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י-מפתחות לגיליונות א

מפתח המחברים

13-9ג משנה כפשוטה - מס' יו"ט, פרק ד' משנה ב' יעקב אליהו אפרתי
74-61א סדר הנושאים במסכת כדרך בהכרעת ההלכה אפשטין יכין

"יש בידינו כלל גדול כי רש"י ז"ל מפרש הוא, בזק אמנון
78-69ה האמנם? -לא פוסק"   

- נים: ביאור חדש למסכת קנים ע"פ תורת החשבוןסדר קברודי ירחמיאל
122-119ז (1998מאת משה קופל )הוצאת אלומה   

17-9י לשונות מקרא במשנה ברוורמן נתן
26-9ה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה לרמב"ם ברנדס יהודה
125-119ט פטור אבל אסור ברנר איתמר

96-79י "לרפאות לרופא תרשוהראי"ה קוק על " מיןגזונדהייט בני
72-65ח לדרכו של הרמב"ם בפירוש המשנה -'חסורי מחסרא'  גמליאל חנוך

88-83ח "הרבה עשו... כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן" דומוביץ עמירם

99-89ה ר' ישראל לוי מברסלוי שלמה זלמן הבלין
118-113ז חיבור התלמוד ז"ל שאול הורוביץ
עיון בסיפורם של יוסי בן יועזר איש צרדה ויקים איש צרורות ןהכהן עד

67-59ה )בראשית רבה סה, כב(  
 לבירור זיקתם של מדרשי אסתר לפיוטי ההרחבה 
74-45ז הקיליריים לפורים 'אספרה אל חוק' ו'אמל ורבך'  

 מחלוקת הרמב"ם והרא"ש - פתוחות וסתומות צורות הלבני אפרים בצלאל
82-73ח ר וכתב יד לנינגרדלאור הכת 

60-33א שיקולים ספרותיים בעריכת המשנה ומשמעויותיהם וולפיש אברהם
95-75ב משחקי לשון במשנה 
86-59ג תקבולת במשנה 
 -חטאת העדה ואחריות היחיד  
36-9ו עיון בדרכי העריכה של משנת הוריות פרק א  
108-99א מן הנעשה בתחום המשנה 

113-113ב 
115-87ג 
112-101ד 
88-79ה 
104-93ו 
110-99ז 
102-93ח 
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137-127ט 
108-97י 

72-59ו "קיים זה מה שכתוב בזה" ויצטום יוסף

57-41ה לפירושה של פסיקתא - שתי סוכות חזני ישראל
125-121ה עה""כל האומר... חטא)ו( אינו אלא טו עיון נוסף בסדרת האמרות חכם עמוס

26-19י השלמה תבניתית במשנה יחיאלי חובב

92-89ח שתי ברייתות שהצטרפו למימרה אחת כהן זהר
112-97ב ה, הצעה להוראה-עירובין פ"ז א -מערך שיעור במשנה  כהן יחזקאל
47-41י עיון מחודש -דין הרגשה  כהן עדיאל

97-95ז זוג או פרד כהן שמואל
134-133ב על מאמרו של הרב א' וולפיש בנטועים אהערה  כרמי שלום

117-95ט ארבעה עיונים מתודולוגיים בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף מיןלאו בני
120-101ה מבוא לפירוש ירושלמי נזיקין ז"ל לוי ישראל

21-9ח כתב התורה במסורת חז"ל משגב חגי

89-ד פ"י מ"השנה פסחים עיון במ - הגדת רבן גמליאל  ַנֵגן )גנק( יעקב
94-75ז שמחת בית השואבה: חגיגת המקדש וחנוכתו השנתית94

77-69ד קבורה מן התורה מניין סבתו מרדכי
50-9ט ?'לדבר היסטוריה'היוכלו חיבורים הלכתיים  סולוביצ'יק חיים

