
פסחים
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שמות יב, יז שמרתם את ו פס' א, א (כז ע"א, 40)

שמות יב, יח שון ברא פס' א, א (כז ע"א, 42)

שמות יב, טו שבעת ימים פס' א, א (כז ע"א, 43)

שמות יב, יח עד יום פס' א, א (כז ע"א, 44)

שב"י 22 ש' מדר ה אלא אם פס' א, א (כז ע"א, 45)

פס' ח ע"א שהנר מפני  פס' א, א (כז ע"א, 46)

שב"י 7:22 ש' מדר ה שמות יב, יז שמרתם את ו פס' א, א (כז ע"א, 48)

ש' פס' ז ע"ב ה מהו לבדוק פס' א, א (כז ע"א, 51)

פס' ז ע"ב שב"י ת' פס' א, א; מדר

22

אף על פס' א, א (כז ע"א, 53)

צפניה א, יב והיה ביום ההוא פס' א, א (כז ע"א, 54)

שלי כ, כז מ נר ה' פס' א, א (כז ע"א, 55)

מ' פס' א, ג רבי יודה פס' א, א (כז ע"א, 56)

מ' פס' א, ג וחכמים אומרים פס' א, א (כז ע"א, 58)

פס' ז ע"ב ת' פס' א, א אין בודקין פס' א, א (כז ע"א, 59)

ב"ר 283 דאמר רב פס' א, א (כז ע"ב, 1)

סנ' קח ע"ב נח בכניסתו פס' א, א (כז ע"ב, 4)

שית ו, טז ברא שה צוהר תע פס' א, א (כז ע"ב, 7)

ש' ב"ר 240 ה כמאן דאמר פס' א, א (כז ע"ב, 7)

שבת כט ע"ג ייבא כהדא פס' א, א (כז ע"ב, 12)

פס' ח ע"א ת' פס' א, ג חורי הבית פס' א, א (כז ע"ב, 17)

פס' ח ע"א ת' פס' א, ג שמעון רבן  פס' א, א (כז ע"ב, 27)

כת' לא ע"ב ש חצר י פס' א, א (כז ע"ב, 36)

פס' ו ע"א ת' פס' א, ד ש היוצא לפר פס' א, א (כז ע"ב, 39)

פס' ד ע"א נאמנין הכל  פס' א, א (כז ע"ב, 43)

כות' ב, ה (10) ש' ת' פס' ב, ב ה כל זמן פס' א, א (כז ע"ב, 46)

ש' ע"ז מד ע"ד (51) ה שין נון דר דאי פס' א, א (כז ע"ב, 48)

שמות יב, יט לא ימצא פס' א, א (כז ע"ב, 48)

חו' ד ע"א ת' פס' ב, ג שמעון רבן  פס' א, א (כז ע"ב, 49)

ש' חו' ו ע"א ה הדא דתימר פס' א, א (כז ע"ב, 50)

ת' סנ' יג, א (6:434) לא מצוה פס' א, א (כז ע"ב, 51)
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מג' ד ע"א; מג' לב

ע"א

ת' מג' ג, ה; ספ' קג

ע"ב; ס"ב סו (62); ס"ד

קכז (186)

שואלין בהילכות פס' א, א (כז ע"ב, 52)

פס' ו ע"א; ר"ה ז

ע"א; מג' כט ע"ב;

סנ' יב ע"ב; ע"ז ה

נח ע"א ע"ב; בכ' 

שואלין קודם פס' א, א (כז ע"ב, 53)

פס' ח ע"ב קולפו כמין פס' א, א (כז ע"ב, 58)

נז ע"ד ר"ה  אמר רבי פס' א, ב (כז ע"ג, 5)

פס' י ע"ב טעמא דרבי פס' א, ג (כז ע"ג, 14)

שמות יג, ז; דברים

טז, ד

לא יראה פס' א, ג (כז ע"ג, 15)

שמות יב, טו שאור שביתו  ת פס' א, ג (כז ע"ג, 16)

שמות יב, יט שבעת ימים פס' א, ג (כז ע"ג, 16)

ש' פס' כח ע"ד (53) ה ת' פס' ב, יא; מדר"י

שב"י 23 66; מדר

שמות יג, ז לא יראה פס' א, ג (כז ע"ג, 18)

שמות יב, יט לא ימצא פס' א, ג (כז ע"ג, 18)

שמות יג, ז לא יראה פס' א, ג (כז ע"ג, 20)

פס' ו ע"א הפקיד אצלו פס' א, ג (כז ע"ג, 20)

מ' פס' א, ג רבי יודה פס' א, ג (כז ע"ג, 21)

ת' אה' ד, ח אבד כזית פס' א, ג (כז ע"ג, 30)

פס' ט ע"א ת' אה' טו, יג אמר רבי פס' א, ג (כז ע"ג, 34)

פס' ט ע"א רצה היא פס' א, ג (כז ע"ג, 36)

סנ' כב ע"ד רבי מאיר פס' א, ג (כז ע"ג, 40)

ס"ד קל (187) רבי יודה פס' א, ג (כז ע"ג, 41)

שמות יב, טו אך ביום פס' א, ג (כז ע"ג, 42)

פס' ד ע"ב שמות יב, טו אך ביום פס' א, ד (כז ע"ג, 43)

ש' מדר"י 4:28 ה הא כיצד פס' א, ד (כז ע"ג, 44)

דברים טז, ג לא תאכל פס' א, ד (כז ע"ג, 47)

דברים טז, ג לא תאכל פס' א, ד (כז ע"ג, 48)

דברים טז, ג שבעת ימים פס' א, ד (כז ע"ג, 49)

דברים טז, ג לא תאכל פס' א, ד (כז ע"ג, 51)

שמות יב, טו שאור שביתו  ת פס' א, ד (כז ע"ג, 51)

שמות יב, יט שבעת ימים פס' א, ד (כז ע"ג, 52)

ש' מ' סנ' ה, ג ה תמן הוא פס' א, ד (כז ע"ג, 56)

פס' יב ע"ב תמן הדבר פס' א, ד (כז ע"ג, 57)
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ש' פס' כט ע"ג (39); ה

פס' כט ע"ג (2)

שים עצילות והנ פס' א, ד (כז ע"ג, 58)

ת' סנ' ט, א ש שבתחילת חמ פס' א, ד (כז ע"ג, 59)

נח ע"ג קד'  רב אמר פס' א, ד (כז ע"ג, 61)

פס' יג ע"א ב"מ ט ע"א חד בר פס' א, ד (כז ע"ג, 63)

פס' לב ע"א; פס'

לג ע"א

שאו תרומה ע פס' א, ד (כז ע"ד, 6)

פס' כט ע"א שאין פודין פס' א, ד (כז ע"ד, 9)

פס' יג ע"ב שירות היו כ פס' א, ה (כז ע"ד, 11)

פס' יד ע"א שתי פרות פס' א, ה (כז ע"ד, 15)

ש' מ' סוכה ה, ה ה שמא לתמיד פס' א, ה (כז ע"ד, 20)

מ' סוכה ה, ה ש להבטיל של פס' א, ה (כז ע"ד, 21)

פס' ל ע"ב (33) הלכה כרבן פס' א, ו (כז ע"ד, 31)

פס' טו ע"ב נא שק'  נד ע"ב;  ש  מע"

ש' פס' כז ע"ד ע"ב; ה

(54); פס' כח ע"א (6)

בר קפרא פס' א, ו (כז ע"ד, 32)

פס' כז ע"ד (53); פס'

כח ע"א (7, 16)

רבי יוחנן פס' א, ו (כז ע"ד, 33)

פס' טו ע"ב ת' פס' א, ו שמאי בית  פס' א, ו (כז ע"ד, 36)

פס' כז ע"ד (56) ניה רבי חנ פס' א, ו (כז ע"ד, 40)

שבת טו ע"ב שה ספיקות ש פס' א, ו (כז ע"ד, 42)

שבת יד ע"ב שבת ג ע"ד; כת' לב

ע"ג

לא כן פס' א, ו (כז ע"ד, 45)

מ' טה' ד, ה על ספק פס' א, ו (כז ע"ד, 50)

ש' פס' כז ע"ד (33) ה דרבי יוחנן פס' א, ז (כז ע"ד, 53)

ש' פס' כז ע"ד (32) ה דבר קפרה פס' א, ז (כז ע"ד, 54)

ש' סוטה כ ע"א ה תיפתר בטבול פס' א, ז (כז ע"ד, 56)

פס' כז ע"ד (40) ניה רבי חנ פס' א, ז (כז ע"ד, 56)

פס' יח ע"א סוטה כ ע"ב דרבי עקיבה פס' א, ז (כז ע"ד, 58)

במדבר יט, טו וכל כלי פס' א, ז (כז ע"ד, 61)

פס' יד ע"ב אמר רבי פס' א, ח (כח ע"ד,

(63

פס' כז ע"ד (63) דאמר רבי פס' א, ח (כח ע"א, 5)

פס' כז ע"ד (32, 54) דבר קפרא פס' א, ח (כח ע"א, 6)

פס' כז ע"ד (33, 53) דמר רבי פס' א, ח (כח ע"א, 7)

פס' כז ע"ד (33, 53) בין זה פס' א, ח (כח ע"א,

(16
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ערלה סא ע"ד דרבי מאיר פס' א, ח (כח ע"א,

(22

נדה ו, יג מ'  הרואה כתם פס' א, ח (כח ע"א,

(23

מ' תר' ח, ח של חבית  פס' א, ח (כח ע"א,

(25

תר' מו ע"א אמר רבי פס' א, ח (כח ע"א,

(28

מ' פס' א, ז מודה רבי פס' א, ח (כח ע"א,

(36

פס' כ ע"ב ש' ת' פס' א, ו ה שמעון רבי  פס' א, ח (כח ע"א,

(37

פס' כח ע"א (62) ת' פס' ג, י תרומה תלויה פס' א, ח (כח ע"א,

(38

ת' תר' ז, יח תרומה תלויה פס' א, ח (כח ע"א,

(42

ש' פס' כא ע"א ה במה דברים פס' א, ח (כח ע"א,

(45

מ' פס' א, ז אמר לו פס' א, ח (כח ע"א,

(49

פס' כ ע"ב כדי לחוס פס' א, ח (כח ע"א,

(50

פס' כז ע"ד (63) מדברי רבי פס' א, ח (כח ע"א,

(53

ת' אה' יח, ז מדור גוים פס' א, ח (כח ע"א,

(61

פס' כח ע"א (38) ת' פס' ג, י תרומה תלויה פס' א, ח (כח ע"א,

(62

בכ' לג ע"ב שמעון רבי  פס' א, ח (כח ע"ב, 3)

ש' מ' בכ' ה, ב ה שמעון דבכורות רבי  פס' א, ח (כח ע"ב, 4)

ש' מ' תר' ח, ח ה שוע ורבי יו פס' א, ח (כח ע"ב, 4)

ת' פס' א, ה אבל היאך פס' א, ח (כח ע"ב, 6)

פס' לד ע"א הסיע דבר פס' א, ח (כח ע"ב,

(10

ש' פס' כ ע"ב ה תמן רבי פס' א, ח (כח ע"ב,

(14

מ' בכ' ה, ב שאחזו הבכור  פס' א, ח (כח ע"ב,

(16

בכ' לג ע"ב אתיא דרבי פס' א, ח (כח ע"ב,

(19

דברים יב, כד לא תאכלנו פס' א, ח (כח ע"ב,

(23

דברים יב, כד לא תאכלנו פס' א, ח (כח ע"ב,

(25
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פס' כח ע"ג (42) ס"ד עא (136) מה המים פס' א, ח (כח ע"ב,

(26

ויקרא כב, כא תמים יהיה פס' א, ח (כח ע"ב,

(27

ש' מ' פס' א, ד ה רבי מאיר פס' ב, א (כח ע"ג, 3)

ש' מ' פס' א, ד ה כרבי יודה פס' ב, א (כח ע"ג, 3)

מ' פס' ג, ה שרף שיעור י פס' ב, א (כח ע"ג, 4)

פס' ל ע"ב (18); פס'

לב ע"ב (63)

ואמר רב פס' ב, א (כח ע"ג, 5)

מ' פס' ב, א מפרר פס' ב, א (כח ע"ג, 8)

ש' פס' כח ע"ג (48) ה שב"י 14:38 מדר שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 9)

פס' כא ע"ב ערלה סב ע"ד רבי אבהו פס' ב, א (כח ע"ג, 12)

שמות כב, ל שדה שר ב וב פס' ב, א (כח ע"ג, 15)

ש' מדר"י 232; ה

שב"י 214 מדר

לא תאכלו פס' ב, א (כח ע"ג, 15)

דברים יד, כא לא תאכלו פס' ב, א (כח ע"ג, 16)

ויקרא ז, כג כל חלב פס' ב, א (כח ע"ג, 17)

ויקרא ז, כד נבילה וחלב  פס' ב, א (כח ע"ג, 19)

דברים יב, טז רק הדם פס' ב, א (כח ע"ג, 20)

דברים יב, טז על הארץ פס' ב, א (כח ע"ג, 21)

ס"ד עא (136) מה מים פס' ב, א (כח ע"ג, 21)

שית לב, לב ברא על כן פס' ב, א (כח ע"ג, 22)

ויקרא כג, יד ולחם וקלי פס' ב, א (כח ע"ג, 24)

ויקרא יא, מב לא תאכלום פס' ב, א (כח ע"ג, 25)

פס' כד ע"ב שה איספלנית העו פס' ב, א (כח ע"ג, 26)

כל' לא ע"ב אמר ר' פס' ב, א (כח ע"ג, 27)

דברים כב, ט ש פן תקד פס' ב, א (כח ע"ג, 28)

ויקרא יט, כג לא תאכלו פס' ב, א (כח ע"ג, 29)

פס' כב ע"ב ע"ז מה ע"ב שב"י 178 מדר שנאמר שמע  ממ פס' ב, א (כח ע"ג, 30)

שמות כא, כח סקול יסקל פס' ב, א (כח ע"ג, 30)

שמות כא, כח לא יאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 30)

ש' ספ' לח ע"ד (9) ה אסור בהנייה פס' ב, א (כח ע"ג, 32)

פס' כג ע"ב בניין אב פס' ב, א (כח ע"ג, 37)

ויקרא ו, כג וכל חטאת פס' ב, א (כח ע"ג, 37)

ויקרא ז, כג שור חלב  פס' ב, א (כח ע"ג, 39)

ויקרא ז, כד נבילה וחלב  פס' ב, א (כח ע"ג, 40)
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פס' כג ע"א ש' ספ' לח ע"ד ה אפילו למלאכת פס' ב, א (כח ע"ג, 40)

דברים יב, טז רק הדם פס' ב, א (כח ע"ג, 41)

דברים יב, טז על הארץ פס' ב, א (כח ע"ג, 41)

פס' כח ע"ב (26) ס"ד עא (136) מה המים פס' ב, א (כח ע"ג, 42)

דברים יד, כא לא תאכלו פס' ב, א (כח ע"ג, 42)

דברים יד, כא שר לגר א פס' ב, א (כח ע"ג, 43)

ע"ז סד ע"ב ש' ס"ד קד (163) ה בא להודיעך פס' ב, א (כח ע"ג, 43)

שמות כב, ל שדה שר ב וב פס' ב, א (כח ע"ג, 44)

שמות כב, ל שליכון לכלב ת פס' ב, א (כח ע"ג, 45)

פס' כב ע"א ספ' יג ע"ד (7) אותו את פס' ב, א (כח ע"ג, 45)

מדר"י 61 שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 47)

