
ביכורים

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
ביכ' סג ע"ג (61) אמר רבי ביכ' א, א (סג ע"ג, 55)

מ' ביכ' א, ב מאי זה ביכ' א, א (סג ע"ג, 56)

שמות כג, יט ראשית בכורי ביכ' א, א (סג ע"ג, 56)

מ' ב"ב ב, יב היה חופר ביכ' א, א (סג ע"ג, 59)

ביכ' סג ע"ג (55) דאמר רבי ביכ' א, א (סג ע"ג, 61)

ערלה ס ע"ד דרבי אמר ביכ' א, א (סג ע"ג, 63)

שמות כג, יט ראשית בכורי ביכ' א, א (סג ע"ג, 64)

ב"ב כז ע"ב מ' ב"ב ג, ח אין עושין ביכ' א, א (סג ע"ד, 11)

ע"ז מז ע"א רבי שמעון ביכ' א, ב (סג ע"ד, 21)

הש' מ' חלה ד, ט; מ'
ביכ' ג, יב

כרבי יודה ביכ' א, ב (סג ע"ד, 24)

מ' ביכ' ב, ג הרי אלו ביכ' א, ב (סג ע"ד, 26)

ת' תר' א, ו (19:108) האונס והגנב ביכ' א, ב (סג ע"ד, 29)

מ' ביכ' ב, ג הרי אילו ביכ' א, ב (סג ע"ד, 34)

ס"ד רצז (316) אילו כתיב ביכ' א, ג (סג ע"ד, 37)

דברים כו, ב ולקחת מראשית ביכ' א, ג (סג ע"ד, 38)

דברים כו, ב מראשית ביכ' א, ג (סג ע"ד, 39)

דברים כו, ב פרי אדמתך ביכ' א, ג (סג ע"ד, 40)

הש' חלה נז ע"א (47) ריבה וריבה ביכ' א, ג (סג ע"ד, 40)

דברים כו, ב ארצך ביכ' א, ג (סג ע"ד, 41)

דברים ח, ח ארץ חיטה ביכ' א, ג (סג ע"ד, 41)

בר' לט ע"א ס"ד רצז (316) דברים ח, ח זית שמן ביכ' א, ג (סג ע"ד, 43)

ס"ד רצז (316) דברים ח, ח ודבש ביכ' א, ג (סג ע"ד, 46)

דה"ב לא, ה וכפרץ הדבר ביכ' א, ג (סג ע"ד, 47)

הש' תר' מז ע"ד (10) אלו התמרים ביכ' א, ג (סג ע"ד, 48)

דברים ח, ח ארץ ארץ ביכ' א, ג (סג ע"ד, 49)

בר' מא ע"א חד אמר ביכ' א, ג (סג ע"ד, 50)

בר' מ ע"א; ער' ד
ע"א; סוכה ה ע"ב

וחרנה אמ' ביכ' א, ג (סג ע"ד, 51)

מ' נג' ו, א בהרת כגריס ביכ' א, ג (סג ע"ד, 52)

מ' אה' יג, ו כעדשה מן ביכ' א, ג (סג ע"ד, 52)

מנ' פד ע"א הפריש ביכורין ביכ' א, ג (סג ע"ד, 53)

May 14, 2008 עמוד 1 מתוך 8



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
מ' תר' ב, ו אם עבר ביכ' א, ג (סג ע"ד, 56)

ת' ביכ' א, ה (14:287) רבן שמעון ביכ' א, ג (סג ע"ד, 63)

ת' ביכ' א, ב (6:286) ובני קיני ביכ' א, ד (סד ע"א, 2)

במדבר י, כט לכה אתנו ביכ' א, ד (סד ע"א, 3)

מ' ביכ' א, ה האפיטרופי' והעבד ביכ' א, ד (סד ע"א, 4)

הש' דברים כו, יא אמור בפרשה ביכ' א, ד (סד ע"א, 5)

מ' ביכ' א, ד אם היתה ביכ' א, ד (סד ע"א, 9)

בראשית יז, ה כי אב ביכ' א, ד (סד ע"א, 15)

יב' נז ע"א; קד' עח
ע"א

קד' סו ע"א מ' קד' ד, ו רבי יהודה ביכ' א, ה (סד ע"א, 18)

