
בבא קמא

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'

שמות כא, לו או נודע ב"ק א, א (ב ע"א, 21)

שמות כא, לג כי יפתח ב"ק א, א (ב ע"א, 22)

שמות כא, לד בעל הבור ב"ק א, א (ב ע"א, 22)

הש' ב"ק ג ע"ב המבעה ב"ק א, א (ב ע"א, 22)

שמות כה, ד כי יבער ב"ק א, א (ב ע"א, 22)

ב"ק ב ע"ב ושלח את ב"ק א, א (ב ע"א, 23)

ישעיה לב, כ משלחי רגל ב"ק א, א (ב ע"א, 23)

ישעיה ה, ה הסר מסוכתו ב"ק א, א (ב ע"א, 24)

ישעיה ה, ה פרץ גדרו ב"ק א, א (ב ע"א, 24)

שמות כב, ה כי תצא ב"ק א, א (ב ע"א, 25)

מ' ב"ק א, א ארבעה אבות ב"ק א, א (ב ע"א, 25)

ב"ק ד ע"ב ת' ב"ק ט, א (13:363) שלש' עשר ב"ק א, א (ב ע"א, 26)

הש' ב"ק ד ע"ב ניתני שלשה ב"ק א, א (ב ע"א, 29)

ב"ק ב ע"ב שבת ט ע"ד תולדות הקרן ב"ק א, א (ב ע"א, 30)

מכילתא 12:289 נגיחה נגיפה ב"ק א, א (ב ע"א, 30)

הש' מ' ב"ק פ"ג כל פירקא ב"ק א, א (ב ע"א, 32)

ב"ק ג ע"א; ב"ק יז
ע"ב

ת' ב"ק א, ו (24:346) בהמה שנכנסה ב"ק א, א (ב ע"א, 35)

ב"ק יט ע"ב ת' ב"ק א, ח (4:347) פרה שאכלה ב"ק א, א (ב ע"א, 38)

ב"ק ג ע"א ב"ק ב ע"ד (53) בשדרסה על ב"ק א, א (ב ע"ב, 2)

הש' ב"ק א, א (ב ע"ב, 9) רבי ירמיה ב"ק א, א (ב ע"ב, 4)

ב"ק ה ע"א (36) גד קטן ב"ק א, א (ב ע"ב, 8)

הש' ב"ק א, א (ב ע"ב, 4) רבי ירמיה ב"ק א, א (ב ע"ב, 9)

ספ' א ע"ד לא הרי ב"ק א, א (ב ע"ב, 16)

ויקרא טו, ד מושב ב"ק א, א (ב ע"ב, 16)

ספ' ב ע"א לא פרשת ב"ק א, א (ב ע"ב, 20)

ויקרא כד, א נירות ב"ק א, א (ב ע"ב, 20)

במדבר ה, א שילוח טמאין ב"ק א, א (ב ע"ב, 21)

ספ' כט ע"א; ספ' קג
ע"ב; ס"ב א (1)

שהן בצו ב"ק א, א (ב ע"ב, 23)

כת' מא ע"א; ב"ק י
ע"ב; ב"ק טו ע"א;

ב"ק נג ע"ב

ת' ב"ק א, א (3:346) מלמד שהבעלין ב"ק א, א (ב ע"ב, 25)

הש' מכילתא 289 דכתיב ב"ק א, א (ב ע"ב, 25)
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שמות כא, לו והמת יהיה ב"ק א, א (ב ע"ב, 25)

שמות כא, לד והמת יהיה ב"ק א, א (ב ע"ב, 26)

ת' ב"ק ו, יד (11:355) יצא אדם ב"ק א, א (ב ע"ב, 27)

מכילתא 3:297 מלמדת ב"ק א, א (ב ע"ב, 27)

ויקרא כד, טו ומכה בהמה ב"ק א, א (ב ע"ב, 29)

ב"ק י ע"ב ויקרא כד, טו מכה בהמה ב"ק א, א (ב ע"ב, 30)

ב"ק י ע"ב שמות כב, יב אם טרף ב"ק א, א (ב ע"ב, 30)

ב"ק יא ע"א אין שמין ב"ק א, א (ב ע"ב, 36)

קד' ס ע"ג רב יהודה ב"ק א, א (ב ע"ג, 2)

שמות כב, ג חיים שנים ב"ק א, א (ב ע"ג, 4)

ויקרא ה, כג והשיב את ב"ק א, א (ב ע"ג, 5)

