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הש'  ביצה ס ע"ב (63) נעשית כמוקצה ביצה א, א (ס ע"א, 2)

הש'  ביצה כו ע"ב כמוקצה שיבש ביצה א, א (ס ע"א, 3)

ביצה ו ע"ב ת'  ביצה א, ב (4:279) השוחט את ביצה א, א (ס ע"א, 4)

ביצה ז ע"א אם היו ביצה א, א (ס ע"א, 7)

הש'  ביצה ג ע"ב;
ביצה ד ע"א

ת'  ביצה א, ג (7:279) כשם שהיא ביצה א, א (ס ע"א, 10)

ביצה ג ע"ב ת'  ביצה א, ג (9:280) נתערבה אחת ביצה א, א (ס ע"א, 10)

ביצה כד ע"א ת'  ביצה א, ג (9:279) ספק הכן ביצה א, א (ס ע"א, 11)

ביצה ד ע"א ת'  ביצה א, א (1:279) אחרים אומרים ביצה א, א (ס ע"א, 14)

ביצה ס ע"ד (64) ואין כל ביצה א, א (ס ע"א, 15)

ביצה ו ע"ב ת'  ביצה א, א (2:279) עגל שנולד ביצה א, א (ס ע"א, 16)

בכ'  כא ע"א כמאן דאמר ביצה א, א (ס ע"א, 20)

ביצה ו ע"א ת'  ביצה א, א (3:279) גוזל שנולד ביצה א, א (ס ע"א, 22)

ביצה ז ע"א כל שתשמישו ביצה א, א (ס ע"א, 26)

ביצה ו ע"א עגל שנולד ביצה א, א (ס ע"א, 28)

מ'  עד'  ה, א ביצת נבילה ביצה א, א (ס ע"א, 30)

ביצה קטז ע"ב ע"ז מא ע"ג דאמר רבי ביצה א, א (ס ע"א, 34)

ע"ז לה ע"א מ'  חו'  ח, ה קיבת הנכרי ביצה א, א (ס ע"א, 40)

מ'  חו'  ח, ה כשירה שינקה ביצה א, א (ס ע"א, 41)

מ'  חו'  ח, ה וטריפה שינקה ביצה א, א (ס ע"א, 41)

ביצה ד ע"א ת'  ביצה א, ג (6:279) נולדה ביום ביצה א, א (ס ע"א, 46)

שבי'  לח ע"ג רבי חנינה ביצה א, א (ס ע"א, 48)

הש'  מ'  שבי'  ט, א בספחי חרדל ביצה א, א (ס ע"א, 49)

ער'  כא ע"ב; שבי'  לח
ע"ג

דאיתפלגון שירי ביצה א, א (ס ע"א, 53)

ער'  לח ע"ב; ביצה ד
ע"א

משם ארבעה ביצה א, א (ס ע"א, 57)

הש'  שבת ו ע"ב (38) ר'  ירמיה ביצה א, א (ס ע"ב, 5)

ביצה ז ע"ב פס'  לב ע"ב רבי זריקן ביצה א, ב (ס ע"ב, 9)

הש'  מ'  כר'  א, א שלשים ושבע ביצה א, ב (ס ע"ב, 13)

שבת י ע"א רבי חייה ביצה א, ג (ס ע"ב, 13)

הש'  פס'  מז ע"ב החורש ביצה א, ג (ס ע"ב, 16)

הש'  שבת ה ע"א (22) רבי יוסה ביצה א, ג (ס ע"ב, 22)
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שבת קג ע"א קצר לצורך ביצה א, ג (ס ע"ב, 25)

שבת קמה ע"א דג שסחטו ביצה א, ג (ס ע"ב, 29)

ביצה ח ע"ב הכינו למצוה ביצה א, ג (ס ע"ב, 34)

ביצה ח ע"א ת'  ביצה א, ה (13:280) הביא עפר ביצה א, ג (ס ע"ב, 39)

הש'  ביצה ח ע"ב ת'  ביצה א, ה (14:280) ר'  יוסי ביצה א, ג (ס ע"ב, 41)

ת'  ביצה א, ה (15:280) מה אם ביצה א, ג (ס ע"ב, 41)

הש'  מ'  שבת יט, ה אין ספיקה ביצה א, ג (ס ע"ב, 42)

ת'  ביצה א, ז (17:280) אמרו לו ביצה א, ג (ס ע"ב, 45)

ר"ה כט ע"א אנדרוגינס מוציא ביצה א, ג (ס ע"ב, 47)

ת'  ביצה א, ז (23:281) א"ר אבין ביצה א, ג (ס ע"ב, 49)

