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בבלימקבילותספ' תנאיםמקראתח' ציטוטמקום בירו'
ויקרא ד,  כזנפשהו' א,  א (מה ע"ג,  51)

הו' א,  א (מה ע"ד,  7)ספ' כא ע"גהרי אילוהו' א,  א (מה ע"ג,  52)

סוטה כג ע"ג (46)מלב"מ ד (16)מיעוטהו' א,  א (מה ע"ג,  54)

תר' מה ע"ברבי חגייהו' א,  א (מה ע"ג,  55)

הש מ' תר' ח,  אפטורהו' א,  א (מה ע"ג,  56)

מ' תר' ו,  אחייבהו' א,  א (מה ע"ג,  57)

מ' תר' ח,  אפטורהו' א,  א (מה ע"ג,  58)

מ' פס' ו,  הפטורהו' א,  א (מה ע"ג,  60)

הש' מ' הו' א,  אחייבהו' א,  א (מה ע"ג,  61)

ויקרא ד,  כחאו הודעהו' א,  א (מה ע"ג,  63)

הש' ספ' צגאמריוהו' א,  א (מה ע"ג,  63)

הש' ויקרא ה,  כגעל דעתיההו' א,  א (מה ע"ד,  1)

מ' כר' ו,  דבמחוייביהו' א,  א (מה ע"ד,  2)

ויקרא ד,  כזנפשהו' א,  א (מה ע"ד,  7)

הו' א,  א (מה ע"ג,  52)ספ' כא ע"גהרי אלוהו' א,  א (מה ע"ד,  7)

ויקרא ד,  יגונעלםהו' א,  א (מה ע"ד,  9)

שבו' לב ע"דדו אמרהו' א,  א (מה ע"ד,  10)

ויקרא ה,  גוהוא ידעהו' א,  א (מה ע"ד,  10)

מ' הו' א,  גאין חייביןהו' א,  א (מה ע"ד,  13)

דברים יז,  ימן המקוםהו' א,  א (מה ע"ד,  15)

הש' ס"ד קנד (207)יבחרהו' א,  א (מה ע"ד,  16)

הו' א,  ב (מה ע"ד,א"ר מנאהו' א,  א (מה ע"ד,  16)
48);  הו' א,  ב (מה

ע"ד,  51)

הש' הו' ג ע"בכולןהו' א,  א (מה ע"ד,  16)

סנ' יח ע"גרבי זעיראהו' א,  א (מה ע"ד,  16)

הו' מו ע"אוכי ישהו' א,  א (מה ע"ד,  18)

הו' א,  ב (מה ע"ד,  44)רבי אימיהו' א,  א (מה ע"ד,  18)

ת' הו' א,  אכגוןהו' א,  א (מה ע"ד,  18)

ס"ד קנד (207)יכולהו' א,  א (מה ע"ד,  23)

דברים יז,  יאימיןהו' א,  א (מה ע"ד,  25)

מ' הו' א,  גמביאיןהו' א,  א (מה ע"ד,  33)
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הש' כת' ל ע"ג (5)מתניתאהו' א,  א (מה ע"ד,  35)

ספ' כא ע"דאדייןהו' א,  א (מה ע"ד,  35)

ויקרא ד,  כזנפשהו' א,  א (מה ע"ד,  42)

הו' א,  א (מה ע"ג,  52)התולההו' א,  א (מה ע"ד,  43)

הו' א,  א (מה ע"ד,  18)רבי אימיהו' א,  ב (מה ע"ד,  44)

הו' א,  א (מה ע"ד,  16)ר' מנאהו' א,  ב (מה ע"ד,  48)

הו' מו ע"א (38)כרביהו' א,  ב (מה ע"ד,  50)

הו' א,  א (מה ע"ד,רבי מנאהו' א,  ב (מה ע"ד,  51)
16);  הו' א,  ב (מה

ע"ד,  48)

גט' מח ע"גהפרישהו' א,  ב (מה ע"ד,  54)

הש' מ' הו' ג,  גדרבי מאירהו' א,  ב (מו ע"א,  6)

הש' מ' הו' א,  דחייביןהו' א,  ב (מו ע"א,  8)

פס' לד ע"גרבי אמיהו' א,  ב (מו ע"א,  13)

