
כלאים

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
ויקרא יט, יט שדך לא כל' א, א (כו ע"ד, 38)

ויקרא יט, יט בהמתך לא כל' א, א (כו ע"ד, 39)

ויקרא יט, יט ובגד כלאים כל' א, א (כו ע"ד, 41)

דברים כב, יא לא תלבש כל' א, א (כו ע"ד, 42)

כל' כז ע"ב מה כלאי כל' א, א (כו ע"ד, 43)

מ' כל' ה, ח המקיים קוצים כל' א, א (כו ע"ד, 48)

שבת קמד ע"ב כל' ל ע"א אמר רבי כל' א, א (כו ע"ד, 49)

ת' קד' א, ד (17:277) ויקרא יט, כט ולא תזנה כל' א, א (כו ע"ד, 56)

ת' תר' ד, ו (24:124) רבי ישמעאל כל' א, א (כו ע"ד, 57)

ת' כל' א, א (1:203) רבי יוסה כל' א, א (כו ע"ד, 63)

כל' כז ע"א (29) כולהון זוגות כל' א, א (כו ע"ד, 64)

פס' לט ע"א דאמר רב כל' א, א (כז ע"א, 1)

מ' פס' ב, ו יוצא בהן כל' א, א (כז ע"א, 1)

הש' מ' כל' ג, ב וכולן מותרין כל' א, א (כז ע"א, 5)

מ' כל' א, א הלבן והשעועית כל' א, א (כז ע"א, 8)

כל' כז ע"א (60) אדם נוטל כל' א, ב (כז ע"א, 12)

ת' כל' א, א (3:203) הקישואין והאבטיחין כל' א, ב (כז ע"א, 15)

פס' כט ע"ג רבי ווסי כל' א, ב (כז ע"א, 19)

פס' ב, ה (כט ע"ג 6);
ד, ט (לא ע"ב, 63); ו"ר
ג, ה (סז:5); איכ"ר א, א
(2:53); אס"ר ב, ג (ה

ע"א, 23)

טרוקסימון כל' א, ב (כז ע"א, 20)

נד' נא ע"א ת' כל' א, ה (13:204) רבי נחמיה כל' א, ב (כז ע"א, 21)

נד' לט ע"ג; הש' כל' כח
ע"ב (21)

והרמוצה כל' א, ב (כז ע"א, 22)

ת' כל' א, ב (7:203) התורמוס והפלוסלוס כל' א, ג (כז ע"א, 26)

מע' מח ע"ד פרישין אמר כל' א, ד (כז ע"א, 27)

כל' כו ע"ד (64) הש' ת' כל' א, א (1:203) כולהון זוגות כל' א, ד (כז ע"א, 29)

ת' כל' א, ד (11:203) בשוקי של כל' א, ד (כז ע"א, 31)

ת' כל' א, ג (8:203) בתחום אריח כל' א, ד (כז ע"א, 34)

הש' שבת ה ע"ד (5) מה דהוה כל' א, ד (כז ע"א, 37)

ת' כל' ב, טו (58:212) גוי שהרכיב כל' א, ד (כז ע"א, 37)

ת' כל' ב, טו (59:212) הרכיב תריד כל' א, ד (כז ע"א, 39)

May 14, 2008 עמוד 1 מתוך 16



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
מ' כל' ח, ו דר' מאיר כל' א, ו (כז ע"א, 47)

ב"ק ה ע"א עוף לא כל' א, ו (כז ע"א, 48)

ת' כל' א, ז (17:204) תרנגול עם כל' א, ו (כז ע"א, 49)

ב"ק נה ע"א רבי שמעון כל' א, ו (כז ע"א, 50)

מ' ב"ק י, ז וכן חיה כל' א, ו (כז ע"א, 51)

ב"ר 53 רבי ירמיה כל' א, ו (כז ע"א, 54)

בראשית א, כא למיניהן כל' א, ו (כז ע"א, 55)

בראשית א, יב למיניהו כל' א, ו (כז ע"א, 56)

בראשית א, כא למיניהן כל' א, ו (כז ע"א, 57)

כל' כז ע"א (12) נוטל הוא כל' א, ז (כז ע"א, 60)

ספ' פט ע"ב מניין שאין כל' א, ז (כז ע"א, 63)

כל' כז ע"ב (16) ויקרא יט, יט את חקותי כל' א, ז (כז ע"ב, 1)

קד' לט ע"א; ב"ק ס
ע"א

משום חוקים כל' א, ז (כז ע"ב, 2)

כל' כו ע"ד מה כלאי כל' א, ז (כז ע"ב, 5)

סנ' נו ע"ב מותר הוא כל' א, ז (כז ע"ב, 7)

בראשית א, יא;
בראשית א, כד

למיניהן כל' א, ז (כז ע"ב, 8)

בראשית א, יב למיניהן כל' א, ז (כז ע"ב, 9)

ב"ר 38 ואם כן כל' א, ז (כז ע"ב, 9)

הש' בראשית ג, יז נתקללה הארץ כל' א, ז (כז ע"ב, 9)

בראשית א, יא תדשא הארץ כל' א, ז (כז ע"ב, 10)

בראשית א, יב ותוצא הארץ כל' א, ז (כז ע"ב, 11)

פד"כ 4:40 כאינש דאמר כל' א, ז (כז ע"ב, 14)

בראשית ג, יז ארורה האדמה כל' א, ז (כז ע"ב, 15)

ויקרא יט, יט בהמתך לא כל' א, ז (כז ע"ב, 16)

כל' כז ע"ב (1) ויקרא יט, יט מאת חוקותי כל' א, ז (כז ע"ב, 16)

ויקרא יט, יט מבהמתך לא כל' א, ז (כז ע"ב, 17)

ת' כל' א, י (29:205) אין מרכיבין כל' א, ז (כז ע"ב, 20)

תהלים קכח, ג אשתך כגפן כל' א, ז (כז ע"ב, 22)

ת' כל' ד, י (38:220) שרשי פאה כל' א, ח (כז ע"ב, 27)

שבת קכג ע"א; ער'
עז ע"א

שבת ה ע"ד; פס' כט
ע"ב

ת' שבת טז, ו (22:77) פגה שטמנה כל' א, ט (כז ע"ב, 34)

שבת כב ע"א; שבת
כט ע"ב; שבת  מו
ע"ב; פס' קא ע"א;
ביצה כג ע"ב; מנ'