הש'  שבת קלב ע"א;
חו'  פד ע"ב

ת'  ביצה א, ז (20:281) מה אם ביצה א, ג (ס ע"ב, 51)

ביצה ח ע"א הדא דאת ביצה א, ג (ס ע"ב, 56)

חלה נח ע"ב; נד'  לח ע"ב על דעת ביצה א, ג (ס ע"ב, 59)

הש'  פס'  לז ע"ד מכיון שהתחיל ביצה א, ג (ס ע"ב, 61)

הש'  ביצה ס ע"א (2) נעשה כמוקצה ביצה א, ג (ס ע"ב, 63)

ביצה ט ע"ב יהודה בר'  ביצה א, ד (ס ע"ג, 2)

ת'  ביצה א, ח (27:281) במה דברים ביצה א, ד (ס ע"ג, 4)

ביצה סב ע"ד מחלפה שיטתון ביצה א, ד (ס ע"ג, 11)

מ'  ביצה ד, ז ועוד אמ'  ביצה א, ד (ס ע"ג, 12)

מ'  ביצה ד, ז וחכמים אומרי'  ביצה א, ד (ס ע"ג, 15)

ביצה י ע"ב מע"ש נה ע"ב מתניתא דרבי ביצה א, ה (ס ע"ג, 18)

מ'  מע"ש ד, יב האומר לבנו ביצה א, ה (ס ע"ג, 19)

שבת יג ע"ג שמואל אמר ביצה א, ה (ס ע"ג, 28)

ביצה יא ע"ב התירו סופו ביצה א, ה (ס ע"ג, 30)

שבת קכג ע"א שבת טז ע"ב דאמ'  ר'  ביצה א, ה (ס ע"ג, 35)

הש'  מ'  שבת טז, ב מודין חכמים ביצה א, ה (ס ע"ג, 35)

שבת טו ע"ג דאמר ר'  ביצה א, ה (ס ע"ג, 38)

שבת קמב ע"ב דיסקיא שיש ביצה א, ה (ס ע"ג, 39)

ביצה יא ע"א ת'  ביצה א, יא (41:282) אבל הוא ביצה א, ה (ס ע"ג, 42)

ביצה יא ע"ב מולח ומערים ביצה א, ה (ס ע"ג, 44)

הש'  ביצה כה ע"ב שמואל מיטען ביצה א, ו (ס ע"ג, 47)

ב"ר 1241 תני רבי ביצה א, ו (ס ע"ג, 49)

הש'  שבת ז ע"א (6) דסדרה דבר ביצה א, ו (ס ע"ג, 51)
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בר'  ס ע"א; כת'  סב
ע"א

רבי אבהו ביצה א, ו (ס ע"ג, 52)

ת'  ביצה ג, יז (59:297) אין יוצאין ביצה א, ו (ס ע"ג, 56)

הש'  ת'  ביצה א, יא
(43:283)

ולא את ביצה א, ו (ס ע"ג, 64)

ביצה יב ע"ב ת'  ביצה א, יב (46:283) אמר רבי ביצה א, ז (ס ע"ד, 3)

הש'  מ'  דמאי ו, א שיש עליה ביצה א, ח (ס ע"ד, 7)

פס'  ל ע"א כהדא דתני ביצה א, ח (ס ע"ד, 8)

הש'  ביצה ט ע"א עירס ביצה א, ח (ס ע"ד, 10)

שמות יב, טז וכל מלאכה ביצה א, ח (ס ע"ד, 15)

ביצה יד ע"א שטעמן פג ביצה א, ט (ס ע"ד, 16)

הש'  שבת קמ ע"א העושה אלינתין ביצה א, ט (ס ע"ד, 19)

ביצה יד ע"א מה פליגין ביצה א, ט (ס ע"ד, 28)

שבת י ע"ב ר'  יונה ביצה א, י (ס ע"ד, 30)

שבת עד ע"א; הש' 
שבת קמב ע"ב

ברר אוכלים ביצה א, י (ס ע"ד, 33)

ת'  שבת טז, ט (20:77) בורר ואוכל ביצה א, י (ס ע"ד, 35)

מ'  ביצה א, ח בורר כדרכו ביצה א, י (ס ע"ד, 43)

מ'  ביצה א, ח דרבן גמליאל ביצה א, י (ס ע"ד, 44)

ת'  ביצה ב, טז (62:291) של בית ביצה א, י (ס ע"ד, 44)

שמות יב, טז כל מלאכה ביצה א, י (ס ע"ד, 47)

שמות יב, טז אך אשר ביצה א, י (ס ע"ד, 48)

שמות יב, יז ושמרתם את ביצה א, י (ס ע"ד, 49)

שמות יב, טז אך ביצה א, י (ס ע"ד, 50)

