
מעשרות

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
הש' ס"ד קה (165) דברים יד, כב עשר תעשר מע' א, א (מח ע"ג, 45)

דברים יד, כב את כל מע' א, א (מח ע"ג, 47)

הש' מ' מע' ה, ח זירעוני גינה מע' א, א (מח ע"ג, 48)

דברים יד, כב תבואת זרעך מע' א, א (מח ע"ג, 48)

דברים יד, כב היוצא השדה מע' א, א (מח ע"ג, 48)

מ' מע' א, א אוכל ונשמר מע' א, א (מח ע"ג, 49)

דברים יד, כב עשר תעשר מע' א, א (מח ע"ג, 50)

ספ' קטו ע"א; ס"ד קה
(165)

ויקרא כז, ל וכל מעשר מע' א, א (מח ע"ג, 51)

ויקרא כז, ל מזרע הארץ מע' א, א (מח ע"ג, 54)

ויקרא כז, ל פרי העץ מע' א, א (מח ע"ג, 54)

ויקרא כז, ל מפרי העץ מע' א, א (מח ע"ג, 56)

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

תר' מ ע"ד; מע' מח ע"ד
(3); חלה נז ע"ג; ערלה
ס ע"ג (57); נד' לח ע"ד

הש' ס"ד קט רבי יוחנן מע' א, א (מח ע"ג, 61)

דברים יד, כט ובא הלוי מע' א, א (מח ע"ג, 61)

הש' שבת טז ע"ד (39);
יב' ד ע"ד (34)

אמר רבי מע' א, א (מח ע"ג, 63)

דברים יד, כג ראשי' דגנך מע' א, א (מח ע"ד, 1)

דברים יח, ד ראשית דגנך מע' א, א (מח ע"ד, 2)

תר' מ ע"ד; מע' מח ע"ג
(61); חלה נז ע"ג; ערלה

ס ע"ג; נד' לח ע"ד

הש' ס"ד קט דאמ' ר' מע' א, א (מח ע"ד, 3)

דברים יח, כט ובא הלוי מע' א, א (מח ע"ד, 4)

מ' פאה ד, ז הקדיש קמה מע' א, א (מח ע"ד, 5)

הש' מ' ערכ' ח, א פדה את מע' א, א (מח ע"ד, 7)

דברים יד, כב עשר תעשר מע' א, א (מח ע"ד, 11)

הש' שבת סח ע"א כמהין ופטריות מע' א, א (מח ע"ד, 12)

מ' מע' ד, ו רבן גמליאל מע' א, א (מח ע"ד, 15)

ת' מע' ג, ז (16:238) אמ' ר' מע' א, א (מח ע"ד, 18)

ת' מע' א, א (3:227) כל שתחילתו מע' א, א (מח ע"ד, 20)

ערלה ס ע"ג המקיים מליאה מע' א, א (מח ע"ד, 21)

מ' מע' א, ב מאימתי פירו' מע' א, א (מח ע"ד, 24)
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שבי' לה ע"ב ביחילו רבי מע' א, ב (מח ע"ד, 25)

זכריה יא, ח וגם נפשם מע' א, ב (מח ע"ד, 26)

דמאי כא ע"ד אשכול שבישל מע' א, ב (מח ע"ד, 36)

דברים א, כח אחינו המסו מע' א, ב (מח ע"ד, 48)

ת' מע' א, א (8:227) אמרו בקליפה מע' א, ב (מח ע"ד, 54)

ת' מע' א, א (6:227) מודין חכמים מע' א, ב (מח ע"ד, 55)

שבי' לה ע"ג; שבי' לה
ע"ד

תני ר' מע' א, ג (מח ע"ד, 56)

כל' כז ע"א הפרישין מע' א, ג (מח ע"ד, 58)

שבת ד ע"ב ברוב כל מע' א, ג (מט ע"א, 3)

שבי' לד ע"א (6); חלה
נז ע"ד

אמר רבי מע' א, ג (מט ע"ד, 5)

דברים יד, כב עשר תעשר מע' א, ג (מט ע"ד, 5)

ת' תר' ב, יד (60:115) דבר שהוא מע' א, ג (מט ע"ד, 5)

מ' תר' ה, ה הלוקח שדה מע' א, ד (מט ע"ד, 12)

ת' מע' א, א (9:227) נהוראי בר מע' א, ד (מט ע"ד, 16)

סוכה לו ע"א סוכה נג ע"ד אתרוג הבוסר מע' א, ד (מט ע"ד, 19)