מא ע"ב

שבת ו ע"א; שבת ו ע"ג;
שבת ז ע"א; ביצה סא

ע"ד

ת' ביצה ב, יח
(67:292); הש' מ' ביצה

ב, י

לא יגור כל' א, ט (כז ע"ב, 37)
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מ' כל' א, ט ניטלין בשבת כל' א, ט (כז ע"ב, 41)

מ' כל' א, ט שביעית כל' א, ט (כז ע"ב, 41)

הש' מ' שבי' ט, א דר"ש מתי' כל' א, ט (כז ע"ב, 42)

הש' ת' כל' א, יד
(35:205)

בזורע ע"ג כל' א, ט (כז ע"ב, 46)

הש' שבת ב ע"ג עד שתנוח כל' א, ט (כז ע"ב, 48)

מ' כל' א, ט הזורע חיטה כל' א, ט (כז ע"ב, 48)

הש' מ' כל' ב, י אינו חייב כל' א, ט (כז ע"ב, 50)

הש' כל' כח ע"ג (24) ו' על ששה כל' א, ט (כז ע"ב, 53)

מ' כל' א, ט ר' יודה כל' א, ט (כז ע"ב, 55)

כל' כח ע"א (1); כל' כח
ע"א (8)

דאר"ש בן כל' א, ט (כז ע"ב, 57)

מ' כל' א, ט עד שיהו כל' א, ט (כז ע"ב, 62)

ב"ב טו ע"ב מה נן כל' ב, א (כז ע"ג, 49)

ביצה לח ע"ב; ב"ב
צג ע"ב

כל' כז ע"ג (55) רבי יעקב כל' ב, א (כז ע"ג, 50)

ביצה לח ע"ב; ב"ב
צג ע"ב

כל' כז ע"ג (50) רבי יעקב כל' ב, א (כז ע"ג, 55)

מ' כל' ב, ב באמת אמרו כל' ב, א (כז ע"ג, 59)

תר' מג ע"ד ר' אבהו כל' ב, א (כז ע"ג, 63)

הש' מ' ערלה ב, י אין שני כל' ב, א (כז ע"ד, 7)

ת' כל' א, טז (41:206) כגון שלשת כל' ב, ב (כז ע"ד, 10)

תר' מא ע"ב (25); שבת
ג ע"ב (58); שבת יב
ע"ג; נזיר נו ע"ג (49)

באמת כל' ב, ב (כז ע"ד, 11)

ת' כל' א, טז (44:206) עד כמה כל' ב, ג (כז ע"ד, 19)

ת' כל' א, טז (45:205) מקצת היום כל' ב, ג (כז ע"ד, 21)

ת' כל' א, יז (48:206) ואם צימחה כל' ב, ג (כז ע"ד, 21)

ת' לכ' א, יז (46:206) אין מחייבין כל' ב, ג (כז ע"ד, 23)

הש' מ' כל' ב, א רבי יוסי כל' ב, ג (כז ע"ד, 27)

מ' כל' ז, ב גפן שיבשה כל' ב, ד (כז ע"ד, 30)

כל' ל ע"ד ואמר רבי כל' ב, ד (כז ע"ד, 31)

מ' כל' ז, ב דרבי מאיר כל' ב, ד (כז ע"ד, 31)

ת' כל' א, יח (51:207) מותרות לשעבר כל' ב, ד (כז ע"ד, 32)

ב"ק פא ע"א ב"ב טו ע"א תניי יהושע כל' ב, ה (כז ע"ד, 37)

מ' כל' ב, ה וכן תלתן כל' ב, ה (כז ע"ד, 39)

מ' כל' ב, ה וכן תלתן כל' ב, ה (כז ע"ד, 43)
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מ' כל' ב, ה וכן מקום כל' ב, ה (כז ע"ד, 55)

פס' לג ע"ב; נזיר נד ע"א כההיא דאמר כל' ב, ה (כז ע"ד, 58)

ת' כל' ב, א (4:207) עושה שתי כל' ב, ו (כז ע"ד, 60)

הש' כל' כח ע"ג (10) ומיצר והולך כל' ב, ו (כז ע"ד, 61)

כל' כז ע"ב (57); כל' כח
ע"א (8)

ריש לקיש כל' ב, ו (כח ע"א, 1)

מ' כל' ב, י תבואה בתבואה כל' ב, ו (כח ע"א, 3)

ת' כל' ב, א (2:207) ר' לעזר כל' ב, ו (כח ע"א, 5)

כל' כז ע"ב (57); כל' כח
ע"א (1)

ריש לקיש כל' ב, ז (כח ע"א, 8)

כל' כח ע"ב (8) רבי זעירא כל' ב, ז (כח ע"א, 12)

ת' כל' ב, ג (11:208) היו לו כל' ב, ז (כח ע"א, 14)

ת' כל' ב, ב (8:208) דר' אליעזר כל' ב, ז (כח ע"א, 17)

מ' כל' ז, ז אין אדם כל' ב, ז (כח ע"א, 25)

כל' כט ע"ג כמה דרבי כל' ב, ז (כח ע"א, 26)

ת' כל' ב, ה (19:209) אין מקיפין כל' ב, ח (כח ע"א, 30)

ת' כל' ב, ד (17:209) מותר הוא כל' ב, ח (כח ע"א, 33)

ת' כל' ב, ה (22:209) וסומך לשרשי כל' ב, ח (כח ע"א, 49)

מ' כל' ב, ח סומך לבור כל' ב, ח (כח ע"א, 50)

ת' כל' ב, יג (49:211) הרוצה לעשות כל' ב, ח (כח ע"ב, 4)

כל' כח ע"א (12) דרבי זעירא כל' ב, ח (כח ע"ב, 8)

ת' כל' א, ו (14:204) חמשה דברים כל' ב, יא (כח ע"ב, 16)

הש' מ' ערלה ג, ז כל שהוא כל' ב, יא (כח ע"ב, 17)

ת' נד' ג, ו (30:109) והנודר מן כל' ב, יא (כח ע"ב, 18)

הש' מ' כל' ג, ז ונותנין לה כל' ב, יא (כח ע"ב, 21)

הש' כל' כז ע"א (22) הש' ת' כל' א, ה
(13:204)