שמות יב, טז הוא ביצה א, י (ס ע"ד, 50)

שמות יב, טז לבדו ביצה א, י (ס ע"ד, 50)

שבת קלח ע"א המשמר חייב ביצה א, י (ס ע"ד, 51)

מ'  ביצה א, ח בורר כדרכו ביצה א, י (ס ע"ד, 55)

מ'  שבת כ, א אבל נותנין ביצה א, י (ס ע"ד, 56)

ביצה כט ע"ב אין שונין ביצה א, י (ס ע"ד, 57)

ביצה כח ע"ב ת'  מג'  א, ז (32:345) משם ר'  ביצה א, י (ס ע"ד, 59)

ביצה ס ע"א (15) ואין כל ביצה א, יא (ס ע"ד, 64)

הש'  ב"ר 20; ו"ר תשכו אמרה לו ביצה א, יא (סא ע"א, 1)

ת'  ביצה א, כב (82:285) משלחין חטים ביצה א, יא (סא ע"א, 3)

ביצה סב ע"ב (57) שמות יב, טז לכל נפש ביצה א, יא (סא ע"א, 4)

ביצה כא ע"ב מדרשב"י 20:21 דרבי עקיבה ביצה א, יא (סא ע"א, 6)
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שמות יב, טז לכל נפש ביצה א, יא (סא ע"א, 6)

שמות יב, טז לכל נפש ביצה א, יא (סא ע"א, 7)

ביצה טו ע"א כיני מתניתא ביצה א, יב (סא ע"א, 7)

מ'  כלים כו, ד מנעל על ביצה א, יב (סא ע"א, 9)

שבת קמא ע"ב אין מפרקין ביצה א, יב (סא ע"א, 10)

הש'  שבת צה ע"א מהו להעמיד ביצה א, יב (סא ע"א, 12)

שבת ז ע"ד תנה ר'  ביצה א, יב (סא ע"א, 13)

ת'  שבת יג, טז (69:62) מטלטלין את ביצה א, יב (סא ע"א, 14)

מ'  ביצה א, י כל שניאותין ביצה א, יב (סא ע"א, 16)

שבת לה ע"ב מטלטלין את ביצה א, יב (סא ע"א, 17)

שמות טז, כג את אשר ביצה ב, א (סא ע"א, 58)

ביצה טו ע"ב מדר"י 168 ר'  ליעזר ביצה ב, א (סא ע"א, 59)

שמות טז, כג את אשר ביצה ב, א (סא ע"א, 61)

שמות טז, כג את אשר ביצה ב, א (סא ע"א, 62)

שבת פז ע"ב; הש' 
סנ'  נו ע"ב; הו'  ח

ע"ב

הש'  שהש"ר ה, ב, ב (ל
ע"ב, 7); פד"כ ה, ו

(12:87); פס"ר טו (ע
ע"ב, 3); תנ"ב תולדות,

יח (ט ע"א, 20)

מדר"י ויסע, ה
; (170:2)

מדרשב"י טז, כח
(114:12); מת"ד

ה, יב (2:22); הש' 
מדרשב"י יט, ט

(140:13)

כמאן דאמ'  ביצה ב, א (סא ע"א, 62)

דב"ר ג, א (קה ע"א, 13) ס"ע ה כמ"ד ביצה ב, א (סא ע"א, 63)

פס'  מו ע"ב; ביצה
טו ע"ב

בדין הוא ביצה ב, א (סא ע"א, 64)

מ'  שבת טו, ג מציעין את ביצה ב, א (סא ע"ב, 3)

ביצה יז ע"ב ובלבד שלא ביצה ב, א (סא ע"ב, 5)

חלה נח ע"א הש'  מ'  חלה א, ח מתניתא דר"ש ביצה ב, א (סא ע"ב, 5)

ביצה יז ע"א ת'  ביצה ב, ה (14:287) אין עושין ביצה ב, א (סא ע"ב, 6)

ביצה יז ע"א ת'  ביצה ב, ה (15:287) ממלאה היא ביצה ב, א (סא ע"ב, 6)

ת'  ביצה ב, ה (17:287) ר"ש בן ביצה ב, א (סא ע"ב, 7)

הש'  פס'  לא ע"א (29) דרש רבי ביצה ב, א (סא ע"ב, 10)

הש'  ביצה טז ע"ב ביצה סא ע"ב (29) ר'  יוחנן ביצה ב, א (סא ע"ב, 14)

ביצה יז ע"א ת'  ביצה ב, ג (8:286) הרי שלא ביצה ב, א (סא ע"ב, 14)

ביצה כא ע"ב לא עירב ביצה ב, א (סא ע"ב, 16)

ת'  ביצה ב, ג (10:287) ממלא לו ביצה ב, א (סא ע"ב, 18)

