
פאה

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
הש' תר' מב ע"ד (ד, ה) מפני המחלוקת פאה א, א (טו ע"א, 36)

מ' ביכ' ב, ד אדם עושה פאה א, א (טו ע"א, 37)

הש' חו' קלו ע"ב ואין אדם פאה א, א (טו ע"א, 37)

נד' ו ע"ב ביקש לעשות פאה א, א (טו ע"א, 41)

חו' קלו ע"ב מ' חלה א, ט האומר כל פאה א, א (טו ע"א, 42)

ת' פאה א, ט (38:44) קצר חצייה פאה א, א (טו ע"א, 46)

הש' ת' פאה א, ה
(18:42)

חזרה פיאה פאה א, א (טו ע"א, 49)

ת' פאה א, א (2:41) הפיאה יש פאה א, א (טו ע"א, 52)

הש' מ' פאה א, ב מלמטן פאה א, א (טו ע"א, 52)

הש' חג' ז ע"א וראיון פאה א, א (טו ע"א, 53)

הש' במדבר ה, יז עפר סוטה פאה א, א (טו ע"א, 58)

הש' במדבר יט, יז אפר פרה פאה א, א (טו ע"א, 58)

הש' דברים כה, ט רוק יבמה פאה א, א (טו ע"א, 59)

הש' ויקרא יד, ו דם ציפור פאה א, א (טו ע"א, 59)

הש' חג' ז ע"א מתני' בראיית פאה א, א (טו ע"א, 61)

חג' עו ע"ב דמר רבי פאה א, א (טו ע"א, 62)

מ' מק' ו, ז כזית מן פאה א, א (טו ע"א, 64)

מ' אה' ב, א מן המת פאה א, א (טו ע"א, 64)

שמות כג, טו לא יראו פאה א, א (טו ע"ב, 2)

יומא פ ע"א; ער' ד
ע"א; סוכה ה ע"ב;
הש' בר' מא ע"א

כל השיעורין פאה א, א (טו ע"ב, 5)

יומא פ ע"א האוכל איסור פאה א, א (טו ע"ב, 6)

חג' ח ע"א אדם טופל פאה א, א (טו ע"ב, 12)

הש' חג' ח ע"ב היו לפניו פאה א, א (טו ע"ב, 13)

כת' נ ע"א; כת' סז
ע"ב; ערכ' כח ע"א

כת' כח ע"ד; פס"ר כה
(קכו ע"ב)

ואתייא כיי פאה א, א (טו ע"ב, 22)

פאה טו ע"ב (36) אדם מפריש פאה א, א (טו ע"ב, 23)

משלי ג, ט כבד את פאה א, א (טו ע"ב, 25)

ב"ק ט ע"א רב הונא פאה א, א (טו ע"ב, 28)

שבת קלג ע"ב;
סוכה יא ע"ב; נזיר

ב ע"ב

סופ' ג, יז (53:132) מדר"י בשלח ג תני רבי פאה א, א (טו ע"ב, 32)

שמות טו, ב זה אלי פאה א, א (טו ע"ב, 32)
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ער' כח ע"א; כת' נ

ע"א
מעשה בר' פאה א, א (טו ע"ב, 35)

פאה טו ע"ב (23) חומש מנכסיו פאה א, א (טו ע"ב, 36)

הש' פס' כז ע"ד (43) ורבן גמליאל פאה א, א (טו ע"ב, 37)

שבת ג ע"ד רבי יוסי פאה א, א (טו ע"ב, 37)

ב"ר 12; פס"ר כה (קכו
ע"ב); הש' פאה טו ע"ד

(52)

ואתייא כיי פאה א, א (טו ע"ב, 40)

דברים לב, מז כי לא פאה א, א (טו ע"ב, 40)

דברים לב, מז מכם פאה א, א (טו ע"ב, 41)

דברים לב, מז כי הוא פאה א, א (טו ע"ב, 41)

שמות לח, כב ובצלאל בן פאה א, א (טו ע"ב, 42)

יהושע יא, טו כאשר צוה פאה א, א (טו ע"ב, 45)

מלאכי ב, ו תורת אמת פאה א, א (טו ע"ב, 49)

מלאכי ב, ו ועולה לא פאה א, א (טו ע"ב, 50)

משלי ג, כו כי ה' פאה א, א (טו ע"ב, 51)

משלי ג, כו ושמר רגלך פאה א, א (טו ע"ב, 52)

הש' שבי' לה ע"ב; ו"ר
תשסט

מן הפיסין פאה א, א (טו ע"ב, 54)

ב"ב יא ע"א ת' פאה ד, יח (59:60) מונבז המלך פאה א, א (טו ע"ב, 54)

תהלים סה, יב אמת מארץ פאה א, א (טו ע"ב, 57)

ישעיה ג, ו אמרו צדיק פאה א, א (טו ע"ב, 59)

תהלים פט, טו צדק ומשפט פאה א, א (טו ע"ב, 61)

משלי יא, ל ולוקח נפשות פאה א, א (טו ע"ב, 62)

דברים כד, יג ולך תהיה פאה א, א (טו ע"ב, 62)

משלי י, ב וצדק' תציל פאה א, א (טו ע"ב, 63)

ב"ב ט ע"א; סוכה
מט ע"ב

ת' פאה ד, יט (70:60) צדקה וגמילו' פאה א, א (טו ע"ב, 64)

מת"ה קג, טו (437) רבי יוחנן פאה א, א (טו ע"ג, 4)

תהלים קג, יז וחסד ה' פאה א, א (טו ע"ג, 5)

מנ' צט ע"ב סוטה כד ע"ג; שבת ז
ע"ד; מת"ה א, יז (16)

ת' ע"ז א, כ שאלו את פאה א, א (טו ע"ג, 7)

יהושע א, ח והגית בו פאה א, א (טו ע"ג, 8)

הש' קד' ל ע"ב קד' סא ע"א והתני ר' פאה א, א (טו ע"ג, 9)

דברים ל, יט ובחר' בחיים פאה א, א (טו ע"ג, 9)

שבת ז ע"ד רבי אבהו פאה א, א (טו ע"ג, 11)

קד' לא ע"א לב
ע"א; ע"ז כג ע"ב

קד' סא ע"ב; פס"ר קכג
ע"ב; דב"ר א, טו (צט ע"א)

עד היכן פאה א, א (טו ע"ג, 14)
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הש' ו"ר רסה פעם אחת פאה א, א (טו ע"ג, 16)

קד' לא ע"א קד' א, ז (סא ע"ב, 7);
פס"ר, כג (קכג ע"ב, 10)

פעם אחת אבדה פאה א, א (טו ע"ג, 19)

קד' שם; פס"ר, שם;
במ"ר, ב, ז (ה ע"א, 23);
אס"ר ו יב (י ע"ד, 22);
מד"ש כח, א (11:130)

הש' שמות, כח, כ ישפה של בנימן פאה א, א (טו ע"ג, 19)

איוב לו, כג ומשפט ורב פאה א, א (טו ע"ג, 28)

קד' לא ע"ב אמו של פאה א, א (טו ע"ג, 29)

קד' לא ע"ב בריך רחמנא פאה א, א (טו ע"ג, 42)

קד' לא ע"א פס"ר קכב ע"ב יש שהוא פאה א, א (טו ע"ג, 45)

קד' ל ע"ב נאמר איש פאה א, א (טו ע"ג, 52)

ויקרא יט, ג איש אמו פאה א, א (טו ע"ג, 52)

דברים ו, יג את ה' פאה א, א (טו ע"ג, 53)

הש' ב"מ לב ע"א נאמר כבד פאה א, א (טו ע"ג, 54)

שמות כ, יא כבד את אביך פאה א, א (טו ע"ג, 54)

משלי ג, ט כבד את ה' פאה א, א (טו ע"ג, 54)

שמות כא, יז ומקלל אביו פאה א, א (טו ע"ג, 55)

ויקרא כד, טו איש איש פאה א, א (טו ע"ג, 55)

הש' נדה לא ע"א כל' לא ע"ג מפני ששלשתן פאה א, א (טו ע"ג, 57)

קד' לא ע"ב ספ' פז ע"א אי זהו פאה א, א (טו ע"ג, 57)

ת' קד' א, יא
(45:279)

אי זה פאה א, א (טו ע"ג, 58)

קד' ל ע"ב ת' קד' א, יא
(47:279)

אחד האיש פאה א, א (טו ע"ג, 62)

שמות כ, יא כבד את פאה א, א (טו ע"ד, 2)

משלי ג, ט כבד את פאה א, א (טו ע"ד, 3)

שמות כ, יא כבד את פאה א, א (טו ע"ד, 8)

מת"ה ט, ג (81); תנ"ב
דב' (17); פס"ר קכא ע"ב;

דב"ר ו, ב (קיב ע"א);
מד"ש ז, ב (65); תנ"ו

עקב ב (628)

רבי אחא פאה א, א (טו ע"ד, 8)

