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מפתח ערכים ומושגים
מפתח זה הוא מפתח לערכים ולמושגים המוגדרים והמוזכרים במשנה תורה .אין הוא מפתח לפרטי דינים ,לדעת היכן נזכר כל דין
)למשל "אבדה בחנות"( ,וכן אין הוא נותן מענה מקיף לדעת מהם כל המופעים שבהם נזכר מושג מסוים )כגון "מדברי סופרים",
"עבודה זרה"( .מענה לכך ניתן למצוא על ידי חיפוש ממוחשב במשנה תורה על פי נוסח מדויק .אף על פי כן ,המושגים והערכים
במפתח מספקים ,הן מבחינת ההיקף והן מבחינת המיון )לערכים כוללים ומשניים( ,מענה בעל ערך רב לקורא המחפש הפניות
o
להגדרת מושגים )מסומנים ב ( ,לריכוז הלכות או לשימוש עיקרי ומייצג של מושג מסוים בהלכה .הערכים במפתח יכולים
להופיע בפני עצמם )למשל "אבן משכית"( ו/או תחת ערך כולל )למשל " -עבודה זרה"(.
ההפניות הן לחטיבת ההלכות ,לפרק ולהלכה .הפניה לפרק שלם משמעה כי הפרק עוסק באותו הערך ,או שהערך מופיע פעמים
רבות באותו פרק .פעמים רבות המחפש במקום ההפניה המצוינת ,יגלה כי בהלכות הסמוכות נמצא מידע קרוב ביותר .הפניה
לקבוצת ערכים מופרדת על ידי פסיק ביניהם .חשוב לציין כי הסקת מסקנות הלכתיות יכולה להיות רק לאחר לימוד הנושא והקפת
ענייניו ,ולא מתוך מפתח זה.
מפתח זה מכיל מעל ל 3,500-ערכים ו 7,000-הפניות.

א
‡· ·  ÔÈ„ ˙Èראה :בית דין
‡·   ‰‡ÓÂË‰ראה :טומאה
‡·   ‰Î‡ÏÓראה :שבת  אבות מלאכה

‡·„‰
הגדרה  עשה רד; גזלה ואבדה יא,א; טו,א-ב
ריכוז הלכות  גזלה ואבדה יא-יח
אבדה לדעת  גזלה ואבדה יא,יא; נחלות ז,ט
אחריות המוצא  גניבה ד,ד; גזלה ואבדה
יא,יד; יג,י
איסור התעלמות מאבדה  ל"ת רסט; גזלה
ואבדה יא,ב; יד,ז
הכרזה  תשובה ד,ג; גזלה ואבדה יא,ו; יג,א-ב;
יד,ג; טו,ב; טז,א
הצלת ממון חברו  גזלה ואבדה ו,א
טביעת עין  גזלה ואבדה יד,יב
יאוש בעלים  גזלה ואבדה ו,א; יא,ז; יד,א; יד,ו
יאוש שלא מדעת  גזלה ואבדה יד,ה
סימנים  גזלה ואבדה יא,ו; יג,א; יד,א; טו,ח;
טז,א; יח,ג; יח,ו
‡·  ˙Â„ÏÂ˙Â ˙Âראה :שבת  אבות
מלאכה

‡·ÔÈ˜ÈÊ ˙Â
נזקי אש  עשה רמא; נזקי ממון יד
נזקי בהמה )נגיחה(  עשה רלז; נזקי ממון ו-יא
נזקי בור  עשה רלח; נזקי ממון יב-יג
נזקי הבער )שן ורגל(  עשה רמ; נזקי ממון ג-ד

‡·˙ÂÏ
אבלות כוהנים  עשה לז; אבל ב
אבלות מופרזת  אבל יג,יא
אבלות תכופה  אבל ו,יג
אונן/אנינות  ראה :אונן
ביום טוב  אבל י,ג; י,ח; יא,א
ברכת אבלים  ברכות ב,ח; אבל יא,ג; יב,ו;
יב,יב
בשבת  אבל ד,ו
גוסס  אבל ד,ה ראה גם :חולה
הספד  ראה :הספד

