
ערובין

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

ער' ב ע"א נא ע"ג סוכה  רבי יוסה ער' א, א (יח ע"ב, 13)

ש' מ' מד' ז, א ה של מפתחו  ער' א, א (יח ע"ב, 14)

מ' מד' ג, ז פתח האולם ער' א, א (יח ע"ב, 16)

ער' ב ע"ב איכ"ר 45 תני רבי ער' א, א (יח ע"ב, 17)

ער' יח ע"ב (46) מ' ער' ט, ד שרים וכן ג ער' א, א (יח ע"ב, 18)

סוכה ד ע"ב הביא ארבעה ער' א, א (יח ע"ב, 24)

ער' ח ע"ב שה של בגבוהין  ער' א, א (יח ע"ב, 25)

ת' ער' א, יג (39:259) שתים כהילכתן ער' א, א (יח ע"ב, 28)

מ' סוכה א, ד הדלה עליה ער' א, א (יח ע"ב, 31)

ש' ער' כג ע"ב ה יתיר מבית ער' א, א (יח ע"ב, 32)

ש' מ' סוכה א, א ה בסוכה פסולה ער' א, א (יח ע"ב, 32)

ש' מ' סוכה א, ו ה סוכה מקורה ער' א, א (יח ע"ב, 32)

ש' ת' ער' א, ז (21:89) ה לא סוף ער' א, א (יח ע"ב, 34)

ער' כג ע"ב (29) רבי אחא ער' א, א (יח ע"ב, 35)

ער' מו ע"א ער' יח ע"ב (45) הלכה כדברי ער' א, א (יח ע"ב, 37)

ער' כב ע"א (11); ער'

כג ע"ב (26)

ואמר רב ער' א, א (יח ע"ב, 38)

ש' מ' ער' ד, ב ה כרבי יוחנן ער' א, א (יח ע"ב, 39)

ער' יח ע"ב (37) הלכה כדברי ער' א, א (יח ע"ב, 45)

ער' יח ע"ב (18) מ' ער' ט, ד שרים וכן ג ער' א, א (יח ע"ב, 46)

ש' ער' ג ע"א ה הא בסוף ער' א, א (יח ע"ב, 49)

חו' כח ע"ב שחיטה מחצה ער' א, א (יח ע"ב, 53)

ער' ד ע"ב כמה יהא ער' א, א (יח ע"ב, 56)

ש' ער' יט ע"א (17) ה ארבעה טפחים ער' א, א (יח ע"ב, 56)

ער' ה ע"א כמה יחוק ער' א, א (יח ע"ב, 59)

ש' ת' ער' א, ו (18:88) ה ארבעה ער' א, א (יח ע"ג, 2)

שבת ק ע"א מתוך ארבע ער' א, א (יח ע"ג, 6)

ש' ער' י ע"ב ה ת' ער' א, א (3:87) כיצד ממעט ער' א, א (יח ע"ג, 8)

ש' כל' כז ע"א (37); ה

שבת ה ע"ד (5); ער'

כה ע"א (61); ער' כה

ע"ג (50)

מה דהוה ער' א, א (יח ע"ג, 16)

ער' צד ע"ב נא ע"ד סוכה  שנפרצה אכסדרא  ער' א, א (יח ע"ג, 16)
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ש' ער' יח ע"ב (45) ה שהוא במבוי  ער' א, א (יח ע"ג, 18)

ער' י ע"ב היה רחב ער' א, א (יח ע"ג, 25)

ש' ת' ער' א, ג (9:87) ה שה פס עו ער' א, א (יח ע"ג, 28)

ש' ער' ו ע"א ה מבוי עקום ער' א, א (יח ע"ג, 38)

ער' ה ע"ב שנפרץ מבוי  ער' א, א (יח ע"ג, 54)

שבת טז ע"ד (52);

ער' כד ע"א (10); ער'

כה ע"א (5)

אמר רבי ער' א, א (יח ע"ג, 58)

ער' ה ע"א שנפרץ מבוי  ער' א, א (יח ע"ג, 59)

ער' יב ע"א ש' ער' כה ע"ג (60) ה רבי אומר ער' א, א (יח ע"ד, 3)

ער' יט ע"ב (11) ובלבד פס ער' א, א (יח ע"ד, 6)

ער' יב ע"ב ער' יח ע"ד (18) שארכו מבוי  ער' א, א (יח ע"ד, 9)

גט' מז ע"ד שמואל שמעה  ער' א, א (יח ע"ד, 10)

מ' ער' ב, ח שהמבוי לחצירות ער' א, א (יח ע"ד, 13)

ער' עג ע"ב ער' כג ע"ד (55) כמה חצירות ער' א, א (יח ע"ד, 14)

ער' יב ע"ב ער' יח ע"ד (9) שאורכו מבוי  ער' א, א (יח ע"ד, 18)

ש' ער' ו ע"ב ה שבת ג ע"א (4) ש'  ה פתחים פתוחין ער' א, א (יח ע"ד, 22)

ער' יא ע"א הוה יתיב ער' א, א (יח ע"ד, 27)

ש' ע"ז מד ע"ב (2) ה אפיק רב ער' א, א (יח ע"ד, 27)

ער' יא ע"ב צורת הפתח ער' א, א (יח ע"ד, 29)

ער' ו ע"א ת' ער' ז, יג (51:130) כיצד מתירין ער' א, א (יח ע"ד, 31)

ער' ו ע"א ניה בן חנ ער' א, א (יח ע"ד, 39)

ער' ח ע"ב יתידות היוצאות ער' א, א (יח ע"ד, 44)

ש' מ' ער' א, ד ה תרין אמורין ער' א, א (יח ע"ד, 46)

ער' ט ע"א ער' יח ע"ד (57) שמואל דאמר  ער' א, א (יח ע"ד, 49)

ש' ער' כ ע"א (49) ה כאיסקופה מותרת ער' א, א (יח ע"ד, 51)

ער' ט ע"א איסקופה הגבוהה ער' א, א (יח ע"ד, 53)

ער' ט ע"א ער' יח ע"ד (49) שמואל אמר ער' א, א (יח ע"ד, 57)

ת' ער' א, ב (6:87) שהלך שה  מע ער' א, ב (יח ע"ד, 63)

ת' ער' א, ג (8:87) שמעון רבן  ער' א, ב (יט ע"א, 4)

שבת יג ע"א דמר ר' ער' א, ג (יט ע"א, 13)

ת' ער' א, ו (15:88) שהיא קורה  ער' א, ג (יט ע"א, 14)

ש' ער' יח ע"ב (56) ה ארבעה כדי ער' א, ג (יט ע"א, 17)

ת' ער' א, ה (12:88) שתי קורות ער' א, ג (יט ע"א, 22)

ש' מ' ער' א, א ה שיטת אביו ב ער' א, ג (יט ע"א, 25)
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מ' ער' א, ד דרבי יודה ער' א, ד (יט ע"א, 39)

ער' כ ע"ב (40); ביצה

סב ע"ג (16)

נן תמן דתני ער' א, ד (יט ע"א, 44)

מ' ביצה ד, ב אי זהו ער' א, ד (יט ע"א, 44)

מ' ער' א, ד דרבי יודה ער' א, ה (יט ע"א, 46)

מל"א ז, כג ש את ויע ער' א, ה (יט ע"א, 52)

ת' כלים ב"מ ה, ב

(24:583)

כתוב אחד ער' א, ה (יט ע"א, 57)

מל"א ז, כו אלפיים בת ער' א, ה (יט ע"א, 58)

דה"ב ד, ה מחזיק בתים ער' א, ה (יט ע"א, 58)

מ' כלים טו, א ארבעים סאה ער' א, ה (יט ע"א, 61)

ש' ת' ער' א, ח ה

(23:89)

שה לחיים ע ער' א, ו (יט ע"א, 64)

ת' ער' א, ט (24:89) אבני הבניין ער' א, ו (יט ע"ב, 2)

ת' ער' א, יא (27:89) קרן זוית ער' א, ו (יט ע"ב, 3)

ת' ער' א, י (26:89) כותל הנכנס ער' א, ו (יט ע"ב, 4)

מ' ער' ט, ב חצר גדולה ער' א, ו (יט ע"ב, 6)

ער' יח ע"ד (6) אמר רבי ער' א, ו (יט ע"ב, 11)

ש' ער' כה ע"א (30) ה שה ועד של מ ער' א, ו (יט ע"ב, 21)

נב ע"ד סוכה  שמעון רבי  ער' א, ז (יט ע"ב, 34)

מ' ער' א, ז שום מטמא מ ער' א, ז (יט ע"ב, 36)

מ' אה' ח, ה רבי יוסה ער' א, ז (יט ע"ב, 37)

ער' יט ע"ב (48); גט'

מד ע"ב (42, 49)

ת' גט' ב, ד (18:250) מה טעמא ער' א, ז (יט ע"ב, 40)

דברים כד, א ספר ער' א, ז (יט ע"ב, 40)

ער' יט ע"ב (40); גט'

מד ע"ב (42, 49)

ת' גט' ב, ד (18:250) אמר רבי ער' א, ז (יט ע"ב, 48)

דברים כד, א ספר ער' א, ז (יט ע"ב, 49)

ויקרא יא, לד שקה וכל מ ער' א, ז (יט ע"ב, 50)

נד ע"ד ספ'  מעתה אפילו ער' א, ז (יט ע"ב, 51)

ויקרא יא, לד כלי ער' א, ז (יט ע"ב, 52)

ת' ער' ב, א (1:92) שין בכל עו ער' א, ח (יט ע"ב, 54)

