
עבודה זרה

בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
ת' ע"ז א,  א (11:460) נחום המדי ע"ז א,  א (לט ע"א,  50)

הש' ע"ז ו ע"ב דוקינר ע"ז א,  א (לט ע"ב,  32)

ת' ע"ז א,  ח הולכין ע"ז א,  א (לט ע"ב,  36)

ב"ר 476;  ע"ז לט ע"ג לא סוף ע"ז א,  א (לט ע"ב,  36)

מ' מו"ק א,  ח ר' יודה ע"ז א,  א (לט ע"ב,  45)

מו"ק פ ע"ד רבי חנינה ע"ז א,  א (לט ע"ב,  46)

שבת ד ע"א ת' ע"ז א,  ג אומנים ע"ז א,  א (לט ע"ב,  52)

שמ' ה,  ט בתלוש ע"ז א,  א (לט ע"ב,  53)

ע"ז ב ע"א בר' יב ע"ג;  ער' כב ע"ב רב אמר ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  2)

מ' ער' ה,  א מאברים ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  3)

מ' בר' ח,  ו יאותו ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  5)

ע"ז ו ע"א;  ח ע"א אס"ר,  ז,  א (יא ע"א,
19);  ז,  יב (יב ע"ב,  30)

מ' ע"ז ג,  א;  ת' ע"ז א,
ד

קלנדס ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  6)

הש' ב"ר 207;  ו"ר תרסח ארך ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  9)

ר"ה נז ע"א;  ו"ר תרסח;
פד"כ 472;  פד"כ כג
(33);  פס"ר מז (קפו

ע"ב);  תנ"ו האזינו (681)

דתני בתקיעתא ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  11)

ב"ר 763 שונא ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  30)

שבת נו ע"ב;  סנ' כא
ע"ב

שהש"ר א,  ו,  ד (ט ע"ג,
(16

שנתחתן ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  33)

ב"ר מט,  כה (2:511);
אס"ר,  ג,  ה (ו ע"ד,  28);
מת"ה ט,  ח (13:85);  י,

ו (16:95);  יז יב (4:134)

רומס ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  36)

הש' אס"ר ג,  ה (ו ע"ד,
29);  מ"ת ,  י ו (מח ע"א,

(17

שני צריפין ברומי ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  36)

ב"ר 1085 גניסיא ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  37)

בראשית מ,  כ ויהי ביום ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  37)

מ' ע"ז א,  ג הלידה ע"ז א,  ב (לט ע"ג,  38)

הש' ת' ב"ק ז,  ח
(19:358);  מדר"י 294

לא ישלח ע"ז א,  ג (לט ע"ג,  46)

דמאי כד ע"א לא יסרב ע"ז א,  ג (לט ע"ג,  47)

גט' ו,  ט (מז ע"ג) ת' גט' ה,  ד (19:328) עיר שיש ע"ז א,  ג (לט ע"ג,  49)

ע"ז לט ע"ב;  ב"ר 476 ת' ע"ז א,  ח הולכין ע"ז א,  ד (לט ע"ג,  59)

ת' ע"ז ג,  יט המוכר ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  1)

ת' ע"ז א,  טו ישראל ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  2)
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מו"ק פג ע"א (33) אם היה ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  4)

ע"ז מא ע"ב (28);  ע"ז
מג ע"א (1)

השתחוה ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  8)

ת' ע"ז א,  ב לא ישאל ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  11)

בר' י ע"ג (25) שלח ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  15)

ע"ז יא ע"ב;  הש' שם
לח ע"א;  מג' יג ע"ב

הש' ע"ז ב,  ט (מב א,
19);  אס"ר ה,  ג (ט ע"ד,

11)<  ע"ז מב ע"א>

ישראל ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  19)

שבי' לו ע"ד בגיו ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  21)

ב"ר 477 שלשה ע"ז א,  ד (לט ע"ד,  23)

ת' ע"ז א,  כא אם היתה ע"ז א,  ה (לט ע"ד,  31)

ת' ע"ז א,  כא תרנגול ע"ז א,  ה (לט ע"ד,  34)

הש' פאה יז ע"ב;  שבת
ג ע"א;  מו"ק פא ע"א

מתניתין ע"ז א,  ה (לט ע"ד,  34)

מלאכי א,  ח תגישון ע"ז א,  ה (לט ע"ד,  43)

ע"ז מ ע"א עבר ע"ז א,  ה (לט ע"ד,  46)

פס' ל ע"ד;  ב"ק ו ע"ד לגדל ע"ז א,  ו (לט ע"ד,  48)

ק"ר א,  יג (ה ע"ד) מהיר ע"ז א,  ו (לט ע"ד,  48)

ע"ז מ ע"ג מותר ע"ז א,  ו (לט ע"ד,  50)

הש' מ' ע"ז ב,  א חשוד ע"ז א,  ו (לט ע"ד,  52)

ת' בכו' ב,  א הלוקח ע"ז א,  ו (מ ע"א,  2)