יחזקאל מד, כב כי אם ביכ' א, ה (סד ע"א, 19)

יב' ס ע"ב; קד' עח
ע"א

ס"ב קנז (212) בשם רבי ביכ' א, ה (סד ע"א, 22)

במדבר לא, יז וכל הטף ביכ' א, ה (סד ע"א, 23)

במדבר לא, יז החיו לכם ביכ' א, ה (סד ע"א, 24)

יב' ס ע"ב יב' ט ע"ב; קד' סו ע"א רבי יעקב ביכ' א, ה (סד ע"א, 29)

הש' ביכ' סד ע"א (21) כרבי שמעון ביכ' א, ה (סד ע"א, 32)

ויקרא כא, יג והו' אשה ביכ' א, ה (סד ע"א, 35)

ביכ' סד ע"ד (20) כל לא ביכ' א, ה (סד ע"א, 35)

ויקרא כא, יד כי אם ביכ' א, ה (סד ע"א, 36)

הש' ס"ד רנג (279) דור שני ביכ' א, ה (סד ע"א, 37)

הש' דברים כג, ט עשה ביכ' א, ה (סד ע"א, 38)

ביכ' סד ע"ב (23) שכל הביכורים ביכ' א, ו (סד ע"א, 44)

חלה נח ע"ג (45);
חלה נט ע"ד (5); שבת

ט ע"ב; ער' כ ע"א

אמר רבי ביכ' א, ו (סד ע"א, 44)

ת' ביכ' א, ג (8:286) הפריש בכוריו ביכ' א, ו (סד ע"א, 47)

מ' ביכ' א, ו יבש האילן ביכ' א, ו (סד ע"א, 48)

הש' ב"ב פא ע"ב;
מכות יח ע"א

יב' יב ע"ד אמר רבי ביכ' א, ו (סד ע"א, 49)

כת' לב ע"א כתיב ושמחת ביכ' א, ו (סד ע"א, 53)

דברים כו, יא ושמחת בכל ביכ' א, ו (סד ע"א, 53)

גטין מז ע"ב ס"ד שא (320) מלמד שאדם ביכ' א, ו (סד ע"א, 54)

ב"ק ד ע"ג רבי שמעון ביכ' א, ו (סד ע"א, 56)

מכות יח ע"ב הנחה מעכבת ביכ' א, ז (סד ע"א, 58)

מ' מכות ג, ג האוכל ביכורין ביכ' א, ז (סד ע"א, 58)

הש' מכות יז ע"א דרבי עקיבה ביכ' א, ז (סד ע"א, 59)
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הש' דברים כו, ד; כו, י ששנה עליה ביכ' א, ז (סד ע"ב, 1)

הש' מ' ב"ב ד, ה שנים לא ביכ' א, ח (סד ע"ב, 4)

הש' תר' מד ע"ד (20);
יומא לט ע"ד (44)

מילין דצריכין ביכ' א, ח (סד ע"ב, 5)

בר' י ע"ב לרבי יודה ביכ' א, ח (סד ע"ב, 6)

מ' בר' ו, ב בירך על ביכ' א, ח (סד ע"ב, 7)

בר' מ ע"א דרבי יודה ביכ' א, ח (סד ע"ב, 8)

הש' חלה נח ע"ב (43) הלוקח מהו ביכ' א, ח (סד ע"ב, 11)

הש' ב"ב פא ע"א הלוקח מן ביכ' א, ח (סד ע"ב, 13)

מ' תמ' ו, ו נתן לו ביכ' א, ח (סד ע"ב, 15)

הש' ת' תמ' ד, ד
(30:555)

פרכירי ענבים ביכ' א, ח (סד ע"ב, 16)

מכות יח ע"ב הפרישן קודם ביכ' א, ח (סד ע"ב, 20)

ביכ' סד ע"א (44) שכל הביכורים ביכ' א, ח (סד ע"ב, 23)

ס"ד רצט דברים כו, ג הגדתי היום ביכ' א, ט (סד ע"ב, 32)

ביכ' סד ע"ב (41) מגיד וחוזר ביכ' א, ט (סד ע"ב, 33)

