
שבת

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

שבו' לב ע"ג שתים מהו  שבת א, א (ב ע"ב, 1)

שבו' שבת ב ע"א; 

ה ע"א

שבו' א, א מ'  שתים שבועות  שבת א, א (ב ע"ב, 3)

שבו' א, א מ'  שתים שבועות  שבת א, א (ב ע"ב, 5)

שבת א, א מ'  שבת יציאות ה שבת א, א (ב ע"ב, 6)

מ' מדות ד, א דלתות ההיכל שבת א, א (ב ע"ב, 6)

שבת ז, א מ'  שות המוציא מר שבת א, א (ב ע"ב, 11)

שבת ב ע"ב (19) ר' יסא שבת א, א (ב ע"ב, 11)

שבת צו ע"ב שמע להן שבת א, א (ב ע"ב, 13)

שמות לו, ו שה ויצו מ שבת א, א (ב ע"ב, 13)

ש' הו' ד ע"א ה שמע כולהן שבת א, א (ב ע"ב, 18)

ירמיה יז, כב לא תוציאו שבת א, א (ב ע"ב, 18)

שבת פ ע"א; ב"ב

נה ע"ב; כר' יז ע"א

שבת ט, יא (30:38) ת'  הוציא חצי שבת א, א (ב ע"ב, 20)

הור' מז ע"ב רבי יוסי שבת א, א (ב ע"ב, 29)

שבת ה ע"ב; ער' כ

ע"ב; כת' לא ע"א

שבת ט, יא (32:38) ת'  הוציא חצי שבת א, א (ב ע"ב, 37)

שבת פ ע"א אם העבירו שבת א, א (ב ע"ג, 1)

שבת ט, יא (34:38) ת'  ואם לאו שבת א, א (ב ע"ג, 4)

שבת קב ע"א; יב'

שבו' כד לד ע"א; 

ע"ב; כר' יג ע"ב

מ' כר' ג, ד רבי מאיר שבת א, א (ב ע"ג, 6)

שבת ב ע"ב (34) וכה עביד שבת א, א (ב ע"ג, 9)

חו' קג ע"ב בלע חצי שבת א, א (ב ע"ג, 11)

שבת ט, יא ת'  הוציא חצי שבת א, א (ב ע"ג, 14)

שבת ה ע"ב ש'  ה שות המוציא מר שבת א, א (ב ע"ג, 17)

שבת י, ב מ'  המוציא אוכלים שבת א, א (ב ע"ג, 23)

שבת צא ע"ב והא אסקופה שבת א, א (ב ע"ג, 23)

שבת ו ע"א; ער'

צח ע"א

הכל מודין שבת א, א (ב ע"ג, 29)

שבת ב ע"ד (37) בן עזאי שבת א, א (ב ע"ג, 30)

שבת י, א ת'  היה עומד שבת א, א (ב ע"ג, 32)

שבת י, ב מ'  המוציא אוכלין שבת א, א (ב ע"ג, 34)
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שבת קב ע"א; יב'

שבו' כד לד ע"א; 

ע"ב; כר' יג ע"ב

מ' כר' ג, ד רבי מאיר שבת א, א (ב ע"ג, 36)

שבת ה ע"א רבי יוחנן שבת א, א (ב ע"ג, 40)

שבת יא, ו מ'  קלטה אחר שבת א, א (ב ע"ג, 41)

שבת ב ע"ג (10) ש'  ה פיו שבת א, א (ב ע"ג, 45)

ויקרא ד, כז שותה בע שבת א, א (ב ע"ג, 50)

שבת שבת ג ע"א; 

צג ע"א

שבת יב ע"ג (39);

שבת יד ע"א (64)

ספ' כא ע"ג שאה שע יחיד  שבת א, א (ב ע"ג, 51)

שבת ה ע"א היה עומד שבת א, א (ב ע"ג, 51)

שבת שבת ד ע"ב; 

צז ע"א

שבת ב ע"ד (33, 36);

שבת יב ע"ד

דרבי עבד שבת א, א (ב ע"ג, 54)

שבת ג ע"ב ש' ת' ער' ח, ה ה

(15:133)

היה עומד שבת א, א (ב ע"ג, 54)

ער' כו ע"ב (1) ש שתמ אסור לה שבת א, א (ב ע"ג, 56)

שבת ה ע"א; ש'  ה

שבת קא ע"א; ער'

לג ע"ב

שבת שבת ג ע"א (2); 

יג ע"א (27)

ץ נעו קנה  שבת א, א (ב ע"ג, 64)

שבת י, ז (23:42) ת'  שהיא מנורה  שבת א, א (ב ע"ד, 4)

נא ע"ד סוכה  מנין למעלה שבת א, א (ב ע"ד, 7)

שמות כה, כב נועדתי לך ו שבת א, א (ב ע"ד, 8)

שמות כ, יח אתם ראיתם שבת א, א (ב ע"ד, 9)

שמות כה, י ש'  ה שעה טפחי' ת שבת א, א (ב ע"ד, 11)

שבת צב ע"א; ער'

ד ע"ב; סוכה ד

ע"ב; סנ' ז ע"א

שבת ב ע"ד (23) דבית ר' שבת א, א (ב ע"ד, 11)

סוכה ה ע"א מניין לכפורת שבת א, א (ב ע"ד, 12)

שמות כה, כה שית לו וע שבת א, א (ב ע"ד, 15)

שמות כה, כה שית זר וע שבת א, א (ב ע"ד, 16)

ויקרא טז, יד פני שבת א, א (ב ע"ד, 17)

ש' ער' כב ע"ג (39) ה מרבע להן שבת א, א (ב ע"ד, 19)

מנ' צז ע"א ש' מ' כלים יז, י ה כמאן דאמ' שבת א, א (ב ע"ד, 20)

ש' מ' כלים יז, י ה כמ"ד שבת א, א (ב ע"ד, 20)

שבת ב ע"ד (11) דבית רבי שבת א, א (ב ע"ד, 23)

נב ע"א, סוכה, א, א (

3); ב"ר, לא

(4:284);במ"ר יב, יז

ש"ר, שה נ ע"א, 11);  )

ו, ד, ב (לג ע"ד, 4);

פד"כ א, ח (13)

שנה, כלים, טז, ש' מ ה

ז; יח, ב; ס"ז ז, ג

(251:17)

תני רבי שבת א, א (ב ע"ד, 26)
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ש' ספ' כא ע"ד ה שו שע שנים  שבת א, א (ב ע"ד, 30)

שבת ג ע"א נתן לו שבת א, א (ב ע"ד, 30)

שבת ב ע"ג (54);

שבת ב ע"ד (36);

שבת יב ע"ד

דרבי עבד שבת א, א (ב ע"ד, 33)

שבת יב ע"ד (48) ש'  ה רבי פוטר שבת א, א (ב ע"ד, 35)

שבת ב ע"ג (54);

שבת ב ע"ד (33);

שבת יב ע"ד

רבי עבד שבת א, א (ב ע"ד, 36)

שבת ב ע"ג (30) בן עזאי שבת א, א (ב ע"ד, 37)

שבת יא, א ש' מ'  ה רבי עקיבה שבת א, א (ב ע"ד, 37)

שבת ו ע"א שבת א, א (1:1) ת'  שויות ארבע ר שבת א, א (ב ע"ד, 38)

שבת יא, א ש' מ'  ה שיט המו שבת א, א (ב ע"ד, 44)

שבת יא, א ש' מ'  ה הזורק שבת א, א (ב ע"ד, 44)

שבת יא, ד מ'  הזורק בים שבת א, א (ב ע"ד, 47)

שבת ו ע"ב הבקעה שבת א, א (ב ע"ד, 48)

ב"ב קנג ע"ב מ' טה' ו, ז הבקע' בימות שבת א, א (ב ע"ד, 48)

מ' ער' א, ח הקיפוה כלי שבת א, א (ב ע"ד, 51)

מ' ער' ט, ד שרין וכן ג שבת א, א (ב ע"ד, 51)

שבת י, ב מ'  המוציא אוכלין שבת א, א (ב ע"ד, 53)

שבת צא ע"ב בן עזאי שבת א, א (ב ע"ד, 55)

שבת ז ע"א שבין סימטיות  שבת א, א (ב ע"ד, 60)

שבת ז ע"א ש'  ה כל המעכב שבת א, א (ב ע"ד, 62)

שבת ו ע"א שבת יג ע"א אין תימר שבת א, א (ב ע"ד, 64)

שבת ה ע"א; ש'  ה

שבת קא ע"א; ער'

לג ע"ב

שבת ב ע"ג (64) נעוץ קנה  שבת א, א (ג ע"א, 2)

שבת שבת ו ע"א; 

ט ע"א

שבת א, ו (13:2) ת'  שלפני איסקופה  שבת א, א (ג ע"א, 4)

שבת א, ג מ'  נן דבתרה דתני שבת א, ב (ג ע"א, 19)

ש' מ' בר' ד, א ה כרבי יהודה שבת א, ב (ג ע"א, 21)

ש' מ' בר' ד, א ה כרבנן שבת א, ב (ג ע"א, 21)

שבת ט ע"ב התחלת הספר שבת א, ב (ג ע"א, 22)

שמ' ה, ח (19:127) שב לו י שבת א, ב (ג ע"א, 23)

שבת ט ע"ב התחלת המרחץ שבת א, ב (ג ע"א, 24)

קד' סא ע"א כהדא רבי שבת א, ב (ג ע"א, 26)

קד' ל ע"א קלה היא שבת א, ב (ג ע"א, 31)
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דברים ד, ט והודעתם לבניך שבת א, ב (ג ע"א, 32)

דברים ד, י שר יום א שבת א, ב (ג ע"א, 32)

דברים ד, ט והודעתם לבניך שבת א, ב (ג ע"א, 35)

שק' מז ע"א גידול אמר שבת א, ב (ג ע"א, 36)

תהלים לט, ז אך בצלם שבת א, ב (ג ע"א, 37)

שלי כ, ו מ רב אדם שבת א, ב (ג ע"א, 38)

שבת טו ע"א אמר רבי שבת א, ב (ג ע"א, 41)

שבת ט ע"ב ש שיתלב מ שבת א, ב (ג ע"א, 45)

שבת ט ע"ב התחלת אכילה שבת א, ב (ג ע"א, 45)

בר' ה ע"ד דלמא רבי שבת א, ב (ג ע"א, 48)

שבת א, ב מ'  אם התחילו שבת א, ב (ג ע"א, 50)

מ' בר' ב, ה חתן פטור שבת א, ב (ג ע"א, 52)

מ' בר' ב, ז חתן אם שבת א, ב (ג ע"א, 52)

מ' בר' ב, ה שומע ני  אי שבת א, ב (ג ע"א, 53)

שבת י ע"א חד אמר שבת א, ב (ג ע"א, 54)

בר' ג ע"ב אמר רבי שבת א, ב (ג ע"א, 56)

בר' ג ע"ב; בר' ה ע"א אמר רבי שבת א, ב (ג ע"א, 58)

ש' בר' יג ה

ע"א-ע"ב

שה פסוקין של שבת א, ב (ג ע"א, 59)

שבת יא ע"א כגון אנו שבת א, ב (ג ע"א, 61)

בר' כא ע"א; פס'

נד ע"ב

בר' ב ע"ב; בר' ג ע"ב;

בר' ח ע"ב

הלואי מתפללין שבת א, ב (ג ע"א, 64)

ת' בר' ב, ו (12:7) כותבי ספרים שבת א, ב (ג ע"ב, 6)

ו"ר תתכו ספ' קי ע"ב שות תלמד לע שבת א, ב (ג ע"ב, 10)

מ' בר' ב, ה הקורא מיכן שבת א, ב (ג ע"ב, 13)

בר' י ע"ב נתה הא בעו שבת א, ב (ג ע"ב, 14)

שבת טו ע"ג; הור' מח

ע"ג

שמעון רבי  שבת א, ב (ג ע"ב, 17)

שבת יא ע"ב שבת ח ע"ב ת' בר' א, ח (19:2) לא יצא שבת א, ג (ג ע"ב, 20)

שבת ו, ג מ'  יצאת חייבת שבת א, ג (ג ע"ב, 23)

שבת ו, ג מ'  וחכמים פוטרים שבת א, ג (ג ע"ב, 26)

שבת יב ע"א שבת טז, כא ת' 

(51:80)

המפלא את שבת א, ג (ג ע"ב, 30)

שבת יב ע"א;

שבת קז ע"ב

נה ההורג כי שבת א, ג (ג ע"ב, 31)

דב"ר ב, ב (קט ע"ד) כל דבר שבת א, ג (ג ע"ב, 34)
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ב"ק טז ע"א שבע אחת ל שבת א, ג (ג ע"ב, 35)

שבת יב ע"ב שבת א, יא (26:3) ת'  אבל מסתכל שבת א, ג (ג ע"ב, 40)

שבת יב ע"ב רב ירמיה שבת א, ג (ג ע"ב, 43)

שבת יב ע"ב שנו לא  שבת א, ג (ג ע"ב, 47)

שבת א, יא (26:3) ת'  אפי' גבוה שבת א, ג (ג ע"ב, 50)

שבת יב ע"ב שבת א, יג (28:3) ת'  אמר רבי שבת א, ג (ג ע"ב, 51)

בר' כט ע"א מ' אבות ב, ד אל תאמן שבת א, ג (ג ע"ב, 54)

כל' כז ע"ב אמר רבי שבת א, ג (ג ע"ב, 58)

שבת א, יב (27:3) ת'  שב"ג אומר ר שבת א, ג (ג ע"ב, 60)

שבת יג ע"א שבת א, יד (32:3) ת'  שמעון רבי  שבת א, ג (ג ע"ב, 62)

שית ל, ל ברא כי מעט שבת א, ג (ג ע"ב, 63)

דה"א ד, לח ובית אבותיהן שבת א, ג (ג ע"ב, 64)

כר' ח ע"ב ויקרא יד, ח ץ שב מחו וי שבת א, ג (ג ע"ג, 2)

שבת יג ע"א שבת א, טו (35:4) ת'  שמאי בית  שבת א, ג (ג ע"ג, 3)

ע"ז כ ע"ב שק' ג, ד  (מז ע"ג,

ש"ר א, א (ב שה  ;(49

ע"ג); מד"מ מא ע"א;

כל"ר, ב, ו (198:93)

מ' סוטה ט, טו מיכן היה שבת א, ג (ג ע"ג, 7)

ויקרא טז, כ וכלה וכיפר שבת א, ג (ג ע"ג, 11)

ויקרא יב, ח וכפר עליה שבת א, ג (ג ע"ג, 12)

ויקרא טז, יט שו וטיהרו וקיד שבת א, ג (ג ע"ג, 12)

נז, טו שעיה  י כי כה שבת א, ג (ג ע"ג, 13)

שלי כב, ד מ עקב ענוה שבת א, ג (ג ע"ג, 14)

תנ"ב במ' (52);

ש"ר א, א ט (ב שה

ע"ג, 15)

אמר רבי שבת א, ג (ג ע"ג, 15)

תהלים קיא, י שית חכמה רא שבת א, ג (ג ע"ג, 16)

שלי כב, ד מ עקב ענוה שבת א, ג (ג ע"ג, 16)

שלי ב, ה מ אז תבין שבת א, ג (ג ע"ג, 17)

תהלים פט, ב אז דברת שבת א, ג (ג ע"ג, 18)

יחזקאל לז, ו נתתי רוחי ו שבת א, ג (ג ע"ג, 19)

מלאכי ג, כג הנה אנכי שבת א, ג (ג ע"ג, 19)

שבת יז ע"א ש'  ה שבת א, טז (37:4) ת'  אותו היום שבת א, ד (ג ע"ג, 25)

