390-389 384 381 379-378 גלגל 395 עממית אטימולוגיה

כח גלוסטרא 387 כג כב אילן
229 225 גלנוס 288-287 במקדש שבות אין

288 לה גמי 218-217 מתבוין אינו
309 לו גשמים כה אישות

יח גת 370 367 אמורא
210 הגדולה כנסת אנשי

226 דבורה 319 אספלנית
230 227-225 מצוה דבר 346 269 267 264-263 251 י אסקופה
218-217 215 מתבוין שאינו דבר 418 אפולגטיקה
231-230 משה של דורו 295 288 ארדבא
229 דינה כא אשפה
כב דירה ב הנביא יונה אשת

379 דלועים
331 175 173 דלי 378 382-381 באר

לא כו-כט דלת 397 380 חקר באר
251-249 אלמנה דלת 383 חקרא באר

233 בתולים דם 396-395 חיים מים באר
233 נידה דם -306 בבל 305

-227 215 דעת 225 359 בד
197 דקל 387 בהמה
29 היסק דרך 306-305 דקה בהמה

395 389 379-378 174-173 כ בור
218 מיימוניות הגהות 383 380 הגדול בור
לז קול הולדת 380 הגולה בור
381 378 הוצאה 197 בית
135 משונה הוצאה 371 האבל בית

409-408 405 היכל 371 המשתה בית
388 379 הימורים 384 378 השואבה בית

229 היפוקרטס כב סאתיים בית
29 הרישא/הסיפא הכחשת 382 שני בית

321 משנה כסתם הלכה 207 תגרע בל
ג מסיני למשה הלכה 359 207 א תוסיף בל
382 קדומה הלכה 334-332 לוי בן
406 קדומה הלכה 397 390 382 הגולה בני

395 הסלבקית המצודה 347 חבורה בני
232 הנקה 173 עליה בני

391 העיטור 231 227 מידות תשע בני
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 343 חלבים הקטר
 395 383 הבית הר

 389 379 גומות השוואת
 לז קול השמעת
 382-381 השקיה

29 שבשיחה השתמעות

305 302 וילון

 384 זוג
יג זיז

 389 386 379 זמזום
 343 207 הדם זריקת
384 זרעים

 86 84 חבית
 381 331 חבל
44 דלי חבל

 253-252 244-243 חדקין
 345 חובל
 232-230 חוה
 390 385 המועד חול

-379 303 225 חולה 378 386- 385 
 174-173 כ חוליה
 251 חוטר
 235 הטבע חוק

-380 חורבה 378 390- 389 
 261 חורבן
ד חזקה

 417 405 350-347 345 343 333 329 315-313 195 135 חטאת
419
 345 עצמו נושא חי

 385 378 שבת חילול
 383 איטליה חכמי
43-42 לוניל חכמי
 269 267 263 182-181 175-173 96 ° יג חלון
 384 378 חליל

 113 71 מיחסרא חסורי
 369-367 361-360 חציצה

 173 חצר
235 230 חתול

 227 טבילה
275 טבעת

-406 276 וטהרה טומאה 405 409- 408 
387 384 379 טיפוח

 288 לד יבלת
 397 305 244 לז טוב יום

 230 ]ציפור[ יונה
 159-158 יין

 217 החמה ימות
226 יעל

 232 229 227 יעקב
232 יצחק

 395 266 263-261 ירושלים
 231 יששכר

360 בגדים יתור

 לו ]במזבח[ כבש
 139 כבשן

84 כד
387 בחול שעושה כדרך

405 361-358 348-347 343-342 °הן

 40 גדול כהן
410 בהנא
 309 305 302 ל כובע
 174 165 יב כותל
 112-111 משופע כותל

 390 כותנה
 210-209 כחל

 381 כיבוי
 305 302 כילה
 307-306 302 חתנים בילת
 313 לג כינור

69 כיס
 369 367 הדם כיסוי
 304-302 דארבא כיפי
139 כלב
 329 41 המקדש כלי
 384 378 נגינה כלי
 387 329 לז שיר כלי

