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בבלימקבילותספ'  תנאיםמקראתח'  ציטוטמקום בירו'

במדבר לה, כטוהיו אלהסנ' א, א (יח ע"א, 20)

סנ' ג ע"במדרשב"י 204ומנין לדיניסנ' א, א (יח ע"א, 22)

שמות כב, זונקרב בעלסנ' א, א (יח ע"א, 23)

שמות כב, חעד האלהיםסנ' א, א (יח ע"א, 23)

שמות כב, חאשר ירשיעוןסנ' א, א (יח ע"א, 23)

הש' שמות כג, במטיםסנ' א, א (יח ע"א, 30)

הש' דברים יז, ועדיםסנ' א, א (יח ע"א, 31)

סנ' ב ע"בלא הןסנ' א, א (יח ע"א, 32)

שמות כא, אואלה המשפטיםסנ' א, א (יח ע"א, 32)

דברים יט, יזועמדו שניסנ' א, א (יח ע"א, 38)

שבת טו ע"אסנ' כד ע"ב (45)קודם לארבעיםסנ' א, א (יח ע"א, 39)

כת' כב ע"א; סנ' ג ע"א; סנבר' יא ע"אשמואלסנ' א, א (יח ע"א, 41)

סנ' ב ע"ב; סנ' ו ע"א; סנ' בר' יא ע"אאפי' שני'סנ' א, א (יח ע"א, 42)

מ' בכ' ד, ד; מד"ת יט,היה דןסנ' א, א (יח ע"א, 42)
יז

ב"ק ק ע"א; ב"ק קיז ע"ב; גט' מז ע"א

מ' אבות ד, חאל תהיסנ' א, א (יח ע"א, 49)

מל"א כב, יטוכל צבאסנ' א, א (יח ע"א, 50)

ש"ר ד, ד, ג (147:6);מימינו ומשמאלוסנ' א, א (יח ע"א, 51)
שהש"ר א, ט, א (י

ע"ג, 11); תנ"ב וירא
כא (מט ע"א, 9);

שמות יד (ה ע"א, 1);
משפטים ו (מב ע"ב,

(15

דניאל י, כאאבל אגידסנ' א, א (יח ע"א, 52)

דניאל י, אואמת הדברסנ' א, א (יח ע"א, 54)
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בר' ט, ז <ה?> (ידרבי לעזרסנ' א, א (יח ע"א, 55)
ע"ב, 35); ב"ר נא, ב

(4:533) ע' שם נה
(587:6); ו"ר כד, ב

(תקנב:1); ש"ר יב, ד
(כג ע"ד, 27); ש"ר

שנאן, ד, ג (148:50);
ו"ר כד, ב (תקנב:1);

במ"ר ג, ד (ט ע"א,
1); שהש"ר א, ט (י
ע"ג, 17); פס"ר מב

(קע"ה ע"ב, 16); שם,
שם (קעז ע"א, 13);

תנ"ב וירא לד
(5:106); תנ"ב בא יז
(10:51); תנ"ו וארא

טז; תנ"ב וירא יט
(96); תנ"ב וארא כא

(36)

מל"א כב, כגויי' דברסנ' א, א (יח ע"א, 56)

יומא סט ע"בב"ר 971 וש"נמהו חותמוסנ' א, א (יח ע"א, 56)

בר' א, ה, ג ע"ג;מהו אמתסנ' א, א (יח ע"א, 57)
שמ"ר שנאן ד, דג

(148: 49); ו"ר ו, ו
(קמה:2); שם, כו א
(תקפח:4); שהש"ר

א, ט, א (י ע"ג, 20);
פד"כ ד, ב (55:9);

פ"ר, יד (נז ע"ב, 4);
תנ"ב חקת ה (נב

ע"ב, 9); הש' ב"ר פא
א (971:2); אדר"ן,

נו"א לד 103; שמ"ר,
טו, י  (כז ע"ג, 6)

שהש"ר א, ט, א  (יאלף רישיהסנ' א, א (יח ע"א, 58)
ע"ג, 24);  ב"ר, פא א
(971:3); דב"ר, א, י

(צח ע"א, 12)

שהש"ר, שםישעיה מד, ואניסנ' א, א (יח ע"א, 58)

ישעיה מא, דואת אחרוניםסנ' א, א (יח ע"א, 59)

סנ' ה ע"אמומחה שכפףסנ' א, א (יח ע"א, 62(

מ' אבות ד, חאל תהאסנ' א, א (יח ע"א, 63)

הש' ת' סנ' ה, אאבל אםסנ' א, א (יח ע"ב, 1)

סנ' לו ע"את' סנ' ז, באב ובנוסנ' א, א (יח ע"ב, 2)

מ' בכ' ד, והנוטל שכרוסנ' א, א (יח ע"ב, 5)

ת' בכ' ג, חהחשוד ליטולסנ' א, א (יח ע"ב, 5)

ת' בכ' ג, חנותנים לדייןסנ' א, א (יח ע"ב, 8)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, ברבי אליעזרסנ' א, א (יח ע"ב, 10)

תהלים י, גובוצע ברךסנ' א, א (יח ע"ב, 12)

שמ"ר ה, י (29); תנ"ואבל אהרןסנ' א, א (יח ע"ב, 12)
שמות כח (182);

תנ"ב שמות כה (12)
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מלאכי ב, ובשלום ובמישורסנ' א, א (יח ע"ב, 13)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, ברבי ליעזרסנ' א, א (יח ע"ב, 13)

תהלים י, גובוצע ברךסנ' א, א (יח ע"ב, 14)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, גרבי מאירסנ' א, א (יח ע"ב, 16)

בראשית לז, כומה בצעסנ' א, א (יח ע"ב, 16)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, גרבי יהושעסנ' א, א (יח ע"ב, 17)

זכריה ח, טזאמת ומשפטסנ' א, א (יח ע"ב, 17)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, דדן את הדיןסנ' א, א (יח ע"ב, 19)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, הצדק' עםסנ' א, א (יח ע"ב, 21)

הש' דברים א, יזמשפט משפטסנ' א, א (יח ע"ב, 22)

סנ' ו ע"בתנ"ו משפטים ו (260)ת' סנ' א, ורבי שמעוןסנ' א, א (יח ע"ב, 23)

משלי יז, ידפוטר מיםסנ' א, א (יח ע"ב, 27)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, זרבי יהודהסנ' א, א (יח ע"ב, 29)

דברים א, יזלא תגורוסנ' א, א (יח ע"ב, 32)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, חרבי יהושעסנ' א, א (יח ע"ב, 32)

דברים א, יזלא תגורוסנ' א, א (יח ע"ב, 34)

סנ' ו ע"בת' סנ' א, טויהו הדייניןסנ' א, א (יח ע"ב, 34)

דברים יט, יזועמדו שניסנ' א, א (יח ע"ב, 36)

תהלים פב, אנצב בעדתסנ' א, א (יח ע"ב, 37)

דה"ב יט, וראו מהסנ' א, א (יח ע"ב, 38)

סנ' ה ע"בת' סנ' א, טרבן שמעוןסנ' א, א (יח ע"ב, 41)

כת' כח ע"גרבי מנאסנ' א, א (יח ע"ב, 43)

כת' כח ע"ג (35)דרבי מנאסנ' א, א (יח ע"ב, 50)

סנ' יט ע"ברבי אבהוסנ' א, א (יח ע"ב, 51)

סנ' י ע"בשמע כולהוןסנ' א, ב (יח ע"ב, 55)

במדבר ה, כדיברכךסנ' א, ב (יח ע"ב, 55)

במדבר ה, כהיארסנ' א, ב (יח ע"ב, 56)

במדבר ה, כוישאסנ' א, ב (יח ע"ב, 57)

הש' שהש"ר ג, ז-חריב"ל שמע כולהוןסנ' א, ב (יח ע"ב, 58)
<ו>, ג (כא ע"ב, 9);

במ"ר, יא, ג (מב ע"ד,
(14

סנ' י ע"ב

מל"ב כה, יחויקח רבסנ' א, ב (יח ע"ב, 58)

מל"ב כה, יטוחמשהסנ' א, ב (יח ע"ב, 59)

ירמיה נב, כהושבעה אנשיםסנ' א, ב (יח ע"ב, 60)
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ירמיה נב, כדויקח שרסנ' א, ב (יח ע"ב, 61)

ירמיה נב, כהושבעה אנשי'סנ' א, ב (יח ע"ב, 62)

ירמיה נב, כהוששים אישסנ' א, ב (יח ע"ב, 62)

ירמיה נב, כהומן העירסנ' א, ב (יח ע"ב, 63)

מל"ב כה, יחויקח רבסנ' א, ב (יח ע"ב, 64)

ירמיה נב, כהושבעה מרואיסנ' א, ב (יח ע"ב, 64)

הש' שהש"ר ג, ז-חולמה קוראהו סריססנ' א, ב (יח ע"ג, 1)
<ו>, א (כא ע"ב, 11);

ב"ר (ו) ע, ח (קלז
ע"ד, 11; הש' מה'

ת"א 807-808); הש'
במ"ר, יא, ג (מב ע"ד,

(16

מל"ב כה, יטחמשהסנ' א, ב (יח ע"ג, 2)

ירמיה נב, כהשבעהסנ' א, ב (יח ע"ג, 3)

ב"ר, צט, י (1259:2);הש' מ' סנ' ד, ג; ה, השני סופרי דייניםסנ' א, ב (יח ע"ג, 3)
ו"ר ל, יא (תשט:4);

במ"ר, שם (19);
שהש"ר, שם (13);

פדר"כ כז, ט
(415:10)

סנ' י ע"בלית כאןסנ' א, ב (יח ע"ג, 3)

מג' עה ע"בשמואל אמרסנ' א, ב (יח ע"ג, 4)

סנ' יא ע"אמעשה ברבןסנ' א, ב (יח ע"ג, 10(

ר"ה נח ע"ג; סוטה כגסנהדרין שראוסנ' א, ב (יח ע"ג, 15)
ע"ב

ב"ק צ ע"ב

ר"ה ח ע"ב; ר"ה כד ע"א; ר"ה נח ע"ארבי שמעוןסנ' א, ב (יח ע"ג, 23)

ויקרא כה, יוקדשתם אתסנ' א, ב (יח ע"ג, 23)

מ' ר"ה ב, זראש בית הדיןסנ' א, ב (יח ע"ג, 24)

ת' סנ' ב, ב (32:425)לעיבור החודשסנ' א, ב (יח ע"ג, 26)

הש' ב"ר 7:313אילו אחדסנ' א, ב (יח ע"ג, 31)

הש' סנ' א, ב (יח ע"ג,מרה דשמעתאסנ' א, ב (יח ע"ג, 38)
(33

מד"ש י, א (76)רבי חייהסנ' א, ב (יח ע"ג, 39)

הש' ר"ה יח ע"אשמ"א ג, ידאם יתכפרסנ' א, ב (יח ע"ג, 41)

סנ' יח ע"במעשה ועיברוסנ' א, ב (יח ע"ג, 45(

הור' מה ע"דרבי זעיראסנ' א, ב (יח ע"ג, 49)

יחזקאל יג, טוהיתה ידיסנ' א, ב (יח ע"ג, 51)

הש' סנ' א, ב (יח ע"ג,סימנאסנ' א, ב (יח ע"ג, 59)
(29

יהושע יט, מדאלתקאסנ' א, ב (יח ע"ג, 61)
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יהושע טו, כטבעלה ועייםסנ' א, ב (יח ע"ג, 61)

הש' פס' לב ע"א (63)גסי רוחסנ' א, ב (יח ע"ג, 64)

סנ' יא ע"בעל שלשהסנ' א, ב (יח ע"ד, 1)

סנ' יא ע"אאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 8)

ת' סנ' ב, ו; הש' מת"נרבי יודןסנ' א, ב (יח ע"ד, 11)
176

סנ' יא ע"במע"ש נו ע"ג

הש' מג' עא ע"אושפר מילתאסנ' א, ב (יח ע"ד, 18)

סנ' יב ע"בת' סנ' ב, זאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 19)

ת' סנ' ב, חאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 23)

פאה יח ע"ד; נד' לטת' סנ' ב, טאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 24)
ע"ד

סנ' יב ע"א

ת' שבי' ד, טזעד שלאסנ' א, ב (יח ע"ד, 26)
(51:183)

סנ' יב ע"אמל"ב ד, מבואיש באסנ' א, ב (יח ע"ד, 28)

סנ' יב ע"אפס' לו ע"ג וש"נת' סנ' ב, יאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 31)

ת' פס' ח, ד (16:184)שכן מצינוסנ' א, ב (יח ע"ד, 31)

דה"ב ל, יחכי מרביתסנ' א, ב (יח ע"ד, 32)

דה"ב ל, יחכי אכלוסנ' א, ב (יח ע"ד, 37)

סוטה כב ע"ב וש"נרבי סימוןסנ' א, ב (יח ע"ד, 38)

דה"ב ל, יטכל לבבוסנ' א, ב (יח ע"ד, 39)

דה"ב כט, יזויחילו בא'סנ' א, ב (יח ע"ד, 43)

בר' י ע"ב; פס' נו ע"אפס' לו ע"ג; נד' מ ע"אמ' פס' ד, טששה דבריםסנ' א, ב (יח ע"ד, 46)

סנ' יב ע"אאין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 49)

ר"ה נח ע"ג וש"נרבי אומרסנ' א, ב (יח ע"ד, 51)

מ' שק' ד, האם באסנ' א, ב (יח ע"ד, 51)

הש' ת' שק' ב, זהחדש בזמנוסנ' א, ב (יח ע"ד, 51)
(34:208)

מ' שבי' י, באם היהסנ' א, ב (יח ע"ד, 52)

ר"ה נט ע"ג וש"נ;ת' ר"ה ב, יאוכשקידשוסנ' א, ב (יח ע"ד, 53)
שבי' לח ע"ב

ויקרא כג, באותםסנ' א, ב (יח ע"ד, 60)

ויקרא כג, בבני ישר'סנ' א, ב (יח ע"ד, 62)

נד' ו, יג (מ ע"א, 24)רבי שמואלסנ' א, ב (יח ע"ד, 63)

סנ' יא ע"באין מעבריןסנ' א, ב (יח ע"ד, 63)

בר' סג ע"אנד' ו, יג (מ ע"א, 31)חנניה בן אחיסנ' א, ב (יט ע"א, 7)

ויקרא כג, באלה מועדיסנ' א, ב (יט ע"א, 11)

ישעיה ב, גכי מציוןסנ' א, ב (יט ע"א, 13)
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ירמיה כט, אואל יתרסנ' א, ב (יט ע"א, 18)

מל"ב כד, טזהחרשסנ' א, ב (יט ע"א, 19)

הש' גט' פח ע"אואת מרסנ' א, ב (יט ע"א, 20)

הש' ספרי דב' שכארבי ברכיהסנ' א, ב (יט ע"א, 20)
(370:10); מת"ד, לב,
כה (8:198); ס"ע כה

נד' ו, יג (מ ע"א, 44);
ב"ר, מא א (3:404);

ו"ר, יא, ז (רלג:2);
שהש"ר ח, יא, א,

(מא ע"א, 9); ר"ר א,
ז (190:26); אס"ר,
פת' יא (ב ע"ג, 31);
הש' משנת ר"א, יג

260; תנ"ו נח ג (32)

הש'  גיטין, פח ע"א; סנהדרין

כת' כה ע"ברבי אביןסנ' א, ב (יט ע"א, 26)

תהילים נז, גאקראסנ' א, ב (יט ע"א, 26)

סוטה כג ע"גסמיכת הזקניםסנ' א, ב (יט ע"א, 28)

ספ' יט' ע"במה טעמיהסנ' א, ב (יט ע"א, 29)

ויקרא יד, טווסמכוסנ' א, ב (יט ע"א, 29)

סנ' יג ע"בויקרא יד, טווסמכוסנ' א, ב (יט ע"א, 30)

ויקרא יד, טוזקניסנ' א, ב (יט ע"א, 30)

ס"ד רה (241)מה טעמיהסנ' א, ב (יט ע"א, 31)

דברים כא, בזקניךסנ' א, ב (יט ע"א, 32)

דברים כא, בושפטיךסנ' א, ב (יט ע"א, 32)

סנ' יד ע"אדברים כא, בזקיניךסנ' א, ב (יט ע"א, 33)

דברים כא, בויצאוסנ' א, ב (יט ע"א, 35)

ויקרא יד, טווסמכוסנ' א, ב (יט ע"א, 36)

הש' סוטה מה ע"אזה מלךסנ' א, ב (יט ע"א, 40)

הש' מ"ק פב ע"א; יב'ת' יב' יב, טו (64:44)בראשונהסנ' א, ב (יט ע"א, 48)
יג ע"א

יב' לט ע"ב

מ"ק פב ע"א וש"נדקרבת לקדמנאסנ' א, ב (יט ע"א, 49)

דברים כה, טככה יעשהסנ' א, ב (יט ע"א, 51)

יב' קז ע"בה"ש מ"ק פב ע"את' יב' יג, א (1:45)בראשונהסנ' א, ב (יט ע"א, 51)

מע"ש נד ע"דרבי יוחנןסנ' א, ב (יט ע"א, 53)

ת' סנ' א, בההקדישו'סנ' א, ב (יט ע"א, 64)

מג' עה ע"בנישמעינהסנ' א, ב (יט ע"ב, 1)

כת' ק ע"בהעבדים והשטרותסנ' א, ב (יט ע"ב, 6)

מג' עה ע"ב; כת' לדרבי יודןסנ' א, ב (יט ע"ב, 6)
ע"ג

מ' מג' ד, גבקרקעותסנ' א, ב (יט ע"ב, 9)