ש' פס' כח ע"ג (9) ה נו או אי פס' ב, א (כח ע"ג, 48)

דברים טז, ג לא תאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 48)

שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 49)

נז ע"א ש' ספ'  ה מאכיל כאוכל פס' ב, א (כח ע"ג, 50)

שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 52)

דברים טז, ג מלא תאכל פס' ב, א (כח ע"ג, 53)

פס' כו ע"ב; פס' כז

ע"א; ע"ז מט ע"א

ערלה סג ע"א מ' ע"ז ג, ט; ת' ערלה

א, ז

ש אם חד פס' ב, א (כח ע"ג, 54)

פס' כז ע"ב ש' מדר"י 28; ה

שב"י 17 מדר

רבי יודה פס' ב, א (כח ע"ג, 55)

ש' ויקרא ז, יז-יח ה שריפה ב פס' ב, א (כח ע"ג, 56)

שמות יב, טו שאור שביתו  ת פס' ב, א (כח ע"ג, 59)

נז ע"ד ספ'  ויקרא יב, ב שה כי א פס' ב, א (כח ע"ג, 60)

ויקרא יב, ב שבעת וטמאה  פס' ב, א (כח ע"ג, 60)

ויקרא יב, ג ני שמי וביום ה פס' ב, א (כח ע"ג, 61)

ויקרא יב, ב זכר פס' ב, א (כח ע"ד, 4)

סוכה לו ע"ב ספ' קג ע"ג אמר רבי פס' ב, א (כח ע"ד, 5)

ויקרא כג, מב שבו בסוכות ת פס' ב, א (כח ע"ד, 5)

ויקרא כג, מב שבו בסוכות ת פס' ב, א (כח ע"ד,

(10

נחמיה ח, טו שמיעו שר י וא פס' ב, א (כח ע"ד,

(11

פס' כז ע"ב ש' שב"י 18; ה מדר

מדר"י 28

חמץ אסור פס' ב, א (כח ע"ד,

(12

ש' מ' תמ' ז, ו ה שיטתך ב פס' ב, א (כח ע"ד,

(22
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ש' פס' יב ע"ב ה שלא עד  פס' ב, א (כח ע"ד,

(23

מדר"י 29 שלא עד  פס' ב, א (כח ע"ד,

(25

שמות יב, טו שאור שביתו  ת פס' ב, א (כח ע"ד,

(26

ת' פס' ב, יג שכיר לא י פס' ב, ב (כח ע"ד,

(34

פס' ו ע"א כופה עליה פס' ב, ב (כח ע"ד,

(39

פס' ו ע"ב צריך לומר פס' ב, ב (כח ע"ד,

(39

פס' ז ע"א צריך לומר פס' ב, ב (כח ע"ד,

(40

פס' מה ע"ב אמר רבי פס' ב, ב (כח ע"ד,

(41

ת' פס' ב, יב שראל וגוי י פס' ב, ב (כח ע"ד,

(43

ת' פס' ב, יג אומר הוא פס' ב, ב (כח ע"ד,

(45

פס' ד ע"א שמסר בזמן  פס' ב, ב (כח ע"ד,

(48

קד' ס ע"ב אמר רבי יודה פס' ב, ב (כח ע"ד,

(49

מ' טה' ז, א המוסר מפתיחו פס' ב, ב (כח ע"ד,

(51

ת' טה' ח, א שמעון רבי  פס' ב, ב (כח ע"ד,

(52

פס' ו ע"א שבא גוי  פס' ב, ב (כח ע"ד,

(52

ש' פס' כז ע"ג (18) ה הפקיד אצלו פס' ב, ב (כח ע"ד,

(53

מ' פס' ב, ב שמות יג, ז לא יראה פס' ב, ב (כח ע"ד,

(56

פס' כח ע"א ת' פס' א, ח האוכל חמץ פס' ב, ב (כח ע"ד,

(56

שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, ב (כח ע"ד,

(60

שמות יג, ד היום פס' ב, ב (כח ע"ד,

(61

דברים טז, ג לא תאכל פס' ב, ב (כח ע"ד,

(61

שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, ב (כח ע"ד,

(63
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שמות יג, ד היום פס' ב, ב (כח ע"ד,

(63

פס' לז ע"א ת' פס' ח, כא;

שב"י 14:38 מדר

ר' יוסי פס' ב, ב (כח ע"ד,

(64

שמות יג, ג לא יאכל פס' ב, ב (כט ע"א, 1)

שמות יג, ד היום פס' ב, ב (כט ע"א, 1)

שמות יג, ז לא יראה פס' ב, ב (כט ע"א, 1)

פס' ה ע"ב שב"י 39; ס"ד מדר

קלא (188)

רואה את פס' ב, ב (כט ע"א, 2)

ש' מ' ב"ק ז, ד ה שמעון כרבי  פס' ב, ב (כט ע"א, 5)

שמות יג, ז לא יראה פס' ב, ב (כט ע"א, 5)

שב"י 39; ס"ד מדר

קלא (188)

לך אין פס' ב, ב (כט ע"א, 6)

ש' פאה יט ע"ב ה כרבי יוסה פס' ב, ב (כט ע"א,

(13

ש' פאה יט ע"ב ה כרבי מאיר פס' ב, ב (כט ע"א,

(14

ש' מדר"י 4:66 ה נפלה עליו פס' ב, ב (כט ע"א,

(15

מ' גט' ד, ד שאו שע עבד  פס' ב, ב (כט ע"א,

(18

פס' מ ע"ב גט' מה ע"ד שחרר מי מ פס' ב, ב (כט ע"א,

(21

מ' פס' ב, ג שהלוה שראל  י פס' ב, ב (כט ע"א,

(23

יב' ח ע"א אמר רבי פס' ב, ב (כט ע"א,

(24

מ' גט' ד, ד שמעון רבן  פס' ב, ב (כט ע"א,

(26

ב"ק ל ע"ב; ב"מ

עב ע"א; ב"ב צד

ע"ב

ב"מ י ע"א; גט' מו ע"א ת' ב"מ ה, כב ש שטר י פס' ב, ב (כט ע"א,

(32

פס' לא ע"ב שה של עד  פס' ב, ב (כט ע"א,

(36

פס' לב ע"א ש' ת' פס' א, י ה שה מצה שהפרי ב פס' ב, ג (כט ע"א, 37)

תר' מד ע"א תפלוגתא דרבי פס' ב, ג (כט ע"א, 51)

ספ' כו ע"ב ויקרא ה, טז שר ואת א פס' ב, ג (כט ע"א, 57)

מ' פס' ב, ד האוכל תרומת פס' ב, ג (כט ע"א, 61)

נח ע"ג (39) ש' קד'  ה נו ראוי אי פס' ב, ג (כט ע"א, 63)

תר' מד ע"ד; כת' כז ע"ג שוגג בתרומה פס' ב, ג (כט ע"ב, 1)

ש' תר' מד ע"ד; כת' ה

כז ע"ג

מחלוקת רבי פס' ב, ג (כט ע"ב, 3)

August 21, 2009 עמוד 8 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

נז ע"א חלה  כתיב והיה פס' ב, ד (כט ע"ב, 3)

במדבר טו, יט והיה באכלכם פס' ב, ד (כט ע"ב, 4)

שב"י 24; ש' מדר ה

ס"ב 113

הייתי אומר פס' ב, ד (כט ע"ב, 4)

במדבר טו, יט מלחם פס' ב, ד (כט ע"ב, 5)

במדבר טו, כ שית עריסותיכם רא פס' ב, ד (כט ע"ב, 6)

מנ' ע ע"ב ש' מדר"י ס"ב 113; ה

65

נאמר לחם פס' ב, ד (כט ע"ב,

(10

דברים טז, ג לחם (1) פס' ב, ד (כט ע"ב,

(10

במדבר טו, יט לחם (2) פס' ב, ד (כט ע"ב,

(10

פס' לה ע"א ס"ב 113 שאר כל ו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(12

פס' לה ע"א ת' חלה א, א רבי יוחנן פס' ב, ד (כט ע"ב,

(13

ש' תר' מב ע"א (22) ה על עיקר פס' ב, ד (כט ע"ב,

(15

נד ע"א מנ'  נז תר' מז ע"א; חלה 

שבת ה ע"ד ע"א; 

מ' תר' י, ב שריסקו תפוח  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(17

ת' תר' ח, ט רבי יוסי פס' ב, ד (כט ע"ב,

(19

שבת ג, ג ש' מ'  ה שילו אין תב פס' ב, ד (כט ע"ב,

(21

פס' כט ע"ד (52) אין חמצו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(21

כל' כז ע"ב שטמנה פגה  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(22

מג' עב ע"ד שב"י 14:24 מדר שהכהנים מניין  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(23

פס' לה ע"ב שמות יב, כ תאכלו מצות פס' ב, ד (כט ע"ב,

(24

פס' לו ע"א שב"י 10:24 מדר יכול יצאו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(24

שמות יב, כ שבותיכם בכל מו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(25

פס' לו ע"ב שר הרי מע פס' ב, ד (כט ע"ב,

(26

פס' לח ע"א הלקוח בכסף פס' ב, ד (כט ע"ב,

(28

ש ג, י מ' מע" לקוח בכסף פס' ב, ד (כט ע"ב,

(28

פס' לח ע"ב שב"י 7:17; ספ' ק מדר

ע"ב; ס"ז 260

יכול יצאו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(35
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שמות יב, טו שבעת ימים פס' ב, ד (כט ע"ב,

(35

ש' זב' קיז ע"ב ה שלמיו ועולתו ו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(42

מג' א, יג (עב ע"ג,

10); מג' א, יד (עב

ע"ד, 20); מג' א, יד

(עב ע"ד, 40)

דרבי יהודה פס' ב, ד (כט ע"ב,

(44

נזיר ו, ט מ'  שנזרק מכיון  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(46

פס' לו ע"א אותו כזית פס' ב, ד (כט ע"ב,

(47

מ' פס' ב, ד חלות תודה פס' ב, ד (כט ע"ב,

(51

פס' לח ע"ב רביעית היא פס' ב, ד (כט ע"ב,

(52

שמות יב, יז שמרתם את ו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(53

שב"י 5:22 ש' מדר ה שצריכה מצה  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(53

ש' ת' פס' ב, כא ה יוצאין במצה פס' ב, ד (כט ע"ב,

(55

פס' לו ע"ב ס"ד קל (187) נו שאי יכול  פס' ב, ד (כט ע"ב,

(57

שמות יב, כ תאכלו מצות פס' ב, ד (כט ע"ב,

(58

דברים טז, ג ני לחם עו פס' ב, ד (כט ע"ב,

(59

ש' ס"ד קל (187) ה שה שי ולא פס' ב, ד (כט ע"ב,

(59

פס' לו ע"ב יוצאין במצה פס' ב, ד (כט ע"ב,

(59

פס' לז ע"א יוצאין במצה פס' ב, ד (כט ע"ב,

(60

נב ע"ב סוכה  ת' פס' ב, כא שנה מצה הי פס' ב, ד (כט ע"ב,

(61

ת' פס' ב, יט יוצאין בסרוקין פס' ב, ד (כט ע"ב,

(63

ת' פס' ב, יט (53:148) אמר רבי פס' ב, ד (כט ע"ג, 1)

ש' פס' כז ע"ג (58); ה

פס' כט ע"ג (39)

שה שהא מפני  פס' ב, ד (כט ע"ג, 2)

ת' פס' ב, יט (56:149) רבי יוסה פס' ב, ד (כט ע"ג, 4)

פס' לט ע"א בחזרת פס' ב, ה (כט ע"ג, 6)

כל' כז ע"א שין טרוקסימון בעול פס' ב, ה (כט ע"ג, 6)
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כלאים, א ב (כז ע"א,

20); פס' 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 פס' ב, ה (כט ע"ג, 6)

ש' ת' פס' ב, כא ה

(63:149)

ופניו מכסיפין פס' ב, ה (כט ע"ג, 7)

ב"ר 1233 רבי חייה פס' ב, ה (כט ע"ג, 8)

פס' לט ע"א מה חזרת פס' ב, ה (כט ע"ג, 9)

שית מז, ו ברא במיטב הארץ פס' ב, ה (כט ע"ג,

(10

שמות א, יד וימררו את פס' ב, ה (כט ע"ג,

(11

פס' לט ע"ב אית תניי פס' ב, ה (כט ע"ג,

(12

בר' י ע"א רבי חייה פס' ב, ה (כט ע"ג,

(13

בר' לח ע"ב ר' בנימן פס' ב, ה (כט ע"ג,

(14

מ' פס' ב, ה אבל לא פס' ב, ה (כט ע"ג,

(16

ש' בר' לח ע"ב ה אמר רבי פס' ב, ה (כט ע"ג,

(17

ביצה כה ע"ב שבי' ז, א (לז ע"ב,

41); ב"ר מא (1:406);

ו"ר, יא ז (רלה:7);

ש"ר א, א, ז, (ב שה

ע"א, 28); אס"ר, פת'

יא (ב ע"ד, 3); ר"ר  א,

ז (220:30); ק"ר, א,

יג, א (ה ע"ג, 17);

ילמדנו (מאן) ית"ת בר

מב, כז ע"ב

ש, א, יג ת' מע"

(246:39)

ותורמוסין פס' ב, ה (כט ע"ג,

(20

פס' לז ע"ב נח ע"א חלה  ת' חלה א, ב תני רבי פס' ב, ו (כט ע"ג, 23)

ת' חלה א, א חליטה קמח פס' ב, ו (כט ע"ג, 24)

ת' פס' ג, ג שנסרחה מלוגמה  פס' ב, ו (כט ע"ג, 26)

ש' פס' מ ע"ב ה נותנין אין  פס' ב, ז (כט ע"ג, 29)

פס' מא ע"א מדר"י 20 שמות יב, ט של של מבו וב פס' ב, ז (כט ע"ג, 30)

פס' לו ע"א ת' פס' ג, ה שין אין ל פס' ב, ז (כט ע"ג, 34)

פס' לו ע"א ת' פס' ג, ה שין אין ל פס' ב, ז (כט ע"ג, 36)

מ' מנ' ה, ב כל המנחות פס' ב, ז (כט ע"ג, 37)

ש' פס' כז ע"ג (58); ה

פס' כט ע"ג (2)

שים עצילות והנ פס' ב, ז (כט ע"ג, 39)

פס' כז ע"ב ייבא כהדא פס' ב, ז (כט ע"ג, 40)

August 21, 2009 עמוד 11 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

פס' מב ע"א ת' פס' ג, ו שופכן במקום פס' ב, ז (כט ע"ג, 43)

ת' פס' ג, ד שרה חיטין פס' ב, ז (כט ע"ג, 46)

פס' מ ע"א שריין בחומץ פס' ב, ז (כט ע"ג, 48)

פס' מב ע"ב ש' דמאי כא ע"ד (10) ה שהיו נה  שו ברא פס' ג, א (כט ע"ד, 35)

פס' מב ע"ב טיפולי פס' ג, א (כט ע"ד, 41)

פס' מג ע"א שב"י 24 מדר שמות יב, כ כל מחמצת פס' ג, א (כט ע"ד, 42)

שמות יב, טו כי כל פס' ג, א (כט ע"ד, 43)

שמות יב, כ כל (1) פס' ג, א (כט ע"ד, 44)

שמות יב, טו כל (2) פס' ג, א (כט ע"ד, 44)

ת' פס' ב, כא יוצאין במצה פס' ג, א (כט ע"ד, 46)

דברים טז, ג לחם פס' ג, א (כט ע"ד, 47)

