
חלה

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
פס' כט ע"ב הש' מדרשב"י 24; ס"ב

קי (113)
במדבר טו, יט והיה באכלכם חלה א, א (נז ע"א, 43)

במדבר טו, יט מלחם חלה א, א (נז ע"א, 45)

הש' ספ' ק ע"ג אין לי חלה א, א (נז ע"א, 46)

במדבר טו, כ ראשית עריסותיכם חלה א, א (נז ע"א, 47)

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

מנ' ע ע"ב חלה נז ע"ד (12) ס"ב קי (113); הש'
מדר"י 65

נאמר לחם חלה א, א (נז ע"א, 50)

דברים טז, ג לחם (1) חלה א, א (נז ע"א, 50)

במדבר טו, יט לחם (2) חלה א, א (נז ע"א, 50)

הש' פס' לה ע"א דבר שהוא חלה א, א (נז ע"א, 51)

חלה נז ע"א (62) שאין לך חלה א, א (נז ע"א, 52)

ס"ד קי (113) ושאר כל חלה א, א (נז ע"א, 53)

פס' לה ע"א ת' חלה א, א (1:275);
ת' פס' ב, יז (45:148)

אמר רבי חלה א, א (נז ע"א, 54)

מנ' נד ע"א תר' מז ע"א; שבת ה
ע"ד; פס' כט ע"ב

מ' תר' י, ב תפוח שריסקו חלה א, א (נז ע"א, 58)

ת' תר' ח, ט (22:151) רבי יוסי חלה א, א (נז ע"א, 59)

הש' מ' שבת ג, ג אין תבשילו חלה א, א (נז ע"א, 61)

פס' כט ע"ד (52) אין חימוצו חלה א, א (נז ע"א, 61)

חלה נז ע"א (52) אין לך חלה א, א (נז ע"א, 62)

זב' עח ע"א מ' חלה ג, ז העושה עיסה חלה א, א (נז ע"א, 64)

ויקרא כג, יד ולחם וקלי חלה א, א (נז ע"ב, 2)

הש' פס' כט ע"א רבי ירמיה חלה א, א (נז ע"ב, 4)

ישעיה כח, כה ושם חיט' חלה א, א (נז ע"ב, 10)

ישעיה כח, כו ויסרו למשפט חלה א, א (נז ע"ב, 14)

ישעיה כח, כו ויסרו למשפט חלה א, א (נז ע"ב, 16)

ספ' יב ע"ד רבי יוחנן ישמעאל חלה א, א (נז ע"ב, 18)

הש' מ' סוטה ב, א הש' במדבר ה, טו שמנחת סוטה חלה א, א (נז ע"ב, 23)

הש' ספ' יב ע"ג יצאו החטים חלה א, א (נז ע"ב, 24)

מ' חלה א, א חמשה דברים חלה א, א (נז ע"ב, 29)

מ' חלה ד, ה איזהו מין חלה א, א (נז ע"ב, 30)

הש' חלה נז ע"ג (40) אין לוקין חלה א, א (נז ע"ב, 36)

זב' עח ע"א ורבי שמעון חלה א, א (נז ע"ב, 38)
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חלה נז ע"ג (42) שני דברים חלה א, א (נז ע"ב, 40)

פס' קטו ע"א; זב'
עט ע"א

ת' פס' ב, כב (67:150) הלל הזקן חלה א, א (נז ע"ב, 42)

זב' עט ע"א כשם שאין חלה א, א (נז ע"ב, 46)

מנ' סח ע"א בשעת הקרבן חלה א, א (נז ע"ב, 55)

מנ' ה ע"א חלה נז ע"ג (9) בין בשעת חלה א, א (נז ע"ב, 57)

ויקרא כג, יד עד עצם חלה א, א (נז ע"ב, 59)

ויקרא כג, יד עד הביאכם חלה א, א (נז ע"ב, 60)

ויקרא כג, יד עד עצם חלה א, א (נז ע"ב, 60)

מ' מנ' י, ו אין מביאין חלה א, א (נז ע"ב, 63)

ר"ה ל ע"א; סוכה
מא ע"א; מנ' סח ע"ב

מ' מנ' י, ה משחרב בית חלה א, א (נז ע"ג, 6)