סנ' יח ע"ברבי אבהוסנ' א, ב (יט ע"ב, 13)
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שמות כא, כטהשור יסקלסנ' א, ב (יט ע"ב, 16)

סנ' טו ע"אמדר"י 285כמיתתסנ' א, ב (יט ע"ב, 18)

סנ' טו ע"באמר רביסנ' א, ג (יט ע"ב, 21)

סנ' טז ע"אנאמר כאןסנ' א, ג (יט ע"ב, 23)

דברים יז, יבזדוןסנ' א, ג (יט ע"ב, 23)

דברים יח, כבזדוןסנ' א, ג (יט ע"ב, 23)

דברים יג, ודיברסנ' א, ג (יט ע"ב, 25)

דברים יח, כבאשר ידברסנ' א, ג (יט ע"ב, 26)

שבו' לג ע"דרבי יהודהסנ' א, ג (יט ע"ב, 28)

שמ"ב כד, יטויעל דודסנ' א, ג (יט ע"ב, 29)

דה"ב ג, אויחל שלמהסנ' א, ג (יט ע"ב, 29)

דה"ב ג, אלדוד אביהוסנ' א, ג (יט ע"ב, 30)

דברים לב, זשאל אביךסנ' א, ג (יט ע"ב, 30)

שבו' טו ע"בהש' נחמיה יב, כזהשירסנ' א, ג (יט ע"ב, 31)

נחמיה יב, לבוילך אחריהםסנ' א, ג (יט ע"ב, 31)

הש' נחמיה יב, כזתודותסנ' א, ג (יט ע"ב, 32)

נחמיה יב, לאואעמידהסנ' א, ג (יט ע"ב, 32)

סנ' טז ע"במייתי להסנ' א, ג (יט ע"ב, 34)

שמות כה, טככל אשרסנ' א, ג (יט ע"ב, 34)

במדבר יא, טזאספה ליסנ' א, ג (יט ע"ב, 36)

דברים לב, זשאל אביךסנ' א, ג (יט ע"ב, 37)

נחמיה יב, לבוילך אחריהםסנ' א, ג (יט ע"ב, 37)

נחמיה יב, לאואעמידהסנ' א, ג (יט ע"ב, 38)

שבו' טו ע"בכיצד היוסנ' א, ג (יט ע"ב, 40)

נחמיה יב, לחוהתודהסנ' א, ג (יט ע"ב, 41)

במדבר כב, הוהוא יושבסנ' א, ג (יט ע"ב, 42)

ויקרא ה, חומלק אתסנ' א, ג (יט ע"ב, 43)

מ' שבו' ב, בהפנימיתסנ' א, ג (יט ע"ב, 45)

הש' ויקרא כג, יזבשתי הלחםסנ' א, ג (יט ע"ב, 51)

שבו' טז ע"את' סנ' ג, ד (20:418)אבא שאולסנ' א, ג (יט ע"ב, 55)

סנ' טז ע"בתלמוד לומרסנ' א, ג (יט ע"ב, 61)

דברים טז, יחלשבטיךסנ' א, ג (יט ע"ב, 61)

סנ' טז ע"ברבי יוחנןסנ' א, ג (יט ע"ב, 62)
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בר' יא ע"ג; מג' עהרבי באסנ' א, ד (יט ע"ג, 2)
ע"ב; ב"ר צא, ג

(1110); תנ"ו מקץ ו
(128)

בר' כא ע"ב; מג' כג ע"ב; מג

תהלים פב, אעדהסנ' א, ד (יט ע"ג, 3)

במדבר יד, כזעד מתיסנ' א, ד (יט ע"ג, 3)

ויקרא כב, לבתוךסנ' א, ד (יט ע"ג, 4)

בראשית מב, התוךסנ' א, ד (יט ע"ג, 4)

ויקרא כב, לבבני ישראלסנ' א, ד (יט ע"ג, 6)

בראשית מב, הבני ישראלסנ' א, ד (יט ע"ג, 6)

ת' סנ' ז, א (1:425)רבן שמעוןסנ' א, ד (יט ע"ג, 8)

סנ' פח ע"בת' חג' ב, ט (44:383)רבי יוסיסנ' א, ד (יט ע"ג, 10)

דברים יז, ימן המקוםסנ' א, ד (יט ע"ג, 19)

ת' חג' ב, ט (52:383)סנהדריןסנ' א, ד (יט ע"ג, 20)

סוטה מה ע"א; סנ' לז ע"אפס"ר י (לה ע"א)צרך אחדסנ' א, ד (יט ע"ג, 21)

הש' בר' ז ע"ד (43)חכם עניוסנ' א, ד (יט ע"ג, 28)

סנ' כח ע"ד; תנ"וכמה הןסנ' א, ד (יט ע"ג, 33)
משפטים ו (260)

סנ' יח ע"א

הש' סנ' יז ע"במה טעמ'סנ' א, ד (יט ע"ג, 36)

סנ' יז ע"אדבר תקנהסנ' א, ד (יט ע"ג, 38)

במדבר ג, מפקודסנ' א, ד (יט ע"ג, 39)

במ"ר ד, י (יא ע"ד)רבי יהודהסנ' א, ד (יט ע"ג, 43)

בכ' ה ע"אבמ"ר ד, ט (יא ע"ד)אנטונינוס הגמוןסנ' א, ד (יט ע"ג, 51)

סנ' יז ע"אבמ"ר טו, יט (סז ע"ב)כיוצא בוסנ' א, ד (יט ע"ג, 52)

במדבר יא, טזויאמרסנ' א, ד (יט ע"ג, 53)

בכ' ה ע"אשאל אטיגנססנ' א, ד (יט ע"ד, 1)

שמות לח, כובקע לגולגולתסנ' א, ד (יט ע"ד, 2)

שמות לח, כטונחושתסנ' א, ד (יט ע"ד, 4)

שמות לח, כחואת האלףסנ' א, ד (יט ע"ד, 7)

יחזקאל מה, יבוהשקל עשריםסנ' א, ד (יט ע"ד, 9)

סנ' יח ע"בת' סנ' ב, טו (6:418)אין מלךסנ' ב, א (יט ע"ד, 52)

הור' מז ע"דר' לעז'סנ' ב, א (יט ע"ד, 56)

ויקרא כא, יבכי נזרסנ' ב, א (יט ע"ד, 57)

מד"ש ז, ה (67)וריש לקישסנ' ב, א (יט ע"ד, 60)

שמות יב, יבועברתיסנ' ב, א (כ ע"א, 5)

שמ"א ב, כדאל בניסנ' ב, א (כ ע"א, 8)
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הור' יב ע"בהור' מח ע"ד (55)רבי לעזרסנ' ב, א (כ ע"א, 8)

ב"מ ח ע"ד וש"נרבי יוחנןסנ' ב, א (כ ע"א, 9)

הש' סנ' ב, א (כ ע"א,כרבי יודהסנ' ב, א (כ ע"א, 12)
(8

מ"ק כב ע"ב; הור' יב ע"במ"ק פג ע"ד; שמ' ט, ועל כלסנ' ב, א (כ ע"א, 13)

יומא יג ע"בת' זב' יא, ג (31:495)כהן גדולסנ' ב, א (כ ע"א, 16)

ויקרא כא, יבומן המקדשסנ' ב, א (כ ע"א, 22)

ספ' צד ע"דעמהןסנ' ב, א (כ ע"א, 22)

ישעיה ג, כוואנו ואכלוסנ' ב, א (כ ע"א, 25)

ישעיה יט, חואנו הדייגיםסנ' ב, א (כ ע"א, 26)

פס' לו ע"א; שמ' ד, דאי זו היאסנ' ב, א (כ ע"א, 27)
(117)

זב' ק ע"ב

הש' זב' צט ע"בספ' מז ע"דרבי אומרסנ' ב, א (כ ע"א, 34)

בר' יט ע"אבר' ו ע"ב; שמ' י, דאין מוציאיןסנ' ב, ב (כ ע"א, 38)

מ' בר' ג, בקברו אתסנ' ב, ב (כ ע"א, 39)

הש' בר' יט ע"את' בר' ב, יא (29:8)ההספדסנ' ב, ב (כ ע"א, 40)

מ' בר' ג, באם יכוליןסנ' ב, ב (כ ע"א, 42)

בר' יט ע"בת' בר' ב, יא (37:8)רבי יהודהסנ' ב, ב (כ ע"א, 46)

מ' סנ' ב, בכשמנחםסנ' ב, ב (כ ע"א, 48)

סנ' יט ע"אבראשונה היוסנ' ב, ב (כ ע"א, 50)

דב"ר ה, ג (קי ע"א);שמ"ב ח, טוויהי דודסנ' ב, ג (כ ע"א, 54)
אדר"נ לג נו"א (94)

סנ' ו ע"בהיה דןסנ' ב, ג (כ ע"א, 55)

תהילים יז, במלפניךסנ' ב, ג (כ ע"א, 58)

הש' ר"ה טז ע"אר"ה נז ע"ארבי יצחקסנ' ב, ג (כ ע"א, 58)

מל"א ח, נטלעשותסנ' ב, ג (כ ע"א, 59)

שמ"א כ, גותהיינהסנ' ב, ג (כ ע"א, 61)

שמ"ב יב, חואתנה לךסנ' ב, ג (כ ע"ב, 3)

דה"א ב, טובני חצרוןסנ' ב, ג (כ ע"ב, 5)

דה"א ב, כוותהי אשהסנ' ב, ג (כ ע"ב, 6)

דה"א ב, יורם הולידסנ' ב, ג (כ ע"ב, 7)

מד"ש כג, ט (115)הא נבלסנ' ב, ג (כ ע"ב, 9)

שמ"א כה, גואיש במעוןסנ' ב, ג (כ ע"ב, 10)

שמ"א כה, דוישמע דודסנ' ב, ג (כ ע"ב, 11)

שמ"א כה, וואמרתםסנ' ב, ג (כ ע"ב, 11)
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שמ"א כה, יויען נבלסנ' ב, ג (כ ע"ב, 12)

ער' יט ע"ג; מד"ש כגא"ר יוסטאסנ' ב, ג (כ ע"ב, 12)
(116)

סנ' לו ע"אסנ' ד, ח (כב ע"ב, 34)ומנין לדיניסנ' ב, ג (כ ע"ב, 12)

שמ"א כה, יגויאמר דודסנ' ב, ג (כ ע"ב, 13)

מת"ה נג, א (287)מהו ויעטסנ' ב, ג (כ ע"ב, 14)

שמ"א כה, ידועתה דעיסנ' ב, ג (כ ע"ב, 14)

שמ"א כה, כותפגושסנ' ב, ג (כ ע"ב, 14)

שמ"א כה, כאאך לשקרסנ' ב, ג (כ ע"ב, 15)

שמ"א כה, כבמשתיןסנ' ב, ג (כ ע"ב, 16)

שמ"א כה, כגותרא אביגילסנ' ב, ג (כ ע"ב, 17)

שמ"א כה, כהואני אמתךסנ' ב, ג (כ ע"ב, 20)

שמ"א כה, לאולא תהיהסנ' ב, ג (כ ע"ב, 23)

הש' ר"ה נט ע"ב (28)רבי זעיראסנ' ב, ג (כ ע"ב, 24)

הש' שמ"א כה, לאשופך דמיםסנ' ב, ג (כ ע"ב, 27)

שמ"א כה, לאולשפוך דםסנ' ב, ג (כ ע"ב, 29)

ב"ר צד, ט (1183)והדא דתימרסנ' ב, ג (כ ע"ב, 30)

שמ"א כה, לאוזכרתסנ' ב, ג (כ ע"ב, 31)

הש' סנ' ב, ג (כ ע"ב,שפקרהסנ' ב, ג (כ ע"ב, 31)
(20

שמ"א כה, לגמבוא בדמיםסנ' ב, ג (כ ע"ב, 33)

הש' מ"ק כז ע"א; סנ' כ ע"דרגשסנ' ב, ד (כ ע"ב, 35)

פד"כ 6:251המלך אינוסנ' ב, ד (כ ע"ב, 35)

סנ' כ ע"אב"ר 159הנשי' מהלכותסנ' ב, ד (כ ע"ב, 36)

שמ"ב ג, לאוהמלך דודסנ' ב, ד (כ ע"ב, 38)

שמ"ב ו, כויסב דודסנ' ב, ד (כ ע"ב, 40)

סוכה נה ע"ג; במ"רמהו הריקיםסנ' ב, ד (כ ע"ב, 41)
ד, כ (טו ע"ב); מד"ש

כה, ו (124)

בר' סב ע"בהדא היאסנ' ב, ד (כ ע"ב, 43)

שמ"א כד, דויבא אלסנ' ב, ד (כ ע"ב, 43)

שמ"א כד, דויבא שאולסנ' ב, ד (כ ע"ב, 44)

שמ"א כד, יאהנה היוםסנ' ב, ד (כ ע"ב, 46)

שמ"ב ו, כאויאמר דודסנ' ב, ד (כ ע"ב, 47)

שמ"ב ו, כבועם האמהותסנ' ב, ד (כ ע"ב, 47)
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ב"ר 984; מד"ש יא, גשמ"ב ו, כגולמיכלסנ' ב, ד (כ ע"ב, 48)
(79); מד"ש כב, ד

(111); מת"ה נט, ד
(309)

שמ"ב ג, הוהששי יתרעםסנ' ב, ד (כ ע"ב, 49)

שמ"א ו, יטויך באנשיסנ' ב, ד (כ ע"ב, 51)

 במ"ר, ה, ט (יז ע"ג,רבי חנינאסנ' ב, ד (כ ע"ב, 52)
(2

סוטה לה ע"ב

שמ"א ו, יטויך בעםסנ' ב, ד (כ ע"ב, 52)

שמ"א ו, יטוחמישים אלףסנ' ב, ד (כ ע"ב, 52)

תהילים קלא, אשיר המעלותסנ' ב, ד (כ ע"ב, 54)

סז"ב 321דכתי'סנ' ב, ה (כ ע"ב, 59)

במדבר כז, כאעל פיוסנ' ב, ה (כ ע"ב, 59)

שמ"א ל, כנהגו לפניסנ' ב, ה (כ ע"ב, 59)

דה"א יא, יגהוא היהסנ' ב, ה (כ ע"ב, 60)

מד"ש כ (105); ר"ררבי יוחנןסנ' ב, ה (כ ע"ב, 60)
ה, א (116)

דה"א יא, יגופלשתיםסנ' ב, ה (כ ע"ב, 61)

הש' ב"ק ס ע"בכתוב אחדסנ' ב, ה (כ ע"ב, 64)

שמ"ב כג, יאותהי שםסנ' ב, ה (כ ע"ב, 64)

דה"א יא, יגמליאהסנ' ב, ה (כ ע"ב, 64)

דה"א יא, ידויתיצבוסנ' ב, ה (כ ע"ג, 7)

שמ"ב כג, יבויצילהסנ' ב, ה (כ ע"ג, 8)

דה"א יא, יזויתאו דודסנ' ב, ה (כ ע"ג, 9)

דה"א יא, יחויבקעוסנ' ב, ה (כ ע"ג, 10)

דה"א יא, יחולא אבהסנ' ב, ה (כ ע"ג, 11)

דה"א יא, יחויסך אותםסנ' ב, ה (כ ע"ג, 12)

דה"א יא, יחוינסךסנ' ב, ה (כ ע"ג, 14)

שמ"ב כג, יבויסךסנ' ב, ה (כ ע"ג, 15)

סנ' כא ע"אעל שםסנ' ב, ו (כ ע"ג, 18)

שמ"ב ג, ההששיסנ' ב, ו (כ ע"ג, 18)

שמ"ב יב, חואם מעטסנ' ב, ו (כ ע"ג, 19)

שמ"ב ח, דויעקר דודסנ' ב, ו (כ ע"ג, 20)

ק"ר ב, ב (ז ע"א,ר' אחאסנ' ב, ו (כ ע"ג, 21)
18); פד"כ, כו, ב
(385:15); תנ"ב

אח"מ ב (כח ע"א, 6);
תנ"ו, אח"מ א; מת"ה

עח, יב (352);
שהש"ר א, א (ג ע"ב)
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דברים יז, יזלא ירבהסנ' ב, ו (כ ע"ג, 22)

מל"א יא, אוהמלך שלמהסנ' ב, ו (כ ע"ג, 23)

שהש"ר, א, א, י (גר"ש בן יוחיסנ' ב, ו (כ ע"ג, 23)
ע"ב, 12); במ"ר, י, ד

(לו ע"ב, 24)

שהש"ר, שם(11) ;על שםסנ' ב, ו (כ ע"ג, 24)
במ"ר, שם (24)

דברים ז, גלא תתחתןסנ' ב, ו (כ ע"ג, 24)

נחמיה יג, כוגם אותוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 25)

מל"א ה, וויהי לשלמהסנ' ב, ו (כ ע"ג, 27)

מל"א י, כזויתן המלךסנ' ב, ו (כ ע"ג, 29)

שהש"ר א, א (ג ע"ב);ולא היוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 30)
ק"ר א, ח (ז ע"ג)

דה"ב ט, כאין כסףסנ' ב, ו (כ ע"ג, 32)

קהלת ב, בלשחוקסנ' ב, ו (כ ע"ג, 32)

קהלת א, אאני קהלתסנ' ב, ו (כ ע"ג, 35)

ב"ר 1235; ו"ר כ, גבאות' שעהסנ' ב, ו (כ ע"ג, 37)
(תנג); ק"ר ב, י (ז
ע"ד); תנ"ו אחרי א

(426)

קהלת א, יוזה היהסנ' ב, ו (כ ע"ג, 37)

ו"ר, יט, ב (תכ:4);ומי קיטרגוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 38)
ש"ר, <שנאן> ו, ו, א