 118 הנשברים כלים
 228-227 כה כפיה

 69 ו ה כריכות
 97-95 כז ברמלית

405 195 כרת

 232 229 לאה
 227 לבן
190 לחי
 190 מאליו העומד לחי

232 לידה
ב תפילין זמן לילה

 234 לילית
 358 אחרינא לישנא
 358 קמא לישנא
381 83 71 ז לסטים

 419 251 249-248 196 30 מאירי
 209 מבוי

י מגילה
 380 קומראן מגילות
380 מדינה

 229-227 225 מדע
 386 384 379-378 מוזיקה

 147 השיטה מוחלפת
 406 מום

ד מומחה
233 230 228-227 225 מוסר

 406-405 381 378 294 277 250-249 247 245 243 מוקצה
 408 406-405 מזבח

 165 163 יט מזחילה
 40 מזיקים
 390 378 287 מחוזא
 265 261 189 מחיצה
227 מחלה

 389 305-303 247 245-243 °ו מחצלת
 418 הלכתי מטה

 385 378 ארג מי
86 מיטה
 331-330 77 ב מילה

 383 380 378 164 156-155 מים
 252 ]נוצרי[ מין

 227 פוקו מישל
288 לב מכה

349 347 342 330-329 לג מצוה מכשירי
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 295 מכתשת
 319 מלוגמא

 לו מלח
 226 מלך

 397 395 מנהג
 265-261 כח כז מנעול
 397 מסורת
 275 251 מסמר
 232 האשה מעמד
 159-158 156 יח מעשר
כז מפתח
 א כוונה צריכות מצוות
 ב גרמא שהזמן עשה מצות

 ה-ז ג א מציאה
230 225 ספרותי מקדם
 419 409 407-405 383 380 378 41 לו כט מקדש
 287 לא-לה מדינה - מקדש
-418 מקום 417
 269 264 181 175 168 117 פטור מקום
 396 מקרה

 208 עין מראית
 173 מרפסת

 231-230 משה
 389-388 379 משחקים
 381 משיחה
 125 מאיר רבי משנת

 264 251 96 משקוף
386 מתכת

 397-395 390 381 252 244 נביאים
 330 נבל
 כט כח נגר

163 155 נוזלים
 86 83 78-77 72-71 69 לחברו וחברו לחברו נותן
 405 קדרון נחל

 382 נחמיה
 232 נחש

 289 ניגרר
 233-232 229 נידה
 279-278 באוגדו ניטל
 288 נימה

 293 287 ניקמז
230 נמלה
 230 225 מפנה נקודת

 381 נר
כה נשים
 231 אקטיביות - נשים
 ב במצוות חיובן - נשים
388 379 משחק - נשים

 385 סולם
 244 סוס

 226 סיסרא
 387 384 379 סיפוק

 395 סבוליון
 83 71 69 סכנה
 176 סלע

 303 ספינה
 294 ספקלריא

 346 175 י-יב ספר
 382-378 היובלים ספר
 391 העתים ספר
31 מאיר ר' משנה סתם

 228-227 209 עבירה
 381 עדשה
 196 דחול עובדין
 384 עופות
 382 עזרא
 232 עיבור
 205 עירוב
 173 חצרות עירוב

 294 עלי
 382 לרגל עליה

 253 230 ישראל עם
 419-417 334-329 לג ג עניבה

197 עפר
181 חצרות ערוב
 303 292 217 15 ערוך

226-225 כד עשבים

 78-77 72-71 69 אמות מד' פחות פחות
 87 נפש פיקוח
 206 פירות
 244-243 189 פירצה

 288 פועלית פסוקית
 288 תנאי פסוקית

 346 343-342 ב פסח
 382 ביראות פסי
 248 245 החלון פקק

 235 פרדה
 227 אדומה פרה

 411 406 פרוכת
 204 פשיטא
381 פתילה

 305 227 צאן
 408 405 צבת

69 ו ה צבתים
 165-163 159-158 155 צינור

 40 ציץ
 43 ציצית

 לא כו ציר
 לא העליון ציר
 לא התחתון ציר

 יט צירוף
 361 קטן צלצול

233 צער
 347 342 צפורניים

387 384 379 צרור

 411 קדשים
 417 לז קול
 לז שיר קול
 207 עשה קום

 230 קונפליקט
 252 249 קוצים

 207 קורבנות
 276 קורה

 379 קישואים
 164 יט קליטה
385 378 235-230 קללה

ג קמיעות
 41 גוים של קנקנים

411 406 30 קרבן

31 יהודה ר' ספרא סתם
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 289 279-278 קשור
ג תפילין של קשר