נד'  לח ע"ב ביכ'  סה ע"ד (55) ת'  בכ'  ו, יא (5:541) מעשה באחד ביצה ב, א (סא ע"ב, 18)

ביצה יז ע"ב ת'  ביצה ב, ד (10:287) א"ר שמעון ביצה ב, א (סא ע"ב, 24)

הש'  ביצה טז ע"ב ביצה סא ע"ב (14) דרבי יוחנן ביצה ב, א (סא ע"ב, 29)
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ביצה יז ע"ב ת'  ביצה ב, ב (6:286) תחילתו וסופו ביצה ב, א (סא ע"ב, 30)

ביצה טז ע"ב ת'  ביצה ב, א (1:286) יום טוב ביצה ב, א (סא ע"ב, 30)

הש'  ביצה טז ע"ב ומחלף ביצה ב, א (סא ע"ב, 34)

תר'  מא ע"ג; שבת ב ע"ב מתניתא בכלים ביצה ב, ב (סא ע"ב, 38)

הש'  ת'  שבת טז, יב
(28:78); ת'  ביצה ב, ט

(34:288)

אבל בכלים ביצה ב, ב (סא ע"ב, 38)

ביצה יח ע"א ממלא הוא ביצה ב, ב (סא ע"ב, 39)

תע'  יג ע"א כל מחוייבי ביצה ב, ב (סא ע"ב, 44)

הש'  בר'  ו ע"ג (10) שכן אדם ביצה ב, ב (סא ע"ב, 46)

ביצה יח ע"ב מתניתה דלא ביצה ב, ג (סא ע"ב, 47)

ת'  ביצה ב, ט (30:288) אין מטבילין ביצה ב, ג (סא ע"ב, 47)

ביצה יט ע"א ת'  ביצה ב, ז (27:288) כיצד מגב ביצה ב, ג (סא ע"ב, 50)

ביצה כ ע"א חג'  עח ע"א הש'  ת'  חג'  ב, יא
(69:384)

בית שמאי ביצה ב, ד (סא ע"ב, 53)

ביצה כ ע"ב הש'  ת'  חג'  ב, יא
(71:384)

אמרו בית ביצה ב, ד (סא ע"ב, 59)

שמות יב, טז אך אשר ביצה ב, ד (סא ע"ג, 1)

ת'  חג'  ב, י (77:385) אבא שאול ביצה ב, ד (סא ע"ג, 3)

דה"א כא, כט ויזבחו לה'  ביצה ב, ד (סא ע"ג, 7)

ביצה כ ע"א ת'  חג'  ב, יא (80:385) מעשה בהלל ביצה ב, ד (סא ע"ג, 10)

מע"ש נו ע"ג; חג'  עח
ע"א

אמר רבי ביצה ב, ד (סא ע"ג, 18)

ביצה כ ע"ב שוב מעשה ביצה ב, ד (סא ע"ג, 20)

הש'  ביצה כא ע"ב פתר לה ביצה ב, ה (סא ע"ג, 22)

שבת מ ע"א שבת ו ע"א חמין שהוחמו ביצה ב, ה (סא ע"ג, 26)

שמות יב, טז אך אשר ביצה ב, ה (סא ע"ג, 35)

ביצה כא ע"ב הדא דתימר ביצה ב, ו (סא ע"ג, 36)

ביצה כב ע"א הדא דאת ביצה ב, ו (סא ע"ג, 39)

דברים כט, כג ומה חרי ביצה ב, ו (סא ע"ג, 42)

בראשית מ, טז והנה שלשה ביצה ב, ו (סא ע"ג, 43)

ביצה כב ע"ב ת'  ביצה ב, יג (50:290) אמר ר'  ביצה ב, ז (סא ע"ג, 44)

ת'  ביצה ב, יד (53:290) של בית ביצה ב, ז (סא ע"ג, 47)

פס'  עד ע"א פס'  לד ע"א ת'  ביצה ב, טו (56:290) אי זהו ביצה ב, ז (סא ע"ג, 51)

ביצה כג ע"א ת'  ביצ ב, טו (60:291) א"ר יוסה ביצה ב, ז (סא ע"ג, 55)

פס'  נג ע"ב מהו תוודס ביצה ב, ז (סא ע"ג, 56)

שבת נב ע"א שבת ז ע"ג רבי בא ביצה ב, ח (סא ע"ג, 59)
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מ'  שבת ה, א הנקה בחטם ביצה ב, ח (סא ע"ג, 61)

שבת נב ע"א חמור שעיסקו ביצה ב, ח (סא ע"ג, 64)

שבת נא ע"ב כלב יוצא ביצה ב, ח (סא ע"ד, 1)