(9:182); שהש"ר, ה,
יא, ג (לא ע"ב, 11);

תנ"ב וארא, ב
(13:18); תנ"ו, וארא

ב

הש' מדר"י, עמלק, ארבי הונאסנ' ב, ו (כ ע"ג, 42)
(189:13); מדרשב"י,

יח, א (128:8)

ב"ר, מז (1:471);
שהש"ר, ה, יא,ד (לא
ע"ב, 15); הש' ש"ר

<שנאן>, ו, ו,
א(14:183)

סנ' קז ע"א

במדבר יג, טזויקראסנ' ב, ו (כ ע"ג, 46)

סנ' כא ע"בת' סנ' ד, זשלא יהאסנ' ב, ו (כ ע"ג, 46)

ת' סנ' ד, זומגיהין אותוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 47)

דברים יז, יטוהיתה עמוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 48)

ת' סנ' ד, טוהרי דבריםסנ' ב, ו (כ ע"ג, 48)

ת' סנ' ד, יכיוצ' בוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 50)

יהושע יא, חוהגית בוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 50)

ת' סנ' ד, ב (26:420)ואין יושביןסנ' ב, ו (כ ע"ג, 52)

ירמיה לד, הבשלום תמותסנ' ב, ו (כ ע"ג, 54)

ישעיה לג, יזמלך ביופיוסנ' ב, ו (כ ע"ג, 55)
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ו"ר תתערבי יוחנןסנ' ב, ו (כ ע"ג, 57)

ק"ר ה, י (טו ע"ג, 43)מנחםסנ' ב, ו (כ ע"ג, 60)

משלי לא, כוותורת חסדסנ' ב, ו (כ ע"ג, 60)

ב"ר 950תירגם יוסיסנ' ב, ו (כ ע"ג, 63)

הושע ה, אשמעו זאתסנ' ב, ו (כ ע"ג, 63)

הושע ה, אוהקשיבוסנ' ב, ו (כ ע"ד, 1)

דברים יח, גוזה משפטסנ' ב, ו (כ ע"ד, 3)

ר"ר א, ח (245:32)אמרו ליהסנ' ב, ו (כ ע"ד, 6)

הושע ב, זכי זנתהסנ' ב, ו (כ ע"ד, 6)

תנ"ו וישלח ז (109);א"ל כבתסנ' ב, ו (כ ע"ד, 7)
תנ"ב וישלח יד (171)

יחזקאל טז, מדכאמה בתהסנ' ב, ו (כ ע"ד, 7)

יחזקאל טז, מדהנה כלסנ' ב, ו (כ ע"ד, 10)

בראשית לד, אותצא דינהסנ' ב, ו (כ ע"ד, 11)

בראשית ל, טזותצא לאהסנ' ב, ו (כ ע"ד, 11)

דברים יז, טושום תשיםסנ' ב, ו (כ ע"ד, 13)

הש' סנ' כג ע"אשמתוך שביררוסנ' ג, א (כא ע"א, 4)

סנ' כג ע"אבארכאות שבסוריאסנ' ג, ב (כא ע"א, 10)

סנ' כג ע"אכיני מתניתאסנ' ג, ג (כא ע"א, 20)

ת' סנ' ו, ד (15:424)לעולם מוסיפיןסנ' ג, ג (כא ע"א, 21)

הש' סנ' כד ע"בבשלא נטלסנ' ג, ד (כא ע"א, 28)

ת' סנ' ה, אקיטטה במקטיהסנ' ג, ד (כא ע"א, 30)

ר"ה נז ע"ד; שבו' לזת' סנ' ה, בהמשחק בקוביאסנ' ג, ו (כא ע"א, 35)
ע"ד

סנ' כה ע"ב

סנ' ג, ג (כא ע"א, 58)זה שיושבסנ' ג, ו (כא ע"א, 40)

ת' סנ' ה, ה (25)הוסיפו עליהןסנ' ג, ו (כא ע"א, 44)

מ' עד' ב, זמפריחי יוניםסנ' ג, ו (כא ע"א, 46)

ר"ה נז ע"דזה הכללסנ' ג, ו (כא ע"א, 50)

סנ' כז ע"את' מכות א, יאעד זומםסנ' ג, ו (כא ע"א, 53)

שבי' לז ע"גרבי יודןסנ' ג, ו (כא ע"א, 57)

סנ' ג, ג (כא ע"א, 40)יושב ובטלסנ' ג, ו (כא ע"א, 58)

שבי' לה ע"ארבי יוסיסנ' ג, ו (כא ע"ב, 4)

סנ' כו ע"אהורי רביסנ' ג, ו (כא ע"ב, 6)

יומא עד ע"ארבי יוחנןסנ' ג, ו (כא ע"ב, 9)
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ת' שבת טו, טזמניין אםסנ' ג, ו (כא ע"ב, 10)
(85:75)

ויקרא כב, לבונקדשתיסנ' ג, ו (כא ע"ב, 15)

יומא עד ע"בבעא רביסנ' ג, ו (כא ע"ב, 21)

מל"ב ה, יחלדבר הזהסנ' ג, ו (כא ע"ב, 23)

ו"ר לג, ו (תשע:4);רבי יוסי בי ר' בוןסנ' ג, ו (כא ע"ב, 34)
שהש"ר ב, יד, א (יח

ע"א, 3); פס"ר כב (קי
ע"ב, 13); הש' ק"ר

ח, ב, א (כב ע"ב,
10); קה"ז, ח, ג (עא
ע"ב, 9); תנ"ב נח טו

(יט ע"ב, 15);
בהעלתך טז (כו ע"ב,

16); תנ"ו נח י,
בהעלתך ט; במ"ר טו,

יד (סו ע"ג); דבר"ל
ואתחנן (64)

קהלת ח, באני פיסנ' ג, ו (כא ע"ב, 35)

שמות כ, באנכיסנ' ג, ו (כא ע"ב, 36)

קהלת ח, בועל דברתסנ' ג, ו (כא ע"ב, 36)

שמות כ, בלא יהיהסנ' ג, ו (כא ע"ב, 36)

קהלת ח, בשבועתסנ' ג, ו (כא ע"ב, 36)

שמות כ, ולא תשאסנ' ג, ו (כא ע"ב, 36)

סנ' כח ע"באשה כבעלהסנ' ג, ז (כא ע"ב, 49)

סנ' כח ע"בהלכה כרביסנ' ג, ז (כא ע"ב, 54)

סנ' כט ע"אבשבעת ימיסנ' ג, ח (כא ע"ב, 56)

מת"ה עב, ב (324);ת' סנ' ו, בג (6:424)כיצד דניןסנ' ג, ט (כא ע"ב, 58)
ק"ר י, טז (כז ע"ג);
דב"ר ה, ו (קי ע"ב)

שמות כד, ידמי בעלסנ' ג, ט (כא ע"ב, 59)

ב"ק מו ע"בומניין שהמוציאסנ' ג, ט (כא ע"ב, 59)

הש' סנ' לא ע"בביבמה מיסנ' ג, ט (כא ע"ב, 61)

דברים כה, זועלתהסנ' ג, ט (כא ע"ב, 61)

מל"א ג, כגויאמר המלךסנ' ג, ט (כא ע"ב, 64)

סנ' ד, א (כב ע"א, 46)רב הונאסנ' ג, ט (כא ע"ג, 1)

משלי לא, חפתח פיךסנ' ג, ט (כא ע"ג, 3)

הש' סנ' כט ע"אהמכמין עידיוסנ' ג, ט (כא ע"ג, 4)

ויקרא טז, חשעיריםסנ' ג, י (כא ע"ג, 9)

יומא מג ע"ב; שבו' להספ' פ ע"דמיעוט שעיריםסנ' ג, י (כא ע"ג, 9)
ע"ב

יומא סב ע"ב

הש' ויקרא יד, יכבשיםסנ' ג, י (כא ע"ג, 10)
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ויקרא יד, טצפריםסנ' ג, י (כא ע"ג, 11)

במדבר י, בחצוצרותסנ' ג, י (כא ע"ג, 11)

דברים יט, יזועמדו שניסנ' ג, י (כא ע"ג, 12)

דברים כד, יזלא תטהסנ' ג, י (כא ע"ג, 14)

במדבר יא, כווישארו שניסנ' ג, י (כא ע"ג, 16)

הש' ס"ד קצ (230)מה להלןסנ' ג, י (כא ע"ג, 16)

שבו' ל ע"אנאמר כאןסנ' ג, י (כא ע"ג, 18)

דברים יט, יזשניסנ' ג, י (כא ע"ג, 18)

דברים יט, טושניסנ' ג, י (כא ע"ג, 18)

ת' סנ' ו, ב (5:424)שלא יהאסנ' ג, י (כא ע"ג, 19)

שבו' לא ע"אאומרין לוסנ' ג, י (כא ע"ג, 22)

שבו' ל ע"אצריכין העדיםסנ' ג, י (כא ע"ג, 23)

דברים יט, יזועמדו שניסנ' ג, י (כא ע"ג, 23)

דברים יט, יזאשר להםסנ' ג, י (כא ע"ג, 25)

דברים כד, טזלא יומתוסנ' ג, י (כא ע"ג, 25)

סנ' כז ע"בס"ד רפ (297)והלא כברסנ' ג, י (כא ע"ג, 25)

דברים כד, טזובניםסנ' ג, י (כא ע"ג, 33)

ס"ד רפ (12:297)כרבי עקיבהסנ' ג, י (כא ע"ג, 33)

במדבר לה, כד-כהושפטו העדהסנ' ג, י (כא ע"ג, 34)

הש שבו' לה ע"ב (29)הגע עצמךסנ' ג, י (כא ע"ג, 39)

מ' שבו' ד, אבכשיריםסנ' ג, י (כא ע"ג, 40)

שבו' לב ע"אויקרא ה, אאם לאסנ' ג, י (כא ע"ג, 40)

ויקרא ה, אראה אוסנ' ג, י (כא ע"ג, 43)

ת' שבו' ג, ח; ס"ב זכל מקוםסנ' ג, י (כא ע"ג, 47)
(12); ס"ב קסא

(221); מד"ת יט, טו

סוטה ב ע"ב; סוטה לא ע"סוטה כ ע"ד

מ' שבו' ח, גאמר לוסנ' ג, י (כא ע"ג, 52)

שבו' מט ע"בשבו' לח ע"דרב אמרסנ' ג, י (כא ע"ג, 54)

דברים יז, טבית דיןסנ' ג, י (כא ע"ג, 57)

ויקרא ה, אבית דיןסנ' ג, י (כא ע"ג, 58)

סוטה טז ע"ג; כת' כות' סנ' ה, האין מקבליןסנ' ג, י (כא ע"ג, 58)
ע"ג

כת' כו ע"ב; ב"ב לב ע"א; 

סנ' ל ע"במודין חכמיםסנ' ג, י (כא ע"ג, 59)

סנ' ל ע"בבעידי סימניןסנ' ג, י (כא ע"ג, 61)

ב"ב נו ע"באילו אחדסנ' ג, י (כא ע"ד, 8)

March 25, 201046 עמוד 15 מתוך



בבלימקבילותספ'  תנאיםמקראתח'  ציטוטמקום בירו'

הש' סנ' ג, י (כא ע"ג,אין שומעיןסנ' ג, י (כא ע"ד, 10)
(58

כת' כו ע"ב; ב"ב לב ע"א; 

ב"ק קיב ע"במקבלי' עדי'סנ' ג, י (כא ע"ד, 18)

הש' סנ' לא ע"ברבי יוחנןסנ' ג, יג (כא ע"ד, 40)

מ' סנ' ג, יגרבן שמעוןסנ' ג, יג (כא ע"ד, 43)

סנ' ג, יג (כא ע"ד, 40)כל זמןסנ' ג, יג (כא ע"ד, 47)

הש' גט' נ ע"ג (29)אשר הדייניןסנ' ג, יג (כא ע"ד, 51)

הש' סנ' לב ע"אבשביל לחוססנ' ד, א (כב ע"א, 40)

דברים יג, טוודרשת וחקרתסנ' ד, א (כב ע"א, 44)

דברים טז, כצדק צדקסנ' ד, א (כב ע"א, 45)

סנ' לב ע"בהא כיצדסנ' ד, א (כב ע"א, 45)

סנ' ג, ט (כא ע"ג, 1)רב הונאסנ' ד, א (כב ע"א, 46)

הש' ת' סנ' ט, דרבי יוסיסנ' ד, א (כב ע"א, 48)

ער' יג ע"ב; סנ' יז ע"אמה אםסנ' ד, א (כב ע"א, 52)

פס"ר כא, קאתלמיד וותיקסנ' ד, א (כב ע"א, 55)
ע"א-ע"ב; מת"ה יב;

פד"כ 56; הש' ו"ר
תקפט

פס"ר כא, קא ע"א;רבי ינאיסנ' ד, ב (כב ע"א, 58)
מת"ה יב

שמות כג, באחרי רביםסנ' ד, ב (כב ע"א, 60)

מ' סופ' טז, הכדי שתהאסנ' ד, ב (כב ע"א, 60)
(287:27); פס"ר, כא
(קא ע"א, 12); יב, ד

(נד ע"א, 16); הש'
ו"ר, כו, ב (תקפט:7);

במ"ר ב, ג (ד ע"ג, 3);
שם יט, ב (עח ע"א,
22); קה"ר ח, א, ג

(כב ע"א, 14);
שהש"ר, ב, ד, א (טו
ע"א, 8); פד"כ ד, ב

(56:9); שם, ד, ד
(67:7); פ"ר יד (נח
ע"א, 15); שם, שם
(סב ע"ב, 2); תנ"ב

במדבר י (ה ע"ב, 1);
חקת ז (נג ע"ב, 1);

שם, שם, יח (נז ע"ב,
17);  תנ"ו, במדבר י;

חקת ד; מת"ה ז, ז
(לד ע"א, 9); קיט, עא

רנא ע"ב, 26)

הש' ער' יג ע"ב

שה"ש ב, דודגלוסנ' ד, ב (כב ע"א, 61)

תהילים יב, זאמרותסנ' ד, ב (כב ע"א, 61)

שה"ש א, דמישריםסנ' ד, ב (כב ע"א, 62)

סנ' לג ע"במדר"י 327הרי שיצאסנ' ד, ג (כב ע"א, 64)
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שמות כג, זצדיקסנ' ד, ג (כב ע"א, 64)

שמות כג, זונקיסנ' ד, ג (כב ע"ב, 2)

שמות כג, זכי לאסנ' ד, ג (כב ע"ב, 2)

סנ' לג ע"בהש' סנ' כב ע"ב (46)אפילו נואףסנ' ד, ד (כב ע"ב, 5)

סנ' לד ע"אובלבד שלאסנ' ד, ה (כב ע"ב, 7)

סנ' לד ע"במנלןסנ' ד, ו (כב ע"ב, 9)

שמות יח, כבושפטו אתסנ' ד, ו (כב ע"ב, 9)

שמות יח, כבושפטו אתסנ' ד, ו (כב ע"ב, 11)

ת' סנ' ט, דהעד איןסנ' ד, ז (כב ע"ב, 12)

במדבר לה, לועד לאסנ' ד, ז (כב ע"ב, 13)

ביצה סג ע"א; כת' כדרבי חזקיהסנ' ד, ז (כב ע"ב, 16)
ע"ד

סנ' לה ע"בוידונו אותוסנ' ד, ז (כב ע"ב, 20)

שמות כא, ידמעם מזבחיסנ' ד, ז (כב ע"ב, 23)

שמות לג, גמושבותיכםסנ' ד, ז (כב ע"ב, 25)

במדבר לה, כטוהיו אלהסנ' ד, ז (כב ע"ב, 25)

סנ' לו ע"אשמות כג, בלא תענהסנ' ד, ח (כב ע"ב, 28)

אס"ר ד, ו (ח ע"ג, 12)ר' פנחססנ' ד, ח (כב ע"ב, 30)

בראשית לז, כוויאמר יהוד'סנ' ד, ח (כב ע"ב, 33)

אסתר א, טזויאמ' ממוכןסנ' ד, ח (כב ע"ב, 33)

סנ' ב, ג (כ ע"ב, 12);שמתחיליןסנ' ד, ח (כב ע"ב, 34)
מד"ש כג, י (116)

שמ"א כה, יגויאמ' דודסנ' ד, ח (כב ע"ב, 35)

סנ' לו ע"בר' יהוד'סנ' ד, ח (כב ע"ב, 37)

שמות כג, ולא תטהסנ' ד, ט (כב ע"ב, 38)

סנ' לו ע"בכמה אינוןסנ' ד, ט (כב ע"ב, 40)

הש' ס"ד יחתשעסנ' ד, ט (כב ע"ב, 41)

ת' סנ' ז, ההסריססנ' ד, ט (כב ע"ב, 41)

ת' סנ' ז, ב; ת' נג' א,ואין דניןסנ' ד, ט (כב ע"ב, 45)
יא

ת' סנ' ז, ב; ת' נג' א,ואפילו נואףסנ' ד, ט (כב ע"ב, 46)
יא

הש' סנ' לג ע"בהש' סנ' כב ע"ב (5)

בר' יא ע"ג; מג' עהרבי באסנ' ד, י (כב ע"ב, 47)
ע"ב; סנ' יט ע"ג (2);
ב"ר צא, ג (1110);
תנ"ו מקץ ו (128)

בר' כא ע"ב; מג' כג ע"ב; מג

תהלים פב, אעדהסנ' ד, י (כב ע"ב, 47)

במדבר יד, כזעדהסנ' ד, י (כב ע"ב, 47)
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סנ' לז ע"אמייתי להסנ' ד, י (כב ע"ב, 48)