דברים טז, ג שבעת ימים פס' ג, א (כט ע"ד, 49)

פס' מא ע"א ת' פס' ב, יט יוצא הוא פס' ג, א (כט ע"ד, 50)

חו' קכ ע"א המחה את פס' ג, א (כט ע"ד, 51)

פס' כט ע"ב (21) אין חימוצו פס' ג, א (כט ע"ד, 52)

שבו' מכות יז ע"א; 

כד ע"א

שמעון דרבי  פס' ג, א (כט ע"ד, 59)

פס' מה ע"ב בנקלף כולו פס' ג, ב (ל ע"א, 6)

בנקלף כולו פס' ג, ב (ל ע"א, 7)

פס' ל ע"א (54); פס'

לב ע"ב (59)

רבי ירמיה פס' ג, ב (ל ע"א, 8)

מ' פס' ג, ב פחות מיכן פס' ג, ב (ל ע"א, 9)

פס' ל ע"א (54) תמן אמר פס' ג, ב (ל ע"א, 13)

מ' פס' ג, ב אם רוצה פס' ג, ב (ל ע"א, 16)

ת' פרה יב, יז שתחת צואה  פס' ג, ב (ל ע"א, 17)

ת' כלים ב"ק ג, ג אבר מדולדל פס' ג, ב (ל ע"א, 19)

במדבר יט, יח והזה על פס' ג, ב (ל ע"א, 22)

חו' קיח ע"א ויקרא יא, ח לכם פס' ג, ב (ל ע"א, 23)

ביצה ס ע"ד כהדא דתני פס' ג, ג (ל ע"א, 29)

ת' ביצה א, ד ש עיסה הל פס' ג, ג (ל ע"א, 29)

שמות יב, טז כל מלאכה פס' ג, ג (ל ע"א, 36)

ער' כו ע"ד אמר לו פס' ג, ג (ל ע"א, 41)

ת' פס' ג, ז (24:152) אמר לו פס' ג, ג (ל ע"א, 43)

מ' זב' ח, י הניתנין במתנה פס' ג, ג (ל ע"א, 45)

ש' ת' זב' ח, כג ה אמר לו פס' ג, ג (ל ע"א, 47)
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דמאי כו ע"ב נן כהיא דתני פס' ג, ג (ל ע"א, 50)

שבת כא, א מ'  מטלטלין תרומה פס' ג, ג (ל ע"א, 50)

פס' ל ע"א (8); פס' לב

ע"ב (59)

תמן אמר פס' ג, ג (ל ע"א, 54)

שבת קיז ע"ב;

שבת קכד ע"א;

ביצה לז ע"א

ביצה סב ע"א ת' ביצה ג, ב אותו ואת פס' ג, ג (ל ע"א, 57)

מ' פס' ג, ד ש תפח תלטו פס' ג, ג (ל ע"ב, 3)

יב' מב ע"ב; ב"ק

קב ע"א; ע"ז ז ע"א

תע' סו ע"א; מג' ע

ע"ד; יב' ו ע"ב; סוטה כ

ע"ד

דמר רבי פס' ג, ג (ל ע"ב, 4)

ש' פס' מח ע"ב ה גמרה זה פס' ג, ד (ל ע"ב, 8)

ת' פס' ב, ח אית תניי פס' ג, ד (ל ע"ב, 13)

פס' מג ע"א פס' כח ע"ג (5); פס'

לב ע"ב (63)

נא רב הו פס' ג, ה (ל ע"ב, 18)

פס' מח ע"ב אין לך פס' ג, ה (ל ע"ב, 18)

ש' מ' פס' ג, ג ה כרבי ליעזר פס' ג, ו (ל ע"ב, 19)

ש' מ' פס' ג, ג ה שוע כרבי יו פס' ג, ו (ל ע"ב, 22)

ש' פס' יג ע"א ה שאני אומר פס' ג, ו (ל ע"ב, 27)

ש' מ' פס' א, ה ה כרבן גמליאל פס' ג, ו (ל ע"ב, 31)

ער' כז ע"ד (31) הלכה כרבן פס' ג, ו (ל ע"ב, 33)

ש' יב' ע ע"ב ה מילת בנו פס' ג, ז (ל ע"ב, 36)

מדר"י 56 מי קודם פס' ג, ז (ל ע"ב, 36)

שמות יב, מח המול לו פס' ג, ז (ל ע"ב, 36)

קד' מ ע"ב שמחות יא, ז

(32:189); סוכה ב, א

נב ע"ד, 31); חג' א, ז )

ש"ר שה (עו ע"ג, 38); 

ב, יד, ה (יח ע"ב, 6)

ס"ד מא 85; מ"ת יא, יג

(43:7)

שה קודם המע פס' ג, ז (ל ע"ב, 40)

חג' עו ע"ג רבי אבהו פס' ג, ז (ל ע"ב, 41)

שמות יד, יא ש'  ה המבלי אין פס' ג, ז (ל ע"ב, 42)

נ ע"א פס'  כתיב ביום פס' ג, ח (ל ע"ב, 47)

זכריה יד, כ ביום ההוא פס' ג, ח (ל ע"ב, 47)

ש' פס' לה ע"ב (22) ה ההן יוצא פס' ג, ח (ל ע"ב, 50)

פס' מט ע"ב אית תניי פס' ג, ח (ל ע"ב, 54)

מ' בר' ז, ב עד כמה פס' ג, ח (ל ע"ב, 55)

מ' פס' ג, ח וכן מי פס' ג, ח (ל ע"ב, 58)

דברים טז, ו שם תזבח פס' ד, א (ל ע"ג, 36)
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דברים טז, ז שלת ואכלת וב פס' ד, א (ל ע"ג, 38)

דברים טז, ו שם תזבח פס' ד, א (ל ע"ג, 38)

מג' ע ע"ג; חג' עח ע"א מג"ת ה (76) להן כל פס' ד, א (ל ע"ג, 40)

תע' סז ע"ד אמר רב פס' ד, א (ל ע"ג, 42)

דברים טז, טז ש פעמים של פס' ד, א (ל ע"ג, 43)

דברים יא, יד ואפסת דגנך פס' ד, א (ל ע"ג, 44)

תע' כז ע"א מ' תע' ד, ב נו הנביאים שהתקי פס' ד, א (ל ע"ג, 45)

ש' דה"א כג, ד ה שרים וארבעה ע פס' ד, א (ל ע"ג, 47)

ש' תע' כז ע"א ה אף יריחו פס' ד, א (ל ע"ג, 47)

ער' כו ע"ג ת' תע' ד, ג שמעון רבן  פס' ד, א (ל ע"ג, 50)

דה"ב כט, כח כל הקהל פס' ד, א (ל ע"ג, 51)

דה"ב כט, כח שורר שיר מ וה פס' ד, א (ל ע"ג, 52)

דה"ב כט, כח וחצצרות מחצצרים פס' ד, א (ל ע"ג, 52)

דה"ב כט, כח הכל עד פס' ד, א (ל ע"ג, 53)

במדבר ח, יט ואתנה את פס' ד, א (ל ע"ג, 54)

במדבר ח, יט לעבוד את פס' ד, א (ל ע"ג, 55)

ערכ' יא ע"א במדבר ח, יט ולכפר על פס' ד, א (ל ע"ג, 56)

במדבר ח, יט ולא יהיה פס' ד, א (ל ע"ג, 56)

ערכ' יא ע"א במדבר ח, יט ולכפר על פס' ד, א (ל ע"ג, 58)

ערכ' יא ע"א במדבר ח, יט ולכפר על פס' ד, א (ל ע"ג, 59)

פס' לז ע"א (9) אמר רבי פס' ד, א (ל ע"ג, 62)

6 תע' סד ע"ג שייא דנהגין נ פס' ד, א (ל ע"ג, 64)

ש' ב"ר 7:689 ה שובתא באפוקי  פס' ד, א (ל ע"ד, 1)

תהלים יא, ג שתות כי ה פס' ד, א (ל ע"ד, 4)

תע' ד, ו (סד ע"ג, 27);

ב"ר (ו), צד, ד (קעד

ש' מה' ע"ד, 11) וה

ש"ר שה ת"א  1174; 

א, יב, ב (יב ע"א, 20)

שיטין אעין ד פס' ד, א (ל ע"ד, 5)

נא ע"א פס'  ת' מ"ק ב, יד-טז שבין על יו פס' ד, א (ל ע"ד, 9)

שבת ז, יז ש' ת'  ה

(29:28)

בכפול פס' ד, א (ל ע"ד, 13)

שמ' יב, יב (199) ש'  ה מותר כן פס' ד, א (ל ע"ד, 14)

מ"ק פא ע"ב ש' מ' מ"ק ב, ה ה קיבלו עליהן פס' ד, א (ל ע"ד, 17)

מ"ק יג ע"ב שי עכו שו ד פס' ד, א (ל ע"ד, 18)

ש' ת' ב"ק ח, יז ה צד הוא פס' ד, א (ל ע"ד, 19)
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מ"ק פא ע"ג דרבי יודה פס' ד, א (ל ע"ד, 27)

יב' יג ע"ב שמעון רבי  פס' ד, א (ל ע"ד, 27)

ש' דב' יד, א ה בל תתגודדו פס' ד, א (ל ע"ד, 28)

נט פס' לז ע"ד; ר"ה 

ע"ג

ש' מ' ר"ה ד, ה ה ש הרי רא פס' ד, א (ל ע"ד, 32)

מג' ע ע"ב אמר ליה פס' ד, א (ל ע"ד, 35)

אסתר ט, כח שפחה שפחה ומ מ פס' ד, א (ל ע"ד, 35)

נא ע"ב פס'  ניחא ממקום פס' ד, א (ל ע"ד, 36)

שבי' ד, ט מ'  אוכלין על פס' ד, ב (ל ע"ד, 41)

ש' מ' ב"ק ז, ו ה מותר לגדל פס' ד, ג (ל ע"ד, 43)

ב"ק ו ע"א; ע"ז לט

ע"ד; ק"ר א, יג (ה ע"ד)

אמר רבי פס' ד, ג (ל ע"ד, 44)

ע"ז יד ע"ב מאן דמר פס' ד, ג (ל ע"ד, 45)

מ' ע"ז ב, א שוד עליה ח פס' ד, ג (ל ע"ד, 48)

ע"ז טו ע"א שהוא פעמי'  פס' ד, ג (ל ע"ד, 56)

בכ' ג ע"א עבר ומכר פס' ד, ג (ל ע"ד, 58)

בכ' ב ע"א ת' בכ' ב, א הלוקח בהמה פס' ד, ג (ל ע"ד, 63)

ע"ז טז ע"א; בכ' ב

ע"ב

ת' ע"ז ב, ג לא אמר פס' ד, ג (לא ע"א, 4)

מ' בכ' א, א הלוקח עובר פס' ד, ג (לא ע"א, 7)

ש' בכ' ב ע"א ה שאסור להמציא פס' ד, ג (לא ע"א, 10)

ש"ר א, ט (י שה ש'  ה

ע"ד)

בסוס זכר פס' ד, ג (לא ע"א, 12)

שופטים יד; ש' תנ"ב  ה

ש"ז א (17) שה

שהוא רץ פס' ד, ג (לא ע"א, 13)

ש' מת"ה עב ע"א ה שהוא עומד פס' ד, ג (לא ע"א, 13)

ע"ז טז ע"א שיזקין לכ פס' ד, ג (לא ע"א, 16)

שבת צד ע"א בן בתירה פס' ד, ג (לא ע"א, 17)

שבת ח, לד ת'  הוציא בהמה פס' ד, ג (לא ע"א, 17)

שבת יב ע"ג (50) ש'  ה חיין פטור פס' ד, ג (לא ע"א, 18)

ע"ז טז ע"א ת' ע"ז ב, ג רבי אומר פס' ד, ג (לא ע"א, 20)

ש' ת' ע"ז ב, ד ה כלי זיין פס' ד, ג (לא ע"א, 21)

ע"ז טז ע"ב ת' ע"ז ב, ב חיה גסה פס' ד, ג (לא ע"א, 22)

ע"ז טז ע"א חיה גסה פס' ד, ג (לא ע"א, 23)

נג ע"ב פס'  ת' פס' ג, טז שמעון רבי  פס' ד, ד (לא ע"א, 26)

ש' ת' פס' ג, יז ה בין כמאן פס' ד, ד (לא ע"א, 35)
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ש' ת' פס' ג, יז ה אפילו בתי פס' ד, ד (לא ע"א, 37)

שבת קיד ע"ב יום הכיפורים פס' ד, ד (לא ע"א, 38)

מ' מנ' יא, ז יום הכיפורים פס' ד, ד (לא ע"א, 43)

נו ע"א, ש ה, ב ( מע"

נז ע"ד, 9); חלה א, ג (

53); ער' ב, ה (כ ע"ב,

ש"ר ג, ז<ח>, שה  ;(26

ג (כב ע"א, 30);

ש"ר ד, יב, א, (כח שה

ע"ד, 2); אס"ר א, ד

(ג ע"א, 24); פד"כ יד,

א (9:240)

דבר קל פס' ד, ד (לא ע"א, 44)

שמות טז, כג שבתון (1) פס' ד, ד (לא ע"א, 46)

ויקרא טז, לא שבתון (2) פס' ד, ד (לא ע"א, 46)

שבת יב, יז ש' ת'  ה שרי פס' ד, ד (לא ע"א, 52)

נה ע"א פס'  הא יום פס' ד, ו (לא ע"א, 59)

ש' במדבר כח, טז ה פסח הוא פס' ד, ו (לא ע"א, 60)

נה ע"א ש' פס'  ה ובלבד דבר פס' ד, ז (לא ע"א, 63)

נה ע"ב פס'  ת' פס' ג, יח שכן החייטין  פס' ד, ז (לא ע"ב, 2)

ש' מ' מ"ק א, ח ה שכן הדיוט פס' ד, ז (לא ע"ב, 2)

ש' מ' מ"ק ג, א ה נזירין שכן  פס' ד, ז (לא ע"ב, 2)

ש' מ' מ"ק ג, ב ה שכן דרך פס' ד, ז (לא ע"ב, 3)

ת' פס' ג, יח רבי יוסה פס' ד, ז (לא ע"ב, 4)

נה ע"ב ש' פס'  ה הא במועד פס' ד, ח (לא ע"ב, 7)

מ"ק יב ע"א ת' מ"ק ב, יא אין מרביעין פס' ד, ח (לא ע"ב, 7)

ש' יב' ו ע"א (43) ה שלא תיצן פס' ד, ח (לא ע"ב, 9)

מ"ק י ע"ב ת' מ"ק ב, יא ומקיזין דם פס' ד, ח (לא ע"ב, 9)

נה ע"ב פס'  שיחזירוה והן  פס' ד, ח (לא ע"ב,

(11

ת' פס' ג, יח שבמבוי זבל  פס' ד, ח (לא ע"ב,

(14

נו ע"א פס'  מ' מנ' י, ח; ת' פס' ג,

יט

קוצרין פס' ד, ט (לא ע"ב,

(17

נו ע"א פס'  מ' מנ' י, ח; ת' פס' ג,

יט

שין גוד פס' ד, ט (לא ע"ב,

(18

ש' ת' פס' ג, יט ה וכרצון חכמים פס' ד, ט (לא ע"ב,

(20

נו ע"א פס'  ת' פס' ג, יט כיצד היו פס' ד, ט (לא ע"ב,

(21

ש' ת' פס' ג, יט ה דברים ו, ד שראל שמע י פס' ד, ט (לא ע"ב,

(22
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דברים ו, ד שראל שמע י פס' ד, ט (לא ע"ב,