חלה נז ע"ב (57) בין בשעת חלה א, א (נז ע"ג, 9)

ויקרא כג, יד עד עצם חלה א, א (נז ע"ג, 10)

ויקרא כג, יד עד הביאכם חלה א, א (נז ע"ג, 11)

מ' מנ' י, ה משחרב בית חלה א, א (נז ע"ג, 12)

ר"ה ל ע"ב; סוכה
מא ע"ב; מנ' סח ע"ב

מ' מנ' י, ה כרבי יודה אמר חלה א, א (נז ע"ג, 14)

ר"ה כא ע"א ר"ה נז ע"ב תמן חשין חלה א, א (נז ע"ג, 14)

מנ' ע ע"ב רבי יונה חלה א, א (נז ע"ג, 17)

ויקרא ב, יד ואם תקריב חלה א, א (נז ע"ג, 22)

פס' נה ע"א ת' מנ' י, לא (13:529) המנכש בשלשה חלה א, א (נז ע"ג, 24)

הש' מ' תר' א, ה חדש וישן חלה א, א (נז ע"ג, 31)

ויקרא כג, י ראשית קצירך חלה א, א (נז ע"ג, 35)

ויקרא ב, יד ביכורין חלה א, א (נז ע"ג, 35)

הש' ספ' יב ע"ד כשר חלה א, א (נז ע"ג, 37)

הש' חלה נז ע"ב (36) שלוקין על חלה א, ב (נז ע"ג, 40)

חלה נז ע"ב (40) שני דברים חלה א, ב (נז ע"ג, 42)

נד' מ ע"ג הא הנודר חלה א, ג (נז ע"ג, 44)

דברים כב, ט ותבואת הכרם חלה א, ג (נז ע"ג, 47)

במדבר טו, יט תרימו חלה א, ד (נז ע"ג, 51)

במדבר טו, כ וכן תרימו חלה א, ד (נז ע"ג, 51)

הש' כת' כה ע"א ס"ב קי (113) חייבין בחלה חלה א, ד (נז ע"ג, 52)

תר' מ ע"ד; מע' מח ע"ג ר' יוחנן חלה א, ד (נז ע"ג, 53)

דברים יד, כט ובא הלוי חלה א, ד (נז ע"ג, 54)
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בר' מז ע"א; שבת
קכז ע"ב; ער' לא
ע"ב; פס' לה ע"ב;

ביצה יג ע"א

ביכ' סה ע"א (42, 53) רבי אבהו חלה א, ד (נז ע"ג, 57)

במדבר יח, כט את כל חלה א, ד (נז ע"ג, 58)

במדבר יח, כו והרמותם ממנו חלה א, ד (נז ע"ג, 59)

מ' חלה א, ג מעשר שני חלה א, ד (נז ע"ג, 64)

הש' מע"ש נב ע"ב (43,
51); נב ע"ד (35); נד
ע"ד (64); נו ע"ב (9);

חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כמאן דאמר אינו חלה א, ד (נז ע"ד, 1)

הש' מע"ש נב ע"ב (43,
51); נב ע"ג (29); נב

ע"ד (35); נד ע"ד (64);
נו ע"ב (1, 10); חלה נז

ע"ד (2)

הש' מ' קד' ב, ח כמאן דאמר כנכסיו חלה א, ד (נז ע"ד, 1)

מ' חלה ב, ה המפריש חלתו חלה א, ד (נז ע"ד, 10)

מ' מנ' י, ד דר' עקיבה חלה א, ד (נז ע"ד, 11)

חלה נז ע"א (50) נאמר לחם חלה א, ד (נז ע"ד, 12)

דברים טז, ג לחם (1) חלה א, ד (נז ע"ד, 12)

במדבר טו, יט לחם (2) חלה א, ד (נז ע"ד, 12)

במדבר טו, כ כתרומת גורן חלה א, ד (נז ע"ד, 14)

הש' מ' מע' א, ג מפירות שהביאו חלה א, ד (נז ע"ד, 15)

דברים טז, ג לחם (1) חלה א, ד (נז ע"ד, 16)

במדבר טו, יט לחם (2) חלה א, ד (נז ע"ד, 16)

ויקרא כג, יד ולחם וקלי חלה א, ד (נז ע"ד, 18)