מ' אבות ד, טוהוי זנבסנ' ד, י (כב ע"ב, 48)

סנ' ד, יא (כב ע"ב,
(50

סנ' לז ע"בת' סנ' ח, גכיצד מאומד

סנ' ד, יא (כב ע"ב,
(51

ת' סנ' ו, ו; מדר"י 327נכנס לחורבה

סנ' ד, יב (כב ע"ב,
(57

סנ' לח ע"את' סנ' ח, דאדם נברא

סנ' לח ע"את' סנ' ח, הלהגיד גדולתסנ' ד, יג (כב ע"ב, 61)

איוב לח, ידתתהפךסנ' ד, יג (כב ע"ב, 62)

הש' בר' יג ע"ג (19);ת' סנ' ח, וומפני מהסנ' ד, יג (כב ע"ב, 63)
אדר"נ ד נו"א (25)

סנ' לח ע"את' סנ' ח, ושלשה דבריםסנ' ד, יג (כב ע"ב, 64)

סנ' לח ע"את' סנ' ח, טלמה נבראסנ' ד, יג (כב ע"ג, 3)

משלי ט, אחכמות בנתהסנ' ד, יג (כב ע"ג, 4)

ו"ר רכטזה הקדושסנ' ד, יג (כב ע"ג, 4)

משלי ג, יטבחכמהסנ' ד, יג (כב ע"ג, 5)

משלי ט, אחצבהסנ' ד, יג (כב ע"ג, 5)

משלי ט, בטבחהסנ' ד, יג (כב ע"ג, 6)

משלי ט, דמי פתיסנ' ד, יג (כב ע"ג, 7)

סנ' לט ע"במל"א כג, לוויעבר הרינהסנ' ד, יד (כב ע"ג, 8)

דה"ב כ, כאבצאת לפניסנ' ד, יד (כב ע"ג, 9)

סנ' מ ע"אמניין לשבעסנ' ה, א (כב ע"ג, 52)

הש' ס"ד צג (154)שמואל הזקןסנ' ה, א (כב ע"ג, 52)

דברים יג, טוודרשת וחקרתסנ' ה, א (כב ע"ג, 52)

דברים יז, דוהוגד לךסנ' ה, א (כב ע"ג, 54)

יב' יב ע"אאיסי אמ'סנ' ה, א (כב ע"ג, 56)

סנ' מ ע"במכירין אתםסנ' ה, א (כב ע"ג, 57)

סנ' מ ע"במניין להתריהסנ' ה, א (כב ע"ג, 59)

ויקרא כ, יגואיש אשרסנ' ה, א (כב ע"ג, 60)

סנ' נח ע"ביב' יא ע"ג; סנ' כו ע"דספ' צב ע"דקין נשאסנ' ה, א (כב ע"ג, 60)

תהילים פט, גכי אמרתיסנ' ה, א (כב ע"ג, 61)

דברים יז, ועל פי שניםסנ' ה, א (כב ע"ג, 62)

סנ' מא ע"אשמות כא, ידוכי יזידסנ' ה, א (כב ע"ג, 64)

הש' סנ' פ ע"בהיתה מיתתוסנ' ה, א (כב ע"ד, 2)

ת' סנ' יא, ב (16:431)היו מתריןסנ' ה, א (כב ע"ד, 3)
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ת' סנ' יא, דראוהו שופךסנ' ה, א (כב ע"ד, 5)

בראשית ט, ושופך דםסנ' ה, א (כב ע"ד, 5)

ת' סנ' יא, גראוהו מחללסנ' ה, א (כב ע"ד, 7)

שמות לא, ידמחלליהסנ' ה, א (כב ע"ד, 7)

במדבר טו, להויהיו בניסנ' ה, א (כב ע"ד, 10)

ס"ב קיג (122)שמצאוהוסנ' ה, א (כב ע"ד, 10)

ס"ב קיד (123)יודעין היוסנ' ה, א (כב ע"ד, 12)

ויקרא כד, ידהוצא אתסנ' ה, א (כב ע"ד, 13)

סנ' מא ע"אבמה לקטןסנ' ה, ב (כב ע"ד, 17)

יב' טו ע"א; נזיר נבמ' נזיר ג, זמי שהיוסנ' ה, ב (כב ע"ד, 18)
ע"ד

נזיר כ ע"א

מ' יב' טו, הרבי יודןסנ' ה, ב (כב ע"ד, 35)

דברים טז, כצדק צדקסנ' ה, ב (כב ע"ד, 41)

סנ' מא ע"בעד היכאסנ' ה, ג (כב ע"ד, 42)

פס' כז ע"גרבי מאירסנ' ה, ג (כב ע"ד, 44)

ס"ד קל (187)רבי יודהסנ' ה, ג (כב ע"ד, 45)

שמות יב, טואך ביוםסנ' ה, ג (כב ע"ד, 46)

פס' ד ע"בשמות יב, טואך ביוםסנ' ה, ג (כב ע"ד, 48)

הש' מדר"י 4:28חציו לחמץסנ' ה, ג (כב ע"ד, 49)

דברים טז, גלא תאכל (1)סנ' ה, ג (כב ע"ד, 51)

דברים טז, גלא תאכל (2)סנ' ה, ג (כב ע"ד, 51)

דברים טז, גשבעת ימיםסנ' ה, ג (כב ע"ד, 53)

דברים טז, גלא תאכלסנ' ה, ג (כב ע"ד, 54)

שמות יב, טושבעת ימים (1)סנ' ה, ג (כב ע"ד, 55)

שמות יב, יטשבעת ימים (2)סנ' ה, ג (כב ע"ד, 55)

הש' מ' סנ' ה, גתמן אמרסנ' ה, ג (כב ע"ד, 58)

הש' פס' יב ע"בתמן הדברסנ' ה, ג (כב ע"ד, 59)

פס' כט ע"ג (39);והן עצילותסנ' ה, ג (כב ע"ד, 60)
הש' פס' כט ע"ג (2)

ת' סנ' ט, אתחילת חמשסנ' ה, ג (כב ע"ד, 62)

ת' סנ' ט, א (22:428)אם מצאוסנ' ה, ד (כב ע"ד, 64)

ת' סנ' ט, א (28:428)טעה אחדסנ' ה, ד (כג ע"א, 4)

הש' שהש"ר ד ,ד, ההש' ת' סנ' ג, דאחד מןסנ' ה, ה (כג ע"א, 8)
(כה ע"ב, 6)

סנ' מ ע"א

סנ' מב ע"את' סנ' ז, זאמר בדיניסנ' ה, ה (כג ע"א, 12)
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הש' ת' ו, דמוסיפיןסנ' ה, ז (כג ע"א, 13)

ב"ב קסה ע"בשבי' לט ע"אשלשה שדנוסנ' ה, ז (כג ע"א, 16)

הש' כת' כח ע"ד (4)מתניתאסנ' ו, א (כג ע"ב, 12)

דברים יז, הבשעריךסנ' ו, א (כג ע"ב, 13)

כת' מה ע"בהש' ס"ד קמח (202)רבי אומרסנ' ו, א (כג ע"ב, 13)

דברים יז, בכי ימצאסנ' ו, א (כג ע"ב, 15)

דברים יז, חבשעריךסנ' ו, א (כג ע"ב, 18)

דברים יז, בוהוצאתסנ' ו, א (כג ע"ב, 18)

סנ' מג ע"אבתחילה ביןסנ' ו, א (כג ע"ב, 20)

סנ' מג ע"אהרי שהיהסנ' ו, א (כג ע"ב, 22)

הש' ב"ר 296דחמראסנ' ו, א (כג ע"ב, 24)

כר' כד ע"בב"ק ד ע"ג; סנ' כט ע"דשור היוצאסנ' ו, ב (כג ע"ב, 26)

סנ' מג ע"באת מוצאסנ' ו, ג (כג ע"ב, 30)

יהושע ז, טזוישכםסנ' ו, ג (כג ע"ב, 33)

במ"ר כג, ו (צג ע"ד)א"ל עכןסנ' ו, ג (כג ע"ב, 34)

דברים יז, ועל פי שניםסנ' ו, ג (כג ע"ב, 37)

יהושע יח, יוישלך להםסנ' ו, ג (כג ע"ב, 39)

יהושע ז, יטבני שיםסנ' ו, ג (כג ע"ב, 43)

יהושע ז, כויען עכןסנ' ו, ג (כג ע"ב, 43)

ב"ר 1049רבי תנחומאסנ' ו, ג (כג ע"ב, 46)

הש' במדבר כא, אמלך ערדסנ' ו, ג (כג ע"ב, 46)

ו"ר קעדומנין שכיפרסנ' ו, ג (כג ע"ב, 47)

דה"א ב, וובני זרחסנ' ו, ג (כג ע"ב, 47)

סנ' מד ע"במעשה באחדסנ' ו, ד (כג ע"ב, 51)

ת' סנ' ו, ו; מדר"יאמר רביסנ' ו, ה (כג ע"ב, 56)
327; מד"ת יט, יח

חג' טז ע"ב; מכות ה ע"ב

מ' מכות א, ועד שייהרגסנ' ו, ה (כג ע"ב, 57)

ויקרא כד, יחנפש תחתסנ' ו, ה (כג ע"ב, 57)

תהילים כב, כאהצילה מחרבסנ' ו, ו (כג ע"ג, 2)

סנ' מה ע"אוכמלוא קומתוסנ' ו, ז (כג ע"ג, 6)

מ' ב"ק ה, העשרה טפחיםסנ' ו, ז (כג ע"ג, 7)

הש' מדר"י 212;ריסוק אבריםסנ' ו, ז (כג ע"ג, 12)
מדרשב"י 141

סנ' מה ע"אומניי' שטעוןסנ' ו, ז (כג ע"ג, 12)

שמות יט, יגסקול יסקלסנ' ו, ז (כג ע"ג, 12)
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שמות יט, יגירה יירהסנ' ו, ז (כג ע"ג, 13)

שמות יט, יגיירהסנ' ו, ז (כג ע"ג, 13)

סנ' מה ע"אסוטה יז ע"אמחלפה שיטתסנ' ו, ח (כג ע"ג, 14)

מ' סוטה א, האם היהסנ' ו, ח (כג ע"ג, 15)

מ' סנ' ו, גהאיש נסקלסנ' ו, ח (כג ע"ג, 17)

הש' מ' סוטה א, הוכא אינוןסנ' ו, ח (כג ע"ג, 17)

ויקרא יט, יחואהבת לרעךסנ' ו, ח (כג ע"ג, 18)

יחזקאל כג, מחונוסרו כלסנ' ו, ח (כג ע"ג, 18)

סנ' מה ע"במה טעמאסנ' ו, ט (כג ע"ג, 19)

הש' ס"ד רכא (254)אף אניסנ' ו, ט (כג ע"ג, 20)

חג' טז ע"בחג' עז ע"דאית תנייסנ' ו, ט (כג ע"ג, 22)

סנ' כח ע"ג (35)אמר לוןסנ' ו, ט (כג ע"ג, 42)

מ' סנ' ו, דשמוניםסנ' ו, ט (כג ע"ג, 57)

ת' סנ' ז, בואין דניןסנ' ו, ט (כג ע"ג, 58)

ס"ד רכא (253)אלא שהשעהסנ' ו, ט (כג ע"ג, 58)

דברים כא, כגלא תליןסנ' ו, ט (כג ע"ג, 60)

שמ"ב כא, וותקח רצפהסנ' ו, ט (כג ע"ג, 60)

קד' סה ע"ב; במ"ר ח,יהושע ט, כזויתנם יהושעסנ' ו, ט (כג ע"ג, 62)
ד (כב ע"ג)

שמ"ב כא, בוהגבעוניםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 1)

שמ"ב כא, אויהי רעבסנ' ו, ט (כג ע"ד, 2)

תע' סו ע"ג; מד"שבעון שלשהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 3)
כח, ה (132); מד"מ

כה, יד (97); פד"א יז
(נד)

דברים יא, טזפן יפתהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 4)

דברים יא, יזועצר אתסנ' ו, ט (כג ע"ד, 4)

ירמיה ג, גוימנעוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 5)

במדבר לה, לגכי הדםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 6)

משלי כב, ידנשיאיםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 7)

שמ"ב כא, אויבקש דודסנ' ו, ט (כג ע"ד, 9)

צפניה ב, גבקשוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 9)

שמ"ב כא, בויאמרסנ' ו, ט (כג ע"ד, 10)

שמ"ב כא, ויותן לנוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 14)

שמ"ב כא, דאין לנוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 16)

שמ"ב כא, דאין לנוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 18)
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מת"ה א, י (10);באותה שעהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 18)
דב"ר ג, ד (קה ע"ד)

שמות כ, כלבעבורסנ' ו, ט (כג ע"ד, 20)

דברים יג, יחונתן לךסנ' ו, ט (כג ע"ד, 21)

דברים ז, יבושמרסנ' ו, ט (כג ע"ד, 21)

שמ"ב כא, בוהגבעוניםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 22)

נחמיה יא, כאוהנתיניםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 23)

יחזקאל מח, יטוהעובדסנ' ו, ט (כג ע"ד, 24)

שמ"ב כא, וויאמר המלךסנ' ו, ט (כג ע"ד, 25)

שמ"ב כא, חויקח המלךסנ' ו, ט (כג ע"ד, 26)

שמ"ב ו, כגולמיכלסנ' ו, ט (כג ע"ד, 26)

ת' סוטה יא, כאמור מעתהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 27)

שמ"ב כא, טויתנםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 27)

תהילים נז, גאקראסנ' ו, ט (כג ע"ד, 31)

שמ"ב כא, טוהמה הומתוסנ' ו, ט (כג ע"ד, 32)

שמ"ב כא, יותקח רצפהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 32)

דברים לב, דהצור תמיםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 34)

דברים כא, כגלא תליןסנ' ו, ט (כג ע"ד, 35)

שמ"ב כא, טויהיו תלוייםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 36)

הש' יהושע ט, כגארורי'סנ' ו, ט (כג ע"ד, 38)

דה"ב ב, טזויספר שלמהסנ' ו, ט (כג ע"ד, 40)

דה"ב ב, יזויעש מהםסנ' ו, ט (כג ע"ד, 41)

סנ' מו ע"בקל אניסנ' ו, י (כג ע"ד, 42)

מו"ק פ ע"ד וש"נהמעביר ארוןסנ' ו, יא (כג ע"ד, 45)

הש' שמ' יב, ח (196)אי זהוסנ' ו, יא (כג ע"ד, 47)

הש' שמ' יב, ד (195)ליקוט עצמותסנ' ו, יא (כג ע"ד, 52)

מו"ק פ ע"גבראשונהסנ' ו, יב (כג ע"ד, 55)

ת' סנ' ט, ח (25:429)נתאכלסנ' ו, יב (כג ע"ד, 56)

תהילים כו, טאל תאסוףסנ' ו, יב (כג ע"ד, 59)

תהילים כו, טועם אנשיסנ' ו, יב (כג ע"ד, 60)

דברים יג, יחונתן לךסנ' ו, יב (כד ע"א, 4)

ת' סנ' ט, י (30:429)ולרשותסנ' ז, א (כד ע"ב, 8)

דברים יז, הוסקלתםסנ' ז, א (כד ע"ב, 9)

ויקרא כ, ידבאש ישרפוסנ' ז, א (כד ע"ב, 10)
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סנ' נב ע"בסנ' ז, ג (כד ע"ב, 58)נאמר כאןסנ' ז, א (כד ע"ב, 11)

שמות כא, כנקימהסנ' ז, א (כד ע"ב, 11)

ויקרא כו, כהוהבאתיסנ' ז, א (כד ע"ב, 11)

סנ' ז, ג (כד ע"ב, 61)חנק ליתסנ' ז, א (כד ע"ב, 12)

סנ' נב ע"בכל מיתהסנ' ז, א (כד ע"ב, 13)

סנ' כז ע"ב; סנ' כטרבי שמעוןסנ' ז, א (כד ע"ב, 14)
ע"ד

סנ' נ ע"א

הש' מ' סנ' ז, אשריפהסנ' ז, א (כד ע"ב, 14)

הש' ויקרא כא, טבת כהןסנ' ז, א (כד ע"ב, 16)

הש' דברים כב, כדארוסהסנ' ז, א (כד ע"ב, 17)

סנ' נא ע"אכל מיתהסנ' ז, א (כד ע"ב, 22)

ויקרא כא, טאת אביהסנ' ז, א (כד ע"ב, 24)

סנ' ל ע"גת' סנ' יד, יזכיוצא בהםסנ' ז, א (כד ע"ב, 26)

ס"ד פו (151)רב שמעוןסנ' ז, א (כד ע"ב, 30)

דברים יג, בנביא השקרסנ' ז, א (כד ע"ב, 31)

פס' לו ע"דמימי גיחוןסנ' ז, ב (כד ע"ב, 40)

מ' סנ' ז, במדליקסנ' ז, ב (כד ע"ב, 43)

שבת טו ע"אסנ' יח ע"א (39)קודםסנ' ז, ב (כד ע"ב, 45)

סנ' נב ע"באמר רביסנ' ז, ב (כד ע"ב, 47)

ת' סוכה ב, ב (7:260)אמ' ר'סנ' ז, ב (כד ע"ב, 51)

סנ' נב ע"במודה רביסנ' ז, ג (כד ע"ב, 53)

ויקרא יח, גובחוקתיהםסנ' ז, ג (כד ע"ב, 54)

במדבר לה, לירצחסנ' ז, ג (כד ע"ב, 54)

סנ' נב ע"בסנ' ז, א (כד ע"ב, 11)נאמר כאןסנ' ז, ג (כד ע"ב, 56)