הש' מג' עג ע"ג (17) אתיא דרבי מע' א, ד (מט ע"ד, 20)

ויקרא כג, מ פרי מע' א, ד (מט ע"ד, 25)

חו' כה ע"ב ת' מע' א, ב (10:227) רבי ישמעאל מע' א, ד (מט ע"ד, 28)

ת' מע' א, ה (18:227) הוה מפקס מע' א, ה (מט ע"א, 35)

הש' ת' מע' א, ו
(21:227)

אגדו צינוק מע' א, ה (מט ע"א, 36)

ת' מע' א, ו (21:227) אגדו צינוק מע' א, ה (מט ע"א, 38)

חלה נח ע"א לא בדעתו מע' א, ה (מט ע"א, 44)

הש' פאה יג ע"ג (37) פודגרה מע' א, ו (מט ע"א, 48)

ת' תר' ג, יא (42:118) מאימתי הוא מע' א, ו (מט ע"א, 50)

ת' תר' ג, יא (43:118) אבל כובר מע' א, ו (מט ע"א, 51)

ישעיה ל, כד והאלפים מע' א, ו (מט ע"א, 53)

ת' מע' א, ז (26:229) שילה וקיפה מע' א, ו (מט ע"א, 56)

מע' נא ע"ב (1) אמר רבי מע' א, ו (מט ע"א, 56)

ישעיה ל, כד והאלפים מע' א, ו (מט ע"א, 57)

ת' מע' א, ו (25:229) אבל קולט מע' א, ו (מט ע"א, 58)

הש' שבת י ע"ב (6) שהן מחוסרין מע' א, ו (מט ע"א, 59)

מ' מע' א, ז היין משיקפה מע' א, ו (מט ע"א, 60)
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מ' מע' א, ז השמן משירד מע' א, ו (מט ע"א, 61)

ת' מע' א, ח (31:229) היה אוכל מע' א, ו (מט ע"א, 63)

מע' נא ע"ב (40); מע' נב
ע"א (21); חלה נח ע"א;

חלה נט ע"א

דאמר רבי מע' א, ו (מט ע"ב, 2)

ביצה לד ע"ב מ' ביצה ד, ז ועוד אמר מע' א, ו (מט ע"ב, 4)

שבת ו ע"ב (14) עד היכן מע' א, ו (מט ע"ב, 11)

מ' זב' יא, ז; הש' ספ' לב
ע"ד

אחד שבישל מע' א, ו (מט ע"ב, 19)

הש' ספ' לב ע"ד אף בכלי מע' א, ו (מט ע"ב, 21)

חלה נח ע"א דאמר רבי מע' א, ו (מט ע"ב, 25)

שבת מב ע"ב מלח כציר מע' א, ו (מט ע"ב, 26)

שבת קמה ע"א ת' טה' י, יא (33:671) זית שפיצעו מע' א, ז (מט ע"ב, 30)

ביצה סב ע"ב רבי אמר מע' א, ז (מט ע"ב, 33)

שבת מה ע"ב;
ביצה מ ע"א

אין לך מע' א, ז (מט ע"ב, 35)

מ' מע' א, ח גרוגרות משידוש מע' א, ז (מט ע"ב, 41)

הש' בר' ד ע"ד סתמא דרבי מע' א, ז (מט ע"ב, 44)

ער' מו ע"ב; סנ' כז
ע"ב

דרבי מאיר מע' א, ז (מט ע"ב, 45)

בכ' נב ע"ב מע"ש נב ע"ג (24);
מע"ש נה ע"א (8)

הש' מ' בכ' ח, י דרבי מאיר מע' ב, א (מט ע"ג, 22)

דמאי כג ע"ג (56); שבי'
לו ע"ב; תר' מ ע"ד; תר'
מח ע"א; יומא מה ע"ב;
יב' ח ע"א; קד' סא ע"ג;
קד' סה ע"ב; ב"ר 1202;
מת"ה נז, ב (296); ר"ר
ד, ד; תנ"ו ויחי ח (150);

תנ"ב ויחי י (216)

מאיליהן קיבלו מע' ב, א (מט ע"ג, 25)

מ' מע' ב, א טלו והכניסו מע' ב, א (מט ע"ג, 27)

מ' מע' ב, ב אוכלין ופטורין מע' ב, א (מט ע"ג, 35)

ער' לב ע"א ת' מע' ב, ו (29:233) צא ולקט מע' ב, א (מט ע"ג, 36)

