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שמות יב,  בהחדש הזהר"ה א,  א (נו ע"א,  44)

מדר"י פסחא א (7:7); ואינו ראשר"ה א,  א (נו ע"א,  45)
מדרשב"י יב,  ב (2:9)

ר"ה א,  א (נו ע"א, רבי יעקבר"ה א,  א (נו ע"א,  47)
58);  ר"ה א,  א (נו

ע"ב,  11)

הש'  ר"ה ג ע"א

דה"ב ג,  בויחל לבנותר"ה א,  א (נו ע"א,  48)

בראשית א,  חויהי ערבר"ה א,  א (נו ע"א,  52)

דה"ב ג,  בויחל לבנותר"ה א,  א (נו ע"א,  54)

שמות יב,  בהחדש הזהר"ה א,  א (נו ע"א,  56)

ר"ה א,  א (נו ע"א, רבי יעקבר"ה א,  א (נו ע"א,  58)
47);  ר"ה א,  א (נו

ע"ב,  11)

הש'  ר"ה ג ע"א

דה"ב ג,  בויחל לבנותר"ה א,  א (נו ע"א,  59)

דה"ב ג,  בדה"ב ג,  בר"ה א,  א (נו ע"א,  62)

שמות יט,  אבחודש השלישיר"ה א,  א (נו ע"ב,  1)

מדר"י בחדש אמיכן שמוניןר"ה א,  א (נו ע"ב,  2)
(1:203);  מדרשב"י
יט,  א (5:136);  ס"ב

סד (6:61)

הש'  שהש"ז א,  ו
(18:12)

במדבר ט,  אוידבר יי' ר"ה א,  א (נו ע"ב,  3)

במדבר לג,  לחבשנת הארבעיםר"ה א,  א (נו ע"ב,  4)

מל"א ו,  אויהי בשמוניםר"ה א,  א (נו ע"ב,  5)

מל"א ט,  יויהי מקץר"ה א,  א (נו ע"ב,  6)

יחזקאל מ,  אבעשרים וחמשר"ה א,  א (נו ע"ב,  8)

חגי א,  אבשנת שתיםר"ה א,  א (נו ע"ב,  9)

דניאל י,  אבשנת שלשר"ה א,  א (נו ע"ב,  10)

דה"ב ג,  בויחל לבנותר"ה א,  א (נו ע"ב,  10)

ר"ה א,  א (נו ע"א, הקישר"ה א,  א (נו ע"ב,  11)
47);  ר"ה א,  א (נו

ע"א,  58)

הש'  ר"ה ג ע"א

חגי א,  אבשישי בשנתר"ה א,  א (נו ע"ב,  14)

זכריה א,  אבשמיני בשנתר"ה א,  א (נו ע"ב,  14)

חגי ב,  טוועתה שימור"ה א,  א (נו ע"ב,  16)

בראשית ח,  יגויהי באחתר"ה א,  א (נו ע"ב,  19)

ב"ר לב,  ה (2:293)שנת המבולר"ה א,  א (נו ע"ב,  20)

ר"ה ח ע"א;  ר"ה י ע"ב; בתשרי נבראר"ה א,  א (נו ע"ב,  21)
ר"ה כז ע"א;  ע"ז ח ע"א

הש'  ר"ה ג ע"אוהכתיבר"ה א,  א (נו ע"ב,  21)

נחמיה ב,  אבחדש ניסןר"ה א,  א (נו ע"ב,  21)
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נחמיה א,  אבחדש כסליור"ה א,  א (נו ע"ב,  22)

ר"ה י ע"בכל שנהר"ה א,  א (נו ע"ב,  22)

שמות מ,  יזבחדש הראשוןר"ה א,  א (נו ע"ב,  23)

במדבר י,  יאבחדש השניר"ה א,  א (נו ע"ב,  26)

ר"ה ב ע"בת'  ר"ה א,  א (2:305)מת באדרר"ה א,  א (נו ע"ב,  31)

מל"ב טו,  יגוימלך ירחר"ה א,  א (נו ע"ב,  33)

הש'  סנ'  קז ע"אמד"ש כו,  ה (5:127)כתיב והימיםר"ה א,  א (נו ע"ב,  34)

מל"א ב,  יאוהימים אשרר"ה א,  א (נו ע"ב,  35)

שמ"ב ה,  הבחברון מלךר"ה א,  א (נו ע"ב,  35)

שמ"ב ז,  יבוהיה כיר"ה א,  א (נו ע"ב,  39)

בר'  ב,  א (ד ע"ב, אמ'  לור"ה א,  א (נו ע"ב,  40)
47);  שק'  ב,  ז (מז

ע"א,  43);  מ"ק ג,  ז
(פג ע"ג,  2);  דב"ר

שופטים ג (25:96); 
מד"ש כו,  ה (2:127)

הש'  סוכה מט ע"ב

משלי כא,  געשה צדקהר"ה א,  א (נו ע"ב,  42)

הור'  ג,  ג (מז ע"ג, ששה   חדשיםר"ה א,  א (נו ע"ב,  43)
29);  ר"ר ה,  ד

(75:126);  מד"ש כו, 
ה (9:127)

מל"א יא,  טזכי ששתר"ה א,  א (נו ע"ב,  44)

ת'  ר"ה א,  ב (6:305); שלשה רגליםר"ה א,  א (נו ע"ב,  46)
ת'  ערכ'  ג,  יח

(25:546);  ספ'  אמור
טו,  ג (קב ע"ג,  10)

ר"ה ד ע"א,  ביצה יט ע"בר"ה א,  א (נו ע"ב,  62)

ת'  ערכ'  ג,  יחובלבד חגר"ה א,  א (נו ע"ב,  49)
(26:546)

ר"ה ד ע"ב

ויקרא כג,  לחמלבד שבתותר"ה א,  א (נו ע"ב,  51)

ספ'  אמור יב,  י (קבתלמוד לומרר"ה א,  א (נו ע"ב,  52)
ע"ב,  33);  ס"ד סג

(9:129)

ויקרא כג,  לחמלבד שבתותר"ה א,  א (נו ע"ב,  54)

במדבר כט,  לטאלה תעשור"ה א,  א (נו ע"ב,  56)

