דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

החבטו

רשימתתוכן
-

אבאאליעזר א.

בןדולעאי

אלעאי

,150

ר' אבא (רב) .201 ,170 ,168
אבא שאול .150
אבות דר"נ .199 ,152
י .166
אבמולם בריוס
אבלרבתי יאה מס' שמהות

.

.

אבנימוםהגרדי ,152
אגדה (מדרש) 184 ,- 178 ,125 ,98
אגומטום .21
אוזיעוםקיסר 129 ,115 ,98 ,5 ,8

אום .27

%4נם.49
ר
ג
ה
אונקלם
.
אושאת"תדעהותקמח")282,131,129
ר/אועאדא רבה .194
אחרים ,187
אים"ם .8
אך הלק .108
וצמןורקין .89
אלהוז .125
ר'אל"מרבן הורקמם 78 ,68 ,67
122 ,116

,116 ,109 ,74

ר'אל"מרבןריה"ג .140 ,180

"אליעזרבןיעקב .149 ,180

ר,אלחמר תסמא

בן

,110

אאללכיסשנעדרמואקברדדת~.17

4

.126 ,113

,109

אלעזר המודעי .117

ר' אלעד ברעסי .166

ר'אלעדבןעזריה .110 ,105 ,85
78
ר'אלעזרבן
ר
ר' אלעד ב
ק
ו
ד
צ
.109

ערך

,--

רי אלערבן 21טוע,119

רא"לאלעזרבר שסעת

תקרי .162

,147 ,180

,165

אם למקראולמסוחז .176 ,108
אנמוממםפיאת .159 ,129

אנמיגמם איםסוכו .27
אנטיכרימיס .29
אסמכתא בדרשות .104
אספסינום .85

אפותיקי .27

אפלמון .21
ארימטופלום 24 ,19

ארטוצד .15
אעות 19

,21 -

אחיןוגמין .89

ב.

ן איםיכול לספל דברי ב"ר הברו
ביתדי

.282 ,158 ,57

ביתהלל,ביתשטאי ,71 ,65 ,87
107 ,90 ,87 ,88
ביתר 118 ,117

.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

236

בןדימה .92

ס'דניאל

בניבתירה .85

בעורחמץושרפתו

,43

בקעתביתרמון ,115

בריתא "יצקנה) .212

.130

ברייתא דל"ב סדות .149

ברייתא דם"ם סדות דר"נ .151
ברכוכבא(בן כזזיבא) .117
ברכות .27
ברכות של ר"ה .180
ברכתהמזון .180 ,88
בר קפרא .197 ,170
נור בחרב .47 ,46

בעועוףבחלב .90

י
.

ע*
נאולההעתירה 6
גאונים 222 220 ,217 ,187
.228 ,225
גאלליאום 24
גדו.ד; אםזוין רוב וכצבור יכולים לעמוד
בה .157 ,58
,)(7 ,45
נפלגויי

פלו,גריחת ().8
ישליהלדחקן .123 ,6
רק
רבן נמליאלהשני
מס'ברים .222
דבור (לאגאס)

-

,98 ,77 - 65

,100

, 106

ך
,27

דברהתורהכלשוןב"א .101 ,96 ,88
דבריסופרט .173 ,69
דברשבמניןצריך אחר להתירו .68
נמ
דבר שלא בשם או
יירו .216
ס
ר' דוסאבןהרכינם .98 ,78 .,70
.27
דדייילתיינקגיר .25 ,24
דעינפשות .41

, 89

דעותחיצ9ו1ניות .108

דרומאן .

'DDדרךארץ יבא וזוטא .222 ,217

ה*

הגדה לפסת .68
הגהות במשנה
.192
הגשמה .113 ,108
,101

הויות .187 ,178 ,169
הלכה לסשה מסיני .76

הלכהעיקבת המקרא .96
הלכות .174 ,178
הלנותגדולות .228
הלכוחמתמות .188
הלכותקמועות .222
הלנותתלויות .87

הלל (הבבלי) .28

ד*

וויררדגיימלוס26בריומי .168
.

ז*

זוהר
זריקת דםהעולה
,144

.43

ח.

