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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
ויקרא כז, ל קדושה מע"ש א, א (נב ע"ב, 40)

דברים יד, כד ברכה מע"ש א, א (נב ע"ב, 41)

ת' מע"ש א, א (4:243) כיצד אין מע"ש א, א (נב ע"ב, 42)

הש' מע"ש נב ע"ב (51);
נב ע"ד (35); נד ע"ד

(64); נו ע"ב (9); חלה נז
ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח רבי מאיר מע"ש א, א (נב ע"ב, 43)

הש' מע"ש נב ע"ב (51);
נב ע"ג (29); נב ע"ד
(35); נד ע"ד (64); נו
ע"ב (1, 10); חלה נז

ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי יודה מע"ש א, א (נב ע"ב, 43)

הש' דברים יד, כג טעון מחיצה מע"ש א, א (נב ע"ב, 46)

הש' מ' ביכ' ב, ב טעונין מחיצה מע"ש א, א (נב ע"ב, 47)

הש' מ' ביכ' ג, יב ומותר למוכרן מע"ש א, א (נב ע"ב, 47)

הש' שבי' ח, ז ומותר למוכרה מע"ש א, א (נב ע"ב, 49)

הש' מע"ש נב ע"ב (43);
נב ע"ד (35); נד ע"ד

(64); נו ע"ב (9); חלה נז
ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח רבי מאיר מע"ש א, א (נב ע"ב, 51)

הש' מע"ש נב ע"ב (43);
נב ע"ג (29); נב ע"ד
(35); נד ע"ד (64); נו
ע"ב (1, 10); חלה נז

ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי יודן מע"ש א, א (נב ע"ב, 51)

הש' שבי' ח, ד שאין פורעין מע"ש א, א (נב ע"ב, 52)

מ' מע"ש ד, ו משך הימנו מע"ש א, א (נב ע"ב, 54)

מ' קד' ב, ח מזיד קידש מע"ש א, א (נב ע"ב, 57)

מ' שבי' ח, ח אין לוקחין מע"ש א, א (נב ע"ב, 58)

שבי' לח ע"ב א"ר יוסי מע"ש א, א (נב ע"ב, 59)

כת' כט ע"ד מה בין מע"ש א, א (נב ע"ב, 60)

מע"ש נב ע"ג (14) ת' מע"ש א, ב (5:243) כיצד אין מע"ש א, א (נב ע"ב, 63)

מע"ש נב ע"ג (14) ת' מע"ש א, ב (7:243) ולא מרהינין מע"ש א, א (נב ע"ג, 1)

ת' מע"ש ג, ט (28:259) האוכל מעשר מע"ש א, א (נב ע"ג, 2)

ת' מע"ש ג, י (30:259) ואם היו מע"ש א, א (נב ע"ג, 4)

ר"ה י ע"ב מ' שבי' ב, ו אין נוטעין מע"ש א, א (נב ע"ג, 8)

שבי' לג ע"ד לא עקר מע"ש א, א (נב ע"ג, 9)

מע"ש נב ע"ב (63) ת' מע"ש א, א (5:243) אין ממשכנין מע"ש א, א (נב ע"ג, 14)
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מע"ש נב ע"ג (1) ת' מע"ש א, ב (7:243) ולא מרהינין מע"ש א, א (נב ע"ג, 14)

שבת כב ע"ב ת' מע"ש א, א (2:243) ולא שוקלין מע"ש א, א (נב ע"ג, 15)

ת' מע"ש א, ב (7:243) לא יאמר מע"ש א, א (נב ע"ג, 18)

מע' מט ע"ג (22); מע"ש
נה ע"א (8)

הש' מ' בכ' ח, י דו רבי מע"ש א, א (נב ע"ג, 24)

ת' בכ' ג, יד (36:537) היה אומר מע"ש א, א (נב ע"ג, 25)

הש' מ' בכ' ה, א הבכור נמכר מע"ש א, א (נב ע"ג, 26)

הש' מ' מע"ש א, ב אינו נמכר מע"ש א, א (נב ע"ג, 28)

הש' מע"ש נב ע"ב (43,
51); נב ע"ד (35); נד
ע"ד (64); נו ע"ב (1,
10); חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כר' יודה מע"ש א, א (נב ע"ג, 29)

ספ' קטו ע"ד בין חי מע"ש א, ב (נב ע"ג, 32)

מ' מע"ש א, ב הבכור מוכרין מע"ש א, ב (נב ע"ג, 33)

הש' בכ' לב ע"א נאמר כאן מע"ש א, ב (נב ע"ג, 34)

ויקרא כז, לג לא יגאל מע"ש א, ב (נב ע"ג, 34)

ויקרא כז, כח לא ימכר מע"ש א, ב (נב ע"ג, 34)

במדבר יח, יז לא תפדה מע"ש א, ב (נב ע"ג, 37)

הש' ת' קד' ד, ו
(17:290)

אין מקדשין מע"ש א, ב (נב ע"ג, 38)

דברים יד, כד ברכה מע"ש א, ב (נב ע"ג, 39)

הש' מע"ש נב ע"ג (34) מחרמי כהני' מע"ש א, ב (נב ע"ג, 40)

הש' מע"ש נב ע"ג (39) דאמר רבי מע"ש א, ב (נב ע"ג, 42)

דברים יד, כד ברכה מע"ש א, ב (נב ע"ג, 43)

קד' סב ע"ד רבי יודה מע"ש א, ב (נב ע"ג, 49)

ב"ק יב ע"ב מ' קד' ב, ח המקדש בחלקו מע"ש א, ב (נב ע"ג, 50)

הש' מ' מע"ש א, ב מקדשין בו מע"ש א, ב (נב ע"ג, 52)

הש' מ' מע"ש א, ב אין מקדשין מע"ש א, ב (נב ע"ג, 53)