דברים יב,  ה-וובאת שמהר"ה א,  א (נו ע"ב,  57)

במדבר כט,  לטאלה תעשור"ה א,  א (נו ע"ב,  60)

ר"ה א,  א (נו ע"ב,  46)שלשה רגליםר"ה א,  א (נו ע"ב,  62)

דברים יב,  ה-וובאת שמהר"ה א,  א (נו ע"ג,  1)

הש'  ר"ה ה ע"אפסחים בזמנןר"ה א,  א (נו ע"ג,  3)

דברים כג,  כדועשיתר"ה א,  א (נו ע"ג,  8)

ר"ה ו ע"אבעשהר"ה א,  א (נו ע"ג,  8)

שמות כג,  יחלא יליןר"ה א,  א (נו ע"ג,  14)

הש'  פס'  נט ע"בפס'  ו,  א (לג ע"ב,  16)ואימורי חולר"ה א,  א (נו ע"ג,  14)
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דברים טו,  כלפני יי' ר"ה א,  א (נו ע"ג,  18)

ס"ד קכה (9:184); שהבכור נאכלר"ה א,  א (נו ע"ג,  20)
ס"ב קיח (1:141)

בכ'  כז ע"ב

בכ'  כח ע"את'  בכ'  ג,  ב (10:537)נולד לור"ה א,  א (נו ע"ג,  22)

ת'  בכ'  ג,  ב (8:537)הבכור בזמןר"ה א,  א (נו ע"ג,  25)

ת'  בכ'  ג,  האחד בכורר"ה א,  א (נו ע"ג,  27)
(14:537);  ערכ'  ג,  יח

(27:546)

ר"ה ו ע"ב

ויקרא כז,  לגלא יבקרר"ה א,  א (נו ע"ג,  32)

נג'  יד,  זביום השמיניר"ה א,  א (נו ע"ג,  34)

ר"ה א,  א (נו ע"ג,  39)כאן התירהר"ה א,  א (נו ע"ג,  36)

במדבר ו,  יבשמיני יביאר"ה א,  א (נו ע"ג,  37)

ר"ה א,  א (נו ע"ג,  36)כאן התירהר"ה א,  א (נו ע"ג,  39)

מ'  סוכה ד,  אההלל והשמחהר"ה א,  א (נו ע"ג,  42)

סוכה ד,  ה (נד ע"ג, רבי אבודמאר"ה א,  א (נו ע"ג,  45)
41);  חג'  א,  ד (עו

ע"ג,  3)

הש'  פס'  עא ע"אבכהנים בשעירר"ה א,  א (נו ע"ג,  45)

ויקרא יב,  גוביום השמיניר"ה א,  א (נו ע"ג,  46)

דברים כג,  כבכי תדרר"ה א,  א (נו ע"ג,  47)

ויקרא יז,  דואל פתחר"ה א,  א (נו ע"ג,  48)

ר"ה ה ע"בר"ה א,  א (נו ע"ג,  55)ס"ד רסד (13:285)חליפיור"ה א,  א (נו ע"ג,  49)

דברים כג,  כבלא תאחרר"ה א,  א (נו ע"ג,  55)

ר"ה ה ע"בר"ה א,  א (נו ע"ג,  49)ס"ד רסד (13:285)את חליפיור"ה א,  א (נו ע"ג,  55)

דברים כג,  כדמוצא שפתיךר"ה א,  א (נו ע"ג,  59)

ר"ה ו ע"אס"ד רסה (5:286)בית דיןר"ה א,  א (נו ע"ג,  60)

מ'  ערכ'  ה,  ולמשכוןר"ה א,  א (נו ע"ג,  60)

דברים כג,  כדכאשר נדרתר"ה א,  א (נו ע"ג,  61)

מ'  קנ'  א,  אאי זהו נדרר"ה א,  א (נו ע"ג,  62)

מג'  א,  ט (עא ע"ב,  9)רבי חמאר"ה א,  א (נו ע"ג,  63)

ת'  ר"ה א,  א (1:305); שכר בתיםר"ה א,  א (נו ע"ד,  2)
מדר"י פסחא א (8:7); 
מדרשב"י יב,  ב (4:9)

ר"ה ז ע"א

ר"ה ז ע"בוהוא שאמרר"ה א,  א (נו ע"ד,  2)

שק'  א,  א (מה ע"ד, בתחילתהר"ה א,  א (נו ע"ד,  4)
(29

שמות מ,  יזויהי בחדשר"ה א,  א (נו ע"ד,  4)

במדבר כח,  ידחדשיר"ה א,  א (נו ע"ד,  6)

שמות יב,  בחדשיר"ה א,  א (נו ע"ד,  6)

במדבר כח,  ידזאת עולתר"ה א,  א (נו ע"ד,  8)
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במדבר כח,  ידבחדשו לחדשיר"ה א,  א (נו ע"ד,  9)

במדבר כח,  ידחדשיר"ה א,  א (נו ע"ד,  11)

שמות יב,  בחדשיר"ה א,  א (נו ע"ד,  11)

מ'  בכ'  ט,  הבאחד באלולר"ה א,  א (נו ע"ד,  12)

מ'  בכ'  ט,  ה;  ת'  ר"ההאלולייםר"ה א,  א (נו ע"ד,  13)
א,  ו (18:306);  ת'  בכ' 

ז,  ט (16:542)

ר"ה א,  א (נו
ע"ד, 18);  ר"ה א,  א

(נו ע"ד,  38);  שק'  ג, 
א (מז ע"ב,  17)

בכ'  נח ע"א

שק'  ג,  א (מז ע"ב,  18)רב חונהר"ה א,  א (נו ע"ד,  14)

תהילים סה,  ידלבשו כריםר"ה א,  א (נו ע"ד,  16)

מ'  בכ'  ט,  ה;  ת'  ר"ההאלולייםר"ה א,  א (נו ע"ד,  18)
א,  ו (18:306);  ת'  בכ' 

ז,  ט (16:542)

ר"ה א,  א (נו
ע"ד, 13);  ר"ה א,  א

(נו ע"ד,  38);  שק'  ג, 
א (מז ע"ב,  17)