שמות כא, כנקימהסנ' ז, ג (כד ע"ב, 56)

ויקרא כו, כהוהבאתיסנ' ז, ג (כד ע"ב, 56)

דברים יז, זובערתסנ' ז, ג (כד ע"ב, 58)

דברים כא, טואתה תבערסנ' ז, ג (כד ע"ב, 58)

הש' ס"ד רז (242)עריפהסנ' ז, ג (כד ע"ב, 59)

סנ' ז, א (כד ע"ב, 12)חנק ליתסנ' ז, ד (כד ע"ב, 61)

סנ' נב ע"במדר"י 267אמרת הריסנ' ז, ד (כד ע"ב, 61)

מ' זבים ג, בזה מושךסנ' ז, ד (כד ע"ג, 4)

הש' כר' א, אלכן צריכהסנ' ז, ה (כד ע"ג, 7)

כר' כד ע"אהוא בהעלםסנ' ז, ה (כד ע"ג, 11)
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שבת ט ע"גרבי ישמעאלסנ' ז, ה (כד ע"ג, 15)

ויקרא יט, כולא תנחשוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 16)

ויקרא יח, כטכי כל אשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 18)

ויקרא יח, יגערות אחותסנ' ז, ה (כד ע"ג, 20)

ויקרא כ, יחואיש אשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 21)

ויקרא כ, כואיש אשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 25)

יב' נה ע"אכל אתרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 26)

ויקרא כ, כאערירים יהיוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 26)

ויקרא כ, כערירים ימותוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 27)

יב' נד ע"בנאמר כאןסנ' ז, ה (כד ע"ג, 28)

ויקרא כ, כדודתוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 28)

ויקרא כה, מטאו דודוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 29)

הש' ויקרא כה, כ-כאאשת אחיוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 31)

יב' נד ע"בנאמר כאןסנ' ז, ה (כד ע"ג, 33)

ויקרא יט, טזאשת אחיוסנ' ז, ה (כד ע"ג, 33)

ויקרא כ, כאואיש אשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 34)

סנ' כו ע"דשני לאויןסנ' ז, ה (כד ע"ג, 37)

שמות ל, לבעל בשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 38)

שמות ל, לגאיש אשרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 38)

הש' ויקרא ז, דשלמיםסנ' ז, ה (כד ע"ג, 41)

הש' ויקרא כב, גהקדשיםסנ' ז, ה (כד ע"ג, 41)

הש' מ' תמ' ז, אמה שאיןסנ' ז, ה (כד ע"ג, 44)

מ"ק ג ע"אכל' לא ע"ברבי לעזרסנ' ז, ה (כד ע"ג, 47)

ויקרא כה, בושבתה הארץסנ' ז, ה (כד ע"ג, 48)

ויקרא כה, דשדך לאסנ' ז, ה (כד ע"ג, 49)

ויקרא כה, גשש שניםסנ' ז, ה (כד ע"ג, 59)

ויקרא כה, גושש שניםסנ' ז, ה (כד ע"ג, 60)

ויקרא כה, בושבתה הארץסנ' ז, ה (כד ע"ג, 62)

מ"ק ג ע"ביהו לוקיןסנ' ז, ה (כד ע"ג, 63)

ויקרא כה, גושש שניםסנ' ז, ה (כד ע"ד, 1)

ויקרא כה, דשדך לאסנ' ז, ה (כד ע"ד, 2)

ס"ד קיזדברים יב, יגהשמרסנ' ז, ה (כד ע"ד, 4)

דברים יב, ידשם תעלהסנ' ז, ה (כד ע"ד, 5)
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דברים יב, ידשם תעלהסנ' ז, ה (כד ע"ד, 7)

כל' לא ע"ב; שבת ירבי זעיראסנ' ז, ה (כד ע"ד, 11)
ע"א

שבת עג ע"ב

הש' סנ' נג ע"באזהרה לבאסנ' ז, ז (כד ע"ד, 19)

ויקרא יח, זערות אמךסנ' ז, ז (כד ע"ד, 19)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ז (כד ע"ד, 20)

ויקרא יח, זערות אשתסנ' ז, ז (כד ע"ד, 21)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ז (כד ע"ד, 21)

ויקרא כ, יאואיש אשרסנ' ז, ז (כד ע"ד, 22)

ויקרא יח, טוערות כלתךסנ' ז, ח (כד ע"ד, 24)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ח (כד ע"ד, 24)

ויקרא כ, יבואיש אשרסנ' ז, ח (כד ע"ד, 25)

הש' מ' כר' ג, הבכריתותסנ' ז, ח (כד ע"ד, 26)

סנ' נג ע"ארבי יהודהסנ' ז, ח (כד ע"ד, 29)

סנ' נג ע"בויקרא יח, זאמך היאסנ' ז, ח (כד ע"ד, 33)

ויקרא יח, זערות אשתסנ' ז, ח (כד ע"ד, 36)

סנ' נד ע"אהבא עלסנ' ז, ח (כד ע"ד, 37)

מ' כר' א, אשלשיםסנ' ז, ח (כד ע"ד, 37)

ויקרא יח, חערות אשתסנ' ז, ח (כד ע"ד, 38)

ויקרא יח, זערות אמךסנ' ז, ח (כד ע"ד, 39)

הש' סנ' נג ע"בזו אמוסנ' ז, ח (כד ע"ד, 40)

ויקרא יח, זאמך היאסנ' ז, ח (כד ע"ד, 40)

ויקרא יח, חערות אביךסנ' ז, ח (כד ע"ד, 41)

יומא מה ע"ארבי זעירהסנ' ז, ח (כד ע"ד, 49)

יב' כב ע"בת' סנ' י, בהבא עלסנ' ז, ח (כד ע"ד, 57)

סנ' נד ע"אאזהרה לבאסנ' ז, ט (כה ע"א, 1)

ויקרא יח, כבואת זכרסנ' ז, ט (כה ע"א, 1)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ט (כה ע"א, 1)

ויקרא כ, יגואיש אשרסנ' ז, ט (כה ע"א, 2)

ויקרא כ, כזמדמיהםסנ' ז, ט (כה ע"א, 4)

ויקרא יח, כבואת זכרסנ' ז, ט (כה ע"א, 4)

דברים כג, יחלא יהיהסנ' ז, ט (כה ע"א, 5)

מל"א יד, כדוגם קדשסנ' ז, ט (כה ע"א, 7)

ויקרא יח, כבתועיבהסנ' ז, ט (כה ע"א, 8)
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מל"א יד, כדמתועיבהסנ' ז, ט (כה ע"א, 8)

ויקרא כ, יגתועבהסנ' ז, ט (כה ע"א, 9)

סנ' נד ע"באזהרה לבאסנ' ז, ט (כה ע"א, 10)

ויקרא יח, כגובכל בהמהסנ' ז, ט (כה ע"א, 10)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ט (כה ע"א, 11)

ויקרא כ, טוואיש אשרסנ' ז, ט (כה ע"א, 12)

שמות כב, יטזובחסנ' ז, ט (כה ע"א, 15)

הש' חג' עז ע"א (15)ישמעאלסנ' ז, ט (כה ע"א, 17)

סנ' נד ע"בלעולם אינוסנ' ז, ט (כה ע"א, 23)

הש' ויקרא יח, וקריבהסנ' ז, ט (כה ע"א, 27)

הש' ויקרא יח, יטקריבהסנ' ז, ט (כה ע"א, 27)

ויקרא יח, יטואל אשהסנ' ז, ט (כה ע"א, 28)

ויקרא יח, כגואשה לאסנ' ז, ט (כה ע"א, 30)

ויקרא יח, כזכי כלסנ' ז, ט (כה ע"א, 31)

ויקרא כ, כזואשה אשרסנ' ז, ט (כה ע"א, 32)

הש' ויקרא כ, טזהריגהסנ' ז, ט (כה ע"א, 33)

ב"ר 266; דבר"לר' שמואלסנ' ז, ט (כה ע"א, 36)
דברים (7)

הושע ח, דכספם וזהבםסנ' ז, ט (כה ע"א, 37)

סנ' נו ע"אמדר"י 317אזהרה למגדףסנ' ז, י (כה ע"א, 39)

שמות כב, כזאלהים לאסנ' ז, י (כה ע"א, 39)

ויקרא כד, טואיש אישסנ' ז, י (כה ע"א, 39)

ויקרא כד, טזונוקבסנ' ז, י (כה ע"א, 40)

מדר"י 317דרבי ישמעאלסנ' ז, י (כה ע"א, 41)

שמות כב, כזאלהים לאסנ' ז, י (כה ע"א, 45)

ויקרא כד, טואיש אישסנ' ז, י (כה ע"א, 45)

הש' סנ' ז, י (כה ע"א,ר' שמואלסנ' ז, י (כה ע"א, 55)
(49

סנ' ז, י (כה ע"א, 53)שמעוןסנ' ז, י (כה ע"א, 55)

מ' סנ' ו, אהכרוז יוצאסנ' ז, י (כה ע"א, 60)

מ"ק כו ע"א; סנ' ס ע"אשומע מפיסנ' ז, י (כה ע"א, 62)

מו"ק פג ע"במהו לקרועסנ' ז, י (כה ע"א, 63)

ירמיה לב, כזהנהסנ' ז, י (כה ע"ב, 3)

שמות כ, הלא תעבדםסנ' ז, יא (כה ע"ב, 10)

במדבר טו, להוא מגדףסנ' ז, יא (כה ע"ב, 10)
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כר' ז ע"בס"ב קיב (120)כאדם שהואסנ' ז, יא (כה ע"ב, 11)

דברים טז, הוהוצאתסנ' ז, יא (כה ע"ב, 14)

שבת ט ע"ג; נזיר נדהייתי אומרסנ' ז, יא (כה ע"ב, 16)
ע"ג

סנ' כה ע"גדרבי שמעוןסנ' ז, יא (כה ע"ב, 19)

ויקרא יז, זולא יזבחוסנ' ז, יא (כה ע"ב, 22)

הש' זב' קו ע"אכת' כח ע"ב (22)מטי תנהסנ' ז, יא (כה ע"ב, 23)

דברים יב, דלא תעשוןסנ' ז, יא (כה ע"ב, 24)

דברים יב, דלא תעשוןסנ' ז, יא (כה ע"ב, 27)

שמות כב, יטזובחסנ' ז, יא (כה ע"ב, 28)

שמות כב, יטבלתיסנ' ז, יא (כה ע"ב, 28)

שמות לב, חוישתחווסנ' ז, יא (כה ע"ב, 31)

הש' דברים יג, זבמסיתסנ' ז, יא (כה ע"ב, 34)

דברים יז, גוילך ויעבדסנ' ז, יא (כה ע"ב, 36)

ויקרא יא, יכל אשרסנ' ז, יא (כה ע"ב, 38)

ויקרא יא, יבוכל אשרסנ' ז, יא (כה ע"ב, 39)

הש' שבת יב ע"א (1)כל הןסנ' ז, יא (כה ע"ב, 40)

הש' חו' סז ע"אהייתי אומרסנ' ז, יא (כה ע"ב, 41)

ויקרא יא, יוכל אשרסנ' ז, יא (כה ע"ב, 42)

במדבר טו, טזתורה אחתסנ' ז, יא (כה ע"ב, 47)

ויקרא יח, כאומזרעךסנ' ז, יג (כה ע"ב, 49)

ויקרא כ, גכי מזרעוסנ' ז, יג (כה ע"ב, 50)

ויקרא כ, באיש אישסנ' ז, יג (כה ע"ב, 50)

ויקרא יח, כאומזרעך לאסנ' ז, יג (כה ע"ב, 52)

סנ' סד ע"בספ' צא ע"ביכול אפילוסנ' ז, יג (כה ע"ב, 52)

דברים יח, ילא ימצאסנ' ז, יג (כה ע"ב, 55)

סנ' סד ע"בת' סנ' י, דלעולם אינוסנ' ז, יג (כה ע"ב, 57)

סנ' סד ע"בת' סנ' י, דהעבירוסנ' ז, יג (כה ע"ב, 59)

סנ' סד ע"בת' סנ' י, דאינו חייבסנ' ז, יג (כה ע"ב, 61)

דברים יח, ילא ימצאסנ' ז, יג (כה ע"ב, 62)

ויקרא כ, גוהכרתיסנ' ז, יג (כה ע"ב, 62)

ויקרא כ, גמזרעוסנ' ז, יג (כה ע"ב, 63)

סנ' סד ע"בוהוא שהעבירסנ' ז, יג (כה ע"ב, 63)

ויקרא כ, גוהכרתיסנ' ז, יג (כה ע"ג, 5)
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סנ' ז, יג (כה ע"ג, 13)מולך בכללסנ' ז, יג (כה ע"ג, 11)

שבת עב ע"ב; סנ' סב ע"אסנ' כה ע"בדרבי לעזרסנ' ז, יג (כה ע"ג, 16)

ולא יזבחוסנ' ז, יג (כה ע"ג, 20)

הש' יומא מג ע"ארבי זעורהסנ' ז, יג (כה ע"ג, 24)

ויקרא יט, לאאל תפנוסנ' ז, יג (כה ע"ג, 27)

ויקרא כ, ווהנפש אשרסנ' ז, יג (כה ע"ג, 27)

ויקרא כ, כזואיש אוסנ' ז, יג (כה ע"ג, 28)

ת' סנ' י, ואוב זהסנ' ז, יג (כה ע"ג, 33)

ת' סנ' י, זודורש אלסנ' ז, יג (כה ע"ג, 34)

הש' סנ' סה ע"בזה הנשאלסנ' ז, יג (כה ע"ג, 35)

שמ"א כז, חקסמי נאסנ' ז, יג (כה ע"ג, 39)

ישעיה כט, דוהיה באובסנ' ז, יג (כה ע"ג, 40)

סנ' ז, יג (כה ע"ג, 30)רבי יסאסנ' ז, יג (כה ע"ג, 41)

שמות כ, ילא תעשהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 43)

שמות לא, ידכי כל העושהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 44)

שמות לא, ידמחלליהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 44)

ויקרא יט, גאיש אמוסנ' ז, יד (כה ע"ג, 47)

שמות כא, יזומקלל אביוסנ' ז, יד (כה ע"ג, 47)

ויקרא יח, כזכי כל אשרסנ' ז, יד (כה ע"ג, 48)

סנ' סו ע"בכת' כז ע"דרבי יסאסנ' ז, יד (כה ע"ג, 49)

הש' דברים כבבפרשהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 50)

דברים כב, יטנערהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 51)

הש' דברים כב יג-כאנערסנ' ז, יד (כה ע"ג, 53)

סנ' סו ע"בנערה ולאסנ' ז, יד (כה ע"ג, 56)

דברים כב, כטתחת אשרסנ' ז, יד (כה ע"ג, 57)

דברים כב, כהומת האישסנ' ז, יד (כה ע"ג, 60)

דברים כב, כוולנערהסנ' ז, יד (כה ע"ג, 61)

סנ' ז, טז (כה ע"ג,
(64

סנ' סז ע"אכיצד עושין

הש' שבת יג ע"ד (22)לבן סוטדהסנ' ז, טז (כה ע"ד, 2)

הש' מ' יב' טז, האמר הכןסנ' ז, טז (כה ע"ד, 3)

שמות כב, יזמכשפהסנ' ז, יט (כה ע"ד, 9)

מדר"י 309; מדרשב"יאחד האישסנ' ז, יט (כה ע"ד, 9)
209

סנ' סז ע"א

שמות יט, יגאם בהמהסנ' ז, יט (כה ע"ד, 11)
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דברים כ, טזלא תחיהסנ' ז, יט (כה ע"ד, 13)

הש' דברים כ, יגבחרבסנ' ז, יט (כה ע"ד, 14)

מדר"י 309; מדרשב"ינאמר כאןסנ' ז, יט (כה ע"ד, 16)
209

שמות כב, יחכל שוכבסנ' ז, יט (כה ע"ד, 17)

הש' ו"ר תתעזבחד בייסנ' ז, יט (כה ע"ד, 30)

פס"ר, מג (קפא ע"א,ס"ד לב, 54רבי לעזרסנ' ז, יט (כה ע"ד, 47)
32); ב"ר לט, ה

(378:10); פד, א
(1004:1); אדר"נ,

נו"א יב (53); נו"ב כו
(54); שהש"ר א, ב (ו
ע"ד); תנ"ו לך לך יב

(56)

שמות כא, ידוכי יזידסנ' ח, א (כו ע"א, 39)

הש' סנ' סח ע"בדברים כא, יחכי יהיהסנ' ח, א (כו ע"א, 42)

סנ' סט ע"אכל ימיוסנ' ח, א (כו ע"א, 44)

הש' מ' סנ' ח, גאביו ואמוסנ' ח, א (כו ע"א, 49)

סנ' ע ע"אאינו חייבסנ' ח, ב (כו ע"א, 52)

פס' פד ע"אפס' לה ע"אגידיםסנ' ח, ב (כו ע"א, 53)

מ' חו' ט, בשעורותיהןסנ' ח, ב (כו ע"א, 56)

שמות יב, חואכלו אתסנ' ח, ב (כו ע"א, 62)

דברים כא, יחויסרו אותוסנ' ח, ב (כו ע"א, 63)

דברים כא, כאיננו שומעסנ' ח, ב (כו ע"ב, 1)

מו"ק פא ע"בא"ר יוחנןסנ' ח, ב (כו ע"ב, 1)

דברים כא, יחויסרו אותוסנ' ח, ב (כו ע"ב, 5)

סנ' ע ע"ביצא זהסנ' ח, ב (כו ע"ב, 6)

סנ' פו ע"אסנ' ל ע"א (19)אזהרהסנ' ח, ג (כו ע"ב, 7)