מ' בכו' א,  א הלוקח ע"ז א,  ו (מ ע"א,  11)

ת' שבת ח,  לד הוציא ע"ז א,  ו (מ ע"א,  19)

ת' ע"ז ב,  ו הרואה ע"ז א,  ז (מ ע"א,  27)

ת' ע"ז ב,  ה העולה ע"ז א,  ז (מ ע"א,  29)

ת' ע"ז ב,  ז העולה ע"ז א,  ז (מ ע"א,  32)

ע"ז לט ע"ד עבר ובנה ע"ז א,  ז (מ ע"א,  34)

ו"ר תתסא ת' פס' ב,  טו מעשה ע"ז א,  ט (מ ע"א,  45)

דמאי פג ע"ג מעבירין ע"ז א,  ט (מ ע"א,  50)

הש' נד' מב ע"ג (9) ונתעטף ע"ז א,  ט (מ ע"א,  55)

תר' א,  ו (מ ע"ד);  ו"ר
תתסא;  מד"ש ב,  י (51)

ת' פס' ב,  טז;  ת' כר'
א,  כ;  ספ' מו ע"ב

משכרת ע"ז א,  ט (מ ע"א,  56)

נד' מב ע"א מפירין ע"ז א,  ט (מ ע"א,  57)

בר' יג ע"ב מעשה ע"ז א,  ט (מ ע"א,  61)

ע"ז לט ע"ג (54) לילך ע"ז א,  ט (מ ע"ב,  6)

דמאי כה ע"ב נוטעי ע"ז א,  ט (מ ע"ב,  8)

הש' מו"ק פב ע"ג (20) שלח ע"ז א,  ט (מ ע"ב,  12)
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הש' קד' נט ע"ד (8) ר"ש ע"ז א,  ט (מ ע"ב,  13)

הש' ת' אה' יח,  ב בורסקי ע"ז א,  י (מ ע"ב,  19)

מ' מע' ג,  ה היו שתים ע"ז א,  י (מ ע"ב,  20)

מ' פרה ב,  א נלקחת ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  3)

ע"ז לט ע"ד מותר ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  5)

מ' כת' ב,  ט האשה ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  6)

הש' ע"ז כד ע"א הש' שק' מח ע"א (39);
פד"כ 74

בפרה ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  9)

ישעיה ס,  ז כל צאן ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  10)

ב"ר 1260 רב הונא ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  13)

זכריה יא,  יב וישקלו ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  13)

ב"ר 330;  ב"ר 501;
פד"כ 191;  מת"ה ה,  ה

(52);  תנ"ו ויקרא יג
(72);  תנ"ו מקץ ו (128)

העולם ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  15)

צפניה ג,  ט כי אז ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  19)

תהילים ב,  ג ננתקה ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  20)

דה"ב טו,  יא ויזבחו ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  22)

שמ"א ו,  טו ואנשי ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  24)

שמ"א ו,  יד הפרות ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  26)

שמ"א טו,  טו ויאמר ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  27)

ב"ר 242 וש"נ שאול ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  27)

שמ"ב כד,  כד דוד ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  28)

שמ"ב כד,  כג ויאמר ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  29)

ויקרא כב,  כה ומיד ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  29)

ת' שק' א,  ז בדמים ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  32)

ת' ע"ז ג,  ב מעמידין ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  32)

ת' ע"ז ג,  א מעמידין ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  41)

ת' קד' ה,  טי מתייחדת ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  42)

ת' ע"ז ב,  ד מוכרין ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  45)

ת' ע"ז ג,  ד נזדווג ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  48)

בראשית לג,  יד עד אשר ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  52)

ב"ר 934;  דב"ר א,  כ (ק
ע"א);  תנ"ו תרומה ט

(281);  תנ"ב תרומה ז
(92)

לא מצינו ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  53)

עובדיה כא ועלו ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  54)
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הש' ת' ע"ז ג,  גד מיילדת ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  56)

ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  5) אם היה ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  58)

ישעיה מט,  כג מלכים ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  62)

ע"ז ב,  א (מ ע"ג,  58) אם היה ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  5)

שבת יד ע"ד הש' מ' שבת יד,  ד החושש ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  12)

שבת טז ע"ב רבי יוסי ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  24)

שבת יז ע"ב מחט ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  24)

איכ"ר 158;  ק"ר י,  ה (כו
ע"ג)

בר בריה ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  36)

ב"ר 8:861 וש"נ והוות ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  38)

הש' מג' עה ע"ג רבי יונה ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  43)

ספ' טו ע"ד שבת ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  44)

מ' אה' ז,  ו יצא רובו ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  56)

ת' ע"ז ח,  ה גוי בגוי ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  58)

סנ' כו ע"ג להציל ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  59)

ק"ר א,  ח (ד ע"ב) ת' חו' ב,  כבכג מעשה ע"ז ב,  ב (מ ע"ד,  61)