שבי' לד ע"א; מע' מט
ע"א

אמר רבי חלה א, ד (נז ע"ד, 20)

דברים יד, כב עשר תעשר חלה א, ד (נז ע"ד, 20)

ת' תר' ב, יד (60:115) דבר שהוא חלה א, ד (נז ע"ד, 21)

הש' מ' חלה ג, י כעיסת האורז חלה א, ד (נז ע"ד, 23)

ת' תר' ד, י (38:125) העושה עיסה חלה א, ה (נז ע"ד, 29)

במדבר טו, כ חלה תרימו חלה א, ה (נז ע"ד, 31)

במדבר טו, כ ראשית חלה א, ה (נז ע"ד, 32)

פס' לז ע"א וחלת מסרת חלה א, ה (נז ע"ד, 34)

בר' לז ע"ב טריקתא חייבת חלה א, ה (נז ע"ד, 34)

מ' חלה א, ה הסופגנין והדובשנין חלה א, ה (נז ע"ד, 45)

ת' פס' ב, ט (51:148) ואין יוצאין חלה א, ה (נז ע"ד, 46)
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מע"ש ה, ב (נו ע"א, 9);

עירובין, ב, ה (כ ע"ב,
26); ירושלמי, פסחים,

ד, ד (לא ע"א, 44);
שהש"ר ג, ז<ח>, ג (כב

ע"א, 30); שהש"ר ד,
יב, א, (כח ע"ד, 2);
אס"ר א, ד  (ג ע"א,

24); פד"כ יד, א
(9:240)

דבר קל חלה א, ה (נז ע"ד, 53)

תר' מג ע"א מיליהון דרבנין חלה א, ה (נז ע"ד, 48)

תר' מה ע"א דאמר ר' חלה א, ה (נז ע"ד, 58)

ת' תר' ז, ח (29:144) מדומע פטור חלה א, ה (נז ע"ד, 59)

בר' לז ע"ב עיסת כותח חלה א, ו (נח ע"א, 3)

פס' לז ע"ב פס' כט ע"ג ת' חלה א, א (1:275) תני רבי חלה א, ז (נח ע"א, 6)

ת' חלה א, ב (3:275) וחכמים אומרים חלה א, ז (נח ע"א, 11)

מע' מט ע"ב אי זהו חלה א, ז (נח ע"א, 12)

ת' חלה א, ד (7:275) קמח קלי חלה א, ז (נח ע"א, 14)

פס' לח ע"ב חלות תודה חלה א, ז (נח ע"א, 15)

במדבר טו, כ ראשית עריסותיכם חלה א, ז (נח ע"א, 16)

חלה נח ע"א (24) לא בדעתו חלה א, ז (נח ע"א, 17)

מע' מט ע"א בדעת הלקוחות חלה א, ז (נח ע"א, 17)

מע' נא ע"א; מע' נב ע"א הממריח כריו חלה א, ח (נח ע"א, 18)

מ' חלה א, ז וכן נשים חלה א, ח (נח ע"א, 20)

חלה נט ע"ד (26) שכן העושה חלה א, ח (נח ע"א, 22)

מ' חלה א, ז נחתום שעשה חלה א, ח (נח ע"א, 23)

חלה נח ע"א (17) לא בדעתו חלה א, ח (נח ע"א, 24)

מ' מע' ה, ז חורי הנמלים חלה א, ח (נח ע"א, 26)

מ' פאה ד, ח הקדישן עד חלה א, ח (נח ע"א, 29)

תר' מ ע"ב גיזבר כבעלים חלה א, ח (נח ע"א, 31)

תר' מט ע"ב דא"ר יוסי חלה א, ח (נח ע"א, 33)

מ' חלה א, ח בזמן שהרועין חלה א, ט (נח ע"א, 36)

ת' חלה א, ז (15:276) עשאן כעבין חלה א, ט (נח ע"א, 38)

מ' חלה א, ח אם אין חלה א, ט (נח ע"א, 39)

ביצה יז ע"א ביצה סא ע"ד ת' ביצה ב, ה (14:287) אין עושין חלה א, ט (נח ע"א, 41)

הש' ת' ביצה ב, ה
(15:287)

ממלאה אשה חלה א, ט (נח ע"א, 42)

ת' ביצה ב, ה (17:287) רבי שמעון חלה א, ט (נח ע"א, 44)