מ'  שבת ה, ד שלא ברצון ביצה ב, ח (סא ע"ד, 3)

הש'  חג'  כב ע"ב;
נזיר נב ע"ב; סוטה

יב ע"א

 שבת ה, ד (ז ע"ג 22);
הש'  אס"ר א, א (ב ע"ד,

(36

והשחירו שיניו ביצה ב, ח (סא ע"ד 6)

שופטים יד, יח לולא חרשת'  ביצה ב, ח (סא ע"ד, 7)

ביצה נד ע"ב תמן אמרין ביצה ב, ח (סא ע"ד, 8)

הש'  שבת נה ע"א;
שבת נה ע"ב; שבת

נו ע"ב; סוכה כט
ע"ב; סנ'  כ ע"א; סנ' 
כז ע"ב; סנ'  קג ע"א;
שבו'  לט ע"ב; ע"ז ד

ע"א; ע"ז יח ע"א

הש'  מע"ש נו ע"ד;
סוטה כד ע"א

ללמדך שכל ביצה ב, ח (סא ע"ד, 9)

ביצה כג ע"א ת'  ביצה ב, יז (66:291) אי זהו ביצה ב, ט (סא ע"ד, 10)

ת'  ביצה ב, טז (62:291) של בית ביצה ב, י (סא ע"ד, 13)

ביצה כג ע"ב התחתון משו'  ביצה ב, י (סא ע"ד, 17)

שבת כב ע"א; ביצה
כג ע"ב

כל'  כז ע"ד; שבת ו ע"ג תני לא ביצה ב, י (סא ע"ד, 18)

ת'  ביצה ב, יח (67:292) ור'  שמעון ביצה ב, י (סא ע"ד, 19)

מ'  כל'  א, ט ניטלין בשבת ביצה ב, י (סא ע"ד, 22)

שבת יד ע"א אמר רבי ביצה ג, א (סא ע"ד, 54)

שבת קו ע"ב; ביצה
כד ע"א

דתנינן תמן ביצה ג, א (סא ע"ד, 54)

מ'  שבת יג, ה רבי יודה ביצה ג, א (סא ע"ד, 55)

מ'  ביצה ג, א אין צדין ביצה ג, א (סא ע"ד, 56)

מ'  שבת יג, ה חכמים אומרים ביצה ג, א (סא ע"ד, 58)

מ'  ביצה ג, א אבל צדין ביצה ג, א (סא ע"ד, 59)

מ'  שבת יג, ה גינה ביצה ג, א (סא ע"ד, 61)

ביצה כד ע"א כל שהוא ביצה ג, א (סא ע"ד, 64)

ביצה כד ע"ב ת'  ביצה ג, א (4:292) שוחטין מן ביצה ג, א (סב ע"א, 1)

שבת ד ע"א מי מודיע ביצה ג, ב (סב ע"א, 4)

ביצה כד ע"ב אם נתקלקלה ביצה ג, ב (סב ע"א, 5)

מ'  ביצה ג, ב דגים ביצה ג, ב (סב ע"א, 8)

ביצה כד ע"ב רבי זעורה ביצה ג, ב (סב ע"א, 9)

הש'  ת'  שבי'  ז, טז
(49:198)

השיצים שבכפים ביצה ג, ב (סב ע"א, 20)

חו'  ט ע"א בר'  יד ע"א; תר'  מו ע"א רבי בא ביצה ג, ג (סב ע"א, 21)
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ביצה סב ע"ב (54) אבל מביאה ביצה ג, ג (סב ע"א, 22)

פס'  נו ע"ב; ביצה ו
ע"ב; ביצה כז ע"ב;

חו'  יד ע"א

מ'  שבת כד, ד רבי יהודה ביצה ג, ד (סב ע"א, 24)

הש'  בכ'  לו ע"א אין המומחה ביצה ג, ד (סב ע"א, 26)

תר'  מב ע"א רבי יודה ביצה ג, ד (סב ע"א, 34)

הש'  שבי'  לה ע"ד אייתי רב ביצה ג, ד (סב ע"א, 34)

ת'  ביצה ג, ג (11:293) כל שמומו ביצה ג, ד (סב ע"א, 35)

ביצה לז ע"א פס'  ל ע"א ת'  ביצה ג, ב (7:293) אותו ואת ביצה ג, ה (סב ע"א, 37)

שמות יג, ז בל יראה ביצה ג, ה (סב ע"א, 41)

שמות יב, יט ובל ימצא ביצה ג, ה (סב ע"א, 41)

שבת כט ע"א שהורו ביצה ג, ו (סב ע"א, 46)

שבת קנו ע"ב; ביצה
כז ע"ב

בבכור הוה ביצה ג, ו (סב ע"א, 46)