דה"ב ז,  חויעש שלמההו' א,  ב (מו ע"א,  18)

ויקרא ד,  יגמדברהו' א,  ג (מו ע"א,  20)

ויקרא ד,  יגממצותהו' א,  ג (מו ע"א,  20)

סוטה כ ע"א;  נזיר נגוכתיבהו' א,  ג (מו ע"א,  20)
ע"ד

ויקרא ב,  וויצקתהו' א,  ג (מו ע"א,  22)

ספ' יא ע"אלרבותהו' א,  ג (מו ע"א,  22)

הש' שבת ז,  א (טשחיטההו' א,  ג (מו ע"א,  24)
ע"א)

הו' א,  ג (מו ע"א,  34)שמואלהו' א,  ג (מו ע"א,  24)

הש' מ' שבת ז,  דאסורו'הו' א,  ג (מו ע"א,  27)

הש' שבת ב ע"בהכנסההו' א,  ג (מו ע"א,  28)

הש' ת' סנ' יד,  יגהיךהו' א,  ג (מו ע"א,  31)
(25:437)

דברים יג,  וללכתהו' א,  ג (מו ע"א,  32)

הו' א,  ג (מו ע"א,  24)שמואלהו' א,  ג (מו ע"א,  34)

הו' מה ע"ד (50)דרביהו' א,  ד (מו ע"א,  38)

במדבר טו,  כדוהיה אםהו' א,  ד (מו ע"א,  38)
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הש' ס"ד,  מא 86;מי שהוא עשוי עינייםהו' א,  ד (מו ע"א,39)

שהש"ר א,  טו,  ב  (יגמת"ד,  יא,  יג (29:34)
ע"א,  1);  שם,  ד,  א,  ב
(כג ע"א,  5);   שם,  ה,
יב,  א (לא ע"ב,  40);
שם,  ז,  ה<ד>,  ב (לו
ע"ד,  35);  ר"ר ב,  ב
(53:50);  שם,  ד,  יב

(141:116);  איכ"ר,  ב
ד (2:112);  מד"ש,  יד

(3:90);  הש' במ"ר,
יד,  ד (נט ע"א,  25);
שהש"ז,  פרשה ז,  ה

(33:34)

הש' תענית כד ע"א

במדבר יא,  טזוהתיצבוהו' א,  ד (מו ע"א,  39)

ספ' יט ע"אמה אתהו' א,  ד (מו ע"א,  39)

הו' מה ע"דרבי אמיהו' א,  ה (מו ע"א,  45)

הו' מה ע"דוכי ישהו' א,  ה (מו ע"א,  46)

פס' לד ע"גמאן תנאהו' א,  ו (מו ע"א,  51)

הש' ת' הו' א,  זמחציתהו' א,  ו (מו ע"א,  52)

הש' ב"ר 982דרבי יהודההו' א,  ו (מו ע"א,  55)

דברים טז,  ימן המקוםהו' א,  ו (מו ע"א,  59)

בראשית לה,  יאגוי וקהלהו' א,  ו (מו ע"א,  61)

תע' סט ע"גואדייןהו' א,  ו (מו ע"א,  61)

ת' פס' ו,  ב (6:171)היה ציבורהו' א,  ו (מו ע"א,  62)

הש' ת' פס' ו,  בכרביהו' א,  ו (מו ע"ב,  1)
(6:171)

מ' מנ' ב,  בניטמאתהו' א,  ו (מו ע"ב,  2)

ספ' יט ע"ברבי שמעוןהו' א,  ז (מו ע"ב,  6)

הש' הו' מה ע"ג (52)כןהו' א,  ז (מו ע"ב,  9)

מ' הו' ב,  אהורייתהו' א,  ז (מו ע"ב,  10)

הש' הו' א,  הרבי מאירהו' א,  ח (מו ע"ב,  12)

ספ' יט ע"אנאמר כאןהו' א,  ח (מו ע"ב,  13)

ויקרא ד,  יגמעיניהו' א,  ח (מו ע"ב,  14)

במדבר טו,  כדמעיניהו' א,  ח (מו ע"ב,  14)

ת' שק' ב,  ו (33:207)מטיליןהו' א,  ח (מו ע"ב,  19)

ויקרא ד,  טוידיהםהו' א,  ח (מו ע"ב,  22)

