
ברכות

בבלימקבילותספ'  תנאיםמקראתח'  ציטוטמקום בירו'
מ' בר' א, אמשעה שהכהניםבר' א, א (ב ע"א, 23)

בר' ב ע"בת' בר' א, א (1:1)משעה שדרךבר' א, א (ב ע"א, 25)

בר' א, א (ב ע"ב, 2)הקורא קודםבר' א, א (ב ע"א, 30)

בר' כא ע"אבר' ד, ד (ח ע"ב, 2)ספק התפללבר' א, א (ב ע"א, 34)

בר' ד, ד (ח ע"ב, 1);ולואי שיתפללבר' א, א (ב ע"ב, 1)
שבת א, ב (ג ע"א,

63); סופ' י, ו
(38:216); תנ"ב מקץ

יא (7:196)

בר' כא ע"א; פס' נד ע"ב

בר' א, א (ב ע"א, 30)הקורא קודםבר' א, א (ב ע"ב, 2)

בר' כא ע"אספק קראבר' א, א (ב ע"ב, 3)

בר' ב ע"ב; הש' מג' כ ע"בת' בר' א, א (3:1)סימן לדברבר' א, א (ב ע"ב, 4)

נחמיה ד, טוואנחנו עושיםבר' א, א (ב ע"ב, 5)

נחמיה ד, טזוהיה לנובר' א, א (ב ע"ב, 6)

שבת לה ע"בכוכב אחדבר' א, א (ב ע"ב, 8)

נחמיה ד, טועד צאתבר' א, א (ב ע"ב, 8)

הש' שבת לד ע"בכל זמןבר' א, א (ב ע"ב, 24)

שבת לה ע"אאדם עומדבר' א, א (ב ע"ב, 30)

שבת לד ע"במשתשקע החמהבר' א, א (ב ע"ב, 34)

מ' זבים א, וראה אחתבר' א, א (ב ע"ג, 3)

בראשית יט, כגהשמש יצאבר' א, א (ב ע"ג, 11)

ויקרא כב, זובא השמשבר' א, א (ב ע"ג, 11)

בראשית מד, גהבקר אורבר' א, א (ב ע"ג, 13)

שמות טז, כאבבקר בבקרבר' א, א (ב ע"ג, 14)

מדר"י, בא, ו (2:19)ליתן תחוםבר' א, א (ב ע"ג, 14)

בר' י ע"בזהו שעומדבר' א, א (ב ע"ג, 19)

שמות כ, כגלא תעלהבר' א, א (ב ע"ג, 21)

ב"ר סה, כא (2:738);כמלאכיםבר' א, א (ב ע"ג, 22)
מת"ה א, ב (2); ר"ר
א, א; ש"ר מג, ד (עב

ע"ג)

יחזקאל א, זורגליהםבר' א, א (ב ע"ג, 22)

דניאל ז, טזקרבת עלבר' א, א (ב ע"ג, 23)

תהילים קג, כברכו אתבר' א, א (ב ע"ג, 25)

תהילים קג, כאברכו אתבר' א, א (ב ע"ג, 25)
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תהילים קג, כבברכו ה'בר' א, א (ב ע"ג, 26)

תהילים קלד, אשיר המעלותבר' א, א (ב ע"ג, 26)

תהילים קלד, בשאו ידיכםבר' א, א (ב ע"ג, 27)

תהילים קלד, גיברכך ה'בר' א, א (ב ע"ג, 28)

יומא ג, ב (מ ע"א,מאיילת שחרבר' א, א (ב ע"ג, 29)
26); ב"ר נ, י (6:525)

בראשית יט, טווכמו השחרבר' א, א (ב ע"ג, 31)

בראשית יט, כגהשמש יצאבר' א, א (ב ע"ג, 32)

יומא ג, ב (מ ע"ב,רבי חייאבר' א, א (ב ע"ג, 37)
37); שהש"ר ו, י, א

(לד ע"ד, 1); אס"ר י,
יד (טו ע"ג, 11);

מת"ה כב, יג
(6:187); ימ"ת, כב,
יא (37:147); ילק"ש

תהילים, תרפ"ה (898
ע"א, 4); ב"מ ח"א מ'
ירושלמי על מג"א;
הש' מת"ה יח, לו

(15:162)  שהש"ז ו,
י (23:33)

פס' >צד ע"א<?>

מיכה ז, חכי אשבבר' א, א (ב ע"ג, 40)

אסתר ב, כאומרדכי יושבבר' א, א (ב ע"ג, 41)

אסתר ו, יאויקח המןבר' א, א (ב ע"ג, 41)

אסתר ו, יבוישב מרדכיבר' א, א (ב ע"ג, 42)

אסתר ח, טוומרדכי יצאבר' א, א (ב ע"ג, 42)

אסתר ח, טזליהודיםבר' א, א (ב ע"ג, 43)

פס' צד ע"אשעוביובר' א, א (ב ע"ג, 46)

ב"ר ד, ה (4:29)וכשם שעוביובר' א, א (ב ע"ג, 46)

ישעיה מ, כבהיושב עלבר' א, א (ב ע"ג, 48)

איוב כב, ידוחוג שמיםבר' א, א (ב ע"ג, 48)

משלי ח, כזבחוקו חוגבר' א, א (ב ע"ג, 49)

ב"ר טו, ו (7:138);עץ חייםבר' א, א (ב ע"ג, 49)
שהש"ר ו, ט, ג (לד

ע"ב, 31); שהש"ז א,
ד (10:2); מת"ה א,
יט (11:18); ילק"ש

בראשית, כ, טו
(1:70); פס"ר ה (יד

ע"ב)

תהילים א, גוהיה כעץבר' א, א (ב ע"ג, 51)

פס' צד ע"א; תע' י ע"אב"ר טו, ב (6:136)וגן אחדבר' א, א (ב ע"ג, 52)
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ב"ר טו, ב (1:137);תמצית כורבר' א, א (ב ע"ג, 53)

שהש"ר ו, ט (לד ע"ג,
2); הש' תנ"ו, וארא
יד ; ו, כי תצא ט ;
משנת ר"א (351)

פס' צד ע"א; תע' י ע"א

דברים יא, כאכימי השמיםבר' א, א (ב ע"ג, 55)

בר' ט, א (יג ע"א,וכשם שביןבר' א, א (ב ע"ג, 55)
19); ב"ר ו, ו (8:45);
מת"ה ד, ג (4:43);

תנ"ב תרומה ח
(1:93); מת"ה יח, טז
(145); תנ"ו תרומה ט

(281)

פס' צד ע"ב; חג' יג ע"א

בראשית א, ויהי רקיעבר' א, א (ב ע"ג, 58)

ב"ר ד, ב (3:26); ב"רלחים היובר' א, א (ב ע"ג, 58)
ד, ז (10:31)

שמות לט, גוירקעובר' א, א (ב ע"ג, 61)

ב"ר ד, ה (6:29)עוביו שלבר' א, א (ב ע"ג, 61)

איוב לז, יחתרקיע עמובר' א, א (ב ע"ג, 63)

ב"ר יב, יג (3:111);בנוהגבר' א, א (ב ע"ד, 1)
ילק"ש בראשית יט

(19:59)

ישעיה מ, כבוימתחםבר' א, א (ב ע"ד, 2)

בראשית ב, אגויכולובר' א, א (ב ע"ד, 5)

בראשית ב, דאלה תולדותבר' א, א (ב ע"ד, 7)

בראשית ב, דאלה תולדותבר' א, א (ב ע"ד, 8)

איכ"ר ב, יטת' בר' א, א (7:1)רבי אומרבר' א, א (ב ע"ד, 9)
(17:120); מד"ש ג, א

(52)

בר' ג ע"ב

בר' ז ע"א; ע"ז ד ע"אהרגע אחדבר' א, א (ב ע"ד, 13)

שופטים ז, יטראש האשמורתבר' א, א (ב ע"ד, 14)

תהילים קיט, סבחצות לילהבר' א, א (ב ע"ד, 15)

תהילים קיט, קמחקדמו עיניבר' א, א (ב ע"ד, 16)

פד"כ ו, ד (12:124);הוא שדודבר' א, א (ב ע"ד, 22)
איכ"ר ב, יט

(10:121); מת"ה כב,
ח (29:184); מת"ה,
נז, ד (3:298); ימ"ת
נז, ט (א, 3:298);

ילק"ש תהילים תשע"ו
(40:922)

תהילים נז, טעורה כבודיבר' א, א (ב ע"ד, 22)
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פד"כ ו, ד (4:124);ומה היהבר' א, א (ב ע"ד, 28)

ר"ר ו, א (1:154);
איכ"ר ב, יט (4:121);

ימ"ת קיט, כא
(16:219); ילק"ש
תהילים תשע"ו
(32:922); שם

תתס"ז (37:955);
שם תתע"ו (21:961);
מת"ה כב, ח (185);
מת"ה נז, ד (298);

תנ"ו בהעלתך (525)

בר' ג ע"ב; סנ' טז ע"א

מל"א ג, טווהיה כנגןבר' א, א (ב ע"ד, 32)

בר' ד ע"בבבית הכנס'בר' א, א (ב ע"ד, 40)

מת"ה ד, ט (46)מה טעםבר' א, א (ב ע"ד, 42)

תהילים ד, הרגזו ואלבר' א, א (ב ע"ד, 48)

שבו' טו ע"בדר' יהושעבר' א, א (ב ע"ד, 49)

בר' לא ע"את' בר' ג, ו (26:13)אין אומרבר' א, א (ב ע"ד, 49)

מת"ה ד, ט (2:47);שלש תכיפותבר' א, א (ב ע"ד, 51)
מת"ה קלד, ד (518);
דב"ר ב, י (קא ע"ג, 8

(

בר' מב ע"א

מ' מנ' ט, חתכף לסמיכהבר' א, א (ב ע"ד, 51)

בר' ח, ב (יב ע"א,ת' בר' ה, כו (60:29)תכף לנטילתבר' א, א (ב ע"ד, 51)
20); מת"ה ד, ט
(3:47); דב"ר ב, י

(קא ע"ג, 9 )

בר' מב ע"א; בר' נב ע"ב

ויקרא א, דוסמךבר' א, א (ב ע"ד, 52)

ויקרא א, הושחטבר' א, א (ב ע"ד, 52)

תהילים קלד, בשאו ידיכםבר' א, א (ב ע"ד, 53)

תהילים יט, טויהיו לרצוןבר' א, א (ב ע"ד, 53)

תהילים כ, ביענך ה'בר' א, א (ב ע"ד, 54)

בר' ט ע"בכל מיבר' א, א (ב ע"ד, 56)

בר' ח ע"באדר"נ נו"א ב (27)ת' בר' א, א (5:1)פעמים שאדםבר' א, א (ב ע"ד, 63)

יומא לז ע"בבר' א, ח (ג ע"ג, 41)הקורא עםבר' א, א (ג ע"א, 2)

ת' שבת, יב, יבסכין אלוונתיתבר' א, ב (ג ע"א, 11)
(33:53)

שבת יד, ג (יד ע"ג,
(57

ת' שבת, יב, יבאמר ר' שמעוןבר' א, ב (ג ע"א, 12)
(33:53)

שבת יד, ג (יד ע"ג,
(57

שבת קלד ע"א

מ' אה' ב, והשדרה והגולגותבר' א, ב (ג ע"א, 15)

נזיר נב ע"את' אה' ד, ב (28:600)מעשה שהביאובר' א, ב (ג ע"א, 17)

מ' שבי' ט, אכל הספחין מותריןבר' א, ב (ג ע"א, 22)
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שבי' לח ע"ד; פד"כ,ר' שמעון בן יוחאיבר' א, ב (ג ע"א, 23)

ויהי בשלח, יז
(9:193); ק"ר י, ח
(כז ע"א, 15); הש'
ב"ר עט, ו (1:945);
מת"ה יז, יג (134);
אס"ר ג, ז (ז ע"א)

קהלת י, חופורץ גדרבר' א, ב (ג ע"א, 26)

בר' ט ע"אאית דלא תניבר' א, ג (ג ע"א, 32)

מדרשב"י, בא, יב, חנאמר כאן לילהבר' א, ג (ג ע"א, 34)
(1:13)

בר' ט ע"א; פס' קכ ע"ב; מג

שמות יב, חלילהבר' א, ג (ג ע"א, 34)

שמות יב, יבלילהבר' א, ג (ג ע"א, 34)

מ' פס' י, טהפסח אחר חצותבר' א, ג (ג ע"א, 36)

בר' ט ע"בבין תכלת שבהבר' א, ה (ג ע"א, 45)

במדבר טו, לטוראיתם אותובר' א, ה (ג ע"א, 46)

ס"ב, שלח, קטווראיתם אותהבר' א, ה (ג ע"א, 47)
(1:126)

הש' מנ' מג ע"ב

ס"ב, שלח, קטותכלת דומה ליםבר' א, ה (ג ע"א, 49)
(3:126)

סוטה יז ע"א; מנ' מג ע"ב; 

יחזקאל י, אואראה והנהבר' א, ה (ג ע"א, 50)

בר' ט ע"בת' בר' א, ב (11:1)אחרים אומריםבר' א, ה (ג ע"א, 51)

בר' ט ע"בבין זאב לכלבבר' א, ה (ג ע"א, 56)

בר' כו ע"את' בר' א, ב (12:1)אבל אמרובר' א, ה (ג ע"א, 59)

תהילים עב, היראוך עם שמשבר' א, ה (ג ע"א, 61)

בר' ט ע"ב; בר' כה ע"ב; ברותיקיןבר' א, ה (ג ע"א, 61)

ת' בר' א, ב (13:2)אמר ר' יודהבר' א, ה (ג ע"א, 62)

מ' שבת א, ב; ת' בר'מפסיקיןבר' א, ה (ג ע"ב, 6)
ב, ו (13:7)

ביכ' ג, ג (סה ע"ג,
41); שבת א, ב (ג

ע"א, 55)

שבת יא ע"א

בר' ב, א (ד ע"א,ג' פסוקיםבר' א, ה (ג ע"ב, 9)
60); הש' בר' ב, ה (ה
ע"א, 64); שבת א, א

(ג ע"א, 59)

שבת יא ע"ארבי יוחנןבר' א, ה (ג ע"ב, 10)

בר' א, א (ב ע"ב, 1);וולואי שמתפללבר' א, ה (ג ע"ב, 13)
בר' ד, ד (ח ע"ב, 1);

שבת א, ב (ג ע"א,
63); סופ' י, ו

(38:216); תנ"ב מקץ
יא (7:196)

בר' כא ע"א; פס' נד ע"ב

הש' סוכה כו ע"את' בר' ב, ו (12:7)כותבי ספריםבר' א, ה (ג ע"ב, 19)

ספ' בחוקותי א, ה (קיהלמד על מנתבר' א, ה (ג ע"ב, 23)
ע"ג, 29)

ו"ר לה, ה (תתכו:1).
הש' ש"ר מ, א (קע"ה

ע"ב, 16)

הש' בר' יז ע"א
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מ' בר' א, בהקורא מכאן ואילךבר' א, ה (ג ע"ב, 23)

שבת טז, א (טו ע"ג,העוסק במקראבר' א, ה (ג ע"ב, 31)
23); הור' ג, ח (מח
ע"ג, 8); סופ' טו, ה
(29:277); ד"א ג, ב

(3:97)

ב"מ לג ע"א

דברים ו, זבשבתך בביתךבר' א, ו (ג ע"ב, 36)

בר' יא ע"א; בר' טז ע"א; ת' בר' א, ג (18:2)פרט לעוסקיםבר' א, ו (ג ע"ב, 37)

ת' בר' א, ד (18:2);מעשה בר' אלעזרבר' א, ו (ג ע"ב, 37)
ס"ד ואתחנן, לד

(8:62)

בר' יא ע"א

סנ' יא, ד (ל ע"א 58);דודי' דברי סופריםבר' א, ו (ג ע"ב, 46)
ע"ז ב, ח (מא ע"ג,

40); שהש"ר א, ב (ה
ע"ד); שהש"ר א, יח
(כד ע"ב, 11); הש'

כל"ר, ט, כ (96:341);
במ"ר יד ד (נח ע"ג)

ע' ע"ז לה ע"א; עירובין, כא ע

שיר השירים ז, יחיכך כיין הטובבר' א, ו (ג ע"ב, 46)

שיר השירים א, בכי טובים דודיךבר' א, ו (ג ע"ב, 48)

סנ' יא, ד (ל ע"א,ע' מ' בר' א, גשהרי רבי טרפוןבר' א, ו (ג ע"ב, 49)
58); ע"ז ב, ח (מא

ע"ג, 40); הש' שבי',
ד, ב (לה ע"ב, 15);
שהש"ר א, ב, ב (ה

ע"ד, 13)

קהלת י, חופורץ גדרבר' א, ו (ג ע"ב, 50)

מדה"ג דברים, יז, יאדברי תורהבר' א, ו (ג ע"ב, 51)
(שצב:21)

מ' סנ' יא, גאין תפיליןבר' א, ו (ג ע"ב, 53)

סנ' יא, ד (ל ע"א, 4);מיכה ב, ואל תטיפו יטיפוןבר' א, ו (ג ע"ב, 55)
ע"ז ב, ח (מא ע"ג,

46); שהש"ר א, ב (ה
ע"ד, 18)

מיכה ב, יאאטיף לך לייןבר' א, ו (ג ע"ב, 56)

דברים יג, בונתן אליך אותבר' א, ו (ג ע"ב, 59)

דברים יז, יאע"פ התור'בר' א, ו (ג ע"ב, 59)

ת' סוכה ב, גכל הרוצ' להחמי'בר' א, ו (ג ע"ב, 60)
(23:262); ת' יב' א,

יג (41:4); ת' עד' ב, ג
(19:457)

יב' א, ו (ג ע"ב, 29);
סוטה ג, ד (יט ע"א,
17); קד' א, א (נח

ע"ד, 18)

ער' ו ע"ב; רה"ש יד ע"ב; 

קהלת ב, ידהכסיל בחוש' הולךבר' א, ו (ג ע"ב, 61)

יב' א, ו (ג ע"ב, 34);יצאה בת קולבר' א, ו (ג ע"ב, 64)
סוטה ג, ד (יט ע"א,
22); קד' א, א (נח

ע"ד, 23)

ער' יג ע"ב

יהושע א, חוהגית בובר' א, ח (ג ע"ג, 5)

תהילים קיט, קסדשבע ביוםבר' א, ח (ג ע"ג, 7)
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דב"ר ואתחנן, ד"המפני שעשרתבר' א, ח (ג ע"ג, 10)

וחביבין (14:69); הש'
ו"ר כד, ה (תקנז:2);

תנ"ב מבוא, 133 (לב)

שמות כ, באנכי ה'בר' א, ח (ג ע"ג, 10)

