
קידושין

בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
הש' מדר"י 256 או בכסף קד' א,  א (נח ע"ב,  25)

ס"ד רסח (287) בכסף מניין קד' א,  א (נח ע"ב,  27)

דברים כד,  א כי יקח קד' א,  א (נח ע"ב,  27)

קד' ט ע"ב בביאה מניין קד' א,  א (נח ע"ב,  28)

דברים כד,  ו ובעלה קד' א,  א (נח ע"ב,  28)

דברים כב,  כב כי ימצא קד' א,  א (נח ע"ב,  29)

כת' כז ע"ד לא סוף קד' א,  א (נח ע"ב,  31)

מ' סנ' ז,  ט באו עליה קד' א,  א (נח ע"ב,  33)

הש' ס"ד רמב (272) והשני בחנק קד' א,  א (נח ע"ב,  33)

שמות כא,  יא ויצאה חנם קד' א,  א (נח ע"ב,  34)

שמות כא,  י אם אחרת קד' א,  א (נח ע"ב,  34)

הש' ס"ד רסח (287) מה זו קד' א,  א (נח ע"ב,  35)

דברים כד,  א וכתב לה קד' א,  א (נח ע"ב,  35)

ס"ד רסח (2:288) מקיש הויתה קד' א,  א (נח ע"ב,  36)

דברים כד,  א וכי יקח קד' א,  א (נח ע"ב,  37)

קד' ד ע"ב  ה ע"א ס"ד רסח (287) מגיד שהיא קד' א,  א (נח ע"ב,  37)

הש' מדר"י 256 מה אם קד' א,  א (נח ע"ב,  38)

דברים כד,  א כי יקח קד' א,  א (נח ע"ב,  41)

דברים כד,  א כי יקח קד' א,  א (נח ע"ב,  45)

דברים כד,  א וכתב לה קד' א,  א (נח ע"ב,  49)

דברים כד,  א ובעלה קד' א,  א (נח ע"ב,  53)

קד' ט ע"ב קל וחומר קד' א,  א (נח ע"ב,  54)

ויקרא כה,  מו והתנחלתם אותם קד' א,  א (נח ע"ב,  56)

סנ' נז ע"ב ב"ר 166 רבי אבהו קד' א,  א (נח ע"ב,  58)

בראשית כ,  ג הנך מת קד' א,  א (נח ע"ב,  59)

סנ' נז ע"ב ספ' צא ע"ב;  ספ' פה ע"ד ויקרא יח,  ו איש קד' א,  א (נח ע"ב,  63)

ת' ע"ז ח,  ו אלא להביא קד' א,  א (נח ע"ב,  63)

ב"ר 325 במה הוא קד' א,  א (נח ע"ג,  3)

תנ"ו שופטים א (110) אין תימר קד' א,  א (נח ע"ג,  4)

הש' ת' ע"ז ח,  ו ובסיף קד' א,  א (נח ע"ג,  5)

בראשית ט,  ו דם באדם קד' א,  א (נח ע"ג,  6)
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סנ' עא ע"ב דא"ר חנינה קד' א,  א (נח ע"ג,  7)

סנ' נח ע"א ב"ר טז,  ו (150);  ב"ר
167

רבי לעזר קד' א,  א (נח ע"ג,  8)

בראשית ב,  כד ודבק באשתו קד' א,  א (נח ע"ג,  9)

בראשית ב,  כד ודבק באשתו קד' א,  א (נח ע"ג,  11)

יב' נד ע"ב;  סנ' נה ע"א כת' כה ע"ב ר' יוסי קד' א,  א (נח ע"ג,  12)

הש' יב' נד ע"א הש' ספ' צג ע"א מן הנידה קד' א,  א (נח ע"ג,  13)

בראשית ב,  כד ודבק באשתו קד' א,  א (נח ע"ג,  14)

ב"ר 7:166 רבי יודה קד' א,  א (נח ע"ג,  16)

מלאכי ב,  טז כי שנא קד' א,  א (נח ע"ג,  18)

מלאכי א,  ד (ועוד
הרבה בספר)

ה' צבאות קד' א,  א (נח ע"ג,  20)

ב"ר 1:167 דתני רבי קד' א,  א (נח ע"ג,  22)

דברים כד,  ד לא יוכל קד' א,  א (נח ע"ג,  24)

ת' קד' א,  ב (5:276) לא סוף קד' א,  א (נח ע"ג,  26)

יב' נב ע"א;  קד' ט ע"א אלא אפילו קד' א,  א (נח ע"ג,  27)

גטין כ ע"א כתבו על קד' א,  א (נח ע"ג,  28)

פס' כז ע"ג דרב אמר קד' א,  א (נח ע"ג,  36)

הש' יב' יב ע"ד (35) בתניים שבו קד' א,  א (נח ע"ג,  38)

הש' פס' כט ע"א (64) תמן אינו קד' א,  א (נח ע"ג,  39)

שבו' לו ע"ד מ' שבו' ו,  א שבועת הדיינין קד' א,  א (נח ע"ג,  40)

שבו' לו ע"ד הש' מדרשב"י 199 הטענה בית קד' א,  א (נח ע"ג,  41)

הש' קד' יא ע"א מה טעמא קד' א,  א (נח ע"ג,  47)

שמות כא,  יא ויצאה חנם קד' א,  א (נח ע"ג,  47)

הש' קד' יא ע"ב שאם ביקשה קד' א,  א (נח ע"ג,  50)

שמות כב,  ו כי יתן קד' א,  א (נח ע"ג,  56)

ויקרא ה,  כו לאשמה בה קד' א,  א (נח ע"ג,  58)

ספ' כח ע"ד פרט לפחות קד' א,  א (נח ע"ג,  58)

שמות כב,  ו כסף קד' א,  א (נח ע"ג,  58)

שמות כב,  ו או כלים קד' א,  א (נח ע"ג,  61)

מדר"י 299;  הש'
מדרשב"י 20:199

רבי נתן קד' א,  א (נח ע"ג,  61)

שבו' מ ע"ב שמואל אמר קד' א,  א (נח ע"ג,  62)

יב' יג ע"ב   טו ע"ב יב' ג ע"ב מ' יב' א,  ד;  ת' יב' א,  י
(34:3)

אף על קד' א,  א (נח ע"ד,  2)

מ' יב' א,  ד;  מ' עד' ד,  ח בצרות קד' א,  א (נח ע"ד,  2)

August 29, 2008 עמוד 2 מתוך 33



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
מ' יב' ג,  א;  מ' עד' ה,  ה ובאחיות קד' א,  א (נח ע"ד,  2)

מ' גט' ח,  ד;  מ' עד' ד,  ז ובגט ישן קד' א,  א (נח ע"ד,  2)

מ' יב' ג,  ה;  מ' עד' ד,  ט ובספק אשת קד' א,  א (נח ע"ד,  3)

מ' קד' א,  א;  מ' עד' ד,  ז ובמקדש בשוה קד' א,  א (נח ע"ד,  3)

מ' גט' ח,  ט;  מ' עד' ד,  ז והמגרש את קד' א,  א (נח ע"ד,  3)

מ' קד' א,  א;  מ' עד' ד,  ז והאשה מתקדשת קד' א,  א (נח ע"ד,  4)

זכריה ח,  יט והאמת והשלום קד' א,  א (נח ע"ד,  5)

מ' מק' ד,  ה שלחו בית קד' א,  א (נח ע"ד,  13)

ער' ו ע"ב;  ר"ה יד
ע"ב;  חו' מג ע"ב

בר' ג ע"ב;  סוטה יט
ע"א

ת' סוכה ב,  ג (23:262);
ת' יב' א,  יג (41:4);  ת'

עד' ב,  ג

כל הרוצה קד' א,  א (נח ע"ד,  18)

קהלת ב,  יד והכסיל בחושך קד' א,  א (נח ע"ד,  19)

הש' בר' ד ע"ב;  בר' יא
ע"א;  ער' כא ע"ב

הש' מ' בר' א,  ג וכל העובר קד' א,  א (נח ע"ד,  22)

ער' יג ע"ב יצתה בת קד' א,  א (נח ע"ד,  23)

ב"מ מד ע"ב ת' ב"ב ה,  יא (44:147) האיסר אחד קד' א,  א (נח ע"ד,  25)

קד' יב ע"א קד' נח ע"ד (37) תני רבי קד' א,  א (נח ע"ד,  26)

ת' ב"ב ה,  יב (45:147) שש מעה קד' א,  א (נח ע"ד,  27)

ת' ב"ב ה,  יב (46:147) רשב"ג אומר קד' א,  א (נח ע"ד,  30)

כת' לא ע"א חילפיי אמר קד' א,  א (נח ע"ד,  35)

קד' נח ע"ד (26) תני רבי קד' א,  א (נח ע"ד,  37)

מ' ב"מ ד,  ה כמה תהא קד' א,  א (נח ע"ד,  37)

ת' ב"ב ה,  יא (45:147) שש מעה קד' א,  א (נח ע"ד,  39)

מ' ב"מ ד,  ג האונאה ארבע קד' א,  א (נח ע"ד,  39)

ת' ב"ב ה,  יא (45:147) שני פונדיונין קד' א,  א (נח ע"ד,  40)

מ' ערכ' ז,  א נותן סלע קד' א,  א (נח ע"ד,  41)

מע"ש נה ע"ב והתני רבי קד' א,  א (נח ע"ד,  42)

ת' ב"ב ה,  יא (45:147) שני איסרין קד' א,  א (נח ע"ד,  42)

מ' מע"ש ד,  ח המניח איסר קד' א,  א (נח ע"ד,  42)

ת' ב"ב ה,  יא (46:147) שני מסומיסין קד' א,  א (נח ע"ד,  44)

מ' קד' א,  א וכמה היא קד' א,  א (נח ע"ד,  45)

קד' יג ע"ב דכתיב וכתב קד' א,  א (נח ע"ד,  46)

דברים כד,  א וכתב לה קד' א,  א (נח ע"ד,  46)

קד' יג ע"ב דכתיב או קד' א,  א (נח ע"ד,  47)

דברים כד,  ג או כי קד' א,  א (נח ע"ד,  47)
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דברים כב,  ה כי ישבו קד' א,  א (נח ע"ד,  50)

קד' יג ע"ב יב' ג ע"ג;  יב' ו ע"ג מד"ת 166 דברים כב,  ה יבמה יבא קד' א,  א (נח ע"ד,  53)

הש' יב' נד ע"א יכול כשם קד' א,  א (נח ע"ד,  54)

הש' ת' יב' ב,  א (6:5) הביאה גומרת קד' א,  א (נח ע"ד,  55)

יב' ד ע"ד;  הש' יב' ז
ע"ג (36);  גט' מט ע"ד

(10)

רבי שמעון קד' א,  א (נח ע"ד,  56)

הש' קד' יד ע"א דברים כב,  ה יבמה קד' א,  א (נח ע"ד,  57)

יב' ד ע"ד;  יב' ה ע"ד
(50);  יב' ז ע"ג (37);

נד' מב ע"א (28)

רבי אלעזר קד' א,  א (נח ע"ד,  60)

דברים כב,  ה ולקחה לו קד' א,  א (נח ע"ד,  61)

יב' נב ע"א ת' יב' ב,  א (11:5) איזהו מאמר קד' א,  א (נח ע"ד,  62)

הש' מ' יב' ד,  יא בחליצתה קד' א,  א (נח ע"ד,  64)

הש' ספ' פט ע"ג מן המלקות קד' א,  א (נט ע"א,  3)

הש' ויקרא יט,  כא מן האשם קד' א,  א (נט ע"א,  4)

הש' גט' מג ע"א פס' לה ע"ד;  גט' מו
ע"א

דאמר רבי קד' א,  א (נט ע"א,  4)

הש' קד' ס ע"א (44) אין חוששין קד' א,  א (נט ע"א,  6)

ויקרא יט,  כ והיא שפחה קד' א,  א (נט ע"א,  9)

שמ"ב יז,  יט ותשטח עליו קד' א,  א (נט ע"א,  10)

ויקרא יט,  כ והיא שפחה קד' א,  א (נט ע"א,  11)

משלי כז,  כב בתוך הריפות קד' א,  א (נט ע"א,  12)

הש' מדר"י 7:257 במיתת רבה קד' א,  א (נט ע"א,  12)

הש' מדר"י 2:257 ובהשלים שש קד' א,  א (נט ע"א,  13)

כר' יא ע"א ספ' פט ע"ג;  הש' ת' כר'
א,  יז (25:562)

דרבי עקיבה קד' א,  א (נט ע"א,  13)

גט' מג ע"א;  גט' מג
ע"ב;  כר' יא ע"א

ספ' פט ע"ג;  הש' ת' כר'
א,  יז (24:562)

דרבי ישמעאל קד' א,  א (נט ע"א,  15)

הש' מדר"י 20:250 לעבד עברי קד' א,  א (נט ע"א,  15)

שמות כא,  ד אם אדוניו קד' א,  א (נט ע"א,  16)

הש' קד' נט ע"ג הש' מדר"י 4:254 אין עבד קד' א,  א (נט ע"א,  17)

קד' יד ע"ב כתיב כי קד' א,  ב (נט ע"א,  18)

דברים טו,  יב כי ימכר קד' א,  ב (נט ע"א,  18)

קד' נח ע"ב הש' מדר"י 256 מה עברייה קד' א,  ב (נט ע"א,  19)

שמות כא,  יא ויצאה חנם קד' א,  ב (נט ע"א,  20)

הש' קד' נח ע"ג (47) אין כסף קד' א,  ב (נט ע"א,  20)

הש' מדר"י 256 מבת חורין קד' א,  ב (נט ע"א,  21)
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הש' ס"ב קיח (141);

ס"ב קכז (165)
כרבי ישמעאל קד' א,  ב (נט ע"א,  22)

הש' ספ' פט ע"ג;  ת' גט'
ב,  ז (38:251)

ויקרא יט,  כ;  דברים
כד,  א

להא מילה קד' א,  ב (נט ע"א,  23)