הרמוצה כל' ב, יא (כח ע"ב, 21)

הש' שבת פד ע"ב שבת יא ע"ד ישעיה סא, יא זרעיה כל' ג, א (כח ע"ג, 9)

הש' כל' כז ע"ד (61) ומיצר והולך כל' ג, א (כח ע"ג, 10)

כל' כח ע"ג (27) עבודה פוגע כל' ג, א (כח ע"ג, 13)

ישעיה סא, יא זרועיה כל' ג, א (כח ע"ג, 14)

מ' כל' ג, א דרבי יודה כל' ג, א (כח ע"ג, 14)

שבת פה ע"ב בערוגה שבערוגו' כל' ג, א (כח ע"ג, 18)

מ' כל' ג, א היה לו כל' ג, א (כח ע"ג, 19)

כל' כח ע"ג (32) תיפתר שהגובלין כל' ג, א (כח ע"ג, 21)
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מ' כל' ג, א רבי יודה כל' ג, א (כח ע"ג, 21)

הש' כל' כז ע"ב (53) ששה על ששה כל' ג, א (כח ע"ג, 24)

כל' כח ע"ג (13) עבודה פוגעת כל' ג, א (כח ע"ג, 27)

כל' כח ע"ג (21) תיפתר שהגובלין כל' ג, א (כח ע"ג, 32)

כל' כח ע"ד (45) רבי בא כל' ג, א (כח ע"ג, 35)

מ' כל' ג, ב התלם ואמת כל' ג, א (כח ע"ג, 38)

כל' כח ע"ד (33) מוקשה שהוא כל' ג, א (כח ע"ג, 43)

כל' כח ע"ד (27) ניצול בשמונה כל' ג, א (כח ע"ג, 45)

ת' כל' ב, ח (32:210) חרדל והאפונין כל' ג, ב (כח ע"ג, 49)

מ' כלים ט, ו המיטה שניטלו כל' ג, ב (כח ע"ג, 56)

הש' מ' כל' ב, ח סומכין לגדר כל' ג, ב (כח ע"ג, 60)

הש' מ' כל' ג, ב גובל שנתמעט כל' ג, ב (כח ע"ג, 60)

מ' כל' ב, ח הסומך לבור כל' ג, ב (כח ע"ד, 1)

מ' כל' ג, ב התלם ואמת כל' ג, ב (כח ע"ד, 2)

שבת פה ע"א טעמא דרבי כל' ג, ג (כח ע"ד, 18)

דברים יא, י והשקית ברגלך כל' ג, ג (כח ע"ד, 18)

מ' כל' ג, א ותנינן תמן כל' ג, ג (כח ע"ד, 19)

כל' כח ע"ג (45) להציל בשמונה כל' ג, ד (כח ע"ד, 27)

הש' מ' כל' ו, א היא ארכו כל' ג, ד (כח ע"ד, 29)

כל' כח ע"ג (43) מוקשה בין כל' ג, ד (כח ע"ד, 33)

מ' כל' ג, ד רבי ליעזר כל' ג, ד (כח ע"ד, 41)

מ' כל' ג, ד שור' של כל' ג, ד (כח ע"ד, 41)

ת' כל' ב, ט (39:210) מותר הוא כל' ג, ה (כח ע"ד, 44)

כל' כח ע"ג (35) רבי אבא כל' ג, ה (כח ע"ד, 45)

ת' כל' ב, יב (46:211) קוצב על כל' ג, ו (כח ע"ד, 51)

הש' כל' ל ע"ב (31) מהו לזרוע כל' ג, ז (כח ע"ד, 57)

הש' מ' כל' ב, י קישות ופול כל' ג, ז (כח ע"ד, 61)

ת' כל' ח, יד (57:212) המקיים קלח כל' ג, ז (כט ע"א, 2)

מ' מע' ד, ה כוסבר שזרעה כל' ג, ז (כט ע"א, 5)

כל' כט ע"ד (16) אמר רבי כל' ד, א (כט ע"א, 52)

הש' מ' כל' ה, א כרם שחרב כל' ד, א (כט ע"א, 53)

הש' ת' כל' ד, א (1:213) אי זהו כל' ד, א (כט ע"א, 56)

מ' כל' ג, א מחול הכרם כל' ד, א (כט ע"ב, 1)

מ' כל' ג, ה לפיכך הזורע כל' ד, א (כט ע"ב, 4)
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כל' לא ע"ב ואתיא כיי כל' ד, ב (כט ע"ב, 10)

מ' כל' ד, ג בין שני כל' ד, ג (כט ע"ב, 14)

כל' כט ע"ג (16); כל'
כט ע"ד (26)

אין זנב כל' ד, ג (כט ע"ב, 16)

כל' ל ע"ד ולא מחול כל' ד, ג (כט ע"ב, 16)

ער' יט ע"ג; סוכה נב ע"א רבי שמעון כל' ד, ד (כט ע"ב, 27)

ער' יא ע"א נעץ ארבעה כל' ד, ד (כט ע"ב, 27)

מ' ער' א, ט מקיפין שלשה כל' ד, ד (כט ע"ב, 34)

הש' מ' ער' א, א לעניין שבת כל' ד, ד (כט ע"ב, 41)

כל' כט ע"ב (30) ר' יוחנן כל' ד, ד (כט ע"ב, 53)

ער' יט ע"ב ת' כל' ד, ו (11:218) נמצאת אומר כל' ד, ד (כט ע"ב, 54)

מ' ער' א, ו מקיפין בקנים כל' ד, ד (כט ע"ב, 62)

במדבר לד, ב ארץ כנען כל' ד, ו (כט ע"ג, 11)

הש' כל' ל ע"ג (8);
שבת יג ע"א

במורד לכסן כל' ד, ו (כט ע"ג, 12)

כל' כט ע"ד (27) רבי יוסי כל' ד, ו (כט ע"ג, 12)

כל' כט ע"ב (16); כל'
כט ע"ד (26)

אין זנב כל' ד, ו (כט ע"ג, 16)

מ' כל' ז, ד דרבי שמעון כל' ד, ז (כט ע"ג, 18)

כל' כח ע"א כמה דרבי כל' ד, ז (כט ע"ג, 21)

כל' ל ע"א (15); כל' ל
ע"ג (33)

אמר רבי כל' ד, ח (כט ע"ג, 24)