דברים ו, דשמע יש'בר' א, ח (ג ע"ג, 10)

שמות כ, גלא יהיהבר' א, ח (ג ע"ג, 10)

דברים ו, דה' אחדבר' א, ח (ג ע"ג, 11)

שמות כ, זלא תשאבר' א, ח (ג ע"ג, 11)

דברים ו, הואהבת אתבר' א, ח (ג ע"ג, 11)

שמות כ, חזכו' אתבר' א, ח (ג ע"ג, 12)

במדבר טו, מלמען תזכרובר' א, ח (ג ע"ג, 13)

הש' ש"ר כה, יב (מזמצו' שבתבר' א, ח (ג ע"ג, 13)
ע"ב)

נחמיה ט, ידואת שבתבר' א, ח (ג ע"ג, 14)

נד' ד, יד (לח ע"ב, 9)להודיעךבר' א, ח (ג ע"ג, 14)

שמות כ, יבכבד אתבר' א, ח (ג ע"ג, 15)

דברים יא, כאלמען ירבובר' א, ח (ג ע"ג, 15)

שמות כ, יגלא תרצחבר' א, ח (ג ע"ג, 16)

דברים יא, יזואבדתם מהרהבר' א, ח (ג ע"ג, 16)

שמות כ, יגלא תנאףבר' א, ח (ג ע"ג, 16)

במדבר טו, לטלא תתורובר' א, ח (ג ע"ג, 16)

הש' ספרי במ' קלטלבא ועינא תריןבר' א, ח (ג ע"ג, 17)
(185:23)

במ"ר י, ב (לה ע"ב,
22); יז, ו (עג ע"א,
23); תנ"ב שלח, לא
(לז ע"ב, 17); תנ"ו,

שלח  טו; הש'
שהש"ר, ד, ד, ג (כד

ע"ב 16)

הש' שבת סד ע"א

משלי כג, כותנה בניבר' א, ח (ג ע"ג, 18)

שמות כ, יגלא תגנבבר' א, ח (ג ע"ג, 19)

דברים יא, ידואספת דגנךבר' א, ח (ג ע"ג, 19)

שמות כ, יגלא תענ'בר' א, ח (ג ע"ג, 19)

במדבר טו, מאאני ה'בר' א, ח (ג ע"ג, 20)

ירמיה י, יוה' אלהיםבר' א, ח (ג ע"ג, 20)
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סנ' א, א (יח ע"א,מהו אמתבר' א, ח (ג ע"ג, 20)

57); שמ"ר שנאן ד,
ד, 148; ו"ר ו, ו,

(קמה:2); שם, כו א,
(תקפח:4); שהש"ר

א, ט (י ע"ג); פד"כ ד,
ב 9:55; פ"ר, יד, (נז
ע"ב:5); תנ"ב חקת ה
(נד ע"ב, 9); הש' ב"ר
פא (3:971); אדר"ן,
נו"א לד 103; שמ"ר,

טו, י (כז ע"ג: 6); הש'
דב"ר א, י (צח ע"א)

שמות כ, ידלא תחמודבר' א, ח (ג ע"ג, 22)

דברים יא, כוכתבת' עלבר' א, ח (ג ע"ג, 22)

מ' תמיד ה, אאמר להןבר' א, ח (ג ע"ג, 23)

בר' יב ע"אבר' ב, א (ד ע"א, 53)זאת אומרתבר' א, ח (ג ע"ג, 25)

בר' יב ע"אבדין הואבר' א, ח (ג ע"ג, 27)

מ' תמיד ה, אאמר להןבר' א, ח (ג ע"ג, 33)

מ' תמיד ה, אובשבת מוסיפיןבר' א, ח (ג ע"ג, 35)

הש' בר' ד, ב (ז ע"ד,אחוה ואהבהבר' א, ח (ג ע"ג, 37)
(57

הש' בר' טז ע"ב

בר' יא ע"ב; הש' בר' יד עהשכים לשנותבר' א, ח (ג ע"ג, 37)

יומא לז ע"בבר' א, א (ג ע"א, 2)הקורא עםבר' א, ח (ג ע"ג, 41)

ת' בר' א, ו (31:3)ברכות שמאריכיןבר' א, ח (ג ע"ג, 47)

בר' נ ע"את' בר' א, ו (32:3)מברכותיובר' א, ח (ג ע"ג, 47)

ת' בר' א, ו (29:3)ברכות שמקצריןבר' א, ח (ג ע"ג, 48)

הש' בר' ד, ג (ח ע"א,צרי' להאריךבר' א, ח (ג ע"ג, 51)
(22

תע' טז ע"ב

בר' לד ע"אב"ר לט, יב (3:377)ת' בר' א, ח (36:3)ברכות ששוחחיןבר' א, ח (ג ע"ג, 54)

מ"א ח, נדויהי ככלו'בר' א, ח (ג ע"ג, 58)

סוכה ה, ד (נה ע"ג, 3)אי זו כריעהבר' א, ח (ג ע"ג, 59)

סוכה נג ע"א; תע' כה ע"אלוי בר סיסיבר' א, ח (ג ע"ג, 60)

מ"א ח, נדוכפיו פרושו'בר' א, ח (ג ע"ג, 61)

תהילים עא, כגתרננה שפתיבר' א, ח (ג ע"ד, 3)

הש' סוטה מ ע"אחיבין להודותבר' א, ח (ג ע"ד, 5)

הש' ישע' מה, כגלך תכרעבר' א, ח (ג ע"ד, 10)

דה"א כט, יאידלך ה' הגדולהבר' א, ח (ג ע"ד, 11)

תהילים לה, יכל עצמותיבר' א, ח (ג ע"ד, 14)

תהילים לה, יכל עצמותיבר' א, ח (ג ע"ד, 17)

בר' ד, א (ז ע"א, 47)מילתא דחנןבר' א, ח (ג ע"ד, 18)
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בר' יב ע"אשוחחבר' א, ח (ג ע"ד, 20)

תהילים קמו, חה' זוקףבר' א, ח (ג ע"ד, 21)

מלאכי ב, המפני שמיבר' א, ח (ג ע"ד, 21)

הש' בר' מו ע"א; הש' פס' ת' בר' א, ט (37:3)ברכות שפותחיןבר' א, ח (ג ע"ד, 25)

שבת ח, א (יא ע"א,ת' פס' י, ח (36:197)רבי יוחנןבר' א, ח (ג ע"ד, 27)
24); פס' י, א (לז

ע"ג, 21); שק' ג, ב
(מז ע"ב, 55)

בר' ז, א (יא ע"א,משניתנו הרוגיבר' א, ח (ג ע"ד, 33)
40); תע' ד, ח (סט
ע"א, 19); איכ"ר ב

(13:104)

בר מח ע"ב; תע' לא ע"א; 

שבת טו, ג (טו ע"ב,טופס ברכותבר' א, ח (ג ע"ד, 36)
(6

תע' ב, ג (סה ע"ג, 59)כל הברכותבר' א, ח (ג ע"ד, 37)

בר' יב ע"אעומד בשחריתבר' א, ח (ג ע"ד, 40)

ישע' יב, וצהלי ורניבר' א, ח (ג ע"ד, 42)

בר' יד ע"בלא יתחילבר' א, ח (ג ע"ד, 48)

מ' בר' ב, גויאמר אינובר' א, ח (ג ע"ד, 52)

ת' בר' ב, א (1:6)הקורא אתבר' א, ח (ג ע"ד, 57)

תהילים קה, מדויתן להםבר' א, ח (ג ע"ד, 62)

תהילים קה, מהבעבור ישמרובר' א, ח (ג ע"ד, 62)

הש' ת' בר' ג, טלא הזכירבר' א, ח (ג ע"ד, 63)
(46:14)

בר' מח ע"ב

הש' ת' בר' א, יבהקורא לאברהםבר' א, ח (ג ע"ד, 65)
(62:5)

ב"ר מו, ח (1:465);
ב"ר עח, ג (2:920)

בר' יג ע"א

בראשית יז, הולא יקראבר' א, ח (ג ע"ד, 65)

בראשית ז, הוהיה שמךבר' א, ח (ד ע"א, 1)

נחמיה ט, זאתה הואבר' א, ח (ד ע"א, 2)

בר' יג ע"אהקורא לשרהבר' א, ח (ד ע"א, 3)

ת' בר' א, י (53:4);שיני ניתוסףבר' א, ח (ד ע"א, 5)
מדר"י בא טז

;(16:59)

בר' יג ע"א

בראשית יז, יטוקראת אתבר' א, ח (ד ע"א, 7)

ב"ר מה, חמדר"י בא טז (17:59)ד' נקראובר' א, ח (ד ע"א, 7)
(10:455); פד"א לב

(קח)

בראשית יז, יטוקראת אתבר' א, ח (ד ע"א, 8)

בראשית טז, יאוקראת אתבר' א, ח (ד ע"א, 9)

מל"א יג, בהנה בן נולדבר' א, ח (ד ע"א, 9)

דה"א כב, טכי שלמהבר' א, ח (ד ע"א, 10)
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תהילים נח, דזורו רשעי'בר' א, ח (ד ע"א, 10)

ת' בר' א, י (46:4);בן זומאבר' א, ח (ד ע"א, 10)
מדר"י בא טז (11:60)

בר' יב ע"ב

ירמיה כג, זחלכן הנהבר' א, ח (ד ע"א, 11)

בראשית לה, ילא יקראבר' א, ח (ד ע"א, 15)

ישעיהו מג, יחאל תזכרובר' א, ח (ד ע"א, 17)

ישעיהו מג, יטהנני עושהבר' א, ח (ד ע"א, 18)

ת' בר' א, יא (57:4);משלו משלבר' א, ח (ד ע"א, 18)
מדר"י בא טז (10:59)

בר' יג ע"א

סוטה ט, יב (כד ע"ב,ת' בר' א, יא (62:5)הצרות האחרונותבר' א, ח (ד ע"א, 22)
(16

בר' יג ע"א

בר' א, ח (ג ע"ג, 25)זאת אומרתבר' ב, א (ד ע"א, 53)

בר' יג ע"בת' בר' ב, ב (3:6)צריך לכויןבר' ב, א (ד ע"א, 56)

בר' יג ע"בת' בר' ב, ב (3:6)ר' אחיבר' ב, א (ד ע"א, 57)

בר' א, ה (ג ע"ב, 9);ג' פסוקיםבר' ב, א (ד ע"א, 60)
הש' בר' ב, ה (ה ע"א,

64); שבת א, א (ג
ע"א, 59)

דברים ו, זושננתםבר' ב, א (ד ע"א, 61)

בר' יג ע"בצריך לקבלבר' ב, א (ד ע"א, 62)

תנ"ב נח א (4:57)מהלך עומדבר' ב, א (ד ע"א, 63)

ר"ה לד ע"במג' ב, ב (עג ע"א, 42)הפסיק בהבר' ב, א (ד ע"ב, 5)

ת' ר"ה ב, טושמען כלבר' ב, א (ד ע"ב, 11)
(82:319)

ר"ה לד ע"ב; סוכה נד ע"אמג' ב, ב (עג ע"א, 46)

בר' כד ע"ב; ר"ה לד ע"בבמבואותבר' ב, א (ד ע"ב, 16)

בר' יד ע"אהשואל בשלו'בר' ב, א (ד ע"ב, 23)

הש' נד' פז ע"אמ"ק ג, ז (פג ע"ג, 21)קרע וחזרהבר' ב, א (ד ע"ב, 25)

נזיר ד, א (נג ע"א,וכמה הואבר' ב, א (ד ע"ב, 26)
35); שבו' ג, ד (לד

ע"א, 17)

הש' ב"ק עג ע"ב

שק' ב, ז (מז ע"א, 9);ר' יוחנןבר' ב, א (ד ע"ב, 28)
מ"ק ג, ז (פג ע"ג,
34); מד"ש יט, ד

(23:102)

איוב כט, חראוני נעריםבר' ב, א (ד ע"ב, 32)

הש' ע"ז ג, יג (מגאהדורי צילמיהבר' ב, א (ד ע"ב, 35)
ע"ב, 63)

שהש"ר ב, ה (טווסמי עיניהבר' ב, א (ד ע"ב, 36)
ע"ד,8)

יב' צו ע"בורבי יוחנןבר' ב, א (ד ע"ב, 37)

תהילים סא, האגור' באהלךבר' ב, א (ד ע"ב, 38)

May 21, 200846 עמוד 10 מתוך



בבלימקבילותספ'  תנאיםמקראתח'  ציטוטמקום בירו'
מת"ה א, ח (9);וכי עלתבר' ב, א (ד ע"ב, 38)

מת"ה ל, ג (234)

שה"ש ז, ידובב שפתיבר' ב, א (ד ע"ב, 41)

שק' ב, ה (מז ע"א,לוי בר נזיראבר' ב, א (ד ע"ב, 40)
28); מ"ק, ג, ז (פג

ע"ג, 47); שהש"ר ז,
י, א, (לח ע"ד, 7);

פס"ר, ב (ה ע"ב, 12);
מד"ש, יט, ד (נב ע"א,
14); מ"ת, ל, ג  (קיז
ע"ב, 16); תנ"ו תשא

ג (302)

יבמות, צז ע"א; סנהדרין, 

הש' פד"כ יב, הכהדין דשתיבר' ב, א (ד ע"ב, 43)
(1:208)

מת"ה קכב, ב (508)אין דורבר' ב, א (ד ע"ב, 44)

הש' מכות י ע"בפריצי הדורבר' ב, א (ד ע"ב, 44)

תהילים קכב, אשמחתי באו'בר' ב, א (ד ע"ב, 47)

שמ"ב ז, יבכי ימלאובר' ב, א (ד ע"ב, 47)

שק' ב, ז (מז ע"א,אמ' הקב"הבר' ב, א (ד ע"ב, 47)
43); ר"ה א, ב (נו
ע"ב, 40); מ"ק ג, ז
(פג ע"ג, 2); דבר"ל
שופטים ג (25:96)

משלי כא, געשה צדקהבר' ב, א (ד ע"ב, 50)

דברים ו, זודברת בםבר' ב, א (ד ע"ב, 58)

בר' יד ע"אטעמיהבר' ב, א (ד ע"ב, 61)

ירמיהו י, יוה' אלהיםבר' ב, ב (ד ע"ב, 62)

בר' יד ע"בלובש תפיליןבר' ב, ג (ד ע"ב, 66)

בר' יד ע"במו"ק ג, ה (פג ע"א, 3)הרי שהיהבר' ב, ג (ד ע"ג, 2)

שבת מט ע"א; שבת קל ער' ינאיבר' ב, ג (ד ע"ג, 5)

מת"ה קנ, ז (8:434);ר' ינאיבר' ב, ג (ד ע"ג, 7)
פס"ר כב (קיב ע"א, 1)

תהילים קג, גהסולח לכלבר' ב, ג (ד ע"ג, 8)

ת' סוטה ד, זשני ארונותבר' ב, ג (ד ע"ג, 15)
(144:173); מדר"י
בשלח, פתיחתא

(10:79); מדרשב"י
בשלח יג, יט (8:46)

פד"כ בשלח יב
(2:188); תנ"ו בשלח

ב (218)

סוטה יג ע"א

בר' ס ע"ב; מנ' לו ע"א; מנבר' ט, ד (יד ע"א, 42)ת' בר' ו, ט (56:36)כשהוא נותןבר' ב, ג (ד ע"ג, 24)

בר' מד ע"ב; נדה נא ע"בלשמור חוקיובר' ב, ג (ד ע"ג, 26)

מדרשב"י בא, יג, יבחוקת תפיליןבר' ב, ג (ד ע"ג, 27)
(16:41); מדר"י

פסחא, יז (13:68)

הש' ער' י, א (כו ע"א,
(22

ער' צו ע"א; מנ' לו ע"ב

שמות יג, יושמרתבר' ב, ג (ד ע"ג, 29)

שמות יג, טוהיה לךבר' ב, ג (ד ע"ג, 32)
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קד' כט ע"ב; שם ל ע"אבר' ג, ג (ו ע"ב, 37)ס"ד מו (5:104)נשים מניןבר' ב, ג (ד ע"ג, 34)

ער' י, א (כו ע"א, 34);אשתו שלבר' ב, ג (ד ע"ג, 37)
הש' סוכה ה, א (נה

ע"א, 54)

ער' צו ע"א

שבת י ע"את' בר' ב, כ (64:10)נכנס למרחץבר' ב, ג (ד ע"ג, 38)

בר' כו ע"א; שבת י ע"אשאינה מרחצתבר' ב, ג (ד ע"ג, 46)

בר' כה ע"אחזיר'בר' ב, ג (ד ע"ג, 47)

בר' כג ע"ב; סוכה כו ע"אשינת עראיבר' ב, ג (ד ע"ג, 50)

בר' יג ע"במפני מהבר' ב, ג (ד ע"ג, 51)

בר' כג ע"אמ"ק א, ה (פ ע"ד, 18)אותו מעשהבר' ב, ג (ד ע"ג, 58)

תהילים טז, חשויתי ה'בר' ב, ג (ד ע"ג, 62)

שבת מט ע"אשאינו כאלישעבר' ב, ג (ד ע"ג, 63)

משלי יז, הלועג לרשבר' ב, ג (ד ע"ג, 65)

ק"ר ט, ה (כג ע"ב,ר' חייאבר' ב, ג (ד ע"ג, 65)
(20

בר' יח ע"א

קהלת ט, הוהמתים אינםבר' ב, ג (ד ע"ד, 2)

קהלת ט, הכי החייםבר' ב, ג (ד ע"ד, 3)

יחזקאל יח, לבכי לאבר' ב, ג (ד ע"ד, 5)

דברים לד, דויאמר אליובר' ב, ג (ד ע"ד, 7)

מג' א, יא (עא ע"ג,עירב אתבר' ב, ג (ד ע"ד, 9)
(26

מת"ה קל (7:515);ת' בר' ג, יז (72:16)במקום גבוהבר' ב, ג (ד ע"ד, 12)
ק"ר ד, יז (יד ע"א, 17)

בר' י ע"ב

תהילים קל, אממעמקיםבר' ב, ג (ד ע"ד, 13)

בר' כג ע"אק"ר ד, יז (יד ע"א, 19)ת' בר' ב, יח (60:10)וצריך לנקביובר' ב, ג (ד ע"ד, 14)

עמוס ד, יבהכון לקרא'בר' ב, ג (ד ע"ד, 14)

קהלת ד, יזשמור רגלךבר' ב, ג (ד ע"ד, 15)

משלי ה, יחיהי מקורךבר' ב, ג (ד ע"ד, 18)

קהלת ג, בעת ללדתבר' ב, ג (ד ע"ד, 19)

ק"ר ג, ב (ט ע"א, 32)אשרי אדםבר' ב, ג (ד ע"ד, 19)