הש' ב"ק ט ע"ב ת' ב"ק א, א (2:346) זה השור ב"ק א, ב (ב ע"ג, 6)

הש' ב"ק כג ע"א מקבל עליו ב"ק א, ב (ב ע"ג, 7)

ב"ק י ע"א; ב"ק נא
ע"א

ת' ב"ק ו, ח (32:354) חפר בור ב"ק א, ב (ב ע"ג, 10)

ב"ק נא ע"א ת' ב"ק ו, ט (33:354) חפר בור ב"ק א, ב (ב ע"ג, 12)

ב"ק נא ע"א ת' ב"ק ו, ט (1:355) חפר זה ב"ק א, ב (ב ע"ג, 15)

ת' ב"ק ו, יב (5:355) כמה שיעורן ב"ק א, ב (ב ע"ג, 16)

הש' מ' קד' א, ו בהן מעילה ב"ק א, ב (ב ע"ג, 19)

ויקרא ה, כא ומעלה מעל ב"ק א, ב (ב ע"ג, 20)

ב"ק יב ע"ב; ב"ק יג
ע"א

ספ' כז ע"ד רבי יוסי ב"ק א, ב (ב ע"ג, 20)

שבו' לז ע"ב ספ' כז ע"ד רבי שמעון ב"ק א, ב (ב ע"ג, 23)

ויקרא ה, כא וכחש ב"ק א, ב (ב ע"ג, 25)

ב"ק יג ע"ב ת' ב"ק א, א (5:346) פרט לשור ב"ק א, ב (ב ע"ג, 28)

ב"ק יג ע"ב ת' ב"ק א, א (5:346) ולא נכסי ב"ק א, ב (ב ע"ג, 29)

ת' ב"ק א, א (7:346) נוהגין הן ב"ק א, ב (ב ע"ג, 30)

ב"ק יג ע"ב ת' ב"ק א, א (8:346) שומר חנם ב"ק א, ב (ב ע"ג, 33)

שמות כב, ד מיטב שדהו ב"ק א, ב (ב ע"ג, 38)

שמות כב, ד ובער בשדה ב"ק א, ב (ב ע"ג, 39)

ב"ק יד ע"א ת' ב"ק א, ט (9:347) ארבעה כללות ב"ק א, ב (ב ע"ג, 41)

ב"ק יד ע"ב ת' ב"ק א, ב (11:346) אין אומרים ב"ק א, ג (ב ע"ג, 48)

ת' ב"ק א, ב (12:346) מלמד שאין ב"ק א, ג (ב ע"ג, 49)

ת' ב"ק א, ב (13:346) שאין שמין ב"ק א, ג (ב ע"ג, 51)

ת' ב"ק א, ג (15:346) ונשים בכלל ב"ק א, ג (ב ע"ג, 53)
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הש' שמות כא, לג האיש ב"ק א, ג (ב ע"ג, 53)

ב"ק טו ע"א הש' מכילתא 269 רבי ישמעאל ב"ק א, ג (ב ע"ג, 54)

שמות כא, א אלה המשפטי' ב"ק א, ג (ב ע"ג, 54)

ב"ק טו ע"א משלמין חצי ב"ק א, ג (ב ע"ג, 55)

ב"ק טו ע"ב ב"ק ג ע"א רבי יוחנן ב"ק א, ד (ב ע"ג, 57)

מ' ב"ק ב, ה נזק שלם ב"ק א, ד (ב ע"ג, 57)

ב"ק טז ע"א ת' ב"ק א, ד (17:346) רבי מאיר ב"ק א, ה (ב ע"ג, 59)

הש' ב"ק יט ע"ב כל דבר ב"ק ב, א (ב ע"ד, 40)

הש' ב"ק יח ע"ב מהו שתקבל ב"ק ב, א (ב ע"ד, 41)

ב"ק מד ע"א ת' ב"ק ד, ו
(16:352); הש' מ'

ב"ק ד, ו

שור שמתחכך ב"ק ב, א (ב ע"ד, 43)

הש' מ' ב"ק ד, ה כופר בתם ב"ק ב, א (ב ע"ד, 44)

ב"ק יח ע"ב הטילה גללי' ב"ק ב, א (ב ע"ד, 46)

ב"ק יט ע"ב רבי הושעיה ב"ק ב, א (ב ע"ד, 48)

הש' ב"ק ב ע"ב (2) דרסה על ב"ק ב, א (ב ע"ד, 53)