הרוגי בית דין  סנהדרין יג,ו; אבל א,ט
הרוגי מלכות  אבל א,ג; א,ט
יום ליקוט עצמות  ראה :ליקוט עצמות
יום מיתה וקבורה  אבל א,א
יום שמועה  ביאת המקדש ב,י; קרבן פסח ו,ט
כבוד המת  שבת כו,כג; אבל יב,א
כפיית המיטה  אבל ד,ט; ה,יח
לוויַת המת  אבל יא,ו; יב,יא; יד,ט
מאבד עצמו לדעת  אבל א,יא; ב,ח
מנהג גויים  ע"ז יב,יב-יג; אבל ד,ב
מעורר על המת  שביתת יו"ט ו,כד
מעמד ומושב  אבל יב,ד-ה
מת משתכח מהלב  אבל יא,ו
מת שאין לו אבלים  אבל יג,ד
ניחום אבלים  שבת כד,ה; אבל יג; יד,ז
עינוי וקינה  שביתת יו"ט ו,כד; אבל יא,ה
על החורבן  ראה :ארץ ישראל
קרחה על המת  ל"ת קעא; ע"ז יב,טו
קריאת שמע  ק"ש ד,ג-ז
קריעה  אבל ח-ט
שבעה ימי אבלות  אבל ה
שלושים ימי אבלות  אבל ו
‡·  ˙ÈÊ‚ Ôל"ת עט; בית הבחירה א,ח; א,טו
‡·  ˙ÈÎ˘Ó Ôל"ת יב; ע"ז ו,ו
‡·  Ëראה :בגדי כהונה
‡·˜ ‚  ÏÊראה :גזלה
‡·˜   Ú¯‰ ÔÂ˘Ïראה :לשון הרע
‡·˜ ¯  ˙È·Èראה :ריבית

בטלה דעתו אצל כל אדם  שבועות ה,כא;
תרומות ב,ז; יא,כו
בשר אדם  מאכלות אסורות ב,ג
גזל ועריות ,נפשו של אדם מתאוה  איסורי
ביאה כב,יט
דם אדם  מאכלות אסורות ו,ב
דעתו של אדם קרובה אצל בנו  אישות
כג,יד; מכירה כב,י
היודע לשנות  אישות ח,ד
חלב אדם  מאכלות אסורות ג,ד
כבוד הבריות  ראה :כבוד הבריות

‡‰·‰
אהבת איש ואשתו  אישות טו,יט-כ
אהבת גר  עשה רז; דעות ו,ד
אהבת השם  ראה :השם
אהבת ישראל  עשה רו; דעות ו,ג
‡  ·Âראה :עבודה זרה

‡Ï‰Â
בטומאה  טומאת מת יב,א
בשבת  שבת כב,כט

O

‡¯ÈÂ
אויר המקום כמקום  פסולי המוקדשין א,כ
כלי חרס  שאר אבות הטמאות ז,ג

‡˙ÂÏ· ÏÎÂ
אוכל נבלות להכעיס  גזלה ואבדה יא,ב
אוכל נבלות לתיאבון  גזלה ואבדה יא,ב;
רוצח ד,יב
חשוד על השבועה  טוען ונטען ב,ב

‡·¯   ÈÁ‰ ÔÓראה :איסורי אכילה

‡  ÌÏÂראה :בית המקדש

‡„  ÈÓÂל"ת נד; אישות א,ח; איסורי ביאה
יב,יט

‡‰‡Â

‡„Ì
אדם בהול על ממונו  שבת ו,כב
אדם בהול על מתו  שבת כו,כא
אדם מועד לעולם  חובל ומזיק א,יא; רוצח
ה,ד
בינוני ,צדיק ורשע  תשובה ג,א ראה גם:
צדיק; רשע

אונאת דברים  ל"ת רנא-רנב,רנה; תשובה ז,ח;
מכירה יד,יב-יח; עבדים ח,א
אונאת ממון  ל"ת רנ; רנג; מכירה יב,א-ב
O
דברים שאין להם אונאה  מכירה יג ז-ח ; יד-
טו

‡ÔÂ
הגדרה  מעשר שני ג,ו ;Oביאת המקדש ב,ט
אין אנינות אלא בלב  סנהדרין יג,ו; אבל א,ט