מע' א, ז (מט ע"ב,סתמה ורביבר' ב, ד (ד ע"ד, 24)
(44

הש' ת' בר' ב, יגדתני להבר' ב, ד (ד ע"ד, 26)
(36:8)

הש' בר' טו ע"א

הש' ת' בר' ג, וולא השמיעבר' ב, ד (ד ע"ד, 27)
(21:12)

הש' דב"ר ב, א (ק
ע"ג, 10); מד"ש ב, י

(20:509)

הש' בר' לא ע"א

תר' א, ב (מ ע"ג,למי נצרכהבר' ב, ד (ד ע"ד, 27)
17); הש' מג' ב, ד

(עג ע"ב, 42)
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שמות טו, כווהאזנתבר' ב, ד (ד ע"ד, 31)

בר' טו ע"א; מג' יט ע"במתניתאבר' ב, ד (ד ע"ד, 33)

מ' תר' א, אקדמייתאבר' ב, ד (ד ע"ד, 35)

מ' תר' א, ואחרנייתאבר' ב, ד (ד ע"ד, 36)

ישעיה מה, זיוצר אורבר' ב, ד (ד ע"ד, 39)

מג' כד ע"בהש' ס"ד לו (9:65)אין מעבירי'בר' ב, ד (ד ע"ד, 42)

מג' ב, א (עג ע"א, 17)ר' יונהבר' ב, ד (ד ע"ד, 44)

דברים ו, ווהיובר' ב, ד (ד ע"ד, 45)

ת' בר' ב, ג (5:6); ת'אף בהללבר' ב, ד (ד ע"ד, 45)
מג' ב, א (1:348)

מג' יז ע"אמג' ב, א (עג ע"א, 19)

אסתר ט, כזככתבםבר' ב, ד (ד ע"ד, 46)

תהילים קיג, גממזרח שמשבר' ב, ד (ד ע"ד, 46)

ו"ר ל, ה (תשא:2);א"ר אבוןבר' ב, ד (ד ע"ד, 47)
הש' פד"כ 5:410

הש' פס' קיח ע"א

תהילים קיד, אבצאת ישראלבר' ב, ד (ד ע"ד, 48)

תהילים קטו, אלא לנובר' ב, ד (ד ע"ד, 48)

תהילים קטז, אאהבתי כיבר' ב, ד (ד ע"ד, 48)

תהילים קיח, כזאסרו חגבר' ב, ד (ד ע"ד, 49)

תהילים קיח, כחאלי אתהבר' ב, ד (ד ע"ד, 49)

בר' כח ע"ב; מג' יז ע"במי שהתקי'בר' ב, ד (ד ע"ד, 50)

ישעיה נו, זוהביאותיםבר' ב, ד (ד ע"ד, 57)

מג' יז ע"במאה ועשריםבר' ב, ד (ד ע"ד, 58)

מג' יז ע"בומה ראובר' ב, ד (ד ע"ד, 59)

ישעיה כט, כגוהקדישו אתבר' ב, ד (ד ע"ד, 60)

ישעיה כט, כדוידעו תועיבר' ב, ד (ד ע"ד, 60)

ישעיה ו, יהשמן לבבר' ב, ד (ד ע"ד, 61)

ישעיה נה, זוישוב אל ה'בר' ב, ד (ד ע"ד, 62)

תהילים קג, גהסולח לכלבר' ב, ד (ד ע"ד, 63)

תהילים קג, דהגואל משחתבר' ב, ד (ד ע"ד, 63)

תהילים קכו, אשיר המעלותבר' ב, ד (ד ע"ד, 65)

שהש"ר ז, ב, ג (לומפני מה תיקנובר' ב, ד (ה ע"א, 1)
ע"ב, 3)

מג' יז ע"ב

מלאכי ב, הבריתי היתהבר' ב, ד (ה ע"א, 2)

תהילים כט, הקול ה'בר' ב, ד (ה ע"א, 3)

יחזקאל לו, חואתם הריבר' ב, ד (ה ע"א, 5)
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בר' ד, ג (ח ע"א, 8);ת' בר' ג, כה (96:18)כולל שלבר' ב, ד (ה ע"א, 7)

תע' ב, ב (סה ע"ג,
(11

הושע ג, האחר ישובובר' ב, ד (ה ע"א, 8)

תהילים יח, נאועושה חסדבר' ב, ד (ה ע"א, 11)

איכ"ר, א (17:88);צמח שמובר' ב, ד (ה ע"א, 11)
שם, א (4:90);
מדמ"ש יט, כא

(1:87); הש' איכ"ז,
נו"ב, א ב (21:73);
ב"מ, ח"א, היכלות
לב; לג; לט; מ; ס'
זרוב'; ח"ב, מח"ו

בראשית

ב"ר (ו), כו, ו (נח ע"ג,חושבניה דהדיןבר' ב, ד (ה ע"א, 12)
5); איכ"ר, א (2:89);
איכ"ר א, א (20:56);
אס"ר ז, כא (יג ע"ב,

26); מ' אב"ג ג
(10:29); מ' פנ"א

נו"א א (12:50)

ישעיה י, לדוהלבנון באדירבר' ב, ד (ה ע"א, 27)

ישעיה יא, אויצא חוטרבר' ב, ד (ה ע"א, 27)

ב"ר מט (507); תנ"ומפני מהבר' ב, ד (ה ע"א, 28)
וירא א (61); תנ"ב

וירא א (83)

תהילים כט,ה' למבולבר' ב, ד (ה ע"א, 28)

תהילים נ, כגזובח תודהבר' ב, ד (ה ע"א, 29)

מ' עוקצין ג, יבא"ר שמעוןבר' ב, ד (ה ע"א, 31)

תהילים כט, יאה' עוזבר' ב, ד (ה ע"א, 32)

בר' טז ע"את' בר' ב, ה (10:7)קרא וטעהבר' ב, ד (ה ע"א, 32)

הש' בר' טז ע"אר' יסאבר' ב, ד (ה ע"א, 34)

הש' בר' ד, ד (ח ע"ב,נתפללבר' ב, ד (ה ע"א, 38)
(2

בר' טז ע"את' בר' ב, ח (19:7)הפועלי' קוריןבר' ב, ה (ה ע"א, 45)

הש' ב"מ קה ע"בת' בר' ב, ז (17:7)הכתףבר' ב, ה (ה ע"א, 49)

יומא יט ע"במרמז בעיניובר' ב, ה (ה ע"א, 52)

בר' טז ע"אבר' ו, א (י ע"ב, 32)ת' בר' ה, כד (49:29)הפועלין שהיובר' ב, ה (ה ע"א, 53)

דברים יד, כהוצרת הכסףבר' ב, ה (ה ע"א, 59)

ב"מ מב ע"אובלבד בידךבר' ב, ה (ה ע"א, 59)

הש' בר' א, ה (ג ע"ב,צריכה כוונהבר' ב, ה (ה ע"א, 64)
9); הש' בר' ב, א (ד
ע"א, 60); הש' שבת

א, א (ג ע"א, 59)

כת' ז ע"אשמותר לבעלבר' ב, ו (ה ע"ב, 5)

מ' נדה י, אארבעה לילותבר' ב, ו (ה ע"ב, 6)
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מ' שבת כב, גשובר אתבר' ב, ו (ה ע"ב, 8)

מ' עד' ב, הלמפיס מורסאבר' ב, ו (ה ע"ב, 10)

הש' ת' כת' א, אלא יבעולבר' ב, ו (ה ע"ב, 12)
(5:56)

כת' ו ע"בכת' א, א (כד ע"ד, 27)

משלי יב, כאלא יאונ'בר' ב, ו (ה ע"ב, 16)

נדה סה ע"בלא הוריבר' ב, ו (ה ע"ב, 19)

כת' ו ע"א; נדה סד ע"בדשמואל אמ'בר' ב, ו (ה ע"ב, 22)

כלה א, ב (12:125)כלה אסור'בר' ב, ו (ה ע"ב, 25)

מו"ק ג, ה (פב ע"ד,אבל אסורבר' ב, ז (ה ע"ב, 29)
13); שמ' ו, א

(1:130)

מו"ק כא ע"א

הש' ת' תע' א, ואבל ומנודהבר' ב, ז (ה ע"ב, 44)
(28:324)

יומא ח, א (מד ע"ד,
26); תע' א, ו (סד

ע"ג, 39); שמ' ה, יב
(29:128)

תע' יג ע"א

ת' פס' ג, טזבמקום שנהגובר' ב, ז (ה ע"ב, 46)
(50:155)

ב"ר ק, ז (12:1291)ר' הושעיאבר' ב, ז (ה ע"ב, 46)

ב"ר יא, א (86); פס"רהדא היאבר' ב, ז (ה ע"ב, 52)
מו (קפו ע"ב)

משלי י, כבברכת ה'בר' ב, ז (ה ע"ב, 52)

משלי י, כבולא יוסיףבר' ב, ז (ה ע"ב, 53)

שמ"ב יט, גנעצב המלךבר' ב, ז (ה ע"ב, 53)

בר' טז ע"בשמ' א, י (25:100)מעשה שמתהבר' ב, ח (ה ע"ב, 57)

ב"ר נו, ב (2:596)שהעבדיםבר' ב, ח (ה ע"ב, 61)

שהש"ר ו, ב, ד (לגכד דמךבר' ב, ח (ה ע"ב, 63)
ע"ב, 17); ק"ר ה, יא,

ג (טז ע"ב, 16)

שה"ש ו, בדודי ירדבר' ב, ח (ה ע"ב, 64)

שהש"ר, ו, ב,א (לגדודי זהבר' ב, ח (ה ע"ב, 66)
ע"א, 14)

שהש"ר, ו, ב, ג (לגמשל למהבר' ב, ח (ה ע"ג, 2)
ע"ב, 9); ק"ר, ה, יא,

א  (טז ע"א, 40)

הש' שהש"ר א, טו (יגכגון יתרובר' ב, ח (ה ע"ג, 7)
ע"א, 24)

ב"ר סב, ב (4:673);ר' חייאבר' ב, ח (ה ע"ג, 8)
שהש"ר ו, ב, ב (לג
ע"א, 23); ק"ר ה, ב

(טז ע"ב, 4)

שהש"ר ו, ב, ו (לגרבי בוןבר' ב, ח (ה ע"ג, 15)
ע"ג,2); ק"ר ה, יא, ה

(טז ע"א, 28)

קהלת ה, יאמתוקה שנתבר' ב, ח (ה ע"ג, 16)
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הוריות ג, ז (מח ע"ב,רבי סימוןבר' ב, ח (ה ע"ג, 24)

41); ב"ר צא, ט
(1:1131); שהש"ר ו,
ב, ה (לג ע"ב, 21);
ק"ר ה, יא, ד (טז

ע"ב, 20)

איוב כח, אבכי ישבר' ב, ח (ה ע"ג, 25)

איוב כח, יבוהחכמה מאיןבר' ב, ח (ה ע"ג, 27)

איוב כח, כאונעלמהבר' ב, ח (ה ע"ג, 28)

בראשית מב, כחויצא לבםבר' ב, ח (ה ע"ג, 29)

ק"ר יב, יג (לא ע"ב,רבי לויבר' ב, ח (ה ע"ג, 30)
(18

קהלת יב, יגסוף דברבר' ב, ח (ה ע"ג, 30)

קהלת יב, יגכי זהבר' ב, ח (ה ע"ג, 35)

ישעיה כח, כבועתה אלבר' ב, ח (ה ע"ג, 58)

פד"כ יג (226)רבי פינחסבר' ב, ח (ה ע"ג, 59)

ישעיה כח, כבועתה אלבר' ב, ח (ה ע"ג, 61)

ישעיה כח, כבכי כלהבר' ב, ח (ה ע"ג, 61)

תע' י ע"ב; הש' בר' יז ע"בת' תע' א, ז (31:325)כל דברבר' ב, ט (ה ע"ג, 65)

ב"ב ה, א (טו ע"א,מסתלקיןבר' ב, ט (ה ע"ד, 2)
(33

ב"ק פא ע"א

תע' י ע"ב; הש' בר' יז ע"בת' תע' א, ז (33:325)כל דברבר' ב, ט (ה ע"ד, 6)

תע' י ע"ב; הש' בר' יז ע"בת' תע' א, ז (31:325)של צערבר' ב, ט (ה ע"ד, 8)

שבת א, ב (ג ע"א,ר' יסאבר' ב, ט (ה ע"ד, 10)
(48

מ' בר' ב, החתן פטורבר' ב, ט (ה ע"ד, 13)

מ' בר' ב, האיני שומעבר' ב, ט (ה ע"ד, 15)

מו"ק ג, ה (פב ע"ב,אבל ביוםבר' ג, א (ה ע"ד, 39)
28); ב"ר ק, ז

(8:1290); שמ' ו, ג
(10:131)

מו"ק כא ע"א

דברים טז, גלמען תזכורבר' ג, א (ה ע"ד, 49)

מ' שבת כג, דמחשיכיןבר' ג, א (ה ע"ד, 55)

מו"ק ג, ה (פג ע"א,מאימתי כופיןבר' ג, א (ה ע"ד, 56)
4); שמ' יא, יט

(65:193)

מו"ק כז ע"א

מו"ק ג, ה (פג ע"א,דרגש נזקפתבר' ג, א (ה ע"ד, 61)
9); נד' ט, ה (מ ע"ג,

20); שמ' יא, י
(41:190)

נד' נו ע"א; סנ' כ ע"א

מ' כלים טז, אהמטה הערסהבר' ג, א (ה ע"ד, 65)

איוב ב, יגוישבו אתובר' ג, א (ו ע"א, 2)
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מו"ק ג, ה (פב ע"ב,אבל כלבר' ג, א (ו ע"א, 8)

50); שמ' י, ג
(10:180)

בר' יז ע"ב; מו"ק כג ע"ב

פס' קי ע"א; כת' ח ע"בשמ' יד, יד (58:209)עשרה כוסותבר' ג, א (ו ע"א, 26)

נזיר ז, א (נו ע"א, 11)כהן מהובר' ג, א (ו ע"א, 30)

כל' ט, ב (לב ע"א,ר' יוסיבר' ג, א (ו ע"א, 35)
32); ב"ק ב, ט (ח

ע"ד, 3); נזיר ז, א (נו
ע"א, 15)

ת' מועד א, יבמטמא כהןבר' ג, א (ו ע"א, 41)
(36:368); ת' ע"ז א,

חט (4:461)

נזיר ז, א (נו ע"א,
22); שמ' ד, יד

(52:121)

ער' מז ע"א; ע"ז יג ע"א

סוטה לח ע"בבר' ה, ד (ט ע"ד, 3)כל כהןבר' ג, א (ו ע"א, 49)

בר' יט ע"בנזיר ז, א (נו ע"א, 39)מצוה לראותבר' ג, א (ו ע"א, 57)

נזיר ז, א (נו ע"א, 5)מהו שיטמאבר' ג, א (ו ע"א, 58)

שבי' ו, ב (לו ע"ג,ר' יסאבר' ג, א (ו ע"א, 64)
59); נזיר ז, א (נו

ע"א, 40)

קד' לא ע"ב

נזיר ז, א (נו ע"א,היו שםבר' ג, א (ו ע"ב, 3)
44); שמ' ד, ט

(35:119)

הש' בר' יט ע"ב

כל' ט, ב (לב ע"א,רבי זעיראבר' ג, א (ו ע"ב, 5)
30); נזיר ז, א (נו

ע"א, 48)

ב"ר צו (3:1238);ר' יונהבר' ג, א (ו ע"ב, 7)
ק"ר ז, ה (יח ע"ד, 16)

הש' בר' ג ע"ב

קהלת ז, בוהחי יתןבר' ג, א (ו ע"ב, 16)

סנ' ב, ב (כ ע"א, 38);אין מוציאיןבר' ג, ב (ו ע"ב, 17)
שמ' י, ד (16:180)

בר' יט ע"ב

מ' בר' ג, בקברובר' ג, ב (ו ע"ב, 18)

ת' בר' ב, יא (29:8)ההספדבר' ג, ב (ו ע"ב, 19)

מ' בר' ג, באם יכוליןבר' ג, ב (ו ע"ב, 21)

הש' בר' ד, ו (ח ע"ג,זה שהואבר' ג, ב (ו ע"ב, 22)
44); סנ' ב, ב (כ ע"א,

(43

הש' בר' כא ע"ב

סנ' ב, ב (כ ע"א, 46);ת' בר' ב, יא (27:8)רבי יודהבר' ג, ב (ו ע"ב, 27)
שמ' י, ז (25:181)

בר' יט ע"ב

מ' בר' ג, בהעומדין בשורהבר' ג, ב (ו ע"ב, 28)

מ' סנ' ב, אוכשהוא מנחםבר' ג, ב (ו ע"ב, 31)

סנ' יט ע"אבראשונהבר' ג, ב (ו ע"ב, 33)

קד' כט ע"ב; קד' ל ע"אבר' ב, ג (ד ע"ג, 34)ס"ד מו (5:104)נשים מניןבר' ג, ג (ו ע"ב, 37)

דברים יא, יטולמדתם אותםבר' ג, ג (ו ע"ב, 37)

דברים ו, דשמע ישראלבר' ג, ג (ו ע"ב, 38)

שמות יג, טלמען תהיהבר' ג, ג (ו ע"ב, 40)
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הש' מדר"י בא יזובמזוזהבר' ג, ג (ו ע"ב, 41)

(2:68)

דברים ו, טוכתבתם עלבר' ג, ג (ו ע"ב, 41)

דברים ח, יואכלת ושבעתבר' ג, ג (ו ע"ב, 42)

מ' קד' א, זכל מצותבר' ג, ג (ו ע"ב, 43)

קד' לג ע"בקד' א, ז (סא ע"ג, 9)ת' קד' א, י (42:279)אי זהובר' ג, ג (ו ע"ב, 44)

מנ' מג ע"בקד' א, ז (סא ע"ג, 11)ת' קד' א, י (44:279)רבי שמעוןבר' ג, ג (ו ע"ב, 46)

מ' ר"ה ג, חכל שאינובר' ג, ג (ו ע"ב, 50)

דברים ח, יואכלת ושבעתבר' ג, ג (ו ע"ב, 51)

בר' ט, ד (יד ע"א,ת' בר' ו, טי (51:36)סוכה אינהבר' ג, ג (ו ע"ב, 54)
37); סוכה א, ב (נב

ע"ב, 23)

סוכה מו ע"א

סוכה ג, יא (נג ע"ד,ת' בר' ה, יז (35:27)אבל אמרובר' ג, ג (ו ע"ב, 59)
55); ר"ה ו, י (נט

ע"א, 37)

בר' כ ע"ב; סוכה לח ע"א

מ' סוכה ג, ימי שהיהבר' ג, ג (ו ע"ב, 61)