במדבר יח, יח ובשרם יהיה לך מע"ש א, ב (נב ע"ג, 58)

במדבר יח, יח יהיה לך מע"ש א, ב (נב ע"ג, 58)

במדבר יח, יח יהיה לך מע"ש א, ב (נב ע"ג, 59)

הש' ס"ב קיח (141) שיהא נאכל מע"ש א, ב (נב ע"ג, 60)

ב"מ מז ע"ב מ' עד' ג, ב; הש' ת'
מע"ש א, ד (11:243)

מחללין מעשר מע"ש א, ב (נב ע"ג, 60)

ס"ד קז (167) דברים יד, כה וצרת הכסף מע"ש א, ב (נב ע"ג, 61)

הש' ב"ק צז ע"ב במטבע של מע"ש א, ב (נב ע"ד, 6)
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ת' מע"ש א, ה (13:244) מטבע שמרד מע"ש א, ב (נב ע"ד, 7)

ב"ק צז ע"ב ת' מע"ש א, ו (16:244) אין מחללין מע"ש א, ב (נב ע"ד, 10)

תהלים מח, ג יפה נוף מע"ש א, ב (נב ע"ד, 14)

ב"ק צח ע"א ת' מע"ש א, ו (19:244) אם היו מע"ש א, ב (נב ע"ד, 15)

דברים יד, כה וצרת הכסף מע"ש א, ב (נב ע"ד, 16)

ער' כז ע"ב ס"ד קז (168) בן בגבג מע"ש א, ג (נב ע"ד, 18)

דברים יד, כו ונתת הכסף מע"ש א, ג (נב ע"ד, 18)

מ' מע"ש א, ג כדי יין מע"ש א, ג (נב ע"ד, 22)

ת' מע"ש א, י (32:245) חותל של מע"ש א, ג (נב ע"ד, 25)

מע' נב ע"א (1) מ' חולין א, ז התמד עד מע"ש א, ג (נב ע"ד, 27)

חו' כה ע"ב מתני' דרבי מע"ש א, ג (נב ע"ד, 29)

מ' מע' ה, ו המתמד ונתן מע"ש א, ג (נב ע"ד, 29)

מע' נא ע"ד (63) אמר רבי מע"ש א, ג (נב ע"ד, 30)

חו' פב ע"א לא קנה מע"ש א, ג (נב ע"ד, 32)

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

ע"ב (9); חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי מאיר מע"ש א, ג (נב ע"ד, 35)

הש' מע"ש נב ע"ב (43,
51); נב ע"ג (29); נד
ע"ד (64); נו ע"ב (1,
10); חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי יהודה מע"ש א, ג (נב ע"ד, 35)

מ' מנ' ז, ה לא יביא מע"ש א, ג (נב ע"ד, 44)

ת' מע"ש א, ט (24:245) בראשונה היו מע"ש א, ג (נב ע"ד, 49)

סוכה מ ע"ב ת' שבי' ז, ח (15:196) אחד שביעית מע"ש א, ג (נב ע"ד, 51)

מע"ש נב ע"ד (49) והאמר בשם מע"ש א, ג (נב ע"ד, 56)

מ' מע"ש א, ז אין לוקחין מע"ש א, ד (נב ע"ד, 58)

קד' נו ע"א כאן כשהמוכר מע"ש א, ד (נב ע"ד, 61)

מע"ש נג ע"א (19) דא"ר יוסי מע"ש א, ד (נב ע"ד, 61)

ער' כ ע"ג ר' ישמעאל מע"ש א, ד (נב ע"ד, 63)

ער' כז ע"ב; נזיר
לה ע"ב; ב"ק נד
ע"ב; ב"ק סג ע"א

דברים יד, כו ונתת הכסף מע"ש א, ד (נב ע"ד, 63)

דברים יד, כו בבקר ובצאן מע"ש א, ד (נג ע"א, 1)

דברים יד, כו ובכל אשר מע"ש א, ד (נג ע"א, 1)

מ' מע"ש ג, ד מעות בירושלים מע"ש א, ד (נג ע"א, 8)

ת' מע"ש ג, טו (50:260) הרוצה לחלל מע"ש א, ד (נג ע"א, 13)

מ' מע"ש א, ה אין מקדש מע"ש א, ד (נג ע"א, 16)
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דברים יד, כה ונתת את הכסף מע"ש א, ד (נג ע"א, 17)

דברים יד, כו ונתת הכסף מע"ש א, ד (נג ע"א, 18)

מע"ש נב ע"ד (61) רבי יוסי מע"ש א, ד (נג ע"א, 19)

מ' מע"ש א, ז יאכל כנגדן מע"ש א, ד (נג ע"א, 20)

דברים יד, כו אכילה מע"ש ב, א (נג ע"ב, 2)

שבו' כב ע"ב יומא מה ע"א; שבו' לד
ע"ב

לשתייה שהשתייה מע"ש ב, א (נג ע"ב, 2)

ויקרא יז, יב על כן מע"ש ב, א (נג ע"ב, 4)

ת' טה' ב, ה (17:662) דם שקרש מע"ש ב, א (נג ע"ב, 5)

מנ' כא ע"א; חו' קכ
ע"א

ת' כר' ב, יט (2:565) המחה את מע"ש ב, א (נג ע"ב, 6)

דברים יד, כו ונתת הכסף מע"ש ב, א (נג ע"ב, 8)

שבו' כג ע"א שמע לה מע"ש ב, א (נג ע"ב, 11)

מ' שבו' ג, א שבועה שלא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 11)

מ' שבו' ג, א שבועה שלא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 13)

מ' שבו' ג, ד שבועה שלא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 15)

כר' יח ע"ב מ' יומא ח, ג אכל ושתה מע"ש ב, א (נג ע"ב, 19)