שבת קנג ע"ב רבי ליעזר שבת א, ד (ג ע"ג, 26)

שבת א, יז (38:4) ת'  אמ' לו שבת א, ד (ג ע"ג, 27)
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שבת יד ש'  ה

ע"ב-טו ע"א

שר נה ע שמו שבת א, ד (ג ע"ג, 32)

מ' זבים ה, יג אילו פוסלין שבת א, ד (ג ע"ג, 35)

שבת יז ע"ב שבת כד, א מ'  שיך שהח מי  שבת א, ד (ג ע"ג, 39)

שבת א, ג מ'  כיוצא בו שבת א, ד (ג ע"ג, 39)

מ' כלים יז, ח כל המיטלטלין שבת א, ד (ג ע"ג, 40)

מ' אה' יח, א כיצד בוצרין שבת א, ד (ג ע"ג, 40)

מ' מק' ד, א המניח כלים שבת א, ד (ג ע"ג, 41)

מ' טה' ד, ה שה ש על  שבת א, ד (ג ע"ג, 41)

מ' תר' ט, ד גידולי תרומ' שבת א, ד (ג ע"ג, 42)

שבת קלז ע"א אתיא דרבי 28

ש' ע"ז מא ע"ג ה ועל מורייסן שבת א, ד (ג ע"ג, 44)

ש' ע"ז מב ע"א ה שלוקיהן ועל  שבת א, ד (ג ע"ג, 44)

ש' ע"ז מב ע"א ה ועל מלוחיהן שבת א, ד (ג ע"ג, 44)

ש שבי' לח ע"א; מע"

נד ע"א; ע"ז מא ע"ד

פיתן רבי שבת א, ד (ג ע"ג, 46)

ש' ע"ז לה ע"ב ה שפת במקו'  שבת א, ד (ג ע"ג, 48)

ש' מ"ק פג ע"א ה

(26); יב' יב ע"ג (20);

שבו' לו ע"א (42)

ולא עבדין שבת א, ד (ג ע"ג, 55)

ע"ז לז ע"ב דברים ב, ו שברו אוכל ת שבת א, ד (ג ע"ג, 55)

ע"ז לח ע"ב ת' ע"ז ד, יא (11:467) מוטלייה ופנקריסים שבת א, ד (ג ע"ג, 57)

ע"ז לח ע"א כל אוכל שבת א, ד (ג ע"ג, 59)

ש' ע"ז לה ע"ב ה חלב הגוי שבת א, ד (ג ע"ד, 1)

ע"ז לט ע"ב ת' ע"ז ד, יא (15:467) עומד הוא שבת א, ד (ג ע"ד, 2)

תר' מה ע"ד; ע"ז מא

ע"ד

רבי בא שבת א, ד (ג ע"ד, 2)

ע"ז ל ע"ב שה אירסין של שבת א, ד (ג ע"ד, 4)

חו' מט ע"ב ת' תר' ז, יב (43:145) שמן והחומץ ה שבת א, ד (ג ע"ד, 8)

ע"ז ל ע"ב ת' תר' ז, יז (73:148) שניקר אבטיח  שבת א, ד (ג ע"ד, 10)

ע"ז לה ע"ב דניאל אסר שבת א, ד (ג ע"ד, 13)

דניאל א, ח שם דניאל וי שבת א, ד (ג ע"ד, 13)

גט' מח ע"א; ע"ז מא

נ ע"ד נדה  ע"ד; 

שה מקומות של ב שבת א, ד (ג ע"ד, 16)

שבת ג ע"ד (47) רבי יוחנן שבת א, ד (ג ע"ד, 19)

מ' עד' א, ב שאין בית שבת א, ד (ג ע"ד, 19)

ש' יב' יא ע"א ה דלא כן שבת א, ד (ג ע"ד, 26)
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ש' ע"ז לו ע"ב ה סוטה יז ע"ב; במ"ר ט,

כד

בנותיהן שבת א, ד (ג ע"ד, 28)

דברים ז, ג לא תתחתן שבת א, ד (ג ע"ד, 29)

חו' סד ע"ב ויקרא י, טז ואת בת שבת א, ד (ג ע"ד, 30)

נדה לד ע"א ש'  ה שכבת זרעו שבת א, ד (ג ע"ד, 31)

בר' כב ע"א בר' ו ע"ג רבי בא שבת א, ד (ג ע"ד, 33)

שבת יד ע"ב פס' כז ע"ד; כת' לב ע"ג ולא כן שבת א, ד (ג ע"ד, 35)

שבי' לג פאה טו ע"ב; 

נד ע"ב; ע"ב; סוכה 

כת' לב ע"ג

רבי יוסי שבת א, ד (ג ע"ד, 39)

ב"ר א, יד (12); ב"ר

נג כב (206); ב"ר 

(774)

דברים לב, מז כי לא שבת א, ד (ג ע"ד, 42)

דברים לב, מז כי הוא שבת א, ד (ג ע"ד, 43)

שבי' לג ע"א רבי קריספדא שבת א, ד (ג ע"ד, 46)

שבי' א, א (5:165) ת'  רבן גמליאל שבת א, ד (ג ע"ד, 46)

שבת ג ע"ד (19) נתן רבי יו שבת א, ד (ג ע"ד, 47)

מ' עד' א, ב שאין בית שבת א, ד (ג ע"ד, 47)

ע"ז לו ע"א שנו לא  שבת א, ד (ג ע"ד, 49)

ש' מ' תר' ד, א-ב ה ש חטאות חמ שבת א, ד (ג ע"ד, 54)

שבת א, כא ש' ת'  ה

(47:5)

ומה טעמהון שבת א, ה (ג ע"ד, 58)

שמות כ, ט שת ימים ש שבת א, ה (ג ע"ד, 58)

שמות כג, יב שת ימים ש שבת א, ה (ג ע"ד, 59)

שמות כג, יב שת ימים ש שבת א, ה (ג ע"ד, 62)

שבת יח ע"א שבת א, כג (55:5) ת'  פותקין אמת שבת א, ה (ג ע"ד, 62)

שבת ב, ד ש' מ'  ה כרבי יהודה שבת א, ה (ד ע"א, 5)

שבת א, כא (45:5) ת'  אמרו להן שבת א, ה (ד ע"א, 9)

שבת א, ט ש' מ'  ה קורות בית שבת א, ה (ד ע"א, 10)

שבת ד ע"ב (9) נעקרה כבר  שבת א, ה (ד ע"א, 12)

שבת א, כ (43:4) ת'  אמרו בית שבת א, ה (ד ע"א, 13)

שבת ו ע"א (61) ש'  ה שהוא מפני  שבת א, ו (ד ע"א, 24)

ש' ביצה כד ע"ב ה ביצה סב ע"א מי מודיע שבת א, ז (ד ע"א, 28)

מ' ביצה ג, ב דגים שבת א, ז (ד ע"א, 31)

ביצה כד ע"ב מותרין למחר שבת א, ז (ד ע"א, 33)

ביצה כד ע"א ספק הכן שבת א, ז (ד ע"א, 35)

שבת כג, ד ש' מ'  ה מקום קרוב שבת א, ח (ד ע"א, 45)
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שבת יח ע"ב אית דבעי שבת א, ח (ד ע"א, 47)

ע"ז לט ע"ב ת' ע"ז א, ג (19:460) אומנין גוים שבת א, ח (ד ע"א, 51)

שמ' ה, ט (128) ש'  ה ובאבל שבת א, ח (ד ע"א, 56)

שבת יט ע"א שבת יג, יא (50:61) ת'  שלחין אין מ שבת א, ח (ד ע"א, 57)

שבת יג, יג (57:61) ת'  שין אין מפרי שבת א, ח (ד ע"א, 59)

ת' ער' ג, ז (25:100) אין מקיפין שבת א, ח (ד ע"א, 61)

מ"ק פא ע"ב (39); ב"ר

477; דבר"ל 72; במ"ר

ב, ט (ה ע"ג); במ"ר

נז ע"ב); במ"ר יד, א (

כג, ו (צד ע"א); תנ"ו

במדבר ט (485); תנ"ו

מסעי ה (611); תנ"ו

שא כח (515); תנ"ב נ

במדבר ט (9); תנ"ב

מסעי ד (163); תנ"ב

שא לא (42) נ

ש' ס"ע יא (47) ה נו שכן מצי שבת א, ח (ד ע"א, 63)

שע ו, ג יהו שה כה תע שבת א, ח (ד ע"א, 64)

שע ו, ד יהו שביעי וביום ה שבת א, ח (ד ע"א, 64)

ת' ער' ג, ז (27:100) דברים כ, כ עד רדתה שבת א, ח (ד ע"ב, 1)

שבת א, כב (52:5) ת'  לא אמרו שבת א, ט (ד ע"ב, 7)

שבת ד ע"א (12) נעקרה כבר  שבת א, ט (ד ע"ב, 9)

שבת יט ע"ב ש'  ה איתפלגון שבת א, ט (ד ע"ב, 10)

שבת לז ע"ב ש'  ה של שנתנ שיל  תב שבת א, י (ד ע"ב, 14)

ע"ז כח ע"ב נין צירעה צו שבת א, יא (ד ע"ב, 29)

פס' לג ע"ב מ' פס' ה, י שיכה יצאו ח שבת א, יא (ד ע"ב, 31)

נד ע"א ש  ש' מע" ה

(39)

אמר רבי שבת א, יא (ד ע"ב, 32)

ת' פס' ז, ב (6:176) פסח מחזירו שבת א, יא (ד ע"ב, 33)

שמות יב, ט אל תאכלו שבת א, יא (ד ע"ב, 34)

שבת ד ע"ג (27) רבי זעירא שבת א, יא (ד ע"ב, 38)

שבת כ ע"ב ארבע מדורות שבת א, יא (ד ע"ב, 39)

שבת כ ע"א ש'  ה שהוא חותל  שבת א, יא (ד ע"ב, 40)

מע' מט ע"א ברוב כל שבת א, יא (ד ע"ב, 42)

שבת כ ע"א ש'  ה מהו ברוב שבת א, יא (ד ע"ב, 45)

שבת כ ע"ב ננא רבי חי שבת ב, א (ד ע"ג, 18)

שעיה א, לא י והיה החסון שבת ב, א (ד ע"ג, 18)

כל' לב ע"א ולא בכלך שבת ב, א (ד ע"ג, 18)

שבת כ ע"ב חיזרתי על שבת ב, א (ד ע"ג, 19)
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שבת כ ע"ב עד כאן שבת ב, א (ד ע"ג, 21)

שבת כ ע"ב פתילה צריכה שבת ב, א (ד ע"ג, 24)

שבת ד ע"ב (38) אמר רבי שבת ב, א (ד ע"ג, 27)

שבת כ ע"א עוף הוא שבת ב, א (ד ע"ג, 34)

ויקרא יא, יח ואת הקאת שבת ב, א (ד ע"ג, 35)

חו' סג ע"א זה קיק שבת ב, א (ד ע"ג, 35)

שבת א, יא מ'  ומחיזין את שבת ב, א (ד ע"ג, 37)

שמות כ, י שה לא תע שבת ב, א (ד ע"ג, 38)

שבת כג ע"ב;

שבת כד ע"ב

שאין לפי  שבת ב, א (ד ע"ג, 39)

שבת כד ע"ב פס' לה ע"א מה חמית שבת ב, א (ד ע"ג, 39)

שמות יב, י לא תותירו שבת ב, א (ד ע"ג, 40)

ויקרא ז, יז שר והנותר מב שבת ב, א (ד ע"ג, 41)

פס' לה ע"א אמר רבי שבת ב, א (ד ע"ג, 47)

שבת טו, ט (37:71) ת'  שעיבר נוק  תי שבת ב, א (ד ע"ג, 48)

יב' עב ע"ב עבר זמנה שבת ב, א (ד ע"ג, 49)

יב' עב ע"ב מג' עג ע"ב תני רבי שבת ב, א (ד ע"ג, 50)

מג' כ ע"א מניין לכל שבת ב, א (ד ע"ג, 51)

ויקרא יב, ג וביום שבת ב, א (ד ע"ג, 51)

פס' צ ע"ב כל מחוייבי שבת ב, א (ד ע"ג, 52)

נדה סז ע"ב אפילו עבר שבת ב, א (ד ע"ג, 55)

חו' לא ע"א שנאנסה נדה  שבת ב, א (ד ע"ג, 57)

נח ויקרא יג,  שנית וכובס  שבת ב, א (ד ע"ג, 59)

נד ויקרא יג,  וצוה הכהן שבת ב, א (ד ע"ג, 60)

שבי' לה ע"ב; תר' מח

ע"ב

ת' תר' י, ט (31:162) שראל בת י שבת ב, א (ד ע"ג, 61)

שבת ח ע"א (14) ש'  ה ולא עמד שבת ב, א (ד ע"ג, 63)

ת' תר' י, ט (23:161) של בקרו  שבת ב, א (ד ע"ג, 64)

תר' מח ע"ב שראל וכהן י שבת ב, א (ד ע"ד, 2)

ש' תר' מח ע"ב ה וכולה מן שבת ב, א (ד ע"ד, 13)

ת' תר' י, ט (33:162) בת כהן שבת ב, א (ד ע"ד, 16)

שבת כא ע"א חלב מטיף שבת ב, א (ד ע"ד, 19)

שבת כו ע"א שבת ב, ד ש' ת'  ה

(14:7)

מדליקין בנפט שבת ב, א (ד ע"ד, 25)

שבת כה ע"ב ש'  ה מה בין שבת ב, ב (ד ע"ד, 30)
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שבת כו ע"א שבת ב, ג (10:7) ת'  עמד לו שבת ב, ב (ד ע"ד, 34)

שבת כו ע"א שבת ב, ג (7:6) ת'  שמעון רבי  שבת ב, ב (ד ע"ד, 38)

שבת כא ע"א שמות כז, כ נר להעלות  שבת ב, ג (ד ע"ד, 41)

שבת כו ע"א שבת ב, ד (15:7) ת'  שמעון רבי  שבת ב, ג (ד ע"ד, 42)

מ' כלים כח, ח העבים הרכים שבת ב, ג (ד ע"ד, 44)

שמות כו, א שכן את המ שבת ב, ג (ד ע"ד, 45)

יחזקאל מד, יח שתים פארי פ שבת ב, ג (ד ע"ד, 46)

יומא עא ע"ב ש' כל' לא ע"ד (64) ה את למד שבת ב, ג (ד ע"ד, 46)

שבת כח ע"א שות מהו לע שבת ב, ג (ד ע"ד, 47)

ק"ר א, ט (ד ע"ד, 5);

פס"ר לג (קנד ע"ב);

תנ"ו תרומה ט (283);

תנ"ב תרומה ה (91);

ש' אס"ר, ב ז (ה ה

ע"ג, 24)

שמות כה, ה שים ועורות תח שבת ב, ג (ד ע"ד, 48)

שבת כח ע"ב שבת י ע"ג ותייא כיי שבת ב, ג (ד ע"ד, 50)

נח ע"ד ר"ה  תהלים סט, לב ותיטב לה' שבת ב, ג (ד ע"ד, 53)

שבת כט ע"א מ' כלים כח, ב כל הפחות שבת ב, ג (ד ע"ד, 54)

מ' כלים כז, יב רבי ליעזר שבת ב, ג (ד ע"ד, 59)

ש' תר' מו ע"א (54); ה

שבת יז ע"ב (3); סוכה

נג נב ע"ב (35); סוכה 

ע"ג; חג' עו ע"א (26);

נ ע"ג יב' ט ע"א; גטין 

(4)

ולית בר שבת ב, ג (ד ע"ד, 59)

שבת כט ע"א ש על של שבת ב, ג (ה ע"א, 2)