מדרשב"י 177 שמות כא,  כו חפשי מחופש' קד' א,  ב (נט ע"א,  23)

ויקרא יט,  כ מחופש' קד' א,  ב (נט ע"א,  23)

קד' כד ע"ב מדרשב"י 5:177;  ספ'
צט ע"ג;  הש' מדר"י
279;  ת' גט' ב,  ז

(37:251)

דברים כד,  ג שילוח (1) קד' א,  ב (נט ע"א,  25)

שמות כא,  כו שילוח (2) קד' א,  ב (נט ע"א,  25)

ויקרא כה,  כה מכירה (1) קד' א,  ב (נט ע"א,  27)

דברים טו,  יב מכירה (2) קד' א,  ב (נט ע"א,  27)

ויקרא כה,  נ והיה כסף קד' א,  ב (נט ע"א,  29)

קד' ח ע"א ספ' קי ע"א בכסף הוא קד' א,  ב (נט ע"א,  29)

ויקרא כה,  נא בכסף קד' א,  ב (נט ע"א,  31)

הש' קד' נט ע"ב (36) רבי חייה קד' א,  ב (נט ע"א,  31)

הש' קד' טז ע"א סדר מכירה קד' א,  ב (נט ע"א,  36)

שמות כא,  ב שש שנים קד' א,  ב (נט ע"א,  40)

ערכ' יח ע"ב;  נדה מז
ע"ב

מדרשב"י 2:160;  הש'
ת' פרה א,  ז (2:631)

כיצד עובד קד' א,  ב (נט ע"א,  40)

שמות כא,  ב ובשביעית יצא קד' א,  ב (נט ע"א,  41)

מדר"י 5:248 תלמוד לומר קד' א,  ב (נט ע"א,  42)

מדר"י 1:249 שמות כא,  ב ובשביעית יצא קד' א,  ב (נט ע"א,  43)

הש' קד' נט ע"ב (33) אימא חליף קד' א,  ב (נט ע"א,  46)

נד' סא ע"א ספ' קה ע"ג כמאן דאמר קד' א,  ב (נט ע"א,  48)

נד' סא ע"א כמאן דאמר קד' א,  ב (נט ע"א,  49)

ספ' קז ע"ג;  ס"ד קיב
(173)

שביעית מוציאה קד' א,  ב (נט ע"א,  51)

קד' טז ע"ב מדר"י 251;  מדרשב"י
17:161;  ס"ד קיח (178)

מניין אפילו קד' א,  ב (נט ע"א,  52)

שמות כא,  ב ובשביעית יצא קד' א,  ב (נט ע"א,  52)

שמות כא,  ב שש שנים קד' א,  ב (נט ע"א,  53)

כת' ל ע"ב נישמעינה מן קד' א,  ב (נט ע"א,  56)

מ' כת' ה,  ז המורדת על קד' א,  ב (נט ע"א,  56)

כת' סג ע"א;  כת' סג
ע"ב;  כת' סד ע"א

הש' ת' כת' ה,  ז (38:74) נדה וחולה קד' א,  ב (נט ע"א,  57)

קד' יד ע"ב אית תניי קד' א,  ב (נט ע"א,  63)

קד' טז ע"א ויקרא כה,  נד וביובל יצא קד' א,  ב (נט ע"ב,  3)
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קד' כ ע"ב;  ערכ' ל ע"ב ויקרא כה,  נא אם עוד קד' א,  ב (נט ע"ב,  3)

ויקרא כה,  נב ואם מעט קד' א,  ב (נט ע"ב,  3)

קד' כ ע"א;  ערכ' ל ע"א ספ' קי ע"א מניין אתה קד' א,  ב (נט ע"ב,  6)

ויקרא כה,  נב כפי שניו קד' א,  ב (נט ע"ב,  7)

ויקרא כה,  מ שכיר (1) קד' א,  ב (נט ע"ב,  9)

ויקרא כה,  נג שכיר (2) קד' א,  ב (נט ע"ב,  9)

הש' ת' קד' א,  ה
(21:277)

אף שכיר קד' א,  ב (נט ע"ב,  10)

קד' כא ע"א;  קד' כא
ע"ב

ספ' קי ע"א מה תלמוד קד' א,  ב (נט ע"ב,  11)

ויקרא כה,  מחמט יגאלנו יגאלנו קד' א,  ב (נט ע"ב,  11)

קד' טו ע"ב עבד' ב,  ח (נח) ספ' קי ע"ב ויקרא כה,  נד ואם לא קד' א,  ב (נט ע"ב,  12)

קד' נט ע"ב (23) באלה לשחרור קד' א,  ב (נט ע"ב,  13)

ויקרא כה,  נד ואם לא קד' א,  ב (נט ע"ב,  15)

קד' טו ע"ב ספ' קח ע"ב ויקרא כה,  כו והשיגה ידו קד' א,  ב (נט ע"ב,  18)

ויקרא כה,  כו ומצא כדי קד' א,  ב (נט ע"ב,  18)

עבד' ב (נז 59) מה השגת קד' א,  ב (נט ע"ב,  18)

ת' ערכ' ה,  ג (30:549) רצו קרוביו קד' א,  ב (נט ע"ב,  22)

הש' ספ' קח ע"ג של שני קד' א,  ב (נט ע"ב,  22)

קד' נט ע"ב (13) באלה לשחרור קד' א,  ב (נט ע"ב ,23)

ויקרא כה,  ז וחשב קד' א,  ב (נט ע"ב,  24)

ויקרא כז,  יח וחשב קד' א,  ב (נט ע"ב,  25)

הש' מ' ערכ' ז,  א;  ספ'
קיד ע"א

לית את קד' א,  ב (נט ע"ב,  25)

שמות כא,  יא ויצאה חנם קד' א,  ב (נט ע"ב,  27)

קד' ד ע"א מדר"י 7:260;  מדרשב"י
168

אילי ימי קד' א,  ב (נט ע"ב,  27)

שמות כא,  יא אין כסף קד' א,  ב (נט ע"ב,  28)

הש' מדר"י 1:260 והדין נותן קד' א,  ב (נט ע"ב,  30)

שמות כא,  יא ויצאה חנם קד' א,  ב (נט ע"ב,  32)

הש' קד' נט ע"א (46) או חליף קד' א,  ב (נט ע"ב,  33)

שמות כא,  יא אין כסף קד' א,  ב (נט ע"ב,  33)

הש' כת' מו ע"ב;  קד' ג
ע"ב;  קד' ד ע"א

בכל מקום קד' א,  ב (נט ע"ב,  33)

קד' יט ע"א הש' עבד' א,  ט (נה) מדרשב"י 4:166 שמות כא,  ח אשר לא קד' א,  ב (נט ע"ב,  34)

הש' קד' נט ע"א (31) ר' חייה קד' א,  ב (נט ע"ב,  36)

קד' יט ע"ב כיצד הוא קד' א,  ב (נט ע"ב,  39)
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כת' כח ע"ג (2) משעה ראשונה קד' א,  ב (נט ע"ב,  41)

הש' קד' יט ע"א אתייא דרבי קד' א,  ב (נט ע"ב,  50)

קד' מז ע"א ת' קד' ג,  א (1:285) בפקדון שיש קד' א,  ב (נט ע"ב,  51)

שמות כא,  ט ואם לבנו קד' א,  ב (נט ע"ב,  56)

קד' יז ע"ב יב' יא ע"ב;  עבד' א,  ח
(נה)

מדר"י 258;  מדרשב"י
17:167;  הש' ס"ד קיח

(177)

לבנו מייעדה קד' א,  ב (נט ע"ב,  57)

שמות כא,  ט ואם לבנו קד' א,  ב (נט ע"ב,  61)

במדבר כז,  חיא בפרשת נחלות קד' א,  ב (נט ע"ב,  63)

הש' במ' כז,  ט אח כבן קד' א,  ב (נט ע"ג,  1)

ויקרא כא פרשת הטומאה קד' א,  ב (נט ע"ג,  3)

מדרשב"י 1:166 שמות כא,  ט ואם לבנו קד' א,  ב (נט ע"ג,  4)

קד' יט ע"א לדעת קד' א,  ב (נט ע"ג,  4)

קד' נט ע"ג (35,  49) כרבי יוסי קד' א,  ב (נט ע"ג,  5)

שמות כא,  ט ואם לבנו קד' א,  ב (נט ע"ג,  7)

קד' יט ע"א נד' מב ע"א רבי יוחנן קד' א,  ב (נט ע"ג,  7)

הש' מ' יב' ט,  ח נשא אשה קד' א,  ב (נט ע"ג,  11)

קד' טז ע"ב;  נדה מו
ע"א

ת' נדה ב,  ו (10:647) בן תשע קד' א,  ב (נט ע"ג,  12)

סנ' סט ע"ב ב"ר 364;  ב"ר 447 ס"ע פ"ב והרן בן קד' א,  ב (נט ע"ג,  23)

סוטה יא ע"ב הוא כלב קד' א,  ב (נט ע"ג,  24)

דה"א ב,  יח כלב בן קד' א,  ב (נט ע"ג,  24)

קד' יט ע"ב מכרה לזה קד' א,  ב (נט ע"ג,  24)

מ' יב' ג,  א כאומר לאשה קד' א,  ב (נט ע"ג,  26)

מ' יב' ג,  א מעכשיו לאחר קד' א,  ב (נט ע"ג,  29)

הש' קד' נט ע"ג (50) הכל מודים קד' א,  ב (נט ע"ג,  31)

שמות כא,  ז לאמה קד' א,  ב (נט ע"ג,  32)

קד' יט ע"ב;  ב"מ נא
ע"א;  ב"מ צד ע"א;

ב"ב קכו ע"ב

מדרשב"י 9:165 למה בלבד קד' א,  ב (נט ע"ג,  32)

מ' ב"מ ז,  יא כל המתנה קד' א,  ב (נט ע"ג,  34)

מ' ב"מ ז,  יא;  ת' גט' ה,
יב (73:268)

תניי איפשר קד' א,  ב (נט ע"ג,  35)

הש' ב"מ יא ע"ג ת' קד' ג,  ז (40:288) נושא הוא קד' א,  ב (נט ע"ג,  37)

קד' יח ע"ב;  קד' מד
ע"ב

מוכרה אלמנה קד' א,  ב (נט ע"ג,  40)

קד' יח ע"א;  בכ' לד
ע"א

עבד' א,  ה מדרשב"י 165;  הש'
מדר"י 256

מוכר הוא קד' א,  ב (נט ע"ג,  41)
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הש' מדרשב"י 13:166 כשם שאינו קד' א,  ב (נט ע"ג,  46)

שמות כא,  ח בבגדו בה קד' א,  ב (נט ע"ג,  47)

מדר"י 2:258;  מדרשב"י
166

שמות כא,  ח בבגדו בה קד' א,  ב (נט ע"ג,  49)

הש' קד' נט ע"ג (31) יוצאה בנישואים קד' א,  ב (נט ע"ג,  50)

הש' קד' נט ע"ב (28) מה אם קד' א,  ב (נט ע"ג,  50)

מ' קד' א,  ב יתירה עליו קד' א,  ב (נט ע"ג,  53)

קד' יז ע"ב;  הש' קד'
טז ע"א

הש' קד' נט ע"א (16) אמה העברייה קד' א,  ב (נט ע"ג,  54)

דברים טו,  יז ואף לאמתך קד' א,  ב (נט ע"ג,  54)

דברים טו,  יז והיה לך קד' א,  ב (נט ע"ג,  55)

ס"ד קכב (181) הקיש אמה קד' א,  ב (נט ע"ג,  55)

מדר"י 5:256;  מדרשב"י
164

במיתת רבו קד' א,  ב (נט ע"ג,  56)

קד' נט ע"א (17) מדר"י 6:254;  ס"ד קכב
(181)

עבד עברי קד' א,  ב (נט ע"ג,  57)

הש' מדר"י 254 אית תניי קד' א,  ב (נט ע"ג,  58)

דברים טו,  יז ואף לאמתך קד' א,  ב (נט ע"ג,  59)

קד' טז ע"ב עבד' ב,  ו (נז) הש' ס"ד קכב (181) אילו שמעניקין קד' א,  ב (נט ע"ג,  60)

מדר"י 9:252 שמות כא,  ו והגישו אדוניו קד' א,  ב (נט ע"ג,  62)

דברים טו,  יח לא יקשה קד' א,  ב (נט ע"ד,  1)

קד' טו ע"א מדרשב"י 21:163;  ס"ד
קכג (181)

שכיר עובד קד' א,  ב (נט ע"ד,  2)

ויקרא כה,נג לא ירדנו קד' א,  ב (נט ע"ד,  3)

קד' כא ע"ב;  בכ' לז
ע"ב

הגע עצמך קד' א,  ב (נט ע"ד,  5)

קד' כא ע"ב מדר"י 253;  מדרשב"י
163;  ס"ד קכב (180)

דרש רבי קד' א,  ב (נט ע"ד,  7)

הש' מ' בכ' ו,  א פחות מן קד' א,  ב (נט ע"ד,  9)

גט' מו ע"ב התורה אמרה קד' א,  ב (נט ע"ד,  10)

ויקרא כה,  מא ושב לאחוזתו קד' א,  ב (נט ע"ד,  10)

קד' כא ע"ב;  שבו' ד
ע"ב;  בכ' לז ע"ב;  בכ'

נא ע"א

קד' נט ע"ד (16) מדר"י 253;  מדרשב"י
23:163;  ס"ד קכב (180)

שמות כא,  ו במרצע קד' א,  ב (נט ע"ד,  11)

שמות כא,  ו ורצע קד' א,  ב (נט ע"ד,  13)

סוטה טז ע"א ס"ד קכב (180) תני רבי קד' א,  ב (נט ע"ד,  13)

דברים כד,  א בספר קד' א,  ב (נט ע"ד,  14)

מ' גט' ב,  ד בכל דבר (1) קד' א,  ב (נט ע"ד,  15)

