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המקורות מטתח

 שוליים. הערות כולל והפירוש, הסוגיות תקצירי של מיפתוח
הש״ס. ומסורת רש״י הסוגיות, לשון את כולל אינו המיפתוח

169 יג כא ״ותנ
בראשית

ב מלכים 45 ו ט
127 כג ד 132 ו יז
127 ג-ה כא 47 ג מג
127 ד-יב כג

שמות
ישעיהו 132 ב יב

127 יג-יד א 47 כא יט
134 ו מב 161 ו כג
134 ה נד 38 יג כג
129 כב סו 41 יב לג

92 כז לד
ירמיהו

127 ח ז ויקרא
127 ב ח 46 ב-לא ד
127 יג יט 141 ג טז
87 טז לז 105 יט יט

127 יז מד 20 י כב
132 טו כג

יחזקאל 114 כד כג
39 כ כג 132 מ כג

127 ו-ז מו
במדבר

הושע 19 יז ה
127 יג ב 114 י י
38 י ט 46 כב-כו טו

47 ל-לא טו
עמוס 132 לט טו

127 ה ח 20 19 יז יט
38 כח כג

יונה 38 ג כה
141 ו א 38 ה כה

127 יא-טו כח
צפניה 132 א כט

127 ה א 38 טז לא
46 כב-כו לה

זכריה 159 ל לה
13 י ד

142 י ח דברים
38 ג ד

תהלים 133 יט ד
134 ו יט 47 יט ח
134 ו לג 132 ט טז
114 ד פא 97 ו יז
38 כח קו 61 ז יז

129 יט דק 46 ד-ז יט
65 כג כב

משלי 143 יז לג
141 ה א
141 יח ג יהושע
47 י יא 38 יז כב

141 יד יא
141 ה יב א שמואל
141 ד יד 13 ה ב
141 ו כד 127 יח כ
13 טז כד 85 כז-ל כ

איוב ב שמואל
105 ה ו 26 כא ב
141 יב לז 26 יג יז

 א מלכים
 לא ה

ט כא
26

169

 איכה
141ב ב
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 קהלת
יח א

זבים
ד ב

משנה
פאה

ג ז

 דמאי
ג ב

מעשרות
ז א

שקלים
ו ז

יומא
א ח

76

13

77

תוספתא
ברכות

ז א
ז ג

ב ו

 דמאי
י־יג ב

סוכה
יא־יב ד

 השנה ראש
 א ב — ג א
יז א

135
135
40

59

128 127 
26

 סוכה
ט ב

השנה ראש
א ג—ג א

 יבמות
ה יא

 כתובות
א יג

נזיר
ט

134

128 127

 סוטה
ו  ח

יז ז

 קמא בבא
ב ז

סנהדרין

13

ב
ט
ט
ט

יא
יא

ז
א
ד

יא
א־ד

ב

26
114

113 112
169 73 45 37

 177 י
83 
45 
47

פרה סוטה
85 ח ג 26 ה א

סנהדרין
ירושלמי 84 א־ו ד

ברכות 178 26 א ד
131 ע״א ג ב א 83 ב ז
59 ע״ד ט ד ה 40 ו ז

125 ע״ד י ח ו 25 א ט
40 ע״ד יב א ט 102 ד ט
40 ע״ב יג א ט

122 ע״ד יג ב ט מכות
125 ע״א יד ג ט 103 א א

97 ז־ח א
שביעית 48 י א

142 ע״ג לז ח ז 46 ג ב

שבת זרה עבודה
124 ע״ד ב א א 26 ה ב
142 ע״ד יג ד יב 39 א ג

אבות
א א

ח=ט

א
ז

בכורות
ד ז

מידות
ה ב

קינים
ו ג

178
81
76

134
13

 פסחים
ע״ג כז ד א

יומא
ע״ג מג ג ו

 השנה ראש
ע״א נח ד ב

תענית
 ע״א סח ב ד
ע״ד סח ה ד

יבמות
 ע״א יב ה יא
ע״א טו ג טו

83 82

81
141

101 61 60 
73
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כתובות
ד ע״א כח ד