קהלת י,  ח ופורץ ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  2)

ויקרא יח,  ה אשר יעשה ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  3)

ת' ע"ז ג,  ו המספר ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  3)

ת' ע"ז ג,  ה המסתפר ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  5)

שבת ז ע"ד שלשה ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  6)

הש' ת' שבת ו,  א מספרין ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  7)

הש' ת' סוטה טו,  ח ושילמדו ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  7)

גט' מו ע"א הש' ת' ע"ז ג,  ו גוי ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  11)

ת' ע"ז ג,  ז מעשה ע"ז ב,  ב (מא ע"א,  12)

תר' מה ע"ג רבי יצחק ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  15)

הש' פד"כ 208 קונדיטון ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  18)

ת' ע"ז ד,  יב מבושל ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  27)

יחזקאל כג,  לז כי נאפו ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  44)

ו"ר קיט מעשה ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  46)

שמות כב,  ל ואנשי ע"ז ב,  ג (מא ע"א,  50)

מ' ע"ז ה,  י יין נסך ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  2)

הש' יומא מג ע"א ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  9)

מ' דמאי ג,  ד אצל נכרי ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  10)
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דמאי כג ע"ג רבי חנניה ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  10)

ערלה סג ע"א רבי זעירא ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  19)

ת' ע"ז ד,  ח חרס ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  20)

מ' ערלה ג,  א בגד ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  22)

הש' ע"ז מג ע"א (1);
ע"ז מד ע"א (51)

אין דבר ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  29)

מ' חו' ב,  ז מחשבת ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  31)

הש' ת' ע"ז א,  טו בשאין ע"ז ב,  ג (מא ע"ב,  37)

נודות ע"ז ב,  ד (מא ע"ב,  38)

הש' פאה יח ע"ד (52) וחש ע"ז ב,  ד (מא ע"ב,  40)

ת' ע"ז א,  טו קנקני ע"ז ב,  ד (מא ע"ב,  42)

ת' ע"ז א,  טו כנס ע"ז ב,  ד (מא ע"ב,  53)

ת' ע"ז א,  טו קנקני ע"ז ב,  ד (מא ע"ב,  63)

הש' מג' עג ע"ד אזל ע"ז ב,  ד (מא ע"ג,  2)

מ' ע"ז ד,  ח אינו ע"ז ב,  ה (מא ע"ג,  8)

שבת ו ע"ד תנינן ע"ז ב,  ה (מא ע"ג,  9)

מ' כלים ט,  ה בגפת ע"ז ב,  ה (מא ע"ג,  9)

ת' כלים ב"ק ו,  יח אי זו ע"ז ב,  ה (מא ע"ג,  10)

מ' תר' יא,  א יין ע"ז ב,  ו (מא ע"ג,  11)

ת' תר' ט,  ו אם עבר ע"ז ב,  ו (מא ע"ג,  12)

תר' מז ע"ג רבי מנא ע"ז ב,  ו (מא ע"ג,  13)

ת' ע"ז ד,  יא אומן ע"ז ב,  ו (מא ע"ג,  15)

תר' מא ע"ד מחלפה ע"ז ב,  ו (מא ע"ג,  21)

ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  54) רבי יעקב ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  24)

שבי' לט ע"ד טבעת ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  27)

ביצה ס ע"א ר' חייא ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  27)

הש' מ' חו' ח,  ה מעמידין ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  28)

מ' חו' ב,  ז שמחשבת ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  30)

מ' חו' ח,  ה קיבת ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  33)

בר' ג ע"ב;  סנ' ל ע"א;
שהש"ר א,  ב (ה ע"ד)

חברייה ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  40)

בר' א,  ו (ג ע"ב,  49);
סנ' יא,  ד (ל ע"א,  58);
הש' שבי', ד,  ב (לה

ע"ב,  15);  שהש"ר א,  ב,
ב (ה ע"ד,  13)

הש' בר' א,  ג רבי טרפון ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  44)

מ' סנ' יא,  ג האו' אין ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  47)
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סנ' יא,  ד (ל ע"א,  4);
בר' א,  ו (ג ע"ב,  55);
שהש"ר א,  ב (ה ע"ד,

(18

מיכה ב,  ו אל תטיפו ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  50)

מיכה ב,  יא אטיף ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  50)

דברים יג,  ח ונתן ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  54)

דברים יז,  יא על פי ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  54)

ע"ז ב,  ז (מא ע"ג,  24) רבי יעקב ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  54)

מ' ע"ז ב,  ז שורפה ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  58)

שהש"ר א,  ב (ה ע"ג) גמילה ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  58)

יומא נב ע"ב ב"ר 957 וש"נ;   אדר"ן,
נו"ב,  123;  שהש"ר א,  ב
(ה ע"ג);  תנ"ו בשלח כו

(238)

מדר"י 179;
מדרשב"י,  121;

בחמש ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  61)

בראשית ד,  ז הלא אם ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  62)

בראשית מט,  ז כי באפם ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  63)