ויקרא יז,  יג בעפר קד' א,  ב (נט ע"ד,  15)
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מ' חו' ו,  ז;  ספ' פד ע"ד בכל דבר (2) קד' א,  ב (נט ע"ד,  15)

שמות כא,  ו במרצע קד' א,  ב (נט ע"ד,  16)

קד' נט ע"ד (11) אפילו בסול קד' א,  ב (נט ע"ד,  16)

הש' ספ' עא ע"ב תני רבי קד' א,  ב (נט ע"ד,  17)

ויקרא יד,  ט והיה ביום קד' א,  ב (נט ע"ד,  17)

ויקרא יד,  ט ואת כל קד' א,  ב (נט ע"ד,  19)

הש' מ' נג' יד,  ד במרצע קד' א,  ב (נט ע"ד,  21)

קד' כא ע"ב;  שבו' ד
ע"ב;  בכ' לז ע"ב;  בכ'

נא ע"א

מדר"י 253;  מדרשב"י
164;  ס"ד קכב (180)

מה מרצע קד' א,  ב (נט ע"ד,  22)

שמות כא,  ו והגישו אל הדלת קד' א,  ב (נט ע"ד,  23)

קד' כב ע"ב מדר"י 252;  מדרשב"י
(163);  ס"ד קכב (180)

יכול אפילו קד' א,  ב (נט ע"ד,  23)

שמות כא,  ו או אל קד' א,  ב (נט ע"ד,  24)

קד' כב ע"ב תני רבי קד' א,  ב (נט ע"ד,  25)

הש' שמות יב,  ז שעל ידי קד' א,  ב (נט ע"ד,  25)

קד' כב ע"ב פס"ר כא (קי ע"ב) ת' ב"ק ז,  הו (20:29);
מדר"י 253

שאלו התלמידים קד' א,  ב (נט ע"ד,  26)

שמות כ,  ב לא יהיה קד' א,  ב (נט ע"ד,  27)

ויקרא כה,  נה כי לי קד' א,  ב (נט ע"ד,  29)

יב' קד ע"א;  קד' טו
ע"א

מדר"י 253;  מדרשב"י
163;  ס"ד קכב (181)

דברים טו,  יז אזנו קד' א,  ב (נט ע"ד,  30)

ויקרא יד,  יד אזנו קד' א,  ב (נט ע"ד,  31)

שמות כא,  ה ואם אמור קד' א,  ב (נט ע"ד,  31)

קד' כב ע"א הש' מדר"י 251;
מדרשב"י 162;  ס"ד קכא

(179)

שתי אמירות קד' א,  ב (נט ע"ד,  31)

שמות כא,  ה לא אצא קד' א,  ב (נט ע"ד,  33)

שמות כא,  ה אהבתי את קד' א,  ב (נט ע"ד,  33)

קד' כב ע"א מדרשב"י 6:163;  ס"ד
קכא (179)

מלמד שאינו קד' א,  ב (נט ע"ד,  34)

מדר"י 5:252;  מדרשב"י
4:163;  ס"ד קכא (179)

עד שיהא קד' א,  ב (נט ע"ד,  34)

מדר"י 252 עד שיתברכו קד' א,  ב (נט ע"ד,  35)

דברים טו,  טז כי טוב קד' א,  ב (נט ע"ד,  35)

ויקרא כה,  נד ויצא ביובל קד' א,  ב (נט ע"ד,  36)

ס"ד קכב (5:181);  הש'
מדרשב"י 164

דברים טו,  יז והיה לך קד' א,  ב (נט ע"ד,  37)

קד' כב ע"ב;  הש' בכ'
יג ע"א

ספ' קי ע"א ויקרא כה,  מו והתנחלתם אותם קד' א,  ג (נט ע"ד,  38)
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קד' כו ע"א קד' ס ע"ג (28);  ר"ר

ז,  יא
ירמיה לב,  מד שדות בכסף קד' א,  ג (נט ע"ד,  41)

קד' יג ע"א מע"ש נד ע"ד;  ער כג
ע"ג

רבי יסא קד' א,  ג (נט ע"ד,  43)

ויקרא כה,  מו שדות בכסף קד' א,  ג (נט ע"ד,  44)

בכ' נ ע"א;  ב"מ פז ע"א ב"ר 626;  פד"כ 160;
פס"ר א (ב ע"א);  ש"ר
לא,  יז (נט ע"ג);  תנ"ו

וירא ד (65);  תנ"ו
בהר א (467);  תנ"ב
בהר א (104);  תנ"ו
ראה י (640);  תנ"ב

ראה ד (20)

הש' ת' כת' יב,  ו (59:99) כל שקלים קד' א,  ג (נט ע"ד,  45)

בראשית כג,  ט בכסף מלא קד' א,  ג (נט ע"ד,  46)

דברים כב,  כט כסף קד' א,  ג (נט ע"ד,  48)

ב"ב ק ע"א ב"ר מ 397 ת' ב"ב ב,  יא (22:400) הילך בשדה קד' א,  ג (נט ע"ד,  49)

בראשית יג,  יז קום התהלך קד' א,  ג (נט ע"ד,  51)

מ' ב"ב ג,  א חזקת בתים קד' א,  ג (נט ע"ד,  54)

קד' כב ע"ב;  ב"ב נג
ע"ב

ת' קד' א,  ה (23:277) אי זו קד' א,  ג (נט ע"ד,  55)

גט' מו ע"ד;  קד' ס ע"ג
(52)

אין שיעבוד קד' א,  ג (נט ע"ד,  58)

כת' לג ע"א ארמלתא תפסת קד' א,  ג (נט ע"ד,  60)

ב"ק יב ע"א ת' ב"ב ב,  יא (39:135) קרקעות ועבדים קד' א,  ג (נט ע"ד,  62)

קד' ס ע"ד הש' ת' כת' ב,  א
(15:60);  ת' ב"ב ב,
יאיב (36,43:135)

היו לו קד' א,  ג (נט ע"ד,  63)

מ' קד' א,  ה שהנכסין שאין קד' א,  ג (ס ע"א,  2)

הש' סוכה מו ע"ב שהיה קטן קד' א,  ג (ס ע"א,  8)

קד' כג ע"א ת' קד' א,  ו (28:278) ר"ש בן קד' א,  ג (ס ע"א,  9)

גט' מא ע"ב קד' ס ע"א (51,  53,
61);  גט' מו ע"א

הש' מ' גט' ד,  ה;  עד' א,
יג

דרבי אמר קד' א,  ג (ס ע"א,  12)

מ' נד' יא,  ח המודר הנייה קד' א,  ג (ס ע"א,  20)

נד' מב ע"ד תני ולא קד' א,  ג (ס ע"א,  22)

נד' פח ע"ב מע"ש נה ע"א;  ער' כד
ע"ג;  כת' ל ע"ג;  גט'
מט ע"ב;  קד' ס ע"א

(39)

דר"מ עביד קד' א,  ג (ס ע"א,  22)

גט' מב ע"ב;  קד' כד
ע"ב

הש' גט' מה ע"ד הש' מדר"י 279 אית תניי קד' א,  ג (ס ע"א,  27)

קד' כג ע"ב פשיטא שהעבד קד' א,  ג (ס ע"א,  28)

הש' קד' א,  ו (27:278) אומ' הא קד' א,  ג (ס ע"א,  29)

הש' גט' כג ע"ב מרבו לאחר קד' א,  ג (ס ע"א,  31)

מע"ש נה ע"א;  ער' כד
ע"ג

מ' ב"מ ח,  ג השואל את קד' א,  ג (ס ע"א,  32)
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ב"מ צט ע"א תיפתר בעבד קד' א,  ג (ס ע"א,  33)

כל' לא ע"ג הש' ת' קד' א,  ז
(31:278)

הנהיגה המשיכה קד' א,  ג (ס ע"א,  35)

מ' ער' ז,  ו אבל אינו קד' א,  ג (ס ע"א,  36)

מ' ער' ז,  ו אשתו קד' א,  ג (ס ע"א,  39)

נד' פח ע"ב מע"ש נה ע"א;  ער' כד
ע"ג;  כת' ל ע"ג;  גט'
מט ע"ב;  קד' ס ע"א

(22)

דרבי מאיר קד' א,  ג (ס ע"א,  39)

קד' כד ע"א הש' ת' מע"ש ד,  ז אשתו אינה קד' א,  ג (ס ע"א,  40)

הש' קד' נט ע"א (6) שאין לו קד' א,  ג (ס ע"א,  44)

גט' מד ע"ג (6) ר' בא קד' א,  ג (ס ע"א,  45)

ב"ב יג ע"ד אם היתה קד' א,  ג (ס ע"א,  47)

גט' מ ע"א כאחת מאיבריה קד' א,  ג (ס ע"א,  48)

גט' מ ע"א פלונית שפחתי קד' א,  ג (ס ע"א,  48)

גט' מא ע"ב קד' ס ע"א (12,  53,
61);  גט' מו ע"א

הש' מ' גט' ד,  ה;  עד' א,
יג

דרבי אמר קד' א,  ג (ס ע"א,  51)

גט' מב ע"א הש' ת' ב"ב ט,  י
(30:161)

כתב כל קד' א,  ג (ס ע"א,  51)

גט' מא ע"ב קד' ס ע"א (12,  51,
61);  גט' מו ע"א

הש' מ' גט' ד,  ה;  עד' א,
יג

דרבי אמר קד' א,  ג (ס ע"א,  53)

קד' סט ע"א;   תמ' כה
ע"ב

הרי את קד' א,  ג (ס ע"א,  55)

גט' מא ע"ב קד' ס ע"א (12,  51,
53);  גט' מו ע"א

הש' מ' גט' ד,  ה;  עד' א,
יג

דרבי אמר קד' א,  ג (ס ע"א,  61)

ב"מ ח ע"ב אין מוסירה קד' א,  ד (ס ע"א,  63)

ב"מ ט ע"ב ב"ב יג ע"ד רב חסדא קד' א,  ד (ס ע"ב,  1)

ע"ז מה ע"א רבי אבא קד' א,  ד (ס ע"ב,  5)

מ' ע"ז ה,  ז המוכר יינו קד' א,  ד (ס ע"ב,  8)

נד' לא ע"א;  ב"ב פז
ע"ב

ההין דנסב קד' א,  ד (ס ע"ב,  11)

הש' כל' לב ע"ג כצור וחברותיה קד' א,  ד (ס ע"ב,  12)

ב"ק נא ע"ב ב"ב יג ע"ד המוכר צאן קד' א,  ד (ס ע"ב,  14)

ב"ק ז ע"ג;  הש' סנ' כ
ע"ג

אית דאמרין קד' א,  ד (ס ע"ב,  14)

ע"ז יג ע"ב פס' כח ע"ד רבי יודה קד' א,  ד (ס ע"ב,  17)

מ' טה' ז,  א המוסר מפתח קד' א,  ד (ס ע"ב,  19)

ת' טה' ח,  א (23:668) רבי שמעון קד' א,  ד (ס ע"ב,  20)

ב"ב סג ע"א דמאי כה ע"ג;  ב"ב יג
ע"ד

רבי אבהו קד' א,  ד (ס ע"ב,  20)

גט' מט ע"ב רבי שמואל קד' א,  ד (ס ע"ב,  27)
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ב"ב פה ע"א שבי' לט ע"ד ת' קד' א,  ח (33:278);

ת' ב"ב ה,  ב
אימתי אמרו קד' א,  ד (ס ע"ב,  28)

מדר"י 14:36;  מדרשב"י
7:25

שמות יב,  כא משכו וקחו קד' א,  ד (ס ע"ב,  33)

ב"ק יא ע"ב;  קד' כה
ע"ב;  הש' ב"ב פו ע"ב

כי הא דרב יהודה קד' א,  ד (ס ע"ב,  33)

מ' קד' א,  ד בהמה גסה קד' א,  ד (ס ע"ב,  35)

ב"ק יא ע"ב;  הש' מנ'
לז ע"א

רב יהודה שאל קד' א,  ד (ס ע"ב,  35)

ב"ק יא ע"ב נדה נ ע"ד (55) רב יהודה שלח קד' א,  ד (ס ע"ב,  36)

הש' מ' נדה ג,  ד שילייא שיצאת קד' א,  ד (ס ע"ב,  37)

ב"ק יא ע"ב;  ב"ק נו
ע"ב;  ב"מ לו ע"א

רב יהודה שלח קד' א,  ד (ס ע"ב,  40)

גט' מה ע"א;  הש' ב"ק
ה ע"ב

רבי יוחנן קד' א,  ד (ס ע"ב,  41)

כת' לג ע"א;  ב"מ ט
ע"א

מ' ב"מ ג,  ב השוכר פרה קד' א,  ד (ס ע"ב,  42)

ב"מ לו ע"א והוא שנתן קד' א,  ד (ס ע"ב,  44)

גט' כט ע"א;  ב"מ כט
ע"ב

הש' ת' ב"מ ג,  א
(30:375)

ותני רבי קד' א,  ד (ס ע"ב,  45)

מ' ב"מ ז,  י מתנה שומר קד' א,  ד (ס ע"ב,  49)

מ' כת' ט,  ה כתב לה קד' א,  ד (ס ע"ב,  52)

ב"מ לה ע"ב רבי זעירא קד' א,  ד (ס ע"ב,  58)

הש' ת' סנ' ז,  ב
(31:425)

תלמידיה דרבי קד' א,  ד (ס ע"ב,  61)

כת' פב ע"א רב יהודה שלח קד' א,  ד (ס ע"ב,  62)

ב"ב קכו ע"א כת' כט ע"ב דאמר רבי קד' א,  ד (ס ע"ג,  2)

ב"ק יא ע"ב הש' ת' ב"ב י,  ז
(23:164)

רב יהודה שלח קד' א,  ד (ס ע"ג,  3)

ב"ק יא ע"ב;  ב"ב קכח
ע"א

רב יהודה שלח קד' א,  ד (ס ע"ג,  10)

ב"ק יא ע"א ב"ק ב ע"ג רב יהודה קד' א,  ד (ס ע"ג,  12)