44-17ב ייסורי יישוב וייעודי גאולה באספקלריה של משנה תענית סטריקובסקי אריה

133-107ו פירוש התלמוד המיוחס לרבנו גרשום מאור הגולה ז"ל אברהם עפשטיין

- "המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים"?פוקס עוזיאל
67-53ד ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג  
106-105ו למאמרו של א' עפשטיין 
111 ז למאמרו של ר' שאול הורוביץ 
104-103ח ל ר' זכריה פראנקללמאמרו ש 
 - 'החילוקים בין בני ארץ ישראל לבני בבל' 
54-49י לדרכי היווצרותו של נוסח כתב יד רוטשילד  

 מקורות וביאורים לפירוש המשניות לרמב"ם פיקסלר דרור
57-37ו על מסכת עבודה זרה, על פי כתב יד הרמב"ם  
63-43ח מב"םספרד, ארץ ישראל ומצרים בפירוש המשנה לר 

124-105ח למבוא התלמוד ז"ל זכריה פראנקל

100-99ד יד קיימברידג' של המשנה-על דייקנותו של סופר כתב קאופמן אשר זליג
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92-87ו אפיקרסין קירשנבום קרן
 ערך מול הלכה  -כוונת הלב במצוות  קרומביין אליקים

32-9ד של רבנו מנחם המאירי בתורתו  
יסק והגרי"ד סולוביצ'יק ועד 'שיעורימר' חיים מבר 

94-51ט על גלגוליה של מסורת לימוד - הרב אהרן ליכטנשטיין' 

38-29ג ע"פ משנת חגיגה פ"א מ"ח - השימוש שעושה המשנה במקרא רביב דניאל
88-79ד אינו אלא טועה" "כל האומר... רוזנברג יואב

74-45ב ברכות מאפיינים אגדיים למשניות במסכת רוזנסון ישראל
27-15ג מניין? -'ארבעה ראשי שנים'  
הערה על מקומו של  - היסטוריה וזיכרון במשנה 

86-81ו רבן גמליאל דיבנה בסדר הקבלה במסכת אבות 
44-9ז )הר"ש משאנץ?( פירוש על מסכת קינים לאחד מבעלי התוספות רוט פנחס

פרק ט' משנה ב',ברכות  -להוראת משנה בשיטת העמקה  רוסט אהוד
98-85א מגילה פרק ד' משנה ב'  
40-27ד עיון במשנה ובתוספתא - היש סדר לשבעת המינים? 

31-19א על משנה אחת במסכת גיטין רייניץ יעקב קאפל
77-55י עיון משווה בפסיקה מודרנית - מצווה-היחס לטקסי בת אברהם )רמי( ריינר

39-27י ארא ונוסח התלמוד שבהןהדרשות לשאילתות פרשת ו שבט עזרא
8-7א בשורש הנטיעה שביב יהודה

18-11א בעיות ופתרונות -מסכת ראש השנה  
16-9ב לסידורה של מסכת שביעית 
58-39ג סדר ותבנית -קידושין פרק ראשון  

-עוד לעניין "ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה" שוורץ דניאל
135-271ה לשון או היסטוריה?  

84-75א לתולדות הוראת המשנה בבית הספר הממ"ד שורץ יהודה
השתקפות סוגית "מתנתא טמירתא" בנוסחי שטרות שטולברג אריה

98-95ד מתקופת הגאונים והראשונים  
51-33ד "ומטמאים היו את הכהן" שטמפפר צבי

-בין "כוחו וגבורתו" ובין "עושה מעשה בראשית" שטראוס גלעד
136-135ב ות למאמרו של א' רוסט בנטועים אהאר 

בירור בדברי הפייטן "ותשובה ותפילה וצדקה שפיגל יעקב ש'
42-23ח מעבירין את רוע הגזרה" ועל כפיפות הפייטנים להלכה 

79-73ו בשולי הקושיה וההעמדה שרמר עדיאל

נטועים י (אלול תשס"ג)



114

מפתח המאמרים

92-87ו קרן קירשנבום אפיקרסין
117-95ט לאו מיןבני ארבעה עיונים מתודולוגיים בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף

27-15ג ישראל רוזנסון מניין? -'ארבעה ראשי שנים' 

-בין "כוחו וגבורתו" ובין "עושה מעשה בראשית" 
136-135ב אוסגלעד שטר הארות למאמרו של א' רוסט בנטועים א

 בירור בדברי הפייטן "ותשובה ותפילה וצדקה
42-23ח יעקב ש' שפיגל מעבירין את רוע הגזרה" ועל כפיפות הפייטנים להלכה

79-73ו עדיאל שרמר בשולי הקושיה וההעמדה
8-7א יהודה שביב בשורש הנטיעה

47-41י עדיאל כהן עיון מחודש -דין הרגשה 

94-89ד יעקב ַנֵגן )גנק( פ"י מ"העיון במשנה פסחים  - הגדת רבן גמליאל
39-27י עזרא שבט הדרשות לשאילתות פרשת וארא ונוסח התלמוד שבהן

 - 'החילוקים בין בני ארץ ישראל לבני בבל'
54-49י עוזיאל פוקס לדרכי היווצרותו של נוסח כתב יד רוטשילד

50-9ט סולוביצ'יק חיים ?'לדבר היסטוריה'היוכלו חיבורים הלכתיים 
77-55י ריינר אברהם )רמי( עיון משווה בפסיקה מודרנית - מצווה-היחס לטקסי בת

 הערה על מקומו של - היסטוריה וזיכרון במשנה
86-81ו ישראל רוזנסון רבן גמליאל דיבנה בסדר הקבלה במסכת אבות

40-27ד אהוד רוסט עיון במשנה ובתוספתא - היש סדר לשבעת המינים?
 - "המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים"?

67-53ד עוזיאל פוקס ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג
134-133ב שלום כרמי הערה על מאמרו של הרב א' וולפיש בנטועים א

96-79י גזונדהייט מיןבני "לרפאות לרופא רשותהראי"ה קוק על "
88-83ח עמירם דומוביץ ן יוחי ולא עלתה בידן""הרבה עשו... כרבי שמעון ב

38-29ג דניאל רביב ע"פ משנת חגיגה פ"א מ"ח - השימוש שעושה המשנה במקרא
26-19י חובב יחיאלי השלמה תבניתית במשנה

 השתקפות סוגית "מתנתא טמירתא" בנוסחי שטרות
98-95ד אריה שטולברג מתקופת הגאונים והראשונים

51-33ד צבי שטמפפר ו את הכהן""ומטמאים הי

97-95ז שמואל כהן זוג או פרד

 -חטאת העדה ואחריות היחיד 
36-9ו אברהם וולפיש עיון בדרכי העריכה של משנת הוריות פרק א

118-113ז ז"ל הורוביץ שאול חיבור התלמוד
72-65ח חנוך גמליאל לדרכו של הרמב"ם בפירוש המשנה -'חסורי מחסרא' 
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44-17ב אריה סטריקובסקי סורי יישוב וייעודי גאולה באספקלריה של משנה תעניתיי
 ,"יש בידינו כלל גדול כי רש"י ז"ל מפרש הוא

78-69ה אמנון בזק האמנם? -לא פוסק" 

ערך מול הלכה -כוונת הלב במצוות 
32-9ד אליקים קרומביין של רבנו מנחם המאירי בתורתו

88-79ד יואב רוזנברג טועה" אינו אלא "כל האומר...
21-9ח חגי משגב כתב התורה במסורת חז"ל

לבירור זיקתם של מדרשי אסתר לפיוטי ההרחבה
74-45ז עדן הכהן הקיליריים לפורים 'אספרה אל חוק' ו'אמל ורבך'

 ברכות פרק ט' משנה ב', -להוראת משנה בשיטת העמקה 
98-85א אהוד רוסט מגילה פרק ד' משנה ב'

106-105ו עוזיאל פוקס למאמרו של א' עפשטיין
104-103ח עוזיאל פוקס למאמרו של ר' זכריה פראנקל
111 ז עוזיאל פוקס למאמרו של ר' שאול הורוביץ