משלי ה, ו אורח חיים פאה א, א (טו ע"ד, 9)

משלי ד, כג מכל משמר פאה א, א (טו ע"ד, 11)

שמות כ, יא; דברים
כב, ז

והארכת ימים פאה א, א (טו ע"ד, 15)

דברים ה, טו למען ייטב פאה א, א (טו ע"ד, 16)

משלי ל, יז עין תלעג פאה א, א (טו ע"ד, 19)

דברים כב, ז לא תקח פאה א, א (טו ע"ד, 20)
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משלי ל, יז יקרו' עורבי פאה א, א (טו ע"ד, 20)

משלי ל, יז ויאכלוה בני פאה א, א (טו ע"ד, 21)

הש' כת' מט ע"ב רבי יונתן פאה א, א (טו ע"ד, 22)

הש' גט' נ ע"ד (20) אמר ליה פאה א, א (טו ע"ד, 25)

נד' מא ע"ג; קד' סא ע"ג רבי יעקב פאה א, א (טו ע"ד, 27)

משלי כא, כא רודף צדקה פאה א, א (טו ע"ד, 30)

פאה טו ע"ד (39) כבוד בעולם פאה א, א (טו ע"ד, 30)

הש' כת' יז ע"א ע"ז מב ע"ג; ב"ר 632 רבי שמואל פאה א, א (טו ע"ד, 31)

ו"ר קפח; במ"ר יט, כז
(פב ע"ב); אדר"נ יב נו"א

(51); תנ"ו חקת כב (574)

כתיב סור פאה א, א (טו ע"ד, 37)

תהלים לד, טו סור מרע פאה א, א (טו ע"ד, 37)

יב' קט ע"א; קד' מ
ע"א

אמ' ר' טביומא פאה א, א (טו ע"ד, 38)

תהלים לד, טו רדיפה (1) פאה א, א (טו ע"ד, 39)

משלי כא, כא רדיפה (2) פאה א, א (טו ע"ד, 39)

פאה טו ע"ד (30) כבוד בעולם פאה א, א (טו ע"ד, 39)

מ"ק ט ע"ב ב"ר 333; מת"ה א, יא
(10); מד"מ ב, יא (50);

מד"מ ו, כ (56)

כתוב אחד פאה א, א (טו ע"ד, 43)

משלי ח, יא וכל חפצים פאה א, א (טו ע"ד, 44)

משלי ג, טו וכל חפציך פאה א, א (טו ע"ד, 44)

ירמיה ט, כג כי באלה פאה א, א (טו ע"ד, 46)

משלי ו, כב בהתהלכך תנחה פאה א, א (טו ע"ד, 51)

הש' פאה טו ע"ב (40) רבי מנא פאה א, א (טו ע"ד, 52)

דברים לב, מז כי לא פאה א, א (טו ע"ד, 52)

ת' פאה א, ב (3:41) ארבעה דברים פאה א, א (טו ע"ד, 54)

הש' ערכ' טו ע"ב ולשון הרע פאה א, א (טו ע"ד, 54)

הש' ס"ב קיב במדבר טו, לא הכרת תכרת פאה א, א (טו ע"ד, 57)

שמות לב, לא אנא חטא פאה א, א (טו ע"ד, 58)

בראשית לט, ט ואיך אעשה פאה א, א (טו ע"ד, 59)

בראשית ד, יג ויאמר קין פאה א, א (טו ע"ד, 60)

תהלים יב, ד יכרת ה' פאה א, א (טו ע"ד, 62)

ב"ר 1009; ב"ר פז
(1064); פד"א לח (קלח);
תנ"ו וישב ב (114); תנ"ו
וישב ז (121); תנ"ב וישב

ו (186)

כתיב ויבא פאה א, א (טו ע"ד, 62)

בראשית לז, ב ויבא יוסף פאה א, א (טו ע"ד, 63)
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משלי טז, יא פלס ומאזני פאה א, א (טז ע"א, 2)

בראשית לז, לא וישחטו שעיר פאה א, א (טז ע"א, 4)

תהלים קב, יז לעבד נמכר פאה א, א (טז ע"א, 5)

בראשית לט, ז ותשא אשת פאה א, א (טז ע"א, 6)

ער' טו ע"ב מת"ה יב, ב (105); מת"ה
נב, ב (282); ק"ר ט, יב

(כה ע"ב); דב"ר ו, יג (קיג
ע"ב); הש' ו"ר שסא:4

זה שהוא פאה א, א (טז ע"א, 7)

תהלים יב, ה אשר אמרו פאה א, א (טז ע"א, 8)

ק"ר ט, יב (כה ע"ב) כל העבירות פאה א, א (טז ע"א, 9)

תהלים עג, ט שתו בשמים פאה א, א (טז ע"א,
(10

תהלים נ, כב בינו נא פאה א, א (טז ע"א,
(11

הש' ו"ר שנה אמר רבי פאה א, א (טז ע"א,
(11

תהלים נ, כ תשב באחיך פאה א, א (טז ע"א,
(11

תהלים נ, טז ולרשע אמר פאה א, א (טז ע"א,
(12

הש' כת' מו ע"א אזהרה ללשון פאה א, א (טז ע"א,
(13

דברים כג, יא ונשמרת מכל פאה א, א (טז ע"א,
(13

ויקרא יט, טז לא תלך פאה א, א (טז ע"א,
(14

ספ' פט ע"א ר' נחמיה פאה א, א (טז ע"א,
(15

יב' סה ע"ב; ב"מ
פז ע"א

ב"ר מח (494); ו"ר ט, ט
(קפט); פס"ר נספח (קצט

ע"ב); במ"ר יא, ז (מד
ע"ג); תנ"ו תולדות א

(87); תנ"ו צו ז (378);
תנ"ב צו י (18); תנ"ו

שופטים יח (658)

אמר רבי פאה א, א (טז ע"א,
(16

בראשית יח, יב ותצחק שרה פאה א, א (טז ע"א,
(17

בראשית יח, יג למה זה פאה א, א (טז ע"א,
(18

יב' סה ע"ב ב"ר 1293; ו"ר ט, ט
(קפט); דב"ר ה, טו (קיא

ע"ג); תנ"ו תולדות א
(87); תנ"ו ויחי יז (158);
תנ"ו צו ז (378); תנ"ב צו
י (18); תנ"ו שופטים יח

(658)

אמר רבן פאה א, א (טז ע"א,
(20

בראשית נ, טז ויצוו את פאה א, א (טז ע"א,
(21

מל"א א, יד ואני אבוא פאה א, א (טז ע"א,
(24
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פיאה, ח, ח (כא ע"ב, 9) ;

הש' פס' ד, ט (לא ע"ג,
63) ; אס"ר, ב, ג  (ה

ע"א, 23); שם, שם, ד (ה
ע"ב, 20)

מה אנן אכלין יומא דין פאה א, א (טז ע"א,
(29

הש' ו"ר תקפט; פד"כ ד
(56); מת"ה ז, ז (67);
במ"ר יט, ב (עח ע"א);

דב"ר ה, י (קי ע"ד); פד"א
נג; תנ"ו חוקת ד (558);

תנ"ב חוקת ז (106)

אמר רבי פאה א, א (טז ע"א,
(32

תהלים נז, ה נפשי בתוך פאה א, א (טז ע"א,
(34

תהלים נז, ה בני אדם פאה א, א (טז ע"א,
(36

שמ"א כג, יא היסגרוני בעלי פאה א, א (טז ע"א,
(37

תהלים נז, ה ולשונם חרב פאה א, א (טז ע"א,
(37

תהלים נד, ב בבוא הזיפי' פאה א, א (טז ע"א,
(38

תהלים נז, יב רומה על פאה א, א (טז ע"א,
(39

מל"א יח, יג הלא הוגד פאה א, א (טז ע"א,
(41

מל"א יח, כב אני נותרתי פאה א, א (טז ע"א,
(44

ערכ' טו ע"ב ו"ר כו, ב (תקפט); פד"כ ד
(56); מת"ה יב, ב (106);
מת"ה נב (284); במ"ר

יט, ב (עח ע"ב); דב"ר ה,
י (220); פד"א נג; תנ"ו

מצורע (417); תנ"ו חוקת
ד (558); תנ"ב חוקת ז

(106)

ולמה היה פאה א, א (טז ע"א,
(45

סוטה יז ע"ב; במ"ר כג, יג
(צה ע"ב); תנ"ו מסעי יב

(615)

אבנר למה פאה א, א (טז ע"א,
(47

שמ"ב ב, יד יקומו נא פאה א, א (טז ע"א,
(49

שמ"ב ג, יב וישלח אבנר פאה א, א (טז ע"א,
(50

שמ"א כד, יא ואבי ראה פאה א, א (טז ע"א,
(52

הש' סנ' מט ע"א הש' דמאי כב ע"א (33) בסירה הוערת פאה א, א (טז ע"א,
(53

הש' שמ"א כו, יא וצפחת פאה א, א (טז ע"א,
(54

שמ"א כו, יד הלא תענה פאה א, א (טז ע"א,
(53

הש' סנ' כ ע"א על ידי פאה א, א (טז ע"א,
(55
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ב"ר 1269; מת"ה קכ, ד