מ'  ביצה ג, ה עליה ועל ביצה ג, ו (סב ע"א, 47)

מ'  נג'  ב, ג אין רואין ביצה ג, ו (סב ע"א, 49)

ביצה כז ע"ב ת'  ביצה ג, ה (14:293) לא יאמר ביצה ג, ז (סב ע"א, 53)

ביצה כח ע"א הש'  מ'  בכ'  ה, א שקלו מנה ביצה ג, ז (סב ע"א, 55)

מ'  ביצה ג, ו אין משגיחין ביצה ג, ז (סב ע"א, 56)

ביצה כח ע"א אפילו לתלותו ביצה ג, ז (סב ע"א, 57)

ביצה כט ע"א מ'  ביצה ג, ו ר'  יהודה ביצה ג, ז (סב ע"א, 58)

ת'  בכ'  ג, יד (14:531) רבן שמעון ביצה ג, ז (סב ע"א, 61)

ת'  ביצה ג, ה (17:294) הטבח לא ביצה ג, ז (סב ע"א, 63)

בכ'  לג ע"א ת'  ביצה ב, יא (40:289) אין מרגילין ביצה ג, ז (סב ע"ב, 1)

בכ'  לג ע"ב שלא יהא ביצה ג, ז (סב ע"ב, 2)

ביצה סג ע"ב; מג'  עא
ע"א

אין משחיזין ביצה ג, ח (סב ע"ב, 7)

הש'  ת'  מג'  א, ז
(32:345)

דר'  יהודה ביצה ג, ח (סב ע"ב, 7)

ביצה כח ע"א כדי להעביר ביצה ג, ח (סב ע"ב, 8)

ת'  ביצה ג, ט (26:295) מעשה בי ביצה ג, ט (סב ע"ב, 10)

ביצה כט ע"א ת'  ביצה ג, ט (29:295) אף הוא ביצה ג, ט (סב ע"ב, 13)

הש'  מ'  ב"ב ה, ח אלא הואיל ביצה ג, ט (סב ע"ב, 14)
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ב"ק נ ע"א שק'  ה, א  (מח ע"ד,
31); תע'  ב, א (סה

ע"ב, 43); ב"ר סז, לד
(5:757); במ"ר יד,  ו (ס
ע"א 3); אס"ר ז, כה (יג

ע"ג, 28); אס"ר ח, א
(יג ע"ד, 12);פד"כ, כד

(9:363); מ'  פנ"א נו"א,
א (4:51); מת"ה י, ג

(93); תנ"ו תשא כו
(322)

אמר רבי ביצה ג, ט (סב ע"ב, 16)

יב'  קכא ע"ב אמר רבי ביצה ג, ט (סב ע"ב, 18)

תהלים נ, ג וסביביו נשערה ביצה ג, ט (סב ע"ב, 18)

תהלים פט, ח ונורא על ביצה ג, ט (סב ע"ב, 19)

ביצה סב ע"א (22) מביאה על ביצה ד, א (סב ע"ב, 54)

מ'  ביצה ג, ג מביאה איברים ביצה ד, א (סב ע"ב, 55)

מ'  ביצה ד, א המוליך את ביצה ד, א (סב ע"ב, 56)

ביצה כא ע"ב ביצה סא ע"א (4) שמות יב, טז לכל נפש ביצה ד, א (סב ע"ב, 57)

מע'  מט ע"ב רבי אמר ביצה ד, א (סב ע"ב, 60)

שבת מה ע"ב אין לך ביצה ד, א (סב ע"ב, 62)

מ'  מע'  א, ח בגרוגרות משידוש ביצה ד, א (סב ע"ג, 5)

ביצה ל ע"ב ת'  ביצה ג, ט (33:295) אבל אם ביצה ד, א (סב ע"ג, 7)

ביצה ל ע"ב בטפול לה ביצה ד, א (סב ע"ג, 8)

ביצה לא ע"א ת'  ביצה ג, י (34:295) אמר רבי ביצה ד, א (סב ע"ג, 9)

ער'  יט ע"א (44); ער'  כ
ע"ב (40)

דתנינן תמן ביצה ד, א (סב ע"ג, 16)

מ'  ער'  ב, ה ר'  יהודה ביצה ד, א (סב ע"ג, 16)

ביצה לא ע"ב הדא דאת ביצה ד, ב (סב ע"ג, 19)

ת'  ביצה ד, ב (4:299) סוכות תאינים ביצה ד, ב (סב ע"ג, 21)

שבת קכד ע"ב;
ביצה לב ע"א; ביצה

לג ע"א

שבת ה ע"א מסיקין בכלים ביצה ד, ב (סב ע"ג, 23)