ת' ביכ' א, ב (14:287) רבי שמעון ביכ' א, י (סד ע"ב, 34)

הש' מ' ביכ' ג, ה כתוספת הביכורים ביכ' א, י (סד ע"ב, 36)

דברים כו, ד ולקח הכהן ביכ' א, י (סד ע"ב, 40)

ביכ' סד ע"ב (33) דרבי יודה ביכ' א, יא (סד ע"ב, 41)

דברים כו, ה ואמרת ביכ' א, יא (סד ע"ב, 43)

דברים כו, יא ושמחת ביכ' א, יא (סד ע"ב, 43)

הש' ס"ד רצז על השמחה ביכ' א, יא (סד ע"ב, 43)

מג' ו ע"א; כת' קיא
ע"ב

הש' חלה נט ע"ד (51) ששה עשר ביכ' א, יב (סד ע"ב, 45)

דברים כו, ט ארץ זבת ביכ' א, יב (סד ע"ב, 45)

הש' ב"ר 5:1267 מאן דמקדר אילין ביכ' א, יב (סד ע"ב, 46)

שמות ג, יז ואומר אעלה ביכ' א, יב (סד ע"ב, 47)

הש' ס"ד שא אשר בה ביכ' א, יב (סד ע"ב, 48)

ס"ד רצט דברים כו, י אשר נתתה ביכ' א, יב (סד ע"ב, 49)

דברים כו, י אשר נתת ביכ' א, יב (סד ע"ב, 50)

דברים כו, ט ארץ זבת ביכ' א, יב (סד ע"ב, 51)

במדבר יח, ח ואני הנה ביכ' ב, א (סד ע"ג, 38)

ויקרא כב, ט ולא ישאו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 40)

ס"ד סג (12:130) הביכורים דכתיב ביכ' ב, א (סד ע"ג, 41)
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ביכ' סד ע"ד (52) דכתיב והבאתם ביכ' ב, א (סד ע"ג, 41)

דברים יב, ו והבאתם שמה ביכ' ב, א (סד ע"ג, 41)

דברים כו, ד ולקח הכהן ביכ' ב, א (סד ע"ג, 42)

הש' ויקרא כב, ג כרת בקדשים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 43)

מ"ק כח ע"א שמ' ג, ח (35:113) המת לחמשים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 44)

הש' בר' ז ע"ב (63) לחמשים ושתים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 44)

במדבר ד, יח אל תכריתו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 47)

במדבר ד, יט וזאת עשו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 47)

במדבר ד, כ ולא יבואו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 49)

במדבר ח, כה ומבן חמשים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 49)

תהלים צ, י ימי שנותינו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 50)

סנ' ל ע"ב צא מהן ביכ' ב, א (סד ע"ג, 51)

תע' ה ע"א לחמשים ושתים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 52)

בר' ז ע"ב; תע' סז ע"ג רבי אבא ביכ' ב, א (סד ע"ג, 53)

משלי יד, כג בכל עצב ביכ' ב, א (סד ע"ג, 53)

שמ"א א, כב וישב שם ביכ' ב, א (סד ע"ג, 55)

במדבר ח, כה ומבן חמשים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 56)

דברים א, לה אם יראה ביכ' ב, א (סד ע"ג, 58)

איוב ה, כו תבוא בכלח ביכ' ב, א (סד ע"ג, 60)

תהלים צ, י ימי שנותינו ביכ' ב, א (סד ע"ג, 61)

תהלים צ, י ואם בגבורות ביכ' ב, א (סד ע"ג, 62)

שמ"ב יט, לו בן שמונים ביכ' ב, א (סד ע"ג, 62)

שמ' ג, י (45:114) רבי חנינה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 2)

מ"ק כח ע"א שמ' ג, ט (113);
מד"ש כג, יג (117);

מת"ה כו, ז (219)

המת ליום ביכ' ב, א (סד ע"ד, 4)

שמ' ג, ט (43:114) לארבעה לחמשה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 6)

מד"ש כג (118) חילפיי בר ביכ' ב, א (סד ע"ד, 8)

שמ"א כה, לח ויהי כעשרת ביכ' ב, א (סד ע"ד, 9)

ר"ה יח ע"א תלה לו ביכ' ב, א (סד ע"ד, 12)