הש' ת' מע' ב, ה
(22:233)

צא ומלא מע' ב, א (מט ע"ג, 42)

דמאי כב ע"ד (45); מע'
נא ע"ג (61)

אמר רבי מע' ב, א (מט ע"ג, 47)

ער' כ ע"ד רבי יוסי מע' ב, א (מט ע"ג, 53)

הש' ער' לא ע"ב האומר לחבירו מע' ב, א (מט ע"ג, 54)

מ' ער' ג, ג נתנו באילן מע' ב, א (מט ע"ג, 54)

ער' לא ע"א וצריך לעמוד מע' ב, א (מט ע"ג, 56)

ת' מע' ב, ו (26:232) צא ולקט מע' ב, א (מט ע"ג, 61)
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הש' ת' מע' ב, ז

(32:233)
סתם כלכלה מע' ב, א (מט ע"ג, 64)

מ' מע' ג, ה רבי נחמיה מע' ב, ב (מט ע"ד, 7)

הש' מע' נ ע"ג (11) פירות שלקטן מע' ב, ג (מט ע"ד, 13)

מע' נא ע"ב (22) רבי יוחנן מע' ב, ג (מט ע"ד, 14)

מ' מע' ב, ג המעלה פירות מע' ב, ג (מט ע"ד, 16)

ת' מע' ב, א (5:231) אפילו לן מע' ב, ג (מט ע"ד, 17)

ת' מע' ב, א (6:231) אפילו שבת מע' ב, ג (מט ע"ד, 18)

ת' מע' ב, א (3:230) מעשה בר' מע' ב, ג (מט ע"ד, 22)

מ' מע' ב, ג רוכלין המחזרין מע' ב, ג (מט ע"ד, 27)

ת' מע' ב, ב (9:231) אם בזיתים מע' ב, ד (מט ע"ד, 32)

ת' מע' ב, ב (7:231) בתמרים והוא מע' ב, ד (מט ע"ד, 33)

ביצה לה ע"א מע' נ ע"א (63) רבי ליעזר מע' ב, ד (מט ע"ד, 33)

מ' מע' א, ו דברי הכל מע' ב, ד (מט ע"ד, 36)

ת' מע' ב, ג (14:231) הלוקח תמרים מע' ב, ד (מט ע"ד, 40)

הש' מע' נ ע"א (61) דברי רבי מע' ב, ד (מט ע"ד, 41)

הש' מ' מע' ב, א יהא אסור מע' ב, ד (מט ע"ד, 44)

ת' מע' ב, ב (12:231) ר' שמעון מע' ב, ד (מט ע"ד, 47)

הש' ת' מע' ב, יא
(42:234)

אבל בלוקט מע' ב, ה (מט ע"ד, 53)

הש' מ' מע' ג, ה בית שמירה מע' ב, ה (מט ע"ד, 55)

מע' נ ע"ג (15); מע' נא
ע"א (57)

דאמר רבי מע' ב, ה (מט ע"ד, 55)

ב"מ קד ע"א; ב"ב
ז ע"א

כת' ל ע"ב ת' ב"ב ו, יח (21:406) כרמא אני מע' ב, ה (מט ע"ד, 62)

ב"מ יא ע"ב (51) מ' ב"מ ז, ג היה עושה מע' ב, ו (נ ע"א, 5)

ת' ב"מ ח, ז (33:387);
ס"ד רפז (305)

רבי יוסי מע' ב, ו (נ ע"א, 7)

ב"מ צא ע"ב הש' דברים כה, ד כדייש מע' ב, ו (נ ע"א, 7)

ת' ב"מ ח, ז (3:388) דייש מע' ב, ו (נ ע"א, 9)

ב"מ פט ע"א ת' ב"מ ח, ז (2:388) דייש מע' ב, ו (נ ע"א, 10)

ב"מ פט ע"א ת' ב"מ ח, ז (4:388) דייש מע' ב, ו (נ ע"א, 12)

ב"מ פט ע"א ת' ב"מ ח, ז (1:388) דייש מע' ב, ו (נ ע"א, 14)

ס"ד רסז (287) דברים כג, כו כי תבוא מע' ב, ו (נ ע"א, 15)

דברים כג, כו וחרמש לא מע' ב, ו (נ ע"א, 16)

ב"מ צב ע"א איסי בן מע' ב, ו (נ ע"א, 17)
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דברים כג, כו וחרמש לא מע' ב, ו (נ ע"א, 18)

דברים כה, ד לא תחסום מע' ב, ו (נ ע"א, 22)

