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כרך א
 כרך שלישי חלק ראשון  –(המכונה  “

ו) ”ונדפס כנראה בשנת תרס

תוכןעמודפרק

סוף ימי החשמונאים וממשלת הורדוס

הורדוס האדומי וממשלתו בארץ יהודה3א
בירורי הדברים8ב
קיסרי בת אדום14ג
21ד
מעל לגבול ישראל בימי הורדוס25ה
32ו
מנהיגי הדור בסוף ימי החשמונאים וראשית ימי הורדוס36ז
37ח
הלל ושמאי או שמעיה ואבטליון40ט
46י

49יא
ביטול הסנהדרין53יב
59יג
62יד
64טו
70טז
 בית שמאי73יז –סוף ימי חשמונאים 
78יח
83יט
הלל הבבלי89כ

הלל הבבלי ובבל בכלל93כא
95כב
98כג
טהרת יוחסן102כד
107כה
הכהן הגדול בימי הורדוס והבבליים בכלל114כו
המושב הראשי בבלל והמושבות בין העמים121כז
122כח
126כט
המקומות ההם לפני ימי הרדיפות130ל

132לא
תקנת גיטין139לב



המשנה ביסודה ותקופת התנאים עליה

144א
146ב
146ג
151ד
156ה
162ו
167ז
169ח
שמעון השני זמנו וענינו177ט
מראה פני הדור בכלל ושמעון השני בפרט182י

שמעון הצדיק בשמו193יא
196יב
202יג
204יד
בירורי הדברים206טו
220טז
225יז
230יח
242יט
251כ

255כא
261כב
267כג
270כד
276כה
278כו
282כז
הקבלה והדרשות במשנה292כח
בירורי הדברים295כט
307ל

 יסודי תקנות דרבנן311לא –הימים הראשונים 
יסודי תקנות דרבנן בשבת317לב
324לג
325לד
332לה
336לו
337לז
345לח
346לט
353מ

356מא



דורות הראשונים
כרך ב

 ובמספר עמודיו יש המשיך מכרך א) –('המכונה חלק שני 

תוכןעמודפרק
הצדוקים והבייתוסים מראשית ימיהם עד סופם

ענינם בניגע לתורה
דרכם בארץ ומשפטם עם הארץ358א
360ב
364ג
368ד
373ה
בירורי דברים376ו
378ז
382ח
אחרי המלחמה387ט
ממשלת יוחנן הורקנוס ודבר הצדוקים בימיו391י

מעמד הדברים לפני המאורע394יא
המאורע הכולל בימי יוחנן396יב
400יג
407יד
411טו
418טז
423יז
430יח
432יט
436כ

439כא
הצדוקים והמעשים במדינה

ממשלת הצדוקים בארץ442כב
444כג
כסף בית האוצר447כד
453כה
אלכסנגר ינאי456כו
461כז
468כח
474כט
 שיבת צדוקים לצור חרבם478ל –המחצה השניה 

479לא
העם הפרושים והצדוקים483לב
486לג
489לד
491לה
רדיפות חכמי תורה ביחוד494לו
סוף ימי אלכסנדר ינאי ואחרית ממשלת הצדוקים501לז
ממשלת הפרושים505לח
506לט
508מ

511מא
518מב



520מג
523מד
530מה
סוף דבר הצדוקים בימי ממשלתם538מו

תקופת ימי התנאים
547א
בית שמאי ובית הלל548ב
552ג
בירורי הדברים555ד
559ה
563ו
570ז
הוועד להכרעת ההלכה575ח
שמונה עשר דבר580ט
584י

595יא
602יב
נשיאות הלל הבבלי לדורותיו והבית דין הגדול בכלל607יג
609יד
611טו
616טז
620יז
625יח
630יט
634כ

639כא
646כב
652כג
659כד
664כה
הזוג האחרון בדברי יאזעפוס668כו
סוף ימי הורדוס673כז
ארכעלאוס בן הורדוס680כח
690כט
697ל

סוף ימי הלל נשיא ישראל701לא
705לב
ימי יציבי רומא712לג

הוספות721



דורות הראשונים
כרך ה

חלק שני  וגם  בשער דף האחרת   חלק חמישי ”(המכונה  “ ” “
א) ”ונדפס כנראה בשנת תרס

תוכןעמודפרק
מבוא לסוף ימי התנאים1

רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה הנשיא3ב
5ג
7ד
רבי יהודה הנשיא9ה
16ו