(504)
תהלים קכ, ד חצי גיבור פאה א, א (טז ע"א,

(55

פד"כ 15:57; ק"ר י, יא
(כז ע"ב)

אמר רבי פאה א, א (טז ע"א,
(59

קהלת י, יא אם ישך פאה א, א (טז ע"א,
(61

קד' מ ע"א ת' פאה א, ב (5:41) הזכות יש פאה א, א (טז ע"ב, 1)

ישעיה ג, י אמרו צדיק פאה א, א (טז ע"ב, 2)

ישעיה ג, י אוי לרשע פאה א, א (טז ע"ב, 3)

משלי א, לא ויאכלו מפרי פאה א, א (טז ע"ב, 4)

מת"ה ל, ד (234); מת"ה
סב, ד (308)

ת' פאה א, ד (9:41) מחשבה טובה פאה א, א (טז ע"ב, 5)

מלאכי ג, טז אז נדברו פאה א, א (טז ע"ב, 7)

תהלים כו, יח און אם פאה א, א (טז ע"ב, 8)

דניאל ו, טו ועד מיעלי פאה א, א (טז ע"ב,
(11

עובדיה א, טי מקטל פאה א, א (טז ע"ב,
(12

קד' מ ע"ב שהש"ר ו, א (לב ע"ב);
במ"ר י, א (לד ע"א)

ת' קד' א, טו
(78:281)

רבי שמעון פאה א, א (טז ע"ב,
(13

יחזקאל לג, יח ובשוב צדיק פאה א, א (טז ע"ב,
(15

שהש"ר ו, א (לב ע"ב,
34); במ"ר י, א (לד ע"א,

(17

רבי שמעון פאה א, א (טז ע"ב,
(15

שהש"ר, שם (לב ע"ב,
33); במ"ר, שם (לד ע"א,

(16

ובתוהא על פאה א, א (טז ע"ב,
(16

ת' קד' א, טז
(80:281)

הרי שהיה פאה א, א (טז ע"ב,
(16

יחזקאל לג, יט ובשוב רשע פאה א, א (טז ע"ב,
(17

יומא פו ע"ב שהש"ר, ו, טז, א  (לב
ע"ג, 2); במ"ר, י א (לד

ע"א, 19);ש"ר, לא, א (נו
ע"ג\, 8); תנ"ב ויצא, כב

(פ ע"ב, 6)

אמר רבי פאה א, א (טז ע"ב,
(17

תהלים מה, ט מור ואהלות פאה א, א (טז ע"ב,
(18

דבר"ל 74 רובו זכיות פאה א, א (טז ע"ב,
(19

סנ' צט ע"א אבל הפורק פאה א, א (טז ע"ב,
(23

מ' סנ' י, א אילו שאין פאה א, א (טז ע"ב,
(28

שמות טו, כא כל המחלה פאה א, א (טז ע"ב,
(30
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סנ' כז ע"ג ת' סנ' יב, ט (25:433) הוסיפו עליהן פאה א, א (טז ע"ב,

(32

הש' ת' שבת טו, ט
(35:71)

המפר ברית פאה א, א (טז ע"ב,
(33

מ' סנ' י, א האומר אין פאה א, א (טז ע"ב,
(35

הש' ו"ר תלד כגון יהויקים פאה א, א (טז ע"ב,
(36

קד' סא ע"ד; סנ' כז ע"ג;
פד"כ כה (381)

רובו זכיות פאה א, א (טז ע"ב,
(37

ר"ה יז ע"א; ערכ'
ח ע"ב

אמר ר' יוסי פאה א, א (טז ע"ב,
(37

שמות לד, ז נושא עון פאה א, א (טז ע"ב,
(38

פד"כ 381 הקב"ה חוטף פאה א, א (טז ע"ב,
(38

תהלים סב, יג ולך ה' פאה א, א (טז ע"ב,
(39

שמות לד, ו ורב חסד פאה א, א (טז ע"ב,
(41

שבו' לג ע"ג; תנ"ב וישב
יד (185)

רבי ירמיה פאה א, א (טז ע"ב,
(41

משלי יג, ו צדקה תצר פאה א, א (טז ע"ב,
(42

משלי יג, כא חטאי' תרדף פאה א, א (טז ע"ב,
(42

משלי ג, לד אם ללצים פאה א, א (טז ע"ב,
(43

שמ"א ב, ט רגלי חסידיו פאה א, א (טז ע"ב,
(43

משלי ג, לה כבוד חכמים פאה א, א (טז ע"ב,
(44

הש' יומא לח ע"ב שומר אדם פאה א, א (טז ע"ב,
(45

איוב לג, כט הן כל פאה א, א (טז ע"ב,
(46

שבו' לג ע"ג; מת"ה נט, א
(301); ק"ר ד, ט (יג ע"ד)

אמ' רבי פאה א, א (טז ע"ב,
(47

קהלת ד, יב והחוט המשולש פאה א, א (טז ע"ב,
(48

יומא מא ע"ב; פד"כ 8:381 רבי הונא פאה א, א (טז ע"ב,
(49

מיכה ז, יח נושא עון פאה א, א (טז ע"ב,
(50

תהלים פה, ג נשאת עון פאה א, א (טז ע"ב,
(51

ויקרא יט, ט ובקצרכם פאה א, ג (טז ע"ב, 58)

ת' פאה א, ה (14:42) נותני' פאה פאה א, ג (טז ע"ב, 59)
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ויקרא יט, ט ובקצרכם פאה א, ג (טז ע"ב, 60)

ויקרא יט, ט ובקרצכם פאה א, ג (טז ע"ב, 61)

ת' פאה א, ה (15:42) הרי זו פאה א, ג (טז ע"ב, 64)

חו' קלז ע"א ספ' פז ע"ב ויקרא יט, ט ובקצרכם פאה א, ד (טז ע"ג, 7)

ויקרא יט, ט לקצור פאה א, ד (טז ע"ג, 7)

ויקרא יט, ט קצירך פאה א, ד (טז ע"ג, 8)

ויקרא יט, ט בארצכ' פאה א, ד (טז ע"ג, 8)

ויקרא יט, ט שדך פאה א, ד (טז ע"ג, 8)

ת' כל' א, טו (38:205) זורעין זרעים פאה א, ד (טז ע"ג, 8)

כל' לא ע"ב אמר רבי פאה א, ד (טז ע"ג, 10)

דברים כב, ט לא תזרע פאה א, ד (טז ע"ג, 10)

ויקרא יא, לז על כל פאה א, ד (טז ע"ג, 14)

דברים כד, כא כי תבצר פאה א, ד (טז ע"ג, 14)

אס"ר ג, ב (ו ע"ג, 8);
איכ"ר, פרשה א, יב

(17:75); איכ"ר, א, כב
(11:94)

אמר רבי יונה פאה א, ד (טז ע"ג, 15)

איכה א, כב ועולל למו פאה א, ד (טז ע"ג, 15)

הש' חו' קלא ע"א דברים כד, כ כי תחבוט פאה א, ד (טז ע"ג, 16)

ויקרא יט, כז לא תקיפו פאה א, ד (טז ע"ג, 16)

ויקרא יט, ט קצירך פאה א, ד (טז ע"ג, 20)

הש' ויקרא יט, י חייב בפרט פאה א, ד (טז ע"ג, 22)

יב' ז ע"א; זב' מט
ע"א

סוטה כג ע"ד ספ' ב ע"ד כל דבר פאה א, ד (טז ע"ג, 29)

דברים כג, כו וקטפת מלילות פאה א, ד (טז ע"ג, 35)

ת' פאה א, ז (30:43) רוטבי תמרים פאה א, ד (טז ע"ג, 36)

נד' מ ע"ב רבי יצחק פאה א, ד (טז ע"ג, 39)

מ' פאה א, ה לעולם הוא פאה א, ה (טז ע"ג, 43)

הש' מ' תר' ג, ז ולמה נקראו פאה א, ה (טז ע"ג, 45)

דמאי כד ע"ג וכל הקודם פאה א, ה (טז ע"ג, 46)

ב"מ ל ע"ב פאה יח ע"ד מ' פאה ו, א; מ' עד'
ד, ג

הבקר עניים פאה א, ה (טז ע"ג, 46)

ב"מ פח ע"א ס"ד קה (13:165) למה חרבו פאה א, ה (טז ע"ג, 47)

דברים יד, כב עשר תעשר פאה א, ה (טז ע"ג, 49)

דברים יד, כג ואכלת פאה א, ה (טז ע"ג, 49)

חו' קלב ע"ב טבח כהן פאה א, ה (טז ע"ג, 50)
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הש' בכ' יא ע"ב ועל הלוקח פאה א, ה (טז ע"ג, 57)

