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מפתח אישים
שמות האישים נכתבו כפי שהזכירם הרמב"ם ,בצורה המפורטת ביותר בדבריו ,ומסודרים לפי השם הפרטי .לא
נכללו במפתח אישים שנזכרו רק בשלשלת המסירה שבהקדמה למשנה תורה )הלכות ד-כ ,עמ' .(3-4
‡·‚˘È
מותרת לשלמה ואסורה לאדוניהו  מלכים ב,א

‡·¯ ·¯ Ô
גיבור  אישות ח,ה
דוד המלך יצא אחר מיטתו  אבל ז,ז

‡·¯ÂÈ·‡ Ì‰
אב המון גויים  ביכורים ד,ג
אוהב השם  תשובה י,ב
ברית מילה  מילה ג,ח; מלכים ט,א; י,ז
הכנסת אורחים  אבל יד,ב
השמות האמורים בו  יסודי התורה ו,ט
זרעו יצחק ויעקב ולא ישמעאל ועשו  נדרים
ט,כא; מלכים י,ז
ירושת הארץ  ביכורים ד,ג; רוצח ח,ד
לימד בניו דרך השם  דעות א,ז; ק"ש א,ד
נבואת ברית בין הבתרים  יסודי התורה ז,ב
עמודו של עולם  ע"ז א,ב-ג
עקידת יצחק  בית הבחירה ב,ב
קריאתו "בשם יי אל עולם"  ע"ז א,ג
רחמנות ,צדקה וגמילות חסדים  דעות ו,ו;
מתנות עניים י,א; אבל יד,ב; עבדים ט,ח
תפילת שחרית וברית מילה  מלכים ט,א

‡·˘ÌÂÏ
נזיר  נזירות ג,יב
רשע  דעות ו,ו
תמר אחותו מאימו  מלכים ח,ח

‡„Â‰ÈÂ
איסורו לאבישג  מלכים ב,א
משיחת מלך במחלוקת  כלי המקדש א,יא;
מלכים א,יב

‡„ÔÂ˘‡¯‰ Ì
בצורת אדם הראשון  סנהדרין יב,ג
ממקום כפרתו נברא  בית הבחירה ב,ב
מצוות שנצטווה  מלכים ט,א
שנת היצירה  שמיטה ויובל י,ב

‡Ô¯‰
כתר כהונה  ת"ת ג,א
מספר שנות חייו  חנוכה ג,יב
מעשה העגל  תפילה יב,יב

‡Ì‚¯˙Ó‰ ,¯‚‰ ÒÂÏ˜Â
ידיעת תרגומו  אישות ח,ד
תרגום "ועל שפם יעטה"  אבל ה,יט
תרגום "קדש" ו"קדשה"  איסורי ביאה יב,יג

‡·‡Á
ע"ז ,גזל ,ושפיכות דמים  גזלה ואבדה א,יא;
רוצח ושמירת הנפש ד,ט

‡ÈÂÏÈ˘‰ ‰ÈÁ
העמדת ירבעם למלך  מלכים א,ח
שלשלת המסירה  הקדמה ה-ו; כ

‡Â‰ÈÏ
אותותיו  יסודי התורה י,א

הוראת שעה  יסודי התורה ט,ג
עד שיבוא אליהו  גזלה ואבדה יג,י-יב; מכירה
כ,ב; מלוה ולווה טז,יא; מלכים יב,ב
שלשלת המסירה  הקדמה ו; כ

¯·ÏÂ„‚‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È
סיפר ביציאת מצרים  הגדה,ד
שלשלת המסירה  הקדמה ט; י

‡Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ
ניחש בבחירת אישה ליצחק  ע"ז יא,ד

‡Â‰È˜ÏÁ Ô· ÌÈ˜ÈÏ
קרע על ברכת השם  ע"ז ב,י; אבל ט,ז

‡(ÌÈÈÙÎ ÏÚ·) Ú˘ÈÏ
גוף נקי  )תפילין ד,טו(

‡(‡È·‰) Ú˘ÈÏ
משיחת יהוא למלך  כלי המקדש א,יא
נביא  יסודי התורה י,א
שלשלת המסירה  הקדמה ו; כ