ע״ג לא ו ז

נדרים
 ע״ב לט ו ה

נזיר
 ע״ד נב ה ג

סוטה
ע״ד כא ה ז

גיטין
ג ע״ב מד ב

סנהדרין
ע״א יח א א

ב ע״ג יח א
ע״א כב א ד
ע״ב כב ו ד

א ע״ג כב ה
א ע״ד כב ה

ע״ד כב ג ה
ה ע״א כג ה

ע״ב כד ב ז
ע״ד כח ב י

בבלי
ברכות

ע״ב יא
ע״ב טו
ע״ב לד
ע״ב מא
ע״א מח

ע״ב נז
ע״א נח
ע״ב נח
ע״ב נט
ע״א סד

שבת
ע״א טו

ע״א לא
ע״א לד
ע״ב לה
ע״א מג
ע״א מו

ע״א מח
ע״ב נד
ע״ב סב
ע״א סד
ע״א עז
ע״א קב
ע״א קו
ע״ב קו

ע״א קט
ע״ב קיא
ע״א קיד
ע״א קיט
ע״ב קכה
ע״א קלא
ע״א קלח

ע״ב קנ

ערובין
ע״ב ה
ע״א י
ע״ב י

ע״א לח
ע״א מא

143 ע״א נד
76 ע״ב סב 63

144 ע״ב סו 64
143 ע״א סז
144 ע״א עג
144 ע״ב פט 82
76 ע״ב ק

פסחים73
ע״ב יב — ע״ב יא

84 82 
59 
12

162 159
100 60 44 42 36 35 24 11 

83 73 
149

178-176 162 159 
82 

39 38

135
93
86
76

113
40

143
76

135 131 125 
131

יא
יב
יח
לד
נד
עז

קיב
קטז

ע״ב
ע״א
ע״ב
ע״א
ע״א
ע״ב
ע״ב
ע״ב

השנה ראש
כב
כג
כט
לא
לא

יומא
כב
לט
מג
פה
פז

סוכה
כח
לד

ביעה
טז

כה
כח

ע״ב
ע״ב
ע״ב
ע״א
ע״ב

ע״ב
ע״ב
ע״א
ע״ב
ע״א

ע״א
ע״א

ע״ב
ע״ב
ע״ב

23 
111 

106 60 
20 

104
19
20

106-105
143

26
124
87
87
82

19 
83
20 

144 
133

82
114

143
133
76

תענית
84 ע״א ג 82 81

126 ע״א ד 124
86 85

מגילה 115 114
144 ע״א ז 76
76 ע״ב ט 142
38 ע״ב כח 106-105

82
קטן מועד 21

45 ע״ב ב 19
106 ע״ב יב 76
131 ע״א כט 93

142
חגיגה 76

44-142 ע״א י 143
134 ע״ב יב 142

143
יבמות 133

כ6-105 ע״ב ה 144
94 ע״א נג 19

45 43
כתובות 126

94 ע״א יב
102 ע״ב כא
64 ע״ב כד 131
84 ע״א ל 144
63 ע״ב לב 19

63 62 ע״א לג 19
76 ע״א מח 144
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62 ע״ב מ 76 ע״ב נג
101 46 ע״א מא
60 34 ע״ב מא נדרים