כל' ל ע"א (16) אמר רבי כל' ד, ח (כט ע"ג, 27)

בר' לו ע"א כל' ל ע"ב (56) רבי יעקב כל' ד, ט (כט ע"ג, 42)

כל' כט ע"א (52) אמר רבי כל' ה, א (כט ע"ד, 16)

מ' כל' ה, א עשר גפנים כל' ה, א (כט ע"ד, 21)

כל' כט ע"ב (16); כל'
כט ע"ג (16)

שאין זנב כל' ה, א (כט ע"ד, 26)

כל' כט ע"ג (12) דרבי יוסי כל' ה, א (כט ע"ד, 27)

מ' כל' ה, א עשר גפנים כל' ה, א (כט ע"ד, 34)

ת' כל' ג, ד (17:214) הכורת מכוון כל' ה, א (כט ע"ד, 35)

ת' כל' ג, ו (30:215) שורה החיצונה כל' ה, א (כט ע"ד, 39)

כל' כט ע"ד (48) אמר רבי כל' ה, א (כט ע"ד, 40)

מ' כל' ה, ב רואין את כל' ה, ב (כט ע"ד, 47)

כל' כט ע"ד (40) דאמר ר' כל' ה, ב (כט ע"ד, 48)

נזיר נז ע"ד שמעון בר כל' ה, ב (כט ע"ד, 50)

May 14, 2008 עמוד 6 מתוך 16



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
ב"ב קב ע"א ת' אה' טז, ב (39:613);

הש' מ' נזיר ט, ג
בשכונת קברות כל' ה, ב (כט ע"ד, 51)

כל' ל ע"ג (18) ת' כל' ד, י (38:220) שרשי פיאה כל' ה, ג (כט ע"ד, 62)

הש' כל' ל ע"ג (19) משלשה ועד כל' ה, ד (ל ע"א, 8)

ישעיה מב, כב ובבתי כלאים כל' ה, ד (ל ע"א, 9)

מ' כל' ה, ה הרי היא כל' ה, ה (ל ע"א, 13)

כל' כט ע"ג (24); כל' ל
ע"ג (33)

דר' לעזר כל' ה, ה (ל ע"א, 15)

כל' כט ע"ג (27) דר' לעזר כל' ה, ה (ל ע"א, 16)

ת' כל' ג, יב (47:216) בעל הבית כל' ה, ו (ל ע"א, 19)

מ' כל' ז, ד אין אדם כל' ה, ו (ל ע"א, 21)

ערלה סא ע"ב דבי רבי כל' ה, ו (ל ע"א, 24)

ת' כל' ג, יב (45:216) רבי שמעון בן כל' ה, ז (ל ע"א, 29)

מ' כל' ה, ז אם עשבים כל' ה, ז (ל ע"א, 32)

מ' כל' ה, ז אם אביב כל' ה, ז (ל ע"א, 33)

מ' כל' ה, ז אם הביאה כל' ה, ז (ל ע"א, 33)

מ' כל' ה, ז אם עשבים כל' ה, ז (ל ע"א, 34)

מ' תמ' ז, ה הערלה וכלאי כל' ה, ז (ל ע"א, 35)

ערלה ס ע"ד (24) גדל מתוך כל' ה, ז (ל ע"א, 40)

נד' נז ע"ב שבי' לו ע"ד; תר' מה
ע"א; נד' לט ע"ד

דאמר ר' כל' ה, ז (ל ע"א, 41)

שבת קמד ע"ב; ב"ב
קנו ע"ב

כל' כו ע"ד א"ר אבהו כל' ה, ח (ל ע"א, 43)

ער' לד ע"ב ת' כל' ג, טו (55:217) הקני' והאגין כל' ה, ח (ל ע"א, 44)

ת' כל' ג, יד (53:216) השיפה והחיטין כל' ה, ח (ל ע"א, 45)

בר' י ע"ב והתני רבי כל' ה, ח (ל ע"א, 46)

בר' לו ע"א כל' לא ע"ג (51); מע'
נא ע"ג

ת' כל' ג, יז (60:217) הצלף בית כל' ה, ח (ל ע"א, 49)

ת' כל' ג, טו (56:217) את שהוא כל' ה, ח (ל ע"א, 51)

הש' מ' כל' ד, ה משום כרם כל' ו, א (ל ע"ב, 27)

כל' כט ע"ב רבי שמעון כל' ו, א (ל ע"ב, 28)

הש' כל' כח ע"ד (57) מהו ליזרע כל' ו, א (ל ע"ב, 31)

מ' כל' ו, א דרבי יוחנן כל' ו, א (ל ע"ב, 36)

מ' עד' ב, ד על גנה כל' ו, א (ל ע"ב, 44)

מ' כל' ו, ז רבי יוסי כל' ו, א (ל ע"ב, 51)

כל' כט ע"ג (42) רבי יעקב כל' ו, א (ל ע"ב, 56)

שבי' לג ע"ג רבי שמואל כל' ו, ב (ל ע"ב, 59)
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מ' שבת י, ג הזורק ד' כל' ו, ב (ל ע"ג, 7)

שבת יג ע"א; הש' כל'
כט ע"ג (12)

רב חסדא כל' ו, ב (ל ע"ג, 8)

שבת ז ע"ב; שבת
צט ע"ב; שבת ק ע"א

ואין סופה כל' ו, ב (ל ע"ג, 8)

ת' כל' ג, ט (33:215) שתי גינות כל' ו, ב (ל ע"ג, 13)

ת' כל' ג, ט (35:215) העליונה עשויה כל' ו, ב (ל ע"ג, 16)

כל' כט ע"ד (62) ת' כל' ד, י (38:220) שרשי פיאה כל' ו, ב (ל ע"ג, 18)

הש' כל' ל ע"א (8) משלשה ועד כל' ו, ג (ל ע"ג, 19)

ת' כל' ד, ז (27:219) ר' שמעון כל' ו, ג (ל ע"ג, 24)

ת' כל' ד, ז (24:219) ואין אדם כל' ו, ד (ל ע"ג, 27)

מנ' לז ע"ב מ' כלים כו, ד כל חמתות כל' ו, ד (ל ע"ג, 27)

פס' ל ע"ב (54); תע'
סח ע"ב (26)

אית תניי כל' ו, ד (ל ע"ג, 29)