שבת כט ע"א ביצה סב ע"ג דרב אמר שבת ב, ג (ה ע"א, 7)

שבת ד ע"א ש'  ה שום למה מ שבת ב, ד (ה ע"א, 8)

שבת כט ע"ב חיברה בסיד שבת ב, ד (ה ע"א, 13)

ש' גטין טז ע"א ה ער' כד ע"ב דרבי יודה שבת ב, ד (ה ע"א, 13)

ש' ביצה ס ע"א (22) ה א"ר יוחנן שבת ב, ה (ה ע"א, 22)

דניאל ג, כז שיהון שער רי ו שבת ב, ה (ה ע"א, 25)

שבת קו ע"א; ב"ק

לד ע"ב

ער' כו ע"ג (39); פס'

לג ע"ב (29); ב"ק ג

ע"ד

שבת ח, ד (6:30) ת'  כל המקלקלין שבת ב, ה (ה ע"א, 26)

מ' ב"ק א, י שהדליק שורו  שבת ב, ה (ה ע"א, 28)

ויקרא כד, כא מכה בהמה שבת ב, ה (ה ע"א, 33)

כת' לה ע"א מה מכה שבת ב, ה (ה ע"א, 34)

שבת ה ע"א (27) ש'  ה דבר קפרא שבת ב, ה (ה ע"א, 35)
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שבת ע ע"א שבת ה ע"א (53);

שבת ט ע"ג

הבערה לימדה שבת ב, ה (ה ע"א, 36)

ויקרא ד, ב הנה שבת ב, ה (ה ע"א, 39)

כר' כ ע"ב שבת יא, ה (15:46) ת'  הבעיר וכיבה שבת ב, ה (ה ע"א, 42)

ב"ק ג ע"א אמר רבי שבת ב, ה (ה ע"א, 42)

כר' כ ע"ב שבת ב, ח (26:8) ת'  החותה גחלים שבת ב, ה (ה ע"א, 43)

כר' כ ע"ב וחותה גחלים שבת ב, ה (ה ע"א, 46)

שבת ה ע"ב (3) ש'  ה רבי יודה שבת ב, ה (ה ע"א, 52)

שבת ה ע"א (36);

שבת ט ע"ג

הבערה לימדה שבת ב, ה (ה ע"א, 53)

יב' לב ע"ב ש שימ ש זר  שבת ב, ה (ה ע"א, 54)

ויקרא כב, י וכל זר שבת ב, ה (ה ע"א, 58)

ויקרא כב, י וכל זר שבת ב, ה (ה ע"א, 60)

ויקרא כב, י וכל זר שבת ב, ה (ה ע"א, 62)

יב' לג ע"ב רבי יוסי שבת ב, ה (ה ע"א, 63)

שבת ה ע"א (52) דרבי יודה שבת ב, ה (ה ע"ב, 3)

שבת ה ע"א (52) דרבי יוסי שבת ב, ה (ה ע"ב, 3)

שבת לב ע"א אית תניי שבת ב, ו (ה ע"ב, 5)

שבת לב ע"ב כת' לא ע"ב שם תני ב שבת ב, ו (ה ע"ב, 6)

ירמיה ב, ל שוא הכיתי ל שבת ב, ו (ה ע"ב, 7)

שבת ב, י ש' ת'  ה

(38:8)

ומאן דמר שבת ב, ו (ה ע"ב, 7)

ב"ר 1133 שאין מיכן  שבת ב, ו (ה ע"ב, 8)

במדבר כז, כא ולפני אלעזר שבת ב, ו (ה ע"ב, 9)

דברים כג, י כי תצא שבת ב, ו (ה ע"ב, 12)

ש ב"ר 1133; תנ"ו ויג

שלח א (133); תנ"ו וי

ח (110)

אמר רבי שבת ב, ו (ה ע"ב, 13)

שית מב, לח ברא וקרהו אסון שבת ב, ו (ה ע"ב, 14)

שעיה לז, ג י יום צרה שבת ב, ו (ה ע"ב, 15)

תהלים קט, ז שפטו יצא בה שבת ב, ו (ה ע"ב, 17)

ק"ר ג, ב (ט ע"ב) רב אמר שבת ב, ו (ה ע"ב, 21)

נה, טז תהלים  שי מות י שבת ב, ו (ה ע"ב, 21)

דברים כד, י שה כי ת שבת ב, ו (ה ע"ב, 22)

ב"ר 4:44; ו"ר תתכז;

מת"ה קד, כג (447)

אמר רבי שבת ב, ו (ה ע"ב, 24)

שעיה מג, טז י כה אמר שבת ב, ו (ה ע"ב, 24)
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שעיה מג, טז י הנותן בים שבת ב, ו (ה ע"ב, 25)

שעיה מג, טז י ובמים עזים שבת ב, ו (ה ע"ב, 26)

ב"ר 1:45 רבי יוסה שבת ב, ו (ה ע"ב, 26)

קהלת ו, ג וגם קבורה שבת ב, ו (ה ע"ב, 28)

ב"ר 11:44 רבי כהן שבת ב, ו (ה ע"ב, 29)

שבת לא ע"ב ש'  ה ב"ר 1:160; ב"ר 126;

נח א (28); תנ"ב תנ"ו 

נח א (28); תנ"ב

מצורע ט (424); תנ"ב

מצורע יז (53)

שון אדם הרא שבת ב, ו (ה ע"ב, 33)

שית ב, ו ברא ואיד יעלה שבת ב, ו (ה ע"ב, 34)

ב"ר 126 שון אדם הרא שבת ב, ו (ה ע"ב, 35)

שית ב, ז ברא וייצר ה' שבת ב, ו (ה ע"ב, 36)

נו"ב נ  ב"ר 160; אדר"

ט (25)

שון אדם הרא שבת ב, ו (ה ע"ב, 38)

שלי כ, כז מ נר אלהים שבת ב, ו (ה ע"ב, 39)

שבת לב ע"א שבת ב, י (34:9) ת'  ר' יוסי שבת ב, ו (ה ע"ב, 40)

שבת לב ע"א שבת ב, י (35:9) ת'  שמעון רבן  שבת ב, ז (ה ע"ב, 42)

מ' חג' ג, ד אם אמר שבת ב, ז (ה ע"ב, 44)

מ' פרה ה, א נאמנין הכל  שבת ב, ז (ה ע"ב, 45)

מ' מכ' ו, ג ועל כולן שבת ב, ז (ה ע"ב, 46)

דמאי כב ע"ד כל מה שבת ב, ז (ה ע"ב, 50)

סנ' סח ע"א שה בי רבי מע שבת ב, ז (ה ע"ב, 51)

ש' מ"ק פא ע"ג ה הנדר שבת ב, ז (ה ע"ב, 60)

תר' מא ע"ג; ביצה סא

ע"ב

מתניתא בכלים שבת ב, ז (ה ע"ב, 62)

שבת טז, יב ש' ת'  ה

(28:78)

אבל בכלים שבת ב, ז (ה ע"ב, 62)

ביצה יח ע"א ממלא הוא שבת ב, ז (ה ע"ב, 63)

שבת ב, ט ש' ת'  ה

(28:8)

שנטמאו בכלים  שבת ב, ז (ה ע"ג, 1)

שבת טו ע"ב (9) רבי ירמיה שבת ב, ז (ה ע"ג, 4)

שבת צה ע"א שה פיקחת א שבת ב, ז (ה ע"ג, 5)

נו ע"ד ש  מע" רבי יוסה שבת ב, ז (ה ע"ג, 7)

שבת לו ע"ב מקיימין עליה שבת ג, א (ה ע"ג, 43)

שבת לז ע"א שבת ב, יג (40:9) ת'  שתי היו  שבת ג, א (ה ע"ג, 44)

שבת לז ע"א שנו לא  שבת ג, א (ה ע"ג, 50)
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שבת מ ע"ב ש'  ה שבת ו ע"ב דמר רבי שבת ג, א (ה ע"ג, 53)

שבת ו ע"ד (30) ש'  ה שוע רבי יו שבת ג, א (ה ע"ג, 55)

שבת ה ע"ג (55) ש'  ה גריף תיפייא שבת ג, א (ה ע"ג, 57)

שבת לז ע"א שבת ב, יב (39:9) ת'  מלבה עליה שבת ג, א (ה ע"ג, 64)

שבת לז ע"א נתלבת קטמה ו שבת ג, א (ה ע"ד, 2)

שבת ה ע"ד (26) ש'  ה עלה לביתו שבת ג, א (ה ע"ד, 2)

ש' כל' כז ע"א (37); ה

ער' יח ע"ג (16); ער'

כה ע"א (61); ער' כה

ע"ג (50)

מן דהוה שבת ג, א (ה ע"ד, 5)

ביצה יז ע"ב; כת'

נג לד ע"א; גטין 

ע"ב; ב"ק עא ע"א;

חו' טו ע"א

תר' מא ע"ג שבת ב, טו (51:10) ת'  של שר והמב המע שבת ג, א (ה ע"ד, 7)

חו' טו ע"א רב כד שבת ג, א (ה ע"ד, 10)

שבת ב, טז (55:10) ת'  שמעאל ר' י שבת ג, א (ה ע"ד, 12)

מ' תר' ב, ו של שר והמב המע שבת ג, א (ה ע"ד, 17)

ש' ביצה סג ע"א ה

(35)

שבתות הותרו ה שבת ג, א (ה ע"ד, 18)

שבת לח ע"א שבת ב, יד (46:10) ת'  נה היו שו ברא שבת ג, א (ה ע"ד, 19)

שבת לח ע"א וקנסו במניח שבת ג, א (ה ע"ד, 22)

שבת ב, יד (50:10) ת'  שהוא שיל  תב שבת ג, א (ה ע"ד, 22)

שבת לח ע"א אבא עלה שבת ג, א (ה ע"ד, 26)

שבת ה ע"ד (2) ש'  ה עלה לביתו שבת ג, א (ה ע"ד, 26)

שבת יח ע"ב שבת ג, א (1:11) ת'  לא תמלא שבת ג, א (ה ע"ד, 28)

נג ע"ב גטין  שבת ב, כא (63:11) ת'  שבת הנוטע ב שבת ג, א (ה ע"ד, 31)

שבת ב, כא (65:11) ת'  שדו על נח שבת ג, א (ה ע"ד, 36)

ש' מ' תר' ב, ג ה כמאן דאמר שבת ג, א (ה ע"ד, 40)

שבת ז ע"א (31) נטלו מבעוד שבת ג, א (ה ע"ד, 41)

שבת לח ע"ב שבת ז ע"א (34) רבי לעזר שבת ג, א (ה ע"ד, 43)

ש' ער' כה ע"ג (56); ה

מג' ע ע"ב (6); יב' ה

ע"ד (60)

זימנין סגין שבת ג, א (ה ע"ד, 46)

שבת ה ע"ד (61) אמר רבי שבת ג, א (ה ע"ד, 49)

שבת לח ע"ב אפילו לסמוך שבת ג, ב (ה ע"ד, 51)

ש' מג' ע ע"ד (49) ה שייא מיקל לנ שבת ג, ב (ה ע"ד, 53)

ש' מ"ק פא ע"א (4) ה רבי יודן שבת ג, ב (ה ע"ד, 54)

שבת ה ע"ג (57) ש'  ה מיגרוף תנורא שבת ג, ב (ה ע"ד, 55)
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ש' מ' כלים ה, ב ה ובטומאה שבת ג, ב (ה ע"ד, 56 )

נז תר' מז ע"א; חלה 

ע"א; פס' כט ע"ב

מ' תר' י, ב שריסקו תפוח  שבת ג, ג (ה ע"ד, 57)

ת' תר' ח, ט (21:151) רבי יוסי שבת ג, ג (ה ע"ד, 58)

שבת ה ע"ד (49) תנא אמר שבת ג, ג (ה ע"ד, 61)

שבת קכג ע"ב כל' כז ע"ב שבת טז, י (22:77) ת'  שטמנה פגה  שבת ג, ג (ה ע"ד, 62)

שבת כב ע"א;

שבת כט ע"ב;

שבת מו ע"ב; פס'

קא ע"א; ביצה כג

ע"ב; מנ' מא ע"ב

שבת ו ע"ג כל' כז ע"ב; 

שבת ז ע"ב  ;(40)

(20); ביצה סא ע"ד

ת' ביצה ב, יח

(68:292)

לא יגרר שבת ג, ג (ו ע"א, 1)

מ' כל' א, ט שבת ניטלין ב שבת ג, ג (ו ע"א, 5)

ביצה כג ע"ב מ' ביצה ב, י כל הכלים שבת ג, ג (ו ע"א, 6)

מ' כל' א, ט שביעי' שבת ג, ג (ו ע"א, 7)

שבי' ט, א מ'  שמעון דרבי  שבת ג, ג (ו ע"א, 8)

שבת לט ע"א חמה מותרת שבת ג, ג (ו ע"א, 11)

שבת ג, ג מ'  נ' נ לא יטמי שבת ג, ג (ו ע"א, 13)

שבת לט ע"א שבת א, כב (67:11) ת'  שמעון רבן  שבת ג, ג (ו ע"א, 15)

שבת מ ע"א נה היו שו ברא שבת ג, ג (ו ע"א, 20)

שבת קמז ש'  ה

ע"ב; ער' פז ע"ב

ומי התיר שבת ג, ג (ו ע"א, 27)

ער' פז ע"ב נב ער' כה ע"ב; סוכה 

ע"ג

שה דברים של שבת ג, ג (ו ע"א, 28)

ש' ת' ער' ו, כז ה

(97:126)

כצוצרה שבת ג, ג (ו ע"א, 29)

שבת כב, ה מ'  הרוחץ במערה שבת ג, ג (ו ע"א, 30)

שבת ג, ד (10:12) ת'  שתטפי' אין מ שבת ג, ג (ו ע"א, 33)

שבת ו ע"א (27) ש'  ה קודם עד שבת ג, ג (ו ע"א, 34)

שבת טז, כ (44:79) ת'  הרוחץ בחמי שבת ג, ג (ו ע"א, 35)

שבת מ ע"ב רבי יצחק שבת ג, ג (ו ע"א, 41)

שבת מ ע"ב ע"ז מב ע"ד רבי יעקב שבת ג, ג (ו ע"א, 43)

ד"א 25:302 שואלין אין  שבת ג, ד (ו ע"א, 47)

שבת מ ע"א ביצה סא ע"ג שהוחמו חמין  שבת ג, ג (ו ע"א, 49)

שמות יב, טז שר אך א שבת ג, ג (ו ע"א, 57)

שבת ד ע"א (24) ש'  ה והוא מתיירא שבת ג, ג (ו ע"א, 61)

שבת מב ע"א נותני' חמין שבת ג, ד (ו ע"ב, 5)

ש' ת' ער' ח, ח ה

(22:133)

באמבטי שבת ג, ד (ו ע"ב, 7)
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שבת מ ע"ב שבת ב, ה (13:12) ת'  ממלא הוא שבת ג, ד (ו ע"ב, 9)

שבת ה ע"ג דמר רבי שבת ג, ד (ו ע"ב, 12)

מע' מט ע"ב (11) אפילו במקום שבת ג, ד (ו ע"ב, 14)

שבת מ ע"ב ש'  ה שני בכלי  שבת ג, ד (ו ע"ב, 15)

ש' ספ' מ' זב' יא, ז; ה

לב ע"ד

של שבי אחד  שבת ג, ה (ו ע"ב, 23)

ש' ספ' לב ע"ד ה אף בכלי שבת ג, ה (ו ע"ב, 25)

נח ע"א חלה  דמר רבי שבת ג, ה (ו ע"ב, 28)

שבת מב ע"ב מלח בציר שבת ג, ה (ו ע"ב, 31)