חברי ר"ע ותלמידיו - 147 - 106
ר'חוצפיתהמתורנכן .119
חזוק התורהוקיומה 1
חזקה .48
רחייא .194 ,168
חכמיאלכסנדריא 108
חכמתיונית 127 , 128 ,26
ר' חלפתא 109
י 186
בייומ

.

.

.

.

.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

237
רי

יחקבן ברקא .110

חנןהמצרי .111
ר'חנינאבןגטליאל .129
ר'חנינאבןחכינאי .113
ר' חנינאבן חמא .170
טחנןבןיעועבןחמיויצ
ל ר"ע 150
י'חנעאבןריה"נ .150
יוחנןכהןגדול .28
רי חנעאבןןזרדען  .119 ,118 ,110רעחנןבןנורי .108 ,104 ,79
,1
ר' חנמהבןאנמימום"9
ר'ילשיןבןוזורתא .117
,
20
חנמהבןחזקיהבןגרץ .88
ר'יוחנןהסנדלר .148 180
יהראל ,1
חמןלאומיה
ן .114
ר'יינת
ם, 110 ,78 ,74
יבןדורמסקי
ר'
מ
י
י
ר'יומיבןהמשולם .168
עש*
ן חלפתא 180 ,119
ר'
יב
ס
י
י
בצמאתם .41
.229 ,-144
.
מומאוז כלים 77
ר'יומיבןיהודהבןאלעאי .167
מלמול כלים בשבת .231
ן קסמא ,128 ,118
ר'יומיב
מעםכעיקר .46
ר'יומיהגלילי .107 ,105 ,90
מצימום .24 ,22 ,20
יהכהן.78
ר'יומ
מריינום .115
ר'יעקבבןקורשאי.152
מרנמרופים 116
.
רימרפט  ,108 ,105 ,90 ,72 ,68רייצחק .150
ר'ישבב .119 ,105
מרפתבהמה .42
ר' ישמעאל
ב
ן אלישע - 91 ,16
,106 ,102
*,
ר'ישטעאלבייוסי .166
"יאשיה .114
ר'ישמעאל בנושלרייי ב7ברוקה149
בנה .85,38
מ'ישעיה .89
ר,יהודהבןאגרא .150
ר'יהורהבן אלעאי.187 ,180 ,119
כנ*
יהודהבן בבא .119
רב כהנא(הבבלי) .14
""יהודהבןבוורה .106
כותים .186 ,68
יהודהבן נהמה .98
הס' כותים .222
""יהודהבן תדאי .98
כלבכאלהשבוע .97
יהודההנחחום .119
.220 ,217
""יהודה הנעיא  ,147 ,185 ,70סם'
 .232 ,169 ,152כלליפרס .89
יהודיםמ'טיח"ם  .101 ,86 ,31 ,6כללות .142
"יהוטעבן חנמה,78 ,70 ,67 ,8
וו
.116 ,97 ,80 ,77
"יהוטעבן קרחה .158 ,149
לאונפים .92 ,4
לאומית ישראל ,106 ,8
עדעעו משסמקעה .125
ליבמדות דר"אבנו שלריה"ג .188
ףעחק בןבגבנ .111
ר עחקבן טדמא .110
ר' יחקקצאי ,84 .2

1

י

-------- - - -

-

-

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

*ד

238
* 115

לוי ברמימי .171

לוליינוםופפום .115

ן
ן

י

נ*

נביא .7

נדה
.44 .
נדר .45
ר'נהוראי.150 ,
ממריקע.189 ,108 94
ממחאות המשנה .190
נדרות .45

ו.
א4
*

ר'טאיר .- 180 ,126 ,90

מגלותמהרים .168
מגלתחסידים .182

מנלתיוחסין .182
נחוםא"צ 3מד .89
.
27
,
מגלתתענעז 226
נדרשתבהן  ,97 94ר'נחוטאבןהקנה .67 ,89
מדות שהתורה
 1לנחמיה .194,148 ,130 ,119
,208 ,176 ,151 ,139 ,101
ה
י
מ
ח
נ
הערמוני .89
התורה  .188 ,101 ,--89נירון קיסר .20
 .200 ,186 ,176 ,189הנשיאים ותכונהם .65