כל' כט ע"ג (24); כל' ל
ע"א

דרבי זעירא כל' ו, ה (ל ע"ג, 33)

הש' ת' כל' ד, ט
(30:219)

ועוד טפח כל' ו, ה (ל ע"ג, 35)

מ' מנ' ז, ב עשרת קבין כל' ו, ה (ל ע"ג, 37)

מ' תר' ד, ז רבי יוסי כל' ו, ה (ל ע"ג, 38)

ער' כ ע"ב מ' ער' ב, ה אמר רבי כל' ו, ה (ל ע"ג, 40)

הש' מ' כל' ז, ד חלוקין עליו כל' ו, ה (ל ע"ג, 49)

הש' מ' כל' ה, ד תמן כל' ו, ו (ל ע"ג, 53)

ב"ב יט ע"ב הא מן כל' ז, א (ל ע"ד, 29)

מ' כל' ו, א דרבי עקיבה כל' ז, א (ל ע"ד, 31)

מ' ב"ב ב, א מרחיקין את כל' ז, א (ל ע"ד, 33)

ב"ב יט ע"א תמן את כל' ז, א (ל ע"ד, 35)

מ' ב"ב ב, א מי רגלים כל' ז, א (ל ע"ד, 38)

מ' כל' ז, ב המבריך שלשה כל' ז, א (ל ע"ד, 44)

כל' כז ע"ד אמר רבי כל' ז, ב (ל ע"ד, 46)

כל' כט ע"ב אין לו כל' ז, ג (ל ע"ד, 56)

הש' כל' לא ע"ב (29) עיקר הכרם כל' ז, ג (ל ע"ד, 60)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ז, ד (ל ע"ד, 60)

גטין מז ע"א דמאי כד ע"ד דרבי מאיר כל' ז, ד (ל ע"ד, 61)

ע"ז מב ע"ד הנעבד אית כל' ז, ד (ל ע"ד, 64)

הש' כל' ל ע"ד (62) רבי מאיר כל' ז, ד (לא ע"א, 2)

הש' מ' כל' ז, ד רבי יוסה כל' ז, ד (לא ע"א, 3)
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מ' כל' ז, ד המסכך את כל' ז, ד (לא ע"א, 6)

הש' ב"ק ק ע"א חד בר כל' ז, ד (לא ע"א, 8)

ב"ק צט ע"ב ת' ב"ק י, י (18:367) המראה דינר כל' ז, ד (לא ע"א, 9)

כל' ל ע"א (42) האוסר אינו כל' ז, ד (לא ע"א, 15)

מ' כל' ז, ד במסכך את כל' ז, ד (לא ע"א, 15)

מ' כל' ז, ה אמר רבי כל' ז, ד (לא ע"א, 18)

ערלה סא ע"א; ב"ק ז
ע"ג

ויש קרקע כל' ז, ה (לא ע"א, 25)

פאה יז ע"א שאין קרקע כל' ז, ה (לא ע"א, 25)

ת' כל' ד, י (37:220) רבי עקיבה כל' ז, ה (לא ע"א, 26)

הש' ת' כל' ד, יב
(44:221); ס"ד רל

(263)

משתשריש כל' ז, ה (לא ע"א, 27)

כל' ל ע"א (34) לרבי יוחנן כל' ז, ה (לא ע"א, 28)

כל' ל ע"א (32) לרבי הושעיא כל' ז, ה (לא ע"א, 28)

דברים כב, ט ותבואת הכרם כל' ז, ה (לא ע"א, 29)

שבת צה ע"א ת' כל' ד, יג (48:221) אין בין כל' ז, ו (לא ע"א, 30)

שבת יב ע"ד אית חורנין כל' ז, ו (לא ע"א, 31)

מ' כל' ז, ז עציץ נקוב כל' ז, ו (לא ע"א, 31)

מ' שבת י, ו התולש מעציץ כל' ז, ו (לא ע"א, 32)

מ' עוק' ב, י עציץ נקוב כל' ז, ו (לא ע"א, 33)

מע' נא ע"ד; שבת יב
ע"ד

רבי יוסי כל' ז, ו (לא ע"א, 34)

ויקרא יא, לז וכי יפול כל' ז, ו (לא ע"א, 35)

ת' דמאי ה, כה
(106:93)

עציץ שאינו כל' ז, ו (לא ע"א, 36)

הש' מ' סוכה א, ד דלעת כל' ז, ו (לא ע"א, 38)

כל' לא ע"א (15) תפלוגתא דרבי כל' ז, ו (לא ע"א, 42)

מ"ק ב ע"ב ס"ד רל (262); הש' ספ'
פט ע"ב

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 7)

דברים כב, ט וכרם כל' ח, א (לא ע"ב, 8)

כל' לא ע"ב (36) ת' כל' א, טו (38:205) כרבי עקיבה כל' ח, א (לא ע"ב, 9)

מכות כא ע"ב הש' ת' כל' א, טו
(36:205)

המחפה בכלאי' כל' ח, א (לא ע"ב, 11)

הש' ס"ד רל (1:263) מניין שהוא כל' ח, א (לא ע"ב, 11)

דברים כב, ט פן תקדש כל' ח, א (לא ע"ב, 12)

דברים ז, כה פן תוקדש כל' ח, א (לא ע"ב, 12)

דברים כב, ט פן תקדש כל' ח, א (לא ע"ב, 14)
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דברים כג, יח ולא יהיה כל' ח, א (לא ע"ב, 14)

קד' נו ע"ב ערלה סב ע"ד; פס' כח
ע"ג

דאמר רבי כל' ח, א (לא ע"ב, 16)

דברים כב, ט פן תקדש כל' ח, א (לא ע"ב, 16)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 16)

בר' כב ע"א בר' ו ע"ג (44) מלמד שאינו כל' ח, א (לא ע"ב, 17)

כל' לא ע"ב (26) על דעתיה כל' ח, א (לא ע"ב, 18)

ויקרא יט, יט שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 18)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 19)

ויקרא יט, יט שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 20)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 21)

הש' יב' יא ע"ד (42) להתרייה כל' ח, א (לא ע"ב, 21)

ויקרא יט, יט שדך כל' ח, א (לא ע"ב, 21)

דברים כב, ט כרמך כל' ח, א (לא ע"ב, 22)

הש' כל' כז ע"ב (53) בשעשה גדר כל' ח, א (לא ע"ב, 23)