בכ'  נח ע"א

שק'  ג,  א (מז ע"ב, תלמיד וחברר"ה א,  א (נו ע"ד,  24)
27);  ב"ב ט,  יב (יז

ע"ב,  8)

מ'  ב"ב ט,  יעל החלוקיןר"ה א,  א (נו ע"ד,  26)

מ'  בכ'  ט,  ומאחד בתשריר"ה א,  א (נו ע"ד,  28)

בכ'  כא ע"ב;  בכ'  נו ע"א; ת'  בכ'  ז,  ו (9:542)מחוסר זמןר"ה א,  א (נו ע"ד,  36)
בכ'  נז ע"ב;  תמ'  יט ע"ב

מ'  בכ'  ט,  ה;  ת'  ר"ההאלולייםר"ה א,  א (נו ע"ד,  38)
א,  ו (18:306);  ת'  בכ' 

ז,  ט (16:542)

ר"ה א,  א (נו
ע"ד, 13);  ר"ה א,  א

(נו ע"ד,  18);  שק'  ג, 
א (מז ע"ב,  17)

בכ'  נח ע"א

דברים טו,  יטכל הבכורר"ה א,  א (נו ע"ד,  43)

שמות כג,  טזוחג האסיףר"ה א,  ב (נו ע"ד,  45)

שמות לד,  כבוחג האסיףר"ה א,  ב (נו ע"ד,  46)

ר"ה ז ע"אמדר"י פסחא א (1:7)חג ותקופהר"ה א,  ב (נו ע"ד,  46)

ויקרא כג,  כדבחדש השביעיר"ה א,  ב (נו ע"ד,  50)

ב"ר מח,  ט (4:485); שמות חדשיםר"ה א,  ב (נו ע"ד,  52)
ימ"י ו,  ו (32:55)

מל"א ח,  בבירח איתניםר"ה א,  ב (נו ע"ד,  52)

ר"ה יא ע"אפס"ר ו (כד ע"ב)נולדו אבותר"ה א,  ב (נו ע"ד,  52)

תנ"ו נח יא (40); מל"א ו,  לחבירח בולר"ה א,  ב (נו ע"ד,  53)
תנ"ב נח יז (43)

מל"א ו,  אבירח זיור"ה א,  ב (נו ע"ד,  54)

נחמיה ב,  אבחדש ניסןר"ה א,  ב (נו ע"ד,  55)

נחמיה א,  אבחדש כסליור"ה א,  ב (נו ע"ד,  56)

אסתר ב,  טזחדש טבתר"ה א,  ב (נו ע"ד,  56)

ב"ר מח,  ט (5:485); שמות המלאכיםר"ה א,  ב (נו ע"ד,  57)
ימ"י ו,  ב (8:52)

ישעיה ו,  וויעף אלר"ה א,  ב (נו ע"ד,  58)

ישעיה ו,  בשרפיםר"ה א,  ב (נו ע"ד,  58)

דניאל ט,  כאוהאיש גבריאלר"ה א,  ב (נו ע"ד,  58)
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דניאל י,  כאכי אםר"ה א,  ב (נו ע"ד,  59)

דברים טו,  אמקץ שבער"ה א,  ב (נו ע"ד,  59)

ויקרא כה,  חוספרת לךר"ה א,  ב (נו ע"ד,  60)

ויקרא כה,  טוהעברת שופרר"ה א,  ב (נו ע"ד,  62)

ר"ה א,  בבאחד בשבטר"ה א,  ב (נו ע"ד,  64)

ת'  ר"ה א,  חהנוטע והמבריךר"ה א,  ב (נז ע"א,  2)
(24:306);  ת'  שבי'  ב, 

ג (7:169)

שבי'  ב,  ו (לג ע"ד, 
57);  ערלה א,  ב (סא
ע"א,  18);  שמ'  ז,  כה

(110:148)

ר"ה ט ע"ב

ויקרא יט,  כדובשנה הרביעיתר"ה א,  ב (נז ע"א,  6)

ויקרא יט,  כג-כדשלש שניםר"ה א,  ב (נז ע"א,  7)

ת'  תר'  ב,  ולקט ממנור"ה א,  ב (נז ע"א,  13)
(15:112);  ת'  ר"ה א, 

ט (28:307)

ר"ה יב ע"א

ר"ה יד ע"אכבר יצאור"ה א,  ב (נז ע"א,  15)

ת'  שבי'  ד,  כאבר'  עקיבאר"ה א,  ב (נז ע"א,  20)
(71:185)

ער'  ז ע"א;  ר"ה יד ע"א; ביכ'  ב,  ה (סה ע"ב,  1)
יב'  טו ע"א

ת'  שבי'  ד,  כארבן גמליאלר"ה א,  ב (נז ע"א,  22)
(72:185)

ר"ה יד ע"אביכ'  ב,  ה (סה ע"ב,  2)

ת'  ר"ה א,  יגכולהם נידוניםר"ה א,  ג (נז ע"א,  26)
(46:308)

ר"ה טז ע"א

ע"ז א,  ב (לט ע"ג, בתקיעיתא דרבר"ה א,  ג (נז ע"א,  34)
11);  ו"ר כט,  א

(תרסח);  פד"כ 472; 
פד"כ כג (33);  פס"ר
מז (קפו ע"ב);  תנ"ו

האזינו (681)

תהילים פא,  הכי חוקר"ה א,  ג (נז ע"א,  34)

איוב ז,  יחותפקדנו לבקריםר"ה א,  ג (נז ע"א,  37)

סנ'  ב,  ג (כ ע"א,  58)מלך וציבורר"ה א,  ג (נז ע"א,  39)

מ"א ח,  נטלעשות משפטר"ה א,  ג (נז ע"א,  39)

תהילים ט,  טוהוא ישפוטר"ה א,  ג (נז ע"א,  40)

ב"ר נ,  ג (1:519); הקב"ה דןר"ה א,  ג (נז ע"א,  41)
מת"ה ט,  יא (3:87); 

פס"ר מ (קסז ע"ב, 
14);  ימ"ת ט,  יג

(14:57);  תנ"ב וירא
טו

תהילים ט,  טידין לאומיםר"ה א,  ג (נז ע"א,  43)