שבת ו ע"ב (42) ש'  ה שהוא דבר  שבת ג, ו (ו ע"ב, 34)

ביצה ס ע"ב (5) התיב רבי שבת ג, ו (ו ע"ב, 38)

שבת ו ע"ב (34) ש'  ה נו הוא בעי שבת ג, ו (ו ע"ב, 42)

שבת מג ע"א שבת יח, ב; ת' מ' 

שבת טו, א (2:68)

כופין סל שבת ג, ז (ו ע"ב, 45)

שבת מד ע"א שבת ג, יג (29:14) ת'  כל הנירות שבת ג, ז (ו ע"ב, 46)

שבת מד ע"ב;

שבת מו ע"א

מ' כלים יח, ב שלה מוכנה  שבת ג, ז (ו ע"ב, 54)

מ' כלים יח, ב נה אם אי שבת ג, ז (ו ע"ב, 59)

שבת טז ע"ג מתניתא פליגא שבת ג, ז (ו ע"ב, 61)

שבת כא, ב מ'  שעל האבן  שבת ג, ז (ו ע"ב, 62)

שבת קמב ע"ב פתר לה שבת ג, ז (ו ע"ב, 63)

שבת כא, ב מ'  היתה בין שבת ג, ז (ו ע"ב, 63)

שבת מג ע"א שבת יח, ב; ת' מ' 

שבת טו, א (2:68)

כופין סל שבת ג, ז (ו ע"ג, 1)

שבת טו, א (3:68) ת'  עלו מאיליהן שבת ג, ז (ו ע"ג, 2)

שבת קנו ע"ב הלכה כרבי שבת ג, ז (ו ע"ג, 4)

שבת ג, ו מ'  כל הנרות שבת ג, ז (ו ע"ג, 6)

שבת מה ע"ב שמעון רבי  שבת ג, ז (ו ע"ג, 7)

שבת קכ ע"ב שבת ג, יד (33:14) ת'  שהוא נר  שבת ג, ז (ו ע"ג, 15)

שבת קכ ע"ב שהוא נר  שבת ג, ז (ו ע"ג, 24)

מלאכי ב, יב יכרת ה' שבת ג, ז (ו ע"ג, 26)

שבת ג, יג (32:14) ת'  אבל כוס שבת ג, ז (ו ע"ג, 27)

שבת כא, א מ'  נוטל אדם שבת ג, ז (ו ע"ג, 33)

שבת קמב ש'  ה

ע"א

שבת טז ע"ב ותני דבית שבת ג, ז (ו ע"ג, 34)

שבת מז ע"א רבי רומנוס שבת ג, ז (ו ע"ג, 34)
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נט ע"א ש' ב"ב  ה ב"ב יד ע"ב דבית רבי שבת ג, ז (ו ע"ג, 39)

שבת כב ע"א;

שבת כט ע"ב;

שבת מו ע"ב; פס'

קא ע"א; ביצה כג

ע"ב; מנ' מא ע"ב

שבת ו ע"א כל' כז ע"ב; 

שבת ז ע"ב (20);  ;(1)

ביצה סא ע"ד

ת' ביצה ב, יח

(68:292)

לא יגור שבת ג, ז (ו ע"ג, 40)

מ' כל' א, ט שבת ניטלין ב שבת ג, ז (ו ע"ג, 44)

מ' ביצה ב, י כל הכלים שבת ג, ז (ו ע"ג, 46)

ב"ב יד ע"ב נא רבי הו שבת ג, ז (ו ע"ג, 46)

שבת ג, ו מ'  נותנין אין  שבת ג, ח (ו ע"ג, 52)

שבת ג, ו מ'  נותנין כלי שבת ג, ח (ו ע"ג, 53)

שבת טו ע"ד שמואל רבי  שבת ג, ח (ו ע"ג, 54)

שבת מז ע"ב דרבי יוסי שבת ג, ח (ו ע"ג, 55)

שבת טז, ה ש' מ'  ה רבי מאיר שבת ג, ח (ו ע"ג, 55)

שבת ב, ז מ'  שיכה ספק ח שבת ד, א (ו ע"ד, 20)

שבת ז ע"ב (49); ש'  ה

ח ע"א (56)

אמר רבי שבת ד, א (ו ע"ד, 22)

נא ע"א שבת  ש'  ה שלג לטמון  שבת ד, א (ו ע"ד, 24)

שבת ה ע"ג (55) ש'  ה ברתיה דרבי שבת ד, א (ו ע"ד, 30)

שבת מז ע"ב ש'  ה הגפת מלמטן שבת ד, א (ו ע"ד, 33)

שבת ה, א מ'  טומנין בכסות שבת ד, א (ו ע"ד, 34)

שבת ו ע"ד (54) ר' יוסה שבת ד, א (ו ע"ד, 35)

שבת כג, ה מ'  מטילין אותו שבת ד, א (ו ע"ד, 37)

ש' ב"ב יט ע"א ה ההן חלא שבת ד, א (ו ע"ד, 37)

ש' מ' ב"ב ב, א ה כל דבר שבת ד, א (ו ע"ד, 38)

שבת ד, א ש' מ'  ה תמן טומנין שבת ד, א (ו ע"ד, 39)

ת' ב"מ ח, ל (24:390) שכיר בית והמ שבת ד, א (ו ע"ד, 40)

ב"ב יג ע"ב אתיב רבי שבת ד, א (ו ע"ד, 43)

שבת מט ע"א ש'  ה לא סוף שבת ד, א (ו ע"ד, 48)

ע"ז מא ע"ג מ' כלים ט, ה כן בגפת שבת ד, א (ו ע"ד, 51)

שבת ו ע"ד (35) רבי יודה שבת ד, א (ו ע"ד, 54)

נ ע"א שבת  נין באפותיקי בנתו שבת ד, ב (ו ע"ד, 59)

שבת מג ע"א ביצה סב ע"ד; מ"ק פא

ע"ב

רב ירמיה שבת ד, ב (ו ע"ד, 60)

שבת יד ע"ב (9);

שבת טו ע"ד (44)

אמר רבי שבת ד, ב (ו ע"ד, 61)

שבת מב ע"ב כופין עליה שבת ד, ב (ו ע"ד, 63)
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שבת מג ע"א;

ביצה לו ע"א

של נחיל  שבת ד, ב (ז ע"א, 1)

שבת ו ע"ד (60) ש'  ה כרב שבת ד, ב (ז ע"א, 2)

שבת ו ע"ד (63) ש'  ה שמואל כ שבת ד, ב (ז ע"א, 2)

שבת קכה ע"ב של צבר  שבת ד, ב (ז ע"א, 10)

שבת מט ע"ב שלחא אבא  שבת ד, ב (ז ע"א, 12)

נ ע"א שבת  שגידען חריות  שבת ד, ב (ז ע"א, 14)

שבת פג ע"ב לעולם אל שבת ד, ב (ז ע"א, 19)

ק"ר א, טו (ו ע"ב) עריבת הירדן שבת ד, ב (ז ע"א, 21)

שבת קכה ע"ב שבת טז ע"ג דמר רבי שבת ד, ב (ז ע"א, 26)

שבת ה ע"ד (41) נטלו מבעוד שבת ד, ג (ז ע"א, 31)

שבת לח ע"ב שבת ה ע"ד (43) רבי ליעזר שבת ד, ג (ז ע"א, 34)

נא ע"א שבת  אין טומנין שבת ד, ג (ז ע"א, 39)

שבת ג, כג (54:16) ת'  שאין שם  כ שבת ד, ג (ז ע"א, 43)

שבת ו ע"ד (24) ש'  ה קדמייתא שבת ד, ב (ז ע"א, 45)

נא ע"ב שבת  שבת ד, א (1:16) ת'  שמעאל ר' י שבת ה, א (ז ע"ב, 7)

זכריה יד, טו וכן תהיה שבת ה, א (ז ע"ב, 10)

כל' לא ע"ג אית תניי שבת ה, א (ז ע"ב, 11)

נא ע"ב שבת  ש'  ה שם על  שבת ה, א (ז ע"ב, 11)

דניאל יא, מג שים לובים וכו שבת ה, א (ז ע"ב, 12)

חו' עט ע"א דברי חכמים שבת ה, א (ז ע"ב, 17)

שבת ה, ג מ'  וכן כל שבת ה, א (ז ע"ב, 18)

ש' מ' כלים יב, א ה שיט כל תכ שבת ה, א (ז ע"ב, 19)

שבת כב ע"א;

שבת כט ע"ב;

שבת מו ע"ב; פס'

קא ע"א; ביצה כג

ע"ב; מנ' מא ע"ב

שבת ו ע"א כל' כז ע"ב; 

שבת ו ע"ג (40);  ;(1)

ביצה סא ע"ד

ת' ביצה ב, יח

(68:292)

לא יגור שבת ה, א (ז ע"ב, 20)

ער' קא ע"א ת' ער' ח, יב (38:135) דלת גוררת שבת ה, א (ז ע"ב, 22)

שבת ו, א מ'  לא תטבול שבת ה, א (ז ע"ב, 25)

נג ע"א שבת  שורה לו בק שבת ה, ב (ז ע"ב, 27)

שבת קיג ע"א שבת יב, טו (63:55) ת'  שהוא חבל  שבת ה, ב (ז ע"ב, 30)

שבת קנד ע"ב שבת יד ע"ב; ער' כא

נג ע"א ע"א; סוכה 

דתני רבי שבת ה, ב (ז ע"ב, 35)

ש' ת' סוכה א, יא ה

(40:259)

היא צדדי שבת ה, ב (ז ע"ב, 36)

נג ע"ב שבת  נותן שהוא  שבת ה, ב (ז ע"ב, 37)
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נג ע"ב שבת  ש'  ה שבת ב, א ש' ת'  ה

(2:16)

מעתדן שבת ה, ב (ז ע"ב, 39)

שלי ז, י מ נה שית זו שבת ה, ב (ז ע"ב, 40)

מ' ביצה ג, ז שחיזין אין מ שבת ה, ב (ז ע"ב, 40)

נד ע"א שבת  שבת ב, א (2:16) ת'  נות כבו שבת ה, ב (ז ע"ב, 41)

נד ע"א שבת  שבת ב, א (2:16) ת'  כבולות שבת ה, ב (ז ע"ב, 41)

מל"א ט, יג ויקרא לה שבת ה, ב (ז ע"ב, 42)

נד ע"א שבת  רבי יהודה שבת ה, ב (ז ע"ב, 43)

נד ע"א שבת  שבת ב, ג (7:16) ת'  עקוד שבת ה, ג (ז ע"ב, 48)

נד ע"א שבת  שבת ו ע"ד (22); ש'  ה

ח ע"א (56)

אמר רבי שבת ה, ג (ז ע"ב, 49)

נד ע"ב שבת  נצרכה לכלאים  שבת ה, ג (ז ע"ב, 50)

ש' ביצה סג ע"א ה

(16)

שהוא מצוה שבת ה, ג (ז ע"ב, 55)

שמות כג, יב נוח למען י שבת ה, ג (ז ע"ב, 56)

נג ע"א שבת  שבת ד, ב (4:16) ת'  יוצא הוא שבת ה, ד (ז ע"ב, 61)

מ' חג' א, ח שבת הילכות  שבת ה, ד (ז ע"ב, 63)

שבת ד, ה ש' ת'  ה

(15:17)

שות שו לקי שבת ה, ד (ז ע"ג, 1)

נג ע"א שבת  שבת ד, ה (14:17) ת'  אסור לבהמה שבת ה, ד (ז ע"ג, 2)

שבת ד, ה ש' ת'  ה

(15:17)

של לאגד  שבת ה, ד (ז ע"ג, 3)

שבת ד, ה (15:17) ת'  יוצאין שבת ה, ד (ז ע"ג, 4)

שבת ז ע"ב (20) ש'  ה שה חריץ עו שבת ה, ד (ז ע"ג, 7)

נד ע"ב שבת  ש'  ה עיקר הוא שבת ה, ד (ז ע"ג, 8)

שבת ח ע"ב (1) ש'  ה אין בבלייה שבת ה, ד (ז ע"ג, 10)

שבת ח תר' מ ע"ג; 

ע"ב

אין העגל שבת ה, ד (ז ע"ג, 10)

נד ע"ב שבת  נירא בר  שבת ה, ד (ז ע"ג, 10)

נח, ה שעיה  י הלכוף כאגמון שבת ה, ד (ז ע"ג, 12)

שמ"א א, כד ותעלהו עמה שבת ה, ד (ז ע"ג, 13)

ביצה סא ע"ג רבי בא שבת ה, ד (ז ע"ג, 16)

נב ע"א שבת  ש'  ה שך אפילו להימ שבת ה, ד (ז ע"ג, 17)

נא ע"ב שבת  ש'  ה נן לא תני שבת ה, ד (ז ע"ג, 19)

שבת ה, א מ'  הנקה בחטם שבת ה, ד (ז ע"ג, 19)

נב ע"א שבת  שעיסוקו שור  שבת ה, ד (ז ע"ג, 19)

ש' סנ' ל ע"א (48) ה הלכה היא שבת ה, ד (ז ע"ג, 22)
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שבת ה, ד מ'  שלא ברצון שבת ה, ד (ז ע"ג, 22)

חגיגה, כב ע"ב;

ש' נב ע"ב; ה נזיר, 

סוטה, יב ע"א

 ביצה ב, ח (סא ע"ד,

ש' אס"ר, א,א (ב 6); ה

ע"ד, 36)

ניו שי שחירו  וה שבת ה, ד (ז ע"ג, 22)

שופטים יד, יח שתם לולא חר שבת ה, ד (ז ע"ג, 26)

נד ע"ב שבת  נתו היתה שכי שבת ה, ד (ז ע"ג, 27)

כת' לה ע"ג; ו"ר תקסט שכל ללמדך  שבת ה, ד (ז ע"ג, 28)

נז ע"א שבת  על ידי שבת ו, א (ז ע"ד, 6)

שבת קמו ע"א שבת יב, טו (59:55) ת'  של חותל  שבת ו, א (ז ע"ד, 10)

מ' מק' ט, א אילו חוצצין שבת ו, א (ז ע"ד, 10)

נז ע"ב שבת  לית כאן שבת ו, א (ז ע"ד, 11)

נדה סז ע"א נימא היתה  שבת ו, א (ז ע"ד, 13)

נז ע"א שבת  מהו מיפק שבת ו, א (ז ע"ד, 17)

ש' ביצה ס ע"ג (55) ה נא רב הו שבת ו, א (ז ע"ד, 18)

נח ע"א שבת  שבת ח ע"ב כל המחובר שבת ו, א (ז ע"ד, 20)

שבת ב, ז (17:21) ת'  יוצא הוא שבת ו, א (ז ע"ד, 20)

שבת ב, ז (18:21) ת'  בין אילו שבת ו, א (ז ע"ד, 21)

נח ע"ב שבת  שבעריסה בזוגין  שבת ו, א (ז ע"ד, 25)

נז ע"ב שבת  שבת ד, ז ש' ת'  ה

(22:18)

שמעון רבי  שבת ו, א (ז ע"ד, 31)

שבת סה ע"א אתיא דרבי שבת ו, א (ז ע"ד, 31)

שבת ו, ה ש' מ'  ה שהוא דבר  שבת ו, א (ז ע"ד, 32)

ביצה ס ע"ד תני רבי שבת ו, א (ז ע"ד, 35)

שבת לה ע"ב ש'  ה שבת יג, טז (69:62) ת'  מטלטלין את שבת ו, א (ז ע"ד, 36)

מ' ביצה א, י שניאותין כל  שבת ו, א (ז ע"ד, 38)