הש' גט' יא ע"ב;
חו' קלא ע"ב

כשם שאין פאה א, ה (טז ע"ג, 60)

ספ' פז ע"ג שנאמר שדך פאה ב, א (טז ע"ד, 32)

ויקרא יט, ט שדך לא פאה ב, א (טז ע"ד, 32)

מ' פאה ב, ג הכל מפסיק פאה ב, א (טז ע"ד, 34)

מ' פאה ב, ג שער כותש פאה ב, א (טז ע"ד, 36)

קד' ס ע"ד; ב"ב יג ע"ד ר' זעירא פאה ב, א (טז ע"ד, 39)

מ' פאה ג, ב מודים חכמים פאה ב, א (טז ע"ד, 41)

פאה יז ע"ג (14) כיני מתניתא פאה ב, א (טז ע"ד, 41)

ב"ב נה ע"א בהן חלק פאה ב, א (טז ע"ד, 47)

ב"ב נו ע"א בהן תיחם פאה ב, א (טז ע"ד, 48)

מ' פאה ב, א דרך היחיד פאה ב, א (טז ע"ד, 49)

מ' פאה ב, א שביל היחיד פאה ב, א (טז ע"ד, 50)

הש' מ' מנ' י, ח ורבי יהודה פאה ב, א (טז ע"ד, 56)

מ' פאה ב, א הקוצר לשחת פאה ב, א (טז ע"ד, 56)

מנ' עא ע"ב ת' פאה א, ח (32:44) אכלה גוביי פאה ב, א (טז ע"ד, 59)

מנ' עא ע"ב מ' מנ' י, ח אמר רבי פאה ב, א (טז ע"ד, 62)

ת' מנ' י, לב (17:529) דרבי יודה פאה ב, א (טז ע"ד, 64)

ספ' פז ע"ד אמת המים פאה ב, ב (יז ע"א, 4)

ת' פאה א, ח (35:44) היה עומד פאה ב, ב (יז ע"א, 7)

ת' פאה א, ט (40:44) מדרגות שהן פאה ב, ב (יז ע"א, 10)

הש' מ' ב"ב ה, ו שמותית פאה ב, ה (יז ע"א, 25)

חג' עו ע"ד אמר רבי פאה ב, ו (יז ע"א, 32)

הש' גטין ס ע"ב הושע ח, יב אכתוב לו פאה ב, ו (יז ע"א, 36)

הושע ח, יב כמו לא זר פאה ב, ו (יז ע"א, 40)

ש"ר מז, א (עו ע"ג);
במ"ר יד, י (סא ע"ד);
תנ"ב תשא יז (116)

אמר רבי פאה ב, ו (יז ע"א, 40)

הושע ח, יב כמו זר פאה ב, ו (יז ע"א, 40)

מג' עד ע"ד; חג' עו ע"ד;
שהש"ר א, יח; ק"ר א, ט
(ד ע"ד); ק"ר ה, ח (טו
ע"א); ש"ר (שנאן) י, א

(224); תנ"ו וירא ה (65);
תנ"ו תשא לד (329)

רבי חגיי פאה ב, ו (יז ע"א, 42)

שמות לד, כז כי על פאה ב, ו (יז ע"א, 44)

הש' גטין ס ע"ב אם שימרתה פאה ב, ו (יז ע"א, 44)
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הש' מג' יט ע"ב ו"ר תצו רבי יהושע פאה ב, ו (יז ע"א, 48)

דברים ט, י ועליהם פאה ב, ו (יז ע"א, 48)

דברים ט, י ככל פאה ב, ו (יז ע"א, 49)

דברים ט, י הדברים פאה ב, ו (יז ע"א, 49)

קהלת א, י יש דבר פאה ב, ו (יז ע"א, 50)

קהלת א, י כבר היה פאה ב, ו (יז ע"א, 51)

הש' ב"ב קל ע"ב ק"ר ו, ב (יז ע"א); הש' הו'
מח ע"ג

רבי זעירא פאה ב, ו (יז ע"א, 51)

מ' פאה ג, ג המחליק בצלין פאה ב, ו (יז ע"א, 55)

ת' פאה ג, א (4:50) אין שוכרין פאה ב, ז (יז ע"א, 61)

סוכה ל ע"ב; סוכה
לא ע"א; ב"ק צה
ע"א; ב"ק קיז ע"ב

כל' לא ע"א; ערלה סא ע"א ואין קרקע פאה ב, ז (יז ע"א, 64)

הש' מ' פאה א, ג מן הקציר פאה ב, ז (יז ע"א, 64)

מ' פאה ה, ה אמר רבי פאה ב, ז (יז ע"ב, 7)

פאה יט ע"א מה בינה פאה ב, ז (יז ע"ב, 7)

הש' שבת ג ע"א; מ"ק פא
ע"א; ע"ז לט ע"ד

צורכה למתניתה פאה ג, א (יז ע"ב, 57)

הש' מ' פאה ג, ד דר' יוסי פאה ג, א (יז ע"ב, 64)

מנ' עא ע"ב אתייא דרבי פאה ג, ב (יז ע"ג, 9)

מ' פאה ג, ג המחליק בצלים פאה ג, ב (יז ע"ג, 12)

פאה טז ע"ד (41) כיני שבת פאה ג, ב (יז ע"ג, 14)

ת' פאה א, ט (41:44) המירוג חייב פאה ג, ג (יז ע"ג, 18)

מ' פאה ג, ג המחליק בצלין פאה ג, ג (יז ע"ג, 20)

ת' פאה א, יא (46:45) ויקרא כג, כה לקט קצירך פאה ג, ג (יז ע"ג, 25)

חו' קלז ע"א ת' פאה א, י (42:44) היו לו פאה ג, ג (יז ע"ג, 27)

ת' פאה א, י (45:45) לא סוף פאה ג, ג (יז ע"ג, 36)

חו' קלח ע"א עד כדון פאה ג, ו (יז ע"ג, 50)

מ' חו' יא, א לקח גז פאה ג, ו (יז ע"ג, 51)

מ' חו' יא, א לקח גז פאה ג, ו (יז ע"ג, 54)

הש' מ' פאה ב, ז דחובת קציר פאה ג, ו (יז ע"ג, 54)

ויקרא יט, ט שדך (1) פאה ג, ז (יז ע"ג, 62)

ויקרא יט, יט שדך (2) פאה ג, ז (יז ע"ג, 62)

הש' מ' כל' ב, י בית רובע פאה ג, ז (יז ע"ג, 62)

ויקרא יט, ט שדך פאה ג, ז (יז ע"ג, 63)

דברים כד, יט ושכחת עומר פאה ג, ז (יז ע"ג, 63)
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הש' מ' כל' ג, א מערוגה פאה ג, ז (יז ע"ד, 1)

תהלים קכט, ז אשר לא פאה ג, ז (יז ע"ד, 2)

דברים כו, טו מן האדמה פאה ג, ח (יז ע"ד, 9)

דברים כו, טו מן האדמה פאה ג, ח (יז ע"ד, 10)

פס' ח ע"ב מי שאין פאה ג, ח (יז ע"ד, 11)

שמות לד, כד ולא יחמוד פאה ג, ח (יז ע"ד, 12)

שהש"ר ז, ב (לה ע"ד,
32); פ"ת, ראה 261

מדרשב"י, לד, כד
(___); הש' ספרי דב'

נב (119:11)

מעשה באחד פאה ג, ח (יז ע"ד, 12)

קד' כו ע"אב; ב"ק
יב ע"א

קד' ס ע"ג מניין לנכסים פאה ג, ח (יז ע"ד, 20)

דה"ב כא, ג ויתן להם פאה ג, ח (יז ע"ד, 22)

ב"ב יז ע"א עד כדון פאה ג, ח (יז ע"ד, 23)

ב"ב קנו ע"ב ת' ב"ב י, יב (27:412) אמר להן פאה ג, ח (יז ע"ד, 25)

קד' כו ע"אב מ' פאה ג, ח רבי עקיבה פאה ג, ח (יז ע"ד, 34)

גט' מח ע"ב אי זהו פאה ג, ט (יז ע"ד, 36)

הש' ב"ב קמח ע"ב ב"ב יז ע"א שייר קרקע פאה ג, ט (יז ע"ד, 40)

גט' מג ע"ד ר' בא פאה ג, ט (יז ע"ד, 41)

כת' לד ע"ב אמ' תנו פאה ג, ט (יז ע"ד, 43)

הש' ב"ב קמט
ע"ב; ב"ב קנ ע"ב

ב"ב יז ע"א ר' בינא פאה ג, ט (יז ע"ד, 45)

הש' ב"ב קנב ע"א יודע הוא פאה ג, ט (יז ע"ד, 47)

הש' כל' לא ע"ג (62) תנא ר' פאה ג, ט (יז ע"ד, 48)

ב"ב קנב ע"ב ב"ב טז ע"ב כתב לזה פאה ג, ט (יז ע"ד, 49)