ת'  ביצה ג, יא (43:296) מסיקין באוכלין ביצה ד, ב (סב ע"ג, 25)

שבת כט ע"א רב הוה ביצה ד, ב (סב ע"ג, 26)

נזיר נה ע"ב אית תניי ביצה ד, ב (סב ע"ג, 35)

הש'  ביצה סג ע"א (18) אמר רב ביצה ד, ב (סב ע"ג, 36)

הש'  ביצה לג ע"ב אית תניי ביצה ד, ב (סב ע"ג, 37)

שבת קלד ע"א ת'  ביצה ג, יח (54:257) ממתקין את ביצה ד, ב (סב ע"ג, 38)

שבת נ ע"א ת'  ביצה ד, י (49:303) אין שפין ביצה ד, ב (סב ע"ג, 41)

ת'  ביצה ג, יב (46:296) מודין חכמים ביצה ד, ב (סב ע"ג, 43)

ביצה לב ע"א ת'  ביצה ג, יג (50:297) לפסים סתומות ביצה ד, ג (סב ע"ג, 46)
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ביצה לב ע"א מ'  עד'  ב, ה על לפסים ביצה ד, ג (סב ע"ג, 48)

הש'  שבת טז ע"ב אתיא דיחידאה ביצה ד, ג (סב ע"ג, 49)

ביצה כב ע"א ת'  ביצה ג, יג (50:297) אין מכבין ביצה ד, ג (סב ע"ג, 51)

הש'  ביצה כב ע"א הדא קלוריתה ביצה ד, ג (סב ע"ג, 54)

ביצה לב ע"ב ת'  ביצה ג, כא (70:299) ג'  דברי'  ביצה ד, ג (סב ע"ג, 55)

ביצה לב ע"ב מוחטין את ביצה ד, ג (סב ע"ג, 60)

שבת י ע"א ההן סיקירה ביצה ד, ד (סב ע"ג, 61)

הש'  ביצה לב ע"ב ברתי'  דר'  ביצה ד, ד (סב ע"ג, 62)

ביצה כה ע"ב ת'  ביצה ג, יז (60:298) לא יצא ביצה ד, ד (סב ע"ד, 4)

ביצה לג ע"א לעשות ציבור ביצה ד, ה (סב ע"ד, 6)

הש'  ביצה לג ע"ב בשאינן בדוקים ביצה ד, ו (סב ע"ד, 9)

ביצה ס ע"ג מחלפה שיטתיה ביצה ד, ו (סב ע"ד, 11)

מ'  ביצה א, ג בית שמאי ביצה ד, ו (סב ע"ד, 11)

מ'  ביצה א, ג בית הלל ביצה ד, ו (סב ע"ד, 14)

ער'  לו ע"א ער'  כה ע"ג (44) מתנית'  באותו ביצה ה, א (סב ע"ד, 45)

הש'  ת'  ביצה ד, ג
(6:300)

היה שם ביצה ה, א (סב ע"ד, 47)

שבת מג ע"א; ער' 
לו ע"א

שבת ו ע"ד רב ירמיה ביצה ה, א (סב ע"ד, 47)

ביצה מב ע"ב ביצה שנולדה ביצה ה, א (סב ע"ד, 49)

שבת מג ע"א נחיל של ביצה ה, א (סב ע"ד, 51)

שבת מג ע"א; הש' 
שבת קיז ע"ב

ת'  שבת ג, ט (22:13) חבית של ביצה ה, א (סב ע"ד, 56)

ת'  שבת ג, ט (23:13) על העבט ביצה ה, א (סב ע"ד, 58)

שבת מד ע"א נר שכבה ביצה ה, א (סב ע"ד, 61)

הש'  מ'  שבת ג, ו כבה מות'  ביצה ה, א (סב ע"ד, 62)

שבת לו ע"ב ת'  שבת ג, יא (27:13) נתמלא שופך ביצה ה, א (סב ע"ד, 64)

ער'  מו ע"א ת'  ביצה ד, ח (41:303) נהרות ומעיינות ביצה ה, א (סג ע"א, 1)

ער'  ק ע"ב אין עולין ביצה ה, ב (סג ע"א, 6)

מ'  כל'  ז, ב דרבי מאיר ביצה ה, ב (סג ע"א, 8)

ער'  כו ע"ב ר'  בשם ביצה ה, ב (סג ע"א, 10)

הש'  ער'  ק ע"א הש'  מ'  ער'  י, ח בגבוהין שלשה ביצה ה, ב (סג ע"א, 11)

הש'  שבת ז ע"ב (55) שהוא מצווה ביצה ה, ב (סג ע"א, 16)