ויקרא כב, ט אני ה' ביכ' ב, א (סד ע"ד, 14)

ת' תר' ו, ד (23:137) אוכלי תרומה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 16)

ויקרא כב, ז ואחר יאכל ביכ' ב, א (סד ע"ד, 19)

ביכ' סד ע"א (35) כל לא ביכ' ב, א (סד ע"ד, 20)

חו' סו ע"ב הש' ספ' מט ע"ד ממשמע שנאמר ביכ' ב, א (סד ע"ד, 21)
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ויקרא יא, ט כל אשר ביכ' ב, א (סד ע"ד, 21)

ויקרא יא, י וכל אשר ביכ' ב, א (סד ע"ד, 22)

הש' יב' עג ע"ב דברים יב, כב הטמא והטהור ביכ' ב, א (סד ע"ד, 24)

ויקרא ז, יט והבשר אשר ביכ' ב, א (סד ע"ד, 27)

מ' ביכ' ב, א התרומה והביכורים ביכ' ב, א (סד ע"ד, 28)

מ' ביכ' ב, א חומש ביכ' ב, א (סד ע"ד, 28)

במדבר יח, ח לך נתתיו ביכ' ב, א (סד ע"ד, 31)

סוטה טו ע"א לגדולה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 32)

יב' עג ע"ב דברים כו, יד לא בערתי ביכ' ב, א (סד ע"ד, 33)

דברים כו, יד לא בערתי ביכ' ב, א (סד ע"ד, 35)

הש' מ' מע"ש ג, י ראוי לפדותו ביכ' ב, א (סד ע"ד, 35)

הש' מ' מע"ש ג, י אמר רבי יהודה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 36)

מ' חג' ב, ה נוטלין לידים ביכ' ב, א (סד ע"ד, 38)

חג' יח ע"ב חג' עח ע"ב תמן את ביכ' ב, א (סד ע"ד, 38)

חג' יח ע"ב; חו' לג
ע"ב

מ' פרה יא, ה כל הטעון ביכ' ב, א (סד ע"ד, 41)

מ' חג' ב, ה תרומה ביכ' ב, א (סד ע"ד, 46)

בר' יב ע"א; חג' עח ע"ב תיפתר אי ביכ' ב, א (סד ע"ד, 47)

הש' ת' טה' א, ה
(35:661)

רבי שמעון ביכ' ב, א (סד ע"ד, 49)

חג' כ ע"א; חו' לה
ע"ב

מ' טה' ב, ח וחולין שנעשו ביכ' ב, א (סד ע"ד, 50)

ביכ' סד ע"ג (41) דכתיב והבאתם ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 52)

דברים יב, ו והבאתם שמה ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 53)

דברים כו, ד ולקח הכהן ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 54)

דברים כו, יג הקודש ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 55)

דברים כו, ה וענית ואמרת ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 56)

דברים כו, יג הקודש ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 57)

דברים כו, יד לא אכלתי ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 58)

דברים כו, יג הקודש ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 59)

דברים כו, ה וענית ואמרת ביכ' ב, ב (סד ע"ד, 61)

שבי' לו ע"ד (50); נד'
לט ע"ד (12)

דבר שאין ביכ' ב, ב (סה ע"א, 5)

ת' א, ז (31:288) היה רבי ביכ' ב, ב (סה ע"א, 9)

פס' לד ע"א; נד' ס
ע"א

מ' תר' ט, ד גידולי תרומה ביכ' ב, ב (סה ע"א, 14)

מ' תר' ט, ו אי זהו ביכ' ב, ב (סה ע"א, 18)
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דברים יב, יז לא תוכל ביכ' ב, ב (סה ע"א, 23)

הש' מע"ש נג ע"ב (26) במעשר שני ביכ' ב, ב (סה ע"א, 24)

ת' ביכ' א, ו (21:287) יש במעשר ביכ' ב, ב (סה ע"א, 25)

מ' תר' ט, ד גידולי הקדש ביכ' ב, ב (סה ע"א, 28)

מ' מע"ש ה, י דברים כו, יג וגם נתתיו ביכ' ב, ב (סה ע"א, 33)

מ' מע"ש ה, יד רבי יוסי ביכ' ב, ב (סה ע"א, 37)