ר"ה טז ע"אתבואה שלקתר"ה א,  ג (נז ע"א,  45)

ר"ה טז ע"בפד"כ שובה ג (4:351)שלש פינקסיותר"ה א,  ג (נז ע"א,  50)
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סוטה,  ז,  ה  (דף כאנטלו איפופסיר"ה א,  ג (נז ע"א,  51)
ע"ד,  41);  ו"ר כ ,  י

(תסח: 1);  במ"ר,  א,  ח
(ג ע"ג,  9);  ב,  כה (ז

ע"ד,  17);  שהש"ר ד, 
ד,  א (כד ע"א,  4); 

ר"ר א ,  ז
(237:30); פד"כ כו,  ט

(9:397);  פס"ר,  מו
(קפז ע"ב, 

10); מת"ה,  יז,  יג
(12:134);  הש'  ב"ר, 

מא,  (6:407);  ו"ר יא , 
ז (רלז: 4);  לד א

(תשעד: 1);  במ"ר יג, 
ה (נב ע"ד,  17); 

אס"ר,  פת'  יא (ב ע"ד, 
25);  פס"ר,  ה (כ ע"א, 

(7

תהילים סט,  כחימחו מספרר"ה א,  ג (נז ע"א,  55)

יומא ח,  ח (מה ע"ג, ואין הקב"הר"ה א,  ג (נז ע"א,  56)
(18

ב"ר נג,  יד (8:572); אין הקב"הר"ה א,  ג (נז ע"א,  57)
מת"ה ה,  ח (8:55); 

ש"ר ג,  ב (יא ע"א, 
13);  איכ"ר ב,  ב;  תנ"ו

ויצא ה (100);  תנ"ו
יתרו ה (244)

ר"ה טז ע"ב

בראשית כא,  יזאל תיראיר"ה א,  ג (נז ע"א,  58)

תהילים ה,  ולא יתיצבור"ה א,  ג (נז ע"א,  59)

ב"ר נב,  ג (2:545)  ; רבי יששכר דכפר מנדיר"ה א,  ג (נז ע"א,  60)
עד,  כד (3:864)  ;  ו"ר
א,  יג (כח: 1);  אס"ר, 
ז,  כה (יג ע"ג,  34); 

ק"ר ז,  ב,  ד (יח ע"ד, 
3); פד"כ,  כד,  יג

(6:370);  מ'  פנ"א
נו"א א (9:51);  מת"ה

ה,  ח (54)

איוב יא,  יאכי הואר"ה א,  ג (נז ע"א,  60)

משלי ל,  לאזרזיר מתניםר"ה א,  ג (נז ע"א,  62)

ימ"מ ל,  לא (צג ע"א, בנוהג שבעולםר"ה א,  ג (נז ע"א,  62)
(13

הש'  פס'  קיט ע"א

משלי ל,  לאומלך אלקוםר"ה א,  ג (נז ע"א,  63)

תהילים קג,  טלא לנצחר"ה א,  ג (נז ע"א,  64)

ו"ר לה,  ג (תתכ: 6); פרא בסיליוסר"ה א,  ג (נז ע"ב,  1)
ימ"ת קג,  יט (9:132); 

ש"ר ל,  ט (נג ע"ג)

ויקרא כב,  טושמרו אתר"ה א,  ג (נז ע"ב,  3)

ויקרא יט,  לבמפני שיבהר"ה א,  ג (נז ע"ב,  4)

ביכ'  ג,  ג (סה ע"ג,  52)אני הואר"ה א,  ג (נז ע"ב,  5)

דברים ד,  ז-חכי מיר"ה א,  ג (נז ע"ב,  6)
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פד"כ החדש הזה ידבנוהג שבשעולםר"ה א,  ג (נז ע"ב,  11)
(1:102);  פס"ר טו

(עז ע"א,  8);  ש"ר טו, 
ב (כו ע"א,  11);  ש"ר
טו,  ל (לב ע"א,  21); 
ד"ר ב,  יד (קב ע"א, 

13);  מת"ה ד,  ד
(2:44);  מת"ה פא,  ו
(11:367);  ימ"ת פא, 

יח (50)

ר"ה ח ע"בתהילים פא,  הכי חוקר"ה א,  ג (נז ע"ב,  16)

ויקרא כג,  דאלה מועדיר"ה א,  ג (נז ע"ב,  18)

ויקרא כג,  דאשר תקראור"ה א,  ג (נז ע"ב,  18)

פד"כ ה (82);  פס"ראמר רבי סימוןר"ה א,  ג (נז ע"ב,  19)
טו (סז ע"ב)

תהילים מ,  ורבות עשיתר"ה א,  ג (נז ע"ב,  19)

פד"כ ה (102);  פס"ראמר רבי לויר"ה א,  ג (נז ע"ב,  21)
טו (עז ע"א);  ש"ר טו, 
ל (לב ע"א);  תנ"ב בא

יב (48)

הש'  ר"ה יח ע"אכהדין דיריןר"ה א,  ג (נז ע"ב,  27)

תהילים לג,  טוהיוצר יחדר"ה א,  ג (נז ע"ב,  28)

שבי'  א,  ז (לג ע"ב, ס"ב פנחס קנ (9:196)ניסוך המיםר"ה א,  ג (נז ע"ב,  33)
47);  פד"כ ביום

השמיני ח (7:432); 
פס"ר ביום השמיני

(רב ע"ב)

שבת קג ע"ב;  תע'  ב
ע"ב;  זב'  קי ע"ב

במדבר כט,  יחונסכיהםר"ה א,  ג (נז ע"ב,  33)

במדבר כט,  לאונסכיהר"ה א,  ג (נז ע"ב,  33)

במדבר כט,  לגכמשפטםר"ה א,  ג (נז ע"ב,  33)

ת'  סוכה ג,  יחאמרה תורהר"ה א,  ג (נז ע"ב,  34)
(72:271);  ת'  ר"ה א, 

ב (40:308);  ס"ב
פנחס קנ (7:196)

ר"ה טז ע"א

ר"ה יז ע"בס"ד מ (12:81)הרי שהיור"ה א,  ג (נז ע"ב,  36)