דברים כו, יד לא אכלתי מע"ש ב, א (נג ע"ב, 20)

הש' שבו' כב ע"ב מן הדא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 22)

דברים יב, יז לא תוכל מע"ש ב, א (נג ע"ב, 23)

מכות יט ע"ב הש' מ' מכות ג, ג אין לוקין מע"ש ב, א (נג ע"ב, 25)

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

שבת יב ע"א; יומא מד
ע"ד; תע' סד ע"ג

כהדא דתני מע"ש ב, א (נג ע"ב, 27)

הש' מ' יומא ח, א ביום הכיפורים מע"ש ב, א (נג ע"ב, 28)

הש' מ' תע' א, ה בתענית ציבור מע"ש ב, א (נג ע"ב, 29)

הש' מ' תר' ו, א לא לעונש מע"ש ב, א (נג ע"ב, 30)

נדה לב ע"א ספ' צח ע"א ויקרא כב, טו לא יחללו מע"ש ב, א (נג ע"ב, 31)

הש' ת' תר' ז, ג
(12:142)

מצטרף מע"ש ב, א (נג ע"ב, 33)

מע"ש נו ע"ג (40) מניין שהוא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 33)

דברים כו, יד לא נתתי מע"ש ב, א (נג ע"ב, 34)

שבי' לח ע"א ת' תר' ט, י (46:158) כיצד לוכל מע"ש ב, א (נג ע"ב, 36)

בר' לו ע"א החושש בגרונו מע"ש ב, א (נג ע"ב, 41)

ת' תר' ט, יד (54:159) החושש את מע"ש ב, א (נג ע"ב, 43)
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הש' ת' תר' ט, ז

(29:157)
זה דרכו מע"ש ב, א (נג ע"ב, 45)

שבת ח ע"ג; שבת יד ע"ג שמעון בר מע"ש ב, א (נג ע"ב, 47)

ת' שבת יב, יג (41:54) מדיחה היא מע"ש ב, א (נג ע"ב, 55)

הש' ת' תר' ט, טו
(58:159)

בתרומה אסור מע"ש ב, א (נג ע"ב, 55)

תר' מז ע"א אמר רב מע"ש ב, א (נג ע"ב, 57)

מ' תר' י, א רבי יודה מע"ש ב, א (נג ע"ב, 58)

חו' צז ע"ב תר' מז ע"א; ערלה סא
ע"ב

דאמר רבי מע"ש ב, א (נג ע"ב, 59)

הש' ת' תר' ט, ב
(10:155)

כל האיסורין מע"ש ב, א (נג ע"ב, 59)

מ' מע"ש ב, א עיסה של מע"ש ב, א (נג ע"ב, 64)

מ' מע"ש ב, א דגים שנתבשלו מע"ש ב, א (נג ע"ג, 1)

מ' ביצה ה, ד האשה ששאלה מע"ש ב, א (נג ע"ג, 5)

ביצה סג ע"ב אמר רבי מע"ש ב, א (נג ע"ג, 6)

הש' ביצה לח ע"ב תחומין עשו מע"ש ב, א (נג ע"ג, 7)

ת' מע"ש א, טז
(56:247)

תבשיל של מע"ש ב, א (נג ע"ג, 9)

ת' מע"ש א, טז
(57:247)

תבשיל של מע"ש ב, א (נג ע"ג, 10)

ת' תר' י, י (38:162) סך הוא מע"ש ב, ב (נג ע"ג, 14)

ת' מע"ש ב, א (3:248) בית שמאי מע"ש ב, ג (נג ע"ג, 17)

הש' ת' מע"ש א, ג
(3:248)

רבי מאיר מע"ש ב, ג (נג ע"ג, 18)

מע"ש נד ע"א כדי לעשות מע"ש ב, ד (נג ע"ג, 22)

פס' כט ע"א מ' תמ' ו, ה אין פודין מע"ש ב, ה (נג ע"ג, 26)

דמאי כז ע"ד; תר' מג ע"א רבי יוסי מע"ש ב, ו (נג ע"ג, 33)

מ' מע"ש ב, ה אם בלל מע"ש ב, ו (נג ע"ג, 35)

ת' מע"ש ב, ה (20:250) בן עזאי מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 37)

הש' מג' עב ע"ב (23) אמ' מה מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 37)

ב"מ נב ע"ב ב"מ ט ע"ד חזקיה אמר מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 40)

מ' מע"ש ב, ו בורר את מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 41)

מ' מע"ש ב, ו לא שיקיים מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 44)

הש' מ' דמאי א, ב מחללין מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 45)

מ' מע"ש ב, ו מחללין כסף מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 46)

ת' מע"ש ב, ז (32:250) ר' לעז' מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 49)
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הש' ב"מ מד ע"ב לא אמרו מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 55)

דברים יד, כה כסף מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 55)

מ' מע"ש ב, ח; מ' עד'
א, ט

הפורט סלע מע"ש ב, ז (נג ע"ג, 56)

דברים יד, כה כסף מע"ש ב, ח (נג ע"ג, 59)

ב"מ מה ע"א הש' מע"ש נד ע"ג (1) הש' ס"ד קז (368) כסף ראשון מע"ש ב, ח (נג ע"ג, 59)

קד' יא ע"ב; ב"מ
מה ע"א; בכ' נ ע"ב

מ' מע"ש ב, ח; מ' עד'
א, ט

הפורט סלע מע"ש ב, ח (נג ע"ג, 59)

דברים יד, כה כסף מע"ש ב, ח (נג ע"ג, 61)

סנ' יז ע"ב אלו הן מע"ש ב, י (נג ע"ד, 1)

ק"ר ט, ט (כד ע"א) עדה קדושה מע"ש ב, י (נג ע"ד, 2)

הש' מ' כלים ט, ו מיטמא בהיסט מע"ש ב, יא (נג ע"ד, 6)