ער' כא ע"ד (50); ער'

כו ע"ב (46)

שלא ובלבד  ער' א, ח (יט ע"ב, 56)

ת' כל' ד, ו (11:218) לעניין כלאים ער' א, ח (יט ע"ב, 58)

מ' ער' א, י מקיפין בקנה ער' א, ח (יט ע"ג, 3)

ער' כד ע"ב תמן את ער' א, ט (יט ע"ג, 8)
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שבת יג ע"א דמר רבי ער' א, ט (יט ע"ג, 11)

נב כל' כט ע"ב; סוכה 

ע"א

שמעון רבי  ער' א, ט (יט ע"ג, 12)

מ' ער' א, ט שה של מקיפין  ער' א, ט (יט ע"ג, 19)

ש' ער' יט ע"ג (15) ה רבי יוחנן ער' א, ט (יט ע"ג, 39)

ת' ער' ב, ג (4:92) שחנת שיירא  ער' א, י (יט ע"ג, 42)

ער' כג ע"ג (35) היך עבידא ער' א, י (יט ע"ג, 49)

ת' כל' ד, ז (19:219) שחלוקין שם  כ ער' א, י (יט ע"ג, 56)

ש' ב"ר, עד, ב ג ה

(1:876) ; עה (8:888);

ש"ר ז, א, ב (לה שה  ;

ש כג, ט ע"ד, 10); מד"

(16:115)

כמה היא מחנה ער' א, י (יט ע"ג, 57)

שופטים ז, יט ויבא גדעון ער' א, י (יט ע"ג, 58)

שמ"א כה, ט נערי ויבאו  ער' א, י (יט ע"ג, 60)

ש כג סנ' כ ע"ב; מד"

(116)

ניחו מהו וי ער' א, י (יט ע"ג, 60)

שמ"א כה, ט ניחו וי ער' א, י (יט ע"ג, 60)

דה"א יב, כג עד למחנה ער' א, י (יט ע"ג, 61)

ת' ער' ב, ו (21:93) היוצאים למלחמה ער' א, י (יט ע"ג, 63)

נו ע"ד ש  מע" רבי יוסה ער' א, י (יט ע"ד, 5)

ת' ער' ב, ה (20:93) שיירה שב אהלים  ער' א, י (יט ע"ד, 8)

שמ' יד, ד (205) ש'  ה מותר לפנותן ער' א, י (יט ע"ד, 10)

שופטים ז, ג מי ירא ער' א, י (יט ע"ד, 13)

ער' כ ע"א רבי אלעזר ער' ב, א (יט ע"ד, 56)

ער' כ ע"ב לא התירו ער' ב, א (יט ע"ד, 60)

ער' כו ע"ד (10) מ' ער' י, יד ממלין מבור ער' ב, א (יט ע"ד, 63)

ת' ער' ח, כב (65:138) מפני מה ער' ב, א (כ ע"א, 1)

ער' קד ע"ב שעלה שעה  ב ער' ב, א (כ ע"א, 2)

ער' קד ע"ב לא כל ער' ב, א (כ ע"א, 3)

נח ע"ג (45); חלה 

נח ע"ד (5); ביכ' חלה 

שבת ט ע"ב סד ע"א; 

(39)

אמר רבי ער' ב, א (כ ע"א, 10)

ער' יט ע"ב ת' ער' א, יב (30:90) היתה אבן ער' ב, א (כ ע"א, 17)

ער' יט ע"ב ואין בין ער' ב, א (כ ע"א, 27)

ער' יט ע"ב הכותל והאילן ער' ב, א (כ ע"א, 32)

ער' כ ע"א ת' ער' א, טו (47:91) שהיא חצר  ער' ב, א (כ ע"א, 37)
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ער' כג ע"ד (25) דאיתפלגון מבוי ער' ב, א (כ ע"א, 41)

ער' עא ע"ב שצידו מבוי  ער' ב, א (כ ע"א, 41)

ער' כא ע"א לא התירו ער' ב, א (כ ע"א, 47)

ער' כ ע"א באו מים ער' ב, א (כ ע"א, 47)

ש' ת' ער' א, טו ה

(48:91)

מהו לטלטל ער' ב, א (כ ע"א, 49)

ש' ער' יח ע"ד (53) ה נימר אם ער' ב, א (כ ע"א, 49)

ער' יט ע"ב ת' ער' א, יג (35:90) שר שנן כע י ער' ב, א (כ ע"א, 51)

ער' יט ע"ב על דעתיה ער' ב, ב (כ ע"א, 58)

ער' כב ע"א באר מהו ער' ב, ג (כ ע"א, 59)

ת' ער' א, יג (42:91) שמעון רבי  ער' ב, ג (כ ע"א, 60)

ער' כב ע"א שיטתיה מחלפה  ער' ב, ד (כ ע"א, 63)

מ' ער' ט, ד שרים וכן ג ער' ב, ד (כ ע"ב, 1)

ער' כה ע"ד (26) רבי יהודה ער' ב, ד (כ ע"ב, 3)

יב' ג ע"ד בכל אתר ער' ב, ד (כ ע"ב, 4)

ת' ער' ז, יג (51:130) כיצד מתירין ער' ב, ד (כ ע"ב, 5)

ער' כג ע"א רב יהודה ער' ב, ד (כ ע"ב, 14)

ש' ער' יח ע"א ה מ' ער' א, א שין פסין עו ער' ב, ד (כ ע"ב, 15)

מ' ער' ב, ד אבל לבור ער' ב, ד (כ ע"ב, 16)

ער' כג ע"ב שכן מחצר המ ער' ב, ה (כ ע"ב, 19)

שמות כז, יח אורך החצר ער' ב, ה (כ ע"ב, 19)

מ' ער' ב, ה שריים שבעים ו ער' ב, ה (כ ע"ב, 21)

כל' ל ע"ג שמואל ותני  ער' ב, ה (כ ע"ב, 21)

ש' ת' ער' ד, ט ה

(45:107)

ש כאן י ער' ב, ה (כ ע"ב, 26)

נו ע"א, ש ה, ב ( מע"

נז 9); חלה, א, ג (

שלמי, ע"ד, 53); ירו

פסחים, ד, ד (לא

ש"ר ג, שה ע"א, 44); 

ז<ח>, ג (כב ע"א,

ש"ר ד, יב, שה  ;(30

א, (כח ע"ד, 2); אס"ר

א, ד  (ג ע"א, 24);

פד"כ יד, א (9:240)

דבר קל ער' ב, ה (כ ע"ב, 26)

ער' סז ע"ב הואיל והוא ער' ב, ה (כ ע"ב, 32)

ש' מ' ער' א, א ה שקורתו מבוי  ער' ב, ה (כ ע"ב, 35)

ש' ער' כ ע"א (52) ה על דעתיה ער' ב, ה (כ ע"ב, 37)

August 21, 2009 עמוד 5 מתוך 23



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

ער' יט ע"א (44);

ביצה סב ע"ג (16)

שיטתיה מחלפה  ער' ב, ו (כ ע"ב, 40)

מ' ביצה ד, ב אי זהו ער' ב, ו (כ ע"ב, 40)

ער' כג ע"ב רבי לעזר ער' ב, ז (כ ע"ב, 43)

ת' כל' ב, ו (28:210) כלאים ברובה ער' ב, ז (כ ע"ב, 45)

ער' כו ע"א ש' מ' ער' ו, ג ה תמן רבנן ער' ב, ח (כ ע"ב, 49)

ש' חלה ס ע"א ה קנס קנסו ער' ב, ח (כ ע"ב, 53)

ער' כו ע"ב ני אמר הרי ער' ב, ח (כ ע"ב, 54)

ש' ער' פ ע"ב ה אמר רבי ער' ג, א (כ ע"ג, 45)

מ' ער' ז, י בכל מערבין ער' ג, א (כ ע"ג, 46)

ער' כט ע"א ת' ער' ו, ד (11:119) שבת ש שה  מע ער' ג, א (כ ע"ג, 51)

ש' כל' לא ע"ד ה נן תרין תני ער' ג, א (כ ע"ג, 54)

מ' ער' ג, א בכל מערבין ער' ג, א (כ ע"ג, 55)

מ' ער' ג, א נלקח והכל  ער' ג, א (כ ע"ג, 56)

מ' ער' ג, א בכל מערבין ער' ג, א (כ ע"ג, 58)

מ' ער' ג, א נלקח והכל  ער' ג, א (כ ע"ג, 59)

ער' כז ע"ב נב ע"ד ש  מע" תני רבי ער' ג, א (כ ע"ג, 60)

דברים יד, כו נתת הכסף ו ער' ג, א (כ ע"ג, 60)

ער' כז ע"א נב ע"א מע'  שאן מי ע ער' ג, א (כ ע"ד, 6)

ער' כז ע"ב שנתן והוא  ער' ג, א (כ ע"ד, 6)

פאה כ ע"ד חצי לוג ער' ג, א (כ ע"ד, 8)

ת' ער' ו, ג (8:119) מערבין בחומץ ער' ג, א (כ ע"ד, 10)

ת' ער' ו, ג (7:119) שמן מערבין ב ער' ג, א (כ ע"ד, 10)

מ' מנ' יא, ז הבבליים אוכלין ער' ג, א (כ ע"ד, 15)

ער' כח ע"א שמואל בר ער' ג, א (כ ע"ד, 16)

נה נזיר  נד' לט ע"ג; 

ע"ג

נד' ו, א מ'  הנודר מן ער' ג, א (כ ע"ד, 19)