ספ' יט ע"בידי כלהו' א,  ח (מו ע"ב,  22)

ידיהםהו' א,  ח (מו ע"ב,  23)

ת' מנ' י,  ט (30:527)פר טעוןהו' א,  ח (מו ע"ב,  23)

ספ' כ ע"דרבי שמעוןהו' א,  ח (מו ע"ב,  24)
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דה"ב כט,  כגויגשוהו' א,  ח (מו ע"ב,  26)

עזרא ח,  לההבאיםהו' א,  ח (מו ע"ב,  28)

ת' פרה א,  ד (32:630)איפשרהו' א,  ח (מו ע"ב,  28)

ויקרא ד,  כדוסמךהו' א,  ח (מו ע"ב,  32)

ויקרא ד,  טווסמכוהו' א,  ח (מו ע"ב,  32)

ספ' פב ע"אחי טעוןהו' א,  ח (מו ע"ב,  33)

ויקרא טז,  כאוסמךהו' א,  ח (מו ע"ב,  34)

הו' מו ע"גהורוהו' א,  ח (מו ע"ב,  37)

ספ' פט ע"א (פ"ד,  י)הורוהו' א,  ח (מו ע"ב,  40)

ספ' פט ע"א (פ"ד,  יב)טעוהו' א,  ח (מו ע"ב,  41)

ויקרא ד,  בנפשהו' ב,  א (מו ע"ג,  14)

ויקרא ד,  גאם הכהןהו' ב,  א (מו ע"ג,  14)

ספ' יז ע"אהריהו' ב,  א (מו ע"ג,  14)

ספ' יז ע"אהעםהו' ב,  א (מו ע"ג,  19)

ויקרא ד,  גאשר חטאהו' ב,  א (מו ע"ג,  20)

ויקרא ד,  גאשר חטאהו' ב,  א (מו ע"ג,  23)

הו' מו ע"בתמןהו' ב,  ג (מו ע"ג,  39)

הו' מו ע"דמשיחהו' ב,  ג (מו ע"ג,  43)

ויקרא ד,  יגמצותהו' ב,  ד (מו ע"ג,  47)

יב' ו ע"גהייתיהו' ב,  ד (מו ע"ג,  47)

במדבר טו,  כדמעיניהו' ב,  ד (מו ע"ג,  48)

הש' ספ' טז ע"אמה מעיניהו' ב,  ד (מו ע"ג,  48)

ויקרא יח,  יחעליההו' ב,  ד (מו ע"ג,  53)

ויקרא ד,  ידעליההו' ב,  ד (מו ע"ג,  54)

שבו' לד ע"אכהנאהו' ב,  ה (מו ע"ד,  4)

ויקרא ד,  כזמצוותהו' ב,  ה (מו ע"ד,  7)

ויקרא ה,  יזמצוותהו' ב,  ה (מו ע"ד,  7)

מ' שבו' ב,  גבא לוהו' ב,  ה (מו ע"ד,  10)

מ' שבו' ב,  דהיה משמשהו' ב,  ה (מו ע"ד,  11)

ויקרא טו,  לאוהזרתםהו' ב,  ה (מו ע"ד,  13)

ויקרא יח,  יטואל אשההו' ב,  ה (מו ע"ד,  16)

ויקרא טו,  כדואם שכבהו' ב,  ה (מו ע"ד,  20)

ויקרא טו,  כדותהיהו' ב,  ה (מו ע"ד,  22)

ויקרא יח,  יטאל תקרבהו' ב,  ה (מו ע"ד,  23)
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הש' ב"ר 9:493תפרושהו' ב,  ה (מו ע"ד,  24)

ישעיה סה,  ההאומריםהו' ב,  ה (מו ע"ד,  24)

בראשית מט,  כדותשבהו' ב,  ה (מו ע"ד,  27)

ב"ר 1072;  ב"ר צח,  כנמתחההו' ב,  ה (מו ע"ד,  27)
(1270);  מד"ש ה,  טז

(63);  פד"א לט
(קמח);  תנ"ו וישב ט

(123)

בראשית מט,  כדויפוזוהו' ב,  ה (מו ע"ד,  28)

בראשית מט,  כדמידיהו' ב,  ה (מו ע"ד,  29)