שבי' לח ע"א מה בין מע"ש ג, א (נד ע"א, 1)

ע"ז סב ע"א מ' שבי' ח, ד האומר לפועל מע"ש ג, א (נד ע"א, 3)

מ' שבת כג, א שואל אדם מע"ש ג, א (נד ע"א, 8)

הש' שבת קמח ע"א מה בין מע"ש ג, א (נד ע"א, 9)

שבת ג ע"ד; ע"ז מא ע"ד פיתן רבי מע"ש ג, א (נד ע"א, 10)

שבי' לח ע"א מה נן מע"ש ג, א (נד ע"א, 21)

הש' ת' שבי' ו, כט
(62:194)

שלא יבוא מע"ש ג, ב (נד ע"א, 29)

הש' מ' ביכ' ב, א תרומה אסורה מע"ש ג, ב (נד ע"א, 33)

הש' מ' נג' יד, ג מעשר שני מע"ש ג, ב (נד ע"א, 33)

הש' יב' ח ע"ג (49) תרומה מותרת מע"ש ג, ב (נד ע"א, 34)

פס' לז ע"א ת' שבי' ז, א (1:195) אין לוקחין מע"ש ג, ב (נד ע"א, 36)

חג' עח ע"ד (2) אוכלי תרומה מע"ש ג, ב (נד ע"א, 37)

מ' פס' ט, ח נתערבו בבכורות מע"ש ג, ב (נד ע"א, 38)

הש' פס' צח ע"ב הש' מ' זב' ח, ג יאכלו כחמור מע"ש ג, ב (נד ע"א, 39)

הש' שבת ד ע"ב (32) אוכלי פסחים מע"ש ג, ב (נד ע"א, 39)

מ' שבת א, י אין צולין מע"ש ג, ב (נד ע"א, 40)

ער' קג ע"א מ' שבת א, יא משלשלין את מע"ש ג, ב (נד ע"א, 41)

ב"מ נד ע"ב; תמ'
ט ע"ב

אין מוסיפין מע"ש ג, ג (נד ע"א, 42)

ספ' קיג ע"א ויקראכז, כז אם בבהמה מע"ש ג, ג (נד ע"א, 43)

הש' מ' שק' ב, ה מדמי פסח מע"ש ג, ג (נד ע"א, 47)

דמאי כא ע"ד הא בודאי מע"ש ג, ג (נד ע"א, 58)
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מע"ש נג ע"ג כדי לעשות מע"ש ג, ד (נד ע"א, 59)

מע' נא ע"א (57) הש' מ' מע' ג, ה מה חצר מע"ש ג, ה (נד ע"א, 61)

הש' ת' מע"ש א, יב
(35:245)

שהן של מע"ש ג, ה (נד ע"א, 62)

מ' מע"ש ג, ו בית שמאי מע"ש ג, ה (נד ע"ב, 1)

הש' מע"ש נד ע"ב (16) רבי זעירה מע"ש ג, ה (נד ע"ב, 3)

הש' מע"ש נד ע"ב (12) הא סלי מע"ש ג, ו (נד ע"ב, 5)

ת' מע"ש ב, יא (56:252) אמרו בית מע"ש ג, ו (נד ע"ב, 6)

הש' מע"ש נד ע"ב (5) הדא אמר מע"ש ג, ו (נד ע"ב, 12)

הש' מע"ש נד ע"ב (3) שאילה אמר מע"ש ג, ו (נד ע"ב, 16)

הש' שבת יג ע"ב (18);
סנ' יט ע"ב (50)

רואין את מע"ש ג, ו (נד ע"ב, 19)

מ' מע"ש ג, ז בתי הבדין מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 25)

הש' ת' מע"ש ב, יב
(66:253)

אין שוחטין מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 26)

ת' מע"ש ב, טו
(77:254)

בנויות בקודש מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 31)

ת' מע"ש ב, יד (75:254) אוכלין שם מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 33)

זב' נה ע"ב אין לוקין מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 34)

הש' מ' מדות ב, ו אורך מאה מע"ש ג, ז (נד ע"ב, 34)

הש' ב"מ נג ע"א כתיב כי מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 38)

דברים יד, כד כי לא מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 38)

דברים יד, כד כי ירבה מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 39)

דברים יד, כד ונתת הכסף מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 40)

דברים יד, כד לא תוכל מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 40)

דברים יד, כד ונתת הכסף מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 41)

פס' כז ע"ד; שק' נא ע"ב תני בר מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 41)

מ' מע"ש ג, ח דבית שמאי מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 42)

מ' מע"ש ג, ח דבי' הלל מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 45)

מ' מע"ש ג, ח דבית שמאי מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 48)

מ' מע"ש ג, ח דבית הלל מע"ש ג, ח (נד ע"ב, 53)

דברים יד, כה כסף מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 1)

הש' ב"מ מה ע"א הש' מע"ש נג ע"ג (59) ס"ד קז (368) כסף ראשון מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 1)

הש' תמ' לב ע"ב הש' מ' תמ' ז, ג בקדשי בדק מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 3)

ויקרא כז, כז ואם בבהמה מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 6)
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ספ' קיג ע"ג מה בהמה מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 6)

מ' מע' ג, ה חמור מועלין מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 9)

מ' מע' ג, ה חמור מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 11)

הש' מ' תמ' ז, ג דרבי שמעון מע"ש ג, ט (נד ע"ג, 11)

הש' מ' מע"ש א, ג יצא קנקן מע"ש ג, י (נד ע"ג, 14)

ת' מע"ש ב, יח
(107:256)

במה דברים מע"ש ג, י (נד ע"ג, 19)

תר' מא ע"ב לחמשה שקין מע"ש ג, יא (נד ע"ג, 22)