בר' כב ע"את' בר' ב, יג (36:8)שאי' לובר' ג, ד (ו ע"ג, 1)

בר' כב ע"בת' בר' ב, יב (31:8)חולהבר' ג, ד (ו ע"ג, 3)

יומא ח, א (מד ע"ד,רבי יעקבבר' ג, ד (ו ע"ג, 6)
49); תע' א, ז (סד

ע"ג, 63)

מ' יומא ח, איום הכיפוריםבר' ג, ד (ו ע"ג, 9)

ת' יומא ד, הבעלי קרייןבר' ג, ד (ו ע"ג, 10)
(27:251)

יומא ח, א (מד ע"ד,
53); תע' א, ו (סד

ע"ד, 3)

יומא פח ע"א

בר' כב ע"אשלא יהובר' ג, ד (ו ע"ג, 15)

זב' קב ע"בכל סברבר' ג, ד (ו ע"ג, 17)

שמות כב, יחכל שוכבבר' ג, ד (ו ע"ג, 28)

שמות יט, טוהיו נכוניםבר' ג, ד (ו ע"ג, 32)

בר' כב ע"את' בר' ב, יב (33:8)זבין וזבותבר' ג, ד (ו ע"ג, 33)

בר' כב ע"אשבת א, ד (ג ע"ד, 33)ת' בר' ב, יב (35:8)הילכות רגיליותבר' ג, ד (ו ע"ג, 35)

בר' כב ע"אמעשה באחדבר' ג, ד (ו ע"ג, 39)

בר' כב ע"א; חו' קלו ע"בונהיגין תמןבר' ג, ד (ו ע"ג, 41)

בר' כב ע"א; חו' קלו ע"ב; רבי אילעאיבר' ג, ד (ו ע"ג, 43)

בר' כב ע"א; קד' לט ע"א; כל' ח, א (לא ע"ב, 17)ר' יאשיהבר' ג, ד (ו ע"ג, 44)

ק"ר ז, יא (כ ע"ב, 7)ר' יוסיבר' ג, ד (ו ע"ג, 49)

בר' כב ע"אשמעתי שמקילי'בר' ג, ד (ו ע"ג, 54)

בר' כב ע"בחולה מרגילבר' ג, ה (ו ע"ג, 63)

בר' כה ע"בואם הואבר' ג, ה (ו ע"ד, 3)
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בר' כה ע"את' בר' ב, טז (51:9)מרחיקיןבר' ג, ה (ו ע"ד, 3)

ת' בר' ב, טז (50:9);קטן שהואבר' ג, ה (ו ע"ד, 8)
ת' חג' א, ב (12:375)

סוכה מב ע"ב

בראשית ח, כאכי יצרבר' ג, ה (ו ע"ד, 12)

ב"ר לד, י (321)אמר רביבר' ג, ה (ו ע"ד, 13)

בר' כה ע"אמרחיקיןבר' ג, ה (ו ע"ד, 16)

סנ' י, א (כז ע"ד, 16)רבי לייאבר' ג, ה (ו ע"ד, 20)

בר' כה ע"בת' בר' ב, טז (52:9)גרף אחדבר' ג, ה (ו ע"ד, 22)

סופ' ג, יז (47:131);תיבה שהיאבר' ג, ה (ו ע"ד, 31)
ס"ת ג, י (ל:107)

בר' כה ע"בלא ישמשבר' ג, ה (ו ע"ד, 33)

סופ' ג, יז (48:131);לא ישבבר' ג, ה (ו ע"ד, 37)
ס"ת ג, י (ל:108)

מו"ק כה ע"א; מנ' לב ע"ב

בר' יח ע"אדייסקי שהיאבר' ג, ה (ו ע"ד, 40)

בר' כג ע"בתפילין תולהבר' ג, ה (ו ע"ד, 41)

בר' כד ע"אר' חנינאבר' ג, ה (ו ע"ד, 42)

בר' כד ע"בימ"ת צא, יד (28:90)העוטשבר' ג, ה (ו ע"ד, 45)

בר' כד ע"אאני ראיתיבר' ג, ה (ו ע"ד, 45)

תהילים צא, זיפל מצדךבר' ג, ה (ו ע"ד, 48)

מג' ג, א (עג ע"ד, 11)רבי שמואלבר' ג, ה (ו ע"ד, 50)

מג' כז ע"במג' ג, א (עג ע"ד, 13)ת' בר' ב, יט (61:10)אל יטילבר' ג, ה (ו ע"ד, 53)

בר' ד, ו (ח ע"ג, 35)לא סוףבר' ג, ה (ו ע"ד, 54)

בר' כה ע"אצואה עדבר' ג, ה (ו ע"ד, 57)

מד"ש ב, י (50)כתיב לאהבהבר' ד, א (ז ע"א, 33)

דברים יא, יגלאהבה אתבר' ד, א (ז ע"א, 33)

תע' א ע"במד"ש ב, י (13:50)ס"ד מא (2:88)עבודה בלבבר' ד, א (ז ע"א, 35)

דניאל ו, כאאלהך דיבר' ד, א (ז ע"א, 36)

מד"ש ב, י (14:50)ס"ד מא (7:88)פולחן בבבלבר' ד, א (ז ע"א, 36)

דב"ר ב, א (ק ע"ג,ת' בר' ג, ו (18:12)יכול יהאבר' ד, א (ז ע"א, 37)
13); מד"ש ב, י

(16:50)

בר' לא ע"א

דניאל ו, יאוזימנין תלתאבר' ד, א (ז ע"א, 37)

דניאל ו, יאוכוין פתיחיןבר' ד, א (ז ע"א, 39)

דניאל ו, יכל קבלבר' ד, א (ז ע"א, 40)

תהילים נה, יחערב ובוקרבר' ד, א (ז ע"א, 41)

שמ"א א, יגוחנה היאבר' ד, א (ז ע"א, 42)

שמ"א א, יגרק שפתיהבר' ד, א (ז ע"א, 42)
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שמ"א א, יגוחנה היאבר' ד, א (ז ע"א, 44)

שמ"א א, יגוחנה היאבר' ד, א (ז ע"א, 44)

שמ"א א, יגוקולה לאבר' ד, א (ז ע"א, 45)

שמ"א א, יגויחשבהבר' ד, א (ז ע"א, 46)

בר' א, ח (ג ע"ד, 18)מילתיה דחנןבר' ד, א (ז ע"א, 47)

תהילים קמו, חה' זוקףבר' ד, א (ז ע"א, 50)

מלאכי ב, המפני שמיבר' ד, א (ז ע"א, 50)

ב"ר סח, ט (5:779)ר' שמואלבר' ד, א (ז ע"א, 55)

פס' ה, א (לא ע"ד,ר' יהושעבר' ד, א (ז ע"א, 60)
15); ב"ר סח, ט

(6:778); מת"ה נה, ב
(21:291); מד"מ כב,
כח (11:93); במ"ר ב,
א (ד ע"ב, 10); תנ"ו
חיי ה (85); תנ"ו מקץ
ט (131); תנ"ב מקץ

יא (196)

בר' כו ע"ב

בראשית יט, כזוישכםבר' ד, א (ז ע"א, 61)

תהילים קו, לויעמדבר' ד, א (ז ע"א, 62)

בראשית כד, סגויצא יצחקבר' ד, א (ז ע"א, 63)

תהילים קב, אתפילה לעניבר' ד, א (ז ע"א, 64)

בראשית כח, יאויפגעבר' ד, א (ז ע"ב, 1)

ירמיה כז, יחיפגעו נאבר' ד, א (ז ע"ב, 2)

ירמיה ז, טזאל תשאבר' ד, א (ז ע"ב, 2)

הש' ת' בר' ג, אתפילותבר' ד, א (ז ע"ב, 3)
(1:11)

בר' כו ע"בב"ר סח, ט (8:779)

במדבר כח, דאת הכבשבר' ד, א (ז ע"ב, 3)

במדבר כח, דואת הכבשבר' ד, א (ז ע"ב, 4)

מ' בר' ד, אתפילת הערבבר' ד, א (ז ע"ב, 6)

מדר"י שירה דר' ישמעאלבר' ד, א (ז ע"ב, 8)
(2:168); מדרשב"י

טז, כא (17:112)

בר' כז ע"אב"ר מח, ח (8:483)

שמות טז, כאוחם השמשבר' ד, א (ז ע"ב, 9)

בראשית יח, אכחם היוםבר' ד, א (ז ע"ב, 10)

שמות טז, כאבבוקרבר' ד, א (ז ע"ב, 11)

במדבר כח, דבבקרבר' ד, א (ז ע"ב, 11)

מ' בר' א, בהקור' מיכןבר' ד, א (ז ע"ב, 15)

תע' ד, ח (סח ע"ג,רבי סימוןבר' ד, א (ז ע"ב, 17)
20); הש' פסדר"כ

החדש יח (10:107)

מ' עדויות ו, אהעידבר' ד, א (ז ע"ב, 21)
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סוטה מט ע"ב; ב"ק פב ע"היו משלשליןבר' ד, א (ז ע"ב, 22)

במדבר כח, גשנים ליוםבר' ד, א (ז ע"ב, 26)

ס"ב קמב (4:189);חלוק אתבר' ד, א (ז ע"ב, 26)
סז"ב כח, ג (2:323)

יומא סב, ב; תמיד לא ע"ב

פד"כ ו (120); פס"רשנים ליוםבר' ז, א (ז ע"ב, 27)
טז (פד ע"א)

שני פרקליטיןבר' ד, א (ז ע"ב, 27)

מ' תמיד ד, א; ס"בשל שחרבר' ד, א (ז ע"ב, 28)
קמב (6:189)

הש' בר' כח ע"אתפילת המנחהבר' ד, א (ז ע"ב, 31)

בר' כו ע"בת' בר' ג, א (5:11)וכמה הואבר' ד, א (ז ע"ב, 39)

מ' פס' ה, אתמיד נשחטבר' ד, א (ז ע"ב, 40)

תהילים קמא, בתכון תפילתיבר' ד, א (ז ע"ב, 44)

הש' בר' כט ע"ב; הש' שבת קיח עימ"ת לב, יא (24:207)ר' יוסיבר' ד, א (ז ע"ב, 45)

תהילים לב, ועל זאתבר' ד, א (ז ע"ב, 47)

הש' ב"ר צב, בלעת מיצויובר' ד, א (ז ע"ב, 48)
(6:1139)

בר' ד, א (ז ע"ג, 8);אחוי דאימיהבר' ד, א (ז ע"ב, 48)
תע' ד, א (סז ע"ג, 23)

איכ"ר כג (4:23); ק"ררבי יוחנןבר' ד, א (ז ע"ב, 51)
יב, ז (ל ע"ד, 7)

ישעיה מד, כזהאומר לצולהבר' ד, א (ז ע"ב, 51)

ירמיה נא, מטגם בבבלבר' ד, א (ז ע"ב, 52)

בראשית יא, בוימצאו בקעהבר' ד, א (ז ע"ב, 53)

ב"ר לז, ד (4:346);שהם מתיםבר' ד, א (ז ע"ב, 55)
איכ"ר פת' כד (23);

ק"ר יב, ז (ל ע"ד)

הש' ת' שבת ב, גבלא נרבר' ד, א (ז ע"ב, 55)
(10:7)

הש' שבת ב, ב (ד
ע"ד, 35)

הש' שבת כו ע"א

ישעיה א, טוגם כיבר' ד, א (ז ע"ב, 59)

תע' ד, א (סז ע"ג, 11)מכאן שכלבר' ד, א (ז ע"ב, 59)

מד"ש ב, ט (50);מחלפ' שיטתיהבר' ד, א (ז ע"ב, 59)
מד"ש ג, ג (52)

ביכ' ב, א (סד ע"ג,רבי אבאבר' ד, א (ז ע"ב, 60)
(46

משלי יד, כגבכל עצבבר' ד, א (ז ע"ב, 61)

שמ"א א, כבוישב שםבר' ד, א (ז ע"ב, 62)

במדבר ח, כהומבן חמשיםבר' ד, א (ז ע"ב, 63)

הש' ס"ע יג (1:58)חמשין ותרתיןבר' ד, א (ז ע"ב, 63)

שמ"א א, יבוהיה כיבר' ד, א (ז ע"ג, 2)
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מ' תע' ד, אבשלשה פרקיםבר' ד, א (ז ע"ג, 5)

בר' ד, א (ז ע"ב, 48);אחוי דאימ'בר' ד, א (ז ע"ג, 8)
תע' ד, א (סז ע"ג,23)

בר' ד, ג (ח ע"א, 32);בכל יוםבר' ד, א (ז ע"ג, 20)
תע' ד, א (סז ע"ג, 35)

שבת כד ע"בתע' ד, א (סז ע"ג, 37)יום הכיפוריםבר' ד, א (ז ע"ג, 22)

תע' ב, טו (סו ע"א,במה קוריםבר' ד, א (ז ע"ג, 31)
60); תע' ד, א (סז

ע"ג, 44)

תע' ד, א (סז ע"ג,ירמיהבר' ד, א (ז ע"ג, 37)
51); מג' ג, ו (עד

ע"ב, 16)

מ' מג' ג, דלכל מפסיקיןבר' ד, א (ז ע"ג, 39)

הש' מג' כט ע"בסופ' יב, ה (4:228)יצחק סחורהבר' ד, א (ז ע"ג, 40)

ב"ר י, ח (6:84);רבי מפקדבר' ד, א (ז ע"ג, 46)
פס"ר כג (קטז ע"א)

בר' כז ע"בתפילת הערבבר' ד, א (ז ע"ג, 61)

בר' כז ע"במעשהבר' ד, א (ז ע"ג, 63)

נחום ג, יטכי עלבר' ד, א (ז ע"ד, 7)

יב' טו, ו (ג ע"א, 64)דור עשיריבר' ד, א (ז ע"ד, 13)

מ' זב' א, גביום שהושיבובר' ד, א (ז ע"ד, 16)

ק"ר ב, ח (ז ע"ג)תמן תנינןבר' ד, א (ז ע"ד, 16)

מ' כת' ד, וזה מדרשבר' ד, א (ז ע"ד, 17)

תע', ד, א (סז ע"ד,וכי כרםבר' ד, א (ז ע"ד, 17)
32); שהש"ר ח, י, ג
(מ ע"ב, 33);  ח, יא,
ב (מא ע"א, 11); ק"ר
ב, ח, א (ז ע"ג, 14);
קה"ז ב, ח (10:116)

בר' כח ע"ביהי רצוןבר' ד, ב (ז ע"ד, 29)

תהילים טז, יכי לאבר' ד, ב (ז ע"ד, 35)

מת"ה יז, ו (2:130);הנוערבר' ד, ב (ז ע"ד, 42)
פס"ר מ (קסח ע"א, 2)

בר' יז ע"אגלוי וידועבר' ד, ב (ז ע"ד, 54)

הש' בר' א, ח (ג ע"ג,אהבה ואחוהבר' ד, ב (ז ע"ד, 57)
(37

בר' טז ע"ב

תע' ב, ב (סה ע"ג, 1)ולמה שמנהבר' ד, ג (ז ע"ד, 63)

תהילים כ, ביענך ה'בר' ד, ג (ח ע"א, 1)

תהילים ב, אלמה רגשובר' ד, ג (ח ע"א, 1)

תהילים לה, יכל עצמותיבר' ד, ג (ח ע"א, 5)
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תע' ב, ב (סה ע"ג,ת' בר' ג, כה (95:17)כנגד שמונהבר' ד, ג (ח ע"א, 5)

8); ו"ר א, ח (כא:1);
מת"ה כט, ב

(23:231)

בר' כח ע"ב

תהילים כט, אהבו לה'בר' ד, ג (ח ע"א, 6)

תהילים כט, גאל הכבודבר' ד, ג (ח ע"א, 8)

בר' ב, ד (ה ע"א, 7);ת' בר' ג, כה (96:18)כולל שלבר' ד, ג (ח ע"א, 8)
תע' ב, ב (סה ע"ג,

(11

ב"ר סט, ד (4:793);ר' חנינאבר' ד, ג (ח ע"א, 10)
תנ"ו וירא א (61)

בראשית כח, יגוהנה ה'בר' ד, ג (ח ע"א, 12)

בראשית מח, טזויקרא בהםבר' ד, ג (ח ע"א, 13)

ו"ר א, ח (כ:10)ר' שמואלבר' ד, ג (ח ע"א, 14)

שמות לח, כגואתו אהליאבבר' ד, ג (ח ע"א, 15)

תהילים כט, אהבו לה'בר' ד, ג (ח ע"א, 17)

תהילים צב, אמזמור שירבר' ד, ג (ח ע"א, 18)

שמ"א בפרשת חנהבר' ד, ג (ח ע"א, 19)

שמ"א ב, יה' ידיןבר' ד, ג (ח ע"א, 19)

מל"א, חשל שלמהבר' ד, ג (ח ע"א, 21)

תהילים קז, כחויצעקו אלבר' ד, ג (ח ע"א, 25)

תע' ב, ב, (סה ע"ג,יחיד שגזרבר' ד, ג (ח ע"א, 27)
(30

הש' תע' יג ע"ב

בר' ד, א (ז ע"ג, 20);בכל יוםבר' ד, ג (ח ע"א, 32)
תע' ד, א (סז ע"ג, 35)

זכריה ב, טואני אהיהבר' ד, ג (ח ע"א, 40)

מ' בר' ט, דונותן הודאהבר' ד, ג (ח ע"א, 43)

תע' ב, ב, (סה ע"ג,איזו היאבר' ד, ג (ח ע"א, 44)
(47

בר' כט ע"א

ישעיה סה, כדוהיה טרםבר' ד, ג (ח ע"א, 53)

תהילים כח, וברוך ה'בר' ד, ג (ח ע"א, 55)

בר' ד ע"ב; בר' ט ע"ברבי יוחנןבר' ד, ד (ח ע"א, 61)

תהילים נא, יזה' שפתיבר' ד, ד (ח ע"א, 61)

תהילים יט, טויהיו לרצוןבר' ד, ד (ח ע"א, 62)

בר' כא ע"אהיה עומדבר' ד, ד (ח ע"א, 63)

בר' א, א (ב ע"ב, 1);וולואי שיתפללבר' ד, ד (ח ע"ב, 1)
שבת א, ב (ג ע"א,

63); סופ' י, ו
(38:216); תנ"ב מקץ

יא (7:196)

בר' כא ע"א; פס' נד ע"ב

הש' בר' ב, ד (ה ע"א,ספק נתפללבר' ד, ד (ח ע"ב, 2)
(38
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מד"ש ה, ט (60)ותא כרביבר' ד, ד (ח ע"ב, 9)

בר' ה, ב (ט ע"ב, 57)תמיה אניבר' ד, ד (ח ע"ב, 9)