בראשית מט,  כדמשםהו' ב,  ה (מו ע"ד,  30)

ויקרא יד,  כאואם דלהו' ב,  ו (מו ע"ד,  31)

ויקרא ה,  הוהיה כיהו' ב,  ו (מו ע"ד,  33)

הש' הו' ט ע"אדלותהו' ב,  ו (מו ע"ד,  36)

ויקרא ו,  יגזה קרבןהו' ב,  ו (מו ע"ד,  37)

מ' סנ' ב,  בשהמלךהו' ב,  ו (מו ע"ד,  39)

ויקרא ה,  יזנפשהו' ב,  ח (מו ע"ד,  41)

במדבר טו,  כחבחטאההו' ב,  ח (מו ע"ד,  41)

הו' מו ע"גדו אמרהו' ב,  ח (מו ע"ד,  43)

מ' הו' ב,  חאת שהואהו' ב,  ח (מו ע"ד,  43)

ויקרא ה,  טונפשהו' ב,  ח (מו ע"ד,  44)

ספ' כה ע"ג (43)לרבותהו' ב,  ח (מו ע"ד,  44)

ויקרא ז,  זכחטאתהו' ב,  ח (מו ע"ד,  45)

הש' מ' פרה יב,  דוקדשיוהו' ב,  ח (מו ע"ד,  47)

ויקרא כא,  יבמן המקדשהו' ב,  ח (מו ע"ד,  48)

ויקרא כא,  ידאלמנההו' ב,  ח (מו ע"ד,  50)

במדבר יט,  כונכרתההו' ב,  ח (מו ע"ד,  51)

סנ' יט ע"דר' לעזרהו' ג,  ב (מז ע"א,  28)

ויקרא כא,  יבכי נזרהו' ג,  ב (מז ע"א,  29)

ויקרא כא,  חקדושהו' ג,  ב (מז ע"א,  31)

מד"ש ז,  ה (67)מה מחזיריןהו' ג,  ב (מז ע"א,  34)

שמות יב,  יבועברתיהו' ג,  ב (מז ע"א,  43)

שמ"ב ז,  כגאשר הלךהו' ג,  ב (מז ע"א,  44)

שמ"א ב,  כדאל בנייהו' ג,  ב (מז ע"א,  47)

הו' מז ע"בחברייאהו' ג,  ג (מז ע"א,  48)

מ' הו' ג,  אכהן משיחהו' ג,  ג (מז ע"א,  50)
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הש' מ' הו' ב,  השויןהו' ג,  ג (מז ע"א,  58)

הו' ג,  ג (מז ע"ב,  15)נתכפרהו' ג,  ג (מז ע"ב,  6)

שבו' לג ע"דאכל חמשההו' ג,  ג (מז ע"ב,  7)

ויקרא ו,  יכחטאתהו' ג,  ג (מז ע"ב,  11)

הש' מ' הו' ב,  זאין ידיעתהו' ג,  ג (מז ע"ב,  12)

הו' ג,  ג (מז ע"ב,  6)נתכפרהו' ג,  ג (מז ע"ב,  15)

הו' ג,  ג (מז ע"ב,  7)וכאהו' ג,  ג (מז ע"ב,  16)

הו' ג,  ג (מז ע"ב,  24)הכלהו' ג,  ג (מז ע"ב,  17)

הו' ג,  ג (מז ע"ב,  17)על דעתיההו' ג,  ג (מז ע"ב,  24)

הש' מ' ער' ח,  ב;  מ'פרסיםהו' ג,  ג (מז ע"ב,  43)
כר' ג,  ג

שבת ב ע"ברבי יוסיהו' ג,  ג (מז ע"ב,  43)

הו' מז ע"אדחברייאהו' ג,  ג (מז ע"ב,  51)

הש' פס' לה ע"ד (62)הש' ת' כר' ב,  זספק כפרההו' ג,  ג (מז ע"ב,  58)

ת' כר' ב,  טז (33:564)שבתהו' ג,  ג (מז ע"ב,  60)

מ' כר' ד,  באם היתההו' ג,  ג (מז ע"ג,  15)

ויקרא ד,  כבאשר נשיאהו' ג,  ג (מז ע"ג,  17)

ספ' יט ע"גרבן יוחנןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  18)