ב"ק יט ע"ב רב הונא ב"ק ב, ב (ב ע"ד, 60)

ב"ק יז ע"ב ת' ב"ק ב, א (21:347) תרנוגלין ב"ק ב, ב (ב ע"ד, 61)

ת' ב"ק ב, א (24:347) תרנוגלין ב"ק ב, ב (ג ע"א, 2)

ב"ק יז ע"ב תרנגול הפורח ב"ק ב, ב (ג ע"א, 4)

שבת ה ע"א נפח בכלים ב"ק ב, ב (ג ע"א, 6)

ב"ק כ ע"א על הראשונה ב"ק ב, ג (ג ע"א, 7)

ב"ק כ ע"א עמדה ואכלה ב"ק ב, ג (ג ע"א, 9)

ב"ק כ ע"א; ב"ק כד
ע"ב

בעטה מהלכת ב"ק ב, ג (ג ע"א, 10)

ב"ק כא ע"א עקמה צוארה ב"ק ב, ד (ג ע"א, 19)

מ' ב"ק ב, ד מפתח החנות ב"ק ב, ד (ג ע"א, 20)

ב"ק כ ע"א אכלה שעורים ב"ק ב, ד (ג ע"א, 23)

ת' ב"ק א, ז לפיכך ב"ק ב, ד (ג ע"א, 24)

ב"ק כ ע"א היתה קופתו ב"ק ב, ד (ג ע"א, 25)

ב"ק כ ע"א סוג שנתון ב"ק ב, ד (ג ע"א, 27)

הש' ב"ק כא ע"ב אית תניי ב"ק ב, ה (ג ע"א, 29)

ת' ב"ק ב, א (27:347) שנפלו ב"ק ב, ה (ג ע"א, 29)

ב"ק כב ע"א כלב שנטל ב"ק ב, ה (ג ע"א, 30)

תר' מד ע"ד; כת' כז ע"ג ר' יצחק ב"ק ב, ה (ג ע"א, 32)
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ב"ק כב ע"ב; ב"ק
מג ע"ב

מ' ב"ק ו, ה היה גדי ב"ק ב, ה (ג ע"א, 33)

גט' מז ע"א תשלומין ב"ק ב, ה (ג ע"א, 35)

מ' ב"ק ג, י שורו שהדליק ב"ק ב, ה (ג ע"א, 36)

ב"ק כג ע"ב מה טעמא ב"ק ב, ו (ג ע"א, 41)

שמות כא, לו מתמול שלשום ב"ק ב, ו (ג ע"א, 41)

ב"ק ד ע"ב יצא ביום ב"ק ב, ו (ג ע"א, 43)

הש' נדה סח ע"א נידה שבדקה ב"ק ב, ו (ג ע"א, 47)

ב"ק כד ע"א הלכ' כרבי ב"ק ב, ו (ג ע"א, 51)

שמות כא, לו מתמול שלשום ב"ק ב, ו (ג ע"א, 53)

ב"ק כז ע"ב ב"ק ג ע"ד (27); ב"ק ג
ע"ד (38); מכות לא ע"ג

בממלא ב"ק ג, א (ג ע"ב, 53)

ב"ק כח ע"א ת' ב"ק ג, ו (22:350) שור שעלה ב"ק ג, א (ג ע"ב, 60)

הש' ת' יב' ד, ד
(16:11)

ראה אמת ב"ק ג, א (ג ע"ג, 5)

ב"ק נג ע"א ת' ב"ק ו, א (16:354) שור שדחף ב"ק ג, א (ג ע"ג, 12)

הש' ב"ק כח ע"ב ת' ב"ק ו, יד (13:355) ואם בדרך ב"ק ג, א (ג ע"ג, 22)

ב"ק כט ע"א בשעת נפילה ב"ק ג, ב (ג ע"ג, 24)

הש' ת' ב"ק ב, ד
(10:348)

מודין חכמים ב"ק ג, ב (ג ע"ג, 28)

ת' ב"ק י, כז (9:369) שעל מנת ב"ק ג, ב (ג ע"ג, 30)

ב"ק כח ע"א; ב"ק ל
ע"א

בשנחבט בקרקעו ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 35)

ת' ב"ק ו, יד (13:355) בור של נזקין ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 36)

ב"ק ל ע"א המצניע את ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 36)

ב"ק ל ע"א הש' ת' ב, ה (16:348) במפריח ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 40)