איוב לח,  כולהמטירר"ה א,  ג (נז ע"ב,  39)

תהילים סה,  יאתלמיהר"ה א,  ג (נז ע"ב,  43)

איוב כד,  יטציה גם חוםר"ה א,  ג (נז ע"ב,  43)

דברים יא,  יבתמיד עיניר"ה א,  ג (נז ע"ב,  45)

ר"ה טז ע"במדוה להר"ה א,  ג (נז ע"ב,  46)

ת'  ערכ'  א,  טפעמים חמשהר"ה א,  ד (נז ע"ב,  47)
(32:543)

ר"ה ו ע"ב

ר"ה יט ע"בלא כברר"ה א,  ד (נז ע"ב,  49)

חלה א,  א (נז ע"ג,  14)תמן חשיןר"ה א,  ד (נז ע"ב,  50)

ר"ה כא ע"במהו בעלילר"ה א,  ה (נז ע"ב,  53)

תהילים יב,  זכסף צרוףר"ה א,  ה (נז ע"ב,  54)

ר"ה ב,  ח (נח ע"ב, מפני שהןר"ה א,  ו (נז ע"ב,  56)
37);  מג'  ב,  ז עג ע"ג, 

(19
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מ"ק ג,  א (פא ע"ד, שלח לור"ה א,  ו (נז ע"ב,  56)
(22

ר"ה כב ע"אחס ושלוםר"ה א,  ו (נז ע"ב,  59)

ר"ה כב ע"אטע'  דרביר"ה א,  ז (נז ע"ב,  61)

שמות יב,  בויאמר יי' ר"ה א,  ז (נז ע"ב,  61)

סנ'  ג,  ו (כא ע"א,  35); ת'  סנ'  ה,  ב (1:423)המשחק בקוביאר"ה א,  ט (נז ע"ג,  1)
שבו'  ז,  ד (לז ע"ד,  42)

סנ'  כה ע"ב

סנ'  ג,  ו (כא ע"א,  44); ת'  סנ'  ה,  ה (25:423)הוסיפו עליהןר"ה א,  ט (נז ע"ג,  12)
שבו'  ז,  ד (לז ע"ד,  52)

סנ'  כה ע"ב

מ'  עד'  ב,  זשנים בשםר"ה א,  ט (נז ע"ג,  14)

ת'  מכות א,  יאעד זומםר"ה א,  ט (נז ע"ג,  22)
(16:439)

סנ'  כז ע"א

בראשית כד,  כאהאיש משתאהר"ה א,  י (נז ע"ג,  26)

מ'  תר'  י,  חכל גרבר"ה א,  י (נז ע"ג,  26)

מ'  ר"ה א,  יאם צודהר"ה א,  י (נז ע"ג,  26)

ר"ה כא ע"בספ'  אמור י (ק ע"א)יכול כשםר"ה א,  י (נז ע"ג,  27)

ויקרא כג,  דאשר תקראור"ה א,  י (נז ע"ג,  28)

מג'  ב,  ז (עג ע"ג,  27)רבי שמעוןר"ה א,  י (נז ע"ג,  29)

מ'  מנ'  י,  טמצותו לקצורר"ה א,  י (נז ע"ג,  30)

מ'  מנ'  י,  גכיון שחשכהר"ה א,  י (נז ע"ג,  32)

מ'  תמיד א,  גהעמידור"ה א,  י (נז ע"ג,  35)

מ'  תמיד ז,  גזה סדרר"ה א,  י (נז ע"ג,  36)

מ'  מנ'  י,  דקצרוהור"ה א,  י (נז ע"ג,  37)

מ'  ר"ה א,  ישעל מהלךר"ה א,  י (נז ע"ג,  41)

הש'  פס'  א,  ב (כזהכין  צורכהר"ה ב,  א (נז ע"ד,  32)
ע"ג,  5)

ר"ה כב ע"אועד אחדר"ה ב,  א (נז ע"ד,  36)

כת'  ב,  ד (כו ע"ג,  11)היו שניםר"ה ב,  א (נז ע"ד,  38)

מ'  יומא ג,  א;  מ'  תמידאמר להןר"ה ב,  א (נז ע"ד,  48)
ג,  ב

יומא ג,  א (מ ע"ב,  21)מהו בורקיר"ה ב,  א (נז ע"ד,  49)

ת'  ר"ה א,  טזר'  נהוראיר"ה ב,  א (נז ע"ד,  55)
(61:309)

ר"ה כב ע"ב

ת'  ר"ה א,  טומעשה ששכרור"ה ב,  א (נז ע"ד,  60)
(52:309)

ר"ה כב ע"ב

ת'  ר"ה א,  יזלילי עיבורור"ה ב,  א (נח ע"א,  9)
(65:310);  ת'  מג'  ג, 

טו (43:357)

ר"ה כב ע"ב;  פס'  ב ע"ב

ר"ה ב,  ב (נח ע"א, 
(17

ת'  ר"ה א,  יזבהרי מכוור
(64:310)

ר"ה כג ע"ב

הש'  ר"ה כג ע"בר"ה ב,  ג (נח ע"א,  19)

ישעיה ה,  בויעזקהור"ה ב,  ג (נח ע"א,  20)
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ר"ה ב,  ד (נח ע"א, 
(21

יו"ט ה,  ה (סג ע"ב, ככלי שבא
(57

ר"ה ב,  ד (נח ע"א, 
(23

מ'  ר"ה ב,  דרבן גמליאל

ר"ה ב,  ד (נח ע"א, 
(25

מ'  שבת יט,  אכורתין עצים

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(28

ר"ה כג ע"בפיגמתה

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(29

איוב כה,  בהמשל ופחד

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(30

פד"כ ויהי ביום גמימיה
(7:5);  במ"ר יב,  ח

(מח ע"א);  דב"ר ה, 
יב (קיא ע"א);  דבר"ל, 

שופטים יב
(100:21);  שהש"ר ג, 

יא,  א (כב ע"ג,  14); 
הש'  ב"ר (ו),  יב ח (ל

ע"ד,  15)  וע'  מה' 
ת"א,  יב ,  ח (107:1); 