ויקרא ד,  כבועשה אחתהו' ג,  ג (מז ע"ג,  20)

דברים יז,  יטלמען ילמדהו' ג,  ג (מז ע"ג,  21)

קהלת ח,  ידאשר ישהו' ג,  ג (מז ע"ג,  23)

קהלת ח,  ידשמגיעהו' ג,  ג (מז ע"ג,  24)

הש' ו"ר רלטומה טעמאהו' ג,  ג (מז ע"ג,  26)

מל"א כב,  יומלךהו' ג,  ג (מז ע"ג,  26)

מל"ב י,  לרביעיםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  27)

ר"ה נו ע"ב;  ר"ר ה,  דספ' מא ע"ברב הונאהו' ג,  ג (מז ע"ג,  29)
(75:126)

שק' מט ע"ג;  סוטה כבר' יודההו' ג,  ג (מז ע"ג,  30)
ע"ג;  ו"ר ריג

שמות ל,  כדושמןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  32)

שמ"א טז,  יבקוםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  36)

שמות ל,  לאשמןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  38)

ת' סנ' ד,  ימושחיןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  39)

ת' סנ' ד,  יאמל"א א,  לגלדוהרכבתםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  40)

מושחיןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  41)
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מל"א א,  האדוניהוהו' ג,  ג (מז ע"ג,  42)

מל"ב יא,  אעתליההו' ג,  ג (מז ע"ג,  42)

מל"ב ט,  כדיורםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  42)

שמ"א טז,  יבקוםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  43)

ת' סוטה יג,  איאשיהוהו' ג,  ג (מז ע"ג,  44)
(13:229)

שמ"א כג,  לאיהויקיםהו' ג,  ג (מז ע"ג,  45)

ס"ע כד (108)שהיההו' ג,  ג (מז ע"ג,  45)

מד"ש יד,  ה (89)אין מושחיןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  45)

הש' שמ"א י,  א;  מל"בהפךהו' ג,  ג (מז ע"ג,  46)
ט,  א

הש' שמ"א טז,  יג;הקרןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  47)
מל"א א,  מה

בראשית מט,  ילא יסורהו' ג,  ג (מז ע"ג,  48)

דברים יז,  כלמעןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  48)

דברים יח,  אלא יהיההו' ג,  ג (מז ע"ג,  49)

דה"א ג,  טוהבכורהו' ג,  ג (מז ע"ג,  50)

דה"א ג,  טוהשלישיהו' ג,  ג (מז ע"ג,  50)

מל"ב כד,  יזוימלךהו' ג,  ג (מז ע"ג,  53)

הש' ת' יומא,  ב,  טוואתאיהו' ג,  ג (מז ע"ג,  54)
(238:119);  סוטה,  יג,

א (8:229)

מכות ב,  ו (לב ע"א,
5);  במ"ר טו,  י (סה

ע"ד,  22);  שהש"ר ח,
י,  ג,  (מ ע"ג,  10);
ב"מ ח"ב מח"ו

(שמות);  הש' שק' ו,  א
(מט ע"ג,  36);  תע' ב,

א (סה ע"א,  56);
סוטה,  ח,  ג (כב ע"ג,
6);   אדר"נ,  נו"א,  מא

(11:113);  בדמה"מ,  ד

יומא,  כא ע"ב;  הש'
יומא,  נב ע"ב,  נד ע"א;

הוריות,  יב ע"א;  כריתות,
ה ע"ב

חגי א,  חעלוהו' ג,  ג (מז ע"ג,  56)

ת' מג' א,  יט;  ספ' טזכהןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  58)
(ג ע"ד)

מג' עב ע"א

ויקרא ד,  טזמשיחהו' ג,  ג (מז ע"ג,  59)

ויקרא ד,  טזכהןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  59)

ספ' לא ע"ד (10)לרבותהו' ג,  ג (מז ע"ג,  61)

ויקרא ד,  טזמשיחהו' ג,  ג (מז ע"ג,  62)

ויקרא ד,  טזכהןהו' ג,  ג (מז ע"ג,  62)

הו' מו ע"ג (18)פרהו' ג,  ג (מז ע"ד,  1)

מ' יומא א,  אמתקיניןהו' ג,  ג (מז ע"ד,  2)