כל' כט ע"ב ואתיא כדאמר כל' ח, א (לא ע"ב, 25)

כל' לא ע"ב (18) על דעתיה כל' ח, א (לא ע"ב, 26)

ויקרא יט, יט שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 27)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 27)

פאה טז ע"ג דא"ר זעירא כל' ח, א (לא ע"ב, 28)

דברים כב, ט לא תזרע כל' ח, א (לא ע"ב, 28)

הש' כל' ל ע"ד (60) עיקר כרמך כל' ח, א (לא ע"ב, 29)

ויקרא יא, לז על כל כל' ח, א (לא ע"ב, 32)

מ' מכות ג, ט כלאי' בכרם כל' ח, א (לא ע"ב, 33)

יב' ב ע"ג; סוטה יח
ע"ב; קד' סד ע"א; ב"ב

יז ע"א

והוה רבי כל' ח, א (לא ע"ב, 34)

ישעיה מו, ו הזלים זהב כל' ח, א (לא ע"ב, 34)

משלי ג, כא בני אל כל' ח, א (לא ע"ב, 34)

משלי ט, ט תן לחכם כל' ח, א (לא ע"ב, 35)

משלי א, ה ישמע חכם כל' ח, א (לא ע"ב, 35)

כל' לא ע"ב (9) ת' כל' א, טו (38:205) דרבי עקיבה כל' ח, א (לא ע"ב, 36)

הש' ת' כל' א, טו
(38:205)

אמר רבי כל' ח, א (לא ע"ב, 37)

מ' מכות ג, ט שביעית כל' ח, א (לא ע"ב, 38)

מ"ק ג ע"א שבת ט ע"ד; סנ' כד ע"ג דר' לעזר אמ' כל' ח, א (לא ע"ב, 39)
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ויקרא כה, ב ושבתה הארץ כל' ח, א (לא ע"ב, 41)

ויקרא כה, ד שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 41)

ויקרא כה, ג שש שני' כל' ח, א (לא ע"ב, 50)

ויקרא כה, ג ושש שני' כל' ח, א (לא ע"ב, 50)

ויקרא כה, ב ושבתה הארץ כל' ח, א (לא ע"ב, 52)

מ"ק ג ע"ב יכול יהו כל' ח, א (לא ע"ב, 53)

ויקרא כה, ג שש שנים כל' ח, א (לא ע"ב, 55)

ויקרא כה, ד שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 56)

ויקרא כה, ג שש שנים כל' ח, א (לא ע"ב, 57)

ויקרא כה, ד שדך לא כל' ח, א (לא ע"ב, 58)

ס"ד ע (133) דברים יב, יג השמר כל' ח, א (לא ע"ב, 59)

דברים יב, יד שם תעלה כל' ח, א (לא ע"ב, 59)

שבת י ע"א; סנ' כד ע"ד רבי זעירא כל' ח, א (לא ע"ב, 62)

הש' ויקרא כה, ד יצאת זמירה כל' ח, א (לא ע"ג, 2)

ספ' פט ע"ב יכול לא כל' ח, ב (לא ע"ג, 5)

ויקרא יט, יט בהמתך לא כל' ח, ב (לא ע"ג, 5)

ת' כל' ה, ו (12:222) איסי בן כל' ח, ב (לא ע"ג, 8)

שמ"ב יג, כט וירכיבו איש כל' ח, ב (לא ע"ג, 10)

מל"א א, לג והרכבתם את כל' ח, ב (לא ע"ג, 11)

הש' פס' נד ע"א ביריה מששת כל' ח, ב (לא ע"ג, 12)

ב"מ צ ע"ב; סנ' סה
ע"ב

המנהיג קולו כל' ח, ב (לא ע"ג, 13)

הש' קד' כב ע"ב קד' ס ע"א ותני כן כל' ח, ב (לא ע"ג, 13)

ת' שבת יז, יב (25:82) היתה עומדת כל' ח, ב (לא ע"ג, 14)

ת' ב"ק ט, כו (21:365);
מדר"י 3:279

טיפח כנגד כל' ח, ב (לא ע"ג, 16)

קד' כד ע"ב ת' ב"ק ט, כו (21:365);
מדר"י 3:279

בראשונ' לא כל' ח, ב (לא ע"ג, 19)

בראשית מא, מג וירכב אותו כל' ח, ב (לא ע"ג, 20)

שמות יד, ז ושלישים על כל' ח, ב (לא ע"ג, 21)

ת' כל' ה, ד (8:222) רבי מאיר כל' ח, ג (לא ע"ג, 22)

שבת ז ע"ב אית תניי כל' ח, ג (לא ע"ג, 31)

דניאל יא, מג לובים וכושים כל' ח, ג (לא ע"ג, 32)

ת' כל' ה, ה (12:222) דברי חכמים כל' ח, ג (לא ע"ג, 37)

בר' יב ע"ב; ב"ר 494 ואלו הן כל' ח, ג (לא ע"ג, 37)
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נדה לא ע"א הלובן מן כל' ח, ג (לא ע"ג, 40)

פאה טו ע"ג ושלשתן שותפין כל' ח, ג (לא ע"ג, 42)

קד' ל ע"ג אסתר ח, י בני הרמכים כל' ח, ה (לא ע"ג, 47)

במדבר יט, טז וכל אשר כל' ח, ה (לא ע"ג, 49)

ת' כל' ה, ח (22:223) הירורות והנעמית כל' ח, ה (לא ע"ג, 50)

כל' ל ע"א (49) ת' כל' ג, יז (60:217) הצלף באילן כל' ח, ה (לא ע"ג, 51)

הש' ת' כלים ב"ק ב, א
(22:570)

כלי חרס כל' ח, ה (לא ע"ג, 51)

בר' לו ע"א מ' שבי' ב, ח פול המצרי כל' ח, ה (לא ע"ג, 52)

הש' ת' ביכ' ב, ג
(6:289)

ואנדרוגינס באדם כל' ח, ה (לא ע"ג, 53)

הש' מ' ביכ' ב, חיא כוי בחיה כל' ח, ה (לא ע"ג, 53)

מ' מדות ד, ז ואמה טריקסין כל' ח, ה (לא ע"ג, 53)

יומא מב ע"ב מהו ואמה כל' ח, ה (לא ע"ג, 54)