שמות יז,  ט ויאמר ע"ז ב,  ח (מא ע"ג,  64)

שמות כה,  לד ובמנורה ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  1)

הש' ספרי דב', 327 דברים לא,  טז ויאמר ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  2)

בראשית לד,  ז ובני יעקב ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  3)

דברים ד,  יד ואותי ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  5)

משלי כז,  כו כבשים ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  7)

מדרשב"י 158 ר' שמעון ע"ז ב,  ח (מא ע"ד,  10)

תר' מה ע"ד;  שבת ג ע"ד חלב הגוי ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  12)

ת' תר' ז,  יז (23:148) אבטיח ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  19)

ת' ע"ז ד,  יא ישר' יושב ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  22)

שבי' לח ע"א;  מע"ש נד
ע"א;  שבת ג ע"ג

פיתן ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  22)

דברים ב,  ו אוכל ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  31)

ת' ע"ז ד,  יא מוטליא ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  32)

שבת ד ע"ד;  גט' מח
ע"ד;  נדה נ ע"ד

בשלשה ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  41)

הש' ת' שבי' ד,  טז;  מ'
סוטה ה,  ד

רבותינו ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  41)

הש' מ' גט' ז,  ח;  ת'
גט' ז,  יא

בגיטין ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  41)

הש' מ' ע"ז ב,  ט ובשמן ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  42)

ת' נדה ד,  ז ובסנדל ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  42)

מ' עד' א,  ה שאין ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  51)
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הש' שבת י ע"א (1) באשת ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  57)

שק' נ ע"ג בר נש ע"ז ב,  ט (מא ע"ד,  60)

הש' קד' סד ע"ד (16) רבי חייה ע"ז ב,  ט (מב ע"א,  3)

הש' ע"ז מ ע"ד (3) רבי אמי ע"ז ב,  ט (מב ע"א,  10)

הש' ע"ז יא ע"ב;  לח
ע"א;  מג' יג ע"ב

הש' ע"ז א,  ד (לט ע"ד,
19);  אס"ר ה,  ג (ט ע"ד,

(11

ישר' וגוי ע"ז ב,  י (מב ע"א,  19)

תר מז ע"ב זבינתא ע"ז ב,  י (מב ע"א,  34)

גט' מג ע"א לא גרם ע"ז ב,  י (מב ע"א,  35)

ת' ע"ז ד,  יג גבינה ע"ז ב,  י (מב ע"א,  45)

ת' ע"ז ד,  יב ומלח ע"ז ב,  י (מב ע"א,  52)

רבי חנניה ע"ז ב,  י (מב ע"א,  55)

מ' אה' ח,  ב סככות ע"ז ב,  י (מב ע"א,  56)

מ' פרה יא,  ב רפפות ע"ז ב,  י (מב ע"א,  57)

מ' כלים ח,  ט איסטגיות ע"ז ב,  י (מב ע"א,  57)

מ' פרה ב,  ה ספיות ע"ז ב,  י (מב ע"א,  57)

מ' כלים כב,  א מקום ע"ז ב,  י (מב ע"א,  58)

תהילים לז,  לד בהכרת ע"ז ג,  א (מב ע"ב,  62)

הש' ק"ר ט,  י (כד ע"ג) ת' שבת יז,  א (1:80) כתב ע"ז ג,  א (מב ע"ב,  62)

ויקרא יט,  ד אל תפנו ע"ז ג,  א (מב ע"ב,  64)

ספ' פז ע"א;  הש' ספ'
282;  ק"ר ט,  י (כד

ע"ג)

ומה טעמא ע"ז ג,  א (מב ע"ב,  64)

ק"ר ט,  י (כד ע"ג) כד דמך ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  1)

ב"ר 1237;  פס"ר ב (ה
ע"ב);  פס"ר יב (מו ע"ב);

מת"ה ל,  ג (234)

רשב"ל ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  3)

מג' עב ע"ב;  מג' עד
ע"א;  סנ' כט ע"ג;  ק"ר ט,

י (כד ע"ג)

ולמה נקרא ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  5)

פאה טו ע"ד;  ב"ר 632 כד דמך ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  12)

ב"ר 670;  ש"ר נב,  ג
(פב ע"א);  תנ"ו בראשית
א (13);  תנ"ב פקודי ז

(131)

רבי אבהו ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  20)

ישעיהו מט,  ד ואני ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  21)

תנ"ו ויחי ד (148) הקב"ה מראה ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  21)

ב"ר צב,  ב (1138);
מת"ה ה,  יא (56);  תנ"ב

מקץ טו (199)

זבדיי בר ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  24)

תהילים לב,  ו על זאת ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  25)
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תהילים ה,  יב וישמחו ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  26)

תהילים לא,  כ מה רב ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  26)

ת', סוטה יג,  ד
(231:44)

רבי יעקב ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  27)

הש' ת' סוטה יג,  ד נכנסו ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  29)