יומא לח ע"גמייחדיןהו' ג,  ג (מז ע"ד,  3)
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ויקרא ו,  יגאותוהו' ג,  ג (מז ע"ד,  4)

ספ' לא ע"באחדהו' ג,  ג (מז ע"ד,  4)

ת' מג' א,  דמעשההו' ג,  ג (מז ע"ד,  7)

יומא לח ע"ד;  מג' עבת' מג' ג,  כ (94:248)מעשההו' ג,  ג (מז ע"ד,  11)
ע"א;  ו"ר תע;  פד"כ
398;  במ"ר ב,  כו (ח
ע"א);  אדר"נ לה נו"א
(105);  תנ"ו אחרי ז
(433);  תנ"ב אחרי ט

(65)

תהילים מה,  ידכל כבודההו' ג,  ג (מז ע"ד,  17)

ספ' לא ע"דיכולהו' ג,  ג (מז ע"ד,  18)

ויקרא ו,  טותחתיוהו' ג,  ג (מז ע"ד,  19)

שמות כט,  לשבעתהו' ג,  ג (מז ע"ד,  21)

דה"א ט,  כפנחסהו' ג,  ג (מז ע"ד,  24)

ו"ר תתסזובימיהו' ג,  ג (מז ע"ד,  25)

שמות כט,  כטובגדיהו' ג,  ג (מז ע"ד,  27)

שמות כט,  כטובגדיהו' ג,  ג (מז ע"ד,  29)

במדבר י,  חובניהו' ג,  ג (מז ע"ד,  35)

ס"ב עה (70)תמימיםהו' ג,  ג (מז ע"ד,  36)

ת' סוטה ז,  טזאמר לוהו' ג,  ג (מז ע"ד,  36)
(132:186)

ויקרא טז,  לבוכפרהו' ג,  ג (מז ע"ד,  41)

ספ' פג ע"בלפי שכלהו' ג,  ג (מז ע"ד,  42)

ויקרא טז,  לבואשרהו' ג,  ג (מז ע"ד,  43)

ויקרא טז,  לבוכפרהו' ג,  ג (מז ע"ד,  43)

מ' עד' ה,  וחזור בךהו' ג,  ג (מז ע"ד,  45)

ויקרא כא,  יגהואהו' ג,  ג (מז ע"ד,  46)

ויקרא כא,  יגאשההו' ג,  ג (מז ע"ד,  47)

מ' יב' ו,  דרבי לעזרהו' ג,  ג (מז ע"ד,  48)

תר' מה ע"ברבי יצחקהו' ג,  ג (מז ע"ד,  49)

הש' מ' גט' ה,  הלרביםהו' ג,  ג (מז ע"ד,  51)

סנ' כ ע"ארבי לעזרהו' ג,  ו (מז ע"ד,  56)

ב"מ ח ע"ד וש"נרבי יוחנןהו' ג,  ו (מז ע"ד,  57)

ת' זב' יא,  ג (31:495)כהן גדולהו' ג,  ו (מז ע"ד,  63)

ויקרא כא,  יבומן המקדשהו' ג,  ו (מח ע"א,  6)

ספ' צד ע"דעמהןהו' ג,  ו (מח ע"א,  6)
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פס' לו ע"ברבי אבהוהו' ג,  ז (מח ע"א,  9)

ישעיהו ג,  כוואנו ואבלוהו' ג,  ו (מח ע"א,  10)

ישעיהו יט,  חואנו הדייגיםהו' ג,  ו (מח ע"א,  11)

פס' לו ע"א וש"נאיזו היאהו' ג,  ו (מח ע"א,  12)

הש' פס' לו ע"א (1)אמרהו' ג,  ו (מח ע"א,  14)

ספ' מז ע"דרבי אומרהו' ג,  ו (מח ע"א,  19)

מ' פס' ח,  חאונןהו' ג,  ו (מח ע"א,  20)

ו"ר קיחת' הו' ב,  ד (31:475)לפי שזההו' ג,  ז (מח ע"א,  23)

ויקרא טז,  יזוכפרהו' ג,  ז (מח ע"א,  24)

הש' במדבר טו,  כדפר קודםהו' ג,  ז (מח ע"א,  30)

הש' מ' זב' י,  בקודמתהו' ג,  ז (מח ע"א,  30)