ת' תר' ג, י (40:118) חמש' שקין מע"ש ג, יא (נד ע"ג, 22)

הש' ת' מע"ש ב, יח
(110:256)

אם רוב רביעית מע"ש ג, יא (נד ע"ג, 24)

מ' מע"ש ג, יג רבי שמעון מע"ש ג, יא (נד ע"ג, 25)

הש' מ' מע"ש ד, ד יכול להערים מע"ש ד, א (נד ע"ד, 11)

הש' ת' מע"ש ג, א
(3:257)

בד"א בודאי מע"ש ד, א (נד ע"ד, 12)

ת' מע"ש ג, ד (8:257) משתכר הוא מע"ש ד, א (נד ע"ד, 17)

ת' מע"ש ד, יא (40:265) אין פודין מע"ש ד, א (נד ע"ד, 20)

הש' ת' מע"ש ד, א
(5:257)

אין פודין מע"ש ד, א (נד ע"ד, 21)

הש' מע"ש נד ע"ד (52) לא יהא מע"ש ד, א (נד ע"ד, 31)

הש' מ' מע"ש א, ב על אסימון מע"ש ד, א (נד ע"ד, 32)

גט' מט ע"ד (20) א"ר אימי מע"ש ד, ב (נד ע"ד, 33)

סנ' יד ע"ב אין פודין מע"ש ד, ב (נד ע"ד, 39)

ת' מע"ש ג, ה (10:257) פודין מעשר מע"ש ד, ב (נד ע"ד, 47)

הש' ע"ז מד ע"א (28);
הו' מז ע"ג (17)

אלא לצדדין מע"ש ד, ב (נד ע"ד, 48)

הש' מ' מע"ש ד, ד יכול להערים מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 50)

ב"מ ט ע"ד רבי יעקב מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 51)

ב"מ נג ע"ב הש' מע"ש נד ע"ד (31) כל מעשר מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 52)

מ' ב"מ ד, ז חמש פרוטות מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 54)

ער' כג ע"ג; קד' נט ע"ד;
קד' ס ע"ג; ר"ר ז, יא

דא"ר יוסי מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 56)

קד' יג ע"א אין קרקע מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 57)

ת' מע"ש ג, ד (9:257) מעשר שני מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 57)

סנ' יט ע"א אמר רבי מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 60)

מע"ש נה ע"א (1) שכן אדם מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 62)
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מע"ש נה ע"א (5) רבי יונה מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 64)

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

ע"ב (9); חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כמאן דאמר אינו מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 64)

הש' מע"ש נב ע"ב (43,
51); נב ע"ג (29); נב
ע"ד (35); נו ע"ב (1,
10); חלה נז ע"ד (1)

הש' מ' קד' ב, ח כמאן דאמר כנכסיו מע"ש ד, ג (נד ע"ד, 64)

מע"ש נד ע"ד (62) שכן אדם מע"ש ד, ג (נה ע"א, 1)

ב"מ נד ע"א הקדש פדייו מע"ש ד, ג (נה ע"א, 2)

מע"ש נד ע"ד (64) רבי יונה מע"ש ד, ג (נה ע"א, 5)

מע' מט ע"ג (22); מע"ש
נב ע"ג (24)

הש' מ' בכ' ח, י דרבי מאיר מע"ש ד, ג (נה ע"א, 8)

קד' נד ע"ב מ' מע"ש ה, ב; מ' ב"מ
ד, ח

הפודה נטע מע"ש ד, ג (נה ע"א, 10)

דברים יד, כד ברכה מע"ש ד, ד (נה ע"א, 14)

מ' מע"ש ד, ב פודין אותו מע"ש ד, ד (נה ע"א, 14)

הש' קד' כד ע"א מע"ש נה ע"א (55) א"ר יוחנן מע"ש ד, ד (נה ע"א, 17)

ויקרא כז, לא ואם גאל מע"ש ד, ד (נה ע"א, 18)

גט' סה ע"א ער' כד ע"ג מה נן מע"ש ד, ד (נה ע"א, 19)

הש' מ' תר' א, ג הקטן תורם מע"ש ד, ד (נה ע"א, 21)

ער' כד ע"ג; גט' מז ע"ב על דעתין מע"ש ד, ד (נה ע"א, 21)

ס"ז 12:232 שמות כב, ו כי יתן מע"ש ד, ד (נה ע"א, 27)

שמות כב, ו אל רעהו מע"ש ד, ד (נה ע"א, 31)

גט' סה ע"א; ב"ב
קנה ע"ב

מ' גט' ה, ז אפיוטות מקחן מע"ש ד, ד (נה ע"א, 33)

מ' ער' ז, ו אבל אינו מע"ש ד, ד (נה ע"א, 34)

ב"ק קד ע"א קד' ס ע"א מ' ב"מ ח, ג השואל את מע"ש ד, ד (נה ע"א, 36)

ב"מ צט ע"א תיפתר בעבד מע"ש ד, ד (נה ע"א, 37)

הש' מ' קד' א, ג בעבד כנעני מע"ש ד, ד (נה ע"א, 38)

כל' לא ע"ג; ער' כד ע"ג;
קד' ס ע"א

הנהיגה המשיכה מע"ש ד, ד (נה ע"א, 39)

מ' ער' ז, ו אבל אינו מע"ש ד, ד (נה ע"א, 40)

קד' כג ע"ב דרבי מאיר מע"ש ד, ד (נה ע"א, 42)

מ' ער' ז, ו אשתו מע"ש ד, ד (נה ע"א, 43)

קד' כד ע"א ת' מע"ש ד, ז (23:264) אשתו אינה מע"ש ד, ד (נה ע"א, 44)

ת' מע"ש ד, ג (10:263) בראשונה היו מע"ש ד, ה (נה ע"א, 47)