שמ"א ב, גאל דיעותבר' ד, ד (ח ע"ב, 11)

משלי ב, האז תביןבר' ד, ד (ח ע"ב, 11)

ק"ר ג, ב (ט ע"ב)ר' שמעוןבר' ד, ד (ח ע"ב, 19)

ב"ר מט, ח (5:506)זה שעוברבר' ד, ד (ח ע"ב, 21)

בר' כט ע"בת' בר' ג, ז (33:13)צורכי עמךבר' ד, ד (ח ע"ב, 23)

תהילים כח, וברוך ה'בר' ד, ד (ח ע"ב, 25)

הש' ת' בר' ג, ומתפללבר' ד, ד (ח ע"ב, 27)
(24:13)

מת"ה קב, ב
(1:430); ב"ר ס, יד

(13:654); הש' דב"ר
ב, א (ק ע"ג, 16)

הש' בר לא ע"א; ע"ז ז ע"

תהילים קב, אתפילה לעניבר' ד, ד (ח ע"ב, 29)

מל"א ח, כחלשמוע אלבר' ד, ד (ח ע"ב, 30)

בר' ה, א (ח ע"ד, 60)צריך אדםבר' ד, ד (ח ע"ב, 32)

שמות כ, כאבכל המקוםבר' ד, ד (ח ע"ב, 33)

שמ"ב טו, לבויהי דודבר' ד, ד (ח ע"ב, 35)

בר' ה ע"בצריך אדםבר' ד, ד (ח ע"ב, 37)

ישעיה לח, בויסב חזקיהובר' ד, ד (ח ע"ב, 38)

סנ' י, ב (כח ע"ג, 12);באי זה קירבר' ד, ד (ח ע"ב, 38)
ק"ר ה, ו (יד ע"ד, 34)

הש' בר' י ע"ב

יהושע ב, טוכי ביתהבר' ד, ד (ח ע"ב, 39)

יהושע ו, כגויבאו הנעריםבר' ד, ד (ח ע"ב, 41)

ר"ר ב, א (11:44)רבי שמעוןבר' ד, ד (ח ע"ב, 41)

יחזקאל מג, חבתתם ספםבר' ד, ד (ח ע"ב, 44)

מל"ב ד, ינעשה נאבר' ד, ד (ח ע"ב, 49)

ירמיה ד, יטמעיי מעייבר' ד, ד (ח ע"ב, 51)

בר' ל ע"את' בר' ג, יח (75:16)היה רכובבר' ד, ה (ח ע"ב, 56)

יחזקאל ח, טזאחוריהםבר' ד, ה (ח ע"ב, 60)

בר' ל ע"את' בר' ג, יד (63:15)סומאבר' ד, ה (ח ע"ב, 61)

מל"א ח, מדוהתפללו אלבר' ד, ה (ח ע"ב, 62)

ת' בר' ג, טוטזהעומדיםבר' ד, ה (ח ע"ב, 63)
(65:15); ס"ד כט, כז
(3:47) ; מת"ד, ג, כז

(19:1)

שהש"ר ד, ד, ט (כה
ע"ג, 5); פס"ר לג

(קמט ע"ב, 3)

בר' ל ע"א

מל"א ח, מחוהתפלל אליךבר' ד, ה (ח ע"ב, 63)

דה"ב ו, לדוהתפלל אליךבר' ד, ה (ח ע"ב, 64)

מל"א ח, מדוהבית אשרבר' ד, ה (ח ע"ג, 2)
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מל"א ח, לוהתפללו אלבר' ד, ה (ח ע"ג, 3)

ישעיה נו, זכי ביתיבר' ד, ה (ח ע"ג, 7)

מל"א ו, יזהוא ההיכלבר' ד, ה (ח ע"ג, 7)

שה"ש ד, דבנוי לתלפיותבר' ד, ה (ח ע"ג, 9)

שהש"ר ד, ד, ט (כהעד כדון בבניינובר' ד, ה (ח ע"ג, 8)
ע"ג, 16)

שהש"ר ד, ד, ט (כהתל שכל הפיותבר' ד, ה (ח ע"ג, 9)
ע"ג, 5; שם, 17);

פס"ר, לג (קמט ע"ב,
9); תנ"ב וישלח כא;
הש' שהש"ר ד, ד, א

(כג ע"ג, 16); שם,
שם ג (כד ע"ב, 30);
שם, שם, ד (כד ע"ג,

(28

ברכות, ל ע"א

שהש"ר ד, ד, ט (כההושע ה, טואלך ואשוב'בר' ד, ה (ח ע"ג, 11)
ע"ג, 22)

מל"א ט, גוהיו עיניבר' ד, ה (ח ע"ג, 12)

הש' יב' קה ע"בפניו למעלהבר' ד, ה (ח ע"ג, 12)

א"ר פנחסבר' ד, ה (ח ע"ג, 15)

מדר"י, שירה י, 150;שמות טו, יזמכון לשבתךבר' ד, ה (ח ע"ג, 16)
שמ', ח"ה, א, א

(253:6)

ב"ר, נה (5:591);
במ"ר ד, יג (יב

ע"א,17);  שם יב, יב
(מט ע"א, 29);

שהש"ר, ג, טי, ד
(כב ע"א, 20); שם ד,

ד, ו (כה ע"ג, 4);
פס"ר, ה (כב ע"ב, 9);
שם, כ  (צח ע"ב,1);
מ"ת ל, א (קיז ע"א,

5); תנ"ב וירא מה (נו
ע"ב, 8); תנ"ו

משפטים יח; ויקהל ז;
 פקודי אג; נשא יח

בראשית כב, בהר המוריהבר' ד, ה (ח ע"ג, 17)

ב"ר, נה, ב (1:591);יראה יוצאהבר' ד, ה (ח ע"ג, 17)
שהש"ר, ד, ד, ה (כד
ע"ג, 36); ד, ד, ו (כה

ע"ד, 30)  פס"ר מ'
(קסט ע"ב, 14);
תנ"ב וירא מה

(1:112)

תענית, טז ע"א

ב"ר נה, ז (1:591);ר' חייאבר' ד, ה (ח ע"ג, 17)
שהש"ר ד, ד, ט (כה
ע"ג, 29); פס"ר, מ

(קסט ע"ב, 16)

תע' טז ע"א

דה"ב ב, טוונביאם לךבר' ד, ה (ח ע"ג, 22)

בר' ג, ה (ו ע"ד, 54)לא סוףבר' ד, ו (ח ע"ג, 35)

הש' בר' ג, ב (ו ע"ב,בא ומצאןבר' ד, ו (ח ע"ג, 44)
22); הש' סנ' ב, ב (כ

ע"א, 43)

הש' בר' כא ע"ב

מ' ר"ה ד, טרבן גמליאלבר' ד, ו (ח ע"ג, 49)
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ר"ה ז, י (נט ע"ד, 14)רבי הונאבר' ד, ו (ח ע"ג, 50)

מד"ש ב, י (51)מ' ר"ה ד, הסדר ברכותבר' ד, ו (ח ע"ג, 57)

הש' ער' סה ע"אהבא מןבר' ה, א (ח ע"ד, 16)

ישעיה נא, כאלכן שמעיבר' ה, א (ח ע"ד, 17)

בר' לא ע"אמת"ה קח (7:463)ת' בר' ג, כא (84:17)לא יעמודבר' ה, א (ח ע"ד, 20)

פד"כ דברי ירמיהו ידר' אלעזרבר' ה, א (ח ע"ד, 24)
(9:238)

ירמיה נא, סדככה תשקעבר' ה, א (ח ע"ד, 26)

ירמיה נא, סדעד הנהבר' ה, א (ח ע"ד, 27)

ישעיה סו, כדוהיו דראוןבר' ה, א (ח ע"ד, 28)

איכה ה, כבכי מאוסבר' ה, א (ח ע"ד, 29)

מל"ב ב, יאויהי המהבר' ה, א (ח ע"ד, 30)

דברים ו, זודברת בםבר' ה, א (ח ע"ד, 32)

תהילים לג, ובדבר ה'בר' ה, א (ח ע"ד, 33)

ישעיה מ, בדברו עלבר' ה, א (ח ע"ד, 34)

מל"ב ב, יאוהנה רכבבר' ה, א (ח ע"ד, 35)

בר' לא ע"אלא יעמודבר' ה, א (ח ע"ד, 35)

בר' לא ע"א; מג' כח ע"בהרואה טיפהבר' ה, א (ח ע"ד, 37)

מנ' פט ע"א; נדה עב ע"באחד עשרבר' ה, א (ח ע"ד, 39)

בר' לא ע"א; פס' ט ע"א; מנמרבה אדםבר' ה, א (ח ע"ד, 40)

תהילים מו, יבה' צבאותבר' ה, א (ח ע"ד, 43)

תהילים פד, יגה' צבאותבר' ה, א (ח ע"ד, 45)

תהילים כט, בהשתחוו לה'בר' ה, א (ח ע"ד, 48)

תהילים ב, יאעבדו אתבר' ה, א (ח ע"ד, 49)

בר' לב ע"בזה שהואבר' ה, א (ח ע"ד, 50)

תהילים פד, האשרי יושביבר' ה, א (ח ע"ד, 52)

תהילים קמ, ידאך צדיקיםבר' ה, א (ח ע"ד, 52)

בר' לב ע"בחסידיםבר' ה, א (ח ע"ד, 53)

בר' ו ע"בהמתפללבר' ה, א (ח ע"ד, 56)

תהילים יב, טסביבבר' ה, א (ח ע"ד, 57)

בר' ד, ד (ח ע"ב, 32)צריך אדםבר' ה, א (ח ע"ד, 60)

ישעיה סו, ככאשר יביאובר' ה, א (ח ע"ד, 63)

ישעיה נה, ודרשו אתבר' ה, א (ח ע"ד, 64)

ישעיה נה, וקראוהובר' ה, א (ח ע"ד, 64)
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מד"מ ח, לד (60);רבי יצחקבר' ה, א (ט ע"א, 1)

דב"ר ז, ב (קיג ע"ג)
בר' ו ע"א

תהילים פב, אאלהים נצבבר' ה, א (ט ע"א, 2)

בר' ח ע"אזה שנכנסבר' ה, א (ט ע"א, 3)

משלי ח, לדאשרי אדםבר' ה, א (ט ע"א, 4)

משלי ח, להכי מוצאיבר' ה, א (ט ע"א, 5)

הושע ו, גנדעה נרדפהבר' ה, א (ט ע"א, 6)

איוב יד, טזכי אתהבר' ה, א (ט ע"א, 7)

משלי יא, בואת צנועיםבר' ה, א (ט ע"א, 10)

הש' בר' כג ע"א; גט' ס ע"ר' יוחנןבר' ה, א (ט ע"א, 10)

דברים ד, טפן תשכחבר' ה, א (ט ע"א, 12)

בר' נה ע"ברואה חלוםבר' ה, א (ט ע"א, 13)

תהילים ל, יביגהפכת מספדיבר' ה, א (ט ע"א, 19)

דברים כג, וולא אבהבר' ה, א (ט ע"א, 20)

ירמיה לא, יבאז תשמחבר' ה, א (ט ע"א, 22)

בר' לב ע"בבמלכי ישראלבר' ה, א (ט ע"א, 24)

סופ' ה, ז (25:155)ת' בר' ג, כב (88:17)היה כותבבר' ה, א (ט ע"א, 25)

יהושע כב, כבאל אלהיםבר' ה, א (ט ע"א, 26)

דברים כח, יוראו כלבר' ה, א (ט ע"א, 35)

משלי ה, יטבאהבתהבר' ה, א (ט ע"א, 40)

הש' ער' נד ע"ברבי יודןבר' ה, א (ט ע"א, 41)

הש' ש"ר ג, יב (יגת' בר' ג, כ (80:16)היה עומדבר' ה, א (ט ע"א, 47)
ע"ג, 23)

בר לב ע"ב; בר' לג ע"א

תהילים קמה, יטרצון יריאיובר' ה, א (ט ע"א, 55)

תע' א, א (סג ע"ג,כשם שתחיתבר' ה, ב (ט ע"א, 58)
45); ב"ר יג, ו

(4:116); דב"ר ז, ו
(קיד ע"א)

הושע ו, בגיחיינו מיומיםבר' ה, ב (ט ע"א, 59)

מל"א יז, אויאמר אליהובר' ה, ב (ט ע"א, 61)

מל"א יח, אלך הראהבר' ה, ב (ט ע"ב, 1)

מל"א ז, כויקרא אלבר' ה, ב (ט ע"ב, 4)

ישעיה כו, יטיחיו מתיךבר' ה, ב (ט ע"ב, 9)

תהילים קי, גלך טלבר' ה, ב (ט ע"ב, 12)

תהילים קי, דנשבע ה'בר' ה, ב (ט ע"ב, 13)

בראשית כז, כחויתן לךבר' ה, ב (ט ע"ב, 14)
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מיכה ה, וכטל מאתבר' ה, ב (ט ע"ב, 17)

תע' א, א (סג ע"ד,בטל וברוחותבר' ה, ב (ט ע"ב, 20)
(18

תע' ג ע"ב

בר' ה, ב (ט ע"ב,ת' בר' ג, ט (44:14)אם לאבר' ה, ב (ט ע"ב, 22)
27); תע' א, א (סג
ע"ד, 20); תע' א, א

(סג ע"ד, 25)

בר' כו ע"ב; בר' כט ע"א; בר

תע' א, א (סג ע"ד,אומרהבר' ה, ב (ט ע"ב, 24)
(22

הש' בר' כט ע"א

בר' ה, ב (ט ע"ב,ת' בר' ג, ט (44:14)אם לאבר' ה, ב (ט ע"ב, 27)
22); תע' א, א (סג
ע"ד, 20); תע' א, א

(סג ע"ד, 25)

בר' כו ע"ב; בר' כט ע"א; בר

בר' ה, ג (ט ע"ג, 37);איכן הואבר' ה, ב (ט ע"ב, 29)
תע' א, א (סג ע"ד,

(26

תע' א, א (סג ע"ד,בנינוה צרכוןבר' ה, ב (ט ע"ב, 32)
(29

תע' יד ע"ב

בר' לג ע"באמרה בכוסבר' ה, ב (ט ע"ב, 43)

בר' לג ע"במטיןבר' ה, ב (ט ע"ב, 47)

בר' ד, ד (ח ע"ב, 9)תמיהניבר' ה, ב (ט ע"ב, 55)

הש' ת' בר' ה, לובלבד שלאבר' ה, ב (ט ע"ב, 57)
(79:31)

הש' פס' קד ע"א

שבת קנ ע"בשאסור לעשותבר' ה, ב (ט ע"ב, 64)

פס' קו ע"אלא הבדילבר' ה, ב (ט ע"ג, 3)

פס' קו ע"את' בר' ה, לא (86:31)בורא מאוריבר' ה, ב (ט ע"ג, 4)

חו' כו ע"בבאמצע שבתבר' ה, ב (ט ע"ג, 6)

סוכה מה ע"בארבעתבר' ה, ב (ט ע"ג, 12)

פד"כ 437; דב"ר יא,העובר לפניבר' ה, ב (ט ע"ג, 14)
א (קיח ע"ג)

בר' לג ע"במג' ד, ט (עה ע"ג, 7)כקורא תיגרבר' ה, ג (ט ע"ג, 16)

בר' לג ע"בלא עבדיןבר' ה, ג (ט ע"ג, 20)

הש' ויקרא כב, כחתורתאבר' ה, ג (ט ע"ג, 22)

תהילים סג, יבכי יסכרבר' ה, ג (ט ע"ג, 24)

בר' לד ע"אטעה בשלשבר' ה, ג (ט ע"ג, 26)

הש' בר' כט ע"אלכל איןבר' ה, ג (ט ע"ג, 33)

בר' כח ע"בשמואלבר' ה, ג (ט ע"ג, 34)

בר' ה, ב (ט ע"ב,לאיכן הואבר' ה, ג (ט ע"ג, 37)
29); תע' א, א (סג

ע"ד, 26)

בר' כט ע"ב

מג' ד, ה (עה ע"ב,היה קוראבר' ה, ג (ט ע"ג, 41)
(27

תהילים יט, חתורת ה'בר' ה, ג (ט ע"ג, 43)
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הש' מג' כא ע"במג' ד, א (עד ע"ד, 32)ת' מג' ג, כ (69:359)שנים קוריןבר' ה, ג (ט ע"ג, 44)

ר"ה כז ע"א; מג' כא ע"במג' ד, א (עד ע"ד, 32)ת' מג' ג, כ (68:359)שנים מתרגמיןבר' ה, ג (ט ע"ג, 45)

בר' לד ע"אשלשה דברי'בר' ה, ג (ט ע"ג, 48)

הש' ת' מג' ג, כזהפורסבר' ה, ד (ט ע"ג, 59)
(93:361)

בר' מה ע"בזה בורבר' ה, ד (ט ע"ג, 62)

הש' מג' כח ע"אגט' ה, ט (מז ע"ב, 42)מימי לאבר' ה, ד (ט ע"ד, 2)

סוטה לח ע"בבר' ג, א (ו ע"א, 49)כל כהןבר' ה, ד (ט ע"ד, 3)

סוטה לח ע"בעיר שכולהבר' ה, ד (ט ע"ד, 6)

מ' פרה יב, בנתכווןבר' ה, ד (ט ע"ד, 10)

הש' ס"ב לט (15:43)שיהא החזןבר' ה, ד (ט ע"ד, 13)

בר' לד ע"בובלבד באבותבר' ה, ד (ט ע"ד, 20)

בר' לד ע"בשחלה בנובר' ה, ד (ט ע"ד, 21)

הש' ת' בר' ג, דאם כוונתהבר' ה, ד (ט ע"ד, 24)
(15:12)

דב"ר ב, א (ק ע"ג,
19); דב"ר ח, א (קטו
ע"א, 6); מת"ה קח

(רלב ע"א, 12)

הש' בר' לא ע"א

תהילים י, יחתכין לבםבר' ה, ד (ט ע"ד, 25)

הש' בר' לד ע"בו"ר טז, ט (שסו:5)עשו שפתותיובר' ה, ד (ט ע"ד, 25)

ישעיה נז, יטבורא ניבבר' ה, ד (ט ע"ד, 26)

תהילים כד, אלה' הארץבר' ו, א (ט ע"ד, 58)

מת"ה ט"ז, את' בר' ד, א (2:18)הנהנה כלוםבר' ו, א (ט ע"ד, 59)
(20:119)

בר' לה ע"א

דברים כב, טפן תקדשבר' ו, א (ט ע"ד, 60)

מת"ה טז, אעשוי ככרםבר' ו, א (ט ע"ד, 61)
(1:120); הש' ע"ז, ג,
א (מב ע"ג, 44); 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)

תהילים טז, באמרת לה'בר' ו, א (ט ע"ד, 63)