נזיר ו, ט מ'  של היה מב ער' ג, א (כ ע"ד, 20)

דה"ב לה, יג שלו את ויב ער' ג, א (כ ע"ד, 21)

דה"ב לה, יג שפט כמ ער' ג, א (כ ע"ד, 22)

נד' ו, א מ'  הנודר מן ער' ג, א (כ ע"ד, 23)

נד' מ נד' לט ע"ד; 

נד' מ נד' מ ע"ג;  ע"ב; 

ע"ד; ב"ר 1172

אמר רבי ער' ג, א (כ ע"ד, 23)

מ' ער' ג, א הנודר מן ער' ג, א (כ ע"ד, 28)

ב"ר 1172 שכל ומניין  ער' ג, א (כ ע"ד, 30)
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שית מה, כג ברא נות שר אתו וע ער' ג, א (כ ע"ד, 30)

ער' ל ע"א נדר מן (1) ער' ג, א (כ ע"ד, 32)

ת' ער' ב, י (36:95) נדר מן (2) ער' ג, א (כ ע"ד, 32)

ער' פ ע"ב עבודה זרה ער' ג, א (כ ע"ד, 35)

ער' ל ע"ב שמאי דבית  ער' ג, א (כ ע"ד, 38)

מ' ער' ג, א סומכוס אומר ער' ג, א (כ ע"ד, 40)

נג ע"ד סוכה  רבי יעקב ער' ג, ב (כ ע"ד, 43)

מ' סוכה ג, ה של דמאי ו ער' ג, ב (כ ע"ד, 44)

שבת דמאי כו ע"ב; 

טז ע"ג

ש שי טבל  ער' ג, ב (כ ע"ד, 45)

ער' לא ע"ב הדא דאת ער' ג, ב (כ ע"ד, 47)

ער' כד ע"ג (63);

נח ס' כב (51) תנ"ב 

שע א"ר יהו ער' ג, ב (כ ע"ד, 50)

שלי ג, יז מ דרכיה דרכי ער' ג, ב (כ ע"ד, 54)

ער' לא ע"ב מע' מט ע"ג אמר רבי ער' ג, ב (כ ע"ד, 55)

נב מע' מט ע"ג; סוכה 

ע"ד

ת' ער' ב, יג (43:96) נתנו באילן ער' ג, ג (כ ע"ד, 63)

ש' ער' ק ע"א ה שה של למטה מ ער' ג, ג (כא ע"א, 1)

ש' ער' לב ע"ב ה ראוי הוא ער' ג, ג (כא ע"א, 3)

ער' כא ע"א (24) רב יהודה ער' ג, ג (כא ע"א, 3)

ער' לג ע"א ת' ער' ב, יג (45:96) נתנו בכלכלה ער' ג, ג (כא ע"א, 5)

ער' לג ע"ב ראוי הוא ער' ג, ג (כא ע"א, 9)

שבת קנד ע"ב מ' סוכה ב, ג שתים בידי ער' ג, ג (כא ע"א, 12)

שבת ו ע"ב דתני רבי ער' ג, ג (כא ע"א, 19)

ער' כא ע"א (3) דמר רב ער' ג, ג (כא ע"א, 24)

ער' לה ע"א ת' ער' ב, טו (55:97) רבי ליעזר ער' ג, ג (כא ע"א, 25)

מ' ביצה ד, ג דרבי מאיר ער' ג, ג (כא ע"א, 29)

שבת טו, ב מ'  ר' אליעזר ער' ג, ג (כא ע"א, 31)

ער' לו ע"א ת' ער' ב, טז (61:97) לא אמרו ער' ג, ד (כא ע"א, 34)

ער' כא ע"ב (10); קד'

סד ע"א

נו בעירובו אי ער' ג, ד (כא ע"א, 45)

מ' מק' ב, ב ספיקו טהור ער' ג, ד (כא ע"א, 46)

מ' ער' ג, ד אמר רבי ער' ג, ד (כא ע"א, 48)

ער' לו ע"א שם תמן ב ער' ג, ד (כא ע"א, 50)

ער' יז ע"ב פס' לג ע"ב נתן רבי יו ער' ג, ד (כא ע"א, 54)

שמות יב, ט אל תאכלו ער' ג, ד (כא ע"א, 56)
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שמות טז, כט ש שבו אי ער' ג, ד (כא ע"א, 57)

ער' כב ע"ד (28) שעיה ר' הו ער' ג, ד (כא ע"א, 61)

פד"כ 393 שנים תחום  ער' ג, ד (כא ע"א, 63)

קד' סג ע"ד ני מתניתא כי ער' ג, ה (כא ע"ב, 1)

מ' ער' ג, ד אם ספק ער' ג, ה (כא ע"ב, 7)

ער' כא ע"א (45) נו בעירובו אי ער' ג, ה (כא ע"ב, 10)

גט' מט ע"א; קד' סד

ע"א

אמר רבי ער' ג, ה (כא ע"ב, 15)

נד' יא נד' יא ע"א; 

נד' יג ע"ב; ע"ב; 

שבו' סוטה יז ע"א; 

לו ע"א

נד' לד ע"א (37) ש'  ה שמע לאו ממ ער' ג, ה (כא ע"ב, 20)

נ ע"ב ער'  ת' ער' ג, ד (16:99) שעירב הרי  ער' ג, ה (כא ע"ב, 21)

ש' ער' לז ע"ב ה שחטוה ער' ג, ה (כא ע"ב, 25)

ער' לו ע"ב אית תניי ער' ג, ו (כא ע"ב, 30)

ער' לח ע"א ני מתניתא כי ער' ג, ז (כא ע"ב, 33)

ער' לח ע"א ת' ער' ד, א (3:103) מודה רבי ער' ג, ז (כא ע"ב, 33)

ש' ער' כד ע"ג (28) ה שכח שמא י ער' ג, ז (כא ע"ב, 36)

מ' טב"י ד, ג שהוא לגין  ער' ג, ז (כא ע"ב, 38)

ער' לו ע"א ש' ת' ער' ד, ב ה

(5:104)

אמר להן ער' ג, ז (כא ע"ב, 46)

שבי' לח ע"ד; ער' כא

ע"ב (57); ביצה ס

ע"א

שירי דאיתפלגון  ער' ג, ח (כא ע"ב, 51)

ער' לח ע"ב נה רבי חו ער' ג, ח (כא ע"ב, 55)

שבי' לח ע"ד; ער' כא

ע"ב (51); ביצה ס

ע"א

שירי דאיתפלגון  ער' ג, ח (כא ע"ב, 57)

מ' ער' ד, ד שלא זכה ער' ג, ח (כא ע"ב, 62)

ער' לט ע"א עירב בככר ער' ג, ח (כא ע"ב, 64)

ער' כב ע"א (23) להקל לעני ער' ג, ח (כא ע"ג, 3)

ער' כב ע"א (24) שיר להקל לע ער' ג, ח (כא ע"ג, 4)

נ; ש" פד"כ 244 ו

ש"ר, א ומ"א, שה

במדבר לג,יז, רעח

ש, ע"ב, 15); י"

ש שה" שנח;  יחזקאל, 

ש' איכ"ר תתקפב; ה

בובר, א,יט (7:92)

רבי בא ער' ג, ט (כא ע"ג, 13)

שירים א, ו שיר ה בני אמי ער' ג, ט (כא ע"ג, 13)

שירים א, ו שיר ה שלי כרמי  ער' ג, ט (כא ע"ג, 14)
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ש' מ' חלה ד, ח ה שתי חלות ער' ג, ט (כא ע"ג, 17)

יחזקאל כ, כה גם אני ער' ג, ט (כא ע"ג, 19)

ביצה ד ע"ב רבי יוסי ער' ג, ט (כא ע"ג, 21)

שבו' לג ע"א דמר רבי ער' ג, י (כא ע"ג, 23)

ער' מ ע"א העובר לפני ער' ג, י (כא ע"ג, 24)

ער' כא ע"ד (52) ולכן מה ער' ד, א (כא ע"ד, 7)

ש' מ' ער' ד, ג ה שיצא כמי  ער' ד, א (כא ע"ד, 7)

ער' מח ע"א; ער'

נא ע"א

ומניין לאלפיים ער' ד, א (כא ע"ד, 9)

שמות טז, כט ש שבו אי ער' ד, א (כא ע"ד, 9)

שמות טז, כט אל יצא ער' ד, א (כא ע"ד, 10)

מדר"י 262 אסא בן ער' ד, א (כא ע"ד, 11)

שמות טז, כט מקו' ער' ד, א (כא ע"ד, 11)

שמות כא, יג שמתי לך ו ער' ד, א (כא ע"ד, 11)

ער' מח ע"א ש' תע' ד, ה  (סט ה

ע"א, 17); איכ"ר ב

(11:104); אס"ר, ב, ז

(ה ע"ד, 6)

ת' ער' ג, יא (38:101) ארבע אמות ער' ד, א (כא ע"ד, 12)

ש' ער' מא ע"ב ה נפנה שהוא  כ ער' ד, א (כא ע"ד, 14)

מ' ער' ד, ו שלא ובלבד  ער' ד, א (כא ע"ד, 18)

ער' מא ע"ב שבת יז, טז (32:83) ת'  שיצאו פירות  ער' ד, א (כא ע"ד, 20)

שבת לח ע"א;

ביצה יז ע"א; כת'

נג לד ע"א; גטין 

ע"ב; ב"ק עא ע"א;

חולין טו ע"א

שבת ב, טו (51:10) ת'  של שר והמב המע ער' ד, א (כא ע"ד, 22)