הש' ב"ק נ ע"א ב"ק ה ע"א הש' ת' ב"ק ו, ד
(25:354)

כרבי יוסי ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 41)

מ' ב"מ י, ד נתנו לו ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 45)

ב"מ יב ע"ג וכמה הוא ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 46)

ת' ב"מ יא, ז
(12:395)

שלשים יום ב"ק ג, ג (ג ע"ג, 46)

ב"ק ל ע"ב במה זכן ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 47)

ב"ק כט ע"ב דמאי כג ע"ג חזקיה אמר ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 48)

קד' ס ע"ד אלא המטלטלין ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 49)

ב"ב פו ע"א נראין דברים ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 50)

שבת צא ע"ב; כת'
לא ע"א; ב"ב פו

ע"א; סנ' עב ע"א

ת' ב"ק ט, יט הגונב כיס ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 53)
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ת' ט, יט (4 365) אם היה ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 58)

מ' כר' ג, ד יש אוכל ב"ק ג, ד (ג ע"ג, 62)

חו' קא ע"ב ספ' ק ע"א; ת' כר' ב,
טז (34:564)

מניין ליום ב"ק ג, ד (ג ע"ד, 3)

ויקרא כג, ג שבת היא ב"ק ג, ד (ג ע"ד, 5)

ויקרא כג, כז יום הכיפורים ב"ק ג, ד (ג ע"ד, 5)

ב"ק לא ע"א מהו שיתן ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 7)

ב"ק לא ע"א ת' ב"ק ב, ח (29:348) הקדרי' המהלכים ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 9)

ת' ב"ק ב, ט (32:348) חמרים שהיו ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 13)

ת' ב"ק ב, ד (10:348) חמורים שהיו ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 18)

סנ' לב ע"ב היה אחד ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 19)

ת' ב"ק ב, ט (3:349) חמשה שישבו ב"ק ג, ה (ג ע"ד, 25)

ב"ק ג ע"ב (53); ב"ק ג
ע"ד (38); מכות לא ע"ג

לא כן ב"ק ג, ו (ג ע"ד, 27)

ב"ק לב ע"א ת' ב"ק ב, יא
(11:349)

יוסי הבבלי ב"ק ג, ז (ג ע"ד, 29)

פס' קיג ע"ב; יומא
נב ע"ב

הוא יוסי ב"ק ג, ז (ג ע"ד, 31)

סוטה מט ע"א סוטה כד ע"ג ת' סוטה טו, ה ולמה נקרא ב"ק ג, ז (ג ע"ד, 31)

ב"ק לב ע"ב מכות לא ע"ג הש' ת' ב"ק ו, כז
(32:356)

אמר ר' יוסי ב"ק ג, ח (ג ע"ד, 32)

ת' ב"ק ו, כז (2:357) פטור ב"ק ג, ח (ג ע"ד, 34)

ב"ב פד ע"ב נדרים לט ע"א ר' יוחנן ב"ק ג, ח (ג ע"ד, 37)

הש' ב"ק מח ע"ב וחייבין זה ב"ק ג, ח (ג ע"ד, 38)

ב"ק ג ע"ב (53); ב"ק ג
ע"ד (27)

ולא כן ב"ק ג, ח (ג ע"ד, 38)

שבת קו ע"א; ב"ק
לד ע"ב

שבת ה ע"א, ער' כו ע"ג;
פס' לג ע"ב

ת' שבת ח, ד (6:30) כל המקלקלין ב"ק ג, ט (ג ע"ד, 41)

ת' ב"ק ג, ג (32:349) שור שוה ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 44)

ת' ב"ק ג, ו (12:350) שור שוה ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 46)

ב"ק לד ע"א שור שוה ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 48)

ת' ב"ק ג, ו (17:350) השביח המזיק ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 51)

שמות כא, לה ומכרו את ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 53)

שמות כא, לה וגם את המת ב"ק ג, יא (ג ע"ד, 53)

ת' ב"ק ג, ז (15:351) שנים שזרקו ב"ק ג, יב (ג ע"ד, 56)

ב"ק ד ע"ג רבי לעזר ב"ק ד, א (ד ע"א, 41)

מ' כת' י, ד וכן שלשה ב"ק ד, א (ד ע"א, 50)

ת' כת' י, ד (13:91) שלשה שהטילו ב"ק ד, א (ד ע"א, 57)
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כת' לג ע"ד האחרון נוטל ב"ק ד, א (ד ע"א, 64)