 119 התוספות[ ]מבעלי ר״י
 148 משאנץ ר״ש

409 רא״ש
 349-348 343 295 288 263 ד”ראב
294 קארו יוסף רבי

 253 251-250 244 218 208 205 148 100 78 חננאל רבנו
269-268 277 303 308 334 369-368 379 389 391 396-395 

408 410
 388 69 שמואל בן חננאל רבנו
 334 322 132 פרץ רבנו
 390 תם רבנו

232 רבקה
 228 226-225 216-215 רגלים
252 רד״ק
 229 תשמיש מחמת דם רואה

381 רעה רוח
 349-348 343 249-248 המאור[ ]בעל רז״ה

-182 רחבה 181 
232 רחל

 360 288 לב רטייה
 292-291 279 275 ד”רי

 391 389 379 322 251-250 217 197 רי׳׳ף
385 ריחים

 279 277 275 269-268 266 251 119 97 77 51 18 13 ריטב״א
293

כה ריצוי
 387 384 379 ריקוד

 391 253 77 רמב״ם
253 רמב״ן
 288 229-227 225 רפואה
275 רצועה

 148-147 132-131 119 100 98 87 63 57 29 25 18-15 "י0ר
155 157 197-196 210-207 215 217 226 228 235-234 269 
275 279-278 291 294 304-302 309-306 322 332 334 

350- 348 362 369 383 388 396 405 409-408 419
 18 רש״ש

119 רשב״א
ח-° טז יד יג ח-י שבת רשויות  263 261 181 155 145 95 כז י

267-265 346 381 
 175 168 111 98 יג היחיד רשות
309 266 263 261 245 168 166 145 יג הרבים רשות

397-395 390-389 לז מים שאיבת

 146 מלאכותית שאלה
207 תעשה ואל שב
368 362 342 319 314 288-287 196-195 155 98 לד בות0

379 382 387 390 418-417
 303-302 278-277 275 252-249 244-243 בונה ־ בת0

 כז ו-כב ב א הוצאה ־ שבת
 252 מבעיר ־ שבת
 ל כט כו מלאכה ־ שבת
 כד כג צומח ־ שבת
 לה לב כט רפואה ־ שבת
ז תפילין ־ שבת ו ב  א
 30 שופר
 263 261 שוק

 225 כג אילן שורשי
 343 שחיטה
 347 343-342 שיניים

 329 244 לז שיר
 226 דבורה שירת

 381 שלשלאות
 387 379 שמירה

 381 158 שמן
 347 שערות

 267 265 גינה שערי
 83 ז הסכנה שעת
 232 שרה
 408-405 שרץ

275 שרשרת

לו תבן
 293-292 269-268 248 132-131 119 63 29 תוספות

308- 307 323 343 349- 348 362 389 405 409-408 
 235 230 תורה

 345 83 ט ח תחומין
 384 תינוק
ג תכלת

 149 חכם תלמיד
 389-388 379 תפוח

 ד בדיקתם ־ תפילין
 ב א זמנם ־ תפילין
 ה-ז ג א מציאה ־ תפילין
 ד יד של תפילין
 ד ראש של תפילין
 235 233 230 תרנגול

 293 הגאונים תשובות
 215 כה המטה תשמיש

227 מידות תשע
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ח ת פ , מ ם י א נ ם ת י א ר ו מ ם א י נ ו א ג ו

ם מי כ ם ח עי פי מו ר ה או בי א ב י ג סו ה או ה ק ל ח ל ב דו ג ו ה מנ ת סו או א; ב י ג סו ; = מ ה ה נ ש ח = נ מ פ ס  נ