ב"מ פח ע"ב אין לי מע' ב, ו (נ ע"א, 23)

דברים כה, ד לא תחסום מע' ב, ו (נ ע"א, 25)

דברים כה, ד לא תחסום מע' ב, ו (נ ע"א, 28)

ב"מ צב ע"ב מ' ב"מ ז, ו קוצץ הוא מע' ב, ו (נ ע"א, 30)

ב"מ יא ע"ב (58) מ' ב"מ פ"ז מ"ד היה עושה מע' ב, ז (נ ע"א, 34)

הש' ב"מ צא ע"ב היה עושה מע' ב, ז (נ ע"א, 34)

מ' מע' ב, ז היה עושה מע' ב, ז (נ ע"א, 36)

הש' ב"מ פז ע"ב הש' ס"ד רסו (286) דברים כג, כה כי תבא מע' ב, ז (נ ע"א, 37)

דברים כג, כה ואל כליך מע' ב, ז (נ ע"א, 38)

ס"ד רסו (286) דברים כג, כה ואכלת ענבים מע' ב, ז (נ ע"א, 39)

ב"מ פז ע"ב ב"מ יא ע"ב (60) דברים כג, כה כנפשך מע' ב, ז (נ ע"א, 41)

ב"מ צב ע"א ס"ד רסו (286) דברים כג, כה כנפשך מע' ב, ז (נ ע"א, 43)

הש' ב"מ קיא ע"ב מניין שנפשו מע' ב, ז (נ ע"א, 44)

דברים כד, טו ואליו הוא מע' ב, ז (נ ע"א, 46)

דברים כד, טו שבעך מע' ב, ז (נ ע"א, 47)

ב"מ פז ע"ב ב"מ יא ע"ב (48) שלא יהא מקלף מע' ב, ז (נ ע"א, 47)

ב"מ פט ע"א ת' ב"מ ח, ג (27:387) רשאין הפועלין מע' ב, ז (נ ע"א, 48)

ב"מ פט ע"א רשאי בעל הבית מע' ב, ז (נ ע"א, 49)

ב"מ צ ע"ב ת' ב"מ ח, ד (28:387) רשאי בעל הפרה מע' ב, ז (נ ע"א, 50)

הש' ערלה סג ע"ב (37) הילכות מדינה מע' ב, ז (נ ע"א, 56)

מ' ב"מ ז, ד הפועלין אוכלין מע' ב, ז (נ ע"א, 56)

הש' מע' מט ע"ד (41) דרבי מאיר מע' ב, ז (נ ע"א, 61)

מע' מט ע"ד (33) דבי ליעזר מע' ב, ז (נ ע"א, 63)

מע' נא ע"ג (58) רבי מאיר מע' ב, ז (נ ע"ב, 1)

מע' נא ע"ב (33); מע' נא
ע"ג (55)

רב אמר מע' ג, א (נ ע"ב, 45)

הש' ת' מע' ב, יב
(44:234)

כרבי מאיר מע' ג, א (נ ע"ב, 48)

מ' מע' ג, ד החרובין עד מע' ג, א (נ ע"ב, 53)

כת' לא ע"ב; כת' לה ע"ד אין מזונות מע' ג, א (נ ע"ב, 56)

ת' שבי' ה, כב (49:190) אין בית מע' ג, א (נ ע"ב, 57)

ת' ער' ו, ה (14:119) אנשים ששיתפו מע' ג, א (נ ע"ב, 60)
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ער' פ ע"א נשים ששיתפו מע' ג, א (נ ע"ב, 60)

ת' מע' ב, יט (66:236) וכולן שנכנסו מע' ג, א (נ ע"ב, 62)

ת' מע' ב, ט (35:233) הביא תאנים מע' ג, א (נ ע"ב, 62)

הש' מ' מע' ג, ה שאינה משתמרת מע' ג, א (נ ע"ב, 63)

מע' נ ע"ד הרי זה מע' ג, א (נ ע"ג, 1)

הש' מע' נ ע"ד (22) ת' מע' ב, י (37:233) הביא תאנים מע' ג, א (נ ע"ג, 2)

מ' מע' ג, א המעביר תאנים מע' ג, א (נ ע"ג, 4)

הש' דמאי כא ע"ג (54);
דמאי כו ע"א (64); שבי'

לז ע"א (8)

רבי ורבי מע' ג, א (נ ע"ג, 5)

הש' בר' לה ע"ב ראה אותן מע' ג, א (נ ע"ג, 6)