(24

נו ע"ב פס'  פאה כ ע"ג ת' פס' ג, כב כיצד היו פס' ד, ט (לא ע"ב,

(27

ת' זב' יא, יז מפני בעלי פס' ד, ט (לא ע"ב,

(29

מ' פאה ז, ח שנודעו העוללות מ פס' ד, ט (לא ע"ב,

(32

ת' פאה ג, טו הנוטע כרם פס' ד, ט (לא ע"ב,

(34

ויקרא כה, ב שבתה הארץ ו פס' ד, ט (לא ע"ב,

(36

תר' מד ע"ב (39) שלא יהא פס' ד, ט (לא ע"ב,

(39

נד' ד, ח ש' מ'  ה דברי ר' פס' ד, ט (לא ע"ב,

(40

נד' מג ע"א נד' לח ע"ד נד' ב, ט ת'  שקדם מפני  פס' ד, ט (לא ע"ב,

(40

פאה יח ע"ד דרבי יוחנן פס' ד, ט (לא ע"ב,

(42

פאה יח ע"ד שעיה דרבי הו פס' ד, ט (לא ע"ב,

(44

ב"מ יא ע"ד רבי אבא פס' ד, ט (לא ע"ב,

(46

נד' לח ע"ג (27) ש'  ה שימות ברעב פס' ד, ט (לא ע"ב,

(47

ערכ' כא ע"א ש' ת' ת' ב"מ ח, ל; ה

ב"מ ט, לג

שכיר בית המ פס' ד, ט (לא ע"ב,

(49

ש' פס' לא ע"ב (47) ה כהיא דרבי פס' ד, ט (לא ע"ב,

(53

ש' ביצה ס ע"א (12) ה בסתם פס' ד, ט (לא ע"ב,

(56

נו ע"ב פס'  ת' פס' ג, כ לא היו פס' ד, ט (לא ע"ב,

(57

מ' פאה א, ד שלקיטתן כאחד פס' ד, ט (לא ע"ב,

(57

נז ע"א פס'  שה בבן מע פס' ד, ט (לא ע"ב,

(58

אס"ר ב, ג (ה ע"א, 21) חד זמן פס' ד, ט (לא ע"ב,

(61

ש' פאה א, א (טז ה

ע"א, 29); ח, ח (כא

ע"ב, 9); אס"ר, ב, ג

שם, (ה ע"א, 23); 

שם, ד (ה ע"ב, 20)

ניזבון לך יומא דין מה  פס' ד, ט (לא ע"ב,

(63
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כלאים, א ב (כז ע"א,

20); פס' ב, ה (כט ע"ג

6); ו"ר ג, ה (סז:5);

איכ"ר א, א (2:53);

אס"ר ב, ג (ה ע"א, 23)

טרוכסימון פס' ד, ט (לא ע"ב,

(63

מת"ד, א, יא (3:7);

ש"ר ד, יב, ב (כט שה

ע"א, 4); פד"כ, יט ה

(2:307); פס"ר, כא

(קו ע"ב, 13)

ספרי במ' קלא, 170:5 כפל לה את פס' ד, ט (לא ע"ג, 8)

שמות כט, לח שר וזה א פס' ה, א (לא ע"ג, 57)

במדבר כח, ד ש את הכב פס' ה, א (לא ע"ג, 59)

ש' ספ' ק ע"ב ה של בין ו פס' ה, א (לא ע"ג, 60)

במדבר כח, ד בין הערבים (1) פס' ה, א (לא ע"ג, 61)

במדבר כח, ד בין הערבים (2) פס' ה, א (לא ע"ג, 61)

שמות יב, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ג, 62)

ש' מדר"י 15:17 ה מה בין פס' ה, א (לא ע"ג, 62)

מדר"י 18:17; ספ' ק

ע"ב

אף על פס' ה, א (לא ע"ג, 64)

ירמיה ו, ה אוי לנו פס' ה, א (לא ע"ג, 64)

נח ע"א פס'  שוע רבי יו פס' ה, א (לא ע"ד, 2)

במדבר כח, ד בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד, 3)

שב"י 12 מדר ניה בן חנ פס' ה, א (לא ע"ד, 6)

ש' זב' יא ע"ב ה שמות יב, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד, 7)

שמות יב, ו יום פס' ה, א (לא ע"ד, 8)

ש' ספ' ק ע"ב ה שעות שתי  ב פס' ה, א (לא ע"ד, 9)

דברים טז, ו בערב פס' ה, א (לא ע"ד, 9)

שמות יב, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(10

מ' פס' ה, ג שחטו קודם פס' ה, א (לא ע"ד,

(13

שמות יב, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(14

בר' כז ע"ב בר' ז ע"א תפילות מאבות פס' ה, א (לא ע"ד,

(15

נח ע"א פס'  ש' ס"ז 258 ה כסידרו בחול פס' ה, א (לא ע"ד,

(16

נט ע"א פס'  יאוחר דבר פס' ה, א (לא ע"ד,

(23

דברים טז, ו בערב פס' ה, א (לא ע"ד,

(23

August 21, 2009 עמוד 18 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

שמות יב, ו ובין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(23

במדבר כח, ד בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(24

דברים טז, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(25

שמות יב, ו בין הערבים פס' ה, א (לא ע"ד,

(26

דברים טז, ו שם תזבח פס' ה, א (לא ע"ד,

(27

בר' ט ע"א ש' ס"ד קלג (190); ה

מדר"י 17

בערב אתה פס' ה, א (לא ע"ד,

(27

ש' ס"ב קמג (191) ה ש' במדבר כח, ד ה שני ש  כב פס' ה, א (לא ע"ד,

(30

נח ע"ב פס'  פס' לב ע"ב (23) דם תמיד פס' ה, א (לא ע"ד,

(33

נט ע"א פס'  דם תמיד פס' ה, א (לא ע"ד,

(34

ת' פס' ד, ב; ס"ב קמג

(191)

ואין מוקדם פס' ה, א (לא ע"ד,

(35

ספ' ל ע"ב שלא מניין  פס' ה, א (לא ע"ד,

(36

ויקרא ו, ה עליה עולה פס' ה, א (לא ע"ד,

(37

ויקרא ו, ה שלמים עליה  פס' ה, א (לא ע"ד,

(38

ויקרא ו, ה וערך עליה פס' ה, א (לא ע"ד,

(39

זב' ז ע"ב שהוא מניין  פס' ה, ב (לא ע"ד,

(43

שב"י 20:26; ס"ד מדר

קכט (186)

שמות יב, כז ואמרתם זבח פס' ה, ב (לא ע"ד,

(44

דברים טז, א שית פסח וע פס' ה, ב (לא ע"ד,

(45

שמות יב, כז זבח פס' ה, ב (לא ע"ד,

(46

זב' ז ע"ב חטאת מניין פס' ה, ב (לא ע"ד,

(48

ויקרא ד, לב שחט אותה ו פס' ה, ב (לא ע"ד,

(48

ויקר יד, ל-לא שה את וע פס' ה, ב (לא ע"ד,

(48

ויקרא ד, לב שחט ו פס' ה, ב (לא ע"ד,

(49
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זב' ח ע"א שם חטאת ל פס' ה, ב (לא ע"ד,

(51

ויקרא יד, יט שה הכהן וע פס' ה, ב (לא ע"ד,

(51

ויקרא יד, יט וכפר פס' ה, ב (לא ע"ד,

(53

ויקרא ד, לב שחט אותה ו פס' ה, ב (לא ע"ד,

(62

ויקרא ו, יז זאת תורת פס' ה, ב (לא ע"ד,

(63

זב' ט ע"ב שמו שחטו ל פס' ה, ב (לא ע"ד,

(64

ש' מ' זב' ב, ב ה שבת פיגול ממח פס' ה, ב (לב ע"א, 3)

זב' ח ע"ב שק' מו ע"ד אמר ר' פס' ה, ב (לב ע"א,

(30

ויקרא ג, ו ואם מן פס' ה, ב (לב ע"א,

(31

זב' ט ע"א שם הרי א פס' ה, ב (לב ע"א,

(33

ויקרא ג, ו מן הצאן פס' ה, ב (לב ע"א,

(34

ויקרא א, י אם מן פס' ה, ב (לב ע"א,

(36

זב' ח ע"ב ואני אומר פס' ה, ב (לב ע"א,

(41

ויקרא ג, ו ואם מן פס' ה, ב (לב ע"א,

(42

פס' ס ע"ב שלא שמו ו ל פס' ה, ב (לב ע"א,

(46

פס' סא ע"א שהוא מניין  פס' ה, ג (לב ע"א, 51)

מדר"י 12 שמות יב, ד ש לפי אי פס' ה, ג (לב ע"א, 51)

ת' פס' ד, ב (12:159);

ש' מדר"י 12 ה

שלא כיצד  פס' ה, ג (לב ע"א, 53)

מע' ז ע"א שאבדו אימורין  פס' ה, ג (לב ע"א, 56)

פס' לב ע"ב (6) אמר רבי פס' ה, ג (לב ע"א, 59)

פס' סב ע"ב שמלאי רבי  פס' ה, ג (לב ע"א, 61)

ש' סנ' יח ע"ג (64) ה שהן גסי פס' ה, ג (לב ע"א, 63)

פס' לב ע"א (59) דמר רבי פס' ה, ג (לב ע"ב, 6)

מ' זב' ב, ה לוכל כחצי פס' ה, ג (לב ע"ב, 16)

ס"ז 323 יכול אם פס' ה, ג (לב ע"ב, 21)

במדבר כח, ד שה תע פס' ה, ג (לב ע"ב, 22)
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פס' לא ע"ד (33) דם תמיד פס' ה, ג (לב ע"ב, 23)

שמות לד, כה שחט לא ת פס' ה, ד (לב ע"ב,

(26

מדר"י 12:334 אין לי פס' ה, ד (לב ע"ב,

(26

שמות לד, כה לא על פס' ה, ד (לב ע"ב,

(27

שמות לד, כה שחט לא ת פס' ה, ד (לב ע"ב,

(30

נז ע"א מנ'  המחמץ את פס' ה, ד (לב ע"ב,

(32

ת' מנ' ו, ט חייב פס' ה, ד (לב ע"ב,

(32

פס' סג ע"ב הקטיר אימורין פס' ה, ד (לב ע"ב,

(34

שמות לד, כה זבח פס' ה, ד (לב ע"ב,

(35

שמות לד, כה דם פס' ה, ד (לב ע"ב,

(38

שמות לד, כה זבח פס' ה, ד (לב ע"ב,

(38

שמות לד, כה זבח פס' ה, ד (לב ע"ב,

(41

שמות לד, כה זבח פס' ה, ד (לב ע"ב,

(51

מ' ביצה א, א שמאי בית  פס' ה, ד (לב ע"ב,

(53

ביצה ז ע"ב ביצה ס ע"ב רבי זריקן פס' ה, ד (לב ע"ב,

(54

פס' ל ע"א (8); פס' ל

ע"א (54)

תמן אמר פס' ה, ד (לב ע"ב,

(59

פס' כח ע"ג (5); פס' ל

ע"ב (18)

נא רב הו פס' ה, ד (לב ע"ב,

(63

פס' סג ע"א פס' כט ע"ד (55) שב"ל אמר ר פס' ה, ד (לב ע"ב,

(64

פס' סג ע"ב רבי יוחנן פס' ה, ד (לב ע"ג, 2)

נז ע"א נזיר  יב' יב ע"ב;  דאיתפלגון פס' ה, ד (לב ע"ג, 3)

שמות לד, כה דם זבחי פס' ה, ד (לב ע"ג, 7)

שמות לד, כה שחט לא ת פס' ה, ד (לב ע"ג, 8)

שמות כג, יח לא תזבח פס' ה, ד (לב ע"ג, 8)

פס' כז ע"ג (40) דרבי מאיר פס' ה, ד (לב ע"ג, 13)

שמות לד, כה זבח חג פס' ה, ד (לב ע"ג, 14)
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פס' סד ע"א חבורה היתה פס' ה, ד (לב ע"ג, 14)

ש' מ' פס' ט, ו ה ניתק שר ו כ פס' ה, ד (לב ע"ג, 15)

ש' מ' פס' ט, ו ה שלמים הוא פס' ה, ד (לב ע"ג, 17)

פס' לז ע"א (29) רבי לא פס' ה, ד (לב ע"ג, 19)

זב' יא ע"א שעיבר פסח  פס' ה, ד (לב ע"ג, 20)

ת' פס' ד, ז שחט ש או  פס' ה, ד (לב ע"ג, 20)

ש' פס' לז ע"א (29) ה על דעתיה פס' ה, ד (לב ע"ג, 24)

מדר"י 12:47 קולו מהלך פס' ה, ה (לב ע"ג,

(27

ש' ת' פס' ח, יט ה ני ממקום פלו פס' ה, ה (לב ע"ג,

(27

תנ"ב וארא יד מדר"י 48 ומה אם פס' ה, ה (לב ע"ג,

(29

שמות ט, ט והיה לאבק פס' ה, ה (לב ע"ג,

(29

שמות יב, לא קומו צאו פס' ה, ה (לב ע"ג,

(32

תהלים קיג, א הללויה הללו פס' ה, ה (לב ע"ג,

(33

ש' פס' סד ע"ב ה מפני הרמאין פס' ה, ה (לב ע"ג,

(36

ש' זב' לז ע"א ה כתוב אחד פס' ה, ו (לב ע"ג, 38)

במדבר יח, יז אך בכור פס' ה, ו (לב ע"ג, 38)

דברים יב, כז ודם זבחיך פס' ה, ו (לב ע"ג, 40)

ספ' יח ע"ב דברים יב, כז שפך י פס' ה, ו (לב ע"ג, 41)

דה"ב ל, טז כהנים זורקין פס' ה, ו (לב ע"ג, 42)

במדבר יט, יג כי מי פס' ה, ו (לב ע"ג, 44)

ש' במדבר יט, יט ה הזייה פס' ה, ו (לב ע"ג, 45)

תע' סז ע"א מ' תע' ג, ט יצאו ואכלו פס' ה, ז (לב ע"ג, 46)

פס' קיח ע"א ת' תע' ב, יז (100:336) אי זו היא פס' ה, ז (לב ע"ג, 47)

תהלים קלו, ב הודו לאלהי פס' ה, ז (לב ע"ג, 47)

תהלים קלה, ב שעומדים בבית מ פס' ה, ז (לב ע"ג, 48)

תהלים קלה, ז שיאים נ מעלה  פס' ה, ז (לב ע"ג, 50)

תהלים קלו, כה נותן לחם פס' ה, ז (לב ע"ג, 51)

מ' פס' ה, ז של מימיה  פס' ה, ז (לב ע"ג, 53)

תהלים קטז, א לאהבתי כי פס' ה, ז (לב ע"ג, 54)

פס' סה ע"א ת' פס' ד, יא היא היתה פס' ה, ז (לב ע"ג, 57)
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פס' סה ע"א ש' ער' כו ע"ג (13) ה אמר רבי פס' ה, ח (לב ע"ג,

(59

ת' פס' ד, יב והיו הכהנים פס' ה, ח (לב ע"ג,

(60

מ' כר' ה, א רבי יודה פס' ה, ח (לב ע"ג,

(61

פס' סה ע"א ת' פס' ד, יב אמרו לו פס' ה, ח (לב ע"ג,

(64

ש' מ' זב' ח, ו; מ' חו' ה

ו, ה

דם מבטל פס' ה, ח (לב ע"ד, 2)