מדר"י 9:249 שמות כב,  ג חיים שנים קד' א,  ד (ס ע"ג,  14)

ויקרא ה,  כג והשיב את קד' א,  ד (ס ע"ג,  15)

ר"ר ז,  ה (119:190) בראשונה היו קד' א,  ה (ס ע"ג,  17)

רות ד,  ז וזאת לפנים קד' א,  ה (ס ע"ג,  17)

ב"מ מז ע"א ר"ר ז,  יב (141:194);
מד,ש יח,  ה (100)

מי שלף קד' א,  ה (ס ע"ג,  18)

כת' כח ע"ב כת' כו ע"ד ת' כת' ג,  ג (11:63) מהו בקצצה קד' א,  ה (ס ע"ג,  21)

קד' כו ע"א קד' נט ע"ד (41) בכסף קד' א,  ה (ס ע"ג,  28)

ירמיה לב,  מד שדות בכסף קד' א,  ה (ס ע"ג,  28)
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ירמיה לב,  מד וכתוב בספר קד' א,  ה (ס ע"ג,  28)

ירמיה לב,  מד והעד עדים קד' א,  ה (ס ע"ג,  29)

ירמיה לב,  מד וכתוב בספר קד' א,  ה (ס ע"ג,  29)

קד' יג ע,א מע"ש נד ע"ד;  ער' כג
ע"ג

רבי יסא קד' א,  ה (ס ע"ג,  30)

ירמיה לב,  מד שדות בכסף קד' א,  ה (ס ע"ג,  31)

בכ' נ ע"א;  ב"מ פז ע"א פד"כ 160;  ב"ר נח,  ז
(626);  פס"ר א (ב

ע"א);  ש"ר לא,  יז (נט
ע"ג);  תנ"ו וירא ד
(65);  תנ"ו בהר א

(467);  תנ"ב בהר א
(104);  תנ"ו ראה י
(640);  תנ"ב ראה ד

(20)

הש' ת' כת' יב,  ו (59:99) דאמר ר' קד' א,  ה (ס ע"ג,  31)

בראשית כג,  ט בכסף מלא קד' א,  ה (ס ע"ג,  33)

דברים כב,  כט כסף קד' א,  ה (ס ע"ג,  34)

ב"ב ק ע"א ב"ר מ 397 ת' ב"ב ב,  יא (22:400) הילך בשדה קד' א,  ה (ס ע"ג,  35)

בראשית יג,  יז קום התהלך קד' א,  ה (ס ע"ג,  38)

הש' קד' ס ע"ג (45) רבי ירמיה קד' א,  ה (ס ע"ג,  38)

הש' קד' כו ע"א;  ב"ב
נא ע"ב

אבל בשטר קד' א,  ה (ס ע"ג,  39)

קד' כז ע"א ת' כת' ב,  א (15:60) מכר לו קד' א,  ה (ס ע"ג,  41)

הש' קד' כו ע"א הש' קד' ס ע"ג (38) רבי בא קד' א,  ה (ס ע"ג,  45)

זב' מו ע"ב;  מנ' קי
ע"א;  חו' יג ע"א

ב"ב טז ע"ב שמואל שאל קד' א,  ה (ס ע"ג,  47)

ויקרא כב,  ל לרצונכם קד' א,  ה (ס ע"ג,  48)

ב"ב קנב ע"א;  כת' נה
ע"ב

כתב מתנה קד' א,  ה (ס ע"ג,  48)

קד' כו ע"א;  ב"ב נא
ע"א

ייפה כוחו קד' א,  ה (ס ע"ג,  52)

קד' נט ע"ד (58);  גט'
מו ע"ד

ואין שיעבוד קד' א,  ה (ס ע"ג,  52)

הש' מ' ב"ב ד,  ט שהמוכר לא קד' א,  ה (ס ע"ג,  53)

הש' ב"ב קלה ע"ב חד בר נש קד' א,  ה (ס ע"ג,  54)

ב"ב יד ע"א מי מודיע קד' א,  ה (ס ע"ג,  57)

גט' מז ע"ב לעולם השדה קד' א,  ה (ס ע"ג,  58)

קד' כו ע"א פאה יז ע"ד מניין לנכסים קד' א,  ה (ס ע"ג,  59)

דה"ב כא,  ג ויתן להם קד' א,  ה (ס ע"ג,  61)

קד' כו ע"א ב"ב יז ע"א עד כדון קד' א,  ה (ס ע"ג,  62)

ב"ב קנו ע"ב ת' ב"ב י,  יב (27:412) אמר להן קד' א,  ה (ס ע"ג,  63)

כת' כט ע"ב לפי שבכל קד' א,  ה (ס ע"ד,  4)
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קד' כו ע"ב שכיב מרע קד' א,  ה (ס ע"ד,  8)

מ' פאה ג,  ו קרקע כל קד' א,  ה (ס ע"ד,  9)

ב"ב נג ע"א קד' נט ע"ד (63);  ב"ב
יג ע"ד

רבי יסא קד' א,  ה (ס ע"ד,  11)

פאה טז ע"ד רבי זעירא קד' א,  ה (ס ע"ד,  13)

ת' פאה ב,  י (18:47) גר שמת קד' א,  ה (ס ע"ד,  16)

מ' ב"ב ה,  ז אם היה קד' א,  ה (ס ע"ד,  19)

מ' ב"ב ה,  ז אם היה קד' א,  ה (ס ע"ד,  20)

ב"ב פו ע"א;  הש' כת'
לא ע"ב

ב"ק ג ע"ג ר' יוחנן קד' א,  ה (ס ע"ד,  21)

שבת צא ע"ב;  כת' לא
ע"א;  ב"ב פו ע"א;  סנ'

עב ע"א

ת' ב"ק ט,  יט (60:46) הגונב כיסו קד' א,  ה (ס ע"ד,  23)

קד' כז ע"ב סוטה יח ע"ב;  במ"ר
ט,  לה (לב ע"ב)

ס"ב טו (20);  סז"ב
17:236

מניין למדו קד' א,  ה (ס ע"ד,  27)

במדבר ה,  כב אמן (1) קד' א,  ה (ס ע"ד,  28)

במדבר ה,  כב אמן (2) קד' א,  ה (ס ע"ד,  28)

מ' סוטה ב,  ה;  ס"ב טו
(20);  סז"ב 18:236

במדבר ה,  כב אמן קד' א,  ה (ס ע"ד,  29)

ס"ב ידטו (20-19) אית תניי קד' א,  ה (ס ע"ד,  31)

סז"ב 235 אית תניי קד' א,  ה (ס ע"ד,  32)

סז"ב טו (20) אית תניי (1) קד' א,  ה (ס ע"ד,  36)

במדבר ה,  כב באמן קד' א,  ה (ס ע"ד,  36)

ב"מ ט ע"ג מ' ב"מ ד,  א זה הכלל קד' א,  ו (ס ע"ד,  41)

קד' כח ע"א;  ב"מ מו
ע"א

לא שנינו קד' א,  ו (ס ע"ד,  42)

מ' קד' א,  ו כל הנעשה קד' א,  ו (ס ע"ד,  42)

מ' שק' א,  ד האחין השותפין קד' א,  ו (ס ע"ד,  44)

בכ' נו ע"ב שק' מו ע"ב;  הש'
דמאי כה ע"ד

א"ר לעזר קד' א,  ו (ס ע"ד,  45)

מ' בכ' ט,  ג הלקוח והניתן קד' א,  ו (ס ע"ד,  48)

כת' עו ע"א ר' בא קד' א,  ו (ס ע"ד,  50)

ב"מ יא ע"ב;  ב"ב יז
ע"א

שכל המוציא קד' א,  ו (ס ע"ד,  54)

מ' כת' ז,  ט היו בה קד' א,  ו (ס ע"ד,  56)

מ' כת' ז,  ט נכנסה לרשות קד' א,  ו (ס ע"ד,  60)

ב"מ מו ע"ב ר' בא קד' א,  ו (ס ע"ד,  63)

קד' כח ע"ב;  חו' קלט
ע"א

ת' קד' א,  ט (38:279) כיצד גיזבר קד' א,  ו (סא ע"א,  8)

תהלים כד,  א לה' הארץ קד' א,  ו (סא ע"א,  9)
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ת' ערכ' ד,  ד (4:547) לקח פרה קד' א,  ו (סא ע"א,  10)

ת' ערכ' ד,  ד (3:547) פרה מן קד' א,  ו (סא ע"א,  12)

ספ' קיג ע"ד;  ספ' קיד
ע"א

ויקרא כז,  יט ויסף חמישית קד' א,  ו (סא ע"א,  13)

חו' קלט ע"א ת' קד' א,  ט (40:279) שור זה קד' א,  ו (סא ע"א,  14)

תהלים כד,  א לה' הארץ קד' א,  ו (סא ע"א,  15)

קד' כט ע"א ק"ר ט,  ט (כד ע"א);
במ"ר יז,  א (עא ע"ד);

תנ"ו שלח יד (540)

ת' קד' א,  יא (48:279);
מדר"י 5:73;  מדרשב"י

150;  ספ' א,  ו (צד ע"א)

מצות שהאב קד' א,  ז (סא ע"א,  17)

קד' כט ע"א למוהלו קד' א,  ז (סא ע"א,  19)

ויקרא יב,  ג ביום השמיני קד' א,  ז (סא ע"א,  19)

קד' כט ע"א לפדותו קד' א,  ז (סא ע"א,  19)

שמות יג,  יג וכל בכור קד' א,  ז (סא ע"א,  19)

קד' כט ע"ב;  הש' ב"ב
כט ע"א

ללמדו תורה קד' א,  ז (סא ע"א,  20)

דברים יא,  יט ולמדתם אותם קד' א,  ז (סא ע"א,  20)

קד' ל ע"ב ללמדו אומנות קד' א,  ז (סא ע"א,  20)

פאה טו ע"ג;  סוטה כד
ע"ג

תני רבי קד' א,  ז (סא ע"א,  20)

דברים ל,  יט ובחרת בחיים קד' א,  ז (סא ע"א,  21)

קד' ל ע"ב להשיאו אשה קד' א,  ז (סא ע"א,  21)

מדר"י 258 דברים ד,  ט והודעתם לבניך קד' א,  ז (סא ע"א,  21)

דברים ל,  יט למען תחיה קד' א,  ז (סא ע"א,  23)

קד' ל ע"ב מדר"י 72;  מדרשב"י
4:44

מניין שאם קד' א,  ז (סא ע"א,  26)

שמות יג,  יג אדם תפדה קד' א,  ז (סא ע"א,  26)

בראשית יז,  יא ונמלתם קד' א,  ז (סא ע"א,  26)

דברים יא,  יט ולמדתם קד' א,  ז (סא ע"א,  27)

דברים ד,  ט והודעת קד' א,  ז (סא ע"א,  27)

דברים ל,  יט למען תחיה קד' א,  ז (סא ע"א,  27)

תנ"ב תולדות ז
(128);  הש' שמ"ר א,
א (שנאן,  38);  תנ"ו

אמור ד;  תנ"ב אמור ו
(84)

מ' עד' ב,  ט;  הש' ספ' צד
ע"ג

האב זכה קד' א,  ז (סא ע"א,  27)

תהלים ד,  טז ייראה אל קד' א,  ז (סא ע"א,  28)

תהלים קיב,  ב גיבור בארץ קד' א,  ז (סא ע"א,  29)

תהלים לז,  כה נער הייתי קד' א,  ז (סא ע"א,  29)

דברים יא,  יט ולמדתם אותם קד' א,  ז (סא ע"א,  30)
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דברים יא,  כא למען ירבו קד' א,  ז (סא ע"א,  31)

הש' יומא פז ע"א הש' במ"ר יז,  א
(142);  תנ"ו שלח יד;

תנ"ב שלח כו (71)

וכשם שהוא קד' א,  ז (סא ע"א,  31)

ת' קד' א,  יא (46:279) ואילו הן קד' א,  ז (סא ע"א,  32)

שמ"ב ג,  כט יחולו על קד' א,  ז (סא ע"א,  33)

הש' ק"ר ה,  יא (טז
ע"ב)

וחסר לחם קד' א,  ז (סא ע"א,  34)

סנ' מח ע"ב מד"ש כה,  יג (123);
במ"ר כג,  יג (צה ע"ב);
תנ"ו מסעי יב (614);
תנ"ב מסעי ט (167)

כד אתא קד' א,  ז (סא ע"א,  35)

מל"א יב,  יח והמלך רחבעם קד' א,  ז (סא ע"א,  37)

דה"ב כו,  כא ויהי עוזיהו קד' א,  ז (סא ע"א,  38)

דה"ב כד,  כד ואת יואש קד' א,  ז (סא ע"א,  39)

שמ"ר ח,  ב (שנאן,
202);  תנ"ו בשלח כה

(237)

מדר"י 177 תני ר' קד' א,  ז (סא ע"א,  39)

הושע ה,  ה וענה גאון קד' א,  ז (סא ע"א,  41)

תע' כב ע"ב;  מ"ק כח
ע"ב

זה יאשיהו קד' א,  ז (סא ע"א,  42)

דה"ב לב,  כג ויורו המורים קד' א,  ז (סא ע"א,  42)

הש' פד"כ 384 ואמר רבי קד' א,  ז (סא ע"א,  42)

איכ"ר א,  יח (91);
מד"ש כה,  ג (123);

במ"ר כג,  יג (צה ע"ב);
תנ"ו מסעי יב (614);
תנ"ב מסעי ט (167)

תני רבי קד' א,  ז (סא ע"א,  43)

מל"ב כה,  ל וארוחתו ארוחת קד' א,  ז (סא ע"א,  44)

מ' שבת א,  ה אם התחילו קד' א,  ז (סא ע"א,  44)

שבת ט ע"ב שבת ג ע"א התחלת המרחץ קד' א,  ז (סא ע"א,  45)

קד' ל ע"א רבי יהושע קד' א,  ז (סא ע"א,  46)