שבת יד ע"א תני מצה חלה א, ט (נח ע"א, 45)
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תהלים יג, י ובוצע ברך חלה א, ט (נח ע"א, 46)

ויקרא כז, לד אלה המצות חלה א, ט (נח ע"א, 48)

מ' חלה א, ט החלה והתרומה חלה א, י (נח ע"א, 51)

דברים כב, י לא תחרוש חלה א, י (נח ע"א, 52)

ויקרא יט, יט; דברים
כב, ט

בל תזרע חלה א, י (נח ע"א, 52)

דברים כה, ד בל תחסום חלה א, י (נח ע"א, 52)

מע"ש נו ע"ג חלה על חלה א, י (נח ע"א, 54)

במדבר טו, יט תרומה לה' חלה א, י (נח ע"א, 55)

במדבר טו, כא מראשית חלה א, י (נח ע"א, 56)

הש' ס"ב קי (113) במדבר טו, יח אל הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 25)

ס"ב קי (113) ר' יהודה חלה ב, א (נח ע"ב, 28)

מע' נא ע"ד פירו' חוץ חלה ב, א (נח ע"ב, 28)

במדבר טו, יט לחם הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 29)

במדבר טו, יח אל הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 30)

במדבר טו, יח אל הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 31)

בראשית טו, יח לזרעך נתתי חלה ב, א (נח ע"ב, 37)

במדבר טו, יט לחם הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 38)

הש' ת' חלה ב, יב
(47:282)

בספינה שנכנסה חלה ב, א (נח ע"ב, 38)

חלה נט ע"ב (17) שהכל הולך חלה ב, א (נח ע"ב, 40)

הש' ת' חלה ב, יב
(48:282)

שהכל הולך חלה ב, א (נח ע"ב, 41)

הש' ביכ' סד ע"ב (11) בשעה שנכנסו חלה ב, א (נח ע"ב, 43)

ביצה ס ע"ב; נד' לח ע"ב על דעתיה חלה ב, א (נח ע"ב, 47)

קד' לז ע"א ערלה ס ע"ד ס"ב קי (113) דרבי ישמעאל חלה ב, א (נח ע"ב, 50)

יהושע ה, יא ויאכלו מעבור חלה ב, א (נח ע"ב, 52)

במדבר לא, ג ממחרת הפסח חלה ב, א (נח ע"ב, 53)

במדבר טו, יט לחם הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 56)

במדבר טו, יח אל הארץ חלה ב, א (נח ע"ב, 57)

דברים יא, כד כל מקום חלה ב, ב (נח ע"ב, 59)

הש' ס"ד נא (46) אם בספרי חלה ב, ב (נח ע"ב, 60)

דברים יא, כד מהמדבר והלבנון חלה ב, ב (נח ע"ב, 61)

הש' מ' חלה ד, ז חייבין בחלה חלה ב, ב (נח ע"ב, 64)

מל"ב יד, כה הוא השיב חלה ב, ב (נח ע"ג, 3)
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מ' ביצה ה, ד דרבי יודה חלה ב, ב (נח ע"ג, 9)

ת' דמאי ה, כה
(106:93)

עציץ שאינו חלה ב, ב (נח ע"ג, 12)

הש' ת' עוק' ב, יז
(20:688)

הקונה עציץ חלה ב, ב (נח ע"ג, 14)

גט' ז ע"ב מה בינו חלה ב, ב (נח ע"ג, 16)

דמאי כד ע"ג רבי יוסי חלה ב, ג (נח ע"ג, 17)

מ' טב"י ג, ד רבי לעזר חלה ב, ג (נח ע"ג, 18)

הש' מ' מכ' ו, ד שבעת המשקין חלה ב, ג (נח ע"ג, 24)

במדבר טו, כ חלה חלה ב, ג (נח ע"ג, 28)

ויקרא ח, כו חלת לחם חלה ב, ג (נח ע"ג, 29)

בר' יב ע"א רבי יוסי חלה ב, ג (נח ע"ג, 30)

מ' חלה ב, ג האשה יושבת חלה ב, ג (נח ע"ג, 34)

חו' קה ע"א ת' בר' ה, יג (26:27) המים שלפני חלה ב, ג (נח ע"ג, 35)