83 ע״ב נב 144 ע״א מא
40 ע״ב ס 94 ע״א מו

40 38 ע״ב סג
38 ע״א סד סוטה
37 ע״א סט 94 ע״ב ז

112 ע״ב ע 26 ע״א ח
46 ע״ב עב 19 ע״ב טז

101 60 ע״א עח 85 ע״א לה
45 ע״ב פ 114 ע״א מג

102 ע״א פא 124 ע״א מז
85 ע״א פב

59 24 ע״א פו גיטין
124 ע״ב קז 142 ע״א יט

126 ע״ב לד
מכות 81 ע״ב נו

144 ע״א ד 144 ע״ב עד
62 ע״ב ד 76 ע״א פט
98 ע״ב ה

48 46 ע״ב ו קידושין
46 ע״ב ט 20 ע״א ד

20 ע״ב ד
שבועות 143 ע״א לא

104 ע״ב כח 59 ע״ב לג
104 ע״ב לו 85 ע״ב מט

60 ע״א נו
זרה עבודה 21 ע״א עא

128 ע״א ח
87 82 ע״ב ח קמא בבא

26 ע״ב כט 19 ע״א כב
26 21 ע״א לה 126 ע״ב כז

39 ע״ב מ 75 ע״ב ע
39 ע״א מא 101 61 60 ע״ב עה
21 ע״א מג 102 ע״ב צ

39 26 ע״א מד 64 ע״א צא
94 40 ע״א נ 123 ע״ב צז

39 ע״ב נא 21 ע״א קיז
13 ע״ב נח

מציעא בבא
הוריות 37 ע״ב כד

81 ע״ב יא 40 39 ע״ב כה
76 ע״ב יב 21 ע״א כז

142 ע״א פד
זבחים 94 ע״א ק

21 ע״א יב 94 ע״א יגק
20 ע״ב פב

144 ע״א פז בתרא בבא
143 ע״ב צו 131 ע״א י

92 84 ע״ב קיד 59 ע״א עה
20 ע״ב קיח 92 ע״ב צג

144 ע״ב ידק
מנחות 92 82 ע״א קלד

104 ע״א ז 126 ע״א קמז
144 ע״א לב 126 ע״א קמח

112 ע״א קעא
חולין

35 ע״ב יא סנהדרין
47 ע״א מא 37 21 ע״ב ג
84 ע״א נב 97 81 ע״א ה

142 ע״א פה 133 ע״ב ז
76 ע״א קב 62 59 46 45 ע״ב ח

123 ע״א קכד 94 93 ע״ב י
13 ע״ב קלז 113 ע״ב יב

123 ע״ב יז
בכורות 100 ע״א כח

59 ע״ב ל 131 78 ע״ב ל
76 ע״ב לא 26 ע״ב לב
59 ע״א לו 177 42 ע״א לד

124 ע״א מד 84 ע״ב לז
126 ע״א נה 113 98 34 23 ע״א מ
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לדברים תנאים מדרש כריתות
43 יז 19 ע״ב ו
81 ז לד 19 ע״א י

19 רבה בראשיתע״א כח
46
85

 ג יט
ו עט מעילה

85 81ע״א יז י עז
81
81

י עט
י ק

נדה
104 ע״ב יז

רבה שמות 19 ע״א לז
85 ג נב 114 ע״א לח

94 ע״ב לח
רבה ויקרא 144 ע״א לט

141 ה כא 105 ע״ב סא

124
 רבה במדבר

ח יב

144 ע״ב סג

85 יז יח קטנות מסכתות

רבה דברים א נוסח נתן דרבי אבות
82 124יד יב ה ז זדלי

תנחומא
134

10 א שופטים ב נוסח נתן דרבי אבות

בובר תנחומא 82 כח

114 ב מטות 86 ו

כהנא דרב פסיקתא סופרים
124 ג א 129 ז יט

26
131

 רבה השירים שיר
א  א
ג ב

129 י יט

124 א ג מדרשים
ישמעאל דרבי מכילתא

רבה קהלת 130 א פסחא
46 א א 131 א דעמלק מסכתא
85 א י 134 טו דנזיקין מסכתא

רבתי פסיקתא
141דרשב״י מכילתא מז

הגדול מדרש
42 יד כא משפטים

9 טו יג דברים ספרא

שמעוני ילקוט 41 יב דנדבה דבורא

39 רז רמז א מלכים 41 א עו
46 תתקסז רמז קהלת 41 ז עו

41 ח עו
משלי מדרש 41 ב שמיני

86 ל טו 41 א קדושים

שמואל מדרש 41 י קדושים

46 ג ז 20 ד אמור
41 ח אמור

טוב שוחר 41 י אמור
85 ח ד

זוטרתא פסיקתא
41 ג בהר

131 יב יח שמות במדבר ספרי
47 43 יגק

19 קכח

79
חיצונית ספרות

שושנה ספר
38 קלא

במדבר זוטא ספרי
46 טו

 דברים ספרי
 עב
 עג

 קמט
 קע

 רמב
שנז

 לדברים זוטא ספרי
ד יז

10-8 
94 9 8 
94 9 8 

98 
46 
81

שני בית ספרות
 מתתיהו בן יוסף

 83 היהודים קדמוניות
 מתתיהו בן יוסף

83 היהודים מלחמות

גאונים
 גאון אחאי דרב שאילתות

114 קע״א



כללי מפתח

 שנזכרו וגאונים( אמוראים תנאים, שמות )למעט והענינים המקומות האנשים, שמות כל של מיפתוח
 הסוגיות. בבאור