ער' מב ע"א קנה לו ער' ד, א (כא ע"ד, 23)

ער' מג ע"א שרצו מה  ער' ד, א (כא ע"ד, 36)

ער' מב ע"ב אף בדיר ער' ד, א (כא ע"ד, 38)

ער מג ע"א ניה בן חנ ער' ד, א (כא ע"ד, 39)

ער' מב ע"ב מה בין ער' ד, א (כא ע"ד, 41)

ער' מג ע"ב מצודות היו ער' ד, ב (כא ע"ד, 48)

ער' יט ע"ב (56); ער'

כו ע"ב (46)

יותר מבית ער' ד, ב (כא ע"ד, 50)

ער' כא ע"ד (7) דל כן ער' ד, ג (כא ע"ד, 52)

מ' ער' ד, ג ש לו י ער' ד, ג (כא ע"ד, 53)

ער' מד ע"ב שיהו והן  ער' ד, ג (כא ע"ד, 54)

מ' ער' ד, ג שכל היוצאין ער' ד, ג (כא ע"ד, 58)
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ער' מה ע"א ת' ער' ג, ה (19:99) שבאו גוים  ער' ד, ג (כא ע"ד, 59)

ת' ער' ג, ו (23:99) נה היו שו ברא ער' ד, ג (כא ע"ד, 62)

ער' מה ע"א שחרית זרחה ב ער' ד, ד (כב ע"א, 3)

ש' ער' לח ע"ב ה טעמא דרבי ער' ד, ה (כב ע"א, 5)

ש' מג' עג ע"ב (3) ה שטבל גר  ער' ד, ה (כב ע"א, 10)

ער' מו ע"א ער' יח ע"ב (38); ער'

כג ע"ב (26)

רבי יצחק ער' ד, ה (כב ע"א, 11)

מ' ער' ג, ד לא יכנס ער' ד, ה (כב ע"א, 14)

מ' ער' ג, א שהוציאוהו מי  ער' ד, ה (כב ע"א, 15)

ש' ער' כב ע"ג (21) ה איתאמרת עליה ער' ד, ה (כב ע"א, 16)

ש' תנ"ב במ' ט (8) ה באמות ער' ד, ו (כב ע"א, 18)

ש' מ' ער' ה, א ה בעיבורי עיירות ער' ד, ו (כב ע"א, 18)

נא ע"א ער'  היה אחד ער' ד, ז (כב ע"א, 18)

נא ע"א ער'  ער' כג ע"א (19) רבי מאיר ער' ד, ח (כב ע"א, 22)

ער' כא ע"ג (3) להקל על העני ער' ד, ח (כב ע"א, 23)

ער' כא ע"ג (4) שיר להקל על הע ער' ד, ח (כב ע"א, 24)

ער' כג ע"א (20) דרבי יודה ער' ד, ח (כב ע"א, 24)

ת' ער' ג, יז (67:103) שפחת שה במ מע ער' ד, ח (כב ע"א, 27)

נב ע"ב ש' ער'  ה רבי אחא ער' ד, י (כב ע"א, 37)

מ' ער' ד, יא דרבי לעזר ער' ד, י (כב ע"א, 39)

נג ע"א ער'  בר' יב ע"ג; ע"ז לט

ע"ג

רב אמר ער' ה, א (כב ע"ב, 25)

ער' כב ע"ב (32) מוסיפין לה ער' ה, א (כב ע"ב, 26)

מ' בר' ח, ו אין מברכין ער' ה, א (כב ע"ב, 27)

שית לד, ט ברא אך בזאת ער' ה, א (כב ע"ב, 28)

נ, ד שעיה  י לדע' לעוף ער' ה, א (כב ע"ב, 28)

מ' ע"ז א, א לפני אידיהן ער' ה, א (כב ע"ב, 29)

ע"ז ב ע"א רב תני ער' ה, א (כב ע"ב, 29)

דברים לב, לה כי קרוב ער' ה, א (כב ע"ב, 30)

שעיה מד, ט י ועידיהם המה ער' ה, א (כב ע"ב, 30)

שעיה מד, ט י ועדיהם המה ער' ה, א (כב ע"ב, 31)

ער' כב ע"ב (26) מוסיפין לה ער' ה, א (כב ע"ב, 32)

ב"ס יג, ו צרך לך ער' ה, א (כב ע"ב, 33)
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סנ' יא, ו (ל ע"ב, 18);

ש' ב"ר, (ו) סג, ו ה

(קכד ע"ד, 1, ע' מה'

ש"ר, שה אלבק 684); 

ב, ה, ג (טו ע"ג, 9);

מת"ה כה, ו (קו ע"ב,

שא כז 3);  תנ"ו, ת

שכל המקביל ער' ה, א (כב ע"ב, 35)

שמות לג, ז שה יקח ומ ער' ה, א (כב ע"ב, 36)

שמ"ר מה, ג (עד

ע"ד, 18); תנ"ב

שא, טו; תנ"ו, ת

ש' שא, כז; ה ת

שה"ר, ב, ה, ג שה

(טו ע"ג, 4)

כמה הוה רחיק ער' ה, א (כב ע"ב, 37)

שמות לג, ז והיה כל ער' ה, א (כב ע"ב, 37)

ש ח, ו (71) מד" ר' חלבו ער' ה, א (כב ע"ב, 39)

מל"ב א, ח ויאמר אליהו ער' ה, א (כב ע"ב, 39)

מל"ב ג, יא שע פה אלי ער' ה, א (כב ע"ב, 42)

מל"ב ג, יא שר יצק א ער' ה, א (כב ע"ב, 43)

שמ"א ג, א שמואל והנער  ער' ה, א (כב ע"ב, 43)

ש' בר' סד ע"א; ה

שבת קכז ע"א;

שבועות לה ע"ב

ש"ר, ב, ה, ג שה ש'  ה

(טו ע"ג, 8)

מדר"י, עמלק א, ; 196 שמעאל רבי י ער' ה, א (כב ע"ב, 45)

שמות יח, יב ויבא אהרן ער' ה, א (כב ע"ב, 45)

ער' כב ע"ב (60) ת' ער' ד, יא (53:108) שמעון רבי  ער' ה, א (כב ע"ב, 52)

ער' כב ע"ב (52) ת' ער' ד, יא (53:108) שמעון רבי  ער' ה, א (כב ע"ב, 60)

נה ע"א ער'  ש' ת' ער' ד, ד ה

(23:105)

שהיא עיר  ער' ה, א (כב ע"ג, 3)

ער' כג ע"א (27) אין יתן ער' ה, א (כב ע"ג, 6)

נה ע"ב ש' ער'  ה שהיא עיר  ער' ה, א (כב ע"ג, 15)

דברים כג, יג ויד תהיה ער' ה, א (כב ע"ג, 16)

נה ע"ב ער'  שבת י ע"ג (24);

שבת שבת י ע"ד (8); 

שבת טו יג ע"ג (2); 

ע"א (29)

אמר רבי ער' ה, א (כב ע"ג, 19)

ש' ער' כב ע"א (16) ה עליה אמר ער' ה, א (כב ע"ג, 21)

נו ע"א ער'  ת' ער' ד, ו (30:106) מרבעה ריבוע ער' ה, א (כב ע"ג, 22)

ק"ר א, ו (ג ע"א) הדא הוא ער' ה, א (כב ע"ג, 27)

קהלת א, ו הולך אל ער' ה, א (כב ע"ג, 27)

קהלת א, ו סובב סובב ער' ה, א (כב ע"ג, 28)

ש' מל"ב יא, ו ה שער סור ער' ה, א (כב ע"ג, 32)
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ש' דה"ב כג, ה ה שער היסוד ער' ה, א (כב ע"ג, 32)

ש' ירמיה יט, ב ה שער חריסית ער' ה, א (כב ע"ג, 32)

ש' יחזקאל מ, טו ה שער איתון ער' ה, א (כב ע"ג, 32)

ש' ירמיה לט, ג ה שער התווך ער' ה, א (כב ע"ג, 32)

ש' ירמיה כו, י ה ש שער חד ער' ה, א (כב ע"ג, 33)

ש' דה"ב כג, כ ה שער העליון ער' ה, א (כב ע"ג, 33)

ש' מל"ב יא, ו ה שער סור ער' ה, א (כב ע"ג, 33)

איכה ד, טו סורו טמא ער' ה, א (כב ע"ג, 34)

ש' דה"ב כג, ה ה שער היסוד ער' ה, א (כב ע"ג, 34)

ש' ירמיה יט, ב ה שער חריסית ער' ה, א (כב ע"ג, 34)

איוב ט, ז האומר לחרס ער' ה, א (כב ע"ג, 35)

ש' יחזקאל מ, טו ה שער האיתון ער' ה, א (כב ע"ג, 35)

ש' ירמיה לט, ג ה שער התווך ער' ה, א (כב ע"ג, 36)

ש' ירמיה כו, י ה ש שער חד ער' ה, א (כב ע"ג, 37)

ש' דה"ב כג, כ ה שער העליון ער' ה, א (כב ע"ג, 37)

ש' מ' מדות ב, ו ה ומעלה יתירה ער' ה, א (כב ע"ג, 38)

שבת ה ע"ד; סוכה

נא ע"ד

ובמדבר מי ער' ה, א (כב ע"ג, 39)

במדבר י, כא נסעו הקהתים ו ער' ה, א (כב ע"ג, 40)

במדבר י, כא והקימו ער' ה, א (כב ע"ג, 40)