ת' מע"ש ד, יד (65:267) רבן שמעון מע"ש ד, ו (נה ע"א, 52)
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מע"ש נה ע"א (17) דאמר רבי מע"ש ד, ו (נה ע"א, 55)

קד' ו ע"א מהו צריך מע"ש ד, ז (נה ע"א, 56)

מע"ש נה ע"ב (5); גט'
מז ע"ד

רבי זעירא מע"ש ד, ז (נה ע"א, 57)

מ' גט' ו, א איפשי שתקבל מע"ש ד, ז (נה ע"א, 60)

גט' סג ע"א הש' ת' גט' ד, א (4:259) אמרה הבא מע"ש ד, ז (נה ע"א, 61)

גט' סג ע"ב נעשה שלוחו מע"ש ד, ז (נה ע"ב, 3)

מע"ש נה ע"א (57); גט'
מז ע"ד

ואמר רבי מע"ש ד, ז (נה ע"ב, 5)

ב"מ מט ע"א שבו' לה ע"ד דאמר רבי מע"ש ד, ז (נה ע"ב, 11)

ויקרא יט, לו הין צדק מע"ש ד, ז (נה ע"ב, 12)

קד' נח ע"ד (42) תני רבי מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 13)

הש' ת' מע"ש ד, יג
(53:266)

שני איסרין מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 14)

מ' מע"ש ד, ח המניח איסר מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 14)

דמאי כו ע"ב שמואל אמ' מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 16)

ת' מע"ש ג, טו (51:261) בית שמאי מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 20)

ת' מע"ש ג, טז
(54:261)

דרבי ליעזר מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 20)

דמאי כד ע"א א"ר יוסי מע"ש ד, ח (נה ע"ב, 21)

ת' מע"ש ה, א (1:268) אל"ף דל"ת מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 25)

ת' מע"ש ה, ג (12:269) מעשר מעשר עיר מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 27)

ת' מע"ש ה, א (6:268) אתמול היתה מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 29)

ביצה י ע"ב ביצה ס ע"ג מ' ביצה א, ד זימן שחורין מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 32)

ת' מע"ש ה, ז (27:270) מאתים ומצא מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 34)

סנ' ל ע"א ת' מע"ש ה, ט (30:270) הרי שהיה מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 39)

ב"ר 784 אתא עובדא מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 40)

בר' נו ע"ב חד בר מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 43)

בר' נו ע"ב איכ"ר 51 חד בר מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 50)

בר' נו ע"ב חד בר מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 52)

בר' נו ע"ב חד בר מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 62)

במדבר כד, יז דרך כוכב מע"ש ד, ט (נה ע"ב, 64)

הש' שבי' לח ע"ד (31) חד כותיי מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 8)

ב"ר 1045; איכ"ר 55 חדא איתא מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 14)

הש' בר' נה ע"ב שאין החלום מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 19)
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בראשית מא, יג ויהי כאשר מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 20)

איכ"ר 54 חד בר מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 22)

בר' נו ע"ב באדר את מע"ש ד, ט (נה ע"ג, 26)

בר' לה ע"א מה ניתני מע"ש ה, א (נה ע"ד, 24)

ת' מע"ש ה, יג (41:271) אילן של מע"ש ה, א (נה ע"ד, 31)

הש' מ' נג' יג, ג בית מנוגע מע"ש ה, א (נה ע"ד, 32)

שבי' לה ע"ב ולא כן מע"ש ה, א (נה ע"ד, 34)

שבת סז ע"א; חו'
עז ע"ב

ת' שבי' א, י (35:168) אילן שהוא מע"ש ה, א (נה ע"ד, 34)

מ' מדות ג, א חוט של מע"ש ה, א (נה ע"ד, 37)

הש' זב' נג ע"א הש' מ' זב' ב, א דמי' העליונים מע"ש ה, א (נה ע"ד, 37)

ת' מע"ש ה, יג (41:271) סוקרין עליו מע"ש ה, א (נה ע"ד, 38)

דמאי כג ע"ד רבי יוסי מע"ש ה, א (נה ע"ד, 38)

מ' דמאי ג, ה דרבי יוסי מע"ש ה, א (נה ע"ד, 39)

פס' ט ע"א שאין דרך מע"ש ה, א (נה ע"ד, 42)

מ"ק ה ע"א שק' מו ע"א; סוטה כג ע"ג מניין לציון מע"ש ה, א (נה ע"ד, 43)

ויקרא יג, מה וטמא טמא מע"ש ה, א (נה ע"ד, 46)

יחזקאל לט, טו ועברו העברים מע"ש ה, א (נה ע"ד, 47)

יחזקאל לט, טו אדם מע"ש ה, א (נה ע"ד, 48)

הש' ת' שק' א, ה
(15:261)

שמציינין על השזרה מע"ש ה, א (נה ע"ד, 48)

יחזקאל לט, טו ובנה מע"ש ה, א (נה ע"ד, 49)

הש' ת' שק' א, ה
(11:261)

שמציינין על מע"ש ה, א (נה ע"ד, 49)

יחזקאל לט, טו אצלו מע"ש ה, א (נה ע"ד, 50)

יחזקאל לט, טו ציון מע"ש ה, א (נה ע"ד, 50)

מ"ק ו ע"א ת' שק' א, ה (13:261) מצא אבן מע"ש ה, א (נה ע"ד, 51)

סנ' קט ע"א ב"ר 257 כיי דאמר מע"ש ה, א (נה ע"ד, 58)

איוב כד, טז חתר בחושך מע"ש ה, א (נה ע"ד, 58)

ב"ק סט ע"א סוכה נד ע"ב ת' פאה ב, ה (7:46) ר' דוסא מע"ש ה, א (נה ע"ד, 62)