הש' במדבר כח,  יא;שקדמוהו' ג,  ז (מח ע"א,  34)
במדבר כח,  טו

הש' במדבר טו,  כדחסרהו' ג,  ז (מח ע"א,  34)

במדבר כח,  טועל עולתהו' ג,  ז (מח ע"א,  35)

ו"ר קיטרבי פינחסהו' ג,  ז (מח ע"א,  37)

הש' הו' יג ע"את' הו' ב,  ג (31:475)פר משיחהו' ג,  ז (מח ע"א,  38)

ו"ר,  ה ד (קי:7);  הש'על עסק מגבת חכמיםהו' ג,  ז (מח ע"א,  40)
אס"ר,  ב,  ג (ה ע"א,

(22

משלי יח,  טזמתן אדםהו' ג,  ז (מח ע"א,  54)

הש' שבי' לד ע"ג (3)איליןהו' ג,  ז (מח ע"א,  55)

ב"מ ח ע"ד וש"נאבידתוהו' ג,  ז (מח ע"ב,  1)

ת' ב"מ ב,  כטאבידתהו' ג,  ז (מח ע"ב,  2)
(21:375)

ת' ב"מ ב,  ל (22:375)ורבוהו' ג,  ז (מח ע"ב,  3)

ת' ב"מ ב,  כטאם היההו' ג,  ז (מח ע"ב,  4)

הש' מ' כר' ו,  ט;  ת'גרושההו' ג,  ז (מח ע"ב,  6)
ב"מ ב,  לא (26:375)

מ' הו' ג,  זהאישהו' ג,  ז (מח ע"ב,  10)

מ' הו' ג,  זהאשההו' ג,  ז (מח ע"ב,  13)

מו"ק פג ע"בת' ב"מ ב,  ל (22:375)איזהוהו' ג,  ז (מח ע"ב,  14)

ב"מ ח ע"ד וש"נשמואלהו' ג,  ז (מח ע"ב,  18)

מ' תמיד ג,  ומפתחהו' ג,  ז (מח ע"ב,  19)

ב"מ ח ע"דר' חנניההו' ג,  ז (מח ע"ב,  20)

הו' מח ע"ג (48)רבי יוחנןהו' ג,  ז (מח ע"ב,  22)

איכ"ר 143מעשההו' ג,  ז (מח ע"ב,  25)
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ישעיהו מב,  כדמי נתןהו' ג,  ז (מח ע"ב,  28)

ישעיהו מב,  כדזו חטאנוהו' ג,  ז (מח ע"ב,  29)

איכה ד,  בבני ציוןהו' ג,  ז (מח ע"ב,  32)

ת' הו' ב,  ח (20:476)חכםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  33)

ת' הו' ב,  ט (21:476)מלךהו' ג,  ז (מח ע"ב,  33)

ת' הו' ב,  ט (23:476)כהןהו' ג,  ז (מח ע"ב,  33)

ת' הו' ב,  י (27:476)משוחהו' ג,  ז (מח ע"ב,  34)

ת' הו' ב,  ח (20:476)חכםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  38)

הש' ק"ר א,  יג (ה ע"ד)הטיפשיםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  41)

בר' ב,  ח (ה ע"ג,  24)כד דמךהו' ג,  ז (מח ע"ב,  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 ישהו' ג,  ז (מח ע"ב,  42)

איוב כח,  יבוהחכמההו' ג,  ז (מח ע"ב,  44)

איוב כח,  כאונעלמההו' ג,  ז (מח ע"ב,  44)

בראשית מב,  כחויצא לבםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  45)

ת' הו' ב,  ט (21:476)מלךהו' ג,  ז (מח ע"ב,  46)

מל"א א,  לגוהרכבתםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  46)

מל"א א,  לדומשחהו' ג,  ז (מח ע"ב,  47)

זכריה ג,  חשמע נאהו' ג,  ז (מח ע"ב,  49)

זכריה ג,  חכי אנשיהו' ג,  ז (מח ע"ב,  50)

דברים יג,  בונתן אליךהו' ג,  ז (מח ע"ב,  51)

ת' הו' ב,  י (27:476)נביאהו' ג,  ז (מח ע"ב,  52)

הש' נזיר נו ע"בלוי הואהו' ג,  ז (מח ע"ב,  54)