מדרי

כה מצעו
."104גמן מדעתזמדדץ ,54ן
מתחבהיתע

מבבז .112
כוקדממ .119

ש*

סאלאן נ.2
מדרעולם .229 ,226 ,140
סוטה .48

ינ' מעזה .222
נכלה .8 ,7

מין.14

מומכים

מכלתא .201

מס' סופרים .217
ג לתורה .49
סיי
סמוכים .1"9 ,184 ,108
מפרא .206 ,201 ,139

לכגחםבר עמי .156

כצררה .1~4

ספראדבי רב

.126 ,125
מעשה
בראש"".12
מעשהמרנניה

,206

ספוי.210 ,201 ,144
מפר עמא .211
.222
פל.פפר
סקראמעם 52 ,27נ.

.160

הלאומית .3
כשינ
מפלטת משראל .1

וירה

סתם ואחתטהלתד:אולהפך 186
ן ר.מ ,135
סתםמהניתי

מ"יה.7

מהצח"ם .127 ,121 ,80 ,8
,דר וקהלת .88
נשנה .-- 184 ,168 ,186

.167

סוניקא .25 ,24 ,20

מכירה .48
כמאכים .16,14 ,12
כנהגבישראל .174 ,104 ,62

מעשרות

רינתןהבבלי .200,-150

מו,.4

ימטפמי הגחם ביההם לתורה וצבעות
10
ר' מחואבן הרש .110
מהיבהארבה .147

ע*

 .עבדיםם , 228
מס'עבדי
עבדתאלדים .88
,28 , 22

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

יי2

עבדתאלילים .80

קיטום ,180 ,126 ,115

עבורהשנה .172 ,167 ,130

קנאים .2

עליזבילנתזהבלוד .118

קרבמת.41
ן פסח ואולץ * 44 ,48
קרב

עיןהרע .14
עירובי
ן 231י

.

ענדןומואב 75 ,48
ןי"הללאל 87
עקביאב
ף ,67 ,41 ,25 ,8
ר'עקיבאבןיוס
,113-97-=91 ,70
.127 ,126 ,119 ,117 ,116
העני 12
,

קגדלים

ערלד.49:

.110

.

נ*2
פאליבעם .19
פוקם .ראה שאול.
פלומארך .27 ,24
פלרמום .25

פלקו"אלכסנדרומ .174 ,47

הפלפול .283 ,161 91 ,
פפוסבןי90הודה.128 ,119 ,70,
ר' פפ"ם .109
פקוחנפשבשבוז .45
פררם 126 ,106

פריט .88' ,4-5
צדוקים .86

צ.

צדקהלעמה
ציואסתר .15
צורך'טעה .50

,24

צעירא 25 ,24י

נצ' דציז.222
צרת הבת ,72

קנץפיוס

,29

ראה

ר*

אבא.

רב*
רנףומ,2ק"רמ',יאה סחתשהחיה נף.
יםבצרופיאוזקעז .108
וו
רמ
ר

לט*

שאול ט41ק .8 ,6

ענות מסנר .231
שבקית .שמימה 160 ,66 ,49

שו הנסקל .44
17עורם .50

שנחה .48

שמואלהקמן .116 ,67

מ %שמהות .218 ,217
ר'שמעט ק אלטר .165
ר,שמעק בןגמליא
לדגשיא 153
שמעץבן עמא .126 ,125 ,113
,,לנבעטבןיהורהאיש כפר עכו .167
ר'שמעוןבןיוחאי -140 ,180 ,119
רר',שמעוןבןמנסיא .168
שמעוןבןננס .111
שמעוןבן נתנאל הכהן .73
ן נתנאל . 78
רי שמעוןב
ןעואי 112 ,107 ,98 ,88
והמעוןב
.126

שמנהעשרה ברמז .84 ,67

4

שטעון הפקולי.67

ה
קף

קברתהמת .69

קכלה .144
קובציהלכות .89 ,88
קטעמייאן .25

.

שטעוןהשקמוני .112
שמעוןדעזימני .111

ר,שמעון שוורי 11נ.

שפיכתדשים .30

שפרעם .158
שתירשויות .126

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il
,,

,ן

ג).:

צ'

י

תעיידתהטראלהמךיניתימרמקנית

"9

,.ן

.
;

-,.

ן

ן -

ו*

;,:,

16

'ןל