ת' מע"ש ד, ד (65:267) משיכתו של מע"ש ה, א (נו ע"א, 3)

ויקרא כז, יט וקם לו מע"ש ה, א (נו ע"א, 4)

ת' מע"ש ה, יד (47:271) אף הן מע"ש ה, ב (נו ע"א, 8)
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חלה, א, ג (נז ע"ד, 53);

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 מע"ש ה, ב (נו ע"א, 9)

איכ"ר 126 נקיי הוה מע"ש ה, ב (נו ע"א, 10)

הש' ב"ר 3:944 ספר הוה מע"ש ה, ב (נו ע"א, 11)

איכ"ר 125 טרטירוי דמהלול מע"ש ה, ב (נו ע"א, 13)

איכה ג, ט גדר דרכי מע"ש ה ,ב (נו ע"א, 20)

דברים לב, יד ודם ענב מע"ש ה, ב (נו ע"א, 22)

פאה כ ע"ב ת' מע"ש ה, יז (54:272) במה דברים מע"ש ה, ג (נו ע"א, 23)

מע"ש נו ע"א (42, 47) לא למדו מע"ש ה, ג (נו ע"א, 25)

ויקרא יט, כד קודש הילולים מע"ש ה, ג (נו ע"א, 27)

הש' מ' ביכ' ב, ב אסור לאונן מע"ש ה, ג (נו ע"א, 28)

הש' מ' מע"ש ה, ו; מ'
ביכ' ב, ב

חייב בביעור מע"ש ה, ג (נו ע"א, 28)

מ' ביכ' ב, ב דר' שמעון מע"ש ה, ג (נו ע"א, 29)

ת' מע"ש ה, יז (57:272) רבן שמעון מע"ש ה, ג (נו ע"א, 29)

ויקרא יט, כד קודש הילולים מע"ש ה, ג (נו ע"א, 32)

הש' מ' ביכ' ב, ב אסור לאונן מע"ש ה, ג (נו ע"א, 33)

הש' מ' מע"ש ה, ו; מ'
ביכ' ב, ב

חייב בביעור מע"ש ה, ג (נו ע"א, 34)

מ' ביכ' ב, ב דר"ש פוטר מע"ש ה, ג (נו ע"א, 34)

הש' בר' לה ע"א ויקרא יט, כד קודש הילולים מע"ש ה, ג (נו ע"א, 35)

שבת ט ע"ב לא מתמנעין מע"ש ה, ג (נו ע"א, 36)

ויקרא כז, לא ואם גאל מע"ש ה, ג (נו ע"א, 37)

מ' תר' ג, ט רבי יודה מע"ש ה, ג (נו ע"א, 39)

ת' תר' ב, יג (54:115) אין לנכרי מע"ש ה, ג (נו ע"א, 40)

מע"ש נו ע"א (25, 47) דבית שמאי מע"ש ה, ג (נו ע"א, 42)

מע"ש נו ע"א (51, 57) רבי יודה מע"ש ה, ג (נו ע"א, 43)

מ' מע"ש ה, ג אין לו מע"ש ה, ג (נו ע"א, 45)

מע"ש נו ע"א (25, 42) בית שמאי מע"ש ה, ג (נו ע"א, 47)

מע"ש נו ע"א (43, 57) רבי יודה מע"ש ה, ג (נו ע"א, 51)

הש' במדבר טו, יט תרומת תורה מע"ש ה, ג (נו ע"א, 53)
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הש' קד' מ ע"ב ת' מנ' ו, כ (7:521) רבי יוסי מע"ש ה, ג (נו ע"א, 55)

הש' ס"ע יא (48) שבע שכיבשו מע"ש ה, ג (נו ע"א, 56)

מע"ש נו ע"א (43, 51) דר' יודה מע"ש ה, ג (נו ע"א, 57)

הש' ס"ע יא (48) אין מעשר מע"ש ה, ג (נו ע"א, 60)

ויקרא יט, כה ובשנה החמישית מע"ש ה, ג (נו ע"א, 62)

ספ' צ ע"ב רבי יוסי מע"ש ה, ג (נו ע"א, 63)

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

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

(1)

דרבי יודה מע"ש ה, ג (נו ע"ב, 1)

פס' לז ע"ב; סוכה
לה ע"ב

ת' חלה א, ה (8:275);
ס"ב קי (115)

עיסת מעשר מע"ש ה, ג (נו ע"ב, 9)

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

(1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי מאיר מע"ש ה, ג (נו ע"ב, 9)

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

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

(1)

הש' מ' קד' ב, ח כרבי יודה מע"ש ה, ג (נו ע"ב, 10)

סנ' קיב ע"ב לא אמרו מע"ש ה, ג (נו ע"ב, 10)

ס"ד קט (169) דברים יד, כח מקצה שלש מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 15)

דברים יד, כח מקצה שלש מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 18)

דברים יד, כח מקצ' שלש מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 20)

דברים כו, יב כי תכלה מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 23)

ס"ד שב (320) יכול אפילו מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 24)

דברים יד, כח מקצה מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 24)

דברים לא, ז מקצה שבע מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 25)

דברים כו, יב כי תכלה מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 27)

ס"ד קט (170) דברים יד, כח בשנה ההיא מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 28)

ס"ד קט (170) דברים יד, כח בשנה ההיא מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 33)

יב' פו ע"ב; חו' כד
ע"ב

סוטה כא ע"ג בעשרי' וארבע' מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 38)

יחזקאל מד, טו והכהנים הלוים מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 39)

נחמיה י, לט והיה הכהן מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 40)

נחמיה י, לט והלוים יעלו מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 41)

במדבר יח, כא ולבני מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 42)

דה"ב לא, ד ויאמר לעם מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 46)
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שבי' לד ע"ג ר' חייה מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 47)