הש' סנ' קז ע"בשאירעהו' ג,  ז (מח ע"ב,  56)

ת' הו' ב,  יא (5:477)מפני מההו' ג,  ז (מח ע"ב,  56)

ת' הו' ב,  יג (8:477)ומפני מההו' ג,  ז (מח ע"ב,  57)

מל"ב כה,  כהישמעאלהו' ג,  ז (מח ע"ב,  59)

דברים כט,  טנצביםהו' ג,  ז (מח ע"ב,  61)

יהושע כד,  אויאסףהו' ג,  ז (מח ע"ב,  61)

הש' תע' סה ע"דלהיסתברהו' ג,  ז (מח ע"ג,  4)
(14);  ב"ר 606

בר' ג ע"ב;  שבת טורבי שמעוןהו' ג,  ז (מח ע"ג,  8)
ע"ג

משלי ד,  הקנה חכמההו' ג,  ז (מח ע"ג,  10)
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משלי טז,  טזקנה חכמההו' ג,  ז (מח ע"ג,  11)

משלי כח,  יאחכם בעיניוהו' ג,  ז (מח ע"ג,  18)

מד"מ 102;  קה"ר ו,  בזה בעלהו' ג,  ז (מח ע"ג,  19)
(יז ע"א)

משלי טז,  יאפלסהו' ג,  ז (מח ע"ג,  22)

מד"מ 82זה המקראהו' ג,  ז (מח ע"ג,  22)

ק"ר ו,  ב (יז ע"א)רבי אבאהו' ג,  ז (מח ע"ג,  24)

קהלת ו,  באיש אשרהו' ג,  ז (מח ע"ג,  25)

איכ"ר,  פת' כגמשניותהו' ג,  ז (מח ע"ג,  28)
(18:18);שהש"ר ח,
ב,  א (לט ע"ב,  19)   ;
ק"ר ו,  ב,  א,  (יז ע"א,
4);  יב,  ז,  א,  (ל ע"ב,

38);  קה"ז ב,  ח
(11:116);  יב,  ה

(15:153)

פד"כ 257משנתוהו' ג,  ז (מח ע"ג,  29)

הש' ב"ר 5:1262זכיתההו' ג,  ז (מח ע"ג,  32)

אס"ר ד,  ד (ח ע"ג)ביקשוהו' ג,  ז (מח ע"ג,  32)

שופטים א,  ביהודההו' ג,  ז (מח ע"ג,  33)

אסתר א,  ידרואי פניהו' ג,  ז (מח ע"ג,  34)

ת', סוטה יג,  דרבי יעקבהו' ג,  ז (מח ע"ג,  35)
(231:44)

סוטה,  ט טז (כד ע"ג,
32);  ע"ז ג,  א (מב

ע"ג,  36);  סוטה ט,  יד
(כד ע"ב,  27);  שמחות

ד בר' מאב"ר,  ג,  ג
(86:237);  שם,  ד,  י

(60:245);  שהש"ר ח,
י,  ג,  (מ ע"ג,  29);  הש'

אדר"נ,  נו"א,  יד
(57:27);  אדר"נ,  נו"ב,

כח (57:13);  אדר"נ,
הוספה ב לנו"א,  ה

(157:44)

סוטה,  מח ע"ב;
סנהדרין,  יא ע"א ;  הש'
בבלי,  ברכות,  ו ע"ב;
הש' סוכה,  כח ע"א;

בבא בתרא,  קלד ע"א;
ר' גם:   מו"ק,  כה ע"א

שבת יב,  ג (יג ע"ג,איליןהו' ג,  ז (מח ע"ג,  40)
52);   אס"ר,  ד,  א (ח

ע"א,  27)

הש' ע"ז מב ע"גאזלוןהו' ג,  ז (מח ע"ג,  42)

שמות כו,  לוהקמותהו' ג,  ז (מח ע"ג,  43)

הש' הו' מח ע"ב (22)ודרשההו' ג,  ז (מח ע"ג,  48)

מ' הו' ג,  זאפילוהו' ג,  ז (מח ע"ג,  48)

במ"ר ו,  א (יז ע"ד)תלמידהו' ג,  ז (מח ע"ג,  49)

משלי ג,  טויקרה היאהו' ג,  ז (מח ע"ג,  51)
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