פאה יז ע"ד (60) ור' יוחנן פאה ג, ט (יז ע"ד, 50)

ת' ב"ב ח, י (23:409) בריא שכתב פאה ג, ט (יז ע"ד, 54)

ב"מ יט ע"א; ב"ב
קלה ע"ב

ת' ב"ב ח, י (23:409) איזו היא פאה ג, ט (יז ע"ד, 57)

פאה יז ע"ד (50) אמ' רבי פאה ג, ט (יז ע"ד, 60)

ב"ב קלב ע"א כת' לה ע"ג רב אמר פאה ג, ט (יז ע"ד, 63)

הש' כת' קי ע"ב;
בכ' נב ע"א

מקולי כתובה פאה ג, ט (יז ע"ד, 64)

ב"ב קנ ע"א רבי יסא פאה ג, י (יח ע"א, 3)

גטין ט ע"א ת' פאה א, יג (54:45) וכשבא מעשה פאה ג, י (יח ע"א, 4)

משלי כד, כו שפתים ישק פאה ג, י (יח ע"א, 5)

ויקרא כג, כב לא תכלה פאה ד, א (יח ע"א, 40)

ספ' פח ע"ב יכול אפילו פאה ד, א (יח ע"א, 41)
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ויקרא כג, כב קציר פאה ד, א (יח ע"א, 42)

ויקרא כג, כב תעזוב פאה ד, א (יח ע"א, 43)

ויקרא כג, כב אותם פאה ד, א (יח ע"א, 45)

ויקרא כג, כב קציר פאה ד, א (יח ע"א, 50)

ויקרא כג, כב לא תכלה פאה ד, א (יח ע"א, 55)

ויקרא כג, כב לא תכלה פאה ד, א (יח ע"א, 56)

הש' רות ג, ב מודעתו פאה ד, א (יח ע"א, 57)

ת' פאה ב, א (1:46) רבי מאיר פאה ד, ב (יח ע"א, 60)

הש' פאה יח ע"ד (10) עד כדון פאה ד, ב (יח ע"א, 61)

הש' ב"מ י ע"א גט' מט ע"ג; ב"מ ז ע"ד רבי שמעון פאה ד, ב (יח ע"א, 61)

דה"א כב, יד ואני בעוניי פאה ד, ב (יח ע"א, 62)

הש' ב"ב פח ע"א ויש אדם פאה ד, ב (יח ע"ב, 1)

דה"א כב, יד בעניי פאה ד, ב (יח ע"ב, 3)

ב"מ י ע"ב התיב רבי פאה ד, ב (יח ע"ב, 4)

מ' ב"מ א, ד ראת את פאה ד, ב (יח ע"ב, 5)

ב"מ י ע"א מ' פאה ד, ב נפל לו פאה ד, ב (יח ע"ב, 7)

ת' פאה ב, ב (2:46) שנים שהיו פאה ד, ב (יח ע"ב, 8)

גטין עח ע"ב זו בגיטין פאה ד, ב (יח ע"ב, 10)

גטין עח ע"ב התיב רבי פאה ד, ב (יח ע"ב, 15)

מ' גט' ח, ג וכן לענין פאה ד, ב (יח ע"ב, 15)

מ' גט' ח, ג וכן לענין פאה ד, ב (יח ע"ב, 16)

מ' גט' ח, ג קרוב ללוה פאה ד, ב (יח ע"ב, 18)

עובדיה א, ו איך נחפשו פאה ד, ג (יח ע"ב, 22)

שבת כג ע"א ת' פאה א, ו (20:42) מפני חמש' פאה ד, ג (יח ע"ב, 29)

ויקרא יט, ט לא תכלה פאה ד, ג (יח ע"ב, 31)

ויקרא יט, ט לא תכלה פאה ד, ג (יח ע"ב, 37)

דברים כד, יט ושכחת עומר פאה ד, ד (יח ע"ב, 39)

ת' פאה ב, ט (15:47) ישראל וגוי פאה ד, ד (יח ע"ב, 41)

הש' חו' קלה ע"ב הש' ת' פאה ב, ט
(16:47)

במחלוקת פאה ד, ד (יח ע"ב, 42)

חלה נט ע"א ולמה תניתה פאה ד, ה (יח ע"ב, 42)

הש' מ' חלה ג, ג תרין זימנין פאה ד, ה (יח ע"ב, 43)

חו' קלו ע"א מע' נא ע"ד הש' ת' מע' ג, יד
(46:241)

שדה שהביא' פאה ד, ה (יח ע"ב, 46)
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ב"מ ט ע"ב פאה יח ע"ב (56); פאה

יח ע"ג (8)
רבי יהושע פאה ד, ו (יח ע"ב, 48)

ב"מ ח ע"א; כת' ל ע"ג מ' ב"מ א, ה מציאת בנו פאה ד, ו (יח ע"ב, 52)

הש' ב"מ יב ע"ב אמר רבי פאה ד, ו (יח ע"ב, 54)

פאה יח ע"ב (48); פאה
יח ע"ג (8)

דרבי יהושע פאה ד, ו (יח ע"ב, 56)

ב"מ י ע"א ב"מ ח ע"א השוכר את פאה ד, ו (יח ע"ב, 57)

ב"ק קטז ע"ב; ב"מ י ע"א;
ב"מ עז ע"א

רצה לחזור פאה ד, ו (יח ע"ב, 58)

מע"ש נו ע"ג ר' רדיפה פאה ד, ו (יח ע"ב, 62)

הש' גטין יא ע"ב;
גטין סב ע"ב

מ' גט' א, ו תן גט פאה ד, ו (יח ע"ג, 1)

מ' גט' א, ו ושטר שיחרור פאה ד, ו (יח ע"ג, 2)

מ' גט' ו, א התקבל גט פאה ד, ו (יח ע"ג, 2)

קד' כז ע"א; ב"מ
יא ע"ב

מ' מע"ש ה, ט עישור אחד שאני פאה ד, ו (יח ע"ג, 5)

הש' נד' נ ע"א עד שלא פאה ד, ו (יח ע"ג, 7)

הש' פאה כא ע"א (30) פרנס פאה ד, ו (יח ע"ג, 7)

הש' ב"ק לו ע"ב ויד הפרנס פאה ד, ו (יח ע"ג, 7)

פאה יח ע"ב (48); פאה
יח ע"ב (56)

דרבי יהושע פאה ד, ו (יח ע"ג, 8)

גטין מז ע"א; ב"מ
קא ע"א; מנ' לא

ע"א

דמאי כג ע"ד (1); דמאי
כד ע"ד (35)

יש קניין פאה ד, ו (יח ע"ג, 10)

גטין מז ע"א; ב"מ
קא ע"א; מנ' לא
ע"א; בכ' יא ע"ב

דמאי כד ע"ד (34) אין קניין פאה ד, ו (יח ע"ג, 11)

ספ' פז ע"ד ויקרא יט, ט לקט קצירך פאה ד, ז (יח ע"ג, 21)

ויקרא יט, כ פרט כרמך פאה ד, ז (יח ע"ג, 22)

חו' קלד ע"א אמר רבי פאה ד, ח (יח ע"ג, 26)

הש' ספ' פח ע"ג ומנין שספק פאה ד, ח (יח ע"ג, 32)

תהלים פב, ג עני ועשיר פאה ד, ח (יח ע"ג, 33)

שמות כג, ו לא תטה פאה ד, ח (יח ע"ג, 34)

ספ' פח ע"ב ויקרא יט, י תעזוב פאה ד, ח (יח ע"ג, 35)

דברים כד, כו לגר ליתום פאה ד, ח (יח ע"ג, 36)

הש' פאה יח ע"א (61) עד כדון פאה ה, א (יח ע"ד, 10)

שק' מו ע"א רבי אימי פאה ה, א (יח ע"ד, 11)

פאה טז ע"ג מ' פאה ו, א; מ' עד'
ד, ג

דבית שמאי (2) פאה ה, א (יח ע"ד, 12)

יב' פט ע"ב; גטין
לו ע"ב

שק' מו ע"א שהבקר בית פאה ה, א (יח ע"ד, 13)
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עזרא י, ח וכל אשר פאה ה, א (יח ע"ד, 14)

סנ' יב ע"א נד' לט ע"ד; סנ' יח ע"ד ת' סנ' ב, ט (63:417) אין מעברין פאה ה, א (יח ע"ד, 15)

סנ' יב ע"א; נד' נג
ע"ב

ת' שבי' ד, טז
(51:183)

עד שלא פאה ה, א (יח ע"ד, 19)

סנ' יב ע"א של בית פאה ה, א (יח ע"ד, 23)

ר"ה כא ע"ב; סנ'
יג ע"ב

דברים טז, א שמור את פאה ה, א (יח ע"ד, 25)

מ' פאה ה, א גדיש שלא פאה ה, א (יח ע"ד, 26)

ב"מ קה ע"ב רבי זעירא פאה ה, א (יח ע"ד, 28)