כר' כב ע"א ספ' פד ע"ג אין לי פס' ה, ח (לב ע"ד, 4)

ויקרא יז, י דם פס' ה, ח (לב ע"ד, 6)

ויקרא יז, י וכל דם פס' ה, ח (לב ע"ד, 6)

שבת קכג ע"ב שבת טז ע"א רבי זעירא פס' ה, ט (לב ע"ד, 7)

ש' מ' מנ' יא, ו ה קנים פס' ה, ט (לב ע"ד, 8)

ש' מ' פס' ה, ט ה ומקלות פס' ה, ט (לב ע"ד, 8)

שבת יז, א ש' מ'  ה קודם להתרת פס' ה, ט (לב ע"ד, 8)

ויקרא ח, יא והזה ממנו פס' ה, י (לב ע"ד, 9)

ספ' יד ע"ג כתיה והקטירו פס' ה, י (לב ע"ד, 9)

ויקרא ג, ה והקטירו אותו פס' ה, י (לב ע"ד, 10)

ויקרא ג, יא והקטירו פס' ה, י (לב ע"ד, 10)

ויקרא ג, טז והקטירם פס' ה, י (לב ע"ד, 10)

יומא מ ע"ב; סוטה כב

ע"א

לא כן פס' ה, י (לב ע"ד, 13)

יומא כה ע"א; יומא

סט ע"ב; סוטה מ

ע"ב; סוטה מא

ע"ב; קד' עח ע"ב;

סנ' קא ע"ב; תמיד

כז ע"א

ש כז, א (127); מד"

מת"ה א, ב (1)

ת' סנ' ד, ד לא היתה פס' ה, י (לב ע"ד, 13)

דה"א יז, טז ויבא המלך פס' ה, י (לב ע"ד, 16)

פס' סו ע"א זו הלכה פס' ו, א (לג ע"א, 1)

ת' פס' ד, יג פעם אחת פס' ו, א (לג ע"א, 1)

פס' סו ע"א מאתים פס' ו, א (לג ע"א, 8)

ת' פס' ד, יג ש מאות של פס' ו, א (לג ע"א, 8)

במדבר כח, ב במועדו פס' ו, א (לג ע"א, 15)

במדבר ט, ב במועדו פס' ו, א (לג ע"א, 16)

ש' ויקרא יא, לב ה בגד עור (1) פס' ו, א (לג ע"א, 23)

ש' במדבר לא, כ ה בגד עור (2) פס' ו, א (לג ע"א, 23)
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תע' טז ע"א תע' סה ע"א ת' תע' א, ח (46:326) כך אם פס' ו, א (לג ע"א, 23)

פס' סו ע"א אדם דן פס' ו, א (לג ע"א, 25)

ת' פס' ד, יד שמעתי כך  פס' ו, א (לג ע"א, 29)

ת' פס' ד, יד אמרו לו פס' ו, א (לג ע"א, 33)

מ' פרה ב, ג רכב עליה פס' ו, א (לג ע"א, 38)

שבת יט, א (יז ש'  ה

ש"ר א, שה ע"א, 8); 

שם ב, ד (ה ע"ב, 5); 

ב, ב, ד (טו ע"א, 9)

בית אב פס' ו, א (לג ע"א, 37)

שבת טז ע"ד (54) ש'  ה כר' אימי פס' ו, א (לג ע"א, 44)

שבת טז ע"ד (54) ש'  ה כר' סימון פס' ו, א (לג ע"א, 44)

ש' ב"מ פד ע"ב ה שה הניחו של פס' ו, א (לג ע"א, 47)

 ב"ר, עא ב (3:822);

ש' אס"ר ג, יב (ז ה

ע"ג, 18);<ב"ר 882>

מאחורי הקוריין פס' ו, א (לג ע"א, 49)

מנ' קט ע"ב כל ימיי פס' ו, א (לג ע"א, 52)

ויקרא יג, לז טהור הוא פס' ו, א (לג ע"א, 56)

ספ' סו ע"ג יכול יפטר פס' ו, א (לג ע"א, 56)

ויקרא יג, לז וטהרו הכהן פס' ו, א (לג ע"א, 57)

ויקרא יג, לז טהור הוא פס' ו, א (לג ע"א, 58)

פס' ע ע"ב ס"ד קכט (187) כתו' אחד פס' ו, א (לג ע"א, 59)

דברים טז, ב וזבחת פסח פס' ו, א (לג ע"א, 59)

שמות יב, ה שי' מן הכב פס' ו, א (לג ע"א, 59)

מנ' סו ע"א מדר"י 27; ספ' ק ע"ד;

ס"ד קלד (191)

כתוב אחד פס' ו, א (לג ע"א, 60)

דברים טז, ח שת ימים ש פס' ו, א (לג ע"א, 61)

שמות יב, טו שבעת ימים פס' ו, א (לג ע"א, 61)

שבת קטז ע"ב שלי טז, ד מ כל פעל פס' ו, א (לג ע"א, 63)

שבת קטז ע"ב ת' פס' ד, י שמעאל בנו רבי י פס' ו, א (לג ע"א, 64)

שבת יג ע"ג שבת יא, ג ת'  הגורר הקודח פס' ו, א (לג ע"ב, 8)

שבת עה ע"ב;

שבת צז ע"ב

שובט והמקטקט ה פס' ו, א (לג ע"ב, 14)

נט ע"ב פס'  נו ע"ג ר"ה  שמות כג, יח לא ילין פס' ו, א (לג ע"ב, 15)

שבת ד ע"ב מ' פס' ה, י שיכה יצאו ח פס' ו, א (לג ע"ב, 21)

ש' ס"ז 257 ה ש שהתירו במקד פס' ו, א (לג ע"ב, 23)

ער' קג ע"א; פס'

סח ע"ב

ער' כו ע"ג מ' ער' י, ג וחותכין יבלת פס' ו, א (לג ע"ב, 23)
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שבת קו ע"א שבת ה ע"א (26); ער'

כו ע"ג (39); ב"ק ג ע"ד

שבת ח, ד (6:30) ת'  כל המקלקלין פס' ו, א (לג ע"ב, 29)

ער' יז ע"ב ער' כא ע"א דמר ר' פס' ו, ב (לג ע"ב, 33)

שמות יב, ט אל תאכלו פס' ו, ב (לג ע"ב, 35)

שמות טז, כט ש שבו אי פס' ו, ב (לג ע"ב, 36)

שבת יב ע"ג לא כן פס' ו, ב (לג ע"ב, 40)

שבת צד ע"ב מה פליגין פס' ו, ב (לג ע"ב, 41)

שמות לד, כה זבח פס' ו, ב (לג ע"ב, 42)

מ' אבות ג, יא המחלל את פס' ו, ב (לג ע"ב, 47)

נד ע"א נזיר  כל' כז ע"ד;  כיי דמר פס' ו, ב (לג ע"ב, 54)

שופטים ט, לח הלא זה פס' ו, ג (לג ע"ב, 57)

מ' פס' ט, ב אי זו פס' ו, ג (לג ע"ב, 58)

מ' פס' ו, ב שיב ר' ה פס' ו, ג (לג ע"ב, 61)

ש' ת' פס' ח, ב; ס"ב ה

סט (64)

ש' מאסקופת ירו פס' ו, ג (לג ע"ג, 4)

שבת יז ע"א ת' פס' ה, א ר' אליעזר פס' ו, ד (לג ע"ג, 7)

ת' פס' ה, א אמ' לו פס' ו, ד (לג ע"ג, 11)

ש' מ' פס' ו, א ה דוחין את פס' ו, ד (לג ע"ג, 12)

פס' סט ע"א מה לי פס' ו, ד (לג ע"ג, 12)

ש' מ' פס' ו, א ה יבולת פס' ו, ד (לג ע"ג, 18)

חגיגת ארבעה פס' ו, ה (לג ע"ג, 21)

פס' ע ע"א ת' פס' ה, ג (15:167) חגיגה הבאה פס' ו, ה (לג ע"ג, 23)

ש' מדר"י 20 ה ולא יאכל פס' ו, ה (לג ע"ג, 24)

ת' פס' ה, ג חגיגה הבאה פס' ו, ה (לג ע"ג, 25)

מ' פס' ו, ד נאכלת חגיגה  פס' ו, ה (לג ע"ג, 26)

ת' פס' ה, ג (18:167) שילי' העולי' התב פס' ו, ה (לג ע"ג, 27)

פס' עב ע"א מתניתא ביודע פס' ו, ו (לג ע"ג, 34)

מנ' מט ע"א ש' ת' זב' א, ד ה אילי ציבור פס' ו, ו (לג ע"ג, 37)

נד' לז ע"ב (53) ש'  ה מסתברא דר' פס' ו, ו (לג ע"ג, 41)

פס' עב ע"ב פס' לג ע"ד (25) אמר רבי פס' ו, ז (לג ע"ג, 46)

שבת יט, ד מ'  שכח ומל פס' ו, ז (לג ע"ג, 50)

שבת יז ע"ב אמר רבי פס' ו, ז (לג ע"ג, 53)

שבת קלז ע"א נאי דרבי י פס' ו, ז (לג ע"ג, 64)

שבת טו, י ת'  אמ' רבי פס' ו, ז (לג ע"ד, 9)

שבת קלג ע"ב שבת טו, ד ת'  נו ש אי פיר פס' ו, ז (לג ע"ד, 15)
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יב' ט ע"א היידין רבי פס' ו, ז (לג ע"ד, 17)

מ' סוכה ג, יד ר' יוסי פס' ו, ז (לג ע"ד, 17)

נד ע"א סוכה  אף בסכין פס' ו, ז (לג ע"ד, 19)

ש' פס' לג ע"ג (46) ה לרבי מאיר פס' ו, ח (לג ע"ד, 22)

פס' לג ע"ג (48) שמעון כרבי  פס' ו, ח (לג ע"ד, 22)

פס' עב ע"ב פס' לג ע"ג (46) ואמר רבי פס' ו, ח (לג ע"ד, 25)

ש' פס' לג ע"א (58) ה להלל פס' ו, ח (לג ע"ד, 27)

מ' פס' ו, ו פטור פס' ו, ח (לג ע"ד, 31)

פס' צז ע"א פס' לז ע"א רבי יסא פס' ו, ח (לג ע"ד, 31)

מ' פס' ו, ו פטור פס' ו, ח (לג ע"ד, 33)

ש' מ' תמ' ד, א ה בחטאת מתה פס' ו, ח (לג ע"ד, 34)

מ' פס' ו, ו פטור פס' ו, ח (לג ע"ד, 35)

מ' פס' ח, ז שוחטין אין  פס' ו, ח (לג ע"ד, 36)

מ' פס' ו, ו פטור פס' ו, ח (לג ע"ד, 38)

מ' פס' ה, ג שר כ פס' ו, ח (לג ע"ד, 38)

פס' עג ע"ב ש' ת' פס' ו, ו ה תעובר צורתו פס' ו, ח (לג ע"ד, 39)

מ' פס' ח, ג שיכה ש מ י פס' ו, ח (לג ע"ד, 41)

פס' עד ע"א של למה  פס' ז, א (לד ע"א, 22)

פס' עד ע"א ת' פס' ה, ח (34:169) אמר להן פס' ז, א (לד ע"א, 27)

שמות יב, ט שו על רא פס' ז, א (לד ע"א, 31)

שמות יב, ט שו על רא פס' ז, א (לד ע"א, 33)

שמות יב, ט שו על רא פס' ז, א (לד ע"א, 35)

שמות יב, ט שו על רא פס' ז, א (לד ע"א, 36)

פס' לד ע"א (61) מדר"י 9:19 ש צלי א פס' ז, א (לד ע"א, 37)

מנ' צו ע"א ש' מ' מנ' יא, ה ה הכל מודין פס' ז, א (לד ע"א, 38)

במדבר ב, כ בעליו פס' ז, א (לד ע"א, 38)

ויקרא כד, ז על המערכ' פס' ז, א (לד ע"א, 39)

ויקרא כד, ז על המערכה פס' ז, א (לד ע"א, 39)

ש' מ' פס' ז, א ה כרבי עקיבה פס' ז, א (לד ע"א, 40)

ש' מ' פס' ז, א ה כרבי יוסי פס' ז, א (לד ע"א, 40)

ת' מנ' יא, יד רבי אומר פס' ז, א (לד ע"א, 41)

פס' עד ע"א ש' שב"י 26:14; ה מד

מדר"י 8:21

תוך בר פס' ז, א (לד ע"א, 43)

ביצה סא ע"ג ת' ביצה ב, טו

(56:290)

אי זהו פס' ז, א (לד ע"א, 45)
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שמות יב, ט שו על רא פס' ז, א (לד ע"א, 45)

נג ע"א פס'  מ"ק פא ע"ד ת' ביצה ב, טו

(60:291)

אמר רבי פס' ז, א (לד ע"א, 48)

נג ע"ב פס'  מהו תודס פס' ז, א (לד ע"א, 50)

נג ע"א פס'  שאסו' לאד' פס' ז, א (לד ע"א, 53)

פס' עה ע"א גרף את פס' ז, א (לד ע"א, 55)

מדר"י 9:19 שמות יב, ח ש צלי א פס' ז, ב (לד ע"א, 61)

פס' לד ע"א (37) לא צלי קדירה פס' ז, ב (לד ע"א, 61)

ספ' סה ע"א ויקרא יג, כד ש מכות א פס' ז, ב (לד ע"א, 62)

ויקרא יג, כד והיתה מחית פס' ז, ב (לד ע"א, 63)

ויקרא יג, כד ש מכות א פס' ז, ב (לד ע"א, 64)

ויקרא יג, כח צרבת המכוה פס' ז, ב (לד ע"א, 64)

פס' עה ע"א וכא הוא פס' ז, ב (לד ע"ב, 1)

שמות יב, ח ש צלי א פס' ז, ב (לד ע"ב, 1)

שמות יב, ט כי אם פס' ז, ב (לד ע"ב, 2)

ויקרא יג, כד והיתה מחית פס' ז, ב (לד ע"ב, 2)

מנ' יט ע"א שמות יב, מג חוקה פס' ז, ב (לז ע"ב, 3)

שמות יב, מט תורה פס' ז, ב (לד ע"ב, 3)

ש' פס' לד ע"א (61) ה שמות יב, ח ש צלי א פס' ז, ב (לד ע"ב, 4)

יומא מ ע"ג ש תולדת א פס' ז, ב (לד ע"ב, 5)

ש' בר' ג ע"א (6); ה

ע"ז מג ע"ב (49)

רבן גמליאל פס' ז, ב (לד ע"ב, 6)

פס' מא ע"א אילו אמר פס' ז, ב (לד ע"ב, 7)

שמות יב, ט לא תאכלו פס' ז, ב (לד ע"ב, 7)

שמות יב, ט נא פס' ז, ב (לד ע"ב, 8)

פס' מא ע"א או אילו פס' ז, ב (לד ע"ב, 8)

שמות יב, ט לא תאכלו פס' ז, ב (לד ע"ב, 8)

שמות יב, ט של וב פס' ז, ב (לד ע"ב, 10)

שמות יב, ט אל תאכלו פס' ז, ב (לד ע"ב, 10)

שמות יב, ט נא פס' ז, ב (לד ע"ב, 11)

שמות יב, ט של ב פס' ז, ב (לד ע"ב, 12)

שמות יב, ט של מבו פס' ז, ב (לד ע"ב, 12)

פס' מא ע"ב ת' פס' ו, י (53:174);

ש' מדר"י 21; ה

שב"י 13 מדר

אכל כזית פס' ז, ב (לד ע"ב, 12)
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ת' פס' ו, י (53:174);