שמות כ, טולא תגנובסנ' ח, ג (כו ע"ב, 7)

ויקרא יט, יאלא תגנובוסנ' ח, ג (כו ע"ב, 8)

ת' ב"ק י, לז; ספ' פחעל מנתסנ' ח, ג (כו ע"ב, 8)
ע"ג; מדרשב"י י, כג

ב"ק סא ע"ב

ב"ק כז ע"בבן בגבגסנ' ח, ג (כו ע"ב, 10)

סנ' ע ע"אאינו חייבסנ' ח, ג (כו ע"ב, 12)

ב"ר 578הי דינוסנ' ח, ג (כו ע"ב, 14)

ב"ק עט ע"בבניין אבסנ' ח, ג (כו ע"ב, 18)

שמ"ב כג, כאויגזולסנ' ח, ג (כו ע"ב, 18)

דברים כא, בויצאוסנ' ח, ה (כו ע"ב, 23)
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דברים כא, זואמרוסנ' ח, ה (כו ע"ב, 23)

דברים כא, זידינוסנ' ח, ה (כו ע"ב, 24)

דברים כא, זועינינוסנ' ח, ה (כו ע"ב, 24)

הש' סנ' לו ע"בכשם שזקניסנ' ח, ה (כו ע"ב, 24)

מ' סנ' ח, האינו נסקלסנ' ח, ה (כו ע"ב, 26)

ס"ד ריח (251);רבי יאשיהסנ' ח, ו (כו ע"ב, 29)
מד"ת יז, יג

סוטה כה ע"א; סנ' פח ע"אסוטה יט ע"ג

הש  מ' סוטה ד, בשבעלהסנ' ח, ו (כו ע"ב, 31)

מ' סנ' ח, והיה אביוסנ' ח, ו (כו ע"ב, 33)

מ' כת' ט, זהפוגמתסנ' ח, ו (כו ע"ב, 41)

כת' לג ע"אלא הפוחתתסנ' ח, ו (כו ע"ב, 42)

מ' כת' ט, חועד אחדסנ' ח, ו (כו ע"ב, 44)

מ' כת' ט, חוהנפרעתסנ' ח, ו (כו ע"ב, 48)

שבו' לח ע"ארבי ירמיהסנ' ח, ו (כו ע"ב, 49)

ת' שבו' ו, היורש שפגםסנ' ח, ו (כו ע"ב, 50)

שבו' מח ע"אבזה יפהסנ' ח, ו (כו ע"ב, 51)

מ' סוטה ד, בנוטלתסנ' ח, ו (כו ע"ב, 54)

סנ' עב ע"אצפה הקב"הסנ' ח, ז (כו ע"ב, 63)

מדר"י 270; מדר"יזה אחדסנ' ח, ח (כו ע"ג, 5)
293; ס"ד רלז; מד"ת

כב, יז

כת' כח ע"ג

שמות כא, יטאם יקוםסנ' ח, ח (כו ע"ג, 6)

שמות כב, א-באם במחתרתסנ' ח, ח (כו ע"ג, 6)

ת' סנ' יא, ט;וכי עליוסנ' ח, ח (כו ע"ג, 7)
מדרשב"י כב, ב

סנ' עב ע"א

מדר"י 293פעמים שהואסנ' ח, ח (כו ע"ג, 10)

יומא פה ע"אמדר"י 293מיכן אתסנ' ח, ח (כו ע"ג, 12)

שמות כב, אאם במחתרתסנ' ח, ח (כו ע"ג, 14)

מדרשב"י 191רבי שמעוןסנ' ח, ח (כו ע"ג, 15)

דברים יט, וכי יחםסנ' ח, ח (כו ע"ג, 19)

סנ' עב ע"ארב אמ'סנ' ח, ח (כו ע"ג, 19)

ת' סנ' יא, יהרודף אחרסנ' ח, ט (כו ע"ג, 22)

סנ' עג ע"אאחד הרודףסנ' ח, ט (כו ע"ג, 23)

סנ' עד ע"ארוצח ששיברסנ' ח, ט (כו ע"ג, 29)

שבת יד ע"ד; ע"ז ממהו להצילסנ' ח, ט (כו ע"ג, 32)
ע"ד

סנ' עב ע"ב

מ' אה' ז, ויצא ראשוסנ' ח, ט (כו ע"ג, 33)
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סנ' עד ע"אההולך לעבודסנ' ח, ט (כו ע"ג, 35)

מ' יב' יא, אנושאיןסנ' ט, א (כו ע"ד, 20)

יב' יא ע"גמ' יב' יא, אכיניסנ' ט, א (כו ע"ד, 21)

יב' צז ע"אאנס אשהסנ' ט, א (כו ע"ד, 22)

האונס והמפתהסנ' ט, א (כו ע"ד, 23)

כר' יד ע"באמר רביסנ' ט, א (כו ע"ד, 25)

מ' חו' ה, גשחטהסנ' ט, א (כו ע"ד, 25)

מ' כר' ג, ורבי יוחנןסנ' ט, א (כו ע"ד, 27)

הש' סנ' ט, ט (כזהש' ויקרא יח, יזאמרו לוסנ' ט, א (כו ע"ד, 28)
ע"ב, 11)

הש' ת' חו' ה, זעוד היאסנ' ט, א (כו ע"ד, 29)

הש' ויקרא יח, יזלאויןסנ' ט, א (כו ע"ד, 30)

ויקרא יח, יזערות אשהסנ' ט, א (כו ע"ד, 32)

ויקרא כ, ידואיש אשרסנ' ט, א (כו ע"ד, 33)

הש' ויקרא יחבכלהםסנ' ט, א (כו ע"ד, 33)

דברים כג, אלא יקחסנ' ט, א (כו ע"ד, 36)

ויקרא כ, כאואיש אשרסנ' ט, א (כו ע"ד, 37)

ויקרא יח, יחואשה אלסנ' ט, א (כו ע"ד, 38)

ויקרא כ, יזואיש אשרסנ' ט, א (כו ע"ד, 40)

הש' סנ' נח ע"בסנ' כב ע"ג (60)קין נשאסנ' ט, א (כו ע"ד, 41)

תהילים פט, גאמרתי עולםסנ' ט, א (כו ע"ד, 42)

ויקרא כא, ידאלמנהסנ' ט, א (כו ע"ד, 43)

ויקרא יח, יבת בנךסנ' ט, א (כו ע"ד, 45)

הש' ויקרא יח, יזכבר אמורסנ' ט, א (כו ע"ד, 46)

סנ' עו ע"אאם עלסנ' ט, א (כו ע"ד, 47)

ויקרא כא, טובת אישסנ' ט, א (כו ע"ד, 49)

יב' ג ע"דרב חונהסנ' ט, א (כו ע"ד, 50)

ויקרא יח, יזערות אשהסנ' ט, א (כו ע"ד, 51)

סנ' עה ע"אויקרא כ, ידואיש אשרסנ' ט, א (כו ע"ד, 51)

הש' ויקרא כ, ידבשריפהסנ' ט, א (כו ע"ד, 54)

יב' יא ע"ג וש"נדרבי מאירסנ' ט, א (כו ע"ד, 55)

סנ' עו ע"אעוד היאסנ' ט, א (כו ע"ד, 61)

ויקרא יט, כטאל תחללסנ' ט, א (כו ע"ד, 61)

סנ' כד ע"גשנים לאויןסנ' ט, א (כו ע"ד, 64)
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שמות ל, לבעל בשרסנ' ט, א (כז ע"א, 1)

שמות ל, לגאיש אשרסנ' ט, א (כז ע"א, 1)

ויקרא יח, יזשארה הנהסנ' ט, א (כז ע"א, 4)

יב' צז ע"אמה טעמאסנ' ט, א (כז ע"א, 4)

דברים כג, אלא יקחסנ' ט, א (כז ע"א, 5)

במדבר לה, יזואם באבןסנ' ט, ב (כז ע"א, 18)

במדבר לה, יחאו בכליסנ' ט, ב (כז ע"א, 19)

סנ' עו ע"בס"ב קס (217)כשהוא באסנ' ט, ב (כז ע"א, 20)

הש' במדבר לה, טזימות בוסנ' ט, ב (כז ע"א, 21)

סנ' עז ע"אהעביר אתסנ' ט, ב (כז ע"א, 23)

סנ' עח ע"אמה טעמאסנ' ט, ב (כז ע"א, 25)

נזיר נח ע"אכיניסנ' ט, ג (כז ע"א, 27)

הש' סנ' עח ע"בעומד האמצעיסנ' ט, ג (כז ע"א, 29)

סנ' עח ע"אמה טעמאסנ' ט, ג (כז ע"א, 29)

שמות כא, יטאם יקוםסנ' ט, ג (כז ע"א, 30)

מדרשב"י 174וכי עלתהסנ' ט, ג (כז ע"א, 30)

מדרשב"י 174דרבניןסנ' ט, ג (כז ע"א, 32)

שמות כא, יחולא ימותסנ' ט, ג (כז ע"א, 32)

שמות כא, יטואם יקוםסנ' ט, ג (כז ע"א, 34)

שמות כא, יטרק שבתוסנ' ט, ג (כז ע"א, 35)

שמות כא, יחכי ינצוסנ' ט, ג (כז ע"א, 47)

שמות כא, כאוכי יריבוןסנ' ט, ג (כז ע"א, 48)

ב"ק ד ע"גמדרשב"י 2:176היא מריבהסנ' ט, ג (כז ע"א, 48)

שמות כא, יטרק שבתוסנ' ט, ד (כז ע"א, 55)

שמות כא, יטרק שבתוסנ' ט, ד (כז ע"א, 57)

הש' מדר"י 274פטורסנ' ט, ו (כז ע"ב, 1)

סנ' עט ע"בברוצח שלאסנ' ט, ז (כז ע"ב, 3)

סנ' כד ע"ברבי שמעוןסנ' ט, ז (כז ע"ב, 6)

סנ' פא ע"את' סנ' יב, ה (14:433)רבי יוסיסנ' ט, ט (כז ע"ב, 9)

קד' עז ע"אנתאלמנה ונתגרשהסנ' ט, ט (כז ע"ב, 15)

סנ' פא ע"בבמפנים עדיוסנ' ט, ט (כז ע"ב, 17)
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הש' תע' ד, ט (סטקיסטאסנ' ט, יא (כז ע"ב, 21)
ע"ג, 11); ב"ר, מט,

יט (1:503) ; ו"ר, יב
א (רמט:2); אס"ר ה,

א (ט ע"ב, 14); פד"כ,
 טו, ח (11:259)

סנ' פא ע"ברב יהודהסנ' ט, יא (כז ע"ב, 21)

במדבר ד, זואת קשותסנ' ט, יא (כז ע"ב, 21)

לקנייךסנ' ט, יא (כז ע"ב, 22)

מג' עה ע"גרבי ישמעאלסנ' ט, יא (כז ע"ב, 23)

במדבר כה, זוירא פנחססנ' ט, יא (כז ע"ב, 24)

מ' סנ' ט, יאהבועלסנ' ט, יא (כז ע"ב, 25)

במדבר כה, יגוהיתה לוסנ' ט, יא (כז ע"ב, 27)

סנ' פד ע"אמה טעמאסנ' ט, יא (כז ע"ב, 28)

דברים יג, ומות יומתסנ' ט, יא (כז ע"ב, 28)

במדבר יז, כחכל הקרבסנ' ט, יא (כז ע"ב, 28)

דברים יג, ומות יומתסנ' ט, יא (כז ע"ב, 29)

במדבר יח, זוהזר הקרבסנ' ט, יא (כז ע"ב, 29)

פאה טז ע"בת' סנ' יב, טהוסיפוסנ' י, א (כז ע"ג, 23)

מ' סנ' י, אהאומרסנ' י, א (כז ע"ג, 27)

הש' ו"ר תלדיאשיהוסנ' י, א (כז ע"ג, 29)

קד' סא ע"ד; מת"ה ל,רובו זכויותסנ' י, א (כז ע"ג, 35)
ד (234); מת"ה סב,

ד (308)

הש' קד' מ ע"ב

שמות לד, זנושא עוןסנ' י, א (כז ע"ג, 37)

פד"כ 381הקב"הסנ' י, א (כז ע"ג, 37)

ר"ה יז ע"באמר רביסנ' י, א (כז ע"ג, 38)

תהילים סב, יגולך ה'סנ' י, א (כז ע"ג, 38)

שמות לד, זורב חסדסנ' י, א (כז ע"ג, 40)

שבו' לג ע"גרבי ירמיהסנ' י, א (כז ע"ג, 40)

משלי יג, וצדקה תצרסנ' י, א (כז ע"ג, 41)

משלי יג, כאחטאיםסנ' י, א (כז ע"ג, 41)

משלי ג, לדאם ללציםסנ' י, א (כז ע"ג, 42)

שמ"א ב, טרגלי חסידיוסנ' י, א (כז ע"ג, 42)

משלי ג, להכבוד חכמיםסנ' י, א (כז ע"ג, 43)

יומא לח ע"בשומר אדםסנ' י, א (כז ע"ג, 45)

איוב לג, כטהן כל אלהסנ' י, א (כז ע"ג, 46)
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מת"ה נט, א (31);קהלת ד, יבוהחוט המשולשסנ' י, א (כז ע"ג, 47)
ק"ר ד, ט (יג ע"ד)

מיכה ז, יחנושא עוןסנ' י, א (כז ע"ג, 50)

תהילים פה, גנשאת עוןסנ' י, א (כז ע"ג, 50)

ת' יומא ד, ושאל רביסנ' י, א (כז ע"ג, 51)
(35:251); מדר"י 228

יומא מה ע"ב; שבו' לג
ע"ב; אדר"נ נו"א

פכ"ט, מד ע"ב; מד"ש
פר' י

ירמיה ג, כבשובו בניםסנ' י, א (כז ע"ג, 53)

ויקרא טז, לכי ביוםסנ' י, א (כז ע"ג, 54)

תהילים פט, לגופקדתיסנ' י, א (כז ע"ג, 55)

ישעיה כב, ידאם יכופרסנ' י, א (כז ע"ג, 55)

ירמיה ג, כבשובו בניםסנ' י, א (כז ע"ג, 57)

ויקרא טז, לכי ביוםסנ' י, א (כז ע"ג, 59)

תהילים פט, לגופקדתיסנ' י, א (כז ע"ג, 61)

ישעיה כב, ידאם יכופרסנ' י, א (כז ע"ד, 1)

ת' יומא ד, טזחומר בשעירסנ' י, א (כז ע"ד, 6)
(81:255)

במדבר טו, לאכי דברסנ' י, א (כז ע"ד, 11)

סנ' צט ע"אאין ליסנ' י, א (כז ע"ד, 12)

במדבר טו, לאואת מצוותוסנ' י, א (כז ע"ד, 13)

בראשית לו, כבואחות לוטןסנ' י, א (כז ע"ד, 13)

בראשית לא, מזויקרא לוסנ' י, א (כז ע"ד, 14)

בראשית ד, כדכי שבעתייםסנ' י, א (כז ע"ד, 14)

בר' ו ע"דרבי אילאסנ' י, א (כז ע"ד, 16)

הושע ז, זכל מלכיהםסנ' י, א (כז ע"ד, 19)

ו"ר תתמגבר קפראסנ' י, א (כז ע"ד, 18)

ישעיה א, אבימי עזיהוסנ' י, א (כז ע"ד, 20)

ישעיה ז, גאל ישעיהוסנ' י, א (כז ע"ד, 24)

דה"ב כח, זויהרוגסנ' י, א (כז ע"ד, 28)

ישעיה לח, יזהנה לשלוםסנ' י, א (כז ע"ד, 31)

משלי יא, כאיד לידסנ' י, א (כז ע"ד, 32)

הש' דבר"ל 76דבר אחרסנ' י, א (כז ע"ד, 34)

ויקרא כו, מבוזכרתיסנ' י, א (כז ע"ד, 38)

שבת נה ע"או"ר תתנאעד איכןסנ' י, א (כז ע"ד, 38)

מל"ב יג, כגויחןסנ' י, א (כז ע"ד, 40)
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הושע ב, יבועתה אגלהסנ' י, א (כז ע"ד, 42)

בראשית כ, זועתה השבסנ' י, א (כז ע"ד, 43)

בראשית כד, סהמי האישסנ' י, א (כז ע"ד, 44)

בראשית כה, כזויעקב אישסנ' י, א (כז ע"ד, 45)

מל"א יח, לוויהי בעלותסנ' י, א (כז ע"ד, 45)

ישעיה ט, ולםרבה המשרהסנ' י, א (כז ע"ד, 47)

דברים ד, לאכי אלסנ' י, א (כז ע"ד, 48)

ישעיה נד, יכי ההריםסנ' י, א (כז ע"ד, 51)

ישעיה נד, יוחסדי מאתךסנ' י, א (כז ע"ד, 53)

סנ' צט ע"באילין רבניןסנ' י, א (כז ע"ד, 56)

פס' קיט ע"א; הש' סנ'  קי עקרח עשיר גדולסנ' י, א (כז ע"ד, 58)

הש' מדר"י, שירה זתיסבריןסנ' י, א (כז ע"ד, 58)
(139:20); בדמה"מ ד

הש' בר' ט, ג (יג ע"ד,
29); סנ' יא, ה  (ל

ע"ב, 62); ב"ר, פג,
מג (3:1000);

שהש"ר ח, ז, א, (מ
ע"א, 29); שהש"ר ב,
ה,  ג (טו ע"ד, 13); ;
מ' אב"ג א (3:9); מ'

פנ"א נו"ב א (18:58);
פד"כ, יב (9:211);