א ו ל ח ת פ ת מו רו ע ם, ה י לי שו ש ה רו ש״י פי ת ר ר סו מ ס. ו ש״ ה

156 חללה רבל ל אבא רבל
262 246 244 חלננא רבל 268 פפל בר אבא רבל

360 חנלנא רבל 77 71 אבדלמל רבל
347 חנלנה רבל 343- 342 30 אבהו רבל
209 רבא בר חנן רב דשמואל אבוה
לד שלמלה בר חננלה רב ג לצחק רב בר
303 לה לב ג חסדא רב 112 ב אבלן רבל

87 חסדלל רב 100 אהבה בר אדא רבל
כט טבלא רבל ג זלרא דרבל ברלה אהבה
לט קלסנא בר טובל רב כט אולא רב

277- 276 טרפון רבל 117 105 אחא רבל מר
לא-לג כט כח לז לב-לד ל ט ג ב להודה רבל לז לעקב בר אחא רב

252 248 246 244-243 218 לט 1 כג תחללפא בר אחא רב
לח לז לב כט כו כה 2כג ה להודה רב לו דרבא ברלה אחא רב

359- 358 ברבל להודה 385 27 אללא רבל
דרב ברלה להודה רב כה אלקא רבל

ג שללת בר שמואל 227 חלננא בר אלקא רב
חללא דרבל ברלה להודה רב חנלנא בר אלקא רב
לה לו מפשרונלא

-277 227 לד 2כג 276 להושע רבל 243 27 לו לד לג כח 2כג ג ב אללעזר רבל
כה לול בן להושע רבל 304 289 248 246-245
227 קרחה בן להושע רבל 77 71 ]אמורא[ אללעזר רבל
כו חנלנא בר להושע רב 391 אלעא רבל
 112 40 27 לט לה כז כה כ לז ל

117 149 216-215 227 287 289
יוחנן רבל  391 378 292 לט לד כח

418-417
אלעזר רבל

391 345-344 342 209 לד ]אמורא[ אלעזר רבל
לט ברוקא בן יוחנן רבל 159 לח צדוק בר אלעזר רבל

ט נורל בן יוחנן רבל 348 343 פדת ברבל אלעזר רבל
347 לונה רבל 229 אמל רבל
231 כה יונתן רבל 397 395 לז אמלמר

ב הקטרונל יונתן ל כה כד אסל רבל
287 לוסה רבל לו לב ט אשל רב

כח כז לז ב לוסל רבל 215 אבלנא בר בלבא רב
345-342 חנלנה בן לוסל רבל כז אבלל בר בלבל רב
277 155 בון ברבל לוסל רבל 229 הלל בלת

לד חנלנא ברבל לוסל רבל 229 שמאל בלת
לט ב הגלללל לוסל רבל ל עזאל בן
305 302 לד כט 1כג לח טז ט לוסף רב 345-344 קפרא בר

209 אבא בר לוסף רב 25 כח א גמללאל רבן
15 לנאל רבל א מנשה דבל

291 אמל דרבל חמול לנלל רבל א לנאל רבל דבל
360 358 320 155 112 לסא רבל ח שמואל דבל

360 358 320 112 אחא בר לעקב רבל כז כה דלמל רב
229 69 כא לצחק רבל 292 גאון האל רב
210-209 כה אבדלמל בר לצחק רב 385 228 209 57 ל כ א הונא רב

שמואל בר לצחק ברלה הונא רב
215 מרתה בר 2כג כב להושע דרב

להודהו דרב ברלה לצחק רב 40 הזקן הלל
287 14 11 לרמלה רבל 15- 14 11 המנונא רב

391 לרמלה רב 229 112 כט ג זלרא רבל
303 לוסל ברבל לשמעאל רבל 87 זעלרא רבל

227 209 לט ד כהנא רב 209 זעלרל
227 ל ב ז_ 14 11 זרלקא רבל

85-83 סבא[ ]לול סוכלא לול 11 חגלל רבל
159 112-111 כז לח לז לד א-ג מאלר רבל 83 סבא חד