מת"ה טז, א (4:120)שאיני מביאבר' ו, א (י ע"א, 1)

בראשית מא, מדובלעדיךבר' ו, א (י ע"א, 2)

ויקרא יט, כדקודש הילוליםבר' ו, א (י ע"א, 3)

ספ' קדושים ה, ג (צטעון ברכהבר' ו, א (י ע"א, 3)
ע"ב, 3)

ת' בר' ד, א (1:18);לא יטעוםבר' ו, א (י ע"א, 4)
ספ' קדושים ה, ג (צ

ע"ב, 4)

הש' בר' ז, א (יא ע"ב,ת' בר' ו, ט (49:36)שכל המצוותבר' ו, א (י ע"א, 6)
(8
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שמות כד, יבואתנה לךבר' ו, א (י ע"א, 7)

בר' לח ע"ברבי יוחנןבר' ו, א (י ע"א, 9)

בר' נ ע"בת' בר' ד, ג (5:18)יין בזמןבר' ו, א (י ע"א, 14)

בר' לה ע"בשמן זיתבר' ו, א (י ע"א, 19)

מ' בר' ו, אשעל הייןבר' ו, א (י ע"א, 20)

בר' לח ע"בירק שלוקבר' ו, א (י ע"א, 23)

מ' בר' ו, אשעל הפתבר' ו, א (י ע"א, 26)

פס' ב, ה (כט ע"ג, 14)זית כבושבר' ו, א (י ע"א, 28)

מ' פס' ב, ואבל לאבר' ו, א (י ע"א, 30)

הש' בר' לח ע"במאן ידעבר' ו, א (י ע"א, 32)

בר' ו, ד (י ע"ג, 27)רבנן רברביאבר' ו, א (י ע"א, 33)

שמות יב, חמרוריןבר' ו, א (י ע"א, 35)

ב"ר טו, ז (4:139);המוציא לחםבר' ו, א (י ע"א, 38)
הש' מת"ה קד, יא

(רכב ע"א, 9);

בר' לח ע"א

הש' שהש"ר, א זח;לפת לא פתבר' ו, א (י ע"א, 40)
ב"ר, שם; מת"ה, שם

הש' ספרי דב' 358;היא עתידהבר' ו, א (י ע"א,41)
מ"ת לב, יב (25:192)

הש' הש' כל"ר ב,ג
(54:195); ב"ר מח, ד
(2:488); ב"ר פו, א
(5:1051); קה"ר א,
טי (ד ע"ד:15);  שם
יא, א (כח ע"ד:12);
שו"ט, עב (26:326)

שבת ל ע"ב; כת' קיא ע"ב

תהילים עב, טזיהי פיסתבר' ו, א (י ע"א, 41)

בר' לט ע"אאין מברכיןבר' ו, א (י ע"א, 47)

בר' לז ע"ב; מנ' עה ע"בהש' מ' מנ' ו, דוכולןבר' ו, א (י ע"א, 53)

הש' ת' בר' ד, זכל שאומרבר' ו, א (י ע"א, 54)
(21:19)

בר' מז ע"אמסוביןבר' ו, א (י ע"א, 58)

בר' מז ע"את' בר' ה, ז (19:26)המברך פושטבר' ו, א (י ע"א, 61)

בר' מ ע"אסב בריךבר' ו, א (י ע"א, 63)

בר' לח ע"אשתיתאבר' ו, א (י ע"א, 64)

בר' נ ע"אהש' תמיד ב, אהרי שנתןבר' ו, א (י ע"ב, 1)

תהילים עא, חימלא פיבר' ו, א (י ע"ב, 3)

בר' לז ע"בת' בר' ד, ו (16:19)החטיםבר' ו, א (י ע"ב, 4)

בר' לז ע"בת' בר' ד, ז (19:19)האורזבר' ו, א (י ע"ב, 8)

בר' מד ע"באוכל בשרבר' ו, א (י ע"ב, 18)

מ' בר' ו, געל החומץבר' ו, א (י ע"ב, 20)
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בר' לז ע"את' בר' ד, טו (57:22)זה הכללבר' ו, א (י ע"ב, 22)

הש' בר' ו, ה (י ע"ג,הדין דאכלבר' ו, א (י ע"ב, 30)
(57

בר' טז ע"אבר' ב, ה (ה ע"א, 53)ת' בר' ה, כד (49:29)הפועליםבר' ו, א (י ע"ב, 32)

הש' בר' לט ע"בת' בר' ד, טו (45:21)מברכיןבר' ו, א (י ע"ב, 38)

מ' בר' ו, דיש ביניהןבר' ו, א (י ע"ב, 44)

בר' לו ע"אקוראבר' ו, א (י ע"ב, 47)

כל' ה, ח (ל ע"א, 46)מיני דשאיםבר' ו, א (י ע"ב, 50)

ביכ' א, ח (סד ע"ב, 7)ר' חזקיהבר' ו, ב (י ע"ב, 53)

מ' בר' ו, אחוץ מן הייןבר' ו, ב (י ע"ב, 56)

ת' בר' ד, דהכל המשנהבר' ו, ב (י ע"ב, 57)
(11:19)

בר' מ ע"ב

הש' בר' מ ע"בחד פרסויבר' ו, ב (י ע"ב, 61)

בר' לט ע"אבר קפראבר' ו, ב (י ע"ב, 63)

הש' נזיר ז, ב (נו ע"ג,ר' יוסיבר' ו, ב (י ע"ג, 5)
(3

מ' בר' ו, זכל שהו'בר' ו, ד (י ע"ג, 20)

משלי כב, כבאל תגזולבר' ו, ד (י ע"ג, 22)

הש' תנ"ב במדבר כזלאכל פתבר' ו, ד (י ע"ג, 23)
(18:21)

הש' ביכ' א, ג (סגכל הקודםבר' ו, ד (י ע"ג, 29)
ע"ד, 50)

בר' מא ע"א

הש' בר' מב ע"בשלפני המזוןבר' ו, ה (י ע"ג, 35)

בר' מב ע"אבר' ו, ה (י ע"ג, 50)ת' בר' ה, יב (25:27)כיסניןבר' ו, ה (י ע"ג, 40)

בר' מב ע"אבר' ו, ה (י ע"ג, 40)ת' בר' ה, יב (25:27)כיסניןבר' ו, ה (י ע"ג, 50)

הש' ת' בר' ה, כטואומר עלבר' ו, ו (י ע"ג, 62)
(68:30)

הש' בר' ח, ה (יב
ע"ב, 8)

הש' בר' מג ע"ב

בר' מג ע"את' בר' ד, ח (22:20)סדר סעודהבר' ו, ו (י ע"ד, 1)

מ' סוכה ד, חסוכה שבעהבר' ו, ו (י ע"ד, 7)

סוכה ד, ה (נד ע"ג,צריך אדםבר' ו, ו (י ע"ד, 10)
43); פס"ר פד (רב
ע"א, 7); פד"כ כח

(5:418); פד"כ כח , ז
(5:430)

בר' מג ע"את' בר' ד, יג (37:20)שאלו אתבר' ו, ו (י ע"ד, 17)

בר' מג ע"אכיון שהעלהבר' ו, ו (י ע"ד, 21)

יהושע ב, וותטמנםבר' ו, ו (י ע"ד, 26)

בר' נג ע"אשמן לזוהמהבר' ו, ו (י ע"ד, 28)

בר' מג ע"ארב חסדאבר' ו, ו (י ע"ד, 30)

בר' נט ע"ב; פס' קא ע"בשינוי ייןבר' ו, ו (י ע"ד, 47)
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שבת סז ע"בת' שבת ז, ט (13:26)מעשהבר' ו, ו (י ע"ד, 49)

שבת יד, ג (יד ע"ג,מי דקריםבר' ו, ו (י ע"ד, 56)
(29

שבת קי ע"א

מ' בר' ז, דאין רשאיןבר' ז, א (יא ע"א, 18)

הש' בר' נ ע"אכאן בתחלהבר' ז, א (יא ע"א, 20)

בר' מה ע"אשלשה חובהבר' ז, א (יא ע"א, 23)

כת' כב ע"א; סנ' ג ע"א (16סנ' א, א (יח ע"א, 41)שנים שדנובר' ז, א (יא ע"א, 25)

בר' נ ע"אשלשה שאכלובר' ז, א (יא ע"א, 27)

מ' סוכה א, טהרחיקבר' ז, א (יא ע"א, 34)

סוכה א, י (נב ע"ג,מהו לישןבר' ז, א (יא ע"א, 35)
(32

הש' מ' מק' ז, אטיט הנירוקבר' ז, א (יא ע"א, 35)

בר' א, ח (ג ע"ד, 33);משניתנו הרוגיבר' ז, א (יא ע"א, 43)
תע' ד, ח (סט ע"א,
19); איכ"ר ב, פה

(13:104)

בר מח ע"ב; תע' לא ע"א; 

מד"ש יג, ט (14:86);תיפתרבר' ז, א (יא ע"א, 45)
דב"ר ח, ב

דברים ח, יואכלת ושבעתבר' ז, א (יא ע"א, 46)

ת' בר' ו, א (1:32);ברכת הזימוןבר' ז, א (יא ע"א, 46)
מדר"י פסחא טז

(17:60)

בר' מח ע"ב

דברים ג, כהההר הטובבר' ז, א (יא ע"א, 48)

מג' ד, א (עד ע"ד,כתוב בתורהבר' ז, א (יא ע"א, 48)
55); מד"ש יג, ט (מד

ע"א, 3)

בר' כא ע"א

דברים לב, גכי שםבר' ז, א (יא ע"א, 49)

דברים ח, יואכלת ושבעתבר' ז, א (יא ע"א, 51)

בר' כא ע"אקל וחומרבר' ז, א (יא ע"א, 55)

מדר"י פסחא טזורבי נתןבר' ז, א (יא ע"א, 59)
(3:61)

שמ"א ט, יגכי הואבר' ז, א (יא ע"א, 59)

שמות כג, כהועבדתםבר' ז, א (יא ע"א, 60)

מדר"י פסחא טזומה אםבר' ז, א (יא ע"א, 62)
(2:61)

בר' לה ע"א; בר' מח ע"ב

הש' ת' בר' ו, טשאר כלבר' ז, א (יא ע"ב, 8)
(49:36)

הש' בר' ו, א (י ע"א,
(6

ערלה ב, א (סא ע"ד,בשעה שגזרובר' ז, א (יא ע"ב, 10)
17); מד"ש יג, ט (מד

ע"א, 26)
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ת' תר' ד, יבכותי כגויבר' ז, א (יא ע"ב, 12)

(51:126); ת' תר' ד,
יד (61:127); ת' פס'

ב, ג (12:145)

דמאי ג, ד (כג ע"ג,
39); דמאי ו, יב (כה
ע"ד, 44); פס' א, א

(כז ע"ב, 49); שק' א,
ה (מו ע"ב, 7); כת' ג,

א (כז ע"א, 62);
מד"ש יג, ט (2)

בר' מז ע"ב; גט' י ע"א; קד

בר' מז ע"בב"ר צא, ג (1:1111)רבי סימוןבר' ז, ב (יא ע"ב, 15)

הש' בר' ז, ג (יא ע"ב,ת' בר' ה, יח (37:28)אין מדקדקיןבר' ז, ב (יא ע"ב, 17)
64); ב"ר צא, ג

(2:1111)

בר' מז ע"ב

ב"ר צא, ג (3:1114)רבי זעיראבר' ז, ב (יא ע"ב, 34)

בר' מח ע"אתשעה פתבר' ז, ב (יא ע"ב, 32)

נזיר ח, ה (נד ע"ב,שלש מאותבר' ז, ב (יא ע"ב, 36)
1); ב"ר צא, ג

(1:1115); ק"ר ז, יא
(כ ע"א, 8)

הש' בר' מח ע"א

קהלת ז, יבכי בצלבר' ז, ב (יא ע"ב, 45)

ישעיה כו, כחבי כמעטבר' ז, ב (יא ע"ב, 47)

קהלת ז, יבויתרון דעתבר' ז, ב (יא ע"ב, 47)

משלי ד, חסלסליהבר' ז, ב (יא ע"ב, 49)

הש' ב"ס יא, אובין נגידיםבר' ז, ב (יא ע"ב, 49)

נזיר ח, ה (נד ע"ב,ת' בר' ה, כ (40:28)עלה היסבבר' ז, ב (יא ע"ב, 56)
19); ב"ר צא, ג

(1:1118); ק"ר ז, יא
(כ ע"א, 36)

בר' מח ע"ב

הש' בר' ז, ב (יא ע"ב,ת' בר' ה, יח (37:28)איו מדקדקיןבר' ז, ג (יא ע"ב, 64)
17); הש' ב"ר צא, ג

(2:1111)

הש' בר' מז ע"ב; בר' נ ע"

בר' מט ע"בשמואלבר' ז, ג (יא ע"ג, 2)

חו' קז ע"בהשמש מברךבר' ז, ג (יא ע"ג, 6)

מ' ר"ה ד, חהמתעסקבר' ז, ג (יא ע"ג, 9)

בר' נ ע"אאחד עשרבר' ז, ג (יא ע"ג, 10)

מג' ד, ד (עה ע"ב, 7);מניין לעדהבר' ז, ג (יא ע"ג, 11)
סנ' א, ו (יט ע"ג, 2);
ב"ר צא, ג (2:1110);

תנ"ו מקץ ו (128)

הש' בר' כא ע"ב; מג' כג ע

תהילים פב, אעדהבר' ז, ג (יא ע"ג, 12)

במדבר יד, כזעדהבר' ז, ג (יא ע"ג, 13)

ויקרא כב, לבתוךבר' ז, ג (יא ע"ג, 14)

בראשית מב, הויבאו בניבר' ז, ג (יא ע"ג, 14)

ויקרא כב, לבבני ישראלבר' ז, ג (יא ע"ג, 16)

בראשית מב, הבני ישראלבר' ז, ג (יא ע"ג, 17)

תהילים סח, כזבמקהלותבר' ז, ג (יא ע"ג, 18)
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הש' בר' נ ע"ארבי חייאבר' ז, ד (יא ע"ג, 20)

הש' בר' ח, ה (יבמישתוקניהבר' ז, ד (יא ע"ג, 23)
ע"ב, 15)

נחמיה ח, וויברך עזראבר' ז, ד (יא ע"ג, 24)

מג' ג, ח (עד ע"ג, 8);במה הואבר' ז, ד (יא ע"ג, 25)
סופ' יג, ה (21:242)

יומא סט ע"ב

הש' בר' ט, א (יבמשה התקיןבר' ז, ד (יא ע"ג, 27)
ע"ד, 38); מת"ה יט,
ב (6:164); דבר"ל

דברים יט (18)

דברים י, יזהאל הגדולבר' ז, ד (יא ע"ג, 27)

ירמיה לב, יחהגדול הגיבורבר' ז, ד (יא ע"ג, 28)

תהילים סח, לונורא אלהיםבר' ז, ד (יא ע"ג, 30)

דניאל ט, דהגדול והנוראבר' ז, ד (יא ע"ג, 31)

אס"ר, ז, יג (יב ע"ג,היכן היא גבורתובר' ז, ד (יא ע"ג, 31)
36); מת"ה, יט, ב

(13:164)

נחמיה ט, לבהאל הגדולבר' ז, ד (יא ע"ג, 33)

הש' בר' מט ע"בהיה יושבבר' ז, ה (יא ע"ג, 36)

פס"ר א (א ע"א)ספק הזכירבר' ז, ה (יא ע"ג, 38)

שבת כד ע"את' בר' ג, י (47:14)כל יוםבר' ז, ה (יא ע"ג, 39)

בר' מט ע"באשר נתןבר' ז, ה (יא ע"ג, 46)

בר' מב ע"בת' בר' ה, כג (47:28)עשרהבר' ז, ה (יא ע"ג, 47)

בר' נ ע"במודים חכמיםבר' ז, ה (יא ע"ג, 58)

הש' פס' י, א (לז ע"ג,דרבי יונהבר' ז, ה (יא ע"ג, 59)
(29

נדה יז ע"אהשותה משקיןבר' ז, ה (יא ע"ג, 60)

בר' נא ע"אראשוניםבר' ז, ה (יא ע"ג, 62)

בר' נב ע"א; פס' קה ע"במלאבר' ז, ה (יא ע"ד, 1)

דברים לג, כגנפתלי שבעבר' ז, ה (יא ע"ד, 2)

דברים לג, כגים ודרוםבר' ז, ה (יא ע"ד, 3)

בר' נב ע"א; פס' קה ע"בכוס פגוםבר' ז, ה (יא ע"ד, 4)

פס' קה ע"את' בר' ג, ח (39:14)כבוד יוםבר' ז, ה (יא ע"ד, 6)

הש' שבת כד ע"אחנוכהבר' ז, ה (יא ע"ד, 9)

בר' נא ע"באכל מהלךבר' ז, ה (יא ע"ד, 11)

ישעיה ו, בבשתים יכסהבר' ז, ה (יא ע"ד, 13)

בר' נא ע"ב; פס' קיד ע"א; פס' י, ב (לז ע"ג, 46)ת' בר' ה, כה (53:29)מה טעמהוןבר' ח, א (יא ע"ד, 39)

הש' פס' קז ע"אמבדיליןבר' ח, א (יא ע"ד, 52)
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הש' ע"ז ה, ד (מדואזליןבר' ח, א (יא ע"ד, 53)

ע"ד, 44)

מ' בר' ח, חבא להםבר' ח, א (יא ע"ד, 59)

בר' ח, ט (יב ע"ג, 32)על ידיבר' ח, א (יא ע"ד, 60)

פס' קב ע"בת' בר' ה, ל (75:31)יושב  ואוכלבר' ח, א (יא ע"ד, 63)

בר' נב ע"א; פס' קג ע"אבר' ח, ה (יב ע"ב, 5)ת' בר' ה, ל (72:30)לא נחלקובר' ח, א (יב ע"א, 2)

פס' קב ע"ביום טובבר' ח, א (יב ע"א, 7)

בר' נב ע"את' בר' ה, כו (57:29)מה טעמוןבר' ח, ב (יב ע"א, 18)

מ' כלים כה, זר' מאירבר' ח, ב (יב ע"א, 21)

חלה ב, ג (נח ע"ג,רבי יוסיבר' ח, ב (יב ע"א, 23)
(30

הש' חו' קכב ע"ב

מ' חלה ב, גהאשה יושבתבר' ח, ב (יב ע"א, 26)

חלה ב, ג (נח ע"ג,ת' בר' ה, יג (26:27)מים שלפניבר' ח, ב (יב ע"א, 28)
35); במ"ר כ, כא (פז
ע"ג, 7); תנ"ב בלק

טו, כד (25:145)