פס"ר, ו (כו ע"א, 1);
י (לו ע"ב, 11); פס"ר,

כא (קו ע"א, 16);
פ"ת קרח 169

תנ"ב קרח (85)עמד ועשהסנ' י, א (כז ע"ד, 59)

דברים כב, יבגדיליםסנ' י, א (כז ע"ד, 61)

דברים ו, טוכתבתםסנ' י, א (כז ע"ד, 62)

במדבר טז, לואם בריאהסנ' י, א (כח ע"א, 3)

במדבר טז, כטאם כמותסנ' י, א (כח ע"א, 5)

מל"א יח, לזעניניסנ' י, א (כח ע"א, 5)

מל"א יח, לזואתה הסיבותסנ' י, א (כח ע"א, 6)

מל"א כב, כחאם שובסנ' י, א (כח ע"א, 7)

במדבר טז, לוירדו הםסנ' י, א (כח ע"א, 7)

מד"ש ה, יב (62)אף שמותיהםסנ' י, א (כח ע"א, 8)

במדבר טז, לוירדו הםסנ' י, א (כח ע"א, 10)

סנ' כט ע"גומי נתפללסנ' י, א (כח ע"א, 10)

בראשית לג, ויחי ראובןסנ' י, א (כח ע"א, 11)

ב"ר 1255; ב"ר צח,רבי יהושעסנ' י, א (כח ע"א, 12)
ב (1251); מד"ש ה,

יב (62)
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שמ"א ב, וה' ממיתסנ' י, א (כח ע"א, 14)

סנ' ק ע"בב"ר 230רבי עקיבהסנ' י, א (כח ע"א, 14)

קהלת יב, יבויותר מהמהסנ' י, א (כח ע"א, 16)

קהלת יב, יאדברי חכמיםסנ' י, א (כח ע"א, 17)

מ' אבות א, אמשה קיבלסנ' י, א (כח ע"א, 20)

ו"ר תרעה; ק"ר יב, יאשלשה שמותסנ' י, א (כח ע"א, 21)
(לא ע"א); פד"כ כג
(339); פס"ר ג (ח

ע"א); במ"ר יד, ד (נח
ע"ג); אדר"נ יח נו"א

(68); תנ"ו בהעלותך
טו (529); תנ"ב

בהעלותך כה (59);
תנ"ו וילך א (676)

קהלת יב, יאוכמסמרותסנ' י, א (כח ע"א, 25)

שבת ח ע"אמה משמרותסנ' י, א (כח ע"א, 30)

בראשית לג, כהוכימיך דבאךסנ' י, א (כח ע"א, 32)

שבת קמא ע"בת' שבת ג, טו (36:14)אין מגרדיןסנ' י, א (כח ע"א, 36)

שבת קמא ע"בלא ילבשסנ' י, א (כח ע"א, 41)

שבת קמא ע"בת' שבת ג, טזלא יסוךסנ' י, א (כח ע"א, 45)

ת' תר' י, י (36:162)לא יתננהסנ' י, א (כח ע"א, 49)

במדבר יא, טזאספה ליסנ' י, א (כח ע"א, 53)

קהלת יב, יאניתנו מרועהסנ' י, א (כח ע"א, 56)

ישעיה סג, יאויזכר ימיסנ' י, א (כח ע"א, 60)

דברים ו, דשמע ישראלסנ' י, א (כח ע"א, 63)

סנ' קא ע"אובלבד ברוקקסנ' י, א (כח ע"ב, 1)

ויקרא יג, טנגע צרעתסנ' י, א (כח ע"ב, 2)

מל"א יב, כחשני עגליסנ' י, ב (כח ע"ב, 6)

ו"ר ה, ג; מת"ה ג, גהש' הו' א, השלשה עשרסנ' י, ב (כח ע"ב, 7)

שמות לב, דויאמרו אלהסנ' י, ב (כח ע"ב, 8)

נחמיה ט, יחזהסנ' י, ב (כח ע"ב, 9)

מל"א טז, לאויהי הנקלסנ' י, ב (כח ע"ב, 9)

סנ' קב ע"בוהלא קולותיוסנ' י, ב (כח ע"ב, 10)

הש' סנ' י, ב (כח ע"ב,חיאלסנ' י, ב (כח ע"ב, 12)
(19

מל"א כא, כיען התמכרךסנ' י, ב (כח ע"ב, 14)

מל"א כא, כהרק לא היהסנ' י, ב (כח ע"ב, 15)

מל"א טז, לדבימיו בנהסנ' י, ב (כח ע"ב, 19)
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סנ' י, ט (כט ע"ד, 22)ת' סנ' יד, ז-טחיאל מןסנ' י, ב (כח ע"ב, 20)

הש' דה"ב כא, ביהושפטסנ' י, ב (כח ע"ב, 20)

מל"א טז, לדבאבירם בכורוסנ' י, ב (כח ע"ב, 21)

סנ' קיג ע"אבאבירם בכורוסנ' י, ב (כח ע"ב, 22)

מל"א טז, לדכדברסנ' י, ב (כח ע"ב, 24)

מל"א יז, אויאמר אליהוסנ' י, ב (כח ע"ב, 25)

יהושע ו, כווישבעסנ' י, ב (כח ע"ב, 30)

דברים יא, טזהשמר לכםסנ' י, ב (כח ע"ב, 34)

דברים יא, יזוחרה אףסנ' י, ב (כח ע"ב, 36)

מל"א יז, אאם כדבריךסנ' י, ב (כח ע"ב, 38)

 פד"כ, כד,הדא היאסנ' י, ב (כח ע"ב, 40)
יב(360:6); שהש"ר
א, ה, ב (ח ע"ג, 32)

מל"א כא, כזויהי כשמועסנ' י, ב (כח ע"ב, 40)

תע' כה ע"בכמה נתענהסנ' י, ב (כח ע"ב, 42)

מל"א כא, כחויהי דברסנ' י, ב (כח ע"ב, 44)

הראיתסנ' י, ב (כח ע"ב, 46)

ב"ר מא (2:402); ו"ררבי חוניהסנ' י, ב (כח ע"ב, 49)
יא, ז (רל:11); אס"ר,

פת' יא (ב ע"ג, 7);
ר"ר א, ז (171:24) ;

מת"ה ב, י (5:29);
הש' שהש"ז ח, יד

(2:38)

הש' סנהדרין קג ע"ב

ישעיה ח, יזוחיכיתיסנ' י, ב (כח ע"ב, 58)

דברים לא, יחואנכי הסתרסנ' י, ב (כח ע"ב, 60)

ישעיה ח, יזוקויתי לוסנ' י, ב (כח ע"ב, 60)

דברים לא, כאכי לא תשכחסנ' י, ב (כח ע"ב, 60)

ישעיה ח, יחהנה אנכיסנ' י, ב (כח ע"ב, 61)

בר' י ע"אישעיה לח, אבימים ההםסנ' י, ב (כח ע"ב, 63)

ישעיה לב, זוכלי כליוסנ' י, ב (כח ע"ג, 5)
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הש' תע' ב, א, (סהקפוץ לשלשהסנ' י, ב (כח ע"ג, 7)
ע"ב, 5); ב"ר מד, ה

(434:1); ק"ר ה, ו, א
(יד ע"ד, 9); שם ז,
יד, א (כ, ע"ג, 3);

קה"ז ה, ו (סד ע"ב,
13); שם ז, יד (סט

ע"א, 25); פד"כ, כח
ב (425:3); פ"ר, הוס'
א, ג (קצט ע"ב, 32);

שם, שם ד (ר ע"ב,
15); תנ"ב, נח יג (יט
ע"א, 13); תנ"ו, נח ו;

מ"ת יז, ה (סד ע"א,
(27

דה"ב ז, ידויכנעוסנ' י, ב (כח ע"ג, 8)

תהילים יז, טואני בצדקסנ' י, ב (כח ע"ג, 10)

דה"ב ז, ידואני אשמעסנ' י, ב (כח ע"ג, 11)

ישעיה לח, בויסב חזקיהוסנ' י, ב (כח ע"ג, 12)

בר' ח ע"בלאי זה קירסנ' י, ב (כח ע"ג, 13)

יהושע ב, טוכי ביתהסנ' י, ב (כח ע"ג, 14)

יהושע ו, כגויבואוסנ' י, ב (כח ע"ג, 15)

מל"ב ד, ינעשה נאסנ' י, ב (כח ע"ג, 21)

יחזקאל מג, חבתתם סיפםסנ' י, ב (כח ע"ג, 24)

ירמיה ד, יטמעי מעיסנ' י, ב (כח ע"ג, 29)

ישעיה לח, בויהי דברסנ' י, ב (כח ע"ג, 31)

הש' סנ' כג ע"ג (42)גברא רבהסנ' י, ב (כח ע"ג, 35)

מל"ב כ, כדויהי ישעיהוסנ' י, ב (כח ע"ג, 36)

מל"ב כד, דולא אבהסנ' י, ב (כח ע"ג, 39)

ירמיה טו, דמנשהסנ' י, ב (כח ע"ג, 40)

מל"ב כג, כועל כלסנ' י, ב (כח ע"ג, 41)

דה"ב לג, כגכי הואסנ' י, ב (כח ע"ג, 42)

מל"ב כא, טזוגם דםסנ' י, ב (כח ע"ג, 43)

דבר"ל, עקב, 5:74;וכי איפשרסנ' י, ב (כח ע"ג, 44)
פס"ר, ד (יד ע"א, 11)

במדבר יב, חפה אל פהסנ' י, ב (כח ע"ג, 45)

דה"ב לג, י-יאוידברסנ' י, ב (כח ע"ג, 46)

ר"ר ה (108:130);מהו בחחיםסנ' י, ב (כח ע"ג, 47)
פד"כ כד יא (3:365);

ו"ר ל, ג (תרצז); פד"כ
כז (408); דב"ר ב, כ
(קב ע"ד); פד"א מג

(קסו)
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ר"ר, ה  (109:130);מולא של נחושתסנ' י, ב (כח ע"ג, 48)
פד"כ כד יא (4:365);

אס"ר ט, ב (יד ע"ב,
22); מ' אב"ג ה

(12:56)

דברים ד, ל-לאבצר לךסנ' י, ב (כח ע"ג, 51)

ו"ר תרצזמה עשהסנ' י, ב (כח ע"ג, 58)

דה"ב לג, יגויתפלל אליוסנ' י, ב (כח ע"ג, 59)

דה"ב לג, יגוישיביהוסנ' י, ב (כח ע"ג, 61)

דה"ב לג, יגוידע מנשהסנ' י, ב (כח ע"ג, 62)

סנ' קו ע"אוכי מהסנ' י, ב (כח ע"ד, 1)

במדבר כה, טוראש אומותסנ' י, ב (כח ע"ד, 5)

ס"ב קלא (20:170)מה עשוסנ' י, ב (כח ע"ד, 6)

הש' ו"ר קד (5)את הגוףסנ' י, ב (כח ע"ד, 12)

מ' סנ' ז, והפוער עצמוסנ' י, ב (כח ע"ד, 19)

במ"ר כ, כג (פח ע"א,ס"ב קלא (171:2)ואדיין לא נאסרסנ' י, ב (כח ע"ד, 21)
20); שהש"ר ד, יג, ג
(כט ע"א, 19); תנ"ב
בלק, כז (22:147);

תנ"ו בלק יח

סנהדרין, קו ע"א; חולין, ד ע

יהושע ט, יהמה באוסנ' י, ב (כח ע"ד, 24)

סנ' סד ע"אמעשה בסובתהסנ' י, ב (כח ע"ד, 27)

במדבר כה, גויחר אףסנ' י, ב (כח ע"ד, 39)

במדבר כה, דויאמרסנ' י, ב (כח ע"ד, 40)

במדבר כה, הויאמרסנ' י, ב (כח ע"ד, 42)

סנ' יט ע"ג; תנ"וכמה הםסנ' י, ב (כח ע"ד, 43)
משפטים ו (260)

סנ' פב ע"אבמדבר כה, ווהנה אישסנ' י, ב (כח ע"ד, 47)

בראשית מט, טגור אריהסנ' י, ב (כח ע"ד, 50)

דברים לג, כבדן גורסנ' י, ב (כח ע"ד, 51)

בראשית מט, כזבנימיןסנ' י, ב (כח ע"ד, 51)

הש' סנ' י, ב (כט ע"ב,מאין ולאייןסנ' י, ב (כח ע"ד, 54)
(17

סנ' פב ע"בכיון שנכנססנ' י, ב (כח ע"ד, 56)

תהילים קו, לויעמדסנ' י, ב (כט ע"א, 1)

הש' במדבר לא, חבלעםסנ' י, ב (כט ע"א, 2)

הש' במדבר כב, יבלא תיזילסנ' י, ב (כט ע"א, 5)

הש' במדבר כב, יאאי זילסנ' י, ב (כט ע"א, 6)

במדבר לא, חואת בלעםסנ' י, ב (כט ע"א, 7)
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ס"ב קנז (210)מלמד שנתנוסנ' י, ב (כט ע"א, 11)

הש' מ' מנ' יא, בסידורו דוחהסנ' י, ב (כט ע"א, 13)

שמ"א כב, יזויאמ' המלךסנ' י, ב (כט ע"א, 16)

שמ"א כב, יחויאמר המלךסנ' י, ב (כט ע"א, 20)

שמ"א כב, יחסוב אתהסנ' י, ב (כט ע"א, 21)

שמ"א כב, יחויסב דואגסנ' י, ב (כט ע"א, 22)

איוב כ, טוחיל בלעסנ' י, ב (כט ע"א, 26)

הש' פד"כ 16אחיתופלסנ' י, ב (כט ע"א, 27)

שמ"ב ו, אויוסף עודסנ' י, ב (כט ע"א, 27)

דבר"ל 73; מד"ש כה,תשעיםסנ' י, ב (כט ע"א, 29)
ה (124); במ"ר ד, כ

(יג ע"ג)

שמ"ב ו, אויוסף עודסנ' י, ב (כט ע"א, 30)

א"ר כטהש' ס"ב מו (51)את מוצאסנ' י, ב (כט ע"א, 31)

הש' במדבר ז, טכתורהסנ' י, ב (כט ע"א, 32)

שמ"ב ו, גוירכיבוסנ' י, ב (כט ע"א, 32)

שמ"ב ו, יגויהי כיסנ' י, ב (כט ע"א, 38)

במדבר ז, טולבני קהתסנ' י, ב (כט ע"א, 43)

י"ש, תהלים, תתעח;וכן את מוצאסנ' י, ב (כט ע"א, 44)
הש' שהש"ר א, א, ו;

(א ע"ד, 8)

סוכה נג ע"א; מכות יא ע"

שמות כ, אאנכיסנ' י, ב (כט ע"א, 48)

תהילים קכ, אשיר המעלותסנ' י, ב (כט ע"א, 52)

שמ"ב טז, כגועצת אחיתופלסנ' י, ב (כט ע"א, 59)

שמ"ב יז, כגואחיתופל ראהסנ' י, ב (כט ע"א, 61)

ב"ב קמז ע"אא"ר כטשלשה דבריםסנ' י, ב (כט ע"א, 62)

מל"ב ו, אויאמרו בניסנ' י, ב (כט ע"ב, 6)

ו"ר תקנטופרוץ בערוהסנ' י, ב (כט ע"ב, 8)

בר' י ע"ביב' ג ע"דשכן השונמיתסנ' י, ב (כט ע"ב, 8)

מל"ב ד, טהנה נאסנ' י, ב (כט ע"ב, 9)

הש' ב"מ יב ע"ג (20)משזגהסנ' י, ב (כט ע"ב, 12)

מל"ב ד, כזויגש גיחזיסנ' י, ב (כט ע"ב, 13)

מדר"י 178; מדרשב"יאת מוצאסנ' י, ב (כט ע"ב, 15)
יז, ט; ס"ז יא, כח

(273)

מל"ב ד, כטקח משענתיסנ' י, ב (כט ע"ב, 15)

הש' סנ' י, ב (כח ע"ד,מאין ולאייןסנ' י, ב (כט ע"ב, 17)
(54
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שמ"א ב, וממית ומחיהסנ' י, ב (כט ע"ב, 19)

סנ' קז ע"באת מוצאסנ' י, ב (כט ע"ב, 21)

חסירות ויתרות קטעמל"ב ה, טבסוסוסנ' י, ב (כט ע"ב, 22)
ה, קעז <5,40>

מל"ב ה, כגויפצר בוסנ' י, ב (כט ע"ב, 23)

מל"ב ה, ככי אםסנ' י, ב (כט ע"ב, 24)

ו"ר טז, א; ו"ר יז, גמל"ב ה, כהמומה כתיבסנ' י, ב (כט ע"ב, 24)
שעה; אדר"נ ב, מג;
במ"ר ז, ה (כ ע"ג);

תנ"ו מצורע א (416)

לא הלךסנ' י, ב (כט ע"ב, 26)

מל"ב ה, כוויאמרסנ' י, ב (כט ע"ב, 27)

ו"ר טז, א; ו"ר יז, גלפיכך צרעתסנ' י, ב (כט ע"ב, 29)
שעה; אדר"נ ב, מג;
במ"ר ז, ה (כ ע"ג);

תנ"ו מצורע א (416)

סנ' קז ע"במל"ב ז, גוארבעהסנ' י, ב (כט ע"ב, 29)

מל"ב ח, זויבא אלישעסנ' י, ב (כט ע"ב, 30)

הש' ו"ר שעהמוחלטסנ' י, ב (כט ע"ב, 32)

מדר"י 193; מדרשב"ימיכן שדוחיןסנ' י, ב (כט ע"ב, 32)
יח, ו

אדר"נ ב, לא; שמ' ב,
ה; ר"ר ב, טז; מת"ה

כב, ה

סוטה מז ע"א; סנ' קז ע"ב

איוב לא, לבבחוץ לאסנ' י, ב (כט ע"ב, 33)