הש' מע' נ ע"ג (3) רבי יוסי מע' ג, א (נ ע"ג, 9)

הש' מע' מט ע"ד (14) רבי יוחנן מע' ג, א (נ ע"ג, 11)

הש' ת' פס' ב, יט
(71:156)

נשרים שנשרו מע' ג, א (נ ע"ג, 13)

הש' מ' מע' ג, ה בחצר בית מע' ג, א (נ ע"ג, 14)

מע' מט ע"ד (55); מע'
נא ע"א (57)

דאמר רבי מע' ג, א (נ ע"ג, 15)

ב"מ פח ע"א חצר בית מע' ג, א (נ ע"ג, 16)

הש' מע' נ ע"ג (3) כרבי יוסי מע' ג, א (נ ע"ג, 19)

תר' מה ע"ב (53); מע' נ
ע"ד (61)

הש' מ' תר' ח, ג דרבי ליעזר מע' ג, א (נ ע"ג, 22)

הש' מ' מע' ב, ה מלקט אחת מע' ג, ב (נ ע"ג, 23)

מ' מע' ג, ג לנכש בבצלים מע' ג, ג (נ ע"ג, 29)

הש' תר' מה ע"ב (10) רבי חגיי מע' ג, ג (נ ע"ג, 30)

הש' שבי' לג ע"ג (57);
שבי' לה ע"ב (55); גט'

מט ע"א (10)

וכה אתינן מע' ג, ג (נ ע"ג, 31)

הש' מ' מע' א, ה אוכל עראי מע' ג, ג (נ ע"ג, 32)

ת' מע' ב, יז (61:235) מצא כלכלה מע' ג, ג (נ ע"ג, 33)

ביכ' סה ע"ג (15) עד היכן מע' ג, ג (נ ע"ג, 35)

הש' מ' מע' א, ה מכניסין לשוק מע' ג, ג (נ ע"ג, 40)

ת' מע' ב, יז (59:235) מצא פירות מע' ג, ג (נ ע"ג, 50)

ת' תר' א, ז (23:109) שאי איפשר מע' ג, ג (נ ע"ג, 52)

פס' ד ע"ב; פס' ט
ע"א

ת' מע"ש ג, יט (65:262) חבר שמת מע' ג, ג (נ ע"ג, 53)

קד' כו ע"ב מ' מע"ש ה, ט עישור אח' מע' ג, ג (נ ע"ג, 56)

מ' תר' ד, ב מי שהיו מע' ג, ג (נ ע"ג, 58)
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מ' מע"ש ה, י דברים כו, יג מן הבית מע' ג, ג (נ ע"ג, 59)

הש' קד' מ ע"ב ד"א 1:301 שאין שבחו מע' ג, ה (נ ע"ד, 5)

נדה מז ע"ב אי זו היא מע' ג, ו (נ ע"ד, 8)

הש' פס' לה ע"ב (38) לגג מבוצר מע' ג, ז (נ ע"ד, 21)

הש' מע' נ ע"ג (3) כרבי יוסי מע' ג, ז (נ ע"ד, 22)

סוכה ג ע"א סוטה כב ע"ד ס"ד רכט (262) בית שאין מע' ג, ז (נ ע"ד, 25)

הש' מ' ער' ה, ב חבור לעיר מע' ג, ז (נ ע"ד, 27)

הש' ויקרא כה, ל צמית ביובל מע' ג, ז (נ ע"ד, 28)

הש' דברים כ, ה מעורכי מלחמה מע' ג, ז (נ ע"ד, 29)

ת' מע' ב, כ (70:236) בית ספר מע' ג, ז (נ ע"ד, 29)

סוכה נב ע"א רבי אומר מע' ג, ז (נ ע"ד, 31)

יומא י ע"א ת' ער' ה, ה (15:112) וכן היה מע' ג, ז (נ ע"ד, 33)

ת' מע' ב, ז (31:233) ר' לעזר מע' ג, ח (נ ע"ד, 40)

פס' פו ע"ב שהש"ר, ה, יד,ג (לב
ע"א, 5); פד"כ יא, כ

(8:195)

רבי לעזר מע' ג, ח (נ ע"ד, 42)

הש' ב"מ פד ע"א בכריסי שהיא רחבה מע' ג, ח (נ ע"ד, 45)

ב"מ פג ע"ב פד"כ א יט (4:195) והוה רבי מע' ג, ח (נ ע"ד, 46)