חלה נז ע"ג (57); ביכ'
סה ע"א (53)

מעשר ראשון ביכ' ב, ג (סה ע"א, 42)

הש' ס"ב קיז (136) במדבר יח, יג בכורי כל ביכ' ב, ג (סה ע"א, 43)

יחזקאל מד, ל וראשית כל ביכ' ב, ג (סה ע"א, 44)

שמות כג, יט ראשית בכורי ביכ' ב, ג (סה ע"א, 45)

דברים כו, יא שמחה (1) ביכ' ב, ג (סה ע"א, 46)

דברים כז, ז שמחה (2) ביכ' ב, ג (סה ע"א, 46)

הש' ס"ד שא (7:320) שיר ביכ' ב, ג (סה ע"א, 47)

יחזקאל לג, לב והנך להם ביכ' ב, ג (סה ע"א, 47)

דברים כו, ד ולקח הכהן ביכ' ב, ג (סה ע"א, 48)

סוכה מז ע"ב; מכות
יח ע"ב; מנ' סא ע"ב

ס"ד ש (318) לרבות הביכורין ביכ' ב, ג (סה ע"א, 48)

ס"ד קלד (191) דברים טז, ז ופנית בבוקר ביכ' ב, ג (סה ע"א, 49)

חלה נז ע"ג (57); ביכ'
סה ע"א (42)

מעשר ראשון ביכ' ב, ד (סה ע"א, 53)

ר"ה טו ע"א; סוכה
לט ע"ב

תמן אמ' ביכ' ב, ה (סה ע"א, 55)

ר"ה טו ע"א ת' שבי' ד, כא (74:185) רבותינו חזרו ביכ' ב, ה (סה ע"א, 61)

ר"ה יד ע"א ר"ה נז ע"א ת' שבי' ד, כא (71:185) מעשה בר' ביכ' ב, ה (סה ע"ב, 1)

ת' שבי' ד, כא (72:185) כחומרי רבן ביכ' ב, ה (סה ע"ב, 2)

מ' ביכ' ב, ז דם השרץ ביכ' ב, ו (סה ע"ב, 7)

הש' ת' כר' ב, יח
(1:565)

דם מהלכי ביכ' ב, ו (סה ע"ב, 8)

ת' ביכ' ב, ב (4:289) מין הוא ביכ' ב, ז (סה ע"ב, 11)

יב' קיג ע"א; כר' יז
ע"ב; כר' יח ע"א

ת' ביכ' ב, א (1:289) רבי לעזר ביכ' ב, ח (סה ע"ב, 14)

יב' ה ע"ג דרב כל ביכ' ב, ח (סה ע"ב, 15)

הש' ביכ' סה ע"ב (11) רבי לעזר ביכ' ב, ח (סה ע"ב, 18)

נד' יח ע"ב הקדיש חייתו ביכ' ב, ט (סה ע"ב, 20)

הש' מ' נזיר ה, ז אמר הריני ביכ' ב, ט (סה ע"ב, 21)

הש' מ' סנ' א, ד הרובע והנרבע ביכ' ב, ט (סה ע"ב, 23)
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מ' ביכ' ב, יא ושאר כל ביכ' ב, ט (סה ע"ב, 24)

דברים כו, י ועתה הנה ביכ' ג, א (סה ע"ג, 4)

הש' ת' תר' ה, ג
(11:129)

הביכורים אחד ביכ' ג, א (סה ע"ג, 7)

חו' קלז ע"ב ראשית הגז ביכ' ג, א (סה ע"ג, 8)

ת' תר' ה, ו (25:130) תרומה שאין ביכ' ג, א (סה ע"ג, 9)

איכ"ר 80 בדרך היו ביכ' ג, ב (סה ע"ג, 12)

תהלים קכב, א שמחתי באומרי' ביכ' ג, ב (סה ע"ג, 12)

תהלים קכב, ב עומדות היו ביכ' ג, ב (סה ע"ג, 12)

תהלים קנ, א הללו יה ביכ' ג, ב (סה ע"ג, 13)

תהלים קנ, ו כל הנשמה ביכ' ג, ב (סה ע"ג, 14)

הש' מע' נ ע"ג (35) עד היכן ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 15)