בר' כא ע"ב מ"א והודעת' קד' א,  ז (סא ע"א,  51)

דברים ד,  טי והודעת' לבניך קד' א,  ז (סא ע"א,  51)

נזיר נו ע"ב הש' תנ"ב במדבר כז
(21)

אם יכול קד' א,  ז (סא ע"א,  53)

שבת ג ע"א;  שק' מז
ע"א;  הש' בר' ד ע"ב

גידול אמר קד' א,  ז (סא ע"א,  54)

תהלים לט,  ז אך בצלם קד' א,  ז (סא ע"א,  56)

משלי כ,  ו רב אדם קד' א,  ז (סא ע"א,  56)

שבת טו ע"א חכם ר' קד' א,  ז (סא ע"א,  58)

קד' לא ע"ב פאה טו ע"ג;  כל' לא
ע"ג;  קד' סא ע"ב (44)

ספ' פז ע"א איזהו מורא קד' א,  ז (סא ע"א,  60)
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ת' קד' א,  יא (46:279);

מדרשב"י 152;  הש'
מדר"י 231

אי זהו קד' א,  ז (סא ע"א,  61)

קד' לא ע"ב מן דמאן קד' א,  ז (סא ע"א,  61)

קד' לב ע"א מניין אפילו קד' א,  ז (סא ע"א,  63)

קד' לא ע"ב ת' קד' א,  יא (47:279);
ספ' פו ע"ד;  הש' מדר"י

231

אחד האיש קד' א,  ז (סא ע"א,  64)

קד' ל ע"ב נתגרשה קד' א,  ז (סא ע"ב,  2)

קד' לב ע"א פאה טו ע"ג;  פס"ר כג
(קכג ע"ב);  דב"ר א,

טו (צט ע"א)

עד איכן קד' א,  ז (סא ע"ב,  3)

קד' לא ע"א פעם אחת קד' א,  ז (סא ע"ב,  4)

קד' לא ע"א;  ע"ז כג
ע"ב

פאה א,  א (טו ע"ג,
19);  פס"ר,  כג (קכג

ע"ב,  10);  במ"ר,  ב,  ז
(ה ע"א,  23);  אס"ר ו
יב (י ע"ד,  22);  מד"ש

כח,  א (11:130)

פעם אחת קד' א,  ז (סא ע"ב,  7)

הש' שמות,  כח,  כ ישפה של בנימן קד' א,  ז (סא ע"ב,  7)

איוב לו,  כג ומשפט ורב קד' א,  ז (סא ע"ב,  17)

קד' לא ע"ב פס"ר כג (קכב ע"ב) אמו של קד' א,  ז (סא ע"ב,  18)

הש' ב"ר עח (3:925) אילין טחונייא קד' א,  ז (סא ע"ב,  27)

קד' לא ע"ב בריך רחמנא קד' א,  ז (סא ע"ב,  31)

ב"ר נח (620) כד עברת קד' א,  ז (סא ע"ב,  33)

קד' לא ע"א יש שהוא קד' א,  ז (סא ע"ב,  34)

קד' לא ע"ב מדרשב"י 152;  ספ' פו
ע"ד;  הש' מדר"י 231

ויקרא יט,  ג איש אמו קד' א,  ז (סא ע"ב,  40)

דברים ו,  יג את ה' קד' א,  ז (סא ע"ב,  41)

שמות כא,  יז ומקלל אביו קד' א,  ז (סא ע"ב,  42)

ויקרא כד,  טו איש איש קד' א,  ז (סא ע"ב,  42)

פאה טו ע"ג;  כל' לא
ע"ג;  קד' סא ע"א (60)

ספ' פז ע"א אי זהו קד' א,  ז (סא ע"ב,  44)

קד' לא ע"ב נאמר כאן קד' א,  ז (סא ע"ב,  48)

שמות כ,  יא כבד את קד' א,  ז (סא ע"ב,  48)

משלי ג,  יט כבד את קד' א,  ז (סא ע"ב,  49)

פס"ר כג (קכא ע"ב);
מד"ש ז,  ב (65);
מת"ה ט,  ג (81);

דב"ר ו,  ב (קיב ע"א);
דבר"ל (223);  תנ"ו
עקב ב (628);  תנ"ב

עקב ב (16);  הש'
תנ"ו תרומה (ח)

רבי אחא קד' א,  ז (סא ע"ב,  54)

משלי ה,  ו אורח חיים קד' א,  ז (סא ע"ב,  54)
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פאה טו ע"ד ר' אחא קד' א,  ז (סא ע"ב,  56)

משלי ד,  כג מכל משמר קד' א,  ז (סא ע"ב,  56)

הש' מ' אבות ב,  א מכל מה קד' א,  ז (סא ע"ב,  57)

הש' מ' חו' יב,  ה השוה הכתוב קד' א,  ז (סא ע"ב,  58)

הש' שמות כ,  יא;
דברים כב,  יז

הארכת ימים קד' א,  ז (סא ע"ב,  60)

דברים ה,  טו למען ייטב קד' א,  ז (סא ע"ב,  61)

פס"ר קכב ע"א;  תנ"ב
דב' 17;  מד"ש 65

ר' שמעון קד' א,  ז (סא ע"ב,  63)

משלי ל,  יז עין תלעג קד' א,  ז (סא ע"ב,  64)

דברים כו,  ב לא תקח קד' א,  ז (סא ע"ב,  64)

משלי ל,  יז יקרוה עורבי קד' א,  ז (סא ע"ג,  1)

משלי ל,  יז ויאכלוה בני קד' א,  ז (סא ע"ג,  2)

כת' מט ע"ב רבי ינאי קד' א,  ז (סא ע"ג,  3)

פאה טו ע"ד;  נד' מא
ע"ג

אתא רבי קד' א,  ז (סא ע"ג,  7)

קד' לג ע"ב;  מנ' מג
ע"א

בר' ו ע"ב ת' קד' א,  י (42:274) אי זו קד' א,  ז (סא ע"ג,  9)

ס"ב קטו (124) ר"ש פוטר קד' א,  ז (סא ע"ג,  11)

פס' צא ע"ב חלה ס ע"ב;  פס' לה
ע"ד

א"ר לעזר קד' א,  ז (סא ע"ג,  14)

פס' צא ע"ב ת' פס' ב,  כב (65:150) חזרת מצה קד' א,  ז (סא ע"ג,  18)

פס' צא ע"ב ס"ד קל (187) נאמר לא קד' א,  ז (סא ע"ג,  19)

דברים טז,  ג לא תאכל קד' א,  ז (סא ע"ג,  19)

דברים טז,  ג שבעת ימי' קד' א,  ז (סא ע"ג,  19)

מ' קד' א,  ז כל מצות קד' א,  ז (סא ע"ג,  21)

פס' צא ע"ב ת' פס' ח,  י (44:187) האשה עושה קד' א,  ז (סא ע"ג,  23)

שמות יב,  ג איש שה קד' א,  ז (סא ע"ג,  26)

שמות יב,  ג לבית קד' א,  ז (סא ע"ג,  27)

שמות יב,  ג איש שה קד' א,  ז (סא ע"ג,  27)

שמות יב,  ג לבית קד' א,  ז (סא ע"ג,  27)

שמות יב,  ג איש קד' א,  ז (סא ע"ג,  28)

הש' ס"ב ע (67) לא אשה קד' א,  ז (סא ע"ג,  28)

מדר"י 12;  הש'
מדרשב"י 10

פרט לקטן קד' א,  ז (סא ע"ג,  28)

הש' מ' חלה ד,  יא שלא יקבע קד' א,  ז (סא ע"ג,  29)

קד' לה ע"ב איסי או' קד' א,  ז (סא ע"ג,  30)
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ויקרא כא,  ה לא יקרחו קד' א,  ז (סא ע"ג,  30)

דברים יד,  א בנים קד' א,  ז (סא ע"ג,  32)

דברים יד,  ב כי עם קד' א,  ז (סא ע"ג,  33)

ש"ר מו,  ד (עו ע"א) ס"ד צו (157) בשעה שישר' קד' א,  ז (סא ע"ג,  34)

מכות כ ע"ב הש' ת' מכות ד,  יב
(4:443)

עד כמה קד' א,  ז (סא ע"ג,  37)

ויקרא כא,  ה קרח' קד' א,  ז (סא ע"ג,  38)

הש' ספ' צד ע"ב;  ס"ד צו
(158)

נאמר כאן קד' א,  ז (סא ע"ג,  39)

ויקרא כא,  ה קרחה (1) קד' א,  ז (סא ע"ג,  39)

הש' ויקרא יג,  מב;
דברים יד,  א

קרחה קד' א,  ז (סא ע"ג,  39)

סוטה יט ע"ב ר' יוסי קד' א,  ז (סא ע"ג,  40)

סוטה כג ע"ב;  קד' לה
ע"ב

ספ' צג ע"ג ויקרא כא,  א אמור אל קד' א,  ז (סא ע"ג,  40)

מ' סוטה ג,  א וכהן מניח קד' א,  ז (סא ע"ג,  42)

סוטה יח ע"ג אין הדבר קד' א,  ז (סא ע"ג,  43)

סוטה כז ע"א סוטה גידמת קד' א,  ז (סא ע"ג,  44)

שבי' לו ע"ב הש' ס"ד נט (125) כתיב אלה קד' א,  ט (סא ע"ג,  45)

דברים יב,  א אלה החוקים קד' א,  ט (סא ע"ג,  45)

דברים יא,  טז השמרו לכם קד' א,  ט (סא ע"ג,  49)

דברים יא,  יז וחרה אף קד' א,  ט (סא ע"ג,  49)

הש' קד' לז ע"א הש' ס"ד מד (103) דברים יא,  יח ושמתם את קד' א,  ט (סא ע"ג,  49)

הש' דברים יא,
יחיט

תפילין ות"ת קד' א,  ט (סא ע"ג,  50)

ערכ' לב ע"ב מד"ש טו,  ב (92);  ק"ר
א,  א (ב ע"ד)

ס"ע ל (137) כתי' ויעשו קד' א,  ט (סא ע"ג,  53)

נחמיה ח,  יז ויעשו כל קד' א,  ט (סא ע"ג,  53)

שבי' לט ע"ג מדבר תורה קד' א,  ט (סא ע"ג,  57)

ערכ' לב ע"ב דברים ל,  ה והביאך ה' קד' א,  ט (סא ע"ג,  57)

דברים ל,  ה והטיבך והרבך קד' א,  ט (סא ע"ג,  59)

הש' יומא ט ע"ב אבותיך לא היה קד' א,  ט (סא ע"ג,  60)

הש' פאה כ ע"ג;
מע"ש נו ע"א

הש' ספ' קה ע"א אבותיך לא נתחייבו קד' א,  ט (סא ע"ג,  61)

הש' כת' כה ע"א;  נדה
מז ע"א

אבל אתם קד' א,  ט (סא ע"ג,  62)

August 29, 2008 עמוד 19 מתוך 33



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
דמאי כג ע"ג;  שבי' לו
ע"ב;  תר' מ ע"ד;  תר'
מח ע"א;  מע' מט ע"ג;
יומא מה ע"ב;  יב' ח
ע"א;  יב' יג ע"ד;  קד'
סא ע"ד (3);  ב"ר צו
(1202);  מת"ה נז,  ב

(296);  ר"ר ד,  ה
(15);  תנ"ו ויחי ח
(150);  תנ"ב ויחי י

(216);  הש' בר' יד ע"ג

מאיליהן קיבלו קד' א,  ט (סא ע"ג,  63)

נחמיה י,  א ובכל זאת קד' א,  ט (סא ע"ג,  63)

נחמיה י,  לז ואת בכורות קד' א,  ט (סא ע"ג,  64)

נחמיה י,  א ובכל זאת קד' א,  ט (סא ע"ד,  2)

דמאי כג ע"ג;  שבי' לו
ע"ב;  תר' מ ע"ד;  תר'
מח ע"א;  מע' מט ע"ג;
יומא מה ע"ב;  יב' ח
ע"א;  יב' יג ע"ד;  קד'
סא ע"ג (63);  ב"ר צו
(1202);  מת"ה נז,  ב

(296);  ר"ר ד,  ה
(15);  תנ"ו ויחי ח
(150);  תנ"ב ויחי י

(216);  הש' בר' יד ע"ג

מאיליהן קיבלו קד' א,  ט (סא ע"ד,  4)

דברים ל,  ה מאבותיך קד' א,  ט (סא ע"ד,  5)

ב"ב נו ע"א ב"ר מד (445) הש' ס"ד עה (139);  ס"ד
שטו (357)

דא"ר חלבו קד' א,  ט (סא ע"ד,  5)

בראשית טו,  יט את הקיני קד' א,  ט (סא ע"ד,  7)

דברים ל,  ה מאבתיך קד' א,  ט (סא ע"ד,  9)

הש' מדר"י 118;
מדרשב"י 9:72;  ספ' קיא

ע"ב

אבתיך אע"פ קד' א,  ט (סא ע"ד,  9)

ירמיה ל,  ו שאלו נא קד' א,  ט (סא ע"ד,  11)

ערלה סג ע"ב מה טעמא קד' א,  ט (סא ע"ד,  13)

ספ' ק ע"ד ויקרא כג,  כא בכל מושבותיכ' קד' א,  ט (סא ע"ד,  13)

מנ' פד ע"א;  קד' לז
ע"א

ויקרא כג,  יד בכל משבותיכם קד' א,  ט (סא ע"ד,  14)

סז"ב 27:283 במדבר טו,  כ ראשית עריסותיכם קד' א,  ט (סא ע"ד,  16)

מ' מכות,  ג טו הא כל קד' א,  י (סא ע"ד,  17)

קד' לט ע"ב;  קד' מ
ע"א

אלא כן קד' א,  ט (סא ע"ד,  18)

קד' לט ע"ב;  מכות כג
ע"ב

מ' מכות,  ג טו הא כל קד' א,  י (סא ע"ד,  21)