במדבר י, כא עד בואם ער' ה, א (כב ע"ג, 41)

במדבר ב, יז שר יחנו כא ער' ה, א (כב ע"ג, 43)

במדבר י, כה מאסף לכל ער' ה, א (כב ע"ג, 43)

במדבר ב, יז שר יחנו כא ער' ה, א (כב ע"ג, 44)

במדבר י, כה מאסף לכל ער' ה, א (כב ע"ג, 46)

במדבר י, כה מאסף לכל ער' ה, א (כב ע"ג, 48)

ת' ער' ד, ז (57:106) שם ר' ב ער' ה, א (כב ע"ג, 48)

נה ע"ב ער'  שנפרץ בית  ער' ה, א (כב ע"ג, 50)

ש' ת' ער' ד, יג ה

(63:108)

שהוא מודד וכ ער' ה, א (כב ע"ג, 53)

נז ע"א ער'  רבי מאיר ער' ה, ב (כב ע"ג, 55)

במדבר לה, ד מקיר העיר ער' ה, ב (כב ע"ג, 55)

במדבר לה, ד וחוצה ער' ה, ב (כב ע"ג, 56)

במדבר לה, ד וחוצ' ער' ה, ב (כב ע"ג, 56)

במדבר לה, ד מקיר העיר ער' ה, ב (כב ע"ג, 56)
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נז ע"ב ש' ער'  ה שבי' לג ע"ב ש'  ה

(10); ב"מ ח ע"ב

שמואל אמר ער' ה, ב (כב ע"ג, 59)

נז ע"ב ער'  שלא ובלבד  ער' ה, ב (כב ע"ג, 63)

מ' ער' ה, ב ש אם י ער' ה, ב (כב ע"ד, 1)

ת' ער' ד, טז (78:110) כמה הוא ער' ה, ג (כב ע"ד, 5)

נח ע"א ער'  לא פחות ער' ה, ג (כב ע"ד, 6)

ש' מ' כלים יד, ג ה ש לח של של  ער' ה, ג (כב ע"ד, 7)

נח ע"א ער'  אמ' ר' ער' ה, ג (כב ע"ד, 8)

יחזקאל מ, ג שתים ופתיל פ ער' ה, ג (כב ע"ד, 9)

סוטה כ ע"ב; מכות

לב ע"א

ר' בא ער' ה, ג (כב ע"ד, 20)

נח ע"ב ער'  אין מקדרין ער' ה, ג (כב ע"ד, 22)

ש' מ' סוטה ה, ג ה כמאן דאמר ער' ה, ג (כב ע"ד, 23)

ש' מ' סוטה ה, ג ה כמאן דמר ער' ה, ג (כב ע"ד, 23)

מכות יב ע"א שלא ומניין  ער' ה, ג (כב ע"ד, 25)

במדבר לה, ג שיהם ומגר ער' ה, ג (כב ע"ד, 26)

ער' כא ע"א (61) אמר רבי ער' ה, ד (כב ע"ד, 28)

נט ע"א ער'  ש' ת' ער' ה, ד ה

(13:111)

אין מערבין ער' ה, ה (כב ע"ד,

(32

נט ע"ב ער'  ת' ער' ז, יג (51:130) כיצד מתירין ער' ה, ה (כב ע"ד,

(33

נט ע"א ער'  ש' ת' ער' ה, ד ה

(14:111)

אפילו עיר ער' ה, ה (כב ע"ד,

(36

שע טו, לז יהו שה צנן וחד ער' ה, ה (כב ע"ד,

(45

נז ע"ד ש' חלה  ה שויי מן ק ער' ה, ו (כב ע"ד, 48)

ער' ס ע"ב למזרח בנו ער' ה, ו (כב ע"ד, 49)

מ' ער' ה, ו ש אם י ער' ה, ו (כב ע"ד, 49)

ער' סא ע"א ני מתניתא כי ער' ה, ז (כב ע"ד, 52)

ער' כב ע"ד (63) מ' ער' ה, ז שי עיר אנ ער' ה, ז (כב ע"ד, 52)

ת' ער' ה, א (3:111) נה היו שו ברא ער' ה, ז (כב ע"ד, 56)

ת' ער' ד, טז (81:110) שה ברועה מע ער' ה, ז (כב ע"ד, 58)

ער' סא ע"א התיר רבי ער' ה, ז (כב ע"ד, 61)

ער' כב ע"ד (52) מ' ער' ה, ז שי עיר אנ ער' ה, ז (כב ע"ד, 63)

ער' סא ע"ב שחרבה עיר  ער' ה, ז (כג ע"א, 5)

ש' מ' ער' ב, ה ה שביתה נה  הקו ער' ה, ח (כג ע"א, 16)

נא ע"א ער'  ער' כב ע"א (22) רבי מאיר ער' ה, ח (כג ע"א, 19)
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ער' כב ע"א (23) רבי יודה ער' ה, ח (כג ע"א, 20)

ש' ער' סא ע"ב ה נב ע"ב ש' סוכה  ה

(33)

מה דיורין ער' ה, ח (כג ע"א, 22)

ער' כב ע"ג (6) אין יתן ער' ה, ח (כג ע"א, 27)

ער' כד ע"ב (25); ער'

כה ע"ג (9, 42)

מ' ער' ט, א כל גגות ער' ה, ח (כג ע"א, 36)

ער' סב ע"א ת' ער' ה, יט (51:115) של חצר  ער' ו, א (כג ע"ב, 21)

ער' מו ע"א ער' יח ע"ב (38); ער'

כב ע"א (11)

רבי יעקב ער' ו, א (כג ע"ב, 26)

ער' יח ע"ב (35) רבי אחא ער' ו, ב (כג ע"ב, 29)

ער' מו ע"א רבי יעקב ער' ו, ב (כג ע"ב, 31)

ש' ער' מט ע"א ה שראל את בי ער' ו, ב (כג ע"ב, 39)

ת' ער' ה, יח (46:114) שב גר תו ער' ו, ב (כג ע"ב, 43)

ער' סט ע"א שומד בגילוי מ ער' ו, ב (כג ע"ב, 43)

ת' ער' ה, כב (56:114) הקוסטור ער' ו, ב (כג ע"ב, 44)

מ' ער' ו, ב מהרו ער' ו, ב (כג ע"ב, 51)

ער' סט ע"א מ' ער' ו, ד שוגג בין  ער' ו, ב (כג ע"ב, 53)

ער' סט ע"א ער' כג ע"ג (21) ני מתניתא כי ער' ו, ב (כג ע"ב, 53)

מ' ער' ו, ד שוגג בין  ער' ו, ב (כג ע"ב, 58)

ער' סח ע"ב שתחזור מהו  ער' ו, ג (כג ע"ב, 60)

מ' ער' ו, ג שלה' מותרין ער' ו, ג (כג ע"ב, 62)

מ' ער' ו, ג נתנו לו ער' ו, ג (כג ע"ב, 62)

ער' סט ע"ב פתר לה ער' ו, ג (כג ע"ב, 63)

ער' ע ע"א ש' ת' ער' ה, יז ה

(41:114)

שלא אחד  ער' ו, ג (כג ע"ב, 63)

ער' פ ע"א שתו שה בא מע ער' ו, ג (כג ע"ג, 7)

ער' סד ע"א שו שמ אפילו  ער' ו, ג (כג ע"ג, 9)

נד ע"ד; קד' ש  מע"

נט ע"ד; קד' ס ע"ג

רבי יסא ער' ו, ג (כג ע"ג, 11)

ש' ער' סב ע"א ה אפילו באגוז ער' ו, ג (כג ע"ג, 13)

ש' בר' ח ע"ב (17) ה ר' יעקב ער' ו, ג (כג ע"ג, 13)

ש' יב' ז ע"ג (52) ה דל כן ער' ו, ד (כג ע"ג, 19)

ער' סט ע"א ער' כג ע"ב (53) ני מתניתא כי ער' ו, ד (כג ע"ג, 21)

ער' ע ע"ב ת' ער' ה, יג (35:114) שהיו שנים  ער' ו, ד (כג ע"ג, 21)

ער' ע ע"ב ת' ער' ה, יד (36:114) שהיה הרי  ער' ו, ד (כג ע"ג, 26)

ער' יט ע"ג (49) היך עבידא ער' ו, ד (כג ע"ג, 35)
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ער' ע ע"ב שבת כל  ער' ו, ד (כג ע"ג, 37)

ער' סה ע"ב שכור מהו ל ער' ו, ד (כג ע"ג, 39)

ער' עא ע"א נים בכלי בנתו ער' ו, ה (כג ע"ג, 48)

ער' עא ע"ב ת' ער' ה, ט (25:113) רבי אלעזר ער' ו, ה (כג ע"ג, 49)

שבת יז ע"ב על דעתיה ער' ו, ה (כג ע"ג, 53)

ער' כג ע"ד (38); ער'

כד ע"ד (8); תע' סז

ע"ב; מג' עג ע"ד

ר' זעירא ער' ו, ה (כג ע"ג, 54)

ת' ער' ה, ח (22:112) טריקלין לפניהם ער' ו, ו (כג ע"ג, 57)

ער' עב ע"א נן מה  ער' ו, ו (כג ע"ג, 58)

ת' ער' ו, ח (23:120) שאם שוין  ער' ו, ו (כג ע"ג, 61)

ער' עה ע"ב שני בתים ער' ו, ו (כג ע"ג, 63)

ער' כה ע"א (34) דמר רבי ער' ו, ו (כג ע"ד, 5)