מ' ב"מ ט, ה אמר רבי פאה ה, א (יח ע"ד, 30)

הש' מ' פאה ו, ח אי זו היא פאה ה, ב (יח ע"ד, 32)

מ' פאה ה, ב שיבולת של קציר פאה ה, ב (יח ע"ד, 32)

פאה יט ע"ג (46); פאה כ
ע"ג (44); פס' לא ע"ב

א"ר הושעיא פאה ה, ב (יח ע"ד, 36)

פאה יט ע"ג (47); פאה כ
ע"ג (42); פס' לא ע"ב

אמר רבי פאה ה, ב (יח ע"ד, 38)

מ' פאה ה, ב שיבולת של קציר פאה ה, ב (יח ע"ד, 39)

פאה יט ע"ג נישמעינה מן פאה ה, ב (יח ע"ד, 41)

מ' פאה ו, ט סאה תבואה פאה ה, ב (יח ע"ד, 48)

פאה יט ע"ד ותציל עקורה פאה ה, ב (יח ע"ד, 48)

מ' בכו' ב, ח שרבי יוסי פאה ה, ב (יח ע"ד, 55)

מ' פאה ה, ב אלא מזכה פאה ה, ב (יח ע"ד, 58)

הש' מ' פאה ד, ט זכה לו פאה ה, ב (יח ע"ד, 64)

ת' פאה ב, כ (42:49) המרבץ שדהו פאה ה, ג (יט ע"א, 3)

ת' פאה ב, כא
(45:49)

רבי יהודה פאה ה, ג (יט ע"א, 4)

הש' פאה כ ע"ב (29) מחלפא שיטתיה פאה ה, ג (יט ע"א, 5)

מ' פאה ז, ב כשם שהוא פאה ה, ג (יט ע"א, 6)

הש' חו' קל ע"ב למידת הדין פאה ה, ג (יט ע"א, 12)

קד' לב ע"א ת' מע"ש ד, ז
(20:264)

אב ובנו פאה ה, ד (יט ע"א, 12)

פאה יז ע"ב מה בינה פאה ה, ד (יט ע"א, 15)

הש' מ' פאה ב, ז שהיא מתרת פאה ה, ד (יט ע"א, 16)

ויקרא יט, ט שדך פאה ה, ה (יט ע"א, 20)

ויקרא יט, ט קצירך פאה ה, ה (יט ע"א, 20)

מ' פאה ה, ה הרי זה פאה ה, ה (יט ע"א, 20)

משלי כג, י; משלי כב,
כח

אל תסג פאה ה, ה (יט ע"א, 22)
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הש' משלי כב, כח עולי מצרים פאה ה, ה (יט ע"א, 23)

הש' משלי כג, י שירדו מנכסיהן פאה ה, ה (יט ע"א, 23)

כת' כה ע"א (6); ב"ר
275; ו"ר תת

לסמיא צווחין פאה ה, ה (יט ע"א, 23)

ישעיה נח, ז ועניים מרודים פאה ה, ה (יט ע"א, 24)

ישעיה נח, ז תביא פאה ה, ה (יט ע"א, 25)

שמות כג, יט ראשית בכורי פאה ה, ה (יט ע"א, 26)

ת' פאה ג, א (6:50) העומר ששכחוהו פאה ה, ו (יט ע"א, 27)

דברים כד, יט קצירך ושכחת פאה ה, ו (יט ע"א, 27)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ה, ו (יט ע"א, 28)

ב"מ יא ע"א מע' נ ע"ד היה עומד פאה ה, ו (יט ע"א, 31)

דברים כד, יט בשדה ושכחת פאה ה, ו (יט ע"א, 33)

מ' פאה ו, י וכן הסומא פאה ה, ו (יט ע"א, 37)

פאה יט ע"ג כמה דרבי פאה ה, ו (יט ע"א, 38)

שמ"א יז, ה וכובע נחושת פאה ה, ז (יט ע"א, 40)

דברים לב, לד הלא הוא פאה ה, ז (יט ע"א, 41)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ה, ז (יט ע"א, 42)

ויקרא כג, כב לעני ולגר פאה ו, א (יט ע"ב, 20)

ויקרא כג, כב תעזוב אותם פאה ו, א (יט ע"ב, 21)

הש' ס"ד קט לעניים ולא פאה ו, א (יט ע"ב, 22)

שמות כג, יא תשמטנה פאה ו, א (יט ע"ב, 23)

שמות כג, יא ונטשתה פאה ו, א (יט ע"ב, 23)

ויקרט כג, כב תעזוב אותם פאה ו, א (יט ע"ב, 25)

שמות כג, יא תשמטנה ונטשתה פאה ו, א (יט ע"ב, 27)

הש' נד' מג ע"א על דעתיה פאה ו, א (יט ע"ב, 28)

מ' פאה ו, א עד שיבקיר פאה ו, א (יט ע"ב, 29)

ת' פאה ג, א (12:50) הבקר לבהמה פאה ו, א (יט ע"ב, 30)

הש' פס' כט ע"א (12);
נד' לח ע"ד

תפלוגתא דרבי פאה ו, א (יט ע"ב, 36)

דמאי כג ע"ב כיון שאדם פאה ו, א (יט ע"ב, 37)

הש' נד' מג ע"ב ת' מע' ג, יא (32:240) הבקיר את פאה ו, א (יט ע"ב, 40)

נד' מד ע"א בד"א בשהבקיר פאה ו, א (יט ע"ב, 43)

ת' מע' ג, יא (33:240) שדה מובקרת פאה ו, א (יט ע"ב, 43)

מ' פאה ז, א במקומו הוא פאה ו, ב (יט ע"ב, 55)

פאה כ ע"א מתניתא דבית פאה ו, ב (יט ע"ב, 55)
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ת' פאה ג, ב (13:51) אמר רבי פאה ו, ב (יט ע"ב, 57)

הש' פס' לח ע"ב הש' ת' חלה א, ד הברית פאה ו, ב (יט ע"ב, 64)

מ' כת' ח, א האשה שנפלו פאה ו, ב (יט ע"ג, 1)

כת' לב ע"א רבי פינחס פאה ו, ב (יט ע"ג, 4)

הש' יומא מד ע"ד (63) ולמה לא פאה ו, ב (יט ע"ג, 4)

הש' מ' עד' ד, א מקולי בית פאה ו, ב (יט ע"ג, 4)

מ' פאה ו, א בית שמאי פאה ו, ב (יט ע"ג, 7)

הש' מ' עד' ד, ג ותניתה פאה ו, ב (יט ע"ג, 8)

מ' פאה ו, ב עומר שהוא פאה ו, ב (יט ע"ג, 9)

הש' מ' עד' ד, ג ותניתה פאה ו, ב (יט ע"ג, 10)

כת' עח ע"א ת' כת' ח, א (1:83) אמר רבי פאה ו, ב (יט ע"ג, 13)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ו, ג (יט ע"ג, 17)

דברים כד, יט לא תשוב פאה ו, ג (יט ע"ג, 18)

ת' פאה ג, ד (23:51) העומר שכנגדו פאה ו, ג (יט ע"ג, 21)

פאה יח ע"ד נישמעינה מן פאה ו, ג (יט ע"ג, 23)

הש' סוטה מה ע"א סוטה כג ע"ג רב כד פאה ו, ג (יט ע"ג, 31)

הש' מ' סוטה ט, א משום טמון פאה ו, ג (יט ע"ג, 33)

הש' מ' סוטה ט, א משום צף פאה ו, ג (יט ע"ג, 34)

דברים כא, א כי ימצא פאה ו, ג (יט ע"ג, 34)

סוטה מה ע"ב ת' פאה ג, ג (19:51) עומר שנטלו פאה ו, ג (יט ע"ג, 38)

פאה יט ע"א (38) דרבי יונה פאה ו, ג (יט ע"ג, 41)

ת' פאה ג, ד (22:51) שדה שעומריה פאה ו, ג (יט ע"ג, 42)

פאה יח ע"ד (36); פאה כ
ע"ג (44); פס' לא ע"ב

אמר רבי פאה ו, ד (יט ע"ג, 46)

פאה יח ע"ד (38); פאה כ
ע"ג (42); פס' לא ע"ב

אמר רבי פאה ו, ד (יט ע"ג, 47)

מ' פאה ו, ה שני גרגרים פאה ו, ד (יט ע"ג, 49)

הש' מג' עא ע"ג (41) היו עשויין פאה ו, ד (יט ע"ג, 50)

דברים כד, כ לגר ליתום פאה ו, ד (יט ע"ג, 51)

ויקרא יט, י לעני ולגר פאה ו, ד (יט ע"ג, 52)

דברים כד, כ לגר ליתום פאה ו, ד (יט ע"ג, 53)

הש' ס"ד רפג (5:300) אמר רבי פאה ו, ה (יט ע"ג, 54)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ו, ה (יט ע"ג, 54)