תר' מג ע"ג (4) ומה דנפל מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 49)

דמאי כד ע"ד מה טעמא מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 51)

במדבר יח, כו כי תקחו מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 52)

במדבר יח, כו כי תקחו מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 54)

יב' פו ע"א איתפלגון מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 56)

מע"ש נו ע"ג (15);
מע"ש נו ע"ג (34);
מע"ש נו ע"ד (18)

אין נותנין מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 57)

במדבר יח, כו ואכלת' אותו מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 58)

במדבר יח, כו בכל מקום מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 59)

במדבר יח, כו וביתכם מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 60)

קד' סג ע"א ואשה נכנסת מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 60)

יב' פו ע"ב ההן עובדא מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 61)

במדבר יח, כו אתם מע"ש ה, ה (נו ע"ב, 64)

ביצה סא ע"ג; חג' עח
ע"א

אמר רבי מע"ש ה, ה (נו ע"ג, 2)

דברים יד, כה וצרת הכסף מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 6)

סנ' יא ע"ב סנ' יח ע"ד ת' סנ' ב, ו (37:416) אמר רבי מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 8)

הש' מג' עא ע"א ושפר באנפוי מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 14)

מע"ש נו ע"ב (57);
מע"ש נו ע"ג (34);
מע"ש נו ע"ד (18)

שאין נותנין מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 15)

פאה יח ע"ב רבי רדיפה מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 19)

מ' גט' א, ו האומר תן מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 22)

מ' גט' א, ו ושטר שחרור מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 23)

מ' גט' ו, א התקבל גט מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 23)

מ' מע"ש ה, ט עישור אחד מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 26)

הש' נד' נ ע"א עד שלא מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 28)

הש' פאה כא ע"א (30) שהיה פרנס מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 28)

הש' ב"ק לו ע"ב ויד הפרנס מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 28)

ב"מ ט ע"ב פאה יח ע"ב (48, 56) מילתיה דרבי מע"ש ה, ו (נו ע"ג, 29)

מד"ת 175 והביכורים מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 32)

מ' ביכ' ב, ב וחייבין בביעור מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 33)

דברים כו, יג נתתיו ללוי מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 34)
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מע"ש נו ע"ב (57);
מע"ש נו ע"ג (15);
מע"ש נו ע"ד (18)

שאין נותנין מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 34)

הש' חג' עז ע"ד (42) אפילו הקדים מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 37)

חלה נז ע"א חלה על מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 38)

במדבר טו, יט לה' מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 39)

במדבר טו, יט מראשית מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 40)

מע"ש נג ע"ב (33) מניין שהוא מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 40)

הש' ס"ד שג (322) דברים כו, יד לא נתתי מע"ש ה, ז (נו ע"ג, 41)

הש' ביכ' סה ע"ג (23) רבי הונא מע"ש ה, ח (נו ע"ג, 43)

פד"כ 434 דברים כו, טז היום הזה מע"ש ה, ח (נו ע"ג, 45)

תהלים עא, טז אבוא בגבורות מע"ש ה, ח (נו ע"ג, 46)

זכריה ד, יד אלה שני מע"ש ה, ח (נו ע"ג, 46)

חו' פה ע"ב רב הוה מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 2)

מ' חו' ו, א דרבי מאיר מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 4)

חו' פו ע"א משעלו מן מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 5)

ישעיה מו, יב שמעו אלי מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 6)

בר' יז ע"ב רבי אבהו מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 7)

מכות לב ע"א; הש' סוטה
כג ע"ג (51)

למחלוקת ניתנו מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 10)

מ' מכות ב, ח מעלות היו מע"ש ה, ח (נו ע"ד, 12)

סוטה כד ע"א רבי ירמיה מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 13)

מ' יב' ט, ד וכן בת מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 15)

יב' י ע"ב ניחא בתרומה מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 16)

מע"ש נו ע"ב (57);
מע"ש נו ע"ג (15);
מע"ש נו ע"ג (34)

אין נותנין מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 18)

יומא ט ע"א; סוטה
מח ע"א

סוטה, ט, י"א (כד ע"א,
(43

ת' סוטה יג, י (126:235) יוחנן כהן מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 19)

הש' מע' נ ע"ג ומצאן שלא מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 20)

דברים כו, יד עשיתי מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 24)

דברים כו, טו השקיפה מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 26)

סוטה מח ע"א סוטה ט, יא (כד ע"א, 50) ת' סוטה ג, ט
(117:234)

אותן שהיו מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 27)

תהלים מד, כד עורה למה מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 27)
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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
סוטה, ט, י"א (כד ע"א,

51); אס"ר י, א (יד ע"ג,
34); מת"ה, קכא, ג

(39:505); הש' אס"ר,
ז, יב (יב ע"ב, 19); מ'
פנ"א, נו"ב ו (10:74)

ת' סוטה ג, ט (97:233) וכי יש שינה מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 28)

תהלים קכא, ד הנה לא מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 28)

תהלים עח, סה ויקץ כישן מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 29)

איוב יז, ב ובהמרותם תלן מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 30)

סוטה מח ע"א ת' סוטה ג, י (123:234) אותן שהיו מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 31)

הש' מ' תמיד ד, א;
מדות ג, ה

טבעות מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 32)

סוכה נב ע"ד רבי בא מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 32)

מע"ש נו ע"ד (43) עד תחילת מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 34)

הש' כת' לג ע"ב (52) אמר רבי מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 39)

מע"ש נו ע"ד (34) עד תחילת מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 43)

שבת ב ע"ג; ער' יט ע"ד;
סוטה כד ע"ב

דמאי מע"ש ה, ט (נו ע"ד, 44)
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