ש' מדר"י 21; ה

שב"י 13 מדר

פטור פס' ז, ב (לד ע"ב, 13)

שמות יב, ט אל תאכלו פס' ז, ב (לד ע"ב, 13)

פס' פד ע"ב שבר בו פס' ז, ב (לד ע"ב, 15)

שמות יב, מו ועצם לא פס' ז, ב (לד ע"ב, 16)

פס' עו ע"א הדא דתימ' פס' ז, ב (לד ע"ב, 21)

מ' פס' ז, ג אין פודין פס' ז, ג (לד ע"ב, 25)

ש' מ' מנ' ד, ג ה הלחם עיקר פס' ז, ד (לד ע"ב, 27)

ש' מ' מנ' ד, ג ה שים עיקר כב פס' ז, ד (לד ע"ב, 28)

ש' פס' סו ע"ב ה מה מועדו פס' ז, ד (לד ע"ב, 30)

במדבר ט, ב מועדו (1) פס' ז, ד (לד ע"ב, 30)

ש' במדבר כט, לט ה מועדו (2) פס' ז, ד (לד ע"ב, 30)

פס' עז ע"א ספ' קג ע"ב רבי או' פס' ז, ד (לד ע"ב, 32)

ויקרא לג, מד שה וידבר מ פס' ז, ד (לד ע"ב, 32)

במדבר ט, ב;

במדבר כח, ב

במועדו פס' ז, ד (לד ע"ב, 33)

במדבר כט, לט שו אלה תע פס' ז, ד (לד ע"ב, 34)

ויקרא לג, מד שה וידבר מ פס' ז, ד (לד ע"ב, 35)

ויקרא ז, יט שר שר א והב פס' ז, ד (לד ע"ב, 37)

פס' עח ע"ב קד' סב ע"ד ודלא כרבי פס' ז, ה (לד ע"ב, 38)

פס' לד ע"ב (59); פס'

לז ע"א (51)

נתן דרבי  פס' ז, ה (לד ע"ב, 39)

מדר"י 17 שמות יב, ו שחטו אותו ו פס' ז, ה (לד ע"ב, 39)

ת' מנ' ד, ה דרבי ליעזר פס' ז, ה (לד ע"ב, 45)

ויקרא ז, יט שר שר א והב פס' ז, ה (לד ע"ב, 46)

ויקרא ז, יט שר כל והב פס' ז, ה (לד ע"ב, 47)

פס' לד ע"ד הפסח הבא פס' ז, ה (לד ע"ב, 48)

פס' לד ע"ד נה מן שמעי ני פס' ז, ה (לד ע"ב, 51)

זב' כג ע"ב שמות כח, לח שא אהרן נ ו פס' ז, ה (לד ע"ב, 52)

ש' יומא ז ע"א ה ש אם י פס' ז, ה (לד ע"ב, 55)

ש' ת' פס' ו, א ה בבא בטומאה פס' ז, ה (לד ע"ב, 57)

פס' עח ע"ב שחטו בטהרה פס' ז, ה (לד ע"ב, 58)

פס' לד ע"ב (39); פס'

לז ע"א (51)

נתן דר'  פס' ז, ה (לד ע"ב, 59)

פס' עח ע"ב מודה רבי פס' ז, ה (לד ע"ב, 64)
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ת' פס' ז, יז ש חבורות חמ פס' ז, ה (לד ע"ג, 2)

מנ' כו ע"א רבי יוחנן פס' ז, ה (לד ע"ג, 5)

במדבר יח, יז אך בכור פס' ז, ה (לד ע"ג, 6)

ויקרא יז, ו וזרק הכהן פס' ז, ה (לד ע"ג, 6)

מ' מנ' ג, ד שיריה נטמאו  פס' ז, ה (לד ע"ג, 8)

פס' לד ע"ב (45) ת' מנ' ד, ה אם אין פס' ז, ה (לד ע"ג, 11)

פס' לד ע"ב (44) אמר רבי פס' ז, ה (לד ע"ג, 13)

ת' זב' ד, א (34:484) מודה ר' פס' ז, ה (לד ע"ג, 15)

הו' מו ע"א מאן תנא פס' ז, ו (לד ע"ג, 16)

ש' ת' הו' א, ז; ספ' יט ה

ע"ב

רבי מאיר פס' ז, ו (לד ע"ג, 16)

ש' פס' עט ע"א ה ובלבד רוב פס' ז, ו (לד ע"ג, 17)

ש' ב"ר 982 ה רבי יודה פס' ז, ו (לד ע"ג, 17)

ס"ב קיא (19:117) ר' יודה פס' ז, ו (לד ע"ג, 19)

הו' ה ע"ב שתהא והוא  פס' ז, ו (לד ע"ג, 23)

דברים טז, י מן המקום פס' ז, ו (לד ע"ג, 24)

במדבר טו, כו נסלח לכל ו פס' ז, ו (לד ע"ג, 25)

במדבר טו, כו כי לכל פס' ז, ו (לד ע"ג, 25)

במדבר טו, כו נסלח לכל ו פס' ז, ו (לד ע"ג, 26)

במדבר טו, כו כי לכל פס' ז, ו (לד ע"ג, 27)

ש' ס"ז 9:286 ה שתחילתה פרט ל פס' ז, ו (לד ע"ג, 27)

ש' ב"ר תע' סט ע"ג; ה

980

שית לה, יא ברא גוי וקהל פס' ז, ו (לד ע"ג, 29)

ת' פס' ו, ב היה הציבור פס' ז, ו (לד ע"ג, 30)

פס' עט ע"ב מ' מנ' ב, ב ניטמאת אחת פס' ז, ו (לד ע"ג, 34)

פס' פ ע"א ר' בא פס' ז, ו (לד ע"ג, 41)

ת' פס' ו, ב (7:171) היחיד מכריע פס' ז, ו (לד ע"ג, 43)

פס' פ ע"ב פס' לו ע"ד (3) היה הציבור פס' ז, ו (לד ע"ג, 47)

ש' ת' ב"מ ב, לג ה שומד בהורייה המ פס' ז, ו (לד ע"ג, 50)

בני חבורה פס' ז, ו (לד ע"ג, 51)

פס' לו ע"ב שנטמא צבור  פס' ז, ו (לד ע"ג, 52)

הו' ג ע"א הו' מו ע"א רבי אימי פס' ז, ו (לד ע"ג, 54)

פס' צד ע"ב לטומאה הילכו פס' ז, ו (לד ע"ג, 55)

ש' ב"ר 7:806 ה ש' מל"א ח, סה; ה

דה"ב ז, ח

מלבוא חמת פס' ז, ו (לד ע"ג, 58)
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מל"א ח, סה שלמה ש  ויע פס' ז, ו (לד ע"ג, 59)

פס' פא ע"ב נז ע"ג נזיר  מניין לספק פס' ז, ז (לד ע"ג, 61)

במדבר ט, י או בדרך פס' ז, ז (לד ע"ג, 62)

במדבר ו, ט וכי ימות פס' ז, ז (לד ע"ג, 64)

נזיר ו, ב (148) ש' ת'  ה שלא ידחה פס' ז, ז (לד ע"ד, 6)

נזיר ו, ג ש' ת'  ה שלא יביא פס' ז, ז (לד ע"ד, 9)

נזיר ו, ג ש' ת'  ה מביא קרבן פס' ז, ז (לד ע"ד, 10)

נזיר ד, ח (40:139) ת'  נטמא וחזר פס' ז, ז (לד ע"ד, 11)

ש' פס' לד ע"ד (46) ה ומה אם פס' ז, ז (לד ע"ד, 12)

ש' פס' לד ע"ד (38) ה אם אמרת פס' ז, ז (לד ע"ד, 14)

במדבר ט, י לכם פס' ז, ז (לד ע"ד, 17)

במדבר ו, ט עליו פס' ז, ז (לד ע"ד, 18)

ש' ת' פס' ו, ה ה

(24:172)

נזיר היא  פס' ז, ז (לד ע"ד, 19)

פס' פא ע"ב ת' זבים ב, ט אי זהו פס' ז, ז (לד ע"ד, 20)

ער' כד ע"ג (6) ש' מ' ער' ז, ג ה מתנית' דלא פס' ז, ז (לד ע"ד, 23)

ער' עט ע"א ת' אה' טו, ה ש תבן י פס' ז, ז (לד ע"ד, 25)

פס' פא ע"ב ת' זבים ב, ט אי זהו פס' ז, ז (לד ע"ד, 29)

פס' פא ע"ב ת' זבים ב, ט אין לך פס' ז, ז (לד ע"ד, 30)

ש' פס' פ ע"ב ה שכב להוציא מ פס' ז, ז (לד ע"ד, 34)

מ' זב' ב, א כל הזבחים פס' ז, ז (לד ע"ד, 34)

זב' כב ע"ב דרומאיי אמרי פס' ז, ז (לד ע"ד, 36)

ש' פס' לד ע"ד (14) ה מה אם פס' ז, ז (לד ע"ד, 38)

מ' פס' ז, ז הציץ מרצה פס' ז, ז (לד ע"ד, 41)

מ' פס' ז, ז מטמא טומאת פס' ז, ז (לד ע"ד, 43)

מ' פס' ז, ז נזיר פס' ז, ז (לד ע"ד, 44)

ש' פס' לד ע"ד (12) ה אם אמרת פס' ז, ז (לד ע"ד, 46)

ש' פס' לג ע"א (27) ה וכל קל פס' ז, ז (לד ע"ד, 47)

ש' מדר"י 12:56 ה שמילת זכריו פס' ז, ז (לד ע"ד, 49)

ש' פס' לד ע"ד (36) ה בטמא טומאת פס' ז, ז (לד ע"ד, 53)

מ' זב' ב, א מחוסרי כפרה פס' ז, ז (לד ע"ד, 53)

ש' פס' לד ע"ד (37) ה טמא מת פס' ז, ז (לד ע"ד, 55)

שבו' לג פס' לד ע"ב; 

ע"א

נה מן שמעי ני פס' ז, ז (לד ע"ד, 59)

שמות כח, לח שא אהרן נ ו פס' ז, ז (לד ע"ד, 60)

August 21, 2009 עמוד 30 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

פס' פא ע"ב כדי לפרסמו פס' ז, ח (לד ע"ד, 63)

פס' פב ע"א ת' פס' ג, יג (46:154);

ש' מ' פס' ג, ח ה

ני אמר הרי פס' ז, ח (לד ע"ד, 64)

פס' פב ע"א קל היקלו פס' ז, ח (לה ע"א, 3)

זב' קד ע"ב אמר רבי פס' ז, ח (לה ע"א, 3)

דה"א כט, כט שות הכל לע פס' ז, ח (לה ע"א, 5)

ת' פס' ו, ו תני רבי פס' ז, ח (לה ע"א, 5)

פס' פב ע"ב נחמיה רבי  פס' ז, ח (לה ע"א, 9)

ש' זב קא ע"א ה ספ' מז ע"ג אמר רבי פס' ז, ח (לה ע"א, 10)

זב' קא ע"ב ואדיין לא פס' ז, ח (לה ע"א, 13)

פס' פג ע"א אוף ר' פס' ז, ח (לה ע"א, 15)

מ' זב' ח, יב שקיבל חטאת  פס' ז, ח (לה ע"א, 15)

זב' פב ע"א אמר רבי פס' ז, ח (לה ע"א, 17)

ויקרא י, יח אכול תאכלו פס' ז, ח (לה ע"א, 24)

ויקרא י, יח אכול תאכלו פס' ז, ח (לה ע"א, 26)

ויקרא ו, כג וכל חטאת פס' ז, ח (לה ע"א, 27)

ויקרא י, יח הן לא פס' ז, ח (לה ע"א, 28)

ספ' לג ע"ג רבי יוסי פס' ז, ח (לה ע"א, 29)

ויקרא י, יח הן לא פס' ז, ח (לה ע"א, 33)

פס' פד ע"ב שאין עצם  פס' ז, ט (לה ע"א, 34)

פס' לה ע"ב (14) שמעון ר'  פס' ז, ט (לה ע"א, 34)

פס' לה ע"ב (17) נן והא תני פס' ז, ט (לה ע"א, 35)

מ' פס' ז, ט העצמות והגידין פס' ז, ט (לה ע"א, 36)

פס' פג ע"א דרבי יעקב פס' ז, ט (לה ע"א, 38)

פס' פד ע"ב נמנין על פס' ז, ט (לה ע"א, 41)

ת' פס' ו, ט דרבי יעקב פס' ז, ט (לה ע"א, 46)

שבת ד ע"ג ש' מדר"י 21; ה

שב"י 14 מדר

מה חמית פס' ז, ט (לה ע"א, 47)

שמות יב, י ולא תותירו פס' ז, ט (לה ע"א, 47)

ויקרא ז, יז שר והנותר מב פס' ז, ט (לה ע"א, 49)

ש' פס' כח ע"ג ה מאן דיליף פס' ז, ט (לה ע"א, 50)

ש' פס' כח ע"ג ה מאן דלא פס' ז, ט (לה ע"א, 50)

פס' פד ע"א סנ' כו ע"א גידם הרכים פס' ז, י (לה ע"א, 53)

מ' חו' ט, ב שעורותיהן אילו  פס' ז, י (לה ע"א, 56)

שבת יד ע"ב רבי יוחנן פס' ז, י (לה ע"א, 61)

August 21, 2009 עמוד 31 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

שמות יב, ח ואכלו את פס' ז, י (לה ע"ב, 3)

ש' גט' מח ע"ג (36); ה

הו' מה ע"ד (58)

רבנן דקיסרין פס' ז, י (לה ע"ב, 4)

ש' פס' פד ע"ב ה נו לעול' אי פס' ז, י (לה ע"ב, 9)

שמות יב, מו עצם פס' ז, י (לה ע"ב, 11)

פס' לה ע"א (34) שמעון דרבי  פס' ז, י (לה ע"ב, 14)

פס' פג ע"א אם בא פס' ז, י (לה ע"ב, 17)

פס' לה ע"א (35) מתיב רבי פס' ז, יא (לה ע"ב,

(17

מ' פס' ז, י העצמות והגידים פס' ז, יא (לה ע"ב,

(18

פס' לז ע"ד (50) ר' סימון פס' ז, יא (לה ע"ב,

(20

ש' מע' יז ע"ב ה ש' מ' פס' י, ט ה הפיגול והנותר פס' ז, יא (לה ע"ב,

(20

פס' פה ע"א ש' פס' ל ע"ב (50) ה ההן יוצא פס' ז, יא (לה ע"ב,

(22

ש' מ' חו' ד, ד ה רבי מאיר פס' ז, יא (לה ע"ב,

(26

פס' פה ע"ב שו לא קיד פס' ז, יא (לה ע"ב,

(28

פס' פה ע"ב ש' גגות ירו פס' ז, יא (לה ע"ב,

(35

פס' פה ע"ה ש"ר ה, יד (יח שה

ע"ב)

דמתלין מתלא פס' ז, יא (לה ע"ב,

(36

מ' פס' ז, יא מן האגוף פס' ז, יא (לה ע"ב,

(38

נ ע"ד (21) ש' מע'  ה בגג מבוצר פס' ז, יא (לה ע"ב,

(38

מ' פס' ז, יא נות ועובי החלו פס' ז, יא (לה ע"ב,

(39

פס' פו ע"א איכ"ר 114 ואתיא כההיא פס' ז, יא (לה ע"ב,

(40

איכה ב, ח ויאבל חיל פס' ז, יא (לה ע"ב,

(41

פס' פו ע"א ת' כלים ב"ק א, יא;