סוף ימי התנאים
19א
רבי יהודה נשיאה הראשון בנו של ר' גמליאל בר רבי23ב
26ג
29ד
31ה
 זמנו וענינו הוא ובני דורו ופעלותם34ו –רבי יהודה נשיאה הראשון 
רבי יהודה נשיאה הראשון זמנו וענינו36ז
40ח
 רבי יהודה נשיאה והוועד האחרון42ט
 רבי יהודה נשיאה ובית דינו45י

 רבי יהודה נשיאה בשמו49יא
רבי סימאי52יב
ר' שמעון בן מנסיא56יג
ר' שמעון בן יהודה59יד
ר' נחוניא מבית חורין60טו
ר' שמעון בר רבי63טז
יהודה וגליל64יז
 מקום הנשיאים ומקום המתיבתא70יח –צפורי וטבריא 
 סוף ימי התנאים בכלל75יט –דור הולך 
המשנה בכלל והברייתות בפרט79כ

80כא
בירורי הדברים86כב
97כג
99כד
103כה
רבה דאופנא רבה דמתיבתא106כו
סתם משנה דרבנן או דר' מאיר112כז
הברייתות מפרשות את המשנה114כח
117כט
119ל

121לא
123לב
בירורי הדברים126לג
127לד
135לה
במתניתא תנא137לו
145לז



147לח
דבי רבי148לט
תנא דבי ר' ישמעאל152מ

בבל וארץ ישראל
162א
המתיבתות165ב
167ג
171ד
177ה
ר' יאשיא ור' יונתן178ו
תנאי בבל הידועים לנו: ר' יאשיא ר' יצחק ר' נתן ר' אחי בר' יאשיא ר' זוטרא181ז
חחניא בן אחי ר' יהושע בבבל ר' נתן ור' יצחק ובבל בכלל190ח
בעיבור בחוץ לארץ בכלל ובבבל בפרט194ט
195י

198יא
203יב
206יג
ירידת רב לבבל210יד
211טו
הזמן אשר הי' עוד רב בארץ ישראל216טז
221יז
 רב שילא223יח –חכמי בבל בבבל 
אבא בר אבא אבוה דשמואל225יט
רב כהנה ורב אסי הראשונים228כ

רב אסי חבירו של רב כהנה231כא
236כב
זעירי242כג
מר עוקבא246כד

תקופת האמוראים לעצמם

ימי האמוראים ופעלתם הם253א
ר' חנינא בר חמא258ב
263ג
סוף זמנו של ר' חנינא וימי הדור הזה266ד
268ה
ר' ינאי273ו
276ז
חזקיה ויהודה בני ר' חייא282ח

עליה עולי הגולה289(ח)
יהודה וחזקיה בני ר' חייא291ט
רבי יהושע בן לוי293י

ר' יונתן297יא
 מהאמוראים ב ארץ ישראל298יב  ר' יוחנן–הדור השני   –
299יג
המשך סוף ימי ר' יוחנן והדורות אשר שמשו לפניו301יד
304טו
צמצום ימי ר' יוחנן והשנים אשר הי' ראש מתיבתא307טז
ר' יוחנן ודורות האמוראים בארץ ישראל310יז
ר' יוחנן והמעמד בארץ ישראל313יח



ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש317יט
דרכם בהמתיבתות321כ

ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש324כא
ר' יוחנן ור' אלעזר327כב
הנשיאים332כג
ר' יהודה נשיאה ומעשה הימים336כד
340כה
342כו
346כז
ר' גמליאל האחרון347כח
ר' אמי348כט
ר' אבהו ורבנן דקיסרין350ל

ר' ירמיה356לא
360לב
השאולת הזרות בכלל364לג
 תחילת ימי השמדות הכוללות שם366לד –ר' יונה ור' יוסי 
הדור האחרון בארץ ישראל373לה
376לו
378לז
ר' זירא השני חבירם של אביי ורבא ור' זעירא השני בירושלמי חבירו של ר' מנא384לח
391לט
נשיאי ישראל בימי הדור ותקנת הקביעות בסוף הימים393מ

 רב ושמואל בבבלאמוראי בבל400מא  –
רב ושמואל והתיסדות המתיבתות בבבל404מב
409מג
 המתיבתא הכוללת בסורא411מד –הדור השני בבבל 
רב הונא רב יהודה ורב נחמן417מה
רב יהודה ורב חסדא421מו
דרכי הדור422מז
 רבה ורב יוסף432מח –תלמידי הדור הקודם 
רבה בר נחמוני וזמנו435מט

סוף זמנם של רבה ורב יוסף440נ
סוף ימי רבה ורב יוסף והמעמד בבבל בכלל447נא
חכמי ארץ ישראל ובבל455נב
הנחותי בפרט וענינם בזמן ההוא בכלל467נג
אביי ורבא473נד
צמצום זמנם של אביי ורבא474נה
מהלך הדברים בימי האמוראים בכלל480נו
490נז
 רבא494נח –סוף ימי המתיבתא הכוללת מפומבדיתא 
ימים שבנתיים496נט
רב נחמן בר יצחק499ס