ס"ד רפג דברים כד, יט ושכחת עומר פאה ו, ה (יט ע"ג, 55)

הש' ב"ב עב ע"ב שכח עומר פאה ו, ה (יט ע"ג, 56)
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הש' מ' פאה ו, ב מחלוקת שמאי פאה ו, ה (יט ע"ג, 57)

הש' מ' פאה ו, ה מחלוקת ב"ש פאה ו, ה (יט ע"ג, 58)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ו, ו (יט ע"ג, 59)

דברים כד, יט כי תקצור פאה ו, ז (יט ע"ג, 63)

ת' פאה ג, ה (33:52) קמת חבירו פאה ו, ז (יט ע"ד, 2)

ת' פאה ג, ו (36:52) רבן שמעון פאה ו, ז (יט ע"ד, 4)

מ' פאה ו, ו כרבן גמליאל פאה ו, ח (יט ע"ד, 11)

פאה יח ע"ד ותיצול עקורה פאה ו, ח (יט ע"ד, 11)

ת' פאה ג, ה (30:52) בגין תבואה פאה ו, ח (יט ע"ד, 14)

הש' פאה כ ע"ד (32) על אתר פאה ו, ח (יט ע"ד, 15)

ב"ק ה ע"ג מ' ב"ק ו, ה המדליק את פאה ו, ט (יט ע"ד, 16)

שמות כב, ה ונאכל הגדיש פאה ו, ט (יט ע"ד, 19)

ויקרא יט, ט שדך פאה ו, ט (יט ע"ד, 21)

סוטה כג ע"ג מחלפא שיטתין פאה ו, ט (יט ע"ד, 21)

שמות כב, ה או הקמה פאה ו, ט (יט ע"ד, 22)

ויקרא יט, ט שדך פאה ו, ט (יט ע"ד, 23)

ויקרא יט, ט קציר פאה ו, ט (יט ע"ד, 23)

כת' נו ע"ב; כת'
פג ע"בפד ע"א;
נזיר יא ע"א; גטין
פד ע"ב; קד' יט

ע"ב; ב"מ צד ע"א;
מכות ג ע"א

כת' לב ע"ד; גטין נ ע"א;
קד' נט ע"ג; ב"מ יא ע"ג;

ב"ב טז ע"ב

מ' כת' ט, א; מ' ב"מ
ז, יא; ת' קד' ג, ט;

ס"ד רסט

שהתנה על פאה ו, י (יט ע"ד, 28)

דברים כד, יט ושכחת עומר פאה ז, א (כ ע"א, 1)

מ' פאה ז, א רבי יוסי פאה ז, א (כ ע"א, 5)

פאה כ ע"א (17) אמר רבי פאה ז, א (כ ע"א, 5)

מ' פאה ו, א כל עומרי פאה ז, א (כ ע"א, 11)

פאה יט ע"ב מתני' דבית פאה ז, א (כ ע"א, 14)

ב"מ ל ע"ב מ' פאה ו, א הבקר עניים פאה ז, א (כ ע"א, 15)

פאה כ ע"א (5) אמר רבי פאה ז, א (כ ע"א, 17)

הש' חו' קלא ע"א הש' ס"ד רפה
(5:302)

דברים כד, כ אחריך (1) פאה ז, א (כ ע"א, 20)

דברים כד, כא אחריך (2) פאה ז, א (כ ע"א, 20)

דברים כד, יט לא תשוב פאה ז, א (כ ע"א, 22)

ת' פאה ג, י (56:54) במה דברים פאה ז, ב (כ ע"א, 30)

מ' פאה ז, ב אם יש פאה ז, ב (כ ע"א, 31)

מ' פאה ז, א כל זית פאה ז, ב (כ ע"א, 32)
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מ' פאה ז, ב אם יש פאה ז, ב (כ ע"א, 33)

שמ"א כג, כג ודעו וראו פאה ז, ב (כ ע"א, 39)

תר' מד ע"ב לית הדא פאה ז, ג (כ ע"א, 40)

הש' תמ' כה ע"א ת' פאה ג, יא (59:54) אי זו פאה ז, ד (כ ע"א, 42)

ת' פאה ג, יד (66:55) בן לוי פאה ז, ד (כ ע"א, 47)

ישעיה יז, ו ונשאר בו פאה ז, ד (כ ע"א, 50)

כת' קיב ע"א רבי אבהו פאה ז, ד (כ ע"א, 51)

תהלים קז, לד ארץ פרי פאה ז, ד (כ ע"א, 55)

סוטה יז ע"ב; במ"ר ט, כד
(ל ע"א); מד"ש יג, ז (84)

א"ר חנינא פאה ז, ד (כ ע"א, 56)

הש' ב"ב צא ע"ב קצת חד פאה ז, ד (כ ע"א, 57)

סוטה יז ע"ב; סוטה כד
ע"ב

מד"ת כו, ט אמ' ר' פאה ז, ד (כ ע"א, 58)

ב"מ קה ע"ב דביומוי אישתני פאה ז, ד (כ ע"א, 59)

הש' כת' קיב ע"א סאה ארבלית פאה ז, ד (כ ע"א, 59)

ב"ר, סה, טז (6:729);
שהש"ר ד, יד,א (כט ע"ב,

12); איכ"ר, פת' י
(21:9); אס"ר ג, ד (ו ע"ד)

רבי חונא פאה ז, ד (כ ע"א, 61)

הש' כת' קיא ע"ב מד"ת כו, ט מעשה באחד פאה ז, ד (כ ע"א, 64)

הש' כת' קיב ע"א ב"ב יז ע"א רבי אמר פאה ז, ד (כ ע"א, 64)

שיר השירים א, יב עד שהמלך פאה ז, ד (כ ע"ב, 3)

ב"ב יז ע"א אייתון קומוי פאה ז, ד (כ ע"ב, 5)

הש' שבי' לח ע"ד (22) ולית אסיר פאה ז, ד (כ ע"ב, 6)

דמאי כב ע"ג באותה שעה פאה ז, ד (כ ע"ב, 7)

שבי' לז ע"א ת' שבי' ד, טז
(53:183); הש' מ'

שבי' ו, ד

התיר רבי פאה ז, ד (כ ע"ב, 7)

יואל א, יז עבשו פרודות פאה ז, ד (כ ע"ב, 8)

כת' קיא ע"ב ס"ד שיז (360) מעשה בשועל פאה ז, ד (כ ע"ב, 11)

הש' פאה כא ע"ב (49);
מג' עה ע"ג (41)

ובנא ביה פאה ז, ד (כ ע"ב, 23)

הש' ו"ר שסז מיניה וביה פאה ז, ד (כ ע"ב, 25)

הש' פאה יט ע"א (5) נראית מוחלפת פאה ז, ה (כ ע"ב, 30)

ת' פאה ב, כא
(45:49)

בין כך פאה ז, ה (כ ע"ב, 30)

מע"ש נו ע"א ת' מע"ש ה, יז
(55:272)

רבי אומר פאה ז, ו (כ ע"ב, 34)

הש' ספ' צ ע"ב ויקרא יט, כד קודש הילולים פאה ז, ו (כ ע"ב, 38)

הש' מ' ביכ' ב, ב פוטר מן פאה ז, ו (כ ע"ב, 39)
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ת' מע"ש ה, יז

(57:272)
רשב"ג פאה ז, ו (כ ע"ב, 40)

ויקרא יט, כד קודש הילולים פאה ז, ו (כ ע"ב, 43)

הש' מ' ביכ' ב, ב פוטר בביעור פאה ז, ו (כ ע"ב, 44)

ויקרא יט, כד קודש הילולים פאה ז, ו (כ ע"ב, 46)

שבת ט ע"ב לא מתמנעין פאה ז, ו (כ ע"ב, 46)

ויקרא כז, לא אם גאל פאה ז, ו (כ ע"ב, 47)

מ' תר' ג, ט רבי יודה פאה ז, ו (כ ע"ב, 49)

ת' תר' ב, יג (54:115) אין לנכרי פאה ז, ו (כ ע"ב, 50)

פאה כ ע"ב (62); פאה כ
ע"ג (5)

רבי יהודה פאה ז, ו (כ ע"ב, 54)

ת' תר' ב, יג (54:115) רבי יהודה פאה ז, ו (כ ע"ב, 57)

פאה כ ע"ב (54); פאה כ
ע"ג (5)

רבי יודה פאה ז, ו (כ ע"ב, 62)

הש' במדבר טו, יט תרומת תורה פאה ז, ו (כ ע"ב, 64)

ת' מנ' ו, כ (7:521) רבי יוסי פאה ז, ו (כ ע"ג, 2)

פאה כ ע"ב (54); פאה כ
ע"ב (62)

דרבי יודה פאה ז, ו (כ ע"ג, 5)

ספ' צ ע"ב ויקרא יט, כה ובשנה החמישית פאה ז, ו (כ ע"ג, 8)

יב' ח ע"א דאמר רבי פאה ז, ו (כ ע"ג, 14)