ק"ג,  מאן,  נו"א של
התחלת מדרש

תנחומא לבראשית,  ע' 
טז;  תנ"ו,  ויגש ו

ר"ה כג ע"ב

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(30

,  אדר"נ נו"ב,  כדר"ש בן יוחי
48-49;  מ'  ד"א, 

שלום,  ח (255:52); 
במ"ר יב,  ח (מח

ע"א);  שהש"ר ג,  יא, 
א  (כב ע"ג);  פד"כ
ויהי ביום ג (7:5); 

תנ"ו,  ויגש ו

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(32

איוב כה,  בעושה שלום

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(33

דניאל י,  ווגויתו

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(33

במ"ר יב,  ח (מחא"ר לוי
ע"א);  שהש"ר ג,  יא, 

א  (כב ע"ג);  פד"כ א, 
ג (5:7);  דב"ר ה,  יב

(קיא ע"א)דבר"ל, 
שופטים יב (23:100)

;  תנ"ב בראשית יג
(6:10)

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(35

פד"כ ו (יד ע"א); שלש מאות
מת"ה יט,  יא (168); 
ש"ר טו,  כב (ל ע"ג); 

פד"א ו,  יח

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(37

מת"ה יט,  יא (169)מה שחמה

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(42

ת'  ר"ה א,  יזנראה באשש
(73:311)

ר"ה כד ע"א

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(46

תנ"ב בא ח (47)ארבעת מיל

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(47

הש'  ר"ה כה ע"ארבי אבון

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(49

ר"ה כד ע"אאית תניי

ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(49

ת'  ר"ה א,  יזלדרומה
(63:310)
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ר"ה ב,  ה (נח ע"א, 
(51

ת'  ר"ה א,  יזזה אומ' 
(69:310)

סנ'  יח ע"גרבי שמעוןר"ה ב,  ו (נח ע"א,  56)

ויקרא כה,  יוקדשתםר"ה ב,  ו (נח ע"א,  56)

מ'  ר"ה ב,  וראש ביתר"ה ב,  ו (נח ע"א,  57)

מ'  ר"ה ב,  וראש ביתר"ה ב,  ו (נח ע"א,  59)

ת'  סנ'  ב,  ב (32:425)לעיבור השנהר"ה ב,  ו (נח ע"א,  59)

ב"ר (7:317)אילו אחדר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  1)

מד"ש י,  ארבי חייאר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  8)

שמ"א ג,  ידאם יתכפרר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  12)

ר"ה יח ע"אבזבח ובמנחה איןר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  15)

יחזקאל יג,  טוהיתה ידיר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  22)

יחזקאל יג,  טובכתבר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  23)

יחזקאל יג,  טואל אדמתר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  24)

כת'  קיב ע"אוא"ר לעזרר"ה ב,  ו (נח ע"ב,  24)

פד"כ (104);  פס"ר טוא"ר שמלאיר"ה ב,  ז (נח ע"ב,  28)
(עח ע"א)

הש'  ר"ה כ ע"ב

ר"ה כה ע"אולמה קיבלןר"ה ב,  ז (נח ע"ב,  31)

ר"ה ב,  ח (נח ע"ב, 
(32

הש'  ר"ה כה ע"אאצל מי

ר"ה ב,  ח (נח ע"ב, 
(36

ת'  ר"ה ב,  א (1:312)שאם קידשוהו

ר"ה ב,  ח (נח ע"ב, 
(37

ר"ה נז ע"ב,  מג'  עגמעשה ששעברו
ע"ג

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(39

ת'  ר"ה א,  יחכתיב
(78:311)

ק"ר א,  ד,  ד (ב ע"ג, 
21);  מד"ש טו,  ב, 

(18:91)

ר"ה כה ע"א

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(39

שמ"א יב,  ויי'  אשר

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(40

שמ"א יב,  יאוישלח יי' 

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(43

ר"ה כה ע"בעמד רבן

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(46

תה'  קמד,  ידאלופינו

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(46

ר"ר א,  ו (131:26); ר'  יוחנן
דב"ר א,  י (צח ע"ב)

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(47

תה'  קמד,  ידאין פרץ

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(50

ב"ר (39);  פד"כ הרבי שילה
(79);  פס"ר טו (סו

ע"א);  מת"ה קד,  טז
(444)

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(51

תהילים קד,  יטעשה ירח

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(52

במדבר לג,  גויסעו מרעמסס
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ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(54

בראשית א,  ידוהיו

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(54

בראשית א,  הויהי ערב

ר"ה ב,  ט (נח ע"ב, 
(55

שמות יב,  בהחדש

הש'  ר"ה כה ע"בכיני מתניתאר"ה ג,  א (נח ע"ג,  32)

ר"ה כ ע"אמעמעמין עלר"ה ג,  א (נח ע"ג,  34)

מ'  ר"ה ג, אראוהור"ה ג,  א (נח ע"ג,  37)

ספרא ק ע"איכול אםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  39)

ספרא ק ע"איכול כשםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  42)

שמות יב,  בהחדשר"ה ג,  א (נח ע"ג,  43)

ת'  ר"ה  ב,  ביכול אםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  44)
(48:316)

ויקרא כג,  ע"אאותםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  45)

שבי'  לט ע"ב;  נד'  מרבי אומרר"ה ג,  א (נח ע"ג,  48)
ע"א;  סנ'  יח ע"ד

ר"ה יט ע"ב

מ'  שק'  ד,  האם באר"ה ג,  א (נח ע"ג,  49)

ת'  ר"ה ב,  יאוכשקידשור"ה ג,  א (נח ע"ג,  51)
(48:316)

שבי'  לט ע"ב;  ר"ה ד, 
ו (נט ע"ג,  8);  נד'  מ

ע"א;  סנ'  יח ע"ד

ר"ה לב ע"א

ת'  ר"ה ב,  א (3:312); קידשוהו קודםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  56)
ספרא ק ע"א

ויקרא כג,  דאותםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  57)

ויקרא כג,  באותםר"ה ג,  א (נח ע"ג,  57)

סנ'  יא ע"אספרא צט ע"דומניין שמעבריןר"ה ג,  א (נח ע"ג,  58)