הש' חולין קה ע"א פד"כ, שם חלא בר חמרא מע' ג, ח (נ ע"ד, 46)

מע' נ ע"ג מחזירן למקומן מע' ג, ח (נ ע"ד, 49)

פאה יט ע"א היה עומד מע' ג, ח (נ ע"ד, 52)

דברים כד, ט בשדה ושכחת מע' ג, ח (נ ע"ד, 55)

ביצה לה ע"א מ' תר' ח, ג היה אוכל מע' ג, ט (נ ע"ד, 56)

תר' מה ע"ג רבי זעירה מע' ג, ט (נ ע"ד, 57)

מע' נ ע"ג דרבי ליעזר מע' ג, ט (נ ע"ד, 60)

ת' תר' ז, י (36:144) שר' אליעזר מע' ג, ט (נ ע"ד, 61)

ת' מע' ב, כ (73:236) רבי נחמיה מע' ג, י (נ ע"ד, 63)

מ' מע' ג, י אוכל כדרכו מע' ג, י (נא ע"א, 5)

מ' מע' ג, י אוכל אחד מע' ג, י (נא ע"א, 5)

תהלים עו, יא כי חמת מע' ג, י (נא ע"א, 10)

הש' מת"ה 25:342 שאירית חימות מע' ג, י (נא ע"א, 11)

מ' ערכ' ט, ה כל שהוא מע' ג, יא (נא ע"א, 16)

ערכ' לב ע"א ספ' קח ע"ד ויקרא כה, ל וקם בית מע' ג, יא (נא ע"א, 17)

ויקרא כה, ל בית מע' ג, יא (נא ע"א, 19)
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ויקרא כה, ל וקם הבית מע' ג, יא (נא ע"א, 20)

ויקרא כה, ל אשר בעיר מע' ג, יא (נא ע"א, 22)

מ' ערכ' ט, ה; ספ' קח
ע"ד

ויקרא כה, ל אשר לו מע' ג, יא (נא ע"א, 22)

מ' מע"ש ג, ז דבית שמאי מע' ג, יא (נא ע"א, 25)

ת' מע"ש ב, יב (63:253) החזיר את מע' ג, יא (נא ע"א, 26)

הש' מע' נ ע"ב (1) מקח טובל מע' ד, א (נא ע"א, 55)

הש' מע' מט ע"ד (33) תרומה טובלת מע' ד, א (נא ע"א, 56)

הש' מ' מע' ד, ב שבת טובלת מע' ד, א (נא ע"א, 56)

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

מע' מט ע"ד (55); מע' נ
ע"ג (15); מע"ש נד ע"א

דאמר רבי מע' ד, א (נא ע"א, 57)

ת' מע' ג, א (1:237) המהבהב שיבולין מע' ד, א (נא ע"א, 60)

ביצה יג ע"א ת' מע' ג, ה (10:238) המקטף שיבלין מע' ד, א (נא ע"א, 61)

מע' נב ע"א (7); חלה נח
ע"א (18)

הממרח כריו מע' ד, א (נא ע"א, 64)

מע' מט ע"א (56) אמר רבי מע' ד, א (נא ע"ב, 1)

הש' מע' נא ע"א (58) וזו אינה מע' ד, א (נא ע"ב, 3)

ת' מע' ג, ב (2:237) השום והשחליים מע' ד, א (נא ע"ב, 10)

ת' מע' א, ט (36:230) אשכול שסחטו מע' ד, א (נא ע"ב, 12)

הש' מ' מע' א, ה נטבלה מע' ד, ב (נא ע"ב, 16)

הש' מ' כלים יז, טו מעשיו של מע' ד, ב (נא ע"ב, 17)

מ' מע' ד, ב תינוקות שטמנו מע' ד, ב (נא ע"ב, 19)

תר' מ ע"א (46) והוכיח מעש' מע' ד, ב (נא ע"ב, 21)

מע' מט ע"ד (14) דרבי יוחנן אמר מע' ד, ב (נא ע"ב, 22)

הש' מע' מט ע"ד (14) דרבי שמעון מע' ד, ב (נא ע"ב, 24)

מע' נ ע"ב (45); מע' נא
ע"ג (55)

דרב אמר מע' ד, ג (נא ע"ב, 33)

הש' מ' מע' ד, א מלח טובלת מע' ד, ג (נא ע"ב, 34)

ביצה לה ע"א בשיש לו מע' ד, ג (נא ע"ב, 37)

ת' מע' ג, ז (13:238) אמר רבי מע' ד, ג (נא ע"ב, 37)