ב"ק ג ע"א נגיחה ב"ק ד, ב (ד ע"ב, 8)

ו"ר רעד:1; דבר"ל עקב
(71); תנ"ב שמיני י (28)

רב אמר ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 19)

חבקוק ג, ו ראה ויתר ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 19)

דברים לג, ב הופיע מהר ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 20)

ת' ב"ק ד, ב (26:351) שור של גוי ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 22)

ס"ד שמד (401) מעשה ששילח ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 24)

מ' ע"ז ב, א בת ישר' ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 27)

ס"ד שמד (1:401) גזילו של ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 29)

ת' ב"ק י, טו (2:368);
הש' ספ' קי ע"ב

גזילות נכרי ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 30)

ס"ד שמד (1:401) בדבר הזה ב"ק ד, ג (ד ע"ב, 31)

ת' ב"ק ד, ה (16:353) שאלו בחזקת ב"ק ד, ה (ד ע"ב, 36)

ת' ב"ק ד, ה (18:353) המית בפני ב"ק ד, ה (ד ע"ב, 40)

גט' מז ע"א הש' ת' תר' א, יא
(39:109)

רבי יוחנן ב"ק ד, ה (ד ע"ב, 42)

מ' ב"ק ה, ד מעמידין להם ב"ק ד, ה (ד ע"ב, 45)

מ' גט' ה, ד אפיטרופוס ב"ק ד, ה (ד ע"ב, 50)

שמות כא, כח ובעל השור ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 55)

מ' ב"ק ד, ו בנתכוין להרוג ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 57)

ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 60) האדם ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 58)

שמות כא, כח ובעל השור ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 61)

שמות כא, ל אם כופר ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 62)

שמות כא, לב השור יסקל ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 64)

שמות כא, כט השור יסקל ב"ק ד, ו (ד ע"ב, 64)

שמות כא, ח סקול יסקל ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 1)

שמות כא, כח בתם ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 5)

שמות כא, כט-ל לכופר ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 5)

הש' מדרשב"י 183 שמות כא, לא-לב לנזקין ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 5)

שמות כא, כח ובעל השור ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 6)

שמות כא, כח ובעל השור ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 9)

נזיר נח ע"א; סנ' כז ע"א ולית כתיב ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 15)

שמות כא, יח כי ינצו ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 15)

שמות כא, כא כי יריבון ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 15)
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מדרשב"י 2:176 והלא היא ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 16)

ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 5) לנזקי העבד ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 18)

שמות כח, לא או בן ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 19)

שמות כח, לב ואם עבד ב"ק ד, ו (ד ע"ג, 19)

ויקרא כא, יז ואיש כי יכה ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 21)

ספ' קד ע"ד להביא ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 22)

שמות כא, כט והמית איש ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 23)

מדרשב"י 17:181 מה האיש ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 24)

ביכ' סד ע"א; כת' לב ע"ב ואין הבעל ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 24)

ב"ק מב ע"ב שנו ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 26)

שבי' לו ע"א המוכר שור ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 26)

הש' ת' ב"ק ה, ז
(25:353)

מקח טעות ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 26)

שמות כא, ל ונתן פדיון ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 27)

מדר"י 285 אית תניי ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 27)

מדרשב"י 17:169 הכהו הראשון ב"ק ד, ז (ד ע"ג, 28)

ת' ב"ק ד, ו (21:352) דרבי יודן ב"ק ד, ח (ד ע"ג, 33)

שמות כא, כט והועד בבעליו ב"ק ד, ח (ד ע"ג, 33)

ת' ב"ק ד, ו (18:352) לעניין נזקין ב"ק ד, ח (ד ע"ג, 34)

ת' ב"ק ד, ו (18:352) הכל מודין ב"ק ד, ח (ד ע"ג, 35)

ת' ב"ק ד, ו (18:352) לעניין נזקין ב"ק ד, ח (ד ע"ג, 38)

סנ' כג ע"ב; סנ' כט ע"ד שור שהיה ב"ק ד, ט (ד ע"ג, 39)

הש' גט' מה ע"ד זכה עצמו ב"ק ד, ט (ד ע"ג, 42)

שבו' לח ע"ג רבי לעזר ב"ק ד, י (ד ע"ג, 48)

כת' כו ע"א וכי כל ב"ק ה, א (ד ע"ד, 33)

ת' ב"ק ג, ו (25:350) רבי אחא ב"ק ה, א (ד ע"ד, 36)