124-105ח ז"ל פראנקל זכריה למבוא התלמוד
16-9ב יהודה שביב לסידורה של מסכת שביעית

17-9י נתן ברוורמן לשונות מקרא במשנה
84-75א יהודה שורץ לתולדות הוראת המשנה בבית הספר הממ"ד

74-45ב ישראל רוזנסון מאפיינים אגדיים למשניות במסכת ברכות
120-101ה ז"ללוי  ישראל מבוא לפירוש ירושלמי נזיקין

108-99א אברהם וולפיש מן הנעשה בתחום המשנה
131-113ב 
115-87ג 
112-101ד 
88-79ה 
104-93ו 
110-99ז 
102-93ח 
137-127ט 
108-97י 

13-9ג אפרתי יעקב אליהו משנה כפשוטה - מס' יו"ט, פרק ד' משנה ב'
18-11א יהודה שביב בעיות ופתרונות -מסכת ראש השנה 

112-97ב יחזקאל כהן ה, הצעה להוראה-עירובין פ"ז א -מערך שיעור במשנה 
26-9ה יהודה ברנדס ספר משנה תורה לרמב"םמצוות תלמוד תורה ו

 מקורות וביאורים לפירוש המשניות לרמב"ם
57-37ו דרור פיקסלר על מסכת עבודה זרה, על פי כתב יד הרמב"ם

מר' חיים מבריסק והגרי"ד סולוביצ'יק ועד 'שיעורי
94-51ט אליקים קרומביין על גלגוליה של מסורת לימוד - הרב אהרן ליכטנשטיין'

95-75ב אברהם וולפיש משחקי לשון במשנה
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74-61א יכין אפשטין סדר הנושאים במסכת כדרך בהכרעת ההלכה
- סדר קנים: ביאור חדש למסכת קנים ע"פ תורת החשבון

122-119ז ירחמיאל ברודי (1998מאת משה קופל )הוצאת אלומה 
63-43ח רדרור פיקסל ספרד, ארץ ישראל ומצרים בפירוש המשנה לרמב"ם

 -עוד לעניין "ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה" 
135-127ה שוורץ דניאל לשון או היסטוריה?

עיון בסיפורם של יוסי בן יועזר איש צרדה ויקים איש צרורות
67-59ה עדן הכהן )בראשית רבה סה, כב(
  עיון נוסף בסדרת האמרות

125-121ה ס חכםעמו "כל האומר... חטא)ו( אינו אלא טועה"
100-99ד אשר זליג קאופמן יד קיימברידג' של המשנה-על דייקנותו של סופר כתב

31-19א יעקב קאפל רייניץ על משנה אחת במסכת גיטין

125-119ט איתמר ברנר פטור אבל אסור
133-107ו ז"ל אברהם עפשטיין פירוש התלמוד המיוחס לרבנו גרשום מאור הגולה

44-9ז פנחס רוט )הר"ש משאנץ?( כת קינים לאחד מבעלי התוספותפירוש על מס

מחלוקת הרמב"ם והרא"ש - פתוחות וסתומות צורות
82-73ח אפרים בצלאל הלבני לאור הכתר וכתב יד לנינגרד

77-69ד מרדכי סבתו קבורה מן התורה מניין
58-39ג יהודה שביב סדר ותבנית -קידושין פרק ראשון 

72-59ו יוסף ויצטום מה שכתוב בזה" "קיים זה

99-89ה הבלין שלמה זלמן ר' ישראל לוי מברסלוי

60-33א אברהם וולפיש שיקולים ספרותיים בעריכת המשנה ומשמעויותיהם
94-75ז יעקב ַנֵגן )גנק( שמחת בית השואבה: חגיגת המקדש וחנוכתו השנתית

92-89ח זהר כהן שתי ברייתות שהצטרפו למימרה אחת
57-41ה ישראל חזני לפירושה של פסיקתא - שתי סוכות

86-59ג אברהם וולפיש תקבולת במשנה

נטועים י (אלול תשס"ג)