 פי על הובאו ואחרונים ראשונים מופתחו. לא השוליים והערות הש״ס מסורת רש״י, הסוגיות, נוסח
 המקובלים. קיעוריהם

הסוגיא. באות הערך סומן רבות, פעמים ממפותח ערך מופיע בהם סוגיות ביאור

בודקין היו פרק - סנהדרין מסכת 250

85 זמרי 132 OFZTDB
38 זנות 43 F מלאכ אבות

אגדF אסלאמית 80
59 46 (OK)ZCI 141 QרוFא

126 FVGI 113 112 T זרו אור
115 \SRMF QH1 f (ספר) 123 z w f

75 שבת חילול 73 איזמל
131 F\VGY\C FP I 150 w חמ אכילת

39 חמור אל Fשמש 127
151 149 WPI 41 21 צמו...Tל QנייT אינו אם

115 114 חצוצרות 128 אסטרונומים
א )מספר( חקירות 86 אספסיאנוס

128 127 QZI 40 אפולו
81 80 חשמונאים 62 59 FZCI Fאש

127 אשור
61 ומכר טבח 59 חבר אשת

60 37 36 FKZCJ
FVKZJ (אדם) 61 128 בבל

151 24 w חמ ור Tבי
87 FRCK 41 FלT מ של  qh בית

85 Q\RGFK 59 F ומור סורר  qc

141 81 T[GFK בק ל 127 Tב
40 יוונים 87 82 חיל ברור
87 יונים 81 78 75 73 24 19 בבלית ברייתא

79 )ספר( יוסיפון 135 וארוכות קצרות ברכות
143 81 USGK ולF גידל 129 Tג ר ברכת ב אש

ר׳ usgk ג׳יקטיליא 126 F Qאמת 125 דיי ברכת
u קארו 65 93 126 יוס ר׳ 135 FחמF ברכת

170 169 125 Q« Fמטיב 125 ו טוב F ברכת
86 80 ירושלים f ז ^ f ברכת 

129 QייF ברכת
כלב (qc יפונה 85 134 אור יוצר ברכת

129 חודשים וראשי ישראל מקדש ברכת
F qcNארמי 135 ברכת TושF מTשF בראשית 135

132 Fבחידוש Fלבנ ו ברכת נ י ^ 125 ש
81 לוי 131 ברק

132 114 לולב 126 בשמים
59 חבר בת

161 133 99 36 35 n ^ F
45 44 מקיים מדרש 72 64 63 גאונים

142 f j ^ f מוחלפת  19 18 f ^ to Fשו Fגזיר
129 126 שבת מוצאי 73 72 QHZD

132 Fמיל
79 מיכאל 127 85 דוד

143 דיינים מינוי
40 F ^ W T O 132 Fבלבנ f j c f

127 f e w ממלכת  81 80 מרדוס
מסורת WZB ישראל 130 79 Fקדומ FלכF

131 בבל מסורת ל מרד 82 ו ^ F
ר ש ^ 59 F ZFבית 87

141 Fמש Fרמס 39 40
128 127 מצרים FתראF ב

46 43 o^ t מקושש 
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73 מקל
82 כוכבא בר מרד