ת' ב"ק ה, י (3:354) הכניס קדירותיו ב"ק ה, ג (ד ע"ד, 47)

ת' ב"ק ה, יא (4:354) הכניס פירותיו ב"ק ה, ד (ד ע"ד, 50)

ת' ב"ק ה, ט
(32:353)

הכניס שור ב"ק ה, ה (ד ע"ד, 53)

מ' ב"ק ו, ג המגדיש בתוך ב"ק ה, ה (ד ע"ד, 60)

ב"ק ה ע"ב גדישים בשדה ב"ק ה, ה (ד ע"ד, 60)

מ' ב"ק ה, ו אדם שהיה ב"ק ה, ו (ה ע"א, 2)

מדר"י 275 כתיב ב"ק ה, ו (ה ע"א, 4)

שמות כא, כב כי ינצו ב"ק ה, ו (ה ע"א, 4)
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מדר"י 276 כאשר יושת ב"ק ה, ו (ה ע"א, 7)

שמות כא, כב בעל ב"ק ה, ו (ה ע"א, 10)

שמות כא, לג כי יפתח ב"ק ה, ז (ה ע"א, 13)

ב"ק ג ע"ג רבי יוסי ב"ק ה, ז (ה ע"א, 18)

ב"ק ב ע"ג (15) זה י' ב"ק ה, ט (ה ע"א, 23)

מ' ב"ב ג, ח כדי שתהא ב"ק ה, ט (ה ע"א, 27)

ת' ב"ק ו, יג (8:355);
מדר"י 289

לתוכו בין ב"ק ה, ט (ה ע"א, 28)

שמות כא, לג ונפל שמה ב"ק ה, ט (ה ע"א, 35)

מדר"י 16:288 שור ולא ב"ק ה, ט (ה ע"א, 35)

ב"ק ד ע"ב (33) שור והוא ב"ק ה, ט (ה ע"א, 37)

שמות כא, לג ונפל שמה ב"ק ה, י (ה ע"א, 39)

שמות יט, יג להפרשת ב"ק ה, י (ה ע"א, 39)

שמות כב, ג משור עד ב"ק ה, י (ה ע"א, 40)

דברים כב, א השב תשיבם ב"ק ה, י (ה ע"א, 40)

שמות כג, ה עזוב תעזוב ב"ק ה, י (ה ע"א, 41)

דברים כה, ד לא תחסום ב"ק ה, י (ה ע"א, 41)

ויקרא יט, יט בהמתך לא ב"ק ה, י (ה ע"א, 41)

שמות כג, יב למען ינוח ב"ק ה, י (ה ע"א, 42)

כל' לא ע"ג שמואל אמר ב"ק ה, י (ה ע"א, 42)

ת' כל' א, ח (19:204) שור עם ב"ק ה, י (ה ע"א, 44)

כל' כז ע"א ריש לקיש ב"ק ה, י (ה ע"א, 44)

ת' כל' א, ז (17:204) תרנגול עם ב"ק ה, י (ה ע"א, 46)

הש' ב"ק ד ע"ג (44) במחלוקת ב"ק ו, א (ה ע"ב, 24)

ת' ב"מ יא, ז
(10:395)

נפל כותלו ב"ק ו, א (ה ע"ב, 30)

ת' שבו' ג, א-ב
(11:449)

רבי יהושע ב"ק ו, א (ה ע"ב, 32)

ת' ב"ק ו, כ (4:356) רועה שמסר ב"ק ו, ב (ה ע"ב, 39)

ת' ב"ק ו, כא
(10:356)

אין שמין ב"ק ו, ב (ה ע"ב, 53)

ב"ק ד ע"ד ר' יצחק ב"ק ו, ג (ה ע"ב, 62)

הש' ת' ב"ק ו, כב
(16:356)

וניבה ב"ק ו, ד (ה ע"ג, 5)

שמות ג, ב בלבת אש ב"ק ו, ד (ה ע"ג, 6)

ירמיה כ, ט והיה בליבי ב"ק ו, ד (ה ע"ג, 6)

מדרשב"י 22:197 מה קוצי' ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 9)
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שמות כב, ה גדיש ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 10)

שמות כב, ה קמה ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 12)

שמות כב, ה או השדה ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 13)

מ' ב"ק ה, ה משלם ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 14)

הש' ב"ק סא ע"א אמר רב ב"ק ו, ה (ה ע"ג, 17)

ת' ב"ק ו, כב
(18:356)