שמות כג, יב למען ינוח ביצה ה, ב (סג ע"א, 17)

דברים ה, יד כמוך ביצה ה, ב (סג ע"א, 17)

הש'  ביצה סב ע"ג (36) אמר רב ביצה ה, ב (סג ע"א, 18)
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מ'  שבת כב, ג שובר אדם ביצה ה, ב (סג ע"א, 28)

במדבר כד, י ויחר אף ביצה ה, ב (סג ע"א, 29)

הש'  שבת ה ע"ד (18) הותרה השבת ביצה ה, ב (סג ע"א, 35)

הש'  ער'  יג ע"ב אמר לא ביצה ה, ב (סג ע"א, 38)

הש'  ער'  קד ע"א כל משמיעי ביצה ה, ב (סג ע"א, 43)

הש'  נדה יג ע"ב בחולא ביצה ה, ב (סג ע"א, 48)

הש'  ב"ק קיג ע"א כת'  כד ע"ד; סנ'  כב ע"ב רבי חזקיה ביצה ה, ב (סג ע"א, 50)

מ'  סנ'  ד, א לפיכך אין ביצה ה, ב (סג ע"א, 51)

תע'  סד ע"ד (24); תע' 
סט ע"ב (43); כת'  כד

ע"ד

רבי בא ביצה ה, ב (סג ע"א, 54)

הש'  מ"ק יח ע"ב שמואל אמ'  ביצה ה, ב (סג ע"א, 56)

מ"ק יח ע"ב מחלפא שיטתיה ביצה ה, ב (סג ע"א, 57)

הש'  ב"ר 771; ו"ר
תרמח; פד"כ 18

תהלים סב, י מושיב יחידים ביצה ה, ב (סג ע"א, 57)

פס'  לו ע"א רבי יעקב ביצה ה, ב (סג ע"א, 59)

הש'  שבת קמח ע"ב אית תניי ביצה ה, ב (סג ע"ב, 3)

מג'  עא ע"א כל אילו ביצה ה, ב (סג ע"ב, 9)

הש'  שבת יב ע"ד אילין אינין ביצה ה, ב (סג ע"ב, 10)

מ'  ביצה ה, ב משחילין פירות ביצה ה, ב (סג ע"ב, 12)

שבת קלד ע"א שוחקין עצי ביצה ה, ב (סג ע"ב, 13)

ת'  ביצה ג, יב (46:296) מודין חכמים ביצה ה, ב (סג ע"ב, 14)

מג'  עא ע"א מ'  מג'  א, ה אין בין ביצה ה, ב (סג ע"ב, 16)

ת'  ביצה ג, טו (55:297) לחדד ראשו ביצה ה, ב (סג ע"ב, 19)

מ'  ביצה ג, ז אין משחיזי'  ביצה ה, ב (סג ע"ב, 20)

ביצה סב ע"ב אמ'  רב ביצה ה, ב (סג ע"ב, 21)

מדר"י 348 שמות לה, ג לא תבערו ביצה ה, ב (סג ע"ב, 23)

שמות יב, טז אך אשר ביצה ה, ב (סג ע"ב, 25)

הש'  מ'  ביצה א, ה בית שמאי ביצה ה, ב (סג ע"ב, 26)

ביצה לז ע"ב בשיש שם ביצה ה, ג (סג ע"ב, 29)

הש'  ת'  ביצה ד, ו
(25:301)

המוסר בהמתו ביצה ה, ג (סג ע"ב, 30)

מע"ש נג ע"ג אמר רבי ביצה ה, ג (סג ע"ב, 31)

הש'  ער'  צז ע"ב מה נפק ביצה ה, ג (סג ע"ב, 34)

ת'  ביצה ד, ו (34:302) מפני שהן ביצה ה, ג (סג ע"ב, 35)

ביצה לט ע"א בר'  יב ע"ב ת'  ביצה ד, ז (35:302) חמשה דברים ביצה ה, ד (סג ע"ב, 36)
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בר'  נג ע"ב אם היו ביצה ה, ד (סג ע"ב, 41)

ביצה מ ע"א רב ושמואל ביצה ה, ה (סג ע"ב, 47)

מ'  ביצה ה, ו מי שהיו ביצה ה, ה (סג ע"ב, 49)

מ'  ביצה ה, ז מי שזימן ביצה ה, ה (סג ע"ב, 52)

ביצה מ ע"א ת'  ביצה ד, יא (51:304) אילו הן ביצה ה, ה (סג ע"ב, 54)

הש'  ר"ה נח ע"א (21) כלי שבא ביצה ה, ה (סג ע"ב, 57)

הש'  מ"ק פב ע"ג (16) אתא שאל ביצה ה, ה (סג ע"ב, 59)
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