יומא פג ע"ב הש' תנ"ב בלק (145) על הראשונים חלה ב, ג (נח ע"ג, 39)

בר' כד ע"א עגבות אין חלה ב, ד (נח ע"ג, 41)

בר' כד ע"א המסתכל בעקיבה חלה ב, ד (נח ע"ג, 42)

קד' ע"א קול באשה חלה ב, ד (נח ע"ג, 43)

ירמיה ג, ט והיה מקול חלה ב, ד (נח ע"ג, 44)

הש' בר' כה ע"אע"ב רב הונא חלה ב, ד (נח ע"ג, 44)

חלה נח ע"ד (5); ביכ'
סד ע"א; שבת ט ע"ב;

ער' כ ע"א

א"ר מנא חלה ב, ד (נח ע"ג, 45)

מ' חלה ב, ג דר' עקיבה חלה ב, ד (נח ע"ג, 53)

הש' מ' חלה ד, ד נוטל מקב חלה ב, ד (נח ע"ג, 55)

הש' חלה נט ע"א (18) תמן לשעבר חלה ב, ד (נח ע"ג, 56)

פס' מח ע"ב אית תניי חלה ב, ה (נח ע"ג, 57)

הש' תר' מא ע"א (19) א"ר יוחנן חלה ב, ה (נח ע"ג, 58)

חלה נט ע"ב אמר רבי חלה ב, ו (נח ע"ד, 2)

חלה נט ע"ב (30) ת' חלה ב, א (1:278) דרבן שמעון חלה ב, ו (נח ע"ד, 3)

חלה נח ע"ג (45); ביכ'
סד ע"א; שבת ט ע"ב;

ער' כ ע"א

אמר רבי חלה ב, ו (נח ע"ד, 5)

ת' דמאי א, ז (18:276) אמר רבי חלה ב, ז (נח ע"ד, 7)

במדבר יח, כח ונתתם ממנו חלה ב, ז (נח ע"ד, 10)

מ' חלה ב, ז העושה עיסה חלה ב, ז (נח ע"ד, 13)

מ' חלה ב, ז וכן האשה חלה ב, ז (נח ע"ד, 14)
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הש' ת' תר' ג, י

(39:118)
מצטרף חלה ב, ח (נח ע"ד, 19)

תר' מא ע"ב (50) ת' תר' ג, יח (73:121) רבי לעאיי חלה ב, ח (נח ע"ד, 21)

ת' תר' ג, יח (77:121) אמרו לו חלה ב, ח (נח ע"ד, 25)

ת' תר' ג, ז (25:117) קורה אחת חלה ב, ח (נח ע"ד, 26)

הש' דמאי כד ע"ד (59) תרתיי כל חלה ב, ח (נח ע"ד, 34)

מע' מט ע"ב דאמר רבי חלה ג, א (נט ע"א, 5)

מ' חלה ב, ג מי שאינו חלה ג, א (נט ע"א, 7)

ת' חלה א, יב (44:278) רבי יהודה חלה ג, א (נט ע"א, 12)

במדבר טו, כ כתרומת גורן חלה ג, א (נט ע"א, 14)

מ' חלה ד, ד הנוטל חלה חלה ג, א (נט ע"א, 17)

הש' חלה נח ע"ג (56) כלום אמר חלה ג, א (נט ע"א, 18)

במדבר טו, כ ראשית עריסותיכם חלה ג, א (נט ע"א, 20)

ת' תר' ה, טו (83:135) מעשר טבל חלה ג, א (נט ע"א, 21)

ת' חלה ב, ו (18:280) חוץ מן חלה ג, א (נט ע"א, 27)

מ' טב"י ד, א אוכל מעשר חלה ג, ב (נט ע"א, 44)

מ' חלה ג, ב נולד לה חלה ג, ב (נט ע"א, 47)

מ' חלה ב, ג דרבי עקיבה חלה ג, ב (נט ע"א, 49)

הש' ת' חלה א, יא
(39:278)

אף בשאר חלה ג, ב (נט ע"א, 51)

ע"ז מד ע"ב רבי יוסי חלה ג, ב (נט ע"א, 52)

במדבר יח, ח ואני הנה חלה ג, ב (נט ע"א, 53)

במדבר יח, כח ונתתם ממנו חלה ג, ב (נט ע"א, 54)