שבת יא ע"ב; ער'
צט ע"ב

יכול הוא מע' ד, ג (נא ע"ב, 39)

מע' מט ע"ב (2); מע' נב
ע"א (21); חלה נח ע"א;

חלה נט ע"א

דאמר רבי מע' ד, ג (נא ע"ב, 40)

ת' מע' ג, ו (11:238) בשעורין שנים מע' ד, ד (נא ע"ב, 43)
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הש' ת' שבת יד, טז

(56:68)
ובלבד שלא מע' ד, ד (נא ע"ב, 47)

ת' מע' ג, ו (11:238) בשעורים שתים מע' ד, ד (נא ע"ב, 48)

שבי' לד ע"א אף לעניין מע' ד, ה (נא ע"ב, 52)

הש' ת' שבי' ב, ז
(28:171)

זרעה לירק מע' ד, ה (נא ע"ב, 54)

ת' שבי' ב, ז (31:171) שבת שזרעה מע' ד, ה (נא ע"ב, 59)

מ' מע' ד, ה אין לך מע' ד, ה (נא ע"ב, 61)

ת' מע' ג, ז (15:238) נהגין בביתניין מע' ד, ו (נא ע"ב, 64)

ער' כח ע"א ת' שבי' ב, ח (34:171) הפול והשעורין מע' ד, ו (נא ע"ג, 1)

בר' לו ע"ב ערלה סב ע"ד ויקרא יט, כג וערלתם ערלתו מע' ד, ו (נא ע"ג, 3)

בר' לו ע"א כל' ל ע"א ת' כל' ג, יז (60:217) הצלף בית מע' ד, ו (נא ע"ג, 11)

ת' כל' ג, טו (56:217) את שהוא מע' ד, ו (נא ע"ג, 13)

מ' פאה א, ו נוטל מן מע' ה, א (נא ע"ג, 49)

הש' מ' מע' ה, ב בלפת וצנונות מע' ה, א (נא ע"ג, 53)

מע' נ ע"ב (45); מע' נא
ע"ב (33)

רב אמר מע' ה, א (נא ע"ג, 55)

הש' מע' מט ע"ד (54) לחצר בית מע' ה, א (נא ע"ג, 56)

מ' מע' ה, א לקח במחובר מע' ה, א (נא ע"ג, 57)

מע' נ ע"ב (1) מקח טובל מע' ה, א (נא ע"ג, 58)

ת' מע' ג, ח (21:239) רבי יודה מע' ה, א (נא ע"ג, 59)

דמאי כב ע"ד (45); מע'
מט ע"ג (48)

אפילו חבר מע' ה, א (נא ע"ג, 61)

הש' מע"ש נו ע"ד (20) גבי תרומה מע' ה, א (נא ע"ג, 63)

מ' פאה א, ו לעולם הוא מע' ה, ב (נא ע"ד, 1)

ת' מע' ג, ח (19:239) חוץ לארץ מע' ה, ב (נא ע"ד, 3)

תר' מב ע"ג; חלה נט ע"ג על דעתי' מע' ה, ב (נא ע"ד, 4)

חלה נט ע"ג או נימר מע' ה, ב (נא ע"ד, 6)

מ' חלה ג, ט כיוצא בו מע' ה, ב (נא ע"ד, 8)

מ' מע' ה, ב מפני שהוא מע' ה, ב (נא ע"ד, 12)

הש' ת' מע' ג, ט
(23:239)

מעשרות מע' ה, ב (נא ע"ד, 15)

מ' כל' א, ט אינו חושש מע' ה, ב (נא ע"ד, 15)

ת' מע' ג, ט (23:239) השרישו בקופה מע' ה, ב (נא ע"ד, 20)

שבת צה ע"ב כל' לא ע"א; שבת יב ע"ד רבי יוסי מע' ה, ב (נא ע"ד, 23)

ויקרא יא, לז כי יפול מע' ה, ב (נא ע"ד, 23)
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ת' מע' ג, ט (26:239) לא יתלוש מע' ה, ב (נא ע"ד, 24)

הש' מע' נא ע"ד (15) חייב מע' ה, ב (נא ע"ד, 26)

ת' שבי' ג, כג (53:179) רבי שמעון מע' ה, ג (נא ע"ד, 27)

הש' מ' דמאי ג, ה ואינו אנו מע' ה, ג (נא ע"ד, 29)

הש' מע' מט ע"ד (33) טובלה למעשר מע' ה, ג (נא ע"ד, 31)