המדליק ב"ק ו, ו (ה ע"ג, 19)

ת' ב"ק ו, כג (24:356) עברה נהר ב"ק ו, ו (ה ע"ג, 25)

ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 30) רבי אבהו ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 26)

פאה יט ע"ד מחלפה שיטת ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 27)

מ' פאה ו, י פרט לטמון ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 28)

סוטה כג ע"ג מחלפה שיטת ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 29)

ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 26) רבי אבהו ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 30)

ת' ב"ק ו, כד
(28:356)

היה גדיש ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 32)

שבו' לז ע"ד כהדא חד ב"ק ו, ז (ה ע"ג, 34)

ת' ב"ק ו, כח 6:357) רבי יודן ב"ק ו, ח (ה ע"ג, 48)

סוכה נג ע"ג (27) כגון אילו ב"ק ו, ח (ה ע"ג, 49)

שמות כב, ג אם המצא ב"ק ז, א (ה ע"ד, 31)

הש' מדרשב"י 195 אין לי ב"ק ז, א (ה ע"ד, 32)

שמות כב, ג שור ב"ק ז, א (ה ע"ד, 32)

שמות כב, ג חיים ב"ק ז, א (ה ע"ד, 33)

שמות כב, ג הגניבה ב"ק ז, א (ה ע"ד, 34)

שמות כב, ו וגונב מבית ב"ק ז, א (ה ע"ד, 38)

ב"ק ו ע"א (2); תר' מד
ע"א; תר' מד ע"ג; שבת

יג ע"ב; כת' כז ע"ב; שבו'
לד ע"ב

ולא כן ב"ק ז, ב (ה ע"ד, 45)

תר' מד ע"ג; כת' כז ע"ב רבי בון ב"ק ז, ב (ה ע"ד, 46)

דברים כה, ב כדי רשעתו ב"ק ז, ב (ה ע"ד, 47)

מכות לא ע"א שני דברים ב"ק ז, ב (ה ע"ד, 47)

ב"ב יד ע"א רבי זעירא ב"ק ז, ד (ה ע"ד, 56)

הש' ת' מכות ה, יד
(1:445)

רבי יוסי ב"ק ז, ד (ה ע"ד, 57)

ת' ב"ב ב, ט (8:408) הן היו ב"ק ז, ד (ה ע"ד, 63)

ב"ק ז, ב (ה ע"ד, 45);
תר' מד ע"א; תר' מד

ע"ג; שבת יג ע"ב; כת' כז
ע"ב; שבו' לד ע"ב

לא כן ב"ק ז, ה (ו ע"א, 2)
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מ' ב"ק ז, ה גנב והקדיש ב"ק ז, ה (ו ע"א, 7)

ת' ב"ק ז, יח (4:360) מכרה חוץ ב"ק ז, ז (ו ע"א, 17)

פס' ל ע"ד; ע"ז לט ע"ד;
ק"ר א, יג (ה ע"ד)

רבי בא ב"ק ז, י (ו ע"א, 24)

חג' עט ע"ד אין מגדלין ב"ק ז, י (ו ע"א, 25)

תהילים קכב, ג ירושלים ב"ק ז, י (ו ע"א, 27)

שבי' לז ע"ג כתיב ב"ק ז, י (ו ע"א, 27)

ויקרא יא, ח טמאים הם ב"ק ז, י (ו ע"א, 27)

ויקרא יא, לה וטמאים יהיו ב"ק ז, י (ו ע"א, 28)

איוב ו, יד למס מרעהו ב"ק ז, י (ו ע"א, 32)

הש' מ' ב"ב ב, ה נ' אמה ב"ק ז, י (ו ע"א, 33)

גט' מה ע"ד והעדים שאמרו ב"ק ח, ה (ו ע"ב, 58)

כת' ל ע"א רבי לא ב"ק ח, ה (ו ע"ב, 61)

דמ' כא ע"ד (49) רבי יוחנן ב"ק ח, ה (ו ע"ג, 2)

כת' כח ע"ד חד אמר ב"ק ח, ח (ו ע"ג, 11)

הש' שבו' לז ע"ב (19) המבייש את ב"ק ח, ח (ו ע"ג, 15)

שבו' לה ע"ד רבי אבהו ב"ק ח, ח (ו ע"ג, 15)

ת' ב"ק ט, ל (6:366) רבי יודה ב"ק ח, י (ו ע"ג, 19)