ב שאול בת מלכל 30 ד חזקלה
347 77 71 מנא רבל 209 14 ל כו כה חללא רבל

לז מנשה רב 149 אבא בר חללא רבל
לז מנשלא רב 227 אבלן בר חללא רבל
לב אשל רב בר מר לט אשל בר חללא רב
כט זכרלה בר נחומל רב לד רב בר חללא
ד יט ג נחמן רב ברלה חללא רבל
לח לצחק ברבל נחמן רב 113-112 הונא דרב
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כה כד אבא בר רמל כט אדא בר נלחומל רב
140 חמא בר רמל 349-348 343 293- 292 גאון נסלם רב

ל לחזקאל בר רמל לד ב נתן רבל
389 לט לח ל שמואל לד ספרא רב

14 11 שמואל רבל לז עולא
כט שמואל מר ל עמרם רב

חפנל בן שמואל רבל 331-330 111 לט לד ב עקלבא רבל
147 ]גאון[ כט פדת רבל
105 נחמן בר שמואל רבל לו כז פפא רב
231 כה נחמנל בר שמואל רבל 229 צדוק רבל
א לצחק רב בר שמואל רבל 229 קטלנא רב
111 מ לט לג כד ל ח ז ב א שמעון רב 146-145 57 לז ל כה 2כג לד ד ג רב

246 244-243 262 215
-418 לג 417 אלעזר בן שמעון רבל 1כג לח טז טו לב ל ט ז ג א רבא

289 40 גמללאל בן שמעון רבן 190 139 לד-לז לב כט כה-כז
345-344 לקלם בן שמעון רבל 229 227

לקלש בן שמעון רבל 204 113 לז 1כג ז רבה
לט לז לקלש[ ]רלש 149 כז חנה בר בר רבה

לט ננס בן שמעון רבל ד שמואל בר רבה
1כג לח ששת רבן 287 40 כו כא ד הנשלא[ להודה ]רבל רבל
ל אלדל דרב ברלה ששת רב 27 ןרבל

כא אדא רב בר רבלן
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304-303 דארבא בלפל 305 עראל אוהל
57 כרלכות 70 מללתא אוושא

306 אמרן לא 308 אלא
323 לל שמלע לא 95 אסקופה

15 ללמא 295 ארדבא
163 מזחללה 368 בוזקלם
359 בגדלם מחוסר 314 בור
368 ממדה 383 הגדול בור
244 מקצה 380 הגולה בור
196 משונלתא 368 בוזקלן בזק
275 נגר 359 בלנגלון

292-291 באוגדו נלטל 382 הגולה בנל
294- 292 נלקמז 209-208 בקעה

308 סללאנא 359 גלנגללון
381 עדשה 390 וחורבתו גלנתו

386-385 ערק 276-275 גלוסטרא
406 פסקתר 251-250 גשמא
204 פשלטא 314 דות

57 50 צבתלם 386- 385 דלובלט
313 צלר 386- 385 דלופל
50 צמתלן 250 אלמנה דלת

163 קולט 332 שמעון רבל הא
246 קנקן 252 מלנא ההוא
276 רומנסל 57 הן
15 ףפוור 306 אמרן ולא

231 רלצול 350 מלדל לא ותו
250 שגם 100 אומרת זאת
217 שדבא 56 זוג
314 שלדה 386 זמזומל
250 שלפא 345 אמר וחד אמר... חד

290 248 תלול 253-252 חדק
418 קאל הלכא תנא 386 חללללן

205- 204 רבנן תנו 395 380 חקר
205- 204 תנלא 315 לתקע

41-40 תפלללן 305 בללתא

ח ת פ ת מ ו י ג ו ו ס נ ו ד י נ א ש ל ן ש מ ו ק מ ב

ל בלפתוח ש ש רו פי ת ה רו ע ה ם ו י לי שו ה
215 כה 407 403 361 69 38-37 30 28 א
290 בז 391 100 76 49 ג

295 291 °ח 165 ד
314-313 303 279- 278 276 °ט 76-75 ז

403 396 ל 81 ח
343 329 לא 346 264-263 ל
371 358 לב 175 לב
418- 417 לג 262 157 לד

98 לד 155 טז
387 227 לו 163 לח

397 395 208 196 124 לז 148 לט
380 לח 417 208 204 1בג

333-332 מ 226-225 °2ג
226-225 כד