ש' ס"ז 4:229 ה

שם רבי ב פס' ז, יא (לה ע"ב,

(43

מ' תמיד א, א מדורה היתה פס' ז, יא (לה ע"ב,

(45

מ' תמיד א, א יוצא והולך פס' ז, יא (לה ע"ב,

(47

שבו' ב, ג ש' מ'  ה ילך לו פס' ז, יא (לה ע"ב,

(49
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שמות יב, מו ולא תוציאו פס' ז, יב (לה ע"ב,

(49

פס' פה ע"ב ש' מדר"י 4:55; ה

שב"י 19:12 מדר

אין לי פס' ז, יב (לה ע"ב,

(50

שמות יב, מו לא תוציא פס' ז, יב (לה ע"ב,

(50

שמות יב, מו לא תוציא פס' ז, יב (לה ע"ב,

(52

שמות יב, מו לא תוציא פס' ז, יב (לה ע"ב,

(53

שמות יב, מו לא תוציא פס' ז, יב (לה ע"ב,

(54

שמות יב, ז על הבתים פס' ז, יב (לה ע"ב,

(56

פס' פו ע"א ש' מדר"י 15:54 ה שהפסח מלמד  פס' ז, יב (לה ע"ב,

(57

שמות יב, מו בבית אחד פס' ז, יב (לה ע"ב,

(58

שב"י מדר שאכל ש  שמ פס' ז, יב (לה ע"ב,

(64

ש' מדר"י 55 ה שבין שהיו יו ב פס' ז, יב (לה ע"ג, 5)

ש' ת' פס' ו, יא ה שהוציא יחיד  פס' ז, יב (לה ע"ג, 9)

ש' ת' פס' ו, יא ה

(64:175)

שיט יחיד מפ פס' ז, יב (לה ע"ג, 17)

מ' פס' ז, יב שתי חבורות פס' ז, יב (לה ע"ג, 18)

מ' פס' ז, יב המיחם באמצע פס' ז, יב (לה ע"ג, 19)

מ' פס' ז, יב הכלה הופכת פס' ז, יב (לה ע"ג, 20)

פס' פו ע"ב אמר רבי פס' ז, יב (לה ע"ג, 20)

נד' לה ע"ב יב' ב ע"ד; סוטה יז ע"ד אמר ר' פס' ח, א (לה ע"ג,

(56

יב' יב ע"ב עיבר' וילדה פס' ח, א (לה ע"ג,

(60

יב' לג ע"ב נה שזי קטנה  פס' ח, א (לה ע"ד, 1)

סוטה כז ע"ב שת אין וחר פס' ח, א (לה ע"ד, 2)

במדבר ה, כב שה ואמרה הא פס' ח, א (לה ע"ד, 2)

ש' ערכ' כא ע"ב ה נב ע"א נזיר  אדם קובע פס' ח, א (לה ע"ד, 3)

קד' סב ע"א רבי זעורה פס' ח, א (לה ע"ד, 6)

מ' פס' ח, א שה בזמן הא פס' ח, א (לה ע"ד, 7)

פס' לה ע"ד (6) דר' אלעזר פס' ח, א (לה ע"ד,

(11
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כת' לא ע"ב אמר רבי פס' ח, א (לה ע"ד,

(14

פס' צא ע"ב ת' פס' ב, כב (65:150) חזרת מצה פס' ח, א (לה ע"ד,

(24

ס"ד קל (87) דברים טז, ג לא תאכל פס' ח, א (לה ע"ד,

(25

מ' קד' א, ז כל מצות פס' ח, א (לה ע"ד,

(28

חלה ס ע"ב ואתיא כמאן פס' ח, א (לה ע"ד,

(29

ש' מ' חלה ד, יא ה כמאן דאמר פס' ח, א (לה ע"ד,

(29

פס' צא ע"ב ת' פס' ח, י (44:187) שה שה עו הא פס' ח, א (לה ע"ד,

(30

שמות יב, ג שה ש  אי פס' ח, א (לה ע"ד,

(33

שמות יב, ג לבית פס' ח, א (לה ע"ד,

(34

שמות יב, ג שה ש  אי פס' ח, א (לה ע"ד,

(34

שמות יב, ג לבית פס' ח, א (לה ע"ד,

(35

שמות יב, ג ש אי פס' ח, א (לה ע"ד,

(35

ש' מדר"י 12 ה פרט לקטן פס' ח, א (לה ע"ד,

(35

מ' חלה ד, יא שלא יקבע פס' ח, א (לה ע"ד,

(37

פס' לה ע"ד (54) ת' פס' ז, ג (12:177) הנמנה על פס' ח, א (לה ע"ד,

(39

מ' פס' ח, ב שחט גדי פס' ח, א (לה ע"ד,

(40

ש' גט' מו ע"א (7) ה שיחרר אחד פס' ח, א (לה ע"ד,

(44

מ' פס' ח, ב האומר לעבדו פס' ח, א (לה ע"ד,

(49

נט גט' מו ע"א; קד' 

ע"א

ר' חייה פס' ח, א (לה ע"ד,

(50

מ' סנ' יא, א גנב מי פס' ח, א (לה ע"ד,

(53

פס' לה ע"ד (39) ת' פס' ז, ג (12:177) הנמנה על פס' ח, ב (לה ע"ד,

(54

מ' פס' ח, ב שחט גדי פס' ח, ב (לה ע"ד,

(55
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ת' פס' ז, ה נתן אמר דרבי  פס' ח, ב (לה ע"ד,

(56

פס' פח ע"ב שכח ש תיפתר  פס' ח, ב (לה ע"ד,

(57

מ' פס' ח, ב שכח רבו פס' ח, ב (לה ע"ד,

(59

ת' כר' ב, ז (37:563) הזורק דם פס' ח, ב (לה ע"ד,

(62

ש' הו' מז ע"ב (58) ה כספק כפרה פס' ח, ב (לה ע"ד,

(63

מ' פס' ח, ג שוחט ני  הרי פס' ח, ג (לה ע"ד,

(64

פס' פט ע"א שביל לזרזו ב פס' ח, ג (לה ע"ד,

(64

מ' תמ' ו, ד נתן לה פס' ח, ג (לו ע"א, 8)

נד' לח ע"ג תדע לך פס' ח, ג (לו ע"א, 12)

נד' ד, ג מ'  מקריב עליו פס' ח, ג (לו ע"א, 12)

ביצה סג ע"א ר' יעקב פס' ח, ג (לו ע"א, 14)

ש' מ' ביצה ה, ב ה שין מקדי פס' ח, ג (לו ע"א, 15)

שבת כג, א ש' מ'  ה אית תניי פס' ח, ג (לו ע"א, 16)

שבת קמח ש'  ה

ע"ב

הולך לו פס' ח, ג (לו ע"א, 17)

שב"י 13:10 מדר שהן מניין  פס' ח, ג (לו ע"א, 23)

שמות יב, ד שות נפ במכסת  פס' ח, ג (לו ע"א, 23)

שמות יב, ד שה (1) פס' ח, ג (לו ע"א, 24)

שמות יב, ג שה (2) פס' ח, ג (לו ע"א, 24)

ש' ת' פס' ז, ט ה

(39:179)

אילו מתו פס' ח, ג (לו ע"א, 25)

פס' פט ע"ב ת' פס' ז, י (41:279) בני חבורה פס' ח, ד (לו ע"א, 27)

פס' צט ע"א ת' פס' ז, ז שמות יב, ד ואם ימעט פס' ח, ד (לו ע"א, 32)

ש' מ' תמ' א, ו ה ש יחיד והקד פס' ח, ד (לו ע"א, 38)

ש' מ' תמ' א, ו ה ש ואין הקד פס' ח, ד (לו ע"א, 39)

פס' עח ע"ב ת' פס' ז, ו נמנו עליו פס' ח, ד (לו ע"א, 41)

פס' צ ע"ב שוחטין נדה  פס' ח, ה (לו ע"א, 43)

ש' פס' צא ע"א ה שוהו שחב מתניתא ב פס' ח, ו (לו ע"א, 46)

תהלים קמד, יא שר פיהם א פס' ח, ו (לו ע"א, 46)

פס' לו ע"ב (43) ש' ת' פס' ז, יג ה

(62:181)

שר' ערל י פס' ח, ו (לו ע"א, 48)

שב"י 36 מדר נאמר כאן פס' ח, ו (לו ע"א, 49)
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שמות יב, מח ואז יקרב פס' ח, ו (לו ע"א, 50)

שמות יב, מח אז יאכל פס' ח, ו (לו ע"א, 50)

יב' עא ע"א מה אז פס' ח, ו (לו ע"א, 50)

ת' פס' ז, יא (47:180) שהוא פעמים  פס' ח, ו (לו ע"א, 51)

פס' צא ע"א בגל ארוך פס' ח, ו (לו ע"א, 53)

ש' ס"ד קלה (189) ה טעמא דרבי פס' ח, ז (לו ע"א, 55)

דברים טז, ב לא תוכל פס' ח, ז (לו ע"א, 55)

פס' עט ע"ב ת' פס' ו, ב (8:171) רבי אלעזר פס' ח, ז (לו ע"א, 57)

דברים טז, ב לא תוכל פס' ח, ז (לו ע"א, 57)

ת' פס' ח, ו (21:185) שין אין עו פס' ח, ז (לו ע"א, 59)

שבת יג ע"א (20) תני בר פס' ח, ז (לו ע"א, 60)

פס' צא ע"ב שין אין עו פס' ח, ז (לו ע"א, 61)

ש' זב' ק ע"ב ה אבל אם פס' ח, ח (לו ע"א, 64)

סנ' כ ע"א; הו' מח ע"א שמ' ד, ד (117) אי זו פס' ח, ח (לו ע"א, 64)

שבת יג ע"ד (3); ש'  ה

נב ע"א (42); גט' נזיר 

מה ע"א (59); הו' מח

נדה מט ע"א (14); 

ע"ב (26)

שכחת חמר א פס' ח, ח (לו ע"ב, 1)

ש' זב' ק ע"ב ה ספ' מז ע"ד רבי אומר פס' ח, ח (לו ע"ב, 7)

הו' מח ע"א ר' אבהו פס' ח, ח (לו ע"ב, 9)

שעיה ג, כו י ואנו ואבלו פס' ח, ח (לו ע"ב, 10)

שעיה יט, ח י ואנו הדייגי' פס' ח, ח (לו ע"ב, 11)

זב' ק ע"ב שמ' יב, א (193) שמיעה יום  פס' ח, ח (לו ע"ב, 12)

שמ' יב, ד (195) ש'  ה שיכה שח שנקבר מ פס' ח, ח (לו ע"ב, 15)

מ"ק פ ע"ד תני המעביר פס' ח, ח (לו ע"ב, 17)

שמ' יב, ח (196) ש'  ה איזהו ליקוטי פס' ח, ח (לו ע"ב, 20)

שמ' יב, ח (196) ליקוט עצמו' פס' ח, ח (לו ע"ב, 21)

שמ' יב, א (193) שמועה אין  פס' ח, ח (לו ע"ב, 22)

פס' לו ע"ב (18) כר' אחא פס' ח, ח (לו ע"ב, 25)

שמ' יב, ד (195) ליקוטי עצמות פס' ח, ח (לו ע"ב, 26)

במדבר לא, יט שביכם אתם ו פס' ח, ח (לו ע"ב, 29)

במדבר לא, יט שביכ' אתם ו פס' ח, ח (לו ע"ב, 31)

נז ע"א נזיר  שניטמא נזיר  פס' ח, ח (לו ע"ב, 34)

נזיר ז, ד מ'  כל טומאה פס' ח, ח (לו ע"ב, 35)
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נזיר ח, א ש' מ'  ה שה דפירקא רא פס' ח, ח (לו ע"ב, 37)

פס' לד ע"ג שניטמא ציבור  פס' ח, ח (לו ע"ב, 41)

יב' עא ע"ב פס' לו ע"א (48) ש' ת' פס' ז, יג ה

(62:181)

שר' ערל י פס' ח, ח (לו ע"ב, 43)

ש' ס"ע יא (47) ה שר באחד ע פס' ח, ח (לו ע"ב, 44)

שע ה, ב ש' יהו ה מלו פס' ח, ח (לו ע"ב, 45)

יב' עב ע"ב שהיזה ערל  פס' ח, ז (לו ע"ב, 46)

ת' פס' ז, יד (67:182) רבי אליעזר פס' ח, ח (לו ע"ב, 47)

במדבר ט, י ש טמא לנפ פס' ט, א (לו ע"ג, 39)

ס"ז 259 ש ת"ל אי פס' ט, א (לו ע"ג, 40)

במדבר ט, י ש ש אי אי פס' ט, א (לו ע"ג, 40)

ש' ת' פס' ח, א ה

(1:183); ס"ב סט (64)

שמעאל ר' י פס' ט, א (לו ע"ג, 41)

במדבר ט, יא ש והאי פס' ט, א (לו ע"ג, 44)

מ' פס' ט, א שגג או פס' ט, א (לו ע"ג, 44)

ש' ת' פס' ח, א ה שגג או פס' ט, א (לו ע"ג, 45)

במדבר ט, י ש טמא לנפ פס' ט, א (לו ע"ג, 47)

במדבר ט, י טמא פס' ט, א (לו ע"ג, 47)

במדבר ט, י ש נפ טמא  פס' ט, א (לו ע"ג, 48)

פס' סו ע"ב ס"ב ע (66) ש טמא אי פס' ט, א (לו ע"ג, 48)

ת' פס' ח, ד (14:184) שראל ניתן לי פס' ט, א (לו ע"ג, 50)

נד' לט ע"ד; סנ' יח ע"ד רבי יודה פס' ט, א (לו ע"ג, 51)

דה"ב ל, יח כי מרבית פס' ט, א (לו ע"ג, 53)

סנ' יב ע"א ת' סנ' ב, יא מעברין את פס' ט, א (לו ע"ג, 53)

ת' סנ' ב, י אין מעברין פס' ט, א (לו ע"ג, 54)

דה"ב ל, יח כי אכלו פס' ט, א (לו ע"ג, 55)

סוטה כ ע"ב ואתייא כיי פס' ט, א (לו ע"ג, 56)

ש"ז ג, ד (33) שה ש'  ה של גולגלתו  פס' ט, א (לו ע"ג, 56)

דה"ב כט, יז ויחלו בא' פס' ט, א (לו ע"ג, 57)

ש' יחזקאל כג, יד ה שדים צלמי כ פס' ט, א (לו ע"ג, 59)

דה"ב ל, יט כל לבבו פס' ט, א (לו ע"ג, 59)

נו ע"א פס'  נ נד' לט ע"ד; אדר"

נו"א ב (11)

מ' פס' ד, ט שה דברים ש פס' ט, א (לו ע"ג, 62)

ש' מל"ב יח, ד ה ש נח כיתת  פס' ט, א (לו ע"ג, 64)

סנ' כד ע"ב סתם את פס' ט, א (לו ע"ד, 2)

August 21, 2009 עמוד 37 מתוך 39



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

ש' פס' לד ע"ג (48) ה היה הציבור פס' ט, א (לו ע"ד, 3)

פס' צג ע"ב שיבוא כדי  פס' ט, ב (לו ע"ד, 12)

ש' פס' צד ע"א ה נתון היה  פס' ט, ב (לו ע"ד, 14)

במדבר ט, יג וחדל פס' ט, ב (לו ע"ד, 15)

פס' צד ע"א נתון היה  פס' ט, ב (לו ע"ד, 15)

במדבר ט, יג ובדרך לא פס' ט, ב (לו ע"ד, 16)