ער' עב ע"ב עיקר דירה ער' ו, ז (כג ע"ד, 10)

ער' עב ע"ב מתניתא פליגא ער' ו, ז (כג ע"ד, 13)

מ' ער' ו, ז שהיו האחים  ער' ו, ז (כג ע"ד, 14)

ער' כג ע"ד (11) במקום פיתן ער' ו, ז (כג ע"ד, 18)

מ' ער' ו, י אפילו מאפה ער' ו, ז (כג ע"ד, 20)

ער' מט ע"א ת' ער' ה, יא (29:113) שמניחין בית  ער' ו, ז (כג ע"ד, 23)

ער' עד ע"ב ער' כ ע"א (41) דאיתפלגון מבוי ער' ו, ז (כג ע"ד, 25)

ער' מט ע"א בני המבוי ער' ו, ז (כג ע"ד, 28)

שבת קיז ע"ב מברך עלוי ער' ו, ז (כג ע"ד, 31)

מ' גט' ה, ז מערבין בבית ער' ו, ז (כג ע"ד, 32)

גט' מז ע"ב אמר רבי ער' ו, ז (כג ע"ד, 32)

ער' כד ע"א (24) אמר רבי ער' ו, ח (כג ע"ד, 36)

מ' ער' ו, ט דרבי עקיבה אמר ער' ו, ח (כג ע"ד, 36)

ער' כג ע"ג (54); ער'

כד ע"ד (8); תע' סז

ע"ב; מג' עג ע"ד

נהגו כרבי ער' ו, ח (כג ע"ד, 38)

ער' עא ע"ב ת' ער' ו, ו (17:120) מערבין בחצירות ער' ו, ח (כג ע"ד, 50)

ער' עא ע"ב ת' ער' ו, ו (16:119) שתתפו ואם נ ער' ו, ח (כג ע"ד, 50)

ער' עא ע"ב ת' ער' ו, ו (17:120) שתתפין מערבין ומ ער' ו, ח (כג ע"ד, 51)

ער' עג ע"ב ער' יח ע"ד (14) כמה חצירות ער' ו, ח (כג ע"ד, 55)

ער' יב ע"ב שארכו מבוי  ער' ו, ח (כג ע"ד, 58)
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שק' מו ע"ד ש'  ה

שק' מז ע"א  ;(24)

נ ע"ג (20); שק'   ;(1)

נזיר נ ע"ד (8);  שק' 

נג ע"ב (50)

אמר רבי ער' ו, ח (כג ע"ד, 60)

מנ' קח ע"א שירית מותר ע ער' ו, ח (כג ע"ד, 62)

ער' סו ע"ב מהו לבטל ער' ו, ח (כג ע"ד, 63)

שבת טז ע"ד בעון קומוי ער' ו, ח (כד ע"א, 1)

ש' מ' ער' ט, א ה שבתו ש בכלים  ער' ו, ח (כד ע"א, 2)

שבת קל ע"ב אין מטלטלין ער' ו, ח (כד ע"א, 5)

שבת טז ע"ד (52);

ער' יח ע"ג (58); ער'

כה ע"א (5)

אמר רבי ער' ו, ח (כד ע"א, 10)

ש' ער' כד ע"ב (36) ה רבי יעקב ער' ו, ח (כד ע"א, 11)

ער' פה ע"ב שהיו שה  מע ער' ו, ח (כד ע"א, 15)

ער' כד ע"ג (24) הדא אמרה ער' ו, ח (כד ע"א, 17)

ער' עה ע"א ער' כג ע"ד (36) א"ר יוסה ער' ו, ט (כד ע"א, 24)

ער' עה ע"ב שכח אחד ער' ו, י (כד ע"א, 26)

מ' ער' ו, ט שדריסת הרגל ער' ו, י (כד ע"א, 29)

ש' נט ע"ב; ה ער' 

ער' עה ע"א

ש שי מי  ער' ו, י (כד ע"א, 37)

ער' כד ע"ב (59) אמר רבי ער' ו, י (כד ע"א, 39)

ת' ער' ז, יב (45:130) הסריגים ממעטין ער' ז, א (כד ע"ב, 18)

נא ע"ד סוכה  ש ותבן ק ער' ז, א (כד ע"ב, 20)

ער' עו ע"ב ת' ער' ז, יג (48:130) שבין בחלון  ער' ז, א (כד ע"ב, 22)

מ' ער' ט, א כל גגות ער' ז, א (כד ע"ב, 24)

ער' כג ע"א (36); ער'

כה ע"ג (9, 42)

שמואל אמר ער' ז, א (כד ע"ב, 25)

ער' עו ע"א ת' ער' ז, י (40:129) לא סוף ער' ז, א (כד ע"ב, 26)

ער' עז ע"א מהו למעט ער' ז, א (כד ע"ב, 30)

ת' ער' ו, טו (46:122) בכל ממעטין ער' ז, א (כד ע"ב, 34)

ש' מג' עב ע"ג (43) ה רבי בא ער' ז, א (כד ע"ב, 35)

ער' כד ע"א (11) נה רבי יו ער' ז, א (כד ע"ב, 36)

ער' עז ע"ב שיהא צריך  ער' ז, א (כד ע"ב, 37)

ש' ת' ער' ו, טו ה

(46:122)

כופת ער' ז, א (כד ע"ב, 39)

ש' ת' ער' א, ו (15:88) ה כל הפחות ער' ז, א (כד ע"ב, 44)

שבת יג ע"א דמר רבי ער' ז, א (כד ע"ב, 47)

August 21, 2009 עמוד 16 מתוך 23



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

מ' ער' ז, ב אילו עולין ער' ז, ב (כד ע"ב, 49)

ער' עו ע"ב לא היה ער' ז, ב (כד ע"ב, 50)

שבת צט ע"ב נחה זרקה ו ער' ז, ב (כד ע"ב, 52)

ער' כו ע"ב (10) דמר רבי ער' ז, ב (כד ע"ב, 54)

ער' כד ע"א (39) רבי בא ער' ז, ב (כד ע"ב, 59)

זב' סג ע"א שי כל כוב ער' ז, ב (כד ע"ב, 61)

פס' לד ע"ד (23);

נז ע"ד נזיר 

מתניתא דלא ער' ז, ג (כד ע"ג, 6)

ער' עט ע"א ש תבן י ער' ז, ג (כד ע"ג, 8)

ת' אה' טו, ה (35:612) שאין תבן  ער' ז, ג (כד ע"ג, 8)

מ' ער' ז, ד שנים מערבין  ער' ז, ד (כד ע"ג, 12)

ש' ת' ער' ו, טז ה

(52:122)

מערבין אחד ער' ז, ד (כד ע"ג, 13)

ער' עט ע"א אילו ממלאין ער' ז, ה (כד ע"ג, 16)

שבת י ע"ג ש'  ה

שבת יג ע"ג  ;(24)

(28)

שעה כאן ל ער' ז, ה (כד ע"ג, 19)

ער' עט ע"א ת' ער' ו, יז (55:123) נתמעט התבן ער' ז, ה (כד ע"ג, 21)

ער' כד ע"א (17) הדא אמרה ער' ז, ה (כד ע"ג, 24)

ער' פג ע"ב ער' כה ע"א (14) לזה בפתח ער' ז, ה (כד ע"ג, 26)

ער' כה ע"א (43) כרבי מאיר ער' ז, ה (כד ע"ג, 27)

ש' ער' סח ע"א ה ש' ת' ער' ו, ה ה

(14:119)

אין מזכה ער' ז, ו (כד ע"ג, 27)

ש' ער' כא ע"ב (36) ה שכח שמא י ער' ז, ו (כד ע"ג, 28)

גט' סד ע"ב נה ע"א; גט' ש  מע"

מז ע"ב

ש ד, ד ש' מ' מע" ה נן מה  ער' ז, ו (כד ע"ג, 28)

ש' גט' סד ע"ב; ה

סוכה מב ע"ב

שנותנין כל  ער' ז, ו (כד ע"ג, 31)

ש' ב"ק קו ע"ב; ה

ב"ב קנה ע"ב

ס"ז 12:232 שמות כב, ו כי יתן ער' ז, ו (כד ע"ג, 36)

שמות כב, ו אל רעהו ער' ז, ו (כד ע"ג, 40)

מ' גט' ה, ז הפייוטות ער' ז, ו (כד ע"ג, 42)

מ' ער' ז, ו אבל אין ער' ז, ו (כד ע"ג, 43)

קד' ס ע"א נן תמן תני ער' ז, ו (כד ע"ג, 45)

מ' ב"מ ח, ג שואל פרה ה ער' ז, ו (כד ע"ג, 45)

ב"מ צט ע"א לית הדא ער' ז, ו (כד ע"ג, 46)

כל' לא ע"ג ש' ת' מ' ב"מ ח, ג; ה

קד' א, ז (31:278)

שיכה הנהיגה המ ער' ז, ו (כד ע"ג, 48)
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מ' ער' ז, ו אבל אין ער' ז, ו (כד ע"ג, 49)

מ' ער' ז, ו שתו א ער' ז, ו (כד ע"ג, 52)

כת' ל ע"ג דרבי מאיר ער' ז, ו (כד ע"ג, 52)

קד' כד ע"א נה שתו אי א ער' ז, ו (כד ע"ג, 53)

ש ד, ז (23:264) ת' מע" שמעון רבי  ער' ז, ו (כד ע"ג, 54)

ער' פ ע"ב שאילו כל  ער' ז, ח (כד ע"ג, 59)

ער' כ ע"ד (50); תנ"ב

נח ס' כב (51)