רב חמא מנהרדעא503סא
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע505סב
 רב כהנא אמימר515סג –נהרדעא ופום נהרא 
ימי חתימת התלמוד522סד
526סה
רב אשי ורבינא536סו
רב אשי ורבינא539סז
סידור התלמוד וחתימתו551סח
חתימת התלמוד562סט



 עולא האחרון571ע –אמוראי ארץ אשראל 
ר' אבא ור' חנינא573עא
רב אסי579עב
רב אחא בריה דרב אויא582עג
רבינא589עד
סורא ומתא מחסיא593עה
דור הולך600עו

הוספות605



דורות הראשונים
כרך ו

( חלק שלישי  וגם  בשער דף האחרת   חלק שישי ”"המכונה  “ ” “
ז) ”ונדפס כנראה בשנת תרנ

תוכןעמודפרק
חתימת התלמוד ורבנן סבוראי1א
3ב
3ג
רבינא האחרון וזמנו7ד
רבינא האחרון בגמרא וזמנו9ה
רבינא האחרון בגמ' וזמנו11ו
רבינא האחרון בגמרא וזמנו ובית אבותיו13ז
15ח
סידור התלמוד חיתום התלמוד סיום התלמוד17ט
19י

22יא
סיום התלמוד רבנן סבוראי דמפרשי23יב
דור שני להסבוראים26יג
רב רבאי מרוב27יד
חתימת תקופת הסבוראים30טו
הרדיפות בסוף מלכות פרס33טז
פעולת רבנן סבוראי בכלל36יז
מעשים משנת ד"א ש' עד שמ"ט38יח
43יט
מר זוטרא בר מר זוטרא47כ

50כא
סבוראי בשיתוף השם54כב
רב אחאי מבי חתים58כג
רבנן סבוראי ומעשי הימים ההם60כד

דור רב אשי
64א
אמימר68ב
אמימר בר רב ינוקא73ג
רב אחא ורבינא74ד
78ה
רב אחא ורבינא בסידור הש"ס80ו
רפרם85ז
רב אידי בר אבין ורב נחמן בר הונא89ח
רב נחמן בר רב הונא91ט
מר בר רב אשי ורב אחא מדיפתי93י

רבה תוספאה95יא
רב משרשיא98יב
 מעשי הימים ההם וענינם100יג –רבינא בר רב הונא 
מקום המאורעות בהזמנים ההם102יד
הירושלמי והבבלי106טו
109טז
111יז
113יח
116יט



121כ
126כא
130כב
אם יש הוספות בגמרא ממאוחרים137כג

תקופת הגאונים
דברי ימי הגאונים

מבוא לתקופת הגאונים:
על דבר המקורים149א
מעלות הישיבות בימי בגאונים151ב
זמן מעלת סורא154ג
ספר הקבלה להר"א בן דאוד159ד

תקופת הגאונים
מתי הותחל זמן הגאונים164א
166ב
הזמנים מכל הגאונים הנזכרים171ג
גאוני סורא ופומבדיתא משנת ד"א ת' עד תמ"ט173ד
175ה
תורתן של ראשונים180ו
184ז
 תקמ"ט191ח  ד"א תמ"ט  –המאה השניה לתקופת הגאונים  –
195ט
ההלכות גדולות והפסוקות200י

202יא
206יב 
רב אחא משיבחא והשאילתות וזמנם212יג
שלמה בר חסדאי213יד
ענין הישיבות בכלל214טו
התלמילים בכלל והתרביצא בפרט220טז
223יז
תרביצא ובני תרביצא225יח
חתימת המאה השניה229יט
 ר'234כ –המאה השלישית להגאונים בסורא ופומבדיתא מן ד"א תקמ"ט אלף ק' 

239כא
גאוני סורא במאה השלישית241כב
ההמשך מישיבת סורא243כג
המשך ימי סורא בתחילת המאה הרביעית246כד
התחלת המאה הרביעית בפומבדיתא248כה
המעשים בימים ההם249כו
בירורי הדברים253כז
בירורי המעשים וזמנם בפרט256כח
260כט
הישיבות בימים ההם262ל

ישיבת פומבדיתא265לא
על דבר המחלוקאות269לב
המחלוקת בימי רב סעדיה בכלל ורב אהרן בפרט275לג
279לד
283לה
287לו
292לז



298לח
רבנו חנוך וזמנו301לט
303מ

חתומת הספר304
הוספות312
פרק ז' ההלכות גדולות315