חו' קה ע"א; הש' ער' יז ע

תנ"ב בלק טו, כדעל הראשוניםבר' ח, ב (יב ע"א, 32)
(26:145); במ"ר כ,

כא (פז ע"ג, 8)

חו' קו ע"א

חו' קז ע"אשמואל סלקבר' ח, ב (יב ע"א, 33)

הש' חו' קו ע"אנטילת ידיםבר' ח, ב (יב ע"א, 38)

הש' פס' קטו ע"ארבי הושעיאבר' ח, ב (יב ע"א, 41)

חו' קו ע"ברב אמ'בר' ח, ב (יב ע"א, 42)

בר' מו ע"ארבי זעיראבר' ח, ב (יב ע"א, 44)

בר' מו ע"בת' בר' ה, ו (15:26)סדר נטילתבר' ח, ב (יב ע"א, 48)

בר' נב ע"בת' בר' ה, כח (65:30)מפני אובדןבר' ח, ד (יב ע"א, 52)

הש' ת' כלים ב"ב א,של פרקיםבר' ח, ד (יב ע"א, 55)
ט (9:531)

הש' שבת יב, א (יג
ע"ג, 21)

ת' בר' ה, כזשלא יטמאובר' ח, ג (יב ע"א, 56)
(61:30); מ' טה' ד, ז;

מ' יד' ב, ד

בר' נב ע"ב

הש' ת' טה' א, ההידים תחילהבר' ח, ג (יב ע"א, 60)
(35:661)

ביכ' ב, א (סד ע"ד,
41); חג' ב, ה (עח

ע"ב, 36)

חו' לג ע"ב

מ' טה' ב, חחולין שנעשובר' ח, ג (יב ע"א, 61)

מ' עד' ד, והסך שמןבר' ח, ג (יב ע"א, 62)

בר' נב ע"א; פס' קג ע"אבר' ח, א (יב ע"א, 2)ת' בר' ה, ל (72:30)לא נחלקובר' ח, ה (יב ע"ב, 5)

הש' בר' ו, ו (יג ע"ג,ת' בר' ה, כט (68:30)כוס בימינובר' ח, ה (יב ע"ב, 8)
(62

בר' מג ע"ב

עזרא ח, כחואמרה להםבר' ח, ה (יב ע"ב, 17)

הש' פס' נד ע"אב"ר פב, יד (4:993)ת' בר' ה, לא (87:31)האש והכלאי'בר' ח, ו (יב ע"ב, 20)
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בראשית לו, כדובני צבעוןבר' ח, ו (יב ע"ב, 22)

חו' עט ע"אכל' ח, ג (לא ע"ג, 37)ואילו הןבר' ח, ו (יב ע"ב, 24)

יומא ח, ה (מה ע"ב,לא יאמרבר' ח, ו (יב ע"ב, 30)
(15

יומא מט ע"א; חו' ז ע"ב

ב"ר יא, ב (1:89);שלשים וששבר' ח, ו (יב ע"ב, 32)
ב"ר יב, ו (8:103);
ב"ר פב, יד (995);

מת"ה צב, ד
(10:404); פס"ר כג
(קיח ע"א, 11); הש'

פס"ר מו (קפו ע"ב, 7)

ש"ר לה, א (סג ע"א,אדם הראשוןבר' ח, ו (יב ע"ב, 34)
17); ר"ר פתיחתא ז

(208:28); אס"ר פת'
יא (ב ע"ג, 41)

חג' יב ע"א

איוב לז, גתחת כלבר' ח, ו (יב ע"ב, 35)

הש' בר' יג, יב (נגכיון שיצאתבר' ח, ו (יב ע"ב, 36)
ע"א, 44)

בראשית ג, טוהוא ישופךבר' ח, ו (יב ע"ב, 37)

תהילים קלט, יאאך חושךבר' ח, ו (יב ע"ב, 37)

תהילים קלט, יאולילה אורבר' ח, ו (יב ע"ב, 39)

פס' נד ע"אלפיכךבר' ח, ו (יב ע"ב, 40)

בר' נג ע"בת' בר' ה, לא (81:31)עששיתבר' ח, ז (יב ע"ב, 44)

ביצה ה, ד (סג ע"ב,ת' יו"ט ד, ז (35:302)חמשה דבריםבר' ח, ז (יב ע"ב, 47)
(36

ביצה לט ע"א

בר' נג ע"בהגחלים לוחשותבר' ח, ז (יב ע"ב, 51)

בר' נג ע"את' בר' ה, לא (84:31)גוי שהדליקבר' ח, ז (יב ע"ב, 52)

הש' בר' נג ע"אמבוי שכולובר' ח, ז (יב ע"ב, 54)

בר' נג ע"ארבי יוחנןבר' ח, ז (יב ע"ב, 56)

ב"ר ג, ו (4:22)רבי זעיראבר' ח, ז (יב ע"ב, 63)

בראשית א, דוירא אלהיםבר' ח, ז (יב ע"ב, 63)

בראשית א, הויקרא אלהיםבר' ח, ז (יב ע"ג, 7)

איוב לח, יבהמימיך צויתבר' ח, ז (יב ע"ג, 9)

הש' ב"ר, ג (5:21);איכן נגנזבר' ח, ז (יב ע"ג, 10)
ב"ר, יא (5:88); ב"ר,
יב (4:103);  ב"ר, פב

(2:995); במ"ר, יג,
יב (נג ע"ג, 4); ר"ר,

ח , ג (22:206);
פס"ר, כג (קיח ע"א,
7); ע' גם פס"ר, לו

(קסא ע"ב, 2); פס"ר,
מב (קעז ע"ב, 1));

מת"ה כז, א (7:221);
משנת ר"א, יג 259;
פ"ת בהעלותך, 143

הש' חג' יב ע"א

ישעיה מה, זיוצר אורבר' ח, ז (יב ע"ג, 10)
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ער' ה, א (כב ע"ב,יאותובר' ח, ז (יב ע"ג, 12)

25); ע"ז א, ב (לט
ע"ג, 5)

בראשית לד, טואך בזאתבר' ח, ז (יב ע"ג, 12)

ישעיה נ, דלדעת לעו'בר' ח, ז (יב ע"ג, 13)

מ' ער' ה, אכיצד מעבריןבר' ח, ז (יב ע"ג, 13)

ער' ה, א (כב ע"ב,מאבריןבר' ח, ז (יב ע"ג, 14)
23); ע"ז א, ב (לט

ע"ג, 3)

ער' נג ע"א

מ' ע"ז א, אלפני אידיהןבר' ח, ז (יב ע"ג, 15)

ער' ה, א (כב ע"ב,עידיהןבר' ח, ז (יב ע"ג, 16)
27); ע"ז א, ב (לט

ע"ג, 2)

ע"ז ב ע"א

דברים לב, להכי קרובבר' ח, ז (יב ע"ג, 16)

ישעיה מד, טועידיהם המהבר' ח, ז (יב ע"ג, 17)

בר' נג ע"בבין מטבעבר' ח, ז (יב ע"ג, 21)

בר' נג ע"באילו שכחבר' ח, ח (יב ע"ג, 26)

בר' נג ע"בשהוא צמאבר' ח, ח (יב ע"ג, 30)

בר' ח, א (יא ע"ד, 60)על ידיבר' ח, ט (יב ע"ג, 32)

סוכה ג, יב (נד ע"א,שמע ולאבר' ח, ט (יב ע"ג, 34)
8); מג' א, יא (עב

ע"א, 13)

בר' מה ע"ב; סוכה לח ע"ב

תהילים קיג, אהללויה הללובר' ח, ט (יב ע"ג, 37)

סוכה ג, יב (נד ע"א,ת' מג' ג, כז (95:361)אין עוניןבר' ח, ט (יב ע"ג, 42)
11); מג' א, יא (עב

ע"א, 19)

בר' מז ע"א

סוכה ג, יב (נד ע"א,ת' ה, כא (41:28)גוי שבירךבר' ח, ט (יב ע"ג, 46)
13); מג' א, יא (עב

ע"א, 22); ב"ר סו, ה
(1:751, נוסח הדפוס)

דברים ז, ידברוך תהיהבר' ח, ט (יב ע"ג, 47)

בראשית כד, כטאורריך ארורבר' ח, ט (יב ע"ג, 50)

ירו' הור' א, ו (מו ע"א,כל שבטבר' ט, א (יב ע"ד, 29)
(54

הש' פס' פ ע"א; הש' הור' 

בר' נז ע"בהרואה בבלבר' ט, א (יב ע"ד, 30)

ר"ר ג, ב (25:82)ת' בר' ו, ב (10:33)ראה מרקוליסבר' ט, א (יב ע"ד, 31)

ישעיה יד, כגוטאטאתיהבר' ט, א (יב ע"ד, 35)

מת"ה טז, ה, עמ'כל ברכהבר' ט, א (יב ע"ד, 36)
122-123

בר' יב ע"א; בר' מ ע"ב

מת"ה טז, ה, עמ' 122רב אמר צריךבר' ט, א (יב ע"ד, 37)

תהילים קמה, אארוממךבר' ט, א (יב ע"ד, 37)
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הש' בר' ז, ד (יא ע"ג,רבי יוחנןבר' ט, א (יב ע"ד, 38)

27); מת"ה יט, ב
(19:163); מת"ה קו,
א (453); תנ"ו תשא י

(308)

הש' בר' לג ע"ב; הש' מג' 

איוב לז, כגשדי לאבר' ט, א (יב ע"ד, 41)

פד"כ ב, י (4:34);לא מצינובר' ט, א (יב ע"ד, 41)
מת"ה יט, ב (1:164);

פס"ר טז (פד ע"ב,
18); ש"ר לד, א (סב

ע"ג, 9)

איוב לז, כהיסופר לובר' ט, א (יב ע"ד, 42)

מג' יח ע"אבא אדםבר' ט, א (יב ע"ד, 43)

תהילים קו, במי ימללבר' ט, א (יב ע"ד, 44)

מת"ה יט, ב (2:164);כגון אניבר' ט, א (יב ע"ד, 44)
מת"ה קו, א (26:453)

תהילים סה, בלך דומיהבר' ט, א (יב ע"ד, 45)

מג' יח ע"אמת"ה יט, ב (4:164)סמא דכולאבר' ט, א (יב ע"ד, 46)

ת' בר' ו, כ (96:39)הפותח ביו"דבר' ט, א (יב ע"ד, 47)

ב"ר ח, ט (3:62)המינין שאלובר' ט, א (יב ע"ד, 49)
והש' לנוסח הדפוס;

מת"ה נ, א (35:278);
דב"ר ב, יג (קא ע"ד,
32); הש' ש"ר כט א

(נ ע"ד, 18); ב"ר כב,
ב (206); תנ"ב

בראשית ז (5); תנ"ב
קדושים ד (73)

הש' סנ' לח ע"ב

דברים ד, לבכי שאלבר' ט, א (יב ע"ד, 51)

דברים ד, לבלמן היוםבר' ט, א (יב ע"ד, 52)

בראשית א, אבראשית בראבר' ט, א (יב ע"ד, 53)

בראשית א, כונעשה אדםבר' ט, א (יב ע"ד, 55)

בראשית א, כזויברא אלהי'בר' ט, א (יב ע"ד, 56)

יהושע כב, כבאל אלהיםבר' ט, א (יב ע"ד, 60)

תהילים נ, אאל אלהיםבר' ט, א (יב ע"ד, 63)

יהושע כד, יטכי אלהיםבר' ט, א (יג ע"א, 4)

מת"ה ב, ו (27); תנ"וקדוש בכלבר' ט, א (יג ע"א, 6)
קדושים ד (440);

תנ"ב קדושים ד (73)

תהילים עז, ידאלהים בקודשבר' ט, א (יג ע"א, 9)

תהילים סח, כההליכות אליבר' ט, א (יג ע"א, 9)

תהילים מז, טאלהים ישבבר' ט, א (יג ע"א, 10)

תהילים ס, חאלהים דיברבר' ט, א (יג ע"א, 10)

ישעיה נב, יחשף ה'בר' ט, א (יג ע"א, 11)
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שמות טו, יאמי כמוכהבר' ט, א (יג ע"א, 12)

דברים ד, זמי גויבר' ט, א (יג ע"א, 12)

ישעיה מו, זישאוהו עלבר' ט, א (יג ע"א, 17)

בר' א, א (ב ע"ג, 55);מהארץ ועדבר' ט, א (יג ע"א, 19)
ב"ר ו, ו (8:45);

מת"ה ד, ג (4:43);
תנ"ב תרומה ח

(1:93); מת"ה יח, טז
(145); תנ"ו תרומה ט

(281)

פס' צד ע"ב; חג' יג ע"א

שמ"א א, יגוחנה היאבר' ט, א (יג ע"א, 23)

תהילים קב, אתפילה לעניבר' ט, א (יג ע"א, 24)

מת"ה ד, ג (21:40)רבי יודןבר' ט, א (יג ע"א, 26)

שמות יח, דויצילני מחרבבר' ט, א (יג ע"א, 30)

ש"ר א, לא (ז ע"ג,מדר"י עמלק (9:192)רבי ינאיבר' ט, א (יג ע"א, 30)
23); ד"ר ב, כט (קג

ע"ד, 22); שהש"ר ז,
ד (לו ע"ד, 21);מת"ה

ד, ג (25:40)

שמות ב, טוויברח משהבר' ט, א (יג ע"א, 30)

שה"ש ז, הצוארך כמגדלבר' ט, א (יג ע"א, 33)

שמות יח, דויצילני מחרבבר' ט, א (יג ע"א, 34)

משלי כא, יחכופר לצדיקבר' ט, א (יג ע"א, 36)

משלי יא, חצדיק מצרהבר' ט, א (יג ע"א, 36)

שמות ד, יאמי שם פהבר' ט, א (יג ע"א, 41)

דברים ד, זכה' אלהינובר' ט, א (יג ע"א, 42)

יונה ב, יאויאמר ה'בר' ט, א (יג ע"א, 46)

דניאל ג, כחעמה נבוכדנצרבר' ט, א (יג ע"א, 50)

דניאל ו, כגאלהי שלחבר' ט, א (יג ע"א, 53)

יואל ג, הכל אשרבר' ט, א (יג ע"א, 58)

איכ"ר א (8:80)עובדה הוהבר' ט, א (יג ע"א, 59)

יואל ג, הכל אשרבר' ט, א (יג ע"ב, 2)

הש' תע' ב, ו (סהששמו כשמובר' ט, א (יג ע"ב, 5)
ע"ד, 23)

יואל ג, הכל אשרבר' ט, א (יג ע"ב, 6)

מת"ה נה, ו (8:293)בשר ודםבר' ט, א (יג ע"ב, 8)

תהילים נה, כגהשלך עלבר' ט, א (יג ע"ב, 10)

דה"ב יח, לאויזעק יהושפטבר' ט, א (יג ע"ב, 13)

ע"ז ג, א (מב ע"א, 48)רבי זעיראבר' ט, א (יג ע"ב, 15)

תהילים קמו, האשרי שאלבר' ט, א (יג ע"ב, 16)
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תהילים קמו, ועשה שמיםבר' ט, א (יג ע"ב, 16)

תהילים קמו, ועושה שמיםבר' ט, א (יג ע"ב, 21)

דברים ד, זכה' אלהינובר' ט, א (יג ע"ב, 32)

דב"ר ב, טו (קב ע"א,יש לו קרובבר' ט, א (יג ע"ב, 33)
14); מת"ה ד, ג

(12:42)

הש' אס"ר, ד, ב (חאבל הקב"הבר' ט, א (יג ע"ב, 34)
ע"ב, 13); ז, יג (יב

ע"ג, 23); שהש"ז א,
א (1:5); מת"ה ד, ג

(16:42); ד, ד
(16:44); קיח, י

(6:484)

תהילים קכב, חלמען אחיבר' ט, א (יג ע"ב, 35)

תהילים קמח, ידוירם קרןבר' ט, א (יג ע"ב, 37)

בר' נז ע"בר"ר ג, ב (25:82)ת' בר' ו, ב (11:33)ומקום שנעקרהבר' ט, ב (יג ע"ב, 42)

הש' ק"ר ט, ב (כגרבי יוחנןבר' ט, ב (יג ע"ב, 46)
ע"ב, 2)

קהלת ט, דכי מיבר' ט, ב (יג ע"ב, 46)

משלי יא, זבמות אדםבר' ט, ב (יג ע"ב, 48)

מנ' מג ע"בת' בר' ו, יח (83:38)שלשה דבריםבר' ט, ב (יג ע"ב, 49)

ישעיה מ, יזכל הגוי'בר' ט, ב (יג ע"ב, 51)

קהלת ט, דכי מיבר' ט, ב (יג ע"ב, 52)

ירמיה נא, לטוישנו שנתבר' ט, ב (יג ע"ב, 55)

שבי' ד, י (לה ע"ג,רבנן דקיסריןבר' ט, ב (יג ע"ב, 55)
30); ר"ר ג, ב

(32:82)

ירמיה נא, לטוישנו שנתבר' ט, ב (יג ע"ב, 56)

משלי טו, כהבית גאיםבר' ט, ב (יג ע"ב, 57)

שמות כב, יטזובח לאלהיםבר' ט, ב (יג ע"ב, 58)

בר' נח ע"בתנ"ב פנחס י (1:150)ת' בר' ו, ג (25:34)את הכושיבר' ט, ב (יג ע"ב, 58)

הש' ע"ז א, ט (מ ע"ב,ת' בר' ו, ד (28:34)אילנות נאיםבר' ט, ב (יג ע"ב, 62)
2); תנ"ב פנחס א

(5:150)

בר' נח ע"ב; ע"ז כ ע"א

ע"ז כ ע"אע"ז א, ט (מ ע"א, 62)שראה גויהבר' ט, ב (יג ע"ב, 63)

דברים ז, בלא תחונםבר' ט, ב (יג ע"ג, 1)

איוב לח, לומי שתבר' ט, ב (יג ע"ג, 6)

ר"ה כו ע"או"ר כה, ה (תקעה:3)בערביא קוריןבר' ט, ב (יג ע"ג, 6)

יהושע ו, הוהיה במשוךבר' ט, ב (יג ע"ג, 7)

הש' ב"ר עט, זלנידה גלמודהבר' ט, ב (יג ע"ג, 7)
(1:947)
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ישעיה מט, כאואני שכולהבר' ט, ב (יג ע"ג, 7)

הש' סנ' ד, יג (כבת' בר' ו, ב (13:33)הרואה אולוסיןבר' ט, ב (יג ע"ג, 8)
ע"ב, 62); במ"ר כא,

ב (פח ע"ד, 23);
תנ"ב פנחס י (7:150)

בר' נח ע"א

איוב לו, כוזכור כיבר' ט, ב (יג ע"ג, 22)

בר' נח ע"בשמואל אמרבר' ט, ג (יג ע"ג, 29)