אמר רבי ער' ז, ט (כד ע"ג, 63)

שלי ג, יז מ דרכיה דרכי ער' ז, ט (כד ע"ד, 2)

ער' פא ע"ב; קד' כו

ע"א;  ער' כח ע"ב;

ב"מ מו ע"ב; ב"מ

מז ע"א; ב"מ מז

ע"ב; ב"מ מח ע"א;

ב"מ עד ע"ב; חולין

פג ע"א; בכו' יג ע"ב

שאין המעות ער' ז, י (כד ע"ד, 3)

מ' ער' ז, יא וחכמי' או' ער' ז, י (כד ע"ד, 5)

ער' כג ע"ג (54); ער'

כג ע"ד (38); תע' סז

ע"ב; מג' עג ע"ד

רבי זעירא ער' ז, י (כד ע"ד, 8)

ב"ב יג ע"א רבי יצחק ער' ז, י (כד ע"ד, 10)

ער' פ ע"ב ת' ב"מ יא, יח (18:396) כופין בני ער' ז, י (כד ע"ד, 11)

ת' ער' ה, טו (38:114) שוכח ולא ה ער' ז, י (כד ע"ד, 14)

ער' פ ע"א שה שה בא מע ער' ז, י (כד ע"ד, 19)

מ' ער' ו, ו מזכון ער' ח, א (כה ע"א, 2)

ער' פ ע"א שמואל אמ' ער' ח, א (כה ע"א, 2)

ש' מ' ער' ו, ט ה מדבריהן ער' ח, א (כה ע"א, 4)

ש' מ' סוטה ה, ג ה מדבר תורה ער' ח, א (כה ע"א, 5)

ש' ער' פ ע"ב ה כרבי יוחנן ער' ח, א (כה ע"א, 5)

שבת טז ע"ד (52);

ער' יח ע"ג (58); ער'

כד ע"א (10)

אמר רבי ער' ח, א (כה ע"א, 5)

ער' פב ע"ב ש' בר' ב ע"א (29) ה ותני כן ער' ח, ב (כה ע"א, 9)

פאה כא ע"א נא רב הו ער' ח, ב (כה ע"א,

(11

ש' ער' פח ע"א ה חורבת ראובן ער' ח, ג (כה ע"א, 13)

ער' פג ע"ב ער' כד ע"ג (26) לזה בפתח ער' ח, ג (כה ע"א, 14)

מ' ער' ח, ג שגבוה כל  ער' ח, ג (כה ע"א, 17)

ער' פה ע"א ש של היו  ער' ח, ג (כה ע"א, 23)
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שבת יג ע"א א"ר יוחנן ער' ח, ג (כה ע"א, 25)

ער' כג ע"ד (5) רבי יהודה ער' ח, ד (כה ע"א,

(34

ער'  פו ע"א ובלבד דבר ער' ח, ד (כה ע"א,

(37

ער' כד ע"ג (27) דר' מאיר ער' ח, ה (כה ע"א,

(43

ש' ער' כה ע"א (53, ה

(62

נמצאו ולא  ער' ח, ו (כה ע"א, 46)

ער' פו ע"ב שיערו לומר ער' ח, ו (כה ע"א, 46)

מ' ביצה ה, ד רבי יודן ער' ח, ו (כה ע"א, 49)

ש' ער' כה ע"א (46, ה

(62

נמצאו לא  ער' ח, ז (כה ע"א, 53)

מ' ער' ח, ז אמרו לו ער' ח, ז (כה ע"א, 58)

ת' ער' ו, כו (93:126) לא היתה ער' ח, ז (כה ע"א, 59)

ש' כל' כז ע"א (37); ה

שבת ה ע"ד (5); ער'

יח ע"ג (16); ער' כה

ע"ג (50)

מה דהוה ער' ח, ז (כה ע"א, 61)

נא ע"ד סוכה  רבי זעירא ער' ח, ח (כה ע"א,

(61

ש' ער' (46, 53) ה נמצאו ולא  ער' ח, ח (כה ע"א,

(62

ת' ער' ו, כז (57:126) ניה רבי חנ ער' ח, ח (כה ע"א,

(64

ער' פח ע"א מותר למלות ער' ח, ח (כה ע"ב, 4)

ש' יב' ט ע"ד (31) ה מגהר הוה ער' ח, ח (כה ע"ב, 5)

ער' פז ע"א לא אמר ער' ח, ח (כה ע"ב, 7)

ער' כב ע"ב על דעתך ער' ח, ח (כה ע"ב, 9)

שעיה מ, ד י כל גיא ער' ח, ח (כה ע"ב,

(12

ער' פו ע"ב נב ע"ג סוכה  אמר רבי ער' ח, ח (כה ע"ב,

(14

ש' מ' סוכה א, ט ה רבי יוסי ער' ח, ח (כה ע"ב,

(14

ער' פו ע"ב רבי יודן ער' ח, ח (כה ע"ב,

(19

ש' מ' ער' ט, ד ה שין שרים מפול דג ער' ח, ח (כה ע"ב,

(20

ש' מ' סוכה א, ט ה דסוכה ער' ח, ח (כה ע"ב,

(20

נב שבת ו ע"א; סוכה 

ע"ג

ניה רבי חנ ער' ח, ח (כה ע"ב,

(20
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ער' פז ע"ב ש' ת' ער' ו, כז ה

(97:126)

התיר כצוצרה ער' ח, ח (כה ע"ב,

(21

ש' ת' ער' ח, ג ה

(8:132)

ש כצוצריות שלו ער' ח, ח (כה ע"ב,

(23

ש' ת' ער' ח, ד ה

(11:132)

שלין קדירת של מ ער' ח, ח (כה ע"ב,

(27

ער' פח ע"א שיערו מקום ער' ח, ט (כה ע"ב,

(30

ער' פח ע"ב וארבע אמות ער' ח, ט (כה ע"ב,

(30

ת' ער' ו, יח (58:123) צריך לפוק ער' ח, ט (כה ע"ב,

(31

ער' פח ע"ב ת' ער' ו, יח (60:123) נתמלאת העוקה ער' ח, ט (כה ע"ב,

(31

ש' תע' סג ע"ג (50) ה אמר ליה ער' ח, ט (כה ע"ב,

(33

מ' ער' ח, י החצר והאכסדרה ער' ח, ט (כה ע"ב,

(36

ת' ער' ו, יט (62:123) המרפסת הגג ער' ח, ט (כה ע"ב,

(37

ת' ער' ו, יט (63:123) הבית והעלייה ער' ח, ט (כה ע"ב,

(38

מ' ער' ח, י ר' אליעזר ער' ח, ט (כה ע"ב,

(40

ת' ער' ו, יח (57:123) שבכרכים נות  סילו ער' ח, ט (כה ע"ב,

(43

ת' ער' ו, כב (65:123) אם היתה ער' ח, ט (כה ע"ב,

(44

ער' פח ע"ב נת אם עו ער' ח, ט (כה ע"ב,

(44

ער' צ ע"א ער' כג ע"א (36); ער'

כד ע"ב (25); ער' כה

ע"ג (42)

שמואל אמר ער' ט, א (כה ע"ג, 9)

ער' צ ע"א מהו לטלטל ער' ט, א (כה ע"ג, 15)

מ' ער' ט, ב גג גדול ער' ט, א (כה ע"ג, 16)

ת' ער' ז, יד (61:131) רבי מאיר ער' ט, א (כה ע"ג, 21)

נד' לט ע"א (35) ש'  ה שהיה הרי  ער' ט, א (כה ע"ג, 25)

ש' מ' מכ' ו, ח ה עד כאן ער' ט, א (כה ע"ג, 26)

ער' צא ע"א ת' ער' ה, כד (70:117) אמר רבי ער' ט, א (כה ע"ג, 29)

ער' צא ע"א ת' ער' ה, כד (67:116) אמר רבי ער' ט, א (כה ע"ג, 31)

מ' ער' ט, א כל גגות ער' ט, א (כה ע"ג, 33)

ש' ער' כה ע"ג (29) ה רבי יודן ער' ט, א (כה ע"ג, 34)
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מ' ער' ט, א שמעון רבי  ער' ט, א (כה ע"ג, 34)

מ' ער' ט, א לא לכלים ער' ט, א (כה ע"ג, 38)

ער' כה ע"ג (51) אמר רבי ער' ט, א (כה ע"ג, 39)

ער' צ ע"א ער' כג ע"א (36); ער'

כד ע"ב (25); ער' כה

ע"ג (9)

מ' ער' ט, א כל גגות ער' ט, א (כה ע"ג, 42)

ביצה סב ע"ד (45) מתניתא באותו ער' ט, ב (כה ע"ג, 44)

מ' ער' ט, ב חצר גדולה ער' ט, ב (כה ע"ג, 46)

ש' כל' כז ע"א (37); ה

שבת ה ע"ד (5); ער'

יח ע"ג (16); ער' כה

ע"א (61)

מה דהוה ער' ט, ב (כה ע"ג, 50)

ער' כה ע"ג (39) אמר רבי ער' ט, ב (כה ע"ג, 51)

ער' צד ע"א לא אמר ער' ט, ג (כה ע"ג, 53)

שבת ה ע"ד ש'  ה

(46); מג' ע ע"ב (6);

יב' ה ע"ד (60)

זימנין סגין ער' ט, ג (כה ע"ג, 56)

ש' ער' צד ע"א ה ולמה לי ער' ט, ד (כה ע"ג, 59)

ש' יח ע"ד (3) ה ניתרת חצר  ער' ט, ד (כה ע"ג, 60)