הש' קידושין לט ע"ב;
מכות,  כג ע"ב

הש' שהש"ר,  ד,  ד,  ג ,
(כד ע"ב,  26);  מת"ה א,

ז (2:9)

אמר רבי זעירה קד' א,  י (סא ע"ד,  22)

תהלים קיט,  א אשרי תמימי קד' א,  י (סא ע"ד,  24)

תהלים קיט,  ג אף לא קד' א,  י (סא ע"ד,  25)
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תהלים א,  א אשרי האיש קד' א,  י (סא ע"ד,  26)

ק"ר י,  א (כו ע"א) דרש בן קד' א,  י (סא ע"ד,  27)

קהלת י,  א זבובי מות קד' א,  י (סא ע"ד,  28)

קד' מ ע"ב הש' ת' קד' א,  יד
(77:281)

וזה על קד' א,  י (סא ע"ד,  29)

הש' קהלת ט,  יח חט אחד קד' א,  י (סא ע"ד,  29)

סנ' קיא ע"א ישעיה ב,  יד לכן הרחיבה קד' א,  י (סא ע"ד,  30)

איוב לג,  כגכד אם יש קד' א,  י (סא ע"ד,  34)

חו' פט ע"א אם שמעת קד' א,  י (סא ע"ד,  35)

שבת לב ע"א ר' ליעזר קד' א,  י (סא ע"ד,  36)

פס"ר י (לח ע"ב) אפילו תשע קד' א,  י (סא ע"ד,  37)

איוב לג,  כג אם יש קד' א,  י (סא ע"ד,  41)

איוב לג,  כד ויחוננו ויאמר קד' א,  י (סא ע"ד,  41)

פאה טז ע"ב;  סנ' כז
ע"ג;  פד"כ כה (381);
מת"ה ל,  ד (234);

מת"ה סב,  ד (308);
מת"ה פו (373)

רובו עבירות קד' א,  י (סא ע"ד,  45)

ר"ה יז ע"א;  ערכ' ח
ע"ב

שמות לד,  ז נושא עון קד' א,  י (סא ע"ד,  45)

תהלים סב,  יג ולך ה' קד' א,  י (סא ע"ד,  47)

תהלים סב,  יג ולך ה' קד' א,  י (סא ע"ד,  48)

ר"ה יז ע"א ת' סנ' יג,  ג מלמד שהוא קד' א,  י (סא ע"ד,  48)

משלי יג,  ו צדקה תצר קד' א,  י (סא ע"ד,  49)

משלי יג,  כא חטאים תרדף קד' א,  י (סא ע"ד,  50)

יומא לח ע"ב שמ"א ב,  ט רגלי חסידיו קד' א,  י (סא ע"ד,  50)

שמ"ר ג,  ג (שנאן,
(257

משלי ג,  לד אם ללצים קד' א,  י (סא ע"ד,  51)

משלי ג,  לה כבוד חכמים קד' א,  י (סא ע"ד,  52)

תנ"ב וישב יד (185) וסייגין סייגא קד' א,  י (סא ע"ד,  52)

איוב לג,  כט הן כל קד' א,  י (סא ע"ד,  55)

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

ט (יג ע"ד)

אמר רבי קד' א,  י (סא ע"ד,  55)

קהלת ד,  יב והחוט המשולש קד' א,  י (סא ע"ד,  56)

פד"כ 381;  מת"ה לב,
ב (242)

הש' ת' יומא ב,  ז
(71:234)

רבי חונא קד' א,  י (סא ע"ד,  57)

מיכה ז,  יח מי אל קד' א,  י (סא ע"ד,  58)

תהלים פה,  ב נשאת עון קד' א,  י (סא ע"ד,  59)
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ת' תע' ג,  ב (11:337);

מדר"י 17
מניין ששלוחו קד' ב,  א (סב ע"א,  40)

שמות יב,  ו ושחטו אותו קד' ב,  א (סב ע"א,  41)

שמות יב,  ג ויקחו להם קד' ב,  א (סב ע"א,  43)

פס' לה ע"ד דאמר רבי קד' ב,  א (סב ע"א,  47)

ויקרא כז,  לג ואם המר קד' ב,  א (סב ע"א,  57)

במדבר ל,  יג יפר יפירינו קד' ב,  א (סב ע"א,  57)

ויקרא א,  ד וסמך ידו קד' ב,  א (סב ע"א,  58)

מדרשב"י 18:163 שמות כא,  ו ורצע אדוניו קד' ב,  א (סב ע"א,  60)

שמות כא,  ו ורצע קד' ב,  א (סב ע"א,  62)

שמות כא,  ו אדניו קד' ב,  א (סב ע"א,  62)

מ' גט' ו,  ב נערה המאורסה קד' ב,  א (סב ע"א,  63)

גט' מח ע"א ריש לקיש קד' ב,  א (סב ע"א,  64)

קד' סב ע"ב (20) שלא הכל קד' ב,  א (סב ע"ב,  1)

מ' קד' ב,  א האיש מקדש קד' ב,  א (סב ע"ב,  4)

מ' גט' ו,  ג קטנה שאמרה קד' ב,  א (סב ע"ב,  5)

מ' גט' ו,  ג אם אמר קד' ב,  א (סב ע"ב,  6)

מ' קד' ב,  א האיש מקדש קד' ב,  א (סב ע"ב,  9)

מ' גט' ו,  ב אין שתי קד' ב,  א (סב ע"ב,  10)

הש' ת' נדה ו,  ה
(24:647)

קטנה שקדשה קד' ב,  א (סב ע"ב,  12)

הש' חלה נט ע"ב סימן הוה קד' ב,  א (סב ע"ב,  18)

קד' סב ע"ב (1) לא הכל קד' ב,  א (סב ע"ב,  20)

קד' סב ע"ב (32) ושמואל אמר קד' ב,  א (סב ע"ב,  24)

הש' מ' כת' ה,  ג משנה ראשונה קד' ב,  א (סב ע"ב,  26)

קד' סב ע"ב (24) שמואל אמ' קד' ב,  א (סב ע"ב,  32)

נז' נג ע"א;  קד' סב
ע"ב (64)

מאן תנא קד' ב,  א (סב ע"ב,  34)

מ' קד' ב,  א היתה אוכלת קד' ב,  א (סב ע"ב,  38)

מ' קד' ב,  א היתה אוכלת קד' ב,  א (סב ע"ב,  41)

ת' קד' ג,  א (1:285) התקדשי לי קד' ב,  א (סב ע"ב,  42)

הש' ת' קד' ד,  ה
(14:290)

מקדשין בגזילה קד' ב,  א (סב ע"ב,  52)

מ' קד' ב,  א היתה אוכלת קד' ב,  א (סב ע"ב,  62)

נז' נג ע"א;  קד' סב
ע"ב (34)

מאן תנא קד' ב,  א (סב ע"ב,  64)

שבו' לו ע"ב אמר רבי קד' ב,  א (סב ע"ב,  64)

August 29, 2008 עמוד 22 מתוך 33



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
הש' מ' שבו' ה,  ה רבי יודה קד' ב,  א (סב ע"ב,  64)

הש' ת' קד' ב,  ח
(43:284)

התקדשי לי קד' ב,  א (סב ע"ג,  3)

ת' דמאי ה,  יד (59:89) אומר הוא קד' ב,  א (סב ע"ג,  7)

דמאי כה ע"ד א"ר זעירא קד' ב,  א (סב ע"ג,  11)

ת' קד' ד,  ב (14:290) חטף הסלע קד' ב,  א (סב ע"ג,  17)

ת' קד' ב,  ז (38:284) כינסי לי קד' ב,  א (סב ע"ג,  20)

ת' קד' ב,  ח (47:284) התקדשי לי קד' ב,  א (סב ע"ג,  25)

ב"מ ט ע"ג חד בר קד' ב,  א (סב ע"ג,  29)

הש' ת' קד' ב,  ג (8:282) בכוס זה קד' ב,  ב (סב ע"ג,  36)

ת' קד' ב,  ה (29:283) מודה ר"ש קד' ב,  ב (סב ע"ג,  39)

הש' גט' מח ע"א מתניתא דלא קד' ב,  ד (סב ע"ג,  48)

ת' קד' ד,  ב (5:289) הרי היא קד' ב,  ד (סב ע"ג,  48)

כת' לא ע"ג תנינן מומין קד' ב,  ה (סב ע"ג,  51)

ת' כת' ז,  ה (34:81) נדרה שלא קד' ב,  ה (סב ע"ג,  52)

גט' מו ע"א דתנינן תמן קד' ב,  ה (סב ע"ג,  59)

מ' כת' ז,  ח היו בה קד' ב,  ה (סב ע"ד,  9)

מ' כת' ז,  ח בד"א במומין קד' ב,  ה (סב ע"ד,  11)

מ' כת' ז,  ח נכנסה לרשות קד' ב,  ה (סב ע"ד,  13)

קד' סב ע"ד (26) ת' כת' ז,  ט (35:81) הוסיפו עליהן קד' ב,  ה (סב ע"ד,  17)

מ' כת' ז,  ח בד"א במומין קד' ב,  ה (סב ע"ד,  19)

ת' בכ' ה,  ה (3:540) שומא שיש קד' ב,  ה (סב ע"ד,  21)

קד' סב ע"ד (17) ת' כת' ז,  ט (35:81) הוסיפו עליהן קד' ב,  ה (סב ע"ד,  26)

ת' קד' ג,  ד (12:289) וכולן שבעלו קד' ב,  ו (סב ע"ד,  33)

הש' מ' ב"מ ז,  יא כל תניי קד' ב,  ו (סב ע"ד,  35)

מ' ב"מ ז,  יא כל תנאי קד' ב,  ו (סב ע"ד,  37)

ב"מ י ע"א רבי חייה קד' ב,  ו (סב ע"ד,  39)

מ' ב"מ ה,  א והרי לך קד' ב,  ו (סב ע"ד,  41)

ספ' קט ע"ג אם יש קד' ב,  ו (סב ע"ד,  42)

פס' לד ע"ב ודלא כר' קד' ב,  ז (סב ע"ד,  57)

קד' סג ע"א (12) ר' לעזר קד' ב,  ח (סב ע"ד,  58)

מ' מע"ש א,  ב הבכור מוכרין קד' ב,  ח (סב ע"ד,  59)

מע"ש נב ע"ג רבי יהודה קד' ב,  ח (סב ע"ד,  60)

במדבר יח,  יח ובשרם יהיה קד' ב,  ח (סג ע"א,  3)
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במדבר יח,  יח והיה לך קד' ב,  ח (סג ע"א,  4)

ס"ב קיח (17:141) במדבר יח,  יח והיה לך קד' ב,  ח (סג ע"א,  5)

מ' דמאי א,  ג חלת עם קד' ב,  ח (סג ע"א,  6)

דמאי כב ע"א ת' דמאי א,  כח (71:68) וכולם שיקרא קד' ב,  ח (סג ע"א,  7)

מ' קד' ב,  ח המקדש בחלקו קד' ב,  ח (סג ע"א,  11)

קד' סב ע"ד (58) רבי לעזר קד' ב,  ח (סג ע"א,  12)

מ' קד' ב,  ח המקדש בקדשי קד' ב,  ח (סג ע"א,  18)

מע"ש נו ע"ב הש' ת' ערכ' ב,  א
(14:544)

ואשה נכנסת קד' ב,  ח (סג ע"א,  18)

ספ' כה ע"ד ויקרא ה,  טו בשגגה קד' ב,  ח (סג ע"א,  27)

ספ' כו ע"א ויקרא ה,  טו מקדשי קד' ב,  ח (סג ע"א,  29)

מ' שק' ז,  ד בהמה שנמצא' קד' ב,  ח (סג ע"א,  30)

שק' נ ע"ד ר' הושעיה קד' ב,  ח (סג ע"א,  31)

מ' מע"ש א,  ב מקדשין בו קד' ב,  ט (סג ע"א,  42)

ת' ב"ק ז,  יא (6:359) הגונב פטר קד' ב,  ט (סג ע"א,  45)

ת' ב"ק ז,  יא (9:359) שאף על קד' ב,  ט (סג ע"א,  46)

ע"ז מה ע"ב שמות יג,  יג עריפה (1) קד' ב,  ט (סג ע"א,  52)

דברים כא,  ד עריפה (2) קד' ב,  ט (סג ע"א,  52)

שמות יג,  יג עריפתו לפדינו קד' ב,  ט (סג ע"א,  56)

דמאי כד ע"א;  פד"כ
171;  איכ"ר 62;  תנ"ו

ראה יז (645)

וא"ר בא קד' ב,  ט (סג ע"א,  59)

דמאי כה ע"ב;  נד' מב
ע"ג

ר' יוסי קד' ב,  י (סג ע"א,  63)

במדבר ה,  י ואיש את קד' ב,  י (סג ע"ב,  1)

מ' נד' יא,  ג קונם כהנים קד' ב,  י (סג ע"ב,  2)

מ' נד' יא,  ג כהנים אילו קד' ב,  י (סג ע"ב,  3)

ת' דמאי ה,  יח (67:90) האומר הילך קד' ב,  י (סג ע"ב,  4)

ת' דמאי ה,  כ (81:91) הכהנים והלוים קד' ב,  י (סג ע"ב,  10)

ויקרא כב,  טו ולא יחללו קד' ב,  י (סג ע"ב,  11)

מיכה ג,  יא ראשיה בשוחד קד' ב,  י (סג ע"ב,  13)

מיכה ג,  יב לכן בגללכם קד' ב,  י (סג ע"ב,  14)

מ' קד' ב,  י המקדש בתרומות קד' ב,  י (סג ע"ב,  15)

ת' יב' ד,  ד (18:11) הרי זה קד' ג,  א (סג ע"ג,  16)

איוב ו,  יד למס מרעהו קד' ג,  א (סג ע"ג,  21)

מ' קד' ג,  י באומר לאשה קד' ג,  א (סג ע"ג,  23)
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מ' קד' ג,  י קידשתני והוא קד' ג,  א (סג ע"ג,  24)