מל"א ו, יז וארבעים באמה כל' ח, ה (לא ע"ג, 55)

יומא נא ע"ב דה"ב ג, ח ויעש את כל' ח, ה (לא ע"ג, 56)

מל"א ו, כ עשרים אמה כל' ח, ה (לא ע"ג, 57)

הש' ת' כל' א, ח
(19:204)

שור עם כל' ח, ו (לא ע"ג, 59)

ב"ק ה ע"א רבי בא כל' ח, ו (לא ע"ג, 61)

פאה יז ע"ד (48) תנה רבי כל' ח, ו (לא ע"ג, 62)

ב"ק נה ע"א; בכ' ח
ע"א

ס"ד רלא (264) דברים כב, י לא תחרוש כל' ח, ו (לא ע"ד, 1)

ספ' פט ע"ב; ס"ד רלא
(265)

דברים כב, יא לא תלבש כל' ט, א (לא ע"ד, 38)

ויקרא יט, יט לא יעלה כל' ט, א (לא ע"ד, 40)

יב' ד ע"ב ויקרא יט, יט לא יעלה כל' ט, א (לא ע"ד, 43)

הש' ת' כל' ה, יג
(31:224)

שאם היה כל' ט, א (לא ע"ד, 43)

דברים כב, יא צמר ופשתים כל' ט, א (לא ע"ד, 45)

כל' לב ע"א (1) מה צמר כל' ט, א (לא ע"ד, 45)

פד"כ 9:21; פד"כ ו
(116); פס"ר טז (פג
ע"א); מד"מ יג, כה
(74); תנ"ו תשא ה

(304)

אמר רבי כל' ט, א (לא ע"ד, 47)

מל"ב ג, ד ומישע מלך כל' ט, א (לא ע"ד, 47)

מל"ב ג, ד והשיב למלך כל' ט, א (לא ע"ד, 48)

שבת כו ע"ב ספ' סח ע"ב ויקרא יג, מד בבגד צמר כל' ט, א (לא ע"ד, 50)

ויקרא יג, מד בגד צמר כל' ט, א (לא ע"ד, 51)
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ויקרא יג, מח לפשתים ולצמר כל' ט, א (לא ע"ד, 53)

הש' ער' כ ע"ג (54);
שבו' לב ע"ג (63)

תנינ' תרין כל' ט, א (לא ע"ד, 53)

מ' כל' ט, א אין אסור כל' ט, א (לא ע"ד, 54)

מ' כל' ט, א אין מטמא כל' ט, א (לא ע"ד, 55)

ויקרא יג, מז צמר (1) כל' ט, א (לא ע"ד, 57)

ויקרא יג, מח צמר (2) כל' ט, א (לא ע"ד, 57)

ויקרא טז, ד כתונת בד כל' ט, א (לא ע"ד, 58)

הש' זב' יח ע"ב בד שהוא כל' ט, א (לא ע"ד, 59)

יחזקאל מד, יז ולא יעלה כל' ט, א (לא ע"ד, 59)

שמות לט, כחכט ואת המצנפת כל' ט, א (לא ע"ד, 61)

יחזקאל מד, יח פארי פשתים כל' ט, א (לא ע"ד, 63)

שבת ד ע"ד (46) את דרש כל' ט, א (לא ע"ד, 64)

שמות לט, כט שש כל' ט, א (לא ע"ד, 64)

שמות לט, כח משש כל' ט, א (לא ע"ד, 64)

שמות לט, כח מפארי (1) כל' ט, א (לא ע"ד, 64)

יחזקאל מד, יח מפארי (2) כל' ט, א (לא ע"ד, 64)

כל' לא ע"ד (45) מה צמר כל' ט, א (לב ע"א, 1)

שבת ד ע"ג והכלך אגבין כל' ט, ב (לב ע"א, 13)

שבת כ ע"ב אמר רבן כל' ט, ב (לב ע"א, 13)

שבת סד ע"ב כל שהוא כל' ט, ב (לב ע"א, 14)

ת' כל' ה, כד (50:225) פשתן שצבעה כל' ט, ב (לב ע"א, 15)

ת' ע"ז ו, ד (25:469) נתפזרו מעותיו כל' ט, ב (לב ע"א, 17)

ת' ע"ז ו, ו (29:469) פרצופות שהן כל' ט, ב (לב ע"א, 19)

מ' חו' ב, ט אין שוחטין כל' ט, ב (לב ע"א, 20)

מ' שבת כב, ד הגיע לחצר כל' ט, ב (לב ע"א, 22)

ע"ז יב ע"א מ' ער' ח, י ביב שהוא כל' ט, ב (לב ע"א, 23)

ת' ער' ו, כב (65:123) אם היתה כל' ט, ב (לב ע"א, 24)

בר' יט ע"ב הרי שהיה כל' ט, ב (לב ע"א, 28)

בר' ו ע"ב דאמר רבי כל' ט, ב (לב ע"א, 30)

בר' ו ע"א; מ"ק ח ע"ד;
נזיר נו ע"א

רבי יוסי כל' ט, ב (לב ע"א, 32)

זב' כ ע"ב ת' יומא א, טז (81:226) כהן שיצא כל' ט, ב (לב ע"א, 35)

ביצה יד ע"ב ויקרא יט, יט לא יעלה כל' ט, ב (לב ע"א, 36)

מ' כלים כד, יד שלש מטפחות כל' ט, ג (לב ע"א, 39)
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ת' כל' ה, טז (36:224) בלנרי נשי' כל' ט, ג (לב ע"א, 51)

מ"ק פב ע"א היא בלנרי כל' ט, ג (לב ע"א, 52)

שבת ל ע"א  כת' יב, ג (לד ע"ד, 62);
הש' אס"ר פת' א (א
ע"א, 8); פד"כ נספח

450

כתיב במתים כל' ט, ג (לב ע"א, 55)

תהלים פח, ו במתים חפשי כל' ט, ג (לב ע"א, 55)

כת' קג ע"א ב"ר 1284; תנ"ו ויחי ג
(147); תנ"ב ויחי ו

(215)

ר' ציוה כל' ט, ג (לב ע"א, 55)

מ' כת' יב, ג אלמנה שאמרה כל' ט, ג (לב ע"א, 58)

ת' כת' יא, ה דרה בבתים כל' ט, ג (לב ע"א, 60)