שבת לה ע"ב ש'  ה שבת יג, טז (69:62) ת'  מטלטלין את שבת ו, א (ז ע"ד, 39)

נד' שבי' לז ע"א;  ש'  ה

מב ע"ד; גט' מח ע"א;

קד' סד ע"ג

אנא ידע שבת ו, א (ז ע"ד, 42)

ש' גט' מח ע"ב (18) ה לא תיסור שבת ו, א (ז ע"ד, 44)

שבת קמט ע"א שבת יג, טז (71:62) ת'  אין רואין שבת ו, א (ז ע"ד, 44)

ע"ז מא ע"א שה דברים של שבת ו, א (ז ע"ד, 47)

סוטה מט ע"ב שיהו מספרין ו שבת ו, א (ז ע"ד, 48)

פאה טו ע"ג; סוטה כד

ע"ג

רבי אבהו שבת ו, א (ז ע"ד, 49)

שבת ד, ו (19:18) ת'  אין יוצאין שבת ו, א (ז ע"ד, 52)

נז ע"ב שבת  שבת ד, ז (20:18) ת'  שה דברים של שבת ו, א (ז ע"ד, 52)
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ת' כל' ה, כו (53:225) אין בה שבת ו, א (ז ע"ד, 53)

ש' מ' סוטה ט, יד ה עטרה לכלות שבת ו, א (ז ע"ד, 54)

נט ע"א שבת  שלם כגון ירו שבת ו, א (ז ע"ד, 55)

נט ע"ב; שבת  ש'  ה

נ ע"א נד' 

סוטה כד ע"ג שה בר' מע שבת ו, א (ז ע"ד, 56)

מ' עד' ב, ז שם שנים מ שבת ו, א (ז ע"ד, 59)

נט ע"ב; שבת 

שבת קלח ע"א

שה יוצאה א שבת ו, א (ז ע"ד, 59)

נט ע"ב; שבת 

שבת קלח ע"א

שבת ד, ה (17:17) ת'  רבי מאיר שבת ו, א (ז ע"ד, 60)

שבת סד ע"ב ני ניי רבי אי שבת ו, א (ז ע"ד, 63)

שבת ו, ה מ'  ובכבול ובפיאה שבת ו, א (ח ע"א, 2)

שבת ז ע"ד (34) ש'  ה שחוץ נו  שאי שבת ו, א (ח ע"א, 4)

דבר"ל (81) מפני מה שבת ו, ב (ח ע"א, 9)

שבת ס ע"א על ידי שבת ו, ב (ח ע"א, 10)

שבת ד ע"ג (63) ש'  ה לא עמד שבת ו, ב (ח ע"א, 14)

שבת ס ע"ב ש'  ה שבת ד, ח ש' ת'  ה

(26:18)

טלה עליו שבת ו, ב (ח ע"א, 16)

שבת ס ע"ב ש'  ה סנ' כח ע"א; ק"ר יב,

יא (לא ע"א)

שבת ד, ח ש' ת'  ה

(25:18)

כמה מסמרין שבת ו, ב (ח ע"א, 17)

דברים לג, כה וכימיך דבאך שבת ו, ב (ח ע"א, 18)

סנ' כח ע"א קהלת יב, יא נטועים וכמסמרו'  שבת ו, ב (ח ע"א, 20)

שבת קמא ע"ב שבת ג, טו (36:14) ת'  אין מגרדין שבת ו, ב (ח ע"א, 23)

ש' זב' צד ע"ב ה ומדיחין שבת ו, ב (ח ע"א, 24)

שבת קמא ע"ב לאחורי הסכין שבת ו, ב (ח ע"א, 28)

זב' צד ע"ב אמר רבי שבת ו, ב (ח ע"א, 28)

שבת קמא ע"ב ת' תר' י, יא (39:162) לא יסוך שבת ו, ב (ח ע"א, 30)

שבת טז, יד (33:78) ת'  לא יתננה שבת ו, ב (ח ע"א, 32)

שבת קמא ע"ב שין אין לוב שבת ו, ב (ח ע"א, 33)

שבת קיב ע"א יב' יב ע"ד ת' כלים ב"ב ד, ב

(4:594)

שנפסקה סנדל  שבת ו, ב (ח ע"א, 37)

ש' מ"ק פב ע"ג (20) ה רבי אחא שבת ו, ב (ח ע"א, 44)

ש' מ"ק פא ע"א (10) ה אפילו כן שבת ו, ב (ח ע"א, 52)

מ' יב' יב, ב של או ב שבת ו, ב (ח ע"א, 54)

שבת ו ע"ד (22); ש'  ה

ז ע"ב (49)

אמר רבי שבת ו, ב (ח ע"א, 56)

שבת סא ע"א על אי זה שבת ו, ב (ח ע"א, 57)
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שבת סא ע"א שמעון בר שבת ו, ב (ח ע"א, 60)

ד"א פ"י נועל שהוא  כ שבת ו, ב (ח ע"א, 61)

שבת ז ע"ג (10) ש'  ה אין בבלייא שבת ו, ב (ח ע"ב, 1)

שבת יב ע"א שבת א, יא (24:3) ת'  יוצאין בתפילין שבת ו, ב (ח ע"ב, 2)

שבת סא ע"א אי זהו שבת ו, ב (ח ע"ב, 4)

שבת סא ע"א יוצאין בקמיע שבת ו, ב (ח ע"ב, 7)

דניאל ה, טז והמניכא די שבת ו, ב (ח ע"ב, 11)

שבת ז ע"ד כל המחובר שבת ו, ב (ח ע"ב, 11)

ער' כו ע"ג רבי יוסי שבת ו, ב (ח ע"ב, 12)

שבת ח ע"ג (32) ש'  ה הדא פואה שבת ו, ב (ח ע"ב, 15)

שבו' טו ע"ב ואי זהו שבת ו, ב (ח ע"ב, 20)

תהלים ג, ב ה' מה שבת ו, ב (ח ע"ב, 20)

תהלים צא, א שב בסתר יו שבת ו, ב (ח ע"ב, 20)

תהלים צא, ט כי אתה שבת ו, ב (ח ע"ב, 21)

שבת יא ע"ב שבת ג ע"ב לא יצא שבת ו, ג (ח ע"ב, 21)

שבת ו, ג מ'  ואם יצאת שבת ו, ג (ח ע"ב, 25)

שבת ו, ג מ'  וחכמים פוטרין שבת ו, ג (ח ע"ב, 27)

נט ע"ב שבת  מ' כלים יג, ו של טבעת  שבת ו, ג (ח ע"ב, 30)

ת' כלים ב"מ ג, יג

(37:581)

נחמיה רבי  שבת ו, ג (ח ע"ב, 31)

שמות יג, יח שים עלו וחמו שבת ו, ד (ח ע"ב, 36)

ש"ר כ, יט פד"כ 186; 

(לט ע"ד)

מדר"י 41 שהיו מלמד  שבת ו, ד (ח ע"ב, 36)

שבת סג ע"א ואי זו היא שבת ו, ד (ח ע"ב, 37)

ת' תר' ג, יא (42:118) מאימתי תורמין שבת ו, ד (ח ע"ב, 37)

שבת סג ע"א ומה טעמא שבת ו, ד (ח ע"ב, 37)

תהלים מה, ד חגור חרבך שבת ו, ד (ח ע"ב, 39)

שעיה ב, ד י וכתתו חרבותם שבת ו, ד (ח ע"ב, 39)

שעיה ב, ד י וחניתותיהם למזמרות שבת ו, ד (ח ע"ב, 40)

שבת סג ע"ב בירית כל שבת ו, ד (ח ע"ב, 40)

שבת סג ע"ב בירית זו שבת ו, ד (ח ע"ב, 41)

נ במדבר לא,  נקרב את ו שבת ו, ד (ח ע"ב, 42)

נ במדבר לא,  אצעדה שבת ו, ד (ח ע"ב, 43)

נ במדבר לא,  צמיד שבת ו, ד (ח ע"ב, 43)

שית כד, כב ברא והצמידים על שבת ו, ד (ח ע"ב, 44)
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נ במדבר לא,  טבעת שבת ו, ד (ח ע"ב, 44)

נ במדבר לא,  עגיל שבת ו, ד (ח ע"ב, 44)

יחזקאל טז, יב ועגילים על שבת ו, ד (ח ע"ב, 45)

שבת סד ע"א נ במדבר לא,  וכומז שבת ו, ד (ח ע"ב, 45)

שעיה ג, יח י ביום ההוא שבת ו, ד (ח ע"ב, 46)

שעיה ג, טז י וברגליהם תעכסנה שבת ו, ד (ח ע"ב, 47)

שעיה ג, יח י שביסים ה שבת ו, ד (ח ע"ב, 47)

ת' כלים ב"ב ה, טו

(36:595)

של שביס  שבת ו, ד (ח ע"ב, 47)

שעיה ג, יח י ני' הסהרו שבת ו, ד (ח ע"ב, 48)

שופטים ח, כא ויקח את שבת ו, ד (ח ע"ב, 48)

שעיה ג, יט י הנטיפות שבת ו, ד (ח ע"ב, 49)

שעיה ג, יט י שירות ה שבת ו, ד (ח ע"ב, 49)

שעיה ג, יט י והרעלות שבת ו, ד (ח ע"ב, 49)

שעיה ג, כ י הפארי' שבת ו, ד (ח ע"ב, 49)

יחזקאל כד, כג פארכם על שבת ו, ד (ח ע"ב, 50)

שעיה ג, כ י הצעדות שבת ו, ד (ח ע"ב, 50)

שעיה ג, כ י שורים הקי שבת ו, ד (ח ע"ב, 50)

שעיה ג, כ י ש ובתי הנפ שבת ו, ד (ח ע"ב, 51)

שעיה ג, כ י שים והלח שבת ו, ד (ח ע"ב, 51)

שעיה ג, כא י הטבעות שבת ו, ד (ח ע"ב, 52)

שעיה ג, כא י ניזמי האף שבת ו, ד (ח ע"ב, 52)

שעיה ג, כב י המחלצות שבת ו, ד (ח ע"ב, 53)

שעיה ג, כב י המעטפות שבת ו, ד (ח ע"ב, 53)

שעיה ג, כב י המטפחות שבת ו, ד (ח ע"ב, 54)

שעיה ג, כב י והחריטין שבת ו, ד (ח ע"ב, 54)

שמות לב, ד ויקח מידק שבת ו, ד (ח ע"ב, 55)

שעיה ג, כג י נים הגיליו שבת ו, ד (ח ע"ב, 55)

שעיה ג, כג י נים הסדי שבת ו, ד (ח ע"ב, 56)

שעיה ג, כג י הצניפות שבת ו, ד (ח ע"ב, 56)

זכריה ג, ה שימו ואומר י שבת ו, ד (ח ע"ב, 56)

שעיה סב, ג י והיתה עטרת שבת ו, ד (ח ע"ב, 57)

שעיה ג, כג י הרדידים שבת ו, ד (ח ע"ב, 58)

ש ה, ז שה" שאו את נ שבת ו, ד (ח ע"ב, 58)
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שבת סד ע"ב שלא ובלבד  שבת ו, ה (ח ע"ב, 60)

שבת ח ע"ג שבת ו, ו מ'  הבנות יוצאות שבת ו, ה (ח ע"ב, 61)

שבת נג ע"ב;  ש  מע"

יד ע"ג

על גבי שבת ו, ה (ח ע"ג, 3)

שבת יז, ח ש' מ'  ה כר' יוסי שבת ו, ה (ח ע"ג, 4)

שבו' ש' ב"ק ד ע"ג;  ה

לג ע"ג

שמעת טעם שבת ו, ה (ח ע"ג, 10)

שבת סה ע"א שן מסתברא ב שבת ו, ה (ח ע"ג, 11)

שבת ח ע"ב שבת ו, ו מ'  הבנות יוצאות שבת ו, ו (ח ע"ג, 19)

שבת סה ע"א ש'  ה אבא בר שבת ו, ו (ח ע"ג, 20)

ש' ת' יב' יב, י ה

(43:43)

סנדל שבת ו, ח (ח ע"ג, 26)

שבת ו, ח מ'  שלו סמוכות  שבת ו, ח (ח ע"ג, 28)

שבת סו ע"ב מהו אנקטמין שבת ו, ח (ח ע"ג, 31)

שבת סו ע"ב שבת ח ע"ב (15) ש'  ה שרי פואה בקי שבת ו, ט (ח ע"ג, 32)

שבת ה, ז (17:21) ת'  יוצא הוא שבת ו, ט (ח ע"ג, 34)

שבת סז ע"א ש'  ה טב לאודנא שבת ו, ט (ח ע"ג, 36)

שבת סז ע"א נה שי טב ל שבת ו, ט (ח ע"ג, 36)

שבת סז ע"א שהוא כל  שבת ו, ט (ח ע"ג, 38)

שבת ז, ב (2:25) ת'  דרגי דרגיבת שבת ו, ט (ח ע"ג, 39)

שמ"א ה, ד ש דגון ורא שבת ו, ט (ח ע"ג, 39)

שבת סז ע"ב שבת ז, ג (3:25) ת'  נו דני דו שבת ו, ט (ח ע"ג, 40)

עמוס ח, יד ואמרו חי שבת ו, ט (ח ע"ג, 41)

שבת ז, י (14:26) ת'  לאו לאו שבת ו, ט (ח ע"ג, 41)

איוב כא, יד ויאמרו לאל שבת ו, ט (ח ע"ג, 42)

שבת סז ע"א שבת ז, כא (38:28) ת'  עמד עצם שבת ו, ט (ח ע"ג, 42)

ב"ר 1039 תני ר' שבת ו, ט (ח ע"ג, 43)

ויקרא יט, כו שו לא תנח שבת ו, ט (ח ע"ג, 44)

חו' צה ע"ב אף על פי שבת ו, ט (ח ע"ג, 44)

שית מח, ז ברא ואני בבואי שבת ו, ט (ח ע"ג, 45)

שית מב, לו ברא נו נ יוסף אי שבת ו, ט (ח ע"ג, 45)

מג' לב ע"א הולכין אחר שבת ו, ט (ח ע"ג, 46)

שעיה ל, כא י שמענה ניך ת ואז שבת ו, ט (ח ע"ג, 46)

בר' סב ע"ב ב"ר 81; ק"ר ה, ח (טו

ש' ו"ר תקה ע"ג); ה

רבי לעזר שבת ו, ט (ח ע"ג, 47)

שעיה מג, ד י ואתן אדם שבת ו, ט (ח ע"ג, 50)
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שעיה מג, ד י ואתן אדם שבת ו, ט (ח ע"ג, 52)

ש' יומא מה ע"ב (14) ה אתא כלב שבת ו, ט (ח ע"ג, 53)

שעיה מג, ד י ואתן אדם שבת ו, ט (ח ע"ג, 54)

שמות כא, ג אם בגפו שבת ו, ט (ח ע"ג, 56)

חו' צה ע"ב רבי יוחנן שבת ו, ט (ח ע"ג, 57)

שמ"א כח, ג שמואל מת ו שבת ו, ט (ח ע"ג, 59)

ש' ר"ה טז ע"ב ה נוי שי ש פעמים  שבת ו, ט (ח ע"ד, 1)

שופטים י תנ"ב  נה רבי חו שבת ו, ט (ח ע"ד, 11)

נד' לב ע"א ש כל המנח שבת ו, ט (ח ע"ד, 15)

במדבר כג, כג כי לא שבת ו, ט (ח ע"ד, 16)

נד' לב ע"א כל מי שבת ו, ט (ח ע"ד, 16)

במדבר כג, כג כעת יאמר שבת ו, ט (ח ע"ד, 17)

במדבר כג, כג כעת יאמר שבת ו, ט (ח ע"ד, 19)