ת' קד' ב,  ד (21:283) כל תנאי קד' ג,  א (סג ע"ג,  28)

נזיר נב ע"ב רבי אבהו קד' ג,  א (סג ע"ג,  30)

מ' קד' א,  ו אמירתי לגבוה קד' ג,  א (סג ע"ג,  36)

מ' ערכ' ז,  ד דר"ש אמר קד' ג,  א (סג ע"ג,  43)

הש' שמות כא,  כא ביום וביומיים קד' ג,  א (סג ע"ג,  54)

מדרשב"י 10:175;  הש'
מדר"י 8:273

אית תניי קד' ג,  א (סג ע"ג,  55)

שמות כא,  כ ומת תחת קד' ג,  א (סג ע"ג,  56)

שמות כא,  כא כי כספו קד' ג,  א (סג ע"ג,  57)

שמות כא,  כ כמת תחת קד' ג,  א (סג ע"ג,  58)

שמות כא,  כא כי כספו קד' ג,  א (סג ע"ג,  58)

יב' ה ע"א;  נד' מב ע"א רבי אבהו קד' ג,  א (סג ע"ג,  62)

דברים כד,  ד לא יוכל קד' ג,  א (סג ע"ד,  4)

ת' קד' ד,  ג (9:289) היו שניהן קד' ג,  א (סג ע"ד,  5)

יב' ה ע"א אשת מת קד' ג,  א (סג ע"ד,  6)

מ' גט' ז,  ה הרי זה קד' ג,  ב (סג ע"ד,  13)

גט' מט ע"א לא הספיקה קד' ג,  ב (סג ע"ד,  14)

ת' גט' ה,  ה (26:265) רשב"ג אומר קד' ג,  ב (סג ע"ד,  15)

מ' קד' ג,  ב האומר לאשה קד' ג,  ב (סג ע"ד,  16)

גט' מט ע"א ר' אבהו קד' ג,  ב (סג ע"ד,  17)

הש' ער' כא ע"ב;  גט'
מט ע"א;  קד' סד ע"א

(9)

סדר סימפון קד' ג,  ב (סג ע"ד,  30)

יב' יד ע"א הש' ת' יב' יג,  ז (47:48) הוא או' קד' ג,  ב (סג ע"ד,  33)

מ' קד' ג,  י קידשתני והוא קד' ג,  ב (סג ע"ד,  43)

הש' מע"ש נו ע"ב (43) אילו מאן קד' ג,  ג (סג ע"ד,  55)

במדבר לד,  יג לתת לתשעת קד' ג,  ג (סג ע"ד,  57)

מ' ער' ג,  ה מתנה אדם קד' ג,  ג (סג ע"ד,  59)

ער' כא ע"ב כיני מתניתא קד' ג,  ג (סג ע"ד,  60)

מ' ער' ג,  ד אם ספק קד' ג,  ג (סד ע"א,  2)

ער' כא ע"א בעירובו אינו קד' ג,  ג (סד ע"א,  4)

ער' כא ע"ב;  גט' מט
ע"א

אמר ר' קד' ג,  ג (סד ע"א,  9)

הש' קד' סג ע"ד (30) סדר סימפון קד' ג,  ג (סד ע"א,  9)

שבו' לה ע"ד ממשמע לאו קד' ג,  ג (סד ע"א,  13)
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גט' מג ע"ד דלמא רבי קד' ג,  ד (סד ע"א,  28)

ת' תר' ב,  ז (24:113) הרי זה קד' ג,  ה (סד ע"א,  40)

נד' לח ע"א מ' נד' ג,  ה הרי הנטיעות קד' ג,  ה (סד ע"א,  49)

מ' נד' ג,  ה אין להן קד' ג,  ה (סד ע"א,  52)

יב' ב ע"ג;  סוטה יח
ע"ב

אמ' רבי קד' ג,  ה (סד ע"א,  57)

דברים כה,  ה לא תהיה קד' ג,  ה (סד ע"א,  58)

מ' קד' ג,  ה או לאחר קד' ג,  ה (סד ע"א,  59)

ישעיה מו,  ו הזלים זהב קד' ג,  ה (סד ע"א,  60)

משלי ג,  כא בני אל קד' ג,  ה (סד ע"א,  60)

משלי כז,  יא חכם בני קד' ג,  ה (סד ע"א,  60)

משלי ט,  ט תן לחכם קד' ג,  ה (סד ע"א,  61)

משלי א,  ט ישמע חכם קד' ג,  ה (סד ע"א,  61)

מ' קד' ג,  ה וכן האומר קד' ג,  ה (סד ע"ב,  1)

מ' קד' א,  ו כל הנעשה קד' ג,  ו (סד ע"ב,  9)

מ' קד' ג,  ג על מנת קד' ג,  ו (סד ע"ב,  18)

יב' ד ע"א מהו נאמן קד' ג,  ז (סד ע"ב,  20)

מ' יב' ב,  ט המביא גט קד' ג,  ז (סד ע"ב,  25)

מ' קד' ג,  ז זה אומר קד' ג,  ז (סד ע"ב,  28)

ת' קד' ד,  י (31:291) אם משכנסה קד' ג,  ז (סד ע"ב,  33)

ת' קד' ד,  יא (32:291) קידשתי את קד' ג,  י (סד ע"ב,  34)

ת' קד' ד,  יב (35:291) נשבית ופדיתיה קד' ג,  י (סד ע"ב,  38)

מ' קד' ג,  ח שאמר בשעתת קד' ג,  י (סד ע"ב,  39)

מ' קד' ג,  י קידשתני והוא קד' ג,  י (סד ע"ב,  45)

פס' לז ע"ב והבא על קד' ג,  י (סד ע"ב,  51)

ת' קד' ד,  יב (37:291) אם אמר קד' ג,  יא (סד ע"ב,  54)

נד' מ ע"ד מ' נד' ח,  ב עד לפני קד' ג,  יא (סד ע"ב,  55)

סוטה כד ע"ג;  נד' מ
ע"ד

מ' סוטה ט,  טו משמת בן קד' ג,  יא (סד ע"ב,  59)

הש' ת' קד' ה,  ב (9:293) הרי יש קד' ג,  יד (סד ע"ג,  10)

מ' קד' ג,  יב ואי זה קד' ג,  יד (סד ע"ג,  11)

מ' קד' ג,  יב בכל מקום קד' ג,  יד (סד ע"ג,  12)

ת' קד' ה,  ב (9:293) הרי יש קד' ג,  יד (סד ע"ג,  14)

מ' קד' ג,  יב ואי זה קד' ג,  יד (סד ע"ג,  15)

ס"ד רע (291) הש' דברים כד,  ד היא תועבה קד' ג,  יד (סד ע"ג,  20)
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יב' ו ע"א רבי יוסי קד' ג,  יד (סד ע"ג,  20)

ספ' צד ע"ג ויקרא כא,  ז לא יקחו קד' ג,  יד (סד ע"ג,  23)

דברים כג,  ג לא יבא קד' ג,  יד (סד ע"ג,  30)

דברים כג,  ג לא יבוא קד' ג,  יד (סד ע"ג,  30)

ב"ר 714;  ב"ר סח,  ד
(772);  ו"ר ה,  א
(קסה);  פד"כ 19;
במ"ר ג,  ו (ט ע"א);
תנ"ו תשא ה (302)

ופליג על קד' ג,  יד (סד ע"ג,  31)

תהלים סח,  ז אלהים מושיב קד' ג,  יד (סד ע"ג,  32)

יב' ט ע"ג;  יב' ט ע"ד;
קד' סד ע"ג (38);  קד'

סה ע"ג (42);  ו"ר
תשנב;  במ"ר ט,  ח (כו

ע"א)

רב הונא קד' ג,  יד (סד ע"ג,  33)

יב' ט ע"ג;  יב' ט ע"ד;
קד' סד ע"ג (33);  קד'

סה ע"ג (42);  ו"ר
תשנב;  במ"ר ט,  ח (כו

ע"א)

רב הונא קד' ג,  יד (סד ע"ג,  38)

יב' ט ע"ג;  קד' סה ע"ג רבי זעירא קד' ג,  יד (סד ע"ג,  39)

ת' קד' ד,  טז (46:292) גוי ועבד קד' ג,  יד (סד ע"ג,  44)

דברים כג,  א לא יקח קד' ג,  יד (סד ע"ג,  46)

ת' קד' ד,  טז (46:292) גוי ועבד קד' ג,  יד (סד ע"ג,  53)

יב' ח ע"ב (59) ר' יוחנן קד' ג,  יד (סד ע"ג,  53)

קד' סד ע"ד (19) רבי יעקב קד' ג,  יד (סד ע"ג,  54)

יב' ו ע"ג אף על קד' ג,  יד (סד ע"ג,  62)

קד' סד ע"ד (11) אמר רבי קד' ג,  יד (סד ע"ד,  4)

קד' סד ע"ד (4) אמ' רבי קד' ג,  יד (סד ע"ד,  11)

קד' סד ע"ג (54) רבי יעקב קד' ג,  יד (סד ע"ד,  19)

הש' קד' סה ע"ב (9) כיון שזו קד' ג,  יד (סד ע"ד,  25)

יב' ד ע"א מ' יב' ב,  ה חוץ ממה קד' ג,  יד (סד ע"ד,  26)

מדר"י 1:251 שפחה דכתיב קד' ג,  יד (סד ע"ד,  27)

שמות כא,  ד האשה וילדיה קד' ג,  יד (סד ע"ד,  27)

קד' סד ע"ד (34) רבי יוחנן קד' ג,  יד (סד ע"ד,  27)

דברים ז,  ג לא תתחתן קד' ג,  יד (סד ע"ד,  28)

דברים ז,  ד כי יסיר קד' ג,  יד (סד ע"ד,  28)

ב"ר 51;  פס"ר יד (סא
ע"ב);  ק"ר ז,  כג (כא

ע"ב);  במ"ר יט,  ג (עט
ע"א);  תנ"ו חוקת ו

(563);  תנ"ב חוקת טו
(113);  הש' פד"כ 64

יעקב איש קד' ג,  יד (סד ע"ד,  29)
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במדבר א,  יח ויתיילדו על קד' ג,  יד (סד ע"ד,  31)

עזרא י,  ג ועתה נכרות קד' ג,  יד (סד ע"ד,  32)

עזרא י,  ג וכתורה יעשה קד' ג,  יד (סד ע"ד,  34)

קד' סד ע"ד (27) דאמר ר' קד' ג,  יד (סד ע"ד,  34)

דברים ז,  ג לא תתחתן קד' ג,  יד (סד ע"ד,  35)

ת' קד' ה,  יא (55:247) משם רבי קד' ג,  טו (סד ע"ד,  39)

ת' קד' ה,  יב (59:297) שיחרר שפחה קד' ג,  טו (סד ע"ד,  42)

ת' קד' ה,  יג (60:297) יש מוכר קד' ג,  טו (סד ע"ד,  44)

ו"ר תשנג ת' קד' ב,  ד (22:294) רבי מאיר קד' ג,  טו (סד ע"ד,  46)

זכריה ט,  ו וישב ממזר קד' ג,  טו (סד ע"ד,  47)

יחזקאל לו,  כה וזרקתי עליכם קד' ג,  טו (סד ע"ד,  48)

יחזקאל לו,  כה מכל טומאותיכם קד' ג,  טו (סד ע"ד,  49)

עזרא ז,  ז ויעלו מבני קד' ד,  א (סה ע"א,  57)

עזרא ב,  סא ומבני הכהנים קד' ד,  א (סה ע"א,  60)

עזרא ב,  סב אלה בקשו קד' ד,  א (סה ע"א,  60)

עזרא ב,  סג ויאמ' התרשתא קד' ד,  א (סה ע"א,  61)

נחמיה א,  יא ואני הייתי קד' ד,  א (סה ע"א,  62)

עזרא ב,  סג אשר לא קד' ד,  א (סה ע"א,  62)

ירמיה לא,  כ הציבי לך קד' ד,  א (סה ע"א,  64)

דמאי כג ע"ג מאיליהן קיבלו קד' ד,  א (סה ע"ב,  1)

עזרא ב,  סג עד עמוד קד' ד,  א (סה ע"ב,  1)

הש' מ' סוטה ט,  יב באותה השעה קד' ד,  א (סה ע"ב,  2)

ת' סוטה יג,  ב (42:231) כאדם שהוא קד' ד,  א (סה ע"ב,  2)

הש' עזרא ב,  סא בנות ברזיליי קד' ד,  א (סה ע"ב,  3)

ס"ב קנז (8:212) דרבי שמעון קד' ד,  א (סה ע"ב,  7)

הש' קד' סד ע"ד (25) מכיון שהיא קד' ד,  א (סה ע"ב,  9)

הש' מל"ב יז,  כה גירי אריות קד' ד,  א (סה ע"ב,  11)

הש' אסתר ח,  יז גירי מרדכי קד' ד,  א (סה ע"ב,  11)

עזרא ו,  כא וכל הנבדל קד' ד,  א (סה ע"ב,  14)

עזרא ב,  נח וכל הנתינים קד' ד,  א (סה ע"ב,  14)

עזרא ב,  נט ואלה העולים קד' ד,  א (סה ע"ב,  15)

עזרא ב,  נט כרוב קד' ד,  א (סה ע"ב,  16)

עזרא ב,  נט אדון קד' ד,  א (סה ע"ב,  17)

עזרא ב,  נט ואימר קד' ד,  א (סה ע"ב,  18)
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עזרא ב,  נט תל מלח קד' ד,  א (סה ע"ב,  20)

עזרא ב,  נט תל חרשא קד' ד,  א (סה ע"ב,  20)

סנ' כג ע"ג;  במ"ר ח,  ד
(כב ע"ב)

יהושע ט,  כז ויתנם יהשע קד' ד,  א (סה ע"ב,  21)

יהושע ט,  כז ולמזבח ה' קד' ד,  א (סה ע"ב,  22)

שמ"ב כא,  ב והגבעונים לא קד' ד,  א (סה ע"ב,  24)