ו"ר תרב; שמ' ט, כג
(179); מד"ש ו, ב (64);
ק"ר ה, י (טו ע"ד); תנ"ו

אמור ב (449)

כסות היורדת כל' ט, ג (לב ע"ב, 2)

איוב לח, יד תתהפך כחומר כל' ט, ג (לב ע"ב, 3)

איוב לח, יד תתהפך כחומר כל' ט, ג (לב ע"ב, 4)

שבת קיד ע"א; נדה
כ ע"א

רבי יוחנן כל' ט, ג (לב ע"ב, 5)

ק"ר ט, ג (כד ע"ג); ק"ר
ז, יא (כ ע"ב)

ציפריא אמרין כל' ט, ג (לב ע"ב, 10)

ב"ר 1234 רבי הוה כל' ט, ג (לב ע"ב, 21)

בראשית מז, כח ויחי יעקב כל' ט, ג (לב ע"ב, 21)

ב"מ פה ע"א תלת עשרה כל' ט, ג (לב ע"ב, 23)

ב"ר 305; פד"כ 200 אמר רבי כל' ט, ג (לב ע"ב, 23)

תהלים קה, ט ורחמיו על כל' ט, ג (לב ע"ב, 27)

פס' לג ע"א דשרון גרמון כל' ט, ג (לב ע"ב, 28)

הש' כל' לב ע"ב (56) ארונו בא כל' ט, ג (לב ע"ב, 32)

ק"ר ט, י (כד ע"ב) רבי יוסי כל' ט, ג (לב ע"ב, 48)

מ"ק כה ע"א הש' כל' לב ע"ב (32) כד דמך כל' ט, ג (לב ע"ב, 56)

כת' קיא ע"א ב"ר 1239; ב"ר צו
(1198); פס"ר א (ב
ע"ב); תנ"ו ויחי ג

(146); תנ"ב ויחי ו
(214)

בראשית מז, ל ונשאתני ממצרים כל' ט, ג (לב ע"ג, 1)

הש' יומא עא ע"א תהלים קטז, ט אתהלך לפני כל' ט, ג (לב ע"ג, 4)

ב"ר 857 והלא אין כל' ט, ג (לב ע"ג, 4)

הש' כל' לב ע"ד (4);
קד' ס ע"ב (12)

צור וחברותי' כל' ט, ג (לב ע"ג, 4)

ישעיה מב, ב נותן נשמה כל' ט, ג (לב ע"ג, 6)

יחזקאל לז, יד והנחתי אתכם כל' ט, ג (לב ע"ג, 9)
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פד"כ יג (233); פס"ר א
(ב ע"א); איכ"ר פת' ה

(5)

ר' ברכיה כל' ט, ג (לב ע"ג, 9)

דברים כט, כב גפרית ומלח כל' ט, ג (לב ע"ג, 12)

יומא נד ע"א פד"כ 253; איכ"ר 39 ס"ע כז (124) תני בשם כל' ט, ג (לב ע"ג, 14)

דניאל ט, כז והגביר לברית כל' ט, ג (לב ע"ג, 15)

ירמיה כ, ו ואתה פשחור כל' ט, ג (לב ע"ג, 16)

ב"ר 1240; פס"ר א (ג
ע"א)

ר' אבא כל' ט, ג (לב ע"ג, 17)

ב"ר 2:1286; ק"ר ג, ב
(ט ע"א)

רבי יונה כל' ט, ג (לב ע"ג, 20)

סוכה נג ע"א ריגליי דבר כל' ט, ג (לב ע"ג, 20)

מל"א כב, כ ויאמר מי כל' ט, ג (לב ע"ג, 21)

הש' בר' נו ע"א הגלות מכפרת כל' ט, ג (לב ע"ג, 29)

הש' ת' מג' ב, ה באסיא כל' ט, ג (לב ע"ג, 32)

תהלים כד, ב כי הוא כל' ט, ג (לב ע"ג, 33)

ב"ב עד ע"ב שבעה ימים כל' ט, ג (לב ע"ג, 34)

ו"ר כב, ד (תקיא);
מת"ה כד, ו (206); ק"ר

ה, ח (טו ע"ג); במ"ר
יט, כו (פב ע"ב); תנ"ו
חוקת כא (574); תנ"ב

חוקת נ (128)

כתיב הנשקפה כל' ט, ג (לב ע"ג, 36)

במדבר כא, כ הנשקפה על כל' ט, ג (לב ע"ג, 37)

הש' שבת לה ע"א ו"ר כב, ד (תקיא) אמר רבי כל' ט, ג (לב ע"ג, 37)

ב"ר 1240 רבי בר כל' ט, ג (לב ע"ג, 40)

ירמיה ב, ז ונחלתי שמתם כל' ט, ג (לב ע"ג, 42)

ירמיה ב, ז ותבואו ותטמאו כל' ט, ג (לב ע"ג, 42)

דברים לב, מג וכפר אדמתו כל' ט, ג (לב ע"ד, 1)

הש' כל' לב ע"ג (4);
קד' ס ע"ב (12)

צור וחברותיה כל' ט, ה (לב ע"ד, 4)

מ' כל' א, ח אין אסור כל' ט, ו (לב ע"ד, 18)

מ' כל' א, ט פיף של כל' ט, ו (לב ע"ד, 20)

מ' כל' א, ט הלבדין אסורין כל' ט, ו (לב ע"ד, 22)

בר' ל ע"ב; יב' מ
ע"א

שבת י ע"ג (35); כת'
כט ע"ד (1)

צא וקרא כל' ט, ז (לב ע"ד, 25)

מ' כל' א, י עשה שני כל' ט, ז (לב ע"ד, 26)

מ' כל' א, י רבי יהודה כל' ט, ז (לב ע"ד, 26)

ת' כלים ב"מ ט, ה
(10:588)

חוט שהשחילו כל' ט, ז (לב ע"ד, 27)

שבת עה ע"א הממתיח צדדיו כל' ט, ז (לב ע"ד, 30)
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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
שבת יד ע"א אמר רבי כל' ט, ז (לב ע"ד, 31)

מ' שבת יג, א רבי ליעזר כל' ט, ז (לב ע"ד, 32)

ת' כל' ה, כו (54:225) אוהלים אין כל' ט, ז (לב ע"ד, 36)
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