מ' מע' ה, ג שהתורם בלבו מע' ה, ג (נא ע"ד, 33)

פאה יח ע"ב; חלה נט
ע"א; ערלה ס ע"ד

שדה שהביאה מע' ה, ד (נא ע"ד, 34)

מע' נא ע"ד (43); מע' נא
ע"ד (51)

אף חכמים מע' ה, ד (נא ע"ד, 36)

ספ' קה ע"ד רבי יונתן מע' ה, ד (נא ע"ד, 37)

ויקרא כה, ג ואספת את מע' ה, ד (נא ע"ד, 39)

ויקרא כה, ד בשביעית מע' ה, ד (נא ע"ד, 39)

הש' מע' נא ע"ד 35 דרבי עקיבה מע' ה, ד (נא ע"ד, 41)

מע' נא ע"ד (36); מע' נא
ע"ד (51)

אף חכמים מע' ה, ד (נא ע"ד, 43)

מע' נא ע"ד (40) אתיא דרבי מע' ה, ד (נא ע"ד, 44)

הש' פס' נא ע"ב ספ' קח ע"א דרבי עקיבה מע' ה, ד (נא ע"ד, 46)

מע' נא ע"ד (36); מע' נא
ע"ד (43)

מודין חכמים מע' ה, ד (נא ע"ד, 51)

הש' ר"ה נו ע"ד (33) בחנט מע' ה, ד (נא ע"ד, 54)

הש' ערלה סא ע"א (27) וסיכך על מע' ה, ד (נא ע"ד, 54)

חלה נח ע"ב דר' עקיבה מע' ה, ד (נא ע"ד, 57)

מ' חלה ד, ז ישראל שהיו מע' ה, ד (נא ע"ד, 61)

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

חו' כה ע"ב מע"ש נב ע"ד (27) מ' מע"ש א, ג; מ' חולין
א, ז

התמד עד מע' ה, ה (נב ע"א, 1)

מ' מע' ה, ו המתמד ונתן מע' ה, ה (נב ע"א, 3)

ער' כ ע"ד אפילו מי מע' ה, ה (נב ע"א, 5)

מ' מע' ה, ד שהתורם בלבו מע' ה, ה (נב ע"א, 6)

מע' נא ע"א (64); חלה
נח ע"א (18)

הממרח כריו מע' ה, ו (נב ע"א, 7)

מ' חלה א, ז וכן נשים מע' ה, ו (נב ע"א, 10)

חלה נט ע"ד (26) שכן העושה מע' ה, ו (נב ע"א, 11)

מ' חלה א, ז נחתום שעשה מע' ה, ו (נב ע"א, 12)

מ' מע' ה, ז חוררי נמלים מע' ה, ו (נב ע"א, 15)

מ' פאה ד, ח הקדישן עד מע' ה, ו (נב ע"א, 18)
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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
תר' מ ע"ב גזבר כבעלין מע' ה, ו (נב ע"א, 19)

מע' מט ע"ב (2); מע' נא
ע"ב (40); חלה נח ע"א;

חלה נט ע"א

דאמר רבי מע' ה, ו (נב ע"א, 21)

ת' מע' ג, טו (51:241) אי זהו מע' ה, ז (נב ע"א, 23)

ת' מע' ג, טו (53:242) רבן שמעון מע' ה, ז (נב ע"א, 27)

נד' לז ע"ד; שבו' לד ע"ד התיב רבי מע' ה, ז (נב ע"א, 28)

מ' נג' ו, א גופה של מע' ה, ז (נב ע"א, 28)

ת' מע' ג, טו (54:242) אילו הן מע' ה, ז (נב ע"א, 32)

ת' מע' ג, טו (56:242) אמר רבי מע' ה, ז (נב ע"א, 34)

הש' ת' מע"ש א, יד
(47:246)

כרכמין מע' ה, ז (נב ע"א, 35)

מ' בכ' ד, ח החשוד על מע' ה, ז (נב ע"א, 36)

מ' בכ' ד, ט החשוד להיות מע' ה, ז (נב ע"א, 38)

מ' מע' ה, ח זרע לוף מע' ה, ז (נב ע"א, 44)

ת' מע' ג, טז (64:242) זרע אסטיס מע' ה, ז (נב ע"א, 45)

מ' מע' ה, ח שאף על מע' ה, ז (נב ע"א, 49)

כת' לג ע"ב מן דגליית מע' ה, ז (נב ע"א, 50)
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