סוטה,  מח ע"ב;
סנהדרין,  יא ע"א ;

הש' בבלי,  ברכות,  ו
ע"ב;  הש' סוכה,  כח

ע"א;  בבא בתרא,
קלד ע"א;  ר' גם:
מו"ק,  כה ע"א

סוטה,  ט טז (כד ע"ג,
32);  סוטה ט,  יד (כד

ע"ב,  27);  הו' ג,  ז (מח
ע"ג,  35);  שמחות ד בר'
מאב"ר,  ג,  ג (86:237);

שם,  ד,  י (60:245);
שהש"ר ח,  י,  ג,  (מ ע"ג,
29);  הש' אדר"נ,  נו"א,

יד (57:27);  אדר"נ,
נו"ב,  כח (57:13);

אדר"נ,  הוספה ב לנו"א,
ה (157:44)

ת', סוטה יג,  ד
(231:44)

ר' יעקב ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  36)

הש' שבת יג ע"ג;  הור'
מח ע"ג;  סוטה כד ע"ג

חד מן ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  39)

ישעיהו י,  יד ותמצא ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  44)

מת"ה טז,  א (1:120);
הש' בר' ו,  א (דף ט ע"ד,

61);  ב"ר,  סג,  לד
(7:698);  במ"ר,  יב,  ד
(מו ע"ג,  6);  במ"ר,  יג,

יד (נד ע"א,  5);  אס"ר א,
ז (ג ע"ד,  2)

עשוי ככדור ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  44)

תהילים קמו,  ה אשרי ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  48)

מדר"י 192 חרב ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  52)

שמות יח,  ד ויצילני ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  52)

ת' ע"ז ה,  ב טבעת ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  55)

ת' ע"ז ה,  ב ר' חנינה ע"ז ג,  א (מב ע"ג,  56)

הש' דמאי כה ע"ד הדלפקיות ע"ז ג,  ב (מב ע"ג,  61)

מל"ב יז,  ל ואנשי בבל ע"ז ג,  ב (מב ע"ג,  63)

בראשית ל,  כז ניחשתי ע"ז ג,  ב (מב ע"ג,  64)

בראשית לט,  ה ויברך ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  1)

מל"ב יז,  ל ואנשי חמת ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  1)

ויקרא ה,  טז והכהן ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  2)

שבת יא ע"ד;  ע"ז מג
ע"ב (12,  63);  ע"ז מג
ע"ד (23);  מד"ש יא,  ה

(79)

עבודה ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  4)

שמ"א ה,  ה על כן ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  9)

צפניה א,  ט ופקדתי ע"ז ג,  ב (מב ע"ד,  12)

ת' ע"ז ה,  ב רבי שמעון ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  18)
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ב"ר 973 קריספא ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  25)

דברים ט,  כא חטאתכם ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  29)

שמות לה,  כ ויזר ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  31)

דה"ב טו,  טז וגם מעכה ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  31)

דה"ב טו,  טז ויכרת ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  32)

מל"ב יח,  ד וכתת נחש ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  32)

שמ"ב ה,  כא ויעזבו ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  34)

דה"א יד,  יא ויאמר ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  35)

הש' ע"ז מד ע"א (41) ורבנן ע"ז ג,  ג (מב ע"ד,  37)

שבת ו ע"א רבי יעקב ע"ז ג,  ד (מב ע"ד,  42)

הש' דא"ר י שואלין ע"ז ג,  ד (מב ע"ד,  46)

הש' מ' סנ' ז,  ו;  ס"ב
171

שאין ע"ז ג,  ד (מב ע"ד,  51)

דברים ז,  כה לא תחמוד ע"ז ג,  ו (מב ע"ד,  54)

דברים כט,  טז כסף וזהב ע"ז ג,  ו (מב ע"ד,  55)

כל' ל ע"ד מ' תמ' ו,  א הנעבד ע"ז ג,  ו (מב ע"ד,  62)

הש' ת' תמ' ד,  א בין שלו ע"ז ג,  ו (מב ע"ד,  62)

הש' כל' ז,  ד מ' כל' ז,  ד רבי יהודה ע"ז ג,  ו (מב ע"ד,  63)

ע"ז מא ע"ב (29) דבר שיש ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  1)

ישעיהו נז,  ו בחלקי ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  12)

מ' ע"ז ג,  ה מפני מה ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  13)

בר' יד ע"א;  תע' סד
ע"ב;  ב"ר 125

ר' חנינה ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  14)

הש' מ' ב"ב ב,  יא שקמה ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  16)

ש"ר ה,  ט (טו ע"א) אחת לשלשים ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  16)

ישעיהו כז,  ג אני ה' ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  17)

ערלה סא ע"ג ביצת ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  19)

ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  9) השתחוה ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  23)

הש' מ' תר' ט,  ד זרעה ע"ז ג,  ו (מג ע"א,  27)

דה"א כא,  יט ויעל דוד ע"ז ג,  ז (מג ע"א,  34)