ו"ר תרכד; פד"כ ט

(150); תנ"ו אמור ז

(455); תנ"ב אמור י

(89)

אמ' ר' שבת ו, ט (ח ע"ד, 19)

ש"ר ב, יג; שה ש'  ה

ש ג, ד ר"ר ו; מד"

בת קול שבת ו, ט (ח ע"ד, 20)

דב"ר א, יב (צח ע"ד) רבי ברכיה שבת ו, ט (ח ע"ד, 21)

דניאל ג, כה נבוכדנצר ואמר ענה  שבת ו, ט (ח ע"ד, 24)

סנ' צג ע"א וריויה די שבת ו, ט (ח ע"ד, 26)

דניאל ג, כה וריויה די שבת ו, ט (ח ע"ד, 27)

דניאל ג, כה דמי לבר שבת ו, ט (ח ע"ד, 27)

ש"ר ז, ט (לח ע"ב) שה אמר ראובן שבת ו, ט (ח ע"ד, 27)

דניאל ג, כח בריך אלהוון שבת ו, ט (ח ע"ד, 29)

דניאל ג, כח שלח די  שבת ו, ט (ח ע"ד, 30)

שבת סח ע"א מהו כלל שבת ז, א (ח ע"ד, 60)

שבי' ז, א מ'  כלל גדול שבת ז, א (ח ע"ד, 63)

ת' פאה א, ז (29:43) נה ופיאה אי שבת ז, א (ט ע"א, 4)

שבת סח ע"א ש'  ה נן אנן תני שבת ז, א (ט ע"א, 5)

שבת ז, א מ'  שוכח כל ה שבת ז, א (ט ע"א, 5)

ספ' טז ע"ב נו שאי כל  שבת ז, א (ט ע"א, 6)

שבי' לג ע"ד (45) ש'  ה רבי לעזר שבת ז, א (ט ע"א, 6)

שבת סח ע"א דרב תני שבת ז, א (ט ע"א, 8)
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שבת ט ע"א (56);

שבת ט ע"ב (47)

מן מה שבת ז, א (ט ע"א, 10)

שבת שבת ע ע"א; 

קג ע"ב; סנ' סב

ע"א; כר' ג ע"א

ויקרא ד, ב שה אחת וע שבת ז, א (ט ע"א, 15)

ויקרא ד, ב מהנה שבת ז, א (ט ע"א, 15)

שבת ט ע"ב (22) אחת לחייב שבת ז, א (ט ע"א, 15)

סנ' סב ע"ב נזיר שבת ט ע"ג (9); 

נד ע"ג

תני רבי שבת ז, א (ט ע"א, 17)

יב' ט ע"ג אמר ליה שבת ז, א (ט ע"א, 18)

ויקרא ד, ג אם הכהן שבת ז, א (ט ע"א, 23)

מ' כר' ב, ד שה בהן ע שבת ז, א (ט ע"א, 27)

ויקרא כג, ג שבת היא שבת ז, א (ט ע"א, 27)

שמות לה, ב שה כל העו שבת ז, א (ט ע"א, 28)

שבת סט ע"ב שבה שנ גדול  שבת ז, א (ט ע"א, 30)

מ' כר' ג, י אמר רבי שבת ז, א (ט ע"א, 40)

שבת ט ע"א (54, 64);

שבת ט ע"ב (18)

רבי זעירא שבת ז, א (ט ע"א, 50)

כר' טז ע"א שבת בזדון  שבת ז, א (ט ע"א, 51)

מ' כר' ג, י מלאכות הרבה שבת ז, א (ט ע"א, 52)

שבת ט ע"א (58);

שבת ט ע"ב (5, 10)

שם רבא ב שבת ז, א (ט ע"א, 53)

מ' כר' ג, י שבתות הרבה שבת ז, א (ט ע"א, 53)

שבת ט ע"א (50, 64);

שבת ט ע"ב (18)

רבי זעירא שבת ז, א (ט ע"א, 54)

שבת ט ע"א (10);

שבת ט ע"ב (47)

מן מה שבת ז, א (ט ע"א, 56)

שבת ט ע"א (53);

שבת ט ע"ב (5, 10)

רבי בא שבת ז, א (ט ע"א, 58)

שבת ט ע"א (50, 54);

שבת ט ע"ב (18)

רבי זעירא שבת ז, א (ט ע"א, 64)

שבת ט ע"א (53, 58);

שבת ט ע"ב (10)

רבי בא שבת ז, א (ט ע"ב, 5)

שבת ט ע"א (53, 58);

שבת ט ע"ב (5)

רבי בא שבת ז, א (ט ע"ב, 10)

כר' טז ע"א שאלו שתים  שבת ז, א (ט ע"ב, 12)

שבת ט ע"א (50, 54,

(64

רבי זעירא שבת ז, א (ט ע"ב, 18)

שבת ט ע"א (15) ויקרא ד, ב לאחת שבת ז, א (ט ע"ב, 22)

שבת ע ע"א מה בין שבת ז, א (ט ע"ב, 23)
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שבת ע ע"ב שגג בזה שבת ז, א (ט ע"ב, 27)

שבת יד ע"א כתב אות שבת ז, א (ט ע"ב, 34)

שבת עא ע"א קצר חצי שבת ז, א (ט ע"ב, 37)

נח ע"ג (45); חלה 

נח ע"ד (5); ביכ' חלה 

סד ע"א; ער' כ ע"א

(10)

א"ר מנא שבת ז, א (ט ע"ב, 39)

שבי' לג ע"ד אכל חצי שבת ז, א (ט ע"ב, 40)

כר' יז ע"א נידה גבי  שבת ז, א (ט ע"ב, 42)

שבת ט ע"א (10, 56) אמר רבי שבת ז, א (ט ע"ב, 47)

שבת מט ע"ב מניין לאבות שבת ז, ב (ט ע"ב, 52)

שית לט, יא ברא ויבא הביתה שבת ז, ב (ט ע"ב, 55)

שית ב, ב ברא ויכל אלהים שבת ז, ב (ט ע"ב, 55)

דברים טז, ח שת ימים ש שבת ז, ב (ט ע"ב, 56)

ס"ז 89 אמר רבי שבת ז, ב (ט ע"ב, 59)

שבת ע ע"א שמות לה, א אלה הדברים שבת ז, ב (ט ע"ב, 60)

ש' ב"ר 2:583; ב"ר ה

3:800

מן אתריה שבת ז, ב (ט ע"ב, 63)

פאה כ ע"ב לא מתמנעין שבת ז, ב (ט ע"ב, 64)

שבת עג ע"ב שבת י ע"א דתני רבי שבת ז, ב (ט ע"ג, 5)

שבת עג ע"ב שאן שאם ע שבת ז, ב (ט ע"ג, 9)

שבת ט ע"א (17);

נד ע"ג נזיר 

תנא רבי שבת ז, ב (ט ע"ג, 9)

ויקרא ד, ב אחת שבת ז, ב (ט ע"ג, 12)

ויקרא ד, ב הנה שבת ז, ב (ט ע"ג, 12)

שמות כ, י שה לא תע שבת ז, ב (ט ע"ג, 14)

שמות לה, ג לא תבערו שבת ז, ב (ט ע"ג, 14)

שבת ע ע"א; סנ'

סב ע"א

הלא הבערה שבת ז, ב (ט ע"ג, 15)

נד ע"ג; סנ' כה נזיר 

ע"ב

שמות כ, ה לא תעבדם שבת ז, ב (ט ע"ג, 17)

שמות כ, ה שתחוה לא ת שבת ז, ב (ט ע"ג, 17)

שמות לד, יד שתחוה לא ת שבת ז, ב (ט ע"ג, 21)

שמות כב, יט זובח לאלהים שבת ז, ב (ט ע"ג, 21)

שמות כב, יט זובח לאלהי' שבת ז, ב (ט ע"ג, 30)

סנ' ס ע"ב יצאת זביחה שבת ז, ב (ט ע"ג, 30)

יב' ו ע"ב נאמ' כאן שבת ז, ב (ט ע"ג, 33)
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שמות לה, ג שבותיכם בכל מו שבת ז, ב (ט ע"ג, 33)

במדבר לה, כט ויהיו אלה שבת ז, ב (ט ע"ג, 33)

נז ע"ב מנ'  ספ' יא ע"ד; ת' מכות

ה, ג (32:443)

מניין המעלה שבת ז, ב (ט ע"ג, 38)

ויקרא ב, יא כי כל שבת ז, ב (ט ע"ג, 40)

ספ' יב ע"א המזבח אין שבת ז, ב (ט ע"ג, 43)

ויקרא ב, יב ואל המזבח שבת ז, ב (ט ע"ג, 44)

ויקרא ב, יב ניחוח לריח  שבת ז, ב (ט ע"ג, 44)

ויקרא ב, יב אותם שבת ז, ב (ט ע"ג, 45)

ויקרא ב, יב אותם שבת ז, ב (ט ע"ג, 46)

ויקרא ב, יב אותם שבת ז, ב (ט ע"ג, 50)

שבת ט ע"ד (28) שני דברים ו שבת ז, ב (ט ע"ג, 52)

סנ' כד ע"ג דתני רבי שבת ז, ב (ט ע"ג, 54)

ויקרא יט, כו שו לא תנח שבת ז, ב (ט ע"ג, 54)

ויקרא יח, כט כי כל שבת ז, ב (ט ע"ג, 56)

ויקרא יט, יז אחותו שבת ז, ב (ט ע"ג, 57)

ויקרא כ, יט ערות אחות שבת ז, ב (ט ע"ג, 58)

ויקרא כ, יח שר ש א ואי שבת ז, ב (ט ע"ג, 59)

נד ע"א יב'  לידון בה שבת ז, ב (ט ע"ג, 60)

ויקרא כ, כ שר ש א ואי שבת ז, ב (ט ע"ג, 63)

ויקרא כ, כא שר ש א ואי שבת ז, ב (ט ע"ג, 64)

נה ע"א יב'  כל דהן שבת ז, ב (ט ע"ד, 1)

ויקרא כ, כא ערירים יהיו שבת ז, ב (ט ע"ד, 1)

ויקרא כ, כ ערירים ימותו שבת ז, ב (ט ע"ד, 1)

ויקרא כ, כ דודתו שבת ז, ב (ט ע"ד, 2)

נד ע"ב יב'  נאמ' כאן שבת ז, ב (ט ע"ד, 3)

ויקרא כה, מט או דודו שבת ז, ב (ט ע"ד, 3)

ויקרא יח, טז שת אחיו א שבת ז, ב (ט ע"ד, 8)

ויקרא כ, כא שר ש א אי שבת ז, ב (ט ע"ד, 8)

נד ע"ב יב'  נדה מה  שבת ז, ב (ט ע"ד, 8)

כר' ג ע"א שני לאוין שבת ז, ב (ט ע"ד, 11)

שמות ל, לב שר על ב שבת ז, ב (ט ע"ד, 12)

שמות ל, לג שר ש א אי שבת ז, ב (ט ע"ד, 13)

ויקרא יח, ו לא תקרבו שבת ז, ב (ט ע"ד, 15)
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ש' מ' תמ' ז, א ה שי מזבח קד שבת ז, ב (ט ע"ד, 19)

מ"ק ג ע"א שה כלל בע שבת ז, ב (ט ע"ד, 22)

מ"ק ג ע"א כל' לא ע"ב דא"ר אלעזר שבת ז, ב (ט ע"ד, 23)

ויקרא כה, ב שבתה הארץ ו שבת ז, ב (ט ע"ד, 24)

ויקרא כה, ד שדך לא שבת ז, ב (ט ע"ד, 25)

שבת ט ע"ג (52) שני דברים ו שבת ז, ב (ט ע"ד, 28)

ויקרא כה, ג שנים תזרע ש  ש שבת ז, ב (ט ע"ד, 35)

ויקרא כה, ג שנים תזמר ש  ש שבת ז, ב (ט ע"ד, 35)

ויקרא כה, ב שבתה הארץ ו שבת ז, ב (ט ע"ד, 38)

מ"ק ג ע"ב יכול יהו שבת ז, ב (ט ע"ד, 38)

ויקרא כה, ג שנים ש  ש שבת ז, ב (ט ע"ד, 41)

ויקרא כה, ד שדך לא שבת ז, ב (ט ע"ד, 41)

ויקרא כה, ג שנים ש  ש שבת ז, ב (ט ע"ד, 42)

ויקרא כה, ד שדך לא שבת ז, ב (ט ע"ד, 43)

ס"ד ע (133) דברים יב, יג שמר ה שבת ז, ב (ט ע"ד, 44)

דברים יב, יד שם תעלה שבת ז, ב (ט ע"ד, 45)

דברים יב, יד שם תעלה שבת ז, ב (ט ע"ד, 47)

ב"ק ב ע"א ב"ק ב ע"א מ' ב"ק א, א ארבע אבות שבת ז, ב (ט ע"ד, 52)

מדר"י 12:289 שך רבץ נ שבת ז, ב (ט ע"ד, 53)

מ' כלים א, א אבות הטומאה שבת ז, ב (ט ע"ד, 53)

שבת ז, ב מ'  אבות מלאכות שבת ז, ב (ט ע"ד, 57)

שבת יג ע"ג שין שהיו חור שבת ז, ב (ט ע"ד, 59)

שבת ט, ז מ'  שואין זרע קי שבת ז, ב (ט ע"ד, 61)

שבת יב ע"ב תני חטים שבת ז, ב (ט ע"ד, 62)

שבת קג ע"א לכל דבר שבת ז, ב (ט ע"ד, 63)

ש' ע"ז מא ע"ד (57) ה המצית את שבת ז, ב (י ע"א, 1)

שבי' לד ע"ג וכר' זעירא שבת ז, ב (י ע"א, 2)

ש' מ"ק ד ע"ב ה אמת המי' שבת ז, ב (י ע"א, 2)

ביצה ס ע"ב רבי חייה שבת ז, ב (י ע"א, 4)

ש' מ' ביצה א, ב ה שה חרי שבת ז, ב (י ע"א, 7)

שבת ה ע"א (22) ש'  ה ר' מאיר שבת ז, ב (י ע"א, 13)

שבת קג ע"א ש'  ה קצר לצורך שבת ז, ב (י ע"א, 14)

שבת קמה ע"א שבת י ע"א (52) רבי חייא שבת ז, ב (י ע"א, 18)

שבת עג ע"ב הנוטע המבריך שבת ז, ב (י ע"א, 21)
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כל' לא ע"ב; סנ' כד ע"ד זעורא שבת ז, ב (י ע"א, 23)

שבת עג ע"ב הזומר כנוטע שבת ז, ב (י ע"א, 24)

ש' ויקרא כה, ד ה ויצאה זמירה שבת ז, ב (י ע"א, 27)

שבת עג ע"ב שבת ט ע"ג תני ר' שבת ז, ב (י ע"א, 29)

שבת קז ע"ב ההן דצייד שבת ז, ב (י ע"א, 36)

ביצה סב ע"ג כד מקטע שבת ז, ב (י ע"א, 51)

שבת קמה ע"א שבת י ע"א (28) רבי חייה שבת ז, ב (י ע"א, 52)

שבת קח ע"ב צנון טומנו שבת ז, ב (י ע"א, 58)

ש' ת' ער' ח, י ה

(33:134)

נסתבכו בגדיו שבת ז, ב (י ע"א, 59)

שבת קמא ע"א נטל טיט שבת ז, ב (י ע"א, 60)

שבת קמז ע"א ש'  ה שרי מנערה  שבת ז, ב (י ע"ב, 1)

ביצה ס ע"ד נה רבי יו שבת ז, ב (י ע"ב, 9)