ויקרא כג,  בבני ישראלר"ה ג,  א (נח ע"ג,  59)

תוס'  ר"ה ב,  אקידשוהו ואח"כר"ה ג,  א (נח ע"ג,  61)
(1:312);  ספרא ק ע"א

סוטה כג ע"בבית דיןר"ה ג,  א (נח ע"ג,  64)

דברים כא,  זועינינו לאר"ה ג,  א (נח ע"ד,  1)

סנ'  יח ע"גובית דיןר"ה ג,  א (נח ע"ד,  1)

גט'  נ ע"גקרא עררר"ה ג,  א (נח ע"ד,  10)

כת'  כא ע"אואני אומרר"ה ג,  א (נח ע"ד,  12)

יהושע ו,  הוהיה במשוךר"ה ג,  ב (נח ע"ד,  17)

הש'  ר"ה כו ע"אשבת ד ע"דטעמאר"ה ג,  ב (נח ע"ד,  17)

ו"ר תצ;  ו"ר תרכ"ו; תהילים סט,  לבותיטב ליי' ר"ה ג,  ב (נח ע"ד,  17)
יומא מד ע"ב

ר"ה כו ע"אורבנן כלר"ה ג,  ב (נח ע"ד,  18)

ר"ה כו ע"ארבי לויר"ה ג,  ב (נח ע"ד,  20)

ר"ה כז ע"בת'  ר"ה ב,  ד (11:313)ציפהו זהבר"ה ג,  ג (נח ע"ד,  22)

ר"ה כז ע"א;  כז ע"בת'  ר"ה ב,  ד (11:313)ציפהו מקוםר"ה ג,  ג (נח ע"ד,  23)
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הש'  ר"ה כז ע"אר"ה נט ע"גרבי יוסהר"ה ג,  ג (נח ע"ד,  24)

ר"ה כז ע"אולא שמיער"ה ג,  ד (נח ע"ד,  29)

ר"ה לב ע"אבמדבר י,  יאני יי' ר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  36)

ויקרא כג,  כדזכרוןר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  36)

ספרא קא ע"דאילו הזכרונותר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  36)

ויקרא כג,  כדתרועהר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  37)

ויקרא כה,  טוהעברת שופרר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  38)

ר"ה לג ע"בספרא קא ע"דמניין שהיאר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  41)

ויקרא כה,  טוהעברת שופרר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  42)

ויקרא כה,  טתעבירו שופרר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  42)

ויקרא כה,  טוהעברת שופרר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  43)

ר"ה לד ע"אמניין שהןר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  46)

במדבר כט,  איום תרועהר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  47)

ויקרא כג,  כדזכרון תרועהר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  47)

ויקרא כה,  טשופר תרועהר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  47)

ר"ה לד ע"אס"ב עג (68)רבי ישמעאלר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  48)

במדבר י,  הותקעתם תרועהר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  48)

במדבר י,  ותרועה שניתר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  48)

במדבר י,  ותרועה יתקעור"ה ג,  ה (נח ע"ד,  49)

במדבר י,  זובהקהילר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  49)

ויקרא כה,  ייובלר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  50)

ספרא קז ע"אאף על פיר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  50)

ויקרא כה,  יהיאר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  51)

שמות ו,  יגוידבר יי' ר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  58)

איכ"ר א,  ג (62)ואתייא כהיאר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  59)

ירמיה לד,  ידמקץ שבער"ה ג,  ה (נח ע"ד,  60)

משלי לא,  ידהית'  כאניו' ר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  61)

הש'  תע'  ח ע"בתע'  סו ע"בשמע להר"ה ג,  ה (נח ע"ד,  64)

דניאל י,  יבויאמר אליר"ה ג,  ה (נט ע"א,  1)

ת'  ר"ה ב,  ג (9:313)כדי ליתןר"ה ג,  ה (נט ע"א,  3)

מ'  ר"ה ג,  ושופר שנסדקר"ה ג,  ו (נט ע"א,  4)

מ'  ר"ה ג,  ודיבק שבריר"ה ג,  ו (נט ע"א,  5)

מ'  ר"ה ג,  וניקב וסתמור"ה ג,  ו (נט ע"א,  5)

ר"ה כז ע"בת'  ר"ה ב,  ד (12:313)ניקב וסתמור"ה ג,  ו (נט ע"א,  6)

ת'  ר"ה ב,  ד (10:313)אבל אםר"ה ג,  ו (נט ע"א,  9)
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ר"ה כז ע"אנתן שופרר"ה ג,  ז (נט ע"א,  14)

ר"ה כז ע"אהפכור"ה ג,  ז (נט ע"א,  15)

הש'  ת'  ר"ה ב,  דגרדור"ה ג,  ז (נט ע"א,  15)
(10:313)

ר"ה כז ע"א

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(20

חבקוק ג,  יאשמש ירח

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(20

חבקוק ג,  ינתן תהום

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(21

פד"כ 255;  איכ"ר 3שמואל אמר

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(21

דניאל ח,  יבוצבא תינתן

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(22

דניאל ח,  יבותשלך אמת

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(23

דניאל ח,  יבותשלך אמת

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(24

משלי כג,  כגאמת קנה

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(25

הושע ח,  גזנח ישראל

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(26

ב"ר צח,  יב (1262); ואין טוב
ב"ר צט,  י (1282); 

פד"כ טו (255); 
איכ"ר פת'  ב (3); 

מד"מ כב,  א (90); 
תנ"ו ויחי יא (154)

ר"ה ג,  ח (נט ע"א, 
(26

משלי ד,  בכי לקח

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(27

ב"ר 280רבי יסא

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(28

בר'  ו,  ידתיבת עצי

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(29

במדבר י,  בשתי חצוצרות

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(29

יהושע ה,  בחרבות צורי' 

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(29

במדבר כא,  חשרף

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(30

במדבר כא,  טויעש משה

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(30

יומא פג ע"בב"ר 409מיכן היה

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(32

דברים לב,  ככי דור

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(32

במ"ר יט,  כגרבי לוי

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(33

במדבר כא,  חכל הנשוך

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(34

במדבר כא,  חוראה

ר"ה ג,  ט (נט ע"א, 
(34

במדבר כא,  טוהביט

בר'  ו ע"ב;  סוכה נגת'  בר'  ה,  יז (35:27)אבל אמרור"ה ג,  י (נט ע"א,  37)
ע"ד

בר'  כ ע"ב;  סוכה לח ע"א
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מ'  סוכה ג,  ימי שהיהר"ה ג,  י (נט ע"א,  40)