שבת יא ע"ד (10) כתיב ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  36)

ויקרא יח,  כט כי כל ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  37)

דברים יד,  ג לא תאכל ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  37)

דברים ז,  כו ולא תביא ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  38)
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ת' זבים ב,  ו;  מ' ע"ז ג,

ו;  מ' שבת ט,  א
הנידה ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  39)

תהילים קו,  כח ויצמדו ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  46)

הש' ויקרא יד,  מה;
דברים יב,  ג

נתיצה ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  48)

הש' ת' נג' ז,  ז מה בית ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  48)

ת' זבים ה,  ז עבודה ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  49)

שופטים ח,  לג וישימו ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  54)

דברים ז,  כו תעב ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  55)

דברים ז,  כו שקץ ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  55)

ישעיהו ל,  כב צא תאמר ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  57)

ת' ע"ז ו,  ד שקורין ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  57)

ב"ר 379 ר' תנחומא ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  59)

יהושע ז,  ב העי אשר ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  59)

הש' ת' זבים ה,  ו שיכנס ע"ז ג,  ח (מג ע"א,  63)

שופטים ח,  כז ויעש ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  3)

מ' ע"ז ג,  ו אבניו ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  4)

הש' ע"ז ג,  ט (מג ע"ב,
(25

במשתחוה ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  5)

ע"ז ג,  ט (מג ע"ב,  26) המקדיש ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  6)

מ' פרה ה,  ז השוקת ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  8)

שבת יא ע"ד;  ע"ז מב
ע"ד (4);  ע"ז מג ע"ב

(63);  ע"ז מג ע"ד (23);
מד"ש יא,  ה (79)

עבודה ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  12)

הש' ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,
(5

המשתחוה ע"ז ג,  ט (מג ע"ב,  25)

ע"ז ג,  ח (מג ע"ב,  6) המקדיש ע"ז ג,  ט (מג ע"ב,  26)

ע"ז מד ע"א בשם רב ע"ז ג,  י (מג ע"ב,  30)

מ' ע"ז ד,  ד ע"ז ע"ז ג,  י (מג ע"ב,  33)

ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,  41) פיתח ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,  38)

הש' ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,
(43

לעזר ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,  40)

ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,  38) פיתח ע"ז ג,  יא (מג ע"ב,  41)

שק' מז ע"א;  מ"ק פג
ע"א;  מד"ש יט,  ד

(103);  הש' בר' ד ע"ב

בר' יהושע ע"ז ג,  יג (מג ע"ב,  61)

שבת יא ע"ד;  ע"ז מב
ע"ד (4);  ע"ז מג ע"ב

(12);  ע"ז מג ע"ד (23);
מד"ש יא,  ה (79)

עבודה ע"ז ג,  יג (מג ע"ב,  63)
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ע"ז ג,  טז (מג ע"ג,  10) רב ע"ז ג,  יג (מג ע"ג,  1)

ערלה סג ע"א א"ר חגיי ע"ז ג,  טו (מג ע"ג,  5)

מ' ע"ז ה,  י ימכר ע"ז ג,  טו (מג ע"ג,  7)

ע"ז ג,  יג (מג ע"ג,  1) רב ע"ז ג,  טו (מג ע"ג,  10)

תר' מד ע"ד;  מג' עא
ע"א;  כת' כז ע"ג

השוחט ע"ז ד,  א (מג ע"ג,  64)

מ' סנ' ז,  ו בזריקה ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  3)

ספ' קו ע"ב (23) הדרכים ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  3)

ויקרא כו,  א ואבן ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  5)

הש' ספ' קו ע"ב יכול ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  5)

ספ' קו ע"ב (29) עליה ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  7)

שמ"ב טו,  לב ויהי דוד ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  12)

דה"ב ז,  ג ויכרעו ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  13)

יומא מ ע"ב (8) רבי אבהו ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  14)

סוכה נד ע"ב;  שבי' לג
ע"ב

רבי יוחנן ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  15)

תע' סה ע"ד רבי ינאי ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  18)

יהושע ז,  י קום לך ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  20)

שבת יא ע"ד;  ע"ז מב
ע"ד (4);  ע"ז מג ע"ב

(12,  63);  מד"ש יא,  ה
(79)

דריש לקיש ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  23)

הש' שבי' לט ע"א (55) בר ע"ז ד,  א (מג ע"ד,  37)

ת' ע"ז ו,  א חלילין ע"ז ד,  ג (מג ע"ד,  42)

דברים יב,  ב אבד ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  56)

דברים כז,  טו ארור ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  56)

ת' ע"ז,  ה,  גד ע"ז ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  57)

דברים יב,  ג תשרפו ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  60)

דברים יב,  ב אשר אתם ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  60)

דברים ז,  כה לא תחמוד ע"ז ד,  ד (מג ע"ד,  61)

הש' ב"מ ט ע"ג (26) אית תניי ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  2)

ת' ע"ז ה,  ז רבי שמעון ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  3)