שבת עד ע"א בירר אוכלים שבת ז, ב (י ע"ב, 13)

שבת טז, ט (20:77) ת'  בורר ואוכל שבת ז, ב (י ע"ב, 14)

מ' ביצה א, ח בורר כדרכו שבת ז, ב (י ע"ב, 23)

ת' ביצה ב, טז

(62:291)

של בית שבת ז, ב (י ע"ב, 24)

שמות יב, טז כל מלאכה שבת ז, ב (י ע"ב, 27)

שמות יב, יז שמרתם את ו שבת ז, ב (י ע"ב, 28)

שמות יב, טז שר אך א שבת ז, ב (י ע"ב, 29)

שמות יב, יז שמרתם את ו שבת ז, ב (י ע"ב, 30)

שב"י 27:20 מדר אך הוא שבת ז, ב (י ע"ב, 30)

שבת קלח ע"א שבת יז ע"ג; ביצה ס

ע"ד

רבי זעירא שבת ז, ב (י ע"ב, 31)

מ' ביצה א, ח בורר כדרכו שבת ז, ב (י ע"ב, 36)

שבת כ, א מ'  נותנין אף  שבת ז, ב (י ע"ב, 37)

ביצה כט ע"ב נין שו אין  שבת ז, ב (י ע"ב, 38)

מ' מנ' ה, ב חייב על שבת ז, ב (י ע"ב, 44)

שבת עד ע"ב ש'  ה אפייה תולדת שבת ז, ב (י ע"ב, 46)

שבת י ע"ג (51) ש'  ה אלא בגין שבת ז, ב (י ע"ב, 47)

שבת קו ע"ב; ש'  ה

יב' ו ע"א

המתיך אבר שבת ז, ב (י ע"ב, 49)

שבת מ ע"ב; ש'  ה

פס' מא ע"א

נד' לט ע"ג ש'  ה של בחמי בי שבת ז, ב (י ע"ב, 50)

שמות יב, ט אל תאכלו שבת ז, ב (י ע"ב, 53)
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שמות יב, ט כי אם שבת ז, ב (י ע"ב, 54)

שבת ז, ד מ'  כגרוגרת שבת ז, ב (י ע"ב, 55)

שבת יב, ב מ'  כמלוא פי שבת ז, ב (י ע"ב, 55)

שבת ח, ה מ'  של אם לב שבת ז, ב (י ע"ב, 55)

שבת יג, ד ש' מ'  ה לארוג שבת ז, ב (י ע"ב, 56)

שבת יג, ד ש' מ'  ה לטוות שבת ז, ב (י ע"ב, 56)

שבת יב, ד ש' מ'  ה שתי אותיות שבת ז, ב (י ע"ב, 58)

מ' בכ' ג, ג שוחט את ה שבת ז, ב (י ע"ב, 58)

שבת עד ע"ב; בכ'

כה ע"א

שבת ט, כ (56:40) ת'  ש כנף התול שבת ז, ב (י ע"ב, 63)

שבת ט, יג ש' ת'  ה

(42:39)

הדא איתת' שבת ז, ב (י ע"ג, 4)

שבת ח, כג ש' ת'  ה

(52:34)

מה צביעה שבת ז, ב (י ע"ג, 7)

שמות כה, ה ש'  ה בעורות אלים שבת ז, ב (י ע"ג, 7)

שבת עה ע"ב ש'  ה שום חייב מ שבת ז, ב (י ע"ג, 11)

שבת ט, יח (52:40) ת'  והסוחט והמכבס שבת ז, ב (י ע"ג, 11)

שבת יג ע"א (9) ש'  ה מ' מלאכות שבת ז, ב (י ע"ג, 13)

שבת עד ע"ב שבת טו ע"א שירה מה ק שבת ז, ב (י ע"ג, 23)

שבת שבת י ע"ד (8); 

שבת טו יג ע"ג (2); 

ע"א (29); ער' כב ע"ג

(19)

שעה ולא ל שבת ז, ב (י ע"ג, 24)

שמות כו, ב אורך היריעה שבת ז, ב (י ע"ג, 29)

שבת קמו ע"א שבת יב, טו (59:58) ת'  של חותל  שבת ז, ב (י ע"ג, 32)

שבת כב, ג מ'  שובר את כ שבת ז, ב (י ע"ג, 33)

שבת יז ע"ג (35) ש'  ה שה כפותח נע שבת ז, ב (י ע"ג, 34)

כל' לב ע"ד נה רבי חני שבת ז, ב (י ע"ג, 34)

כת' כט ע"ד אמר רבי שבת ז, ב (י ע"ג, 35)

מ' כל' ט, י שני שה  ע שבת ז, ב (י ע"ג, 36)

מ' כל' ט, י רבי יהודה שבת ז, ב (י ע"ג, 36)

ש' תר' מה ע"ג ה

(31); מ"ק פג ע"א

(48); סוטה כג ע"ג

(37)

הכן והכן שבת ז, ב (י ע"ג, 37)

ת' כלים ב"מ ט, ה

(10:588)

שחילו שה חוט  שבת ז, ב (י ע"ג, 37)

שבת עה ע"א שבת יד ע"א דא"ר בא שבת ז, ב (י ע"ג, 39)
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שבת עה ע"א שבת ח, ב (4:30) ת'  שתים חייב  שבת ז, ג (י ע"ג, 44)

שבת ד ע"ד ואתיא כהיא שבת ז, ג (י ע"ג, 46)

נח ע"ד ר"ה  תהלים סט, לב ותיטב לה' שבת ז, ג (י ע"ג, 49)

שבת ה ע"א ש'  ה שחיטה תולדת שבת ז, ג (י ע"ג, 51)

שבת י ע"ב (47) ש'  ה אלא בגין שבת ז, ג (י ע"ג, 51)

שבת צה ע"א שבת ט, יג (37:39) ת'  המכבד המרבץ שבת ז, ג (י ע"ג, 58)

שבת יא, י (34:48) ת'  מחק אות שבת ז, ג (י ע"ג, 64)

שבת יא, ט (33:48) ת'  כתב אות שבת ז, ג (י ע"ד, 1)

שבת יא, י (35:48) ת'  רבי מנחם שבת ז, ג (י ע"ד, 2)

שבת יא, יא (39:48) ת'  שהמוחק על שבת ז, ג (י ע"ד, 3)

שבת יא, י (36:48) ת'  והכותב על שבת ז, ג (י ע"ד, 3)

שבת קד ע"ב היה דל"ת שבת ז, ג (י ע"ד, 6)

שבת יג ע"ג מה בניין שבת ז, ד (י ע"ד, 7)

שבת י ע"ג (24);

שבת שבת יג ע"ג (2); 

טו ע"א (29); ער' כב

ע"ג (19)

שעה ולא ל שבת ז, ד (י ע"ד, 8)

שבת קב ע"ב שבת יג ע"ג (7) אחד מביא שבת ז, ד (י ע"ד, 13)

שבת עה ע"ב הנופח כלי שבת ז, ד (י ע"ד, 19)

שבת עג ע"ב ש'  ה הבורר שבת ז, ד (י ע"ד, 22)

שבת יא, א ש' מ'  ה מחלוקת שבת ז, ד (י ע"ד, 24)

שבת עה ע"ב לעבודה זרה שבת ז, ה (י ע"ד, 27)

שבת עה ע"ב כגון המוך שבת ז, ה (י ע"ד, 31)

שבת עו ע"א שלים חמור מ שבת ז, ו (י ע"ד, 32)

מ' מעי' ד, ו שק הבגד וה שבת ז, ו (י ע"ד, 33)

ש' מ' כלים כז, ד ה שב שוו למו שבת ז, ו (י ע"ד, 35)

שבת יב, ב ש' מ'  ה שוו בהסק שבת ז, ו (י ע"ד, 36)

שבת עו ע"א ש'  ה הוציא תבן שבת ז, ו (י ע"ד, 40)

שבת טז ע"ג (12);

שק' פס' לז ע"ג (11); 

מז ע"ב (11)

רבי זעורא שבת ח, א (יא ע"א, 16)

ת' פס' י, א (2:196) ארבעה כוסות שבת ח, א (יא ע"א, 18)

שבת טז ע"ג (9); פס'

שק' מז לז ע"ג (13); 

ע"ג

שבת יח, א מ'  מפנין ארבע שבת ח, א (יא ע"א, 19)

שק' ג, ב מ'  ש קופות של ב שבת ח, א (יא ע"א, 21)

August 21, 2009 עמוד 31 מתוך 51



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

שבת ח, י ש' ת'  ה

(26:32)

מים כדי שבת ח, א (יא ע"א, 22)

שבת ח, י (24:32) ת'  יין כדי שבת ח, א (יא ע"א, 23)

שבת ח, י ש' ת'  ה

(26:32)

מים כדי שבת ח, א (יא ע"א, 24)

שבת ח, י (24:32) ת'  יין כדי שבת ח, א (יא ע"א, 25)

בר' ג ע"ד מן מה שבת ח, א (יא ע"א, 27)

ש' ת' פס' י, ח ה

(16:197)

בהלל אם שבת ח, א (יא ע"א, 27)

פס' קח ע"ב ש' ת' פס' י, א ה

(3:196)

ארבעה כוסו' שבת ח, א (יא ע"א, 33)

ש' פס' קח ע"ב; ה

ב"ב צז ע"ב

מצוה לצאת שבת ח, א (יא ע"א, 34)

שלי כג, לא מ אל תרא שבת ח, א (יא ע"א, 34)

נד' מט ע"ב פד"כ 68; פס"ר יד

(סב ע"ב); ק"ר ח, א

(כב ע"א)

חמתיה חדא שבת ח, א (יא ע"א, 38)

קהלת ח, א חכמת אדם שבת ח, א (יא ע"א, 41)

קהלת ח, א חכמת אדם שבת ח, א (יא ע"א, 45)

פס' קט ע"א לוגא דאוריתא שבת ח, א (יא ע"א, 45)

ס"ז 101 נית שמי חצי  שבת ח, א (יא ע"א, 47)

שבת עז ע"א שבת ח, י (24:32) ת'  ש כזית יב שבת ח, א (יא ע"א, 51)

שבת ח, א מ'  שמעון דרבי  שבת ח, א (יא ע"א, 53)

שבת עז ע"א ש'  ה ש שיקר לכ שבת ח, א (יא ע"א, 53)

מנ' קג ע"ב שה בפרדה מע שבת ח, א (יא ע"א, 54)

מנ' קג ע"ב שק', ג, ב (מז ע"ג,

שק' ח, א (נא  ;(22

עמוד א, 33); אס"ר

פת', א (א ע"א, 1);

ש' אגדת אסתר, כא ה

ש פנ"א, ע"א;  מדר

נו"ב, א (25:55)

דברים כח, א והיו חייך שבת ח, א (יא ע"א, 60)

ש' ק"ר ב, טו, ד, ה

(___)

שנה הלוקח חטים ל שבת ח, א (יא ע"א, 60)

דברים כח, א ופחדת לילה שבת ח, א (יא ע"א, 60)

שק' ג, ב (מז ע"ג,

שק' ח, א (נא  ;(23

ע"א, 34); ב"ר, צא

(1:1122); ב"ר (ו),

צא, ו (קסט ע"ד, 14);

נו"א, ל נ,  אדר"

(90:14)

זה הלוקח מן הסדקי שבת ח, א (יא ע"א, 61)

דברים כח, א ולא תאמין שבת ח, א (יא ע"א, 61)
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מ' עד' ח, א העיד ר' שבת ח, א (יא ע"א, 62)

מ' מכ' ו, ו שרץ דם ה שבת ח, א (יא ע"א, 63)

ש' מ' עד' ה, א ה כרבי יהודה שבת ח, א (יא ע"ב, 1)

ש' מ' עד' ו, ו ה שע כרבי יהו שבת ח, א (יא ע"ב, 2)

שבת עח ע"א שבת ח, י (28:32) ת'  דם כדי שבת ח, א (יא ע"ב, 3)

שבת עז ע"ב ובלבד אבר שבת ח, א (יא ע"ב, 6)

שבת ז, ד מ'  כל האוכלין שבת ח, א (יא ע"ב, 11)

שבת עח ע"ב שבת ח, ט (22:31) ת'  הוצין כדי שבת ח, ב (יא ע"ב, 19)

שבת ח, לא (67:35) ת'  הוציא כלי שבת ח, ב (יא ע"ב, 21)

שבת צ ע"ב תורי דקל שבת ח, ב (יא ע"ב, 21)

שבת צ ע"ב שבת ט, א (1:36) ת'  שתי הוציא  שבת ח, ב (יא ע"ב, 23)

שבת ט, ב (2:36) ת'  זיפי חזיר שבת ח, ב (יא ע"ב, 24)

שבת ח, לא (70:35) ת'  נים גלעי שבת ח, ב (יא ע"ב, 25)

שבת ח, לא (67:35) ת'  הוציא סיאה שבת ח, ב (יא ע"ב, 27)

שבי' ח, א ש' מ'  ה כגרוגרת שבת ח, ב (יא ע"ב, 27)

נג ע"ג ש' סוכה  ה שיעור הזייה כ שבת ח, ב (יא ע"ב, 28)

שבת עח ע"ב שבת ח, יא (30:32) ת'  שר הוציא ק שבת ח, ב (יא ע"ב, 30)

שבת עח ע"ב שבת ח, יב (34:32) ת'  שטר הוציא  שבת ח, ב (יא ע"ב, 32)

שבת עח ע"ב ש אם י שבת ח, ב (יא ע"ב, 34)

שבת עט ע"ב ש'  ה הדא דאת שבת ח, ג (יא ע"ב, 38)

שבת פ ע"א ש'  ה הוציא דיו שבת ח, ג (יא ע"ב, 39)

מ' פרה יב, ה כמה יהא שבת ח, ג (יא ע"ב, 40)

שבת פ ע"א שה שכן א שבת ח, ג (יא ע"ב, 42)

ש ד, ט שה" ני באחת לבבתי שבת ח, ג (יא ע"ב, 45)

שבת ח, יט (44:34) ת'  עפר ואפר שבת ח, ד (יא ע"ב, 50)

של; איכ"ר ד, כ ו"ר 

(153)

ש כל חר שבת ח, ד (יא ע"ב, 51)

שבת יד, ב (10:64) ת'  מגופת חבית שבת ח, ד (יא ע"ב, 52)

שבת פ ע"ב שבת ח, כ (48:33) ת'  אמר רבי שבת ח, ד (יא ע"ב, 53)

שבת פ ע"ב שבת ח, כא (49:34) ת'  שיהא והוא  שבת ח, ה (יא ע"ב, 55)

מ' כלים יג, ב שניטל מכתב  שבת ח, ה (יא ע"ב, 56)

ש' מ' כלים יז, ו ה בכלים שבת ח, ה (יא ע"ב, 58)

שבת פ ע"ב כגרוגרת מכביצה שבת ח, ה (יא ע"ב, 59)

מ' כלים יד, ח ניטלו חפין שבת ח, ו (יא ע"ב, 60)
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שבת טז ע"ב שבת יז, ה מ'  של זכוכית ו שבת ח, ו (יא ע"ב, 63)

שבת פא ע"א שיזרוק כדי  שבת ח, ו (יא ע"ג, 3)

שבת פא ע"א שבת יג, יז (79:63) ת'  צרור מקורזל שבת ח, ו (יא ע"ג, 3)

שבת פא ע"ב שעלו צרור  שבת ח, ו (יא ע"ג, 9)

שבת פב ע"א וכל דבר שבת ח, ו (יא ע"ג, 11)

שבת פא ע"א נח שקי צרור  שבת ח, ו (יא ע"ג, 12)

ב"ר 602 רבי יוסי שבת ח, ו (יא ע"ג, 16)

