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/ ר'  מגן אברהם / ר' דוד הלויטורי זהב השייך /שפתי כהן

 אברהם אבל
 ר' יוסף חיים -בן איש חי 

/ר'  שולחן ערוך הגאון מוילנא הגר"א
 שניאור זלמן מלדי

/ ר' אברהם  חיי אדם

 דנציג
ר' ישראל מאיר כהן )  -משנה ברורה

 החפץ חיים(
/ר'  קיצור שו"ע 

 שלמה גאנצפריד
 ר' חיים דוד הלוי -מקור חיים 

מדרשי 
ספרי,  הלכה:

ספרא, 
 מכילתא

שישה סדרי 
) משנת רבי  משנה:

( זרעים, מועד, נזיקין, 
נשים, קדושים, 

 טהרות.
 ר' יהודה הנשיא

 – תוספתא
ברייתות 
משניות 

 .חיצוניות

 הרא"ש הרי"ף הרמב"ם

 בראשית, שמות ויקרא, במדבר, דברים -תורה

יהשע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו,  -נביאים

 אל, ישעיה, תרי עשר.יחזק

 -רות תהילים איוב, משלי, קהלת, שיר -כתובים

 השירים, מיכה , דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה, דבהי"מ.

 מדרשי האגדה: 

מדרש רבא, ילקוט 

 שמעוני, תנחומא

 תלמוד בבלי:
כמבנה שישה סדרי 

 משנה.

 רבינא ורב אשי.

:  תלמוד ירושלמי

 ר' יוחנן

 נאר' יוסי, ר' עינא, ר' סומ

 : ר' אחי גאון, ר' סרירא, ר' סעדיה הגאון ספרות השו"ת

 בעל הטורים/ ר' יעקב בן אשר.

 אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה, חושן משפט.

" הבית יוסף" / ר' יוסף 

 קארו
 השולחן ערוך/ ר' יוסף קארו

ן העזר, יורה דעה, אורח חיים, אב

 חושן משפט.

 

 /הרמ"א

ר' משה 

 איסרליש

 קארו

 לספירה לבריאת העולם

" משה קבל 

תורה מסיני 

..." ומסרה ליהשע

 ) אבות א' א' (

 אחרי  -" תנאים

חרבן בית שני.תנא = 

שנה, בתק' זו ערך ר' 

 הנשיא את יהודה

 . המשנה

פרשו דברים  -סבוראים

סתומים בתלמוד הבבלי 

שלא הובנו על ידי 

 אמוראים

גאונים היו בקיאים 

בכל חלקי התורה 

חברו  -והתושב"ע

 הלכות שו"ת

"  הקבלה

ר'  -הזוהר"

שמעון בר 

 יוחאי

מתורגמנים  -אמוראים

פרשו  ומפרשים , הם

את המשנה בשני 

מרכזים בבל ובארץ 

 ישראל



 