דברים כז,  טו ארור ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  5)

מ' ע"ז ד,  ו כעבודה ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  9)

ע"ז מג ע"ב המתיך ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  13)

הש' מ' ע"ז ד,  ו תמן ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  16)

March 09, 2008 עמוד 11 מתוך 15



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
ס"ד סא (127) נתצת ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  21)

הש' דברים יב,  ג הנח לה ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  22)

ישעיהו כז,  ט בשומו ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  23)

ויקרא כו,  א לא תעשו ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  25)

דברים יב,  ג ונתצתם ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  27)

הש' מע"ש נד ע"ד לצדדין ע"ז ד,  ד (מד ע"א,  28)

ישעיהו ח,  כא והיה כי ע"ז ד,  ה (מד ע"א,  31)

דברים כ,  יז כי החרם ע"ז ד,  ו (מד ע"א,  40)

ע"ז מב ע"ב (37) מה שהיה ע"ז ד,  ו (מד ע"א,  41)

ת' ע"ז ו,  ז גזל זרע ע"ז ד,  ז (מד ע"א,  43)

תהילים קטו,  ח כמוהם ע"ז ד,  ז (מד ע"א,  45)

ישעיהו כד,  כג חפרה ע"ז ד,  ז (מד ע"א,  47)

תהילים צז,  ז יבושו ע"ז ד,  ז (מד ע"א,  49)

הש' תהילים צז,  ז ישתחוו ע"ז ד,  ז (מד ע"א,  51)

הש' ת' ע"ז ז,  ה גוממיות ע"ז ד,  ח (מד ע"א,  54)

הש' ער' יח ע"ד (27) אפיק ע"ז ד,  ח (מד ע"ב,  2)

ת' ע"ז ז,  ו אגרוניסוס ע"ז ד,  ח (מד ע"ב,  5)

ת' ע"ז ז,  א בראשונה ע"ז ד,  ט (מד ע"ב,  10)

חלה נט ע"א ר' יוסי ע"ז ד,  ט (מד ע"ב,  16)

במדבר יח,  כח ונתתם ע"ז ד,  ט (מד ע"ב,  17)

שבי' לו ע"א;  גט' מז ע"ג נחתום ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  19)

מ' שבי' ה,  ט;  מ' גט'
ה,  ט

משתטיל ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  22)

שבי' לו ע"א ר' חייה ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  22)

מ' שבי' ד,  ג שואלין ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  24)

שבי' לה ע"ב;  מת"ה
קכט ע"ב (514)

דלמא ר' ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  26)

תהילים קכח,  ט ולא אמרו ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  28)

תהילים קכח,  ט ברכנו ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  31)

הש' פד"כ 1:336 פיסים ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  33)

הש' סנ' כו ע"א הש' ו"ר 3 וארנונות ע"ז ד,  י (מד ע"ב,  33)

ע"ז מה ע"א ולא כן ע"ז ד,  יא (מד ע"ב,  38)

הש' מ' טה' ז,  ב בטהרו' ע"ז ד,  יא (מד ע"ב,  39)

הש' גט נ ע"ג יבוא ע"ז ד,  יב (מד ע"ב,  48)

ת' ע"ז ז,  ט ישראל ע"ז ד,  יג (מד ע"ב,  54)

March 09, 2008 עמוד 12 מתוך 15



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
הש' ע"ז מג ע"ד (43) הלוקח ע"ז ד,  יג (מד ע"ב,  56)

הש' ת' ע"ז ז,  ז
(27:471)

וחותם ע"ז ד,  יג (מד ע"ב,  58)

שבי' לח ע"ב קנס ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  44)

ת' שבי' ו,  כו החמרים ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  44)

הש' ת' שבי' ו,  כא להון ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  48)

מ' ע"ז ג,  ה אין קרקע ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  50)

ע"ז מא ע"ב (29) אין דבר ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  51)

ת' מע"ש ד,  יא היה מוכר ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  54)

שבי' לח ע"א השוכר ע"ז ה,  א (מד ע"ג,  55)

דברים ז,  כו והיית חרם ע"ז ה,  א (מד ע"ד,  3)

דברים יג,  יח לא ידבק ע"ז ה,  א (מד ע"ד,  4)

ע"ז ה,  ג (מד ע"ד,  12);
הש' שבו' לד ע"ב (54)

וחכמים ע"ז ה,  ג (מד ע"ד,  9)

ע"ז סז ע"א שהלייא ע"ז ה,  ג (מד ע"ד,  11)

תר'מז ע"א;  ערלה סב
ע"א

ת' תר' ח,  ט נותנין ע"ז ה,  ג (מד ע"ד,  12)

מ' תר' י,  ב שעורים ע"ז ה,  ג (מד ע"ד,  14)

ה' ע"ז מא ע"ב (55) מותרת ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  23)

כו' פ"ב בראשונה ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  26)

הש' ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,
(25

כהדא ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  30)