סנ' כג ע"ג שמ"ב כא,  א ויהי רעב קד' ד,  א (סה ע"ב,  25)

תע' סו ע"ג;  מד"ש כח,
ה (132);  מד"מ כה,
יד (97);  במ"ר ח,  ד

(כב ע"א);  פד"א יז (נד)

בעון ארבעה קד' ד,  א (סה ע"ב,  26)

דברים יא,  טז השמרו לכן קד' ד,  א (סה ע"ב,  27)

דברים יא,  יז וחרה אף קד' ד,  א (סה ע"ב,  28)

ירמיה ג,  ב ותחניפי ארץ קד' ד,  א (סה ע"ב,  29)

ירמיה ג,  ג וימנעו רביבים קד' ד,  א (סה ע"ב,  29)

במדבר לה,  לג כי הדם קד' ד,  א (סה ע"ב,  30)

משלי כה,  יד נשיאים ורוח קד' ד,  א (סה ע"ב,  31)

שמ"ב כא,  א ויבקש דוד קד' ד,  א (סה ע"ב,  33)

צפניה ב,  ג בקשו את קד' ד,  א (סה ע"ב,  34)

שמ"ב כא,  ב ויאמר ה' קד' ד,  א (סה ע"ב,  35)

הש' ו"ר תקיג אמרין ליה קד' ד,  א (סה ע"ב,  37)

שמ"ב כא,  ו יותן לנו קד' ד,  א (סה ע"ב,  39)

שמ"ב כא,  ד אין לנו קד' ד,  א (סה ע"ב,  41)

שמ"ב כא,  ד אין לנו קד' ד,  א (סה ע"ב,  43)

מת"ה א,  י (10);
במ"ר ח,  ד (כב ע"ג);
דב"ר ג,  ד (קה ע"ד)

באותה השעה קד' ד,  א (סה ע"ב,  44)

דברים יג,  ח ונתן לך קד' ד,  א (סה ע"ב,  45)

שמות כ,  טז ובעבור תהיה קד' ד,  א (סה ע"ב,  46)

דברים ז,  יב ושמר ה' קד' ד,  א (סה ע"ב,  48)

שמ"ב כא,  ב והגבעונים לא קד' ד,  א (סה ע"ב,  49)

נחמיה יא,  כא הנתינים יושבים קד' ד,  א (סה ע"ב,  50)

ב"ר כ,  ה (187) אף לעתיד קד' ד,  א (סה ע"ב,  50)

יחזקאל מח,  יט והעובר את העיר קד' ד,  א (סה ע"ב,  51)

שמ"ב כא,  ו ויאמר המלך קד' ד,  א (סה ע"ב,  51)

ת' סוטה יא,  כ
(157:244)

שמ"ב ו,  כג ולמיכל בת קד' ד,  א (סה ע"ב,  52)

שמ"ב כא,  ט ויתנם ביד קד' ד,  א (סה ע"ב,  54)
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תהלים נז,  ג אקרא אל קד' ד,  א (סה ע"ב,  58)

שמ"ב כא,  טי והמה הומתו קד' ד,  א (סה ע"ב,  59)

דברים לב,  ד הצור תמים קד' ד,  א (סה ע"ב,  61)

דברים כא,  כג לא תלין קד' ד,  א (סה ע"ב,  62)

שמ"ב כא,  י מתחילת קציר קד' ד,  א (סה ע"ב,  63)

דה"ב ב,  טזיז ויספר שלמה קד' ד,  א (סה ע"ג,  5)

כת' כז ע"א אין תימר קד' ד,  א (סה ע"ג,  9)

מ' כת' ג,  א הבא על קד' ד,  א (סה ע"ג,  10)

הש' בראשית ב,  יד כנחש קד' ד,  א (סה ע"ג,  10)

יהושע ט,  כג ועתה ארורים קד' ד,  א (סה ע"ג,  10)

יהושע ט,  ז ויאמר איש קד' ד,  א (סה ע"ג,  11)

בראשית ב,  יז כי ביום קד' ד,  א (סה ע"ג,  12)

דברים כ,  יז כי החר' קד' ד,  א (סה ע"ג,  14)

דברים ז,  ב לא תכרת קד' ד,  א (סה ע"ג,  15)

יב' ג ע"ב רב נחמן קד' ד,  א (סה ע"ג,  17)

מ' נדה ז,  ג כל הכתמים קד' ד,  א (סה ע"ג,  19)

ב"ר 145 ר' יוסי קד' ד,  א (סה ע"ג,  23)

ב"ר 350 אמר רב קד' ד,  א (סה ע"ג,  24)

קד' עא ע"ב ב"ר 350 מישא מתה קד' ד,  א (סה ע"ג,  26)

יב' ט ע"ג ר' יעקב קד' ד,  א (סה ע"ג,  27)

ס"ד רמט (277) דברים כג,  ג עשירי קד' ד,  א (סה ע"ג,  29)

דברים כג,  ד עשירי קד' ד,  א (סה ע"ג,  30)

יב' יא ע"ד דר' מאיר קד' ד,  א (סה ע"ג,  31)

הש' ס"ד רמט (7:277) זכרים אסורין קד' ד,  א (סה ע"ג,  32)

ו"ר תשנא דאמר רבי קד' ד,  א (סה ע"ג,  36)

יב' ט ע"ג;  סוטה כג
ע"א;  ו"ר תשנב

ואתייא כההיא קד' ד,  א (סה ע"ג,  37)

ויקרא ו,  יח במקום אשר קד' ד,  א (סה ע"ג,  38)

ישעיה לא,  ב וגם הוא קד' ד,  א (סה ע"ג,  39)

ישעיה לא,  ב ואת דבריו קד' ד,  א (סה ע"ג,  41)

יב' ט ע"ג;  יב' ט ע"ד;
קד' סד ע"ג (33);  קד'

סד ע"ג (38);  ו"ר
תשנב

רב חונה קד' ד,  א (סה ע"ג,  42)

מלאכי ג,  ג וישב מצרף קד' ד,  א (סה ע"ג,  47)

מלאכי ג,  ג והיו לה' קד' ד,  א (סה ע"ג,  50)
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יב' ח,  ג (ט ע"ד,  8);
שהש"ר,  ד,  יג,ה (כט

ע"ב,  4)

מ' עד' ח,  ו;  ת' עדויות,  ג,
ד (30:459)

משפחת בני קד' ד,  א (סה ע"ג,  51)

הושע ד,  ד ועמך כמריבי קד' ד,  א (סה ע"ג,  57)

יב' ט ע"ב ת' קד' ה,  א (2:293) דר' יודה קד' ד,  א (סה ע"ג,  59)

דברים כג,  ב לא יבוא קד' ד,  א (סה ע"ג,  60)

דברים כג,  ט בנים אשר קד' ד,  א (סה ע"ג,  61)

ת' קד' ה,  א (4:293) ורבנין אמרין קד' ד,  א (סה ע"ג,  62)

דברים כג,  ב לא יבא (1) קד' ד,  א (סה ע"ג,  63)

דברים כג,  ג לא יבא (2) קד' ד,  א (סה ע"ג,  63)

דברים כג,  ד לא יבא (3) קד' ד,  א (סה ע"ג,  63)

קד' סה ע"ד (7);  ב"ב
יג ע"ד

אחוי דר' קד' ד,  ב (סה ע"ג,  64)

ב"ב יג ע"ד;  ב"ר 1048 רבי בא קד' ד,  ב (סה ע"ד,  4)

בראשית לח,  כח ותקח המיילדת קד' ד,  ב (סה ע"ד,  6)

קד' סה ע"ג (64);  ב"ב
יג ע"ד

ר' אבא קד' ד,  ב (סה ע"ד,  7)

מ' נדה ט,  ד שלוש נשים קד' ד,  ב (סה ע"ד,  9)

יב' ט ע"ב רבי ירמיה קד' ד,  ג (סה ע"ד,  12)

הש' מ' יב' ח,  ב לא שנו קד' ד,  ג (סה ע"ד,  14)

ת' קד' ה,  ד (27:295) א"ר יהודה קד' ד,  ג (סה ע"ד,  23)

דברים כג,  ג לא יבא קד' ד,  ג (סה ע"ד,  27)

מ' יב' ד,  ה ספק בן קד' ד,  ג (סה ע"ד,  28)

יב' ה ע"ד ת' יב' ו,  ב (7:17) הראשון כשר קד' ד,  ג (סה ע"ד,  29)

מ' קד' ד,  א עשר' יוחסין קד' ד,  ג (סה ע"ד,  31)

כת' כה ע"ד א"ר יוחנן קד' ד,  ד (סה ע"ד,  33)

במדבר ה,  כח ואם לא קד' ד,  ד (סה ע"ד,  41)

סוטה יז ע"א ולא כיהודה קד' ד,  ד (סה ע"ד,  42)

כת' כה ע"ג א"ר יוסי קד' ד,  ד (סה ע"ד,  46)

במ"ר ט,  ז (כו ע"א) דברים יז,  טו שום תשים קד' ד,  ה (סה ע"ד,  48)

דברים יז,  טו מקרב אחיך קד' ד,  ה (סה ע"ד,  49)

דה"א ז,  מ והתייחשם בצבא קד' ד,  ה (סה ע"ד,  51)

דברים כג,  ג לא יבא ממזר קד' ד,  ה (סה ע"ד,  52)

דברים כג,  ב לא יבא פצוע קד' ד,  ה (סה ע"ד,  52)

דברים כג,  י כי תצא קד' ד,  ה (סה ע"ד,  53)

ויקרא כא,  א בעמיו (2) קד' ד,  ו (סה ע"ד,  55)
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ויקרא כא,  טו בעמיו (3) קד' ד,  ו (סה ע"ד,  55)

מ' קד' ד,  ז ישראל שנשא קד' ד,  ו (סה ע"ד,  59)

מ' קד' ד,  ז ר' יהודה קד' ד,  ו (סה ע"ד,  60)

יב' ט ע"ב דלמא רבי קד' ד,  ו (סה ע"ד,  61)

מ' קד' ד,  ז בת גר קד' ד,  ו (סו ע"א,  1)

הש' תר' מד ע"ד (41) וחללה מבנה קד' ד,  ו (סו ע"א,  4)

ביכ' סד ע"א מ' ביכ' א,  ה רבי אליעזר קד' ד,  ו (סו ע"א,  5)

יחזקאל מד,  כה כי אם קד' ד,  ו (סו ע"א,  7)

ס"ב קנז (212) בשם ר' קד' ד,  ו (סו ע"א,  10)

במדבר לא,  יז וכל הטף קד' ד,  ו (סו ע"א,  11)

ביכ' סד ע"א;  יב' ט ע"ב רבי יעקב קד' ד,  ו (סו ע"א,  18)

ויקרא כא,  יג והוא אשה קד' ד,  ו (סו ע"א,  23)

ויקרא כא,  יד כי אם קד' ד,  ו (סו ע"א,  24)

הש' ס"ד רנג (279) דור שני קד' ד,  ו (סו ע"א,  25)

ב"ב טז ע"ב מ' ב"ב ח,  ו האומר בני קד' ד,  ז (סו ע"א,  29)

מ' קד' ד,  ח אפי' שניהן קד' ד,  ז (סו ע"א,  30)

מ' קד' ד,  ח דר' יודה קד' ד,  ז (סו ע"א,  31)

ס"ד ריז (250) דברים כא,  יז כי את קד' ד,  ז (סו ע"א,  33)

ת' קד' ה,  ה (42:296) נאמן על קד' ד,  ז (סו ע"א,  38)

מ' טה' ג,  ח תינוק שנמצא קד' ד,  ח (סו ע"א,  46)

שמות כא,  טו ומכה אביו קד' ד,  ח (סו ע"א,  53)

גט' מה ע"ג ולית הדא קד' ד,  ט (סו ע"א,  55)

מ' קד' ד,  ט וכן האשה קד' ד,  ט (סו ע"א,  57)

מ' קד' ד,  יא אשה נשאתי קד' ד,  י (סו ע"ב,  1)

שמ' ג,  א (109) בן יומו קד' ד,  יא (סו ע"ב,  7)

דברים יג,  ז כי יסיתך קד' ד,  יא (סו ע"ב,  11)

ת' בר' ב,  טו (48:9) שנים שהיו קד' ד,  יא (סו ע"ב,  15)

ת' קד' ה,  י (53:297) רבי אלעזר קד' ד,  יא (סו ע"ב,  19)

מ' קד' ד,  יא לא ילמד קד' ד,  יא (סו ע"ב,  23)

סופ' טו,  ז (281) תני לא קד' ד,  יא (סו ע"ב,  25)

סופ' טו,  ז (281) רבי שמעון קד' ד,  יא (סו ע"ב,  30)

ת' קד' ה,  יד (65:297) אשרי מי קד' ד,  יא (סו ע"ב,  32)

ת' קד' ה,  טו (66:297) ר' מאיר קד' ד,  יא (סו ע"ב,  33)

ת' קד' ה,  טו (69:298) ר"ש בן קד' ד,  יא (סו ע"ב,  36)
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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
ת' קד' ה,  טז (74:298) רבי נהוריי קד' ד,  יב (סו ע"ב,  42)

ישעיה מ,  לא וקויי ה' קד' ד,  יב (סו ע"ב,  47)

תהלים צב,  טו עוד ינובון קד' ד,  יב (סו ע"ב,  48)

ב"ר צה,  ג (1189);
ו"ר ב,  י (נ)

ת' קד' ה,  כא (90:299) וכן אתה קד' ד,  יב (סו ע"ב,  48)

בראשית כו,  ה עקב אשר קד' ד,  יב (סו ע"ב,  49)

ת' קד' ה,  יז (81:298) אף גידלו קד' ד,  יב (סו ע"ב,  50)

בראשית יג,  ב ואברהם כבד קד' ד,  יב (סו ע"ב,  51)

בראשית כד,  א ואברהם זקן קד' ד,  יב (סו ע"ב,  52)
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