הש' ת' ביכ' ב, ח
(53:292)

מקריב שלמים ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 16)

קד' לג ע"א ולא כן ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 21)

ספ' צא ע"א ויקרא יט, לב תקום והדרת ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 21)

הש' מע"ש נו ע"ג (43) ר' חונא ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 23)

קד' לג ע"א ספ' צא ע"א ר"ש בן ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 27)

ויקרא יט, לב זקן ויראת ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 28)

ביכ' סה ע"ג (46) הש' ת' מג' ג, כד
(86:360)

לזקן ד' ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 32)

שמות לג, ח והיה כצאת ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 33)

קד' לג ע"ב שק' מט ע"א; ש"ר מה,
ד (עד ע"ד); ש"ר נא, ו
(פא ע"ב); תנ"ו תשא

כז (322)

תרין אמורי' ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 33)

סוכה כו ע"א בר' ג ע"ב ת' בר' ב, ו (7:12) כותבי ספרים ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 40)

כת' סב ע"ב יהודה בר ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 40)

ביכ' סה ע"ג (32) הש' ת' מג' ג, כד
(86:360)

לזקן ד' ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 46)

קד' לג ע"א ר"מ חמי ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 46)

ר"ה נז ע"ב; ו"ר לה, ג
(תתכא)

אמר רבי ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 51)

ויקרא יט, לב מפני שיבה ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 51)

הש' ב"ר 505 אני הוא ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 52)

הו' יג ע"ב כשהנשיא נכנס ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 52)

סנ' יד ע"א מד"ש יז, א (95) ר' זעירא ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 58)

ויקרא יט, לב מפני שיבה ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 59)
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ויקרא יט, לג וכי יגור ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 60)

בראשית כח, ט וילך עשו ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 62)

ב"ר 768 וכי מחלת ביכ' ג, ג (סה ע"ג, 62)

שמ"א יג, א בן שנה ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 1)

הש' יומא כב ע"ב שנמחלו לו ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 2)

מד"ש ז, ו (68) ר' מנ' ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 2)

סנ' ז ע"א קרא עליהון ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 3)

שמות כ, יט אלהי כסף ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 3)

סנ' ז ע"א חבקוק ב, יט הוי אומ' ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 7)

חבקוק ב, יט הנה הוא ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 8)

חבקוק ב, יט וכל רוח ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 9)

חבקוק ב, כ וה' בהיכל ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 10)

יחזקאל לו, יז בן אדם ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 12)

הש' תע' סח ע"א (30) ולא קביל ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 15)

קהלת ט, יא וגם לא ביכ' ג, ג (סה ע"ד, 19)

דברים כו, ד ולקח הכהן ביכ' ג, ד (סה ע"ד, 24)

דברים כו, ג להגדתי היום ביכ' ג, ד (סה ע"ד, 26)

סוטה יד ע"ב הניחן בקרן ביכ' ג, ד (סה ע"ד, 29)

זב' סג ע"ב ספ' ל ע"ג ויקרא ו, ז לפני ה' ביכ' ג, ד (סה ע"ד, 29)

ויקרא ו, ז אל פני ביכ' ג, ד (סה ע"ד, 30)

ס"ד שא (319) אין ענייה ביכ' ג, ה (סה ע"ד, 32)

דברים כו, ה וענית ואמרת ביכ' ג, ה (סה ע"ד, 33)

מג' עד ע"ד רבי יונה ביכ' ג, ה (סה ע"ד, 33)

הש' ת' ביכ' ב, יד
(67:293)

שבני אדם ביכ' ג, ו (סה ע"ד, 42)

מג' כז ע"א שאלו רשב"ג ביכ' ג, ז (סה ע"ד, 46)

נד' לח ע"א המדיר בנו ביכ' ג, ז (סה ע"ד, 52)

ביצה עא ע"ב ת' בכ' ו, יא (3:541) מעשה באדם ביכ' ג, ז (סה ע"ד, 55)

מג' כז ע"א הש' ת' ביכ' ב, ט
(68:293)

המוכר ספר ביכ' ג, ז (סה ע"ד, 57)

תהלים קיב, ג הון ועושר ביכ' ג, ז (סה ע"ד, 58)
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