משלי כג,  ב ושמת ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  34)

ב"ר 974;  ב"ר לב,  י
(296);  מד"מ ד,  ד (49);

דב"ר ג,  ו (קו ע"א)

רבי ישמעאל ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  34)

בראשית לה,  ד ויטמון ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  36)

ע"ז מה ע"א (42);  הש'
שבי' לח ע"ב

חמצין ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  39)

מ' מק' ח,  א ארץ ישראל ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  47)

ת' מק' ו,  א ארץ כותים ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  48)

ויקרא יא,  לו אך מעיין ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  51)

ספ' נה ע"ד שהוא ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  52)

הש' שבי' לו ע"א רבי יוסי ע"ז ה,  ד (מד ע"ד,  54)

מ' טה' ז,  ו בין כך ע"ז ה,  ו (מד ע"ד,  60)

הש' תר ער' ז,  יד החלוקה ע"ז ה,  ו (מד ע"ד,  61)

הש' ע"ז מד ע"ב (36) הוון ע"ז ה,  ז (מד ע"ד,  63)

הש' ע"ז מד ע"ב (36) מפישוט ע"ז ה,  ז (מה ע"א,  1)
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ע"ז מד ע"ב ולא כן ע"ז ה,  ז (מה ע"א,  1)

ת' ע"ז ה,  ו בשעת ע"ז ה,  ח (מה ע"א,  4)

ע"ז עז ע"א הש' מ' כת' ב,  ט בולשת ע"ז ה,  ח (מה ע"א,  10)

קד' ס ע"ב רבי בא ע"ז ה,  י (מה ע"א,  14)

הושע ו,  ח עקובה ע"ז ה,  י (מה ע"א,  21)

ערלה סב ע"ב חזקיה ע"ז ה,  יא (מה ע"א,  29)

מ' ערלה ב,  יא אחרון ע"ז ה,  יא (מה ע"א,  31)

ת' פס' ב,  א מאימתי ע"ז ה,  יא (מה ע"א,  42)

הש' ע"ז מא ע"ב (12) דבר ע"ז ה,  יא (מה ע"ב,  1)

הש' מ' קד' ב,  ט אילו ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  2)

הש' ס"ד צה (157) יין ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  2)

דברים יג,  יח ולא ידבק ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  3)

פס' כח ע"ג;  ערלה סב
ע"ד

מדר"י 281;  מדרשב"י
179

ממשמע ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  3)

שמות כא,  כח יסקל ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  3)

ע"ז כט ע"ב עגלה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  5)

במדבר כ,  ב שם ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  5)

דברים כא,  ד שם ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  5)

הש' ס"ד קג (161) הש' ויקרא יד,  ד מצורע ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  6)

דברים יד,  יא כל ציפור ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  6)

דברים יד,  יב וזה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  6)

במדבר ו,  יח ונתן ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  8)

קד' סג ע"א מדר"י 71;  מדרשב"י
43;  הש' ת' בכו' א,  יז

ופטר ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  9)

שמות יג,  יג עריפה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  9)

דברים כא,  ד עריפה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  9)

מדר"י 8:336 בשלשה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  10)

שמות כג,  יט;  שמות
לד,  כו;  דברים יד,  כא

לא תבשל ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  11)

קד' נז ע"ד ספ' יג ע"ג;  ספ' יג ע"ד
(7);  ס"ד 140 ( 7)

בעזרה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  11)

מדר"י 1:273 ואין ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  14)

הש' פס' כח ע"ג מדר"י 11:231;
מדרשב"י 6:214

נבילה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  15)

פס' כח ע"ג (19) מדר"י 18:29;
מדרשב"י 4:18;

מדרשב"י 14:38

בפסח ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  16)

הש' מדר"י 13:28 שמות יב,  יט כרת ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  16)
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הש' ערלה סג ע"א בצירוף ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  17)

מ' ערלה ג,  ב האורג ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  20)

הש' ערלה סג ע"א (39) אמר ליה ע"ז ה,  יב (מה ע"ב,  21)

הש' שבת ה ע"ד (27) רבי חמא ע"ז ה,  יג (מה ע"ב,  23)

ת' ע"ז ח,  א הגת ע"ז ה,  יד (מה ע"ב,  34)

הש' ב"ר 350 הש' ת' כלים ב"מ ה,
טו

פפיר ע"ז ה,  יד (מה ע"ב,  36)

ת' ע"ז ח,  ג היתה ע"ז ה,  יד (מה ע"ב,  37)

הש' ע"ז עה ע"א ת' ע"ז ח,  ג אמר ע"ז ה,  יד (מה ע"ב,  40)

ת' ע"ז ח,  ב הלוקח ע"ז ה,  טו (מה ע"ב,  45)

סז"ב 80:106 להטביל ע"ז ה,  טו (מה ע"ב,  48)

הש' שבת ה ע"א (62) יצא לחוץ ע"ז ה,  טו (מה ע"ב,  51)
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