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(21

פד"כ 345;  ו"ר תרפד; רבי אבא
פס"ר מ (קסז ע"ב)

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(22

מ'  ר"ה ד,  ביום טוב

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(25

ר"ה כט ע"בכתוב אחד

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(26

במדבר כט,  איום תרועה

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(26

ויקרא כג,  כדזכרון תרועה

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(28

סנ'  כ ע"ב (24)ר'  זעורה

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(29

במדבר כט,  איום תרועה

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(30

ויקרא כג,  כדזכרון תרועה

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(32

ויקרא כג,  כדבאחד לחדש

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(33

ויקרא כג,  כהוהקרבתם

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(34

ויקרא כה,  טוהעברת שופר

ר"ה ד,  א (נט ע"ב, 
(37

ויקרא כה,  טתעבירו שופר

ר"ה ד,  ב (נט ע"ב, 
(38

ת'  ר"ה ב,  חכל הדרכים
(32:315)

ר"ה ד,  ב (נט ע"ב, 
(39

ר"ה ל ע"ארואה ואינ' 

ר"ה ד,  ב (נט ע"ב, 
(46

ר"ה ל ע"איצאו בית

ר"ה ד,  ב (נט ע"ב, 
(47

הש'  פס'  לז ע"ב (59)ר'  יוסה

סוכה נד ע"אכתיבר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  48)

ויקרא כג,  מושמחתםר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  48)

ספרא קב ע"דבשמחת השלמיםר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  49)

ויקרא כג,  חוהקרבתםר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  54)

ויקרא כג,  מושמחתםר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  55)

ויקרא כג,  מולקחתםר"ה ד,  ג (נט ע"ב,  56)

ר"ה ד,  ד (נט ע"ב, 
(64

אדר"נ נו"א א (5)שירו של

ר"ה ד,  ד (נט ע"ב, 
(64

תהילים פא,  בהרנינו לאלהי

ר"ה ד,  ד (נט ע"ב, 
(64

ר"ה ל ע"בובראש השנה

תהילים פא,  זהסירותיר"ה ד,  ד (נט ע"ג,  1)

תהילים פא,  בהרנינו לאלהיםר"ה ד,  ד (נט ע"ג,  2)

תהילים פא,  זהסירותיר"ה ד,  ד (נט ע"ג,  2)
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תהילים פא,  בהרנינו לאלהיםר"ה ד,  ד (נט ע"ג,  3)

תע'  סח ע"בא"ר חייהר"ה ד,  ד (נט ע"ג,  4)

ר"ה לא ע"בכיני מתניתאר"ה ד,  ה (נט ע"ג,  6)

הש'  ת'  ר"ה ב,  יאביהודה נהגור"ה ד,  ו (נט ע"ג,  7)
(44:316)

פס'  ל ע"ד;  פס'  לז ע"ד

ת'  ר"ה ב,  יאוכשקידשור"ה ד,  ו (נט ע"ג,  8)
(48:316)

שבי'  לט ע"ב;  ר"ה נח
ע"ג;  נד'  מ ע"א;  סנ' 

יח ע"ד

ר"ה לב ע"א

ת'  ר"ה ב,  יארשב"גר"ה ד,  ו (נט ע"ג,  13)
(45:316)

ר"ה לב ע"אמד"ש יט,  ו (104)כנגד עשרהר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  23)

תהילים קנ,  א-והללויה הללור"ה ד,  ז (נט ע"ג,  23)

ישעיה א,  טז-יזרחצו הזכור"ה ד,  ז (נט ע"ג,  25)

ישעיה א,  יחלכו נאר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  26)

ר"ה לב ע"אהוינן סבריןר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  27)

תהילים מז,  זזמרו אלהיםר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  29)

תהילים מז,  טמלך אלהיםר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  32)

תהילים כד,  ז-חשאו שעריםר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  32)

ר"ה לב ע"אאלוהות עוליןר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  36)

ירמיה מד,  כאאותם זכרר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  38)

יחזקאל כ,  לגחי אניר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  38)

ירמיה ד,  יטכי קולר"ה ד,  ז (נט ע"ג,  39)

ר"ה לב ע"במפני מעשהר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  42)

ישעיה נח,  בואותי יוםר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  46)

פס"ר מ (קסח ע"א); רבי יהושער"ה ד,  ח (נט ע"ג,  46)
מת"ה יז,  ו (130)

תהילים יז,  אשמעה יי' ר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  47)

תהילים יז,  במלפניךר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  49)

במדבר כט,  א-ביום תרועהר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  50)

ו"ר תרפור'  לעזרר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  51)

במדבר כח,  יטוהקרבתםר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  51)

במדבר כט,  בועשיתםר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  52)

שהש"ר,  ד,  ד,  ב (כדרבי משרשיאר"ה ד,  ח (נט ע"ג,  53)
ע"א,  9);  ו"ר כט,  יב

(תרפו: 2)

ר"ה לג ע"אמתניתא בגדולר"ה ד,  ט (נט ע"ג,  57)

ת'  ר"ה ב,  טזמתלמדיןר"ה ד,  ט (נט ע"ג,  58)
(87:320)

הש'  ת'  ר"ה ב,  טואמרן בנפיחהר"ה ד,  י (נט ע"ג,  59)
(85:320)

מ'  ר"ה ד,  יסדר תקיעותר"ה ד,  י (נט ע"ג,  60)
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ר"ה נח ע"דוהיידאר"ה ד,  י (נט ע"ג,  64)

מ'  ר"ה ד,  יתקע בראשונהר"ה ד,  י (נט ע"ג,  64)

ר"ה לד ע"בבמקום אחדר"ה ד,  י (נט ע"ד,  3)

ר"ה לד ע"בהלכה כרבןר"ה ד,  י (נט ע"ד,  14)
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