פאה יח ע"ב ולמה תניתה חלה ג, ג (נט ע"א, 56)

הש' מ' פאה ד, ח תרין זימנין חלה ג, ג (נט ע"א, 56)

חו' קלו ע"א מע' נא ע"ד שדה שהביאה חלה ג, ג (נט ע"א, 60)

ת' חלה א, ד (7:275) לעיסת ארנונא חלה ג, ד (נט ע"א, 63)

ת' חלה א, ג (4:275) מלאי של חלה ג, ד (נט ע"ב, 1)

מ' חלה ג, ה נכרי שנתן חלה ג, ד (נט ע"ב, 2)

חלה נט ע"ג (36) אמר ליה חלה ג, ד (נט ע"ב, 5)

חו' קלד ע"א מ' חו' י, ד גר שנתגייר חלה ג, ה (נט ע"ב, 6)

חלה נח ע"ב (40) ר' עקיבה חלה ג, ה (נט ע"ב, 17)

מנ' סז ע"א בעיסת הקדש חלה ג, ה (נט ע"ב, 20)

ויקרא כז, ל וכל מעשר חלה ג, ה (נט ע"ב, 25)

במדבר טו, כ מלחם הארץ חלה ג, ה (נט ע"ב, 25)
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חלה נח ע"ד (3) ת' חלה ב, א (1:278) דרבן שמעון חלה ג, ו (נט ע"ב, 30)

מ' חלה ג, י הנוטל שאור חלה ג, ו (נט ע"ב, 35)

מ' חלה ג, י הטבל אסור חלה ג, ו (נט ע"ב, 37)

הש' כת' כט ע"ד (3);
קד' סב ע"ב (18)

סימן הוה חלה ג, ו (נט ע"ב, 40)

ויקרא ב, י והנותרת מן חלה ג, ז (נט ע"ב, 42)

במדבר יח, כט ונתתם ממנו חלה ג, ז (נט ע"ב, 43)

מ' חלה ג, ח ואם לאו חלה ג, ז (נט ע"ב, 46)

ת' חלה ב, ב (4:279) ואם לאו חלה ג, ז (נט ע"ב, 54)

מ' טב"י א, א המכניס חלו' חלה ג, ז (נט ע"ב, 59)

סוטה כ ע"א א"ל ר' חלה ג, ז (נט ע"ב, 61)

הש' ויקרא יא, לב טהור וטמא חלה ג, ז (נט ע"ב, 62)

ת' חלה ב, ב (4:279) ואם לאו חלה ג, ז (נט ע"ב, 64)

תר' מב ע"ג; מע' נא ע"ד דאמר רבי חלה ג, ז (נט ע"ג, 4)

מ' חלה ג, ח ואם לאו חלה ג, ז (נט ע"ג, 8)

מע' נא ע"ד מפליגין ר' חלה ג, ז (נט ע"ג, 12)

מ' חלה ג, ט כיוצא בו חלה ג, ז (נט ע"ג, 14)

מ' חלה ד, ו נוטל אדם חלה ג, ז (נט ע"ג, 17)

מ' דמאי ה, ב הרוצה להפריש חלה ג, ז (נט ע"ג, 19)

תר' מב ע"ב תרומת הכרי חלה ג, ז (נט ע"ג, 20)

ת' תר' ה, א (1:128) לקט דלעת חלה ג, ז (נט ע"ג, 23)

ת' תר' ה, א (3:128) היה צריך חלה ג, ז (נט ע"ג, 27)

חלה נט ע"ב (5) אמר ליה חלה ג, ז (נט ע"ג, 36)

מ' חלה ד, א בזמן שהן חלה ד, א (נט ע"ד, 22)

מ' טב"י א, א המכניס חלות חלה ד, א (נט ע"ד, 23)

מ' טב"י ב, ה בשר הקדש חלה ד, א (נט ע"ד, 25)

מע' נב ע"א (11); חלה
נח ע"א (22)

דאמר רבי חלה ד, א (נט ע"ד, 26)

הש' מ' כל' א, א כוסמין חלה ד, ב (נט ע"ד, 28)

הש' מ' חלה ג, ז נגרר חלה ד, ג (נט ע"ד, 36)