שהש"ר א, א, ה (אר' חנניהסנ' י, ב (כט ע"ב, 35)
ע"ג, 18); תנ"ב

מצורע א (כב ע"א,
8); מד"מ כב, כח (מז
ע"א, 20); פס"ר ו (כג
ע"ב, 23); י"ש משלי,

תתקס

מ' סנ' י, בשלשה מלכיםסנ' י, ב (כט ע"ב, 36)

איוב לד, לגהמעמךסנ' י, ב (כט ע"ב, 37)

סנ' קד ע"בבמ"ר יד, א (נו ע"ב)ביקשו לצרףסנ' י, ב (כט ע"ב, 38)

סנ' קד ע"בבמ"ר יד, א (נו ע"ב)דורשי רשומותסנ' י, ב (כט ע"ב, 41)

תהילים קח, ט-ילי גלעדסנ' י, ב (כט ע"ב, 41)

הש' מל"א כב, כטברמות גלעדסנ' י, ב (כט ע"ב, 43)

מל"א יא, כוירבעםסנ' י, ב (כט ע"ב, 44)

תהילים נה, כדאנשי דמיםסנ' י, ב (כט ע"ב, 47)

תהילים קח, יעלי פלשתסנ' י, ב (כט ע"ב, 48)

תהילים ס, יעלי פלשתסנ' י, ב (כט ע"ב, 48)

ת' סנ' יג, ודור המבולסנ' י, ג (כט ע"ב, 50)

סנ' קח ע"אמה טעמאסנ' י, ג (כט ע"ב, 51)
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בראשית ז, כגוימח אתסנ' י, ג (כט ע"ב, 51)

בראשית ז, כגוימחו מןסנ' י, ג (כט ע"ב, 52)

בראשית ו, יגלא ידוןסנ' י, ג (כט ע"ב, 52)

ב"ר 249רבי יהודהסנ' י, ג (כט ע"ב, 53)

ב"ר 267; ו"ר ז, ורבי יהושעסנ' י, ג (כט ע"ב, 56)
(קסא); ק"ר ט, א (כג

ע"ב)

איוב ו, יזבעת יזורבוסנ' י, ג (כט ע"ב, 57)

ו"ר קסארבי יוחנןסנ' י, ג (כט ע"ב, 58)

איוב ו, יזבחומו נדעכוסנ' י, ג (כט ע"ב, 59)

פד"כ 165; מד"מ לא,יהודה בי רביסנ' י, ג (כט ע"ב, 60)
כא (109); תנ"ו ראה

יג (643)

תהילים מ, בויעליני מבורסנ' י, ג (כט ע"ב, 62)

משלי יג, אולץ לאסנ' י, ג (כט ע"ג, 1)

סנ' קט ע"את' סנ' יג, חאנשי סדוםסנ' י, ג (כט ע"ג, 1)

אדר"נ יב נו"א (52);בראשית יג, יגואנשי סדוםסנ' י, ג (כט ע"ג, 2)
אדר"נ לו נו"א (106);

תנ"ו וירא ז (68);
תנ"ב וירא ח (90)

ב"ר 394דבר אחרסנ' י, ג (כט ע"ג, 3)

סנ' קי ע"בת' סנ' יג, ידור המדברסנ' י, ד (כט ע"ג, 5)

במדבר יד, להבמדבר הזהסנ' י, ד (כט ע"ג, 6)

תהילים צה, ידאשר נשבעתיסנ' י, ד (כט ע"ג, 7)

תהילים נ, האספו ליסנ' י, ד (כט ע"ג, 9)

תהילים קיט, קונשבעתיסנ' י, ד (כט ע"ג, 9)

חג' עו ע"ג; נד' לזת' סנ' יג, יאחנניה בןסנ' י, ד (כט ע"ג, 10)
ע"ד; ו"ר לב, ב (תשמ)

תהילים צה, יאאשר נשבעתיסנ' י, ד (כט ע"ג, 10)

תהילים נ, האספו ליסנ' י, ד (כט ע"ג, 12)

ישעיה לה, יופדוייסנ' י, ד (כט ע"ג, 14)

ת' סנ' יג, יברבי אומרסנ' י, ד (כט ע"ג, 14)

ישעיה כז, יגוהיה ביוםסנ' י, ד (כט ע"ג, 15)

במדבר טז, לגותכס עליהםסנ' י, ד (כט ע"ג, 18)

תהילים קיט, קעותעיתי כשהסנ' י, ד (כט ע"ג, 20)

סנ' כח ע"אמי נתפללסנ' י, ד (כט ע"ג, 21)

דברים לג, ויחי ראובןסנ' י, ד (כט ע"ג, 22)

שמ"א ב, וממית ומחיהסנ' י, ד (כט ע"ג, 25)
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סנ' קי ע"בת' סנ' יג, יבעשרת השבטיםסנ' י, ו (כט ע"ג, 26)

דברים כט, כזוישליכםסנ' י, ו (כט ע"ג, 27)

מג' עב ע"ב; מג' עדרבי חזקיהסנ' י, ו (כט ע"ג, 29)
ע"א; ו"ר ס; מת"ה

כב, כט (195)

שמות יב, מחוכל ערלסנ' י, ו (כט ע"ג, 36)

ע"ז מה ע"ג; ק"ר ט, יולמה נקראסנ' י, ו (כט ע"ג, 40)
(כד ע"ג)

פס' קד ע"א; ע"ז נ ע"א

ו"ר שסדאנטולינוססנ' י, ו (כט ע"ג, 41)

תהילים קמז, יזלפני קרתוסנ' י, ו (כט ע"ג, 42)

תהילים טז, זואין נסתרסנ' י, ו (כט ע"ג, 44)

הושע ה, זבגדוסנ' י, ו (כט ע"ג, 45)

יחזקאל ב, גבן אדםסנ' י, ו (כט ע"ג, 50)

איכ"ר 112רבי ברכיהסנ' י, ו (כט ע"ג, 52)

יחזקאל כג, לאבדרך אחותךסנ' י, ו (כט ע"ג, 55)

ישעיה מט, טלאמר לאסוריםסנ' י, ו (כט ע"ג, 56)

סנ' כד ע"ברבי שמעוןסנ' י, ז (כט ע"ד, 1)

סנ' קיב ע"בת' סנ' יד, הרבי שמעוןסנ' י, ח (כט ע"ד, 4)

סנ' קיב ע"אשיער הצדקניותסנ' י, ח (כט ע"ד, 6)

הש' מ' תמ' ד, אשש חטאותסנ' י, ח (כט ע"ד, 10)

סנ' קיב ע"בעל שםסנ' י, ח (כט ע"ד, 12)

משלי כא, זזבח רשעיםסנ' י, ח (כט ע"ד, 12)

כר' כד ע"אב"ק ד ע"ג; סנ' כג ע"ברבי עוקבאסנ' י, ח (כט ע"ד, 12)

ת' סנ' יד, דרבי שמעוןסנ' י, ט (כט ע"ד, 16)

בראשית יט, כבמהר המלטסנ' י, ט (כט ע"ד, 21)

סנ' כח ע"בת' סנ' יד, ז-טכתיבסנ' י, ט (כט ע"ד, 21)

מל"א טז, לדבימיו בנהסנ' י, ט (כט ע"ד, 21)

מל"א טז, לדבאבירם בכורוסנ' י, ט (כט ע"ד, 23)

מל"א טז, לדכדברסנ' י, ט (כט ע"ד, 25)

דברים יג, יזכלילסנ' י, ט (כט ע"ד, 26)

דברים יג, יחולא ידבקסנ' י, ט (כט ע"ד, 26)

סנ' קיג ע"את' סנ' יד, ירבי שמעוןסנ' י, ט (כט ע"ד, 26)

יהושע ו, כוובנה אתסנ' י, ט (כט ע"ד, 28)

במדבר יז, טזלא תוסיפוןסנ' י, ט (כט ע"ד, 30)

סנ' פד ע"במדר"י 266אזהרה למכהסנ' יא, א (ל ע"א, 13)
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דברים כה, גארבעים יכנוסנ' יא, א (ל ע"א, 14)

סנ' פו ע"אסנ' כו ע"ב (7)אזהרה לגניבהסנ' יא, ב (ל ע"א, 19)

שמות כ, טולא תגנובסנ' יא, ב (ל ע"א, 19)

ויקרא יט, יאולא תגנובוסנ' יא, ב (ל ע"א, 20)

ס"ד רעג (293)מה טעמאסנ' יא, ב (ל ע"א, 31)

דברים כד, זמבני ישראלסנ' יא, ב (ל ע"א, 31)

דברים כד, זמאחיוסנ' יא, ב (ל ע"א, 31)

דברים כד, זמאחיוסנ' יא, ב (ל ע"א, 32)

ס"ד רעג (293)דרבניןסנ' יא, ב (ל ע"א, 33)

סנ' פו ע"בס"ד קנב (205)כתיבסנ' יא, ד (ל ע"א, 34)

דברים יז, חכי יפלאסנ' יא, ד (ל ע"א, 34)

ספרי ד' לז (73:11);דבר אחרסנ' יא, ד (ל ע"א,  42)
קנב (206:8); שיז

(359:7); שנב
(410:17) מת"ד, יז,

ח (8:102); לג, יב
(26:216)

שהש"ר, ד, ד, ט (כה
ע"ב, 37);  שם, ז, ה
<ד>, ג (לז ע"א, 3);

תנ"ו וירא כב; הש'
ב"ר, סט יז (2:797)

שהש"ר, ד, ד, ט (כה
ע"ב, 37);  שם, ז, ה
<ד>, ג (לז ע"א, 3);

תנ"ו וירא כב; הש'
ב"ר, סט יז (2:797)

קידושין, סט ע"א ; סנהדרין

יחזקאל כ, מכי בהרסנ' יא, ד (ל ע"א, 43)

יחזקאל יז, כגבהר מרוםסנ' יא, ד (ל ע"א, 43)

סנ' פח ע"בזקן ממראסנ' יא, ד (ל ע"א, 45)

דברים יז, יבאשר יעשהסנ' יא, ד (ל ע"א, 47)

יב' עז ע"אהש' שבת ז ע"ג (22)היה מלמדסנ' יא, ד (ל ע"א, 48)

מ' אבות ו, ח; ת' סנ'רבי שמעוןסנ' יא, ד (ל ע"א, 50)
יא, ח

משלי טז, לאעטרת תפארתסנ' יא, ד (ל ע"א, 51)

משלי יז, ועטרת זקיניםסנ' יא, ד (ל ע"א, 52)

משלי כ, כטתפארתסנ' יא, ד (ל ע"א, 53)

ישעיה כד, כגונגד זקיניוסנ' יא, ד (ל ע"א, 53)

ת' סנ' יא, חרבן שמעוןסנ' יא, ד (ל ע"א, 54)

בר' ג ע"ב; ע"ז מאחברייאסנ' יא, ו (ל ע"א, 58)
ע"ג; שהש"ר א, ב (כ

ע"ד)

שה"ש ז, ווחכך כייןסנ' יא, ו (ל ע"א, 59)

שה"ש א, בכי טוביםסנ' יא, ו (ל ע"א, 61)
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בר' א, ו (ג ע"ב, 49);הש' מ' בר' א, גרבי טרפוןסנ' יא, ו (ל ע"א, 62)
ע"ז ב, ח (מא ע"ג,

40); הש' שבי', ד, ב
(לה ע"ב, 15);

שהש"ר א, ב, ב (ה
ע"ד, 13)

קהלת י, חופורץ גדרסנ' יא, ו (ל ע"א, 63)

מ' סנ' יא, והאומר איןסנ' יא, ו (ל ע"ב, 1)

בר' א, ו (ג ע"ב, 55);מיכה ב, ואל תטיפוסנ' יא, ו (ל ע"ב, 4)
ע"ז ב, ח (מא ע"ג,

46); שהש"ר א, ב (ה
ע"ד, 18)

מיכה ב, יאאטיף לךסנ' יא, ו (ל ע"ב, 4)

דברים יג, חונתן אליךסנ' יא, ו (ל ע"ב, 8)

דברים יז, יאעל פיסנ' יא, ו (ל ע"ב, 8)

סנ' פח ע"באינו חייבסנ' יא, ו (ל ע"ב, 10)

סנ' פח ע"בוהוא שיגרעסנ' יא, ו (ל ע"ב, 12)

הש' נד' נג ע"ד (60);זחלין אפויסנ' יא, ו (ל ע"ב, 15)
פד"כ 67 (18)

ב"ס יג, וצריך לךסנ' יא, ו (ל ע"ב, 15)

עירובין ה, א (כב ע"בשכל המקבילסנ' יא, ו (ל ע"ב, 18)
35); הש' ב"ר, (ו) סג,
ו (קכד ע"ד, 1, ע' מה'
אלבק 684); שהש"ר,

ב, ה, ג (טו ע"ג, 9);
מת"ה כה, ו (קו ע"ב,

3);  תנ"ו, תשא כז

מ' נג' ו, אגופה שלסנ' יא, ו (ל ע"ב, 19)

מ' מנ' ג, ושתי פרשותסנ' יא, ו (ל ע"ב, 20)

מ' מנ' ז, אשליש לרכיבהסנ' יא, ו (ל ע"ב, 23)

ת' סנ' יד, ידבמתנבאסנ' יא, ז (ל ע"ב, 26)

סנ' פט ע"אהש' מל"א כב, יאכצדקיהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 26)

הש' ירמיה כח, אכחנניהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 27)

ירמיה כט, ילפי מלאתסנ' יא, ז (ל ע"ב, 29)

הש' מל"ב כא, אחמשים וחמשסנ' יא, ז (ל ע"ב, 30)

ביכ' סד ע"גצא מהןסנ' יא, ז (ל ע"ב, 31)

הש' מל"ב כא, יטשל אמוןסנ' יא, ז (ל ע"ב, 32)

הש' מל"ב כב, אשל יאשיהוסנ' יא, ז (ל ע"ב, 32)

ירמיה כח א-גויהי השנהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 32)

ירמיה ז, כהבבלה יובאוסנ' יא, ז (ל ע"ב, 38)

ירמיה כח, טזכי סרהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 43)

ירמיה כח, יזוימת חנניהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 43)
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ת' סנ' יד, טווהכובשסנ' יא, ז (ל ע"ב, 47)

יונה א, בקום לךסנ' יא, ז (ל ע"ב, 48)

יונה א, גויקם יונהסנ' יא, ז (ל ע"ב, 51)

ת' סנ' יד, טווהמוותרסנ' יא, ז (ל ע"ב, 53)

הש' עמוס ז, יבית אלסנ' יא, ז (ל ע"ב, 54)

בר' יג ע"ד; שהש"רפתפותיסנ' יא, ז (ל ע"ב, 54)
ב, ה (טו ע"ג)

ב"ב קי ע"אאת מוצאסנ' יא, ז (ל ע"ב, 55)

דה"א כו, כדושבואלסנ' יא, ז (ל ע"ב, 60)

הש' מדר"י, שירה זתיסווריןסנ' יא, ז (ל ע"ב, 62)
(139:20); בדמה"מ ד

הש' בר' ט, ג (יג ע"ד,
29);  סנ' י, א (כז

ע"ד, 58); ב"ר, פג,
מג (3:1000);

שהש"ר ח, ז, א, (מ
ע"א, 29); שהש"ר ב,
ה,  ג (טו ע"ד, 13); ;
מ' אב"ג א (3:9); מ'

פנ"א נו"ב א (18:58);
פד"כ, יב (9:211);

פס"ר, ו (כו ע"א, 1);
י (לו ע"ב, 11); פס"ר,

כא (קו ע"א, 16);
פ"ת קרח 169

שופטים יח, לעד יוםסנ' יא, ז (ל ע"ג, 6)

ת' סנ' יד, טוכחבירוסנ' יא, ז (ל ע"ג, 8)

מל"א יג, יא-יחונביא אחדסנ' יא, ז (ל ע"ג, 8)

מל"א יג, כויהי הםסנ' יא, ז (ל ע"ג, 14)

מל"א כ, לה-מבואיש אחדסנ' יא, ז (ל ע"ג, 17)

מד"ש כד, ה (121);מל"א כ, כחויגש אישסנ' יא, ז (ל ע"ג, 23)
ו"ר כו, ה (תרי)

מל"א כ, מביעןסנ' יא, ז (ל ע"ג, 26)

מל"א כ, מבוהיתה נפשךסנ' יא, ז (ל ע"ג, 27)

מל"א כב, לדואיש משךסנ' יא, ז (ל ע"ג, 29)

הש' מל"א כב, לזצדיקסנ' יא, ז (ל ע"ג, 32)

שמות כ, טזלא תענהסנ' יא, ח (ל ע"ג, 34)

דברים יג, בבאותסנ' יא, ח (ל ע"ג, 34)

ת' סנ' יד, יגשעבודה זרהסנ' יא, ח (ל ע"ג, 35)

מל"ב כ, חויאמר חזקיהוסנ' יא, ח (ל ע"ג, 42)

הושע ו, ביחיינוסנ' יא, ח (ל ע"ג, 43)

כת' כח ע"דרבי יהודהסנ' יא, ח (ל ע"ג, 44)

הש' ב"ב טז ע"דחופהסנ' יא, ח (ל ע"ג, 45)

כת' מח ע"בהש' מ' כת' ד, הליי דא מילאסנ' יא, ח (ל ע"ג, 46)
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דברים כב, כלזנותסנ' יא, ח (ל ע"ג, 49)

סנ' כד ע"בת' סנ' יד, יזכיוצא בהםסנ' יא, ח (ל ע"ג, 50)
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