איוב לח, לזמי יספרבר' ט, ג (יג ע"ג, 33)

מת"ה יח, יב (141);אליהו זלבר' ט, ג (יג ע"ג, 33)
מת"ה קד, כה (447)

דברים יא, יבתמיד עיניבר' ט, ג (יג ע"ג, 34)

תהילים קד, לבהמביט לארץבר' ט, ג (יג ע"ג, 35)

מת"ה יח, יבבשעה שהקב"הבר' ט, ג (יג ע"ג, 40)
(19:141)

ירמיה כה, לשאוג ישאגבר' ט, ג (יג ע"ג, 42)

זכריה יד, הונסתם גיאבר' ט, ג (יג ע"ג, 44)

ירמיה נא, כטותרעש הארץבר' ט, ג (יג ע"ג, 46)

מת"ה יח, יב (142)אליהו זלבר' ט, ג (יג ע"ג, 46)

הש' ו"ר כב, בברא הקב"הבר' ט, ג (יג ע"ג, 47)
(תצח:4); ש"ר י א

(כא ע"ד, 14)

שבת עז ע"ב

בר' נג ע"את' בר' ה, לב (90:32)היה יושבבר' ט, ג (יג ע"ג, 53)

בר' נט ע"אבשבאין בזעףבר' ט, ג (יג ע"ג, 61)

ב"ר כד, ד (4:232);בשעה שהרוחבר' ט, ג (יג ע"ג, 63)
ו"ר טו, א (שיח:5);

ק"ר א, ו (ג ע"א, 34)

ישעיה נז, טזכי רוחבר' ט, ג (יג ע"ד, 1)

תהילים קיב, דבהתעטףבר' ט, ג (יג ע"ד, 2)

ישעיה נז, טזונשמותבר' ט, ג (יג ע"ד, 2)

יונה א, דוה' הטילבר' ט, ג (יג ע"ד, 5)

איוב א, יטוהנה רוחבר' ט, ג (יג ע"ד, 6)

מל"א יט, יאוהנה ה'בר' ט, ג (יג ע"ד, 6)

מל"א יט, יאוהנה ה'בר' ט, ג (יג ע"ד, 8)

מל"א יט, יבואחר הרעשבר' ט, ג (יג ע"ד, 9)

בר' נט ע"בוכמה הואבר' ט, ג (יג ע"ד, 11)

שופטים יח, לויהונתןבר' ט, ג (יג ע"ד, 14)

אדר"ן נו"א, לד 99;הש' ת' סנ' יד, חאם זכה משהבר' ט, ג (יג ע"ד, 14)
נו"ב, לז 98

הש' ב"ב קט ע"ב

הש' סנ' י, ז (ל ע"ב,חברייא בעוןבר' ט, ג (יג ע"ד, 15)
54); שהש"ר ב, ה, ג

(טו ע"ג, 25)

הש' ב"ב קי ע"א
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הש' ב"ר לח, יגהוה בר נשבר' ט, ג (יג ע"ד, 18)

(6:361)

מדר"י, שירה זתיסבריותבר' ט, ג (יג ע"ד, 29)
(139:20); בדמה"מ ד

הש' סנ' י, א (כז ע"ד,
58);  יא, ה  (ל ע"ב,
62); ב"ר, פג, מג

(3:1000); שהש"ר
ח, ז, א, (מ ע"א, 29);
שהש"ר ב, ה,  ג (טו
ע"ד, 13); ; מ' אב"ג

א (3:9); מ' פנ"א נו"ב
א (18:58); פד"כ, יב
(9:211); פס"ר, ו (כו
ע"א, 1);  י (לו ע"ב,
11); פס"ר, כא (קו
ע"א, 16); פ"ת קרח

___169

דה"א כו, כדושבואלבר' ט, ג (יג ע"ד, 29)

שופטים יח, לעד יוםבר' ט, ג (יג ע"ד, 31)

מל"א יג, יאונביא אחדבר' ט, ג (יג ע"ד, 33)

בר' נט ע"בו"ר כג, ח (תקלו:7)ת' בר' ו, ו (32:34)את החמהבר' ט, ג (יג ע"ד, 34)

איוב לז, כאועתה לאבר' ט, ג (יג ע"ד, 36)

סנ' מב ע"אאת הלבנהבר' ט, ג (יג ע"ד, 36)

בראשית א, ידוהיו לאותותבר' ט, ג (יג ע"ד, 43)

פס"ר י"ב (מו ע"ב,ת' בר' ו, ו (30:34)בין הקברותבר' ט, ג (יג ע"ד, 44)
(15

בר' נח ע"ב

ירמיה נ, יבבושה אמכםבר' ט, ג (יג ע"ד, 49)

בר' נט ע"אתנ"ב נח, ז (11:32)ת' בר' ו, ה (29:34)הקשת בענןבר' ט, ג (יג ע"ד, 50)

הש' ב"ר לה, בכל ימיובר' ט, ג (יג ע"ד, 51)
(6:328); הש' פד"כ
בשלח טו (4:190);

מת"ה צב, ח
(11:407); ש"ר נב, ג
(פב ע"ב, 7); תנ"ב

פקודי ז (131)

הש' סוכה מה ע"ב

משלי כה, כהמים קריםבר' ט, ג (יג ע"ד, 59)

תע' א, ג (סד ע"א,וכמה גשמי'בר' ט, ג (יג ע"ד, 59)
64); ב"ר יג, טו

(4:123); ו"ר טו, א
(שכא)

תע' א, ג (סד ע"ב,יתגדל ויתקדשבר' ט, ג (יד ע"א, 8)
10); ב"ר יג, טו

(3:124); מת"ה יח,
טז (14:145); דב"ר
ז, ו (קיד ע"א, 28);

ב"ר ד, ה (29);
דבר"ל תבוא (110)

הש' בר' נט ע"ב; תע' ו ע"

איוב לו, כזכי יגרעבר' ט, ג (יד ע"א, 9)

ויקרא כז, יחונגרע מערכךבר' ט, ג (יד ע"א, 9)

איוב כח, כהומים תיכןבר' ט, ג (יד ע"א, 10)
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תע' א, ג (סד ע"ב,ת' תע' א, ד (17:323)וכמה גשמיםבר' ט, ג (יד ע"א, 14)

18); ב"ר יג, יג
(1:122); מת"ה מב,
ה (267); ש"ר ה, ט

(29)

הש' תע' כה ע"ב

תהילים מב, חתהום אלבר' ט, ג (יד ע"א, 18)

ישעיה מה, חתפתח ארץבר' ט, ג (יד ע"א, 19)

ישעיה מה, חויפרו ישעבר' ט, ג (יד ע"א, 20)

ישעיה מה, חוצדקה תצמיחבר' ט, ג (יד ע"א, 20)

ישעיה מה, חאני ה'בר' ט, ג (יד ע"א, 20)

שבי' ט, ז (לט ע"א,ת' בר' א, ד (21:324)ולמה נקראבר' ט, ג (יד ע"א, 22)
28); תע' א, ג (סד
ע"ב, 26); נד' ח, ו

(מא ע"א, 20)

תע' ו ע"ב

תע' א, ג (סד ע"ב,שורשי חיטהבר' ט, ג (יד ע"א, 23)
27); ע"ז ג, ו (מג

ע"א, 15); ב"ר יג, יז
(7:125)

הש' ש"ר ה, ט (טואין הארץבר' ט, ג (יד ע"א, 24)
ע"א)

ישעיה כז, גאני הבר' ט, ג (יד ע"א, 26)

ב"ר יג, טו (8:124)ראה זולבר' ט, ג (יד ע"א, 27)

בר' נט ע"במת אביךבר' ט, ג (יד ע"א, 28)

בר' ס ע"במלביש ערומיםבר' ט, ד (יד ע"א, 34)

פס' ז ע"ב; סוכה מו ע"א; ת' בר' ו, ט (49:36)העושה סוכהבר' ט, ד (יד ע"א, 35)

בר' ג, ג (ו ע"ב, 54);ת' בר' ו, ט (51:36)משהוא מברךבר' ט, ד (יד ע"א, 37)
סוכה א, ב (נב ע"ב,

(23

סוכה מו ע"א

פס' ז ע"ב; סוכה מו ע"את' בר' ו, י (51:36)העושה לולבבר' ט, ד (יד ע"א, 38)

בר' ס ע"ב; מנ' לו ע"א; מנבר' ב, ג (ד ע"ג, 24)ת' בר' ו, י (56:36)כשהוא לובשבר' ט, ד (יד ע"א, 42)

ת' בר' ו, יד (66:37);התורם והמעשרבר' ט, ד (יד ע"א, 44)
ת' תר' ג, ג (8:116)

ת' בר' ו, יא (58:36);השוחטבר' ט, ד (יד ע"א, 45)
ת' חו' ו, ט (9:508)

פס' ז ע"ב

שבת קלז ע"בת' בר' ו, יב (60:36)המלבר' ט, ד (יד ע"א, 46)

פס' ז ע"ב; פס' קיט ע"ב; עובר לעשייתןבר' ט, ד (יד ע"א, 52)

תר' ח, ז (מו ע"א,בני מעייםבר' ט, ד (יד ע"א, 58)
15); יו"ט ג, ג (סב

ע"א, 21)

חו' ט ע"א

ירמיה יח, והנה כחומרבר' ט, ה (יד ע"א, 61)
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ב"ר סז, ט (765);עיקר עיבור'בר' ט, ה (יד ע"א, 62)

ב"ר עב, ו (844);
מת"ה קה, ד (450);
תנ"ו ויצא ח (101);
תנ"ב ויצא יט (157);
תנ"ב ויצא כ (159);

תנ"ב וישלח יח (172)

בר' ס ע"א

בראשית ל, כאואחר ילדהבר' ט, ה (יד ע"א, 63)

בראשית ל, כדיוסף ה'בר' ט, ה (יד ע"ב, 1)

בר' ס ע"אהלל הזקןבר' ט, ה (יד ע"ב, 3)

תהילים קיב, זמשמועה רעהבר' ט, ה (יד ע"ב, 3)

בר' ס ע"את' בר' ו, טז (74:37)בכניסתובר' ט, ו (יד ע"ב, 5)

בר' ס ע"בדא"ר יא, יז (60:318)לבית הכסאבר' ט, ו (יד ע"ב, 14)

בר' ס ע"אדא"ר י, א (1:295)ת' בר' ו, יז (78:38)נכנס למרחץבר' ט, ו (יד ע"ב, 16)

תהילים צב, טואתה מרוםבר' ט, ז (יד ע"ב, 24)

מדר"י בחודש יבנוהג שבעולםבר' ט, ז (יד ע"ב, 25)
(9:239); ס"ד לב

(12:55)

ו"ר כד, ב (תקנ:4);
מת"ה קא, א

(16:426); מת"ה נו,
ג (295); תנ"ו יתרו

טז (252); תנ"ו תצוה
י (294)

בר' ס ע"ב

הש' שבי' ט, א (לחכשהוא נותן דימוסבר' ט, ז (יד ע"ב, 25)
ע"ד, 27) ובנ"ש שם

תהילים צב, טואתה מרוםבר' ט, ז (יד ע"ב, 27)

תהילים קא, אלדוד מזמורבר' ט, ז (יד ע"ב, 28)

תהילים נו, יאבאלהים אהללבר' ט, ז (יד ע"ב, 30)

תהילים קטז, יגכוס ישועו'בר' ט, ז (יד ע"ב, 31)

תהילים קטז, גצרה ויגוןבר' ט, ז (יד ע"ב, 32)

תהילים קטז, דובשם ה'בר' ט, ז (יד ע"ב, 32)

איוב א, כאה' נתןבר' ט, ז (יד ע"ב, 33)

סנ' א, א (יח ע"א,כל מקוםבר' ט, ז (יד ע"ב, 35)
55); ב"ר נא, ב

(4:533) ע' שם נה
(587:6); ו"ר כד, ב

(תקנב:1); ש"ר יב, ד
(כג ע"ד, 27); ש"ר
שנאן, ד,ג (148:2);
ו"ר כד, ב (תקנב:1);

במ"ר ג, ד (ט ע"א,
1); שהש"ר א, ט (י
ע"ג, 17); פס"ר מב

(קע"ה ע"ב, 16); שם,
שם קעז ע"א, 13);

תנ"ב וירא לד
(5:106); תנ"ב בא יז
(10:51); תנ"ו וארא
טז; תנ"ב וירא יט

(96); תנ"ב וארא כא
(36)
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מל"א כב, כגוה' דיברבר' ט, ז (יד ע"ב, 36)

מדרשב"י כ, ועשה מאהבהבר' ט, ז (יד ע"ב, 36)
(16:148); ס"ד לב

(8:54)

סוטה ה, ז (כ ע"ג,
31); אדר"נ א, לז

(נה:11)

סוטה כב ע"ב

סוטה כ ע"ג; אדר"נשבעה פרושיןבר' ט, ז (יד ע"ב, 38)
לז נו"א (109)

נחמיה ט, חומצאת אתבר' ט, ז (יד ע"ב, 46)

סנ' א, א (יח ע"א,נחמיה ט, חוכרות עמובר' ט, ז (יד ע"ב, 47)
55); ב"ר נא, ב

(4:533) ע' שם נה
(587:6); ו"ר כד, ב

(תקנב:1); ש"ר יב, ד
(כג ע"ד, 27); ש"ר
שנאן, ד,ג (148:2);
ו"ר כד, ב (תקנב:1);

במ"ר ג, ד (ט ע"א,
1); שהש"ר א, ט (י
ע"ג, 17); פס"ר מב

(קע"ה ע"ב, 16); שם,
שם קעז ע"א, 13);

תנ"ב וירא לד
(5:106); תנ"ב בא יז
(10:51); תנ"ו וארא

טז

תהילים קט, כבולבי חללבר' ט, ז (יד ע"ב, 48)

סוטה ה, ז (כ ע"ג,רבי עקיבאבר' ט, ז (יד ע"ב, 48)
43); מד"מ ט, ב (61)

בר' סא ע"ב

דברים ו, הואהבת אתבר' ט, ז (יד ע"ב, 52)

פס' כב ע''ב; קד' נז ע"א; סוטה ה, ז (כ ע"ג, 49)נחמיה עימסוניבר' ט, ז (יד ע"ב, 56)

דברים י, כאת ה'בר' ט, ז (יד ע"ב, 58)

בר' סא ע"בפב"ע ה, ו (20:219)ס"ד רנז (10:281)המיסךבר' ט, ח (יד ע"ב, 59)

בר' סא ע"במן הצופיםבר' ט, ח (יד ע"ב, 60)

בר' סב ע"אפב"ע ה, ו (22:220)נכנסתיבר' ט, ח (יד ע"ג, 1)

ק"ר ד, יז (יד ע"א,ת' בר' ו, יט (90:38)לא יכנסבר' ט, ח (יד ע"ג, 4)
12); דר"ל ואתחנן
(34); דר"ל ואתחנן
(43); תנ"ו ויקרא ו
(363); תנ"ב ויחי י

(217)

בר' סב ע"ב

קהלת ד, יזשמור רגלךבר' ט, ח (יד ע"ג, 6)

אסתר ד, בויבא עדבר' ט, ח (יד ע"ג, 7)

ת' בר' ו, כבלא היו עוניןבר' ט, ח (יד ע"ג, 10)
(101:39); ת' תע' א,

יא (53:326)

תע' ב, יא (סה ע"ד,
(48

נחמיה ט, הקומו ברכובר' ט, ח (יד ע"ג, 12)

נחמיה ט, הומרומםבר' ט, ח (יד ע"ג, 12)
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ב"ר צו (4:1202);שלשה דבריםבר' ט, ח (יד ע"ג, 13)

ר"ר ד, ה (60:104);
מת"ה נז, ב (296);
תנ"ו ויחי ח (150);
תנ"ב ויחי י (217)

מכות כג ע"ב

יהושע ז, יאחטא ישראלבר' ט, ח (יד ע"ג, 15)

אסתר ט, כזקיימו וקיבלובר' ט, ח (יד ע"ג, 16)

רות ב, דוהנה בועזבר' ט, ח (יד ע"ג, 17)

שופטים ו, יבוירא אליובר' ט, ח (יד ע"ג, 18)

מלאכי ג, יהביאו אתבר' ט, ח (יד ע"ג, 20)

מלאכי ג, יעד בלי דיבר' ט, ח (יד ע"ג, 20)

תע' ג, ט (סו ע"ד,שאי אפשרבר' ט, ח (יד ע"ג, 21)
41); ו"ר לה, יב

(תתלב:3); במ"ר יב,
יא (מח ע"ד, 27);

אס"ר י, יד (טו ע"ד,
(11

הש' שבת, לב ע"ב; תע'  ט ע

משלי כג, כבואל תבוזבר' ט, ח (יד ע"ג, 24)

מד"ש א, ה (17:44)מדריךבר' ט, ח (יד ע"ג, 25)

שמ"א א, גועלה האישבר' ט, ח (יד ע"ג, 26)

תהילים קיט, קכועת לעשותבר' ט, ח (יד ע"ג, 26)

מד"ש א, א, (2:41);סז"ב פנחס (14:316)רבי נתןבר' ט, ח (יד ע"ג, 26)
מד"ש ה, טז

(26:52); ימ"ת קיט,
עה (27:228)

ת' בר' ו, כדהלל הזקןבר' ט, ח (יד ע"ד, 5)
(109:40); סז"ב

פנחס (1:317)

מד"ש א, א (6:42);
מד"מ ה, טז (21:52)

בר' סג ע"א

מד"ש א, א (6:41);כל כדביאבר' ט, ח (יד ע"ד, 10)
משהש"ג ה, יב (מ

ע"א, 12); ימ"ת קיט,
עה (31:228)

מד"ש א, א (1:42);ס"ד מח (5:112)יום תעזבניבר' ט, ח (יד ע"ד, 11)
משהש"ג ה, יב (מ

ע"א, 14)

מנ' מג ע"בת' בר' ו, כד (113:40)שאינו עושהבר' ט, ח (יד ע"ד, 16)

ת' בר' ו, כהשאין המצותבר' ט, ח (יד ע"ד, 19)
(116:40); ס"ד לו

(12:67)

מת"ה ו, א (3:58);
סוף תפילין

מנ' מג ע"ב

תהילים קיט, קסדשבע ביוםבר' ט, ח (יד ע"ד, 21)

תהילים לד, חחונה מלאךבר' ט, ח (יד ע"ד, 22)

תהילים יב, אלמנצח עלבר' ט, ח (יד ע"ד, 24)

הש' אס"ר י, טו (טותלמידי חכמיםבר' ט, ח (יד ע"ד, 25)
ע"ד, 14); איכ"ר, ה,
כב (6:161); מת"ה,

קכב, ז (8:509)

בר' סד ע"א; יב' קכב ע"ב; 
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