חג' עט ע"ג אמר רבי ער' ט, ד (כה ע"ד, 2)

מ' עוק' ג, ה שת והחכם הכו ער' ט, ד (כה ע"ד, 3)

מ' פרה ה, ג שהטבילה קרויה  ער' ט, ד (כה ע"ד, 8)

מ' ער' ט, ד וכן מבוי ער' ט, ד (כה ע"ד, 9)

ת' טה' ט, ז (19:670) שנתגייר גר  ער' ט, ד (כה ע"ד,

(11

ת' טה' ט, ו (16:670) עם הארץ ער' ט, ד (כה ע"ד,

(15

שבת צח ע"א שות אין ר ער' ט, ה (כה ע"ד,

(19

מ' ער' ט, ה שרים וכן ג ער' ט, ה (כה ע"ד,

(21

מ' ער' ח, ו אמר רבי ער' ט, ה (כה ע"ד,

(24

ער' כ ע"ב (3) דאמר רב ער' ט, ה (כה ע"ד,

(26

ער' צה ע"ב ער' כו ע"א (44) ש דרך מלבו ער' י, א (כו ע"א, 23)

ער' צו ע"א; מנ' לו

ע"ב

בר' ד ע"ג; פס"ר כב

(קיב ע"ב)

רבי אבהו ער' י, א (כו ע"א, 25)

שמות יג, י שמרת את ו ער' י, א (כו ע"א, 26)

מנ' לו ע"א מצותן עד ער' י, א (כו ע"א, 29)
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ער' צו ע"א; מנ' לו

ע"ב

שמות יג, ט והיו לך ער' י, א (כו ע"א, 29)

שמות יג, י מימים ימימה ער' י, א (כו ע"א, 31)

בר' ו ע"ב ס"ד מו (104) שים מניין נ ער' י, א (כו ע"א, 32)

דברים יא, טו ולמדתם אתם ער' י, א (כו ע"א, 32)

ער' צו ע"א מדר"י 5:68 מיכל בת ער' י, א (כו ע"א, 34)

ער' צו ע"א נה ע"א ש' סוכה  ה

(59)

נה שת יו א ער' י, א (כו ע"א, 34)

ער' כו ע"א (43) הוון בעיי ער' י, א (כו ע"א, 36)

ער' צה ע"ב עד מקום ער' י, א (כו ע"א, 39)

מ' עד' ו, א על תרנגול ער' י, א (כו ע"א, 40)

ער' כו ע"א (36) הוו בעי ער' י, א (כו ע"א, 43)

ער' כו ע"א (23) ש דרך מלבו ער' י, א (כו ע"א, 44)

ער' צו ע"ב ת' ער' ח, טו (53:136) ש אחד האי ער' י, א (כו ע"א, 45)

נד ע"ד סוכה  מדר"י 68 טבי עבד ער' י, א (כו ע"א, 47)

מדר"י 69 תפילין צריך ער' י, א (כו ע"א, 50)

ער' צז ע"א ת' ע"ז ג, ח (33:463) שני' מצא  ער' י, א (כו ע"א, 52)

ש' ת' ער' י, טז ה

(55:137)

אם היה ער' י, א (כו ע"א, 56)

ער' צז ע"ב ש ש לקי רי ער' י, ב (כו ע"א, 61)

שבת ה ע"א; ער' כו

ע"ב (17)

דלא כן ער' י, ב (כו ע"א, 61)

ת' טה' ט, טו (6:671) דרבי יהודה ער' י, ב (כו ע"א, 62)

ער' צח ע"א מתניתא באיסקופה ער' י, ג (כו ע"א, 62)

שבת ב ע"ג ש שתמ אסור לה ער' י, ג (כו ע"ב, 1)

ש' ער' צח ע"א ה שלא יתבזה ער' י, ג (כו ע"ב, 3)

מג' עא ע"ד; סופ' ג,

כב (136)

רבי אחא ער' י, ג (כו ע"ב, 3)

שבת יג ע"א (7) ש'  ה ש שתמ אסור לה ער' י, ג (כו ע"ב, 6)

ש' ער' צח ע"ב ה שאין בהן ב ער' י, ד (כו ע"ב, 9)

ער' כד ע"ב (54) דמר רבי ער' י, ד (כו ע"ב, 10)

ער' צח ע"ב לא סוף ער' י, ה (כו ע"ב, 12)

מ' ער' י, ט לא יעמוד ער' י, ה (כו ע"ב, 14)

ער' צט ע"א בפיכה ער' י, ה (כו ע"ב, 16)

שבת ה ע"א; ער' כו

ע"א (61)

דלא כן ער' י, ה (כו ע"ב, 17)

ת' טה' ט, טו (6:671) שקה טופח מ ער' י, ה (כו ע"ב, 17)
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ער' כ ע"ב ת' ער' ז, ו (17:133) שו שרא גמל  ער' י, ו (כו ע"ב, 25)

שבת יג ע"ב אמר ר' ער' י, ו (כו ע"ב, 28)

שבת ז ע"א נעץ קנה ער' י, ו (כו ע"ב, 30)

מ' גט' ח, ג היתה עומדת ער' י, ו (כו ע"ב, 31)

גט' עט ע"א גט' מט ע"ג אמר רבי ער' י, ו (כו ע"ב, 32)

שבת יג ע"א דאמר את ער' י, ו (כו ע"ב, 35)

ש' ער' צט ע"ב ה אין את ער' י, ז (כו ע"ב, 40)

שבת יב ע"ד ש'  ה

(57)

שמואל דתני  ער' י, ז (כו ע"ב, 42)

ער' צט ע"ב ער' יט ע"ב (56); ער'

כא ע"ד (50)

שלא ובלבד  ער' י, ח (כו ע"ב, 46)

ביצה סג ע"א רבי אחא ער' י, ח (כו ע"ב, 48)

ער' קא ע"א שאין מתניתא ב ער' י, ח (כו ע"ב, 49)

ת' ער' ח, יב (38:135) דלת גודר' ער' י, ח (כו ע"ב, 50)

ער' קא ע"ב ת' ער' ז, א (1:126) פתח גגות ער' י, ט (כו ע"ב, 56)

שבת טז ע"ב אי זהו ער' י, י (כו ע"ג, 4)

שבת יז, ז ש' מ'  ה כסתמא דתמן ער' י, י (כו ע"ג, 6)

ער' קב ע"א כרבי יהודה ער' י, י (כו ע"ג, 9)

ער' קב ע"א שמט אסור נ ער' י, י (כו ע"ג, 11)

ש' פס' לב ע"ג (59) ה אמר רבי ער' י, יא (כו ע"ג, 13)

שבת ה, ו (16:21) ת'  לא יקנח ער' י, יא (כו ע"ג, 13)

ער' קב ע"ב שבת ה, ו (14:21) ת'  החליקה ממטן ער' י, יא (כו ע"ג, 15)

שבת ה, ו (14:21) ת'  החליקה מלמטן ער' י, יא (כו ע"ג, 19)

שבת ח ע"ב רבי יוסי ער' י, יא (כו ע"ג, 21)

שבו' טו ע"ב והתני אומ' ער' י, יא (כו ע"ג, 27)

תהלים ג, ב מה רבו ער' י, יא (כו ע"ג, 29)

תהלים צא, א שב בסתר יו ער' י, יא (כו ע"ג, 29)

תהלים צא, ט כי אתה ער' י, יא (כו ע"ג, 29)

ער' קב ע"ב ת' ער' ח, יט (61:137) שמעון רבי  ער' י, יב (כו ע"ג, 31)

פס' ל ע"ג ת' תע' ג, ג (14:337) שמעון רבי  ער' י, יב (כו ע"ג, 33)

פס' לג ע"ב מ' פס' ו, א חתיכת יבלתו ער' י, יב (כו ע"ג, 34)

ער' קג ע"א כאן בלחה ער' י, יב (כו ע"ג, 37)

שבת קו ע"א שבת ה ע"א (26);

פס' לג ע"ב (29); ב"ק

ג ע"ד

שבת ח, ד (6:30) ת'  דתני כל ער' י, יב (כו ע"ג, 39)

ער' קג ע"ב יהודה ברבי ער' י, יג (כו ע"ד, 1)
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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

ת' מנ' א, ח (7:513) שתי כתנות ער' י, יג (כו ע"ד, 4)

ער' קד ע"א מעלין בדיוכיט ער' י, יג (כו ע"ד, 6)

שבת יד, ד (22:65) ת'  שירדו חצר  ער' י, יג (כו ע"ד, 8)

ת' ער' ח, כא (64:138) אין ממלין ער' י, יג (כו ע"ד, 10)

ער' יט ע"ד (63) ת' ער' ח, כב (65:138) ממלין מבור ער' י, יג (כו ע"ד, 10)

ער' קד ע"ב שעה אלא ב ער' י, יג (כו ע"ד, 12)

מ' פס' ג, ג שין כיצד מפרי ער' י, יד (כו ע"ד, 19)

פס' ל ע"א אמ' לו ער' י, יד (כו ע"ד, 21)

מ' זב' ח, י הניתנין במתן ער' י, יד (כו ע"ד, 24)

ת' זב' ח, כג (37:492) מוטב לעבור ער' י, יד (כו ע"ד, 28)

נג' יד, ט מ'  שו הכניס רא ער' י, יד (כו ע"ד, 30)

ת' ער' ח, כג (70:138) הוא היה ער' י, יד (כו ע"ד, 39)

August 21, 2009 עמוד 24 מתוך 23