פס' לז ע"א; סוכה
לה ע"א; סנ' קיב

ע"ב

ת' חלה א, ה
(8:275); ס"ב קי

(115)

עיסת מעשר פאה ז, ו (כ ע"ג, 19)

הש' בר' ג ע"ב (36) מקיים תרי פאה ז, ז (כ ע"ג, 25)

דברים כד, כה וכרמך לא פאה ז, ז (כ ע"ג, 26)

דברים כד, כה וכרמך לא פאה ז, ז (כ ע"ג, 27)

פס' לא ע"ב מ' פס' ד, ח מתירין בגמזיות פאה ז, ח (כ ע"ג, 28)

ת' פס' ב, כב
(86:158)

אמרו להן פאה ז, ח (כ ע"ג, 28)

פס' נו ע"ב; הש'
פס' נז ע"א

אמרו להן פאה ז, ח (כ ע"ג, 28)

מ' פאה ז, ח משנודעו העוללות פאה ז, ח (כ ע"ג, 33)

ת' פאה ג, יג (66:55) שאין אדם פאה ז, ח (כ ע"ג, 34)

ת' פאה ג, טו (67:55) הנוטע כרם פאה ז, ח (כ ע"ג, 35)

ויקרא כה, ב ושבתה הארץ פאה ז, ח (כ ע"ג, 37)

הש' תר' מד ע"ב נמצא כלוקח פאה ז, ח (כ ע"ג, 39)

נד' לח ע"ד ת' נד' ב, ט (33:106) רבי יוסי פאה ז, ח (כ ע"ג, 41)

נד' מג ע"א פאה יח ע"ד (38); פאה
יט ע"ג (47); פס' לא ע"ב

דרבי יוחנן פאה ז, ה (כ ע"ג, 42)
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פאה יח ע"ד (36); פאה
יט ע"ג (46); פס' לא ע"ב

דרבי הושעיא פאה ז, ה (כ ע"ג, 44)

הש' תע' ו ע"ב;
ב"מ כא ע"ב

אמר רבי פאה ח, א (כ ע"ד, 24)

ויקרא יט, י לעני ולגר פאה ח, א (כ ע"ד, 31)

חו' קלד ע"ב מ' פאה ח, א נמושות פאה ח, א (כ ע"ד, 32)

הש' פאה יט ע"ד (15) על אתר פאה ח, א (כ ע"ד, 32)

מ' פאה ח, א נמושות פאה ח, א (כ ע"ד, 33)

ת' מע"ש ג, טז
(54:261)

דרבי אליעזר פאה ח, ב (כ ע"ד, 39)

מ' פאה ח, ב ובן לוי פאה ח, ב (כ ע"ד, 43)

ת' פאה ד, א (1:55) רבי יודן פאה ח, ג (כ ע"ד, 50)

ער' כט ע"א כולה תבלין פאה ח, ה (כ ע"ד, 54)

דברים כו, יב ואכלו בשעריך פאה ח, ה (כ ע"ד, 56)

כת' ל ע"ב אמר רבי מנא פאה ח, ה (כ ע"ד, 59)

ער' כ ע"ד הש' ת' ער' ו, ג
(7:119)

וכן לעירוב פאה ח, ה (כ ע"ד, 59)

ת' ער' ו, ג (8:119) מערבין בחומץ פאה ח, ה (כ ע"ד, 61)

ת' ער' ו, ג (7:119) מערבין בשמן פאה ח, ה (כ ע"ד, 61)

ער' כט ע"א כדי לטבול פאה ח, ה (כ ע"ד, 62)

ער' כט ע"א מ' מנ' יא, ז הבבליים אוכלים פאה ח, ה (כא ע"א, 2)

ער' כח ע"א שמואל בר פאה ח, ה (כא ע"א, 3)

ב"ב ט ע"א ת' פאה ד, ח (26:57) המסבבין על פאה ח, ו (כא ע"א, 9)

מ' פאה ח, ה אין פוחתין לעניים פאה ח, ו (כא ע"א, 11)

מ' פאה ח, ז אין פוחתין לעני פאה ח, ו (כא ע"א, 11)

הש' ער' פב ע"ב;
כת' סד ע"ב

ער' כה ע"א רב הונא פאה ח, ו (כא ע"א, 12)

ב"ב ח ע"ב ת' פאה ד, ט (27:57) תמחוי בכל פאה ח, ז (כא ע"א, 15)

מ' סנ' א, א דיני ממונות פאה ח, ז (כא ע"א, 18)

שק' מח ע"ד ר' יוסי פאה ח, ז (כא ע"א, 22)

מ' שק' ה, א בן בבי פאה ח, ז (כא ע"א, 23)

ק"ר ב, ח (ז ע"ג) רבי חגיי פאה ח, ז (כא ע"א, 25)

משלי ח, טו בי מלכים פאה ח, ז (כא ע"א, 26)

משלי ח, טז בי שרים פאה ח, ז (כא ע"א, 26)

הש' פאה יח ע"ג (7) פרנס פאה ח, ז (כא ע"א, 30)

ב"ב ט ע"א ו"ר תתב רבי בא פאה ח, ז (כא ע"א, 32)

ת' פאה ד, ח (26:57) במה דברים פאה ח, ז (כא ע"א, 35)
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ב"ב ח ע"א ב"ב יב ע"ד ת' פאה ד, ט (28:57) למזונות שלשים פאה ח, ז (כא ע"א, 36)

ת' פאה ד, ט (28:57) לפסין פאה ח, ז (כא ע"א, 38)

סוטה יט ע"א חד תלמיד פאה ח, ח (כא ע"א,
(39

ת' פאה ד, יא (40:58) משפחת אנטבילא פאה ח, ח (כא ע"א,
(44

דברים יד, כח בשעריך (1) פאה ח, ח (כא ע"א,
(46

דברים יד, כט בשעריך (2) פאה ח, ח (כא ע"א,
(46

כת' סז ע"ב ת' פאה ד, י (36:58) מעשה בהלל פאה ח, ח (כא ע"א,
(46

כת' סח ע"א ת' פאה ד, יא (38:58) משתמש בכלי פאה ח, ח (כא ע"א,
(49

ת' פאה ד, י (32:58) היה משתמש פאה ח, ח (כא ע"א,
(51

הש' כת' לד ע"ב (56) איתנחת מן פאה ח, ח (כא ע"א,
(52

הש' נד' לח ע"ג (29) עד כדון פאה ח, ח (כא ע"א,
(54

מ' פאה ח, ח היו ממושכנין פאה ח, ח (כא ע"א,
(55

שבת קיג ע"אע"ב ר"ר ה, יב (230:144) אמר רבי פאה ח, ח (כא ע"א,
(56

פס"ר כג (קטו ע"ב) אמר רבי פאה ח, ח (כא ע"א,
(56

רות ג, ג ורחצת וסכת פאה ח, ח (כא ע"ב, 1)

רות ג, ג ורחצת וסכת פאה ח, ח (כא ע"ב, 4)

ר"ר ה, יב (234:146) רות ג, ג וירדת הגורן פאה ח, ח (כא ע"ב, 5)

כת' סח ע"א ת' פאה ד, יד (47:59) המסמא את פאה ח, ט (כא ע"ב, 7)

פיאה, א, א (טז ע"א,
29); הש' פס' ד, ט (לא

ע"ג, 63); אס"ר, ב, ג  (ה
ע"א, 23); שם, שם, ד (ה

ע"ב, 20)

אנן אכלין יומא דין פאה ח, ט (כא ע"ב, 9)

כת' סח ע"א ו"ר תשצג צריכין אנו פאה ח, ט (כא ע"ב,
(11

כת' סח ע"א ו"ר תשצג; ר"ר ה, ט דאמר רבי פאה ח, ט (כא ע"ב,
(15

שק' מט ע"א רבי יעקב פאה ח, ט (כא ע"ב,
(19

הש' ב"ר 335 פגע ביה פאה ח, ט (כא ע"ב,
(23

דברים יט, יד אל תסג פאה ח, ט (כא ע"ב,
(23

משלי כא, יד מתן בסתר פאה ח, ט (כא ע"ב,
(24
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ו"ר תשעג אמר רבי פאה ח, ט (כא ע"ב,

(25

תהלים מא, ב אשרי משכיל פאה ח, ט (כא ע"ב,
(25

הש' כת' סז ע"ב מן דהוה פאה ח, ט (כא ע"ב,
(28

כת' סז ע"ב נחמיה איש פאה ח, ט (כא ע"ב,
(30

תע' כא ע"א נחום איש פאה ח, ט (כא ע"ב,
(32

הש' חג' ה ע"ב אתה גמלת פאה ח, ט (כא ע"ב,
(46

הש' פאה כ ע"ב (23) כמה ממון פאה ח, ט (כא ע"ב,
(49

ירמיה יז, ז ברוך הגבר פאה ח, ט (כא ע"ב,
(55
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