במדבר ט, יג שות וחדל לע פס' ט, ב (לו ע"ד, 18)

במדבר ט, יג שר ש א והאי פס' ט, ב (לו ע"ד, 21)

במדבר ט, י רחוקה פס' ט, ב (לו ע"ד, 22)

ש' במדבר ט, יג ה נו מזכיר אי פס' ט, ב (לו ע"ד, 22)

ב"ר, מח, ט (1:492);

ב"ר, עח, ד (7:926) ;

ש"ר ז, ה, א (לו שה

ע"ד, 12); מד"מ כו, כד

(99); במ"ר ג, יג (י

נו"א נ לד  ע"ג); אדר"

(100)

ורבנן אמרי פס' ט, ב (לו ע"ד, 23)

במדבר ט, יב שארו לא י פס' ט, ג (לו ע"ד, 27)

במדבר ט, יב ועצם לא פס' ט, ג (לו ע"ד, 27)

ס"ב סט (66) שהוא אומר וכ פס' ט, ג (לו ע"ד, 28)

במדבר ט, יב ככל חוקת פס' ט, ג (לו ע"ד, 28)

במדבר ט, יא על מצות פס' ט, ג (לו ע"ד, 29)

במדבר ט, יא על מצות פס' ט, ג (לו ע"ד, 32)

ת' פס' ח, ז (24:185) ני שי על ה פס' ט, ג (לו ע"ד, 33)

במדבר ט, יג שא חטאו י פס' ט, ג (לו ע"ד, 36)

במדבר ט, יג שא חטאו י פס' ט, ג (לו ע"ד, 37)

במדבר ט, יג שא חטאו י פס' ט, ג (לו ע"ד, 38)

במדבר ט, יג כי את קרבן פס' ט, ג (לו ע"ד, 39)

שעיה ל, כט י שיר יהיה ה פס' ט, ג (לו ע"ד, 41)

ש' ס"ע כג (103) ה בא ליל פס' ט, ג (לו ע"ד, 41)

שעיה ל, כט י ש כליל התקד פס' ט, ג (לו ע"ד, 43)

פס' צה ע"ב ת' פס' ח, ז (23:185);

ס"ב ע (67)

אמרת כל פס' ט, ג (לו ע"ד, 45)

ת' פס' ח, ט (41:186) רבי מאיר פס' ט, ד (לו ע"ד, 46)

פס' צה ע"ב ת' פס' ח, ט (42:186);

ספ' לז ע"ד

ויקרא ז, יט שר כל והב פס' ט, ד (לו ע"ד, 47)

ויקרא יב, ד ש בכל קוד פס' ט, ד (לו ע"ד, 52)
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ויקרא יב, ד ש בכל קוד פס' ט, ד (לו ע"ד, 54)

ת' פס' ח, יא (52:187) אין דוקים פס' ט, ד (לו ע"ד, 57)

שמות יב, ה שה תמים פס' ט, ד (לו ע"ד, 58)

שמות יב, ה שה תמים פס' ט, ד (לו ע"ד, 59)

ע"ז ה ע"ב מג' עב ע"ב; סוטה כג

ע"ד; ב"ר לב (295)

אמ' ר' יסא פס' ט, ד (לו ע"ד, 60)

שית ו, יט ברא מכל החי פס' ט, ד (לו ע"ד, 60)

מדר"י 15:18 ש מזבחות של פס' ט, ד (לו ע"ד, 62)

מדר"י 5:18 סף כלי פס' ט, ד (לו ע"ד, 64)

נ (או: מל"א ז, 

נב, יט) ירמיה 

ואת הסיפים פס' ט, ד (לז ע"א, 1)

שעיה ו, ד י בתתם ספם פס' ט, ד (לז ע"א, 2)

שמות יב, כב מן הדם פס' ט, ד (לז ע"א, 2)

שמות יב, ה שה תמים פס' ט, ד (לז ע"א, 4)

ויקרא א, י מן הצאן פס' ט, ד (לז ע"א, 4)

שב"י 10:11 ש' מדר ה להוציא מה פס' ט, ד (לז ע"א, 5)

פס' צו ע"ב פס' כח ע"ד ת' פס' ח, כא (70:188) רבי יוסי פס' ט, ד (לז ע"א, 6)

שמות יג, ג ולא יאכל פס' ט, ד (לז ע"א, 6)

ש' תמ' כ ע"ב ה אף בתמורת פס' ט, ה (לז ע"א, 8)

פס' ל ע"ג (62) אמר רבי פס' ט, ה (לז ע"א, 9)

פס' לז ע"א (24) המיר בו פס' ט, ה (לז ע"א, 10)

מ' פס' ט, ה לאחר הפסח פס' ט, ה (לז ע"א, 13)

ש' פס' צח ע"א ה מתו בעלים פס' ט, ה (לז ע"א, 15)

מ' תמ' ד, א וולד חטאת פס' ט, ה (לז ע"א, 17)

ש' תמ' כ ע"א ה ש שהפרי שיא  נ פס' ט, ה (לז ע"א, 19)

תמ' טז ע"א אין את פס' ט, ה (לז ע"א, 20)

ש' מ' תמ' ב, א ה שאין הציבור פס' ט, ה (לז ע"א, 21)

פס' לז ע"א (10) המיר בו פס' ט, ה (לז ע"א, 24)

פס' לז ע"א (43) שנראה כל  פס' ט, ה (לז ע"א, 28)

פס' לב ע"ג (24) דאמר רב פס' ט, ה (לז ע"א, 29)

פס' צז ע"ב פס' לג ע"ד ר' יסא פס' ט, ה (לז ע"א, 30)

ת' פס' ט, יב (46:193) ש פסחו הפרי פס' ט, ה (לז ע"א, 33)

ש' מ' תמ' ד, ג ה דרבי פס' ט, ה (לז ע"א, 38)

תמ' יט ע"א ת' פס' ט, כ (79:195) קודם לפסח פס' ט, ו (לז ע"א, 41)

פס' לז ע"א (28) שנראה כל  פס' ט, ו (לז ע"א, 43)
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נד ע"א ש  מע" שבי' ז, א (1:195) ת'  אין לוקחין פס' ט, ז (לז ע"א, 45)

ש ג, ב ש' מ' מע" ה במחלוקת פס' ט, ז (לז ע"א, 45)

שבת א, י מ'  אין צולין פס' ט, ז (לז ע"א, 49)

שבת א, יא מ'  שלין את של מ פס' ט, ז (לז ע"א, 50)

פס' לד ע"ב (39, 59) נתן אמ' דרבי  פס' ט, ח (לז ע"א, 51)

פס' צט ע"א ת' פס' ט, ב (16:190) שתיקה יפה  פס' ט, ח (לז ע"א, 51)

שלי יז, כח מ גם אויל פס' ט, ח (לז ע"א, 52)

ש' פס' צט ע"א ה דרבי יודה פס' ט, ט (לז ע"א, 54)

מ' פס' ח, ז שוחטין אין  פס' ט, ט (לז ע"א, 54)

פס' צט ע"ב ת' בר' ה, א (1:25) שבת ערב  פס' י, א (לז ע"ב, 36)

פס' ק ע"א שבת מפסיקין ל פס' י, א (לז ע"ב, 39)

אסתר ז, ח ש הגם לכבו פס' י, א (לז ע"ב, 43)

פס' ק ע"א רב יוהד פס' י, א (לז ע"ב, 45)

פס' קז ע"ב ני תרוגימא מי פס' י, א (לז ע"ב, 46)

ת' בר' ה, א (1:25) אסור לאדם פס' י, א (לז ע"ב, 48)

קד' סד ע"ב והבא על פס' י, א (לז ע"ב, 49)

שבת יב ע"ג (43) ש'  ה ור' תלמידיה פס' י, א (לז ע"ב, 52)

ש' סופ' כא, א (354) ה דהוה בכור פס' י, א (לז ע"ב, 53)

פס' קח ע"א כד הוה פס' י, א (לז ע"ב, 55)

פס' קח ע"א אותו כזית פס' י, א (לז ע"ב, 58)

פס' קח ע"א אפי' עבד פס' י, א (לז ע"ב, 59)

נט ע"ב (47) ש' ר"ה  ה רבי יוסי פס' י, א (לז ע"ב, 59)

פס' קט ע"א ת' פס' י, ד (8:196) צריך הוא פס' י, א (לז ע"ב, 61)

ב"ר 1081; מת"ה יא,

ש"ר ו, ד (יח ה (100); 

ע"ב)

מניין לארבעה פס' י, א (לז ע"ב, 64)

שמות ו, ו לכן אמור פס' י, א (לז ע"ג, 1)

שמות ו, ז ולקחתי פס' י, א (לז ע"ג, 2)

שמות ו, ו והוצאתי פס' י, א (לז ע"ג, 2)

שמות ו, ו והצלתי פס' י, א (לז ע"ג, 2)

שמות ו, ו וגאלתי פס' י, א (לז ע"ג, 2)

שמות ו, ז ולקחתי פס' י, א (לז ע"ג, 2)

שית מ, יא ברא וכוס פרעה פס' י, א (לז ע"ג, 3)

שית מ, יא ברא שחט אותם וא פס' י, א (לז ע"ג, 3)

שית מ, יא ברא ואתן את פס' י, א (לז ע"ג, 4)
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שית מ, יג ברא נתת כוס ו פס' י, א (לז ע"ג, 4)

ירמיה כה, טו כי כה פס' י, א (לז ע"ג, 6)

נא, ז ירמיה  כוס זהב פס' י, א (לז ע"ג, 7)

תהלים עה, ט כי כוס פס' י, א (לז ע"ג, 7)

תהלים יא, ו ימטר על פס' י, א (לז ע"ג, 7)

ב"ר 535 מהו מנת פס' י, א (לז ע"ג, 8)

פד"כ 210 כדיפלי פוטירין פס' י, א (לז ע"ג, 9)

מת"ה עה, ד (339) וכנגדן עתיד פס' י, א (לז ע"ג, 9)

תהלים טז, ב ה' מנת פס' י, א (לז ע"ג, 10)

תהלים כג, ה שמן שנת ב ד פס' י, א (לז ע"ג, 10)

תהלים קטז, ג שועות כוס י פס' י, א (לז ע"ג, 11)

שבת יא ע"א (16);

שבת טז ע"ג (12);

שק' מז ע"ב (11)

שבת ח, א מ'  המוציא יין פס' י, א (לז ע"ג, 11)

פס' קח ע"ב ת' פס' י, א (2:196) ארבעה כוסות פס' י, א (לז ע"ג, 13)

שבת יא ע"א (19);

שבת טז ע"ג (9)

נן תמן תני פס' י, א (לז ע"ג, 13)

שבת יח, א מ'  מפנין אפילו פס' י, א (לז ע"ג, 14)

שק' ג, ב מ'  ש קופות של ב פס' י, א (לז ע"ג, 15)

פס' קח ע"ב בכרך אחד פס' י, א (לז ע"ג, 20)

ת' פס' י, ח (17:917) הלל אם פס' י, א (לז ע"ג, 21)

ש' ע"ז מא ע"א (17) ה נדיטון בקו פס' י, א (לז ע"ג, 24)

פס' קח ע"ב ש' ת' פס' י, א ה

(3:196)

ארבעה כוסות פס' י, א (לז ע"ג, 26)

פס' קח ע"ב מצוה לצאת פס' י, א (לז ע"ג, 27)

שלי כג, לא מ אל תרא פס' י, א (לז ע"ג, 27)

ש' ע"ז מא ע"א ה של ביין מבו פס' י, א (לז ע"ג, 29)

פד"כ 68; פס"ר ד

(68); ק"ר ח, א (כב

ע"א)

חמתיה הדא פס' י, א (לז ע"ג, 32)

קהלת ח, א חכמת אדם פס' י, א (לז ע"ג, 35)

קהלת ח, א חכמת אדם פס' י, א (לז ע"ג, 38)

פס' קט ע"א לוגא דאורייתא פס' י, א (לז ע"ג, 39)

שבת ח, י (24:32) ת'  ש כזית יב פס' י, א (לז ע"ג, 44)

שבת ח, א מ'  ברביעית פס' י, א (לז ע"ג, 46)

פס' קיד ע"א בר' יא ע"ד ת' בר' ה, כב (53:29);

ת' פס' י, ב (4:196)

מה טעמ' פס' י, ב (לז ע"ג, 47)
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נב ע"א ש' בר'  ה יין ואבדלה פס' י, ב (לז ע"ג, 50)

פס' קז ע"א מבדילין על פס' י, ב (לז ע"ג, 58)

ש' ע"ז מד ע"ד (41) ה ואזלין מן פס' י, ב (לז ע"ג, 58)

פס' קיד ע"ב צריך לטבל פס' י, ג (לז ע"ג, 61)

מ' פס' י, ד שבכל הלילות פס' י, ג (לז ע"ד, 3)

מ' פס' י, ג הביאו לפניו פס' י, ג (לז ע"ד, 8)

פס' קטז ע"א ת' פס' י, י (29:198) שלם תגרי ירו פס' י, ג (לז ע"ד, 9)

פס' קיד ע"ב אחד זכר פס' י, ג (לז ע"ד, 13)

מדר"י 73 בן חכם פס' י, ד (לז ע"ד, 15)

דברים ו, כ מה העדות פס' י, ד (לז ע"ד, 15)

שמות יג, יד בחוזק יד פס' י, ד (לז ע"ד, 16)

שמות יב, כו מה העבודה פס' י, ד (לז ע"ד, 17)

שמות יג, ח בעבור זה פס' י, ד (לז ע"ד, 18)

שמות יג, יד מה זאת פס' י, ד (לז ע"ד, 20)

פס' קטז ע"א רב אמר פס' י, ה (לז ע"ד, 23)

שע כד, ב יהו בעבר הנהר פס' י, ה (לז ע"ד, 24)

שע כד, ג יהו ואקח את פס' י, ה (לז ע"ד, 24)

שע כד, ג יהו וארבה פס' י, ה (לז ע"ד, 25)

ת' פס' י, ט (24:198) אמרו להן פס' י, ו (לז ע"ד, 27)

שמות יב, מא ויהי בעצם פס' י, ו (לז ע"ד, 31)

נז ע"ג (38); ש' ר"ה  ה

ביצה ס ע"ב (61); מג'

עג ע"ג (35)

אלא מכיון פס' י, ט (לז ע"ד, 32)

ער' מ ע"ב אין אומרי' פס' י, ו (לז ע"ד, 33)

שמות טז, טז בחג המצות פס' י, ו (לז ע"ד, 34)

פס' ל ע"ד ש הרי רא פס' י, ו (לז ע"ד, 36)

סוטה כ ע"ג שופטים ה, ב בפרוע פרעות פס' י, ז (לז ע"ד, 40)

מג' יד ע"א; ערכ' י

ע"ב

הרי גאולת פס' י, ז (לז ע"ד, 42)

מג' יד ע"א; ערכ' י

ע"ב

הרי מרדכי פס' י, ז (לז ע"ד, 43)

ש' ת' פס' י, יא ה

(30:198)

ני מתיקה מי פס' י, ח (לז ע"ד, 47)

פס' קיט ע"ב שמואל אמר פס' י, ח (לז ע"ד, 48)

ש' מע' יז ע"ב ה פס' לה ע"ב (20) רבי סימון פס' י, ט (לז ע"ד, 50)

מ' פס' י, ט הפיגול והנותר פס' י, ט (לז ע"ד, 51)
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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

פס' פה ע"א ההן יוצא פס' י, ט (לז ע"ד, 53)
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