דברים יג, יח ונתן לך ב"ק ח, י (ו ע"ג, 19)

יומא מה ע"ג רב אמר ב"ק ח, י (ו ע"ג, 21)

איוב לג, כז ישור על ב"ק ח, י (ו ע"ג, 22)

איוב לג, כח פדה ב"ק ח, י (ו ע"ג, 23)

ת' ב"ק ט, לב
(19:366)

האומר סימא ב"ק ח, יא (ו ע"ג, 25)

ת' ב"ק ט, לג
(20:366)

ישראל שאנסוהו ב"ק ח, יא (ו ע"ג, 29)

ת' ב"ק י, ב (25:366) גזל שלח ב"ק ט, א (ו ע"ד, 24)

גט' מז ע"א ת' ב"ק י, ה (3:367) גזל מריש ב"ק ט, א (ו ע"ד, 26)

ת' ב"ק י, ז (7:367) ירד לחרבה ב"ק ט, א (ו ע"ד, 27)

ת' ב"ק י, ד (3:367) והגנב לעולם ב"ק ט, א (ו ע"ד, 39)

גט' מז ע"א רבי יודן ב"ק ט, ג (ו ע"ד, 48)

מ' ב"ק ט, ג תרומה ב"ק ט, ג (ו ע"ד, 50)

דמאי כה ע"ד ת' ב"מ ד, יט
(23:380)

הנותן מעות ב"ק ט, ה (ז ע"א, 1)

מ' ערכ' ו, ה אחד המקדיש ב"ק ט, ה (ז ע"א, 10)

ב"ק י, י (ז ע"ג, 30) ת' ב"ק יא, א (4:370) אין מקבלים ב"ק ט, יא (ז ע"א, 20)
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נד' לט ע"ב רבי ירמיה ב"ק ט, יד (ז ע"א, 27)

הש' מכות לא ע"ב (11) חמי היך ב"ק ט, יד (ז ע"א, 27)

מ' ב"ק ט, יד האומר לבנו ב"ק ט, יד (ז ע"א, 27)

ת' ב"ק י, טז-יז
(6:368)

דרבי יוסי ב"ק ט, טו (ז ע"א, 34)

במדבר ה, ח ואם אין ב"ק ט, טו (ז ע"א, 36)

ת' ב"ק י, יז (8:368) הטעון כפרה ב"ק ט, טו (ז ע"א, 36)

במדבר ה, ח ואם אין ב"ק ט, טו (ז ע"א, 39)

ת' ב"מ ה, כה
(12:383)

ישראל שלווה ב"ק י, א (ז ע"ב, 32)

איוב כז, יז יכין וצדיק ב"ק י, א (ז ע"ב, 34)

ב"מ ח ע"א; גט' מה ע"א;
גט' מח ע"א

רב אמר ב"ק י, א (ז ע"ב, 37)

תר' מד ע"ד גזל טלית ב"ק י, א (ז ע"ב, 43)

ת' ב"ק י, כב
(24:368)

נתחלפו כליו ב"ק י, א (ז ע"ב, 45)

ת' ב"ק י, כא
(20:368)

הגוזל ומאכיל ב"ק י, א (ז ע"ב, 51)

שק' נ ע"ג ת' ב"מ ב, ב (18:373) המציל ב"ק י, ב (ז ע"ב, 60)

כת' כז ע"א רבי חיננא ב"ק י, ב (ז ע"ב, 61)

ת' ב"ק י, יז (8:369) ר' ישמעאל ב"ק י, ב (ז ע"ב, 63)

ת' ב"ק י, כח
(10:369)

שנים במדבר ב"ק י, ד (ז ע"ג, 7)

ת' ב"ק י, כט
(13:369)

פועל ועני ב"ק י, ד (ז ע"ג, 9)

כת' לה ע"ד רבי יוחנן ב"ק י, ו (ז ע"ג, 15)

כל' לא ע"א וש"נ אין הקרקע ב"ק י, ו (ז ע"ג, 16)

נד' לח ע"ג ר' יהושע ב"ק י, ו (ז ע"ג, 18)

הש' שבו' לז ע"ב (54) רב הונא ב"ק י, ח (ז ע"ג, 23)

קד' ס ע"ב; ב"ב יג ע"ד מהו כגון ב"ק י, ט (ז ע"ג, 28)

ב"ק ט, יא (ז ע"א, 20) ת' ב"ק יא, א (4:370) אין מקבלים ב"ק י, י (ז ע"ג, 30)
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