65 ^ E ^ F
 מרקוליס 35 39

אל מרקוריוס Fמסחר 41-39
85 81 43 Fמש

20 Qמשקי 
46 F למית צמו T מתיר

169 ^ t z p f  נבות 
123 113 78 ( י א )חכמ TרדFנ 

^w ישראל 135  נוסח 
בבל נוסח 135

178 q«ef  Qנזדק
u חביבא 34 106 יוס לר׳  u יוס נימוקי

44 21 Qנסקלי 
83 ( )רומאי נציב  

134-133 f ^ בברכת נשים 
21 Qנשרפי

 סבוראים 21 151
Fור 143 נ סגי  

חלוקות סוגיות 12
78 73 72 uסיי 

144 143 onF Tוקר  ו סיני
73 QW

סנדל 78
סתמאים 12 18 20 24 41 59 72 87

75 43 40 38 37 35 24 16 12 10 9 FZH FבודT
^דת Fשמש 127  

Tבודת Fירח 128
162 159 102 Q«E FשTנ ET 

onT זוממים 9 10 12 16 62 63 104-97
^מר 132

F tנידחת 9 10 12 16 t  
59 46 WארF OT 

81 O ^ T  
114 FCZT

^ (ספר) 77 105 123 124 ztf

^דח 127 128  Qפולח 
 פיוט 114 134

ר 35 41-38 ^ פ  
דבר לם 46 TF פר 

85 Fאדומ Fפר
פרושים 59 79

39 QפריוF אל פריאפוס

צדוקים 80 81 85 128
ציצית 131 132

צפורי 36 37

ש קדוש 115 131-127 135 ד ^
135 128 113 f ^ f קדוש 

 קFת 81
64 F וסתיר קינוי

קשת 131 132

114 f ^ f ראש 
חודש ראש 114 126 127 129 131  

בחיי רבנו 92
חננאל רבנו 18-16 36 63 76 99 112 125 177  

132 ^ f טודרוס רבנו 
131 126 113 112 87 23 f ^  רבנו 

מנוח רבנו 126 132
ש”רא 15 23 24 112 123  

ראב״ד 34
מלוניל י”ר 15
מלוניל י”ר 36

מלוניל י”ר 34 131
81 Fרבק 
רומא 39
 רומח 72

ב רוצח 24 169  
ל Fמאור] 11 15 16 35 ^ נ  f hz״

מאורליינש י”ר 102  
162 35 24 16 [ טראני די  FיT ז יש נר׳ ריא״  

יצחק )ר׳ ריב״ש qc ששת) 94 112
ד”רי 16 24 34 35 162  

163 162 131 126 123 65 ^ '  רי
רמ״א 65

רמב”0 11 16-14 27 37-34 44 46 48 61 65 78 79 98 99
162 134 131 126 123 113-111 

105 Q '^Z
162 126 125 104 100 94 63 36 35 24 18 17 15 F 'W

177 161 94 35 34 16 Q”Z
רצח 75

86 qu^ ר״ש 
י”רש 11 13 16 19-17 22 24 27 34 37 65-63 85 87 93-92  

178-176 144 142 135 126-124 113-111 106-103 99-97
 רש״ש 25

רשב״ם 92 106-105

 שאול 85 127
 שאילתות 65

^ ב חקירות ש  
שולחני 87

שופר 114 115 132
 שיכור 170

 שכיר 20
81 Fשלמ 

 שמואל 81 141
Q סיריליו 93 אב שמואל ר׳

F (ספר) 126 m י  ^ ש  
100 86 84 qwd שרירא רב

20 w^
רשויות שתי 134

 תאנים 74 80-76 91 111
תוספות 17 65-63 93 94 98 102 103 111 112 124 170

105 99 f ^ dw חכמי תוספות 
 תושב 20

חכם תלמיד 46 59
רב דבי תנא 43

רומית תרבות 38
תרגום FשבTים 80
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ואמוראים תנאים מפתח

 השוליים. הערות את כולל אך הש״ס ומסורת רש״י את כולל אינו המיפתוח
הסוגיא. באות החכם סומן רבות פעמים חכם מופיע בהם סוגיות ביאור

77 63 37 36 24 יב ח ז ו יוחנן רבי 124 119 אבא רבי
162 159 21 אמורא — אבהו רבי

זכאי בן יוחנן רבי 21 סבוראי — אבהו רבי
E זכאי( בן גם )ר' 161 152 151 9-322467בי אביי

41 יונתן רבי 162
23 122 113 112 46 35 יב א יוסי רבי 64 אחוה בר אדא רב

152 13 אדמון
39 חנינה בן יוסי רבי ז אחא רב
82 חלפתא בן יוסי רבי 141 123 122 12-10 יב אחא רבי

152 150 122 בון רבי בי יוסי רבי יא ח ז ו חנינא בר אחא רב
רבי בי יוסי רבי 47 דרבא בריה אחא רב

160 159 60 59 46 45 D יהודה )בר( 101 61 יב איקא דרב בריה אחא רב
ח ד יוסף רב ז מדיפתי אחא רב