ת' חלה ב, ד (10:279) קב מדומע חלה ד, ג (נט ע"ד, 37)

ת' חלה ב, ג (8:279) קב הגוי חלה ד, ג (נט ע"ד, 38)

ת' חלה ב, ג (6:279) קב אשה חלה ד, ג (נט ע"ד, 38)

ת' חלה ב, ג (5:279) קב חדש חלה ד, ג (נט ע"ד, 39)

הש' חלה נט ע"ב (20) ולחייבו חלה ד, ג (נט ע"ד, 41)
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ת' חלה ב, ה (12:279) חצי קב חלה ד, ד (נט ע"ד, 42)

ת' חלה ב, ד (11:279) קב חטים חלה ד, ד (נט ע"ד, 43)

בכ' נה ע"א ת' בכ' ז, ג (37:541) היו לו חלה ד, ד (נט ע"ד, 49)

הש' ביכ' סד ע"ב (55) ששה עשר חלה ד, ד (נט ע"ד, 51)

הש' מ' חלה ד, ב מצרף חלה ד, ה (נט ע"ד, 54)

הש' מ' תר' א, י הרי זו חלה ד, ה (נט ע"ד, 57)

הש' תר' מו ע"ג (45) ת' חלה ב, ה (14:279) לתבואה שלא חלה ד, ה (נט ע"ד, 58)

ת' חלה ב, ו (16:280) חזרו לו' חלה ד, ה (נט ע"ד, 59)

מ' חלה ד, ה ר' עקיבה חלה ד, ה (נט ע"ד, 63)

פס' מה ע"ב ת' תר' ט, י (48:158) נסרח' מאוכל חלה ד, ו (ס ע"א, 2)

הש' תר' מא ע"ב (12) ת' תר' ג, יט (81:122) תרומ' מעשר חלה ד, ו (ס ע"א, 7)

מ' דמאי ה, יא מן הודאי חלה ד, ו (ס ע"א, 10)

הש' ער' כ ע"ב (53);
סוכה נג ע"א (51)

קנס קנסו חלה ד, ז (ס ע"א, 13)

ת' חלה ב, ו (26:281) הלוקח מן חלה ד, ז (ס ע"א, 14)

חלה ס ע"א (28) כשם שלא חלה ד, ז (ס ע"א, 17)

מ' חלה ד, ח שתי חלו' חלה ד, ז (ס ע"א, 18)

דמאי כב ע"א אימת קדשים חלה ד, ז (ס ע"א, 22)

ת' חלה א, ח (22:276) הלוקח מן חלה ד, ז (ס ע"א, 25)

חלה ס ע"א (17) חזקת בעלי חלה ד, ז (ס ע"א, 28)

שבי' לו ע"ד (21) רבי חונא חלה ד, ח (ס ע"א, 31)

גט' ח ע"א ת' תר' ב, יב (43:114) אי זו חלה ד, ח (ס ע"א, 32)

במדבר לד, ו וגבול ים חלה ד, ח (ס ע"א, 36)

שבי' ו, א (לו ע"ד, 28);
שבי' ו, א (לו ע"ד, 28);

ש"ר, כג ה (מג ע"א,
16); שהש"ר ד, ח (כו
ע"ד, 25); תנ"ב בשלח

יא (ל ע"א, 9); הש'
תנ"ו שלח י

הש' ספרי במ', קסא
(223:6)

אמר רבי חלה ד, ח (ס ע"א, 39)

שיר השירים ד, ח תשורי מראש חלה ד, ח (ס ע"א, 40)

דברים ג, יז והערבה והירדן חלה ד, ח (ס ע"א, 42)

יהושע יח, כ והירדן וגבול חלה ד, ח (ס ע"א, 43)

ב"מ כב ע"א ת' כת' ח, ד (21:84) ירדן שנטל חלה ד, ח (ס ע"א, 44)

חלה ס ע"ב (27) שלא יהו חלה ד, ט (ס ע"א, 49)

חלה ס ע"ב (26) שלא יהו חלה ד, ט (ס ע"א, 50)

מ' חלה ד, ח ונאכלת עם חלה ד, י (ס ע"א, 56)
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ביצה ט ע"א חלת חוץ חלה ד, י (ס ע"א, 59)

בכ' כז ע"א ותרומת חוץ חלה ד, י (ס ע"א, 59)