‡(ÔÂ„˜ÂÓ=) ÔÂ¯˜Ó ¯„ÒÎÏ
מניין שטרות  גירושין א,כז

¯·‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
סיפר ביציאת מצרים  הגדה,ד-ה
עשרו  אישות ח,ה

¯·ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È
כבית דין חכמים גדולים  שמיטה ויובל ט,יז
שלשלת המסירה  הקדמה יח

‡ÔÂÓ
מותר לשאת את תמר  מלכים ח,ח
מעשה אמנון ותמר  תפילה יב,יב; שוטה ג,ב;
איסורי ביאה כב,ג

‡˘Â
טעה ועבד ע"ז  ע"ז א,א; ב,א

‡‰„Â‰È ÍÏÓ ‡Ò
כיבד תלמידי חכמים  מלכים ב,ה

‡Ú˘¯‰ ÒÂÓÂËÒÂÙ
שריפת התורה  תעניות ה,ב
·  ÒÂ˙ÈÈראה :צדוק ובייתוס

·ÌÚÏ
נבואת שני המשיחים  מלכים יא,א

·¯˘‡ Ô
הגיה ספר תורה  תפילין ומזוזה וס"ת ח,ד

·‡ÓÂÊ Ô
סיפר ביציאת מצרים  הגדה ה
תלמיד חכם  אישות ח,ה
·  È‡ÊÚ Ôראה :שמעון בן עזאי
·¯   ‡·ÎÂÎ ¯· ,‡·ÈÊÂÎראה :כוזבה המלך

·¯ ˜‡¯Ù
חיבר הברייתות  הקדמה יז

‚„Ì˜ÈÁ‡ Ô· ‰ÈÏ
הריגתו והשלמת הגלות  תעניות ה,ב

‚‚Â‚ÓÂ ‚Â
בימות המשיח  מלכים יב,ב

‚ÈÊÁÈ
מבזה רבותיו  תשובה ד,ב

¯·Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
התקנת ברכת המינים  תפילה ב,א
עיקרי הפסח  הגדה לג
שלשלת המסירה  הקדמה יא; כ

„ÈÓÂ„‡‰ ‚‡Â
מרגל בחברו  דעות ז,א

„ÍÏÓ‰ „Â
אבלות על בנו  אבל א,ב
אהבת השם ויראתו  יסודי התורה ב,ב; תשובה
ו,ד; שופר וסוכה ולולב ח,טו
בונה המזבח  בית הבחירה ב,ב
בעל דעות טובות  דעות ז,ז
גזירותיו ותקנותיו  ברכות ב,א; איסורי ביאה
יב,כג; יג,טו; כב,ג
דבקותו בתורה כנגד המינים  מעילה ח,ח
דנים את העם  סנהדרין ב,ה; כב,ד; מלכים ג,ו
הוראת שעה  סנהדרין יח,ו
הצלחותיו  דעות ה,יא
חילק משמרות כהונה ולוייה  כלי המקדש
ג,ט; ד,ג
כיבושיו  מאכלות אסורות י,יא; תרומות א,ג
כתר מלכות  ת"ת ג,א; תשובה ט,ב; א,ז; כלי
המקדש א,ז-ח
לווייתו של אבנר  אבל ז,ז
מברך את השם  ברכות יא,טז
מינויו למלך  מלכים א,ג
מלכי בית דוד  כלי המקדש א,ט; א,י-יא
נענה בתפילה  תענית ד,יג
סמך דיינים  סנהדרין ד,ז
עולם הבא  תשובה ח,ו-ז
קברי בית דוד  בית הבחירה ז,יד
קורע  אבל ט,ו
שלשלת המסירה  הקדמה ה; כ
תלמוד תורה  שמיטה ויובל יג,יג

„Ï‡È
השיא עצה לנבוכדנצר  רוצח יב,טו
השמות האמורים בו  יסודי התורה ו,ט
מאנשי כנסת הגדולה  הקדמה ז
נביא  יסודי התורה ז,ב
קידוש השם  יסודי התורה ה,ד

Ï·‰
כפה יצרו הרע  איסורי מזבח ז,יא
מקום המזבח  בית הבחירה ב,ב