חו' טז ע"ב שה דברים חמ שבת ח, ו (יא ע"ג, 17)

ש' מ' כלים י, א ה נן מקבלין אי שבת ח, ז (יא ע"ג, 22)

ש' מ' פרה ה, ה ה שין בהן ומקד שבת ח, ז (יא ע"ג, 23)

ש' מ' מק' ד, ג ה נו פוסל אי שבת ח, ז (יא ע"ג, 26)

מ' מק' ד, ג דרבי יוסה שבת ח, ז (יא ע"ג, 26)

ש' ת' כלים ב"ק י, יז ה

(17:578)

תני רבי שבת ח, ז (יא ע"ג, 27)

שבת פב ע"ב ש'  ה ע"ז מג ע"א כתוב תועבה שבת ט, א (יא ע"ד, 1)

ויקרא יח, כט כי כל שבת ט, א (יא ע"ד, 2)

דברים ז, כו ולא תביא שבת ט, א (יא ע"ד, 4)

דברים יד, ג לא תאכל שבת ט, א (יא ע"ד, 4)

ש' מ' ע"ז ג, ו ה רבי עקיבה שבת ט, א (יא ע"ד, 5)

מ' כלים א, ג שא מטמא במ שבת ט, א (יא ע"ד, 6)

שבת פב ע"ב מודה רבי שבת ט, א (יא ע"ד, 8)

ש' ת' פרה י, ד ה

(8:639)

שרץ ה שבת ט, א (יא ע"ד, 10)

נו ע"ב (35) נזיר  ש'  ה מ' אה' א, ז שה מטמא בכעד שבת ט, א (יא ע"ד, 11)

תהלים קו, כח ויצמדו לבעל שבת ט, א (יא ע"ד, 12)

דברים יב, ג נתיצה (1) שבת ט, א (יא ע"ד, 14)

ויקרא יד, ה נתיצה (2) שבת ט, א (יא ע"ד, 14)

שופטים ח, לג שימו להם וי שבת ט, א (יא ע"ד, 20)

שבת יא ע"ד (5) ש'  ה דר' עקיבה שבת ט, א (יא ע"ד, 20)

דברים ז, כו תעב תתעבנו שבת ט, א (יא ע"ד, 21)

שבת יא ע"ד (9) ש'  ה דרבנין שבת ט, א (יא ע"ד, 21)

דברים ז, כו שקצנו שקץ ת שבת ט, א (יא ע"ד, 21)

דברים ז, כו תעב תתעבנו שבת ט, א (יא ע"ד, 22)

דברים ז, כו שקצנו שקץ ת שבת ט, א (יא ע"ד, 23)

שעיה ל, כב י צא תאמר שבת ט, א (יא ע"ד, 24)
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ע"ז מו ע"א שקורין את  שבת ט, א (יא ע"ד, 24)

ש' ת' ע"ז ו, ד ה

(24:469)

שקורין את  שבת ט, א (יא ע"ד, 24)

ב"ר 379 רבי תנחומה שבת ט, א (יא ע"ד, 25)

שע ז, ב יהו שר העי א שבת ט, א (יא ע"ד, 26)

שעיה ל, כב י צא תאמר שבת ט, א (יא ע"ד, 29)

שבת פג ע"א ע"ז כנידה שבת ט, א (יא ע"ד, 31)

שעיה ל, כב י וטמאתם את שבת ט, א (יא ע"ד, 33)

שופטים ח, כז ש אותו ויע שבת ט, א (יא ע"ד, 35)

מ' ע"ז ג, ו אבניו ועציו שבת ט, א (יא ע"ד, 36)

מ' ע"ז ג, ז שה בתים של שבת ט, א (יא ע"ד, 38)

ע"ז מז ע"ב; מע' כ

ע"א

שתחוה לבית המ שבת ט, א (יא ע"ד, 39)

מ' פרה ה, ז שבסלע שוקת  ה שבת ט, א (יא ע"ד, 42)

ע"ז מא ע"ב ע"ז מב ע"ד דרבי יוחנן שבת ט, א (יא ע"ד, 45)

מ' ע"ז ג, ז ש אבנים של שבת ט, א (יא ע"ד, 46)

ע"ז מב ע"ד שמעון דרבי  שבת ט, א (יא ע"ד, 48)

מ' ע"ז ג, ז שירות ש א של שבת ט, א (יא ע"ד, 52)

שבת פג ע"ב ולא מן שבת ט, ב (יא ע"ד, 56)

ש' ויקרא יא, לב ה שק ה שבת ט, ב (יא ע"ד, 56)

שעיה סא, יא י זירועיה שבת ט, ב (יא ע"ד, 59)

כל' כח ע"ג אמר רבי שבת ט, ב (יא ע"ד, 59)

מ' כל' ג, א דרבי יהודה שבת ט, ב (יא ע"ד, 64)

שעיה סא, יא י זירועיה שבת ט, ב (יא ע"ד, 64)

שעיה סא, יא י זירועיה שבת ט, ב (יב ע"א, 2)

שבת פה ע"ב שבערוגות בערוגה  שבת ט, ב (יב ע"א, 3)

שבת פז ע"א שבת שי ב שלי ב שבת ט, ג (יב ע"א, 5)

שמות יט, טו נים נכו היו  שבת ט, ג (יב ע"א, 5)

שבת פו ע"א מ' מק' ח, ג שכבת הפולטת  שבת ט, ג (יב ע"א, 10)

ספ' עח ע"א; ת' מק' ו, ו

(10:658)

אם יצאת שבת ט, ג (יב ע"א, 12)

נדה מט ע"ג ש'  ה נה מקצת עו שבת ט, ג (יב ע"א, 14)

ש' ת' מק' ו, ו ה

(10:658)

לפיכך אם שבת ט, ג (יב ע"א, 15)

שבת פו ע"ב טבולי יום שבת ט, ג (יב ע"א, 24)

שמות יט, י שתם היום וקד שבת ט, ג (יב ע"א, 25)
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שבת פו ע"ב ש' יומא מה ע"ג (9) ה אמר רבי שבת ט, ג (יב ע"א, 26)

ויקרא טו, לב זאת תורת שבת ט, ג (יב ע"א, 28)

שבת קלד ע"ב שבת יז ע"א; ב"ר 962 נן אנן תני שבת ט, ג (יב ע"א, 29)

שבת יט, ג מ'  מרחיצין את שבת ט, ג (יב ע"א, 30)

שבת טו, ד ש' ת'  ה

(9:69)

לעולם אין שבת ט, ג (יב ע"א, 32)

ש' יב' י ע"א (61); ה

כת' לד ע"ג (50)

אמר רבי שבת ט, ג (יב ע"א, 33)

שבת טו, ד (9:69) ת'  ולא עוד שבת ט, ג (יב ע"א, 34)

שבת קלד ע"ב הלכה כרבי שבת ט, ג (יב ע"א, 36)

שית לד, כה ברא ויהי ביום שבת ט, ג (יב ע"א, 37)

שבת מ ע"ב שבת ג, ז (18:13) ת'  מחמם הוא שבת ט, ג (יב ע"א, 42)

יומא סז ע"א יומא מג ע"ד נה היו שו ברא שבת ט, ג (יב ע"א, 44)

שעיה א, יח י נא לכו  שבת ט, ג (יב ע"א, 47)

שבת פט ע"ב ש'  ה שעיה א, יח י אם יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 48)

שעיה א, יח י נו שלג ילבי כ שבת ט, ג (יב ע"א, 49)

שעיה א, יח י כצמר יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 49)

שעיה א, יח י אם יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 50)

ש' בר' ב ע"ג ה שני אבות כ שבת ט, ג (יב ע"א, 50)

שעיה א, יח י נו שלג ילבי כ שבת ט, ג (יב ע"א, 50)

שעיה א, יח י כצמר יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 50)

שעיה א, יח י אם יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 51)

שעיה א, יח י ואם יאדימו שבת ט, ג (יב ע"א, 51)

שעיה א, יח י אם יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 52)

שעיה א, יח י כצמר יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 53)

שעיה א, יח י נו שלג ילבי כ שבת ט, ג (יב ע"א, 54)

שעיה א, יח י כצמר יהיו שבת ט, ג (יב ע"א, 54)

נג ע"א; יומא ש  מע"

מד ע"ד; תע' סד ע"ג

כהדא דתני שבת ט, ד (יב ע"א, 55)

נדה לב ע"א ספ' צב ע"א ויקרא כב, טו ולא יחללו שבת ט, ד (יב ע"א, 59)

דברים כו, יד נתתי לא  שבת ט, ד (יב ע"א, 63)

שבת צ ע"ב ערלה סב ע"ב ני מתיקה במי שבת ט, ה (יב ע"ב, 2)

שבת יד ע"א נן תמן תני שבת ט, ה (יב ע"ב, 2)

שבת יג, ד מ'  שיעור המלבן שבת ט, ה (יב ע"ב, 3)

שבת צ ע"א נתר שבת ט, ה (יב ע"ב, 4)
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שבת יב ע"ג (51) תני אף שבת ט, ו (יב ע"ב, 5)

ש' מ' כל' ג, א ה שכן דרכן שבת ט, ז (יב ע"ב, 11)

שבת יג שבת ט ע"ד; 

ע"ג

תני חטים שבת ט, ז (יב ע"ב, 12)

שבת צ ע"ב ש'  ה אכיל פלגא שבת ט, ז (יב ע"ב, 17)

איוב מ, כט שחק בו הת שבת ט, ז (יב ע"ב, 22)

איוב מ, כט כצפור שבת ט, ז (יב ע"ב, 22)

שבת א, ח (21:2) ת'  דרבי יהודה שבת י, א (יב ע"ב, 56)

שבת עו ע"א;

שבת צא ע"א

שבת ח, ז (16:31) ת'  שמעון רבי  שבת י, א (יב ע"ב, 60)

שבת צא ע"ב של בקופה  שבת י, ב (יב ע"ג, 1)

שבת י, ב מ'  קופה שבת י, ב (יב ע"ג, 6)

שבת צט ע"ב ש'  ה שהיא אבן  שבת י, ב (יב ע"ג, 12)

במדבר ד, טז ופקדת אלעזר שבת י, ג (יב ע"ג, 23)

במדבר ג, לב שיאי נ שיא  נ ו שבת י, ג (יב ע"ג, 27)

ו"ר תקד רבי יהודה שבת י, ג (יב ע"ג, 28)

שק' ב, טו (71:211) ת'  נקרא ולמה  שבת י, ג (יב ע"ג, 28)

ויקרא ו, ג ש הכהן ולב שבת י, ג (יב ע"ג, 29)

מ' כר' ד, ג שמעאל רבי י שבת י, ד (יב ע"ג, 31)

שבת י, ד מ'  לאחריו ובא שבת י, ד (יב ע"ג, 35)

שבת צב ע"ב כל' כז ע"ד באמת שבת י, ד (יב ע"ג, 38)

שבת שבת ג ע"א; 

צג ע"א

שבת ב ע"ג (50);

שבת יד ע"א (64)

ספ' כא ע"ג ויקרא ד, כז שותה בע שבת י, ה (יב ע"ג, 39)

שבת צג ע"ב קני גירדי שבת י, ה (יב ע"ג, 41)

ש' חג' עח ע"ד (17) ה אמר לו שבת י, ה (יב ע"ג, 42)

ש' פס' לז ע"ב (52) ה ורבי תלמידיה שבת י, ה (יב ע"ג, 43)

פד"כ 200; ק"ר ח, ב

(כט ע"א)

שהיה רבי כ שבת י, ה (יב ע"ג, 45)

ב"מ פד ע"ב זה ארי שבת י, ה (יב ע"ג, 46)

שבת יב ע"ב (5) תני אף שבת י, ו (יב ע"ג, 51)

שבת צד ע"ב חצי זית שבת י, ו (יב ע"ג, 53)

פס' לג ע"ב רבי אבהו שבת י, ז (יב ע"ג, 56)

שבת צד ע"ב מה פליגין שבת י, ז (יב ע"ג, 57)

שבת צד ע"ב נו לעולם אי שבת י, ז (יב ע"ג, 58)

שבת צה ע"א הגודלת שבת י, ז (יב ע"ג, 59)
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שבת צה ע"א ב"ר 161; ב"ר ח (67);

מת"ה כה, יא (214);

ק"ר ז, ב (יח ע"ג);

נו"א (19); נ ד  אדר"

תנ"ב וירא ד (86)

ואתיא כההיא שבת י, ז (יב ע"ג, 60)

ת' כלים ב"ב ד, יג

(28:594)

שה פסיקיא העו שבת י, ז (יב ע"ד, 2)

ת' כלים ב"ב ד, יד

(31:594)

לתלותה בצואר שבת י, ז (יב ע"ד, 3)

שבת צד ע"ב הכוחלת חייבת שבת י, ז (יב ע"ד, 4)

שבת צה ע"ב ש'  ה מה פליגין שבת י, ז (יב ע"ד, 5)

ש' סוכה כל' לא ע"א; ה

נה ע"ג (31); ביצה סג

ע"ב (10); יב' י ע"ג

(48 ,33)

נין אילין אי שבת י, ז (יב ע"ד, 8)

מ' כל' לא ע"א ש נקוב מקד ץ  עצי שבת י, ז (יב ע"ד, 8)

מ' עוק' ב, י נו נקוב אי ץ  עצי שבת י, ז (יב ע"ד, 9)

שבת י, ז מ'  ש מעציץ התול שבת י, ז (יב ע"ד, 10)

נא ע"ד מע'  רבי יוסה שבת י, ז (יב ע"ד, 11)

שבת צה ע"ב התורה ריבת שבת י, ז (יב ע"ד, 12)

ויקרא יא, לז וכי יפול שבת י, ז (יב ע"ד, 12)

שבת צו ע"ב זריקה תולדה שבת יא, א (יב ע"ד, 47)

שבת ב ע"ד (35) ש'  ה בין על דעתיה שבת יא, א (יב ע"ד, 48)

שבת ה ע"א לא חייב שבת יא, א (יב ע"ד, 51)

גט' מט ע"ד דאמר רבי שבת יא, א (יב ע"ד, 52)

ש' גטין עט ע"א ה שבת ב ע"ג (54);

שבת ב ע"ד (33, 36)

דרבי עבד שבת יא, א (יב ע"ד, 53)

שמות כ, י שה לא תע שבת יא, א (יב ע"ד, 55)

דברים כד, א נתן בידה ו שבת יא, א (יב ע"ד, 56)

ש' ער' כו ע"ב (43) ה שמואל אמר שבת יא, א (יב ע"ד, 57)

שבת יא, ב מ'  כיצד שבת יא, א (יב ע"ד, 60)

שבת צז ע"ב ש'  ה שות הרבים מר שבת יא, א (יג ע"א, 3)

שבת י ע"ג (13) ש'  ה על דעתיה שבת יא, א (יג ע"א, 9)

שבת צו ע"ב מתופרי יריעות שבת יא, א (יג ע"א, 11)

שבת יג ע"א (31, ש'  ה

(37 ,35 ,33

רב אמר שבת יא, ב (יג ע"א, 13)

שבת יא, ב מ'  שו שע שנים  שבת יא, ב (יג ע"א, 18)

פס' לו ע"א (60) תני רבי שבת יא, ב (יג ע"א, 20)
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ער' יט ע"א; ער' יט

ע"ג; ער' כד ע"ב; ער'

כה ע"א

א"ר יוחנן שבת יא, ב (יג ע"א, 21)

שבת ב ע"ד אם בגבוהין שבת יא, ב (יג ע"א, 25)

שבת ב ע"ג (64);

שבת ג ע"א (2)

דאמר רב שבת יא, ב (יג ע"א, 28)

שבת יג ע"א (13