מע' מח ע"ג (56) איסי בן חלה ד, י (ס ע"ב, 1)

מנ' סז ע"א ת' חלה ב, ו (24:281) חלת הגוי חלה ד, י (ס ע"ב, 1)

הש' ס"ב ה (19:8) והביכורים חלה ד, יא (ס ע"ב, 4)

ערכ' כח ע"ב הש' ס"ב קיז (12:137) מניין שהדמים חלה ד, יא (ס ע"ב, 5)

ויקרא כז, כא כשדה החרם חלה ד, יא (ס ע"ב, 6)

ויקרא כז, כא לכהן תהיה חלה ד, יא (ס ע"ב, 7)

דברים יח, ג ונתן לכהן חלה ד, יא (ס ע"ב, 8)

ויקרא כז, כח כל חרם חלה ד, יא (ס ע"ב, 9)

דברים יח, א אשי ה' חלה ד, יא (ס ע"ב, 12)

ב"ק קי ע"ב ת' חלה ב, ז (30:281) עשרים וארבעה חלה ד, יא (ס ע"ב, 13)

הש' ויקרא כג, יט וזבחי שלמי חלה ד, יא (ס ע"ב, 15)

הש' ויקרא יב, ו וחטא' העוף חלה ד, יא (ס ע"ב, 15)

הש' ויקרא יד, טו ולוג שמן חלה ד, יא (ס ע"ב, 15)

הש' שמות כג, יט והביכורים חלה ד, יא (ס ע"ב, 17)

הש' דברים יח, ג והזרוע והלחיים חלה ד, יא (ס ע"ב, 18)

הש' דברים יח, ד וראשית הגז חלה ד, יא (ס ע"ב, 18)

הש' במדבר יח, טו ופדיון הבן חלה ד, יא (ס ע"ב, 19)

הש' שמות לח, כ ופדיון פטר חלה ד, יא (ס ע"ב, 19)

הש' ויקרא כז, כח;
במדבר יח, יג

וחרמים חלה ד, יא (ס ע"ב, 19)

הש' ויקרא כז, כא ושדה אחוזה חלה ד, יא (ס ע"ב, 19)

מ' ביכ' ג, יב דו רבי יודה חלה ד, יא (ס ע"ב, 20)

מ' מע"ש ב, ד דו רבי עקיבה חלה ד, יא (ס ע"ב, 21)

הש' חלה ס ע"ב (42) רבי חייה חלה ד, יב (ס ע"ב, 25)

חלה ס ע"א (50) שלא יאמרו חלה ד, יב (ס ע"ב, 26)

חלה ס ע"א (49) שלא יהו חלה ד, יב (ס ע"ב, 27)

ת' שבי' ה, ב (3:186) אמר רבן חלה ד, יב (ס ע"ב, 29)

דמאי כג ע"ב רבי שמעון חלה ד, יב (ס ע"ב, 35)

הש' חלה ס ע"ב (25) רבי חייה חלה ד, יב (ס ע"ב, 42)

מ' תר' יא, ג אין מביאין חלה ד, יב (ס ע"ב, 43)

תר' מז ע"ד רבי הילא חלה ד, יב (ס ע"ב, 44)

מדר"י 355 דרך ביכורים חלה ד, יב (ס ע"ב, 45)
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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
שמות כג, יט תביא חלה ד, יב (ס ע"ב, 46)

פס' לה ע"ד; קד' סא ע"ג ואתייא כמאן חלה ד, יב (ס ע"ב, 47)

פס' צא ע"א ת' פס' ח, י (44:187) האשה עושה חלה ד, יב (ס ע"ב, 48)

שמות יב, ג איש שה חלה ד, יב (ס ע"ב, 51)

שמות יב, ג איש שה חלה ד, יב (ס ע"ב, 52)

שמות יב, ג איש חלה ד, יב (ס ע"ב, 53)

מ' מנ' י, ו קודם לשתי חלה ד, יב (ס ע"ב, 55)

מ' תמ' ג, ה אם באו חלה ד, יב (ס ע"ב, 56)

שבי' לז ע"א אריסטון הביא חלה ד, יב (ס ע"ב, 58)

מ' שבי' ו, ו אין מביאין חלה ד, יב (ס ע"ב, 58)
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