78 76 סבורא יוסף רב 60 24 12 11 איסי
ז אידי בר יעקב רבי 63 אלעי רבי

123 122 אחא בר יעקב רבי 64-62 אלעזר רבי
01 61 60 42 26 24 12 11 יצחק רבי 59 )אמורא( אלעזר רבי

ד אבדימי בר יצחק רב 48 עזריה בן אלעזר רבי
21 ירמיה רבי 87 ערך בן אלעזר רבי
82 יוסי ברבי ישמעאל רבי 101 61 ח ז ו אסי רבי
82 60 34 ה כהנא רב 152 151 101 21937439בי אשי רב
81 וליבר 60 ה רבה( )ר' רבה בי

151-149 82 39 10 מאיר רבי 84 בתירה בן
38 גובתא בן מנחם 85 זומא בן

ז זוטרא מר 111 91 ד זכאי בן
ז מרימר 84 )אמורא( זכאי בן

82 נחמיה רבי 85 עזאי בן
87 גמזו איש נחום 141 בנאה רבי
87 הקנה בן נחוניא רבי 87 86 82 גמליאל רבן

85 84 יצחק ברבי נחמן רב 81 רבי בן גמליאל רבן
141 נתן רבי 84 ב חזקיה דבי
61 סומכוס ז ב ישמעאל רבי דבי

141 סימון רבי ב רבי דבי
60 34 ה ספרא רב ה רבה דבי
84 ב עולא 87 הרכינס בן דוסא רבי
99-97 94 82 81 48 42 ה עקיבא רבי 19 דימי רב
יב פפא רב 151 יהודה דרב בריה הונא רב
86 צדוק רבי יב מנוח בר הונא רב

04 77 75 73 64-62 59 46 רב 87 82-80 הזקן הלל
177 142 101 61 זעירא רבי

8 76 61 60 48 37 21 ו ה ב רבא 142 חזקיה רבי
152 84 59 ב חזקיה
104 מתנה בר רבא 84 חייא רבי

144 143 100 76 20 ה רבה 123 122 חיננא רבי
93 ז רבינא 123 חמא רב

122 דקיסרין רבנן 13 חנן
60 13 ה ד חמא בר רמי 101 חנן רב

אשי בר שימי רב 21 חנינא רבי
144 142 64 59 שמואל 64 חנינה רבי

12 11 הזקן שמואל 86 הכהנים סגן חנינא רבי
143 שמואל מר ג חנן רב
149 אבודמי בר שמואל רבי 104 אבין בר חנניה רב
41 נחמן בר שמואל רבי 65 63 62 59 כהנא בר חנניה רב
א אלעזר בן שמעון רבי 144 143 115 114 105 104 13 E חסדא רב

86 48 גמליאל בן שמעון רבן 86 48 טרפון רבי
-97 85 82 44 19 13 11 ב יוחאי בר שמעון רבי 113 112 84 82 45 J א יהודה רבי

87 נתנאל בן שמעון רבי 87 84 64 הנשיא יהודה רבי
84 82 49 שטח בן שמעון רבי 78 72 ז א יהודה רב

144 143 ה ששת רב 115 יהושע רבי
141 אבא ברבי תנחומא רבי 84 בתירה בן יהושע רבי



מפתחות

שנידונו לשונות מפתח

השוליים. והערות רש״י פירוש ללא הסוגיות ביאורי מיפתוח
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 73-72 ארירן
95-92 תני קאמר, הכי קתני, הכי מחסרא, חסורי

124-123 122 מטה / מיטה / חמיטה
21-19 לאיי
21 בה מגדף

133 מכתפי
27-26 משיאין / מסיעין

106-105 נזיהותיה

100-99 גרידתא סנהדרין רבה, דבי סנהדרין
47 עדים / עד

104-100 להזימה יכול אתה שאי עדות
77-76 וקץע

134 קוניהם / קונם
114 שיפורא
141 תחבולות
126 תתבשם

במקומן שלא שנידונו סוגיות מפתח

השוליים. והערות הסוגיות ביאורי מיפתוח
 106 104 72 35 א
104 100 ג

104 92 91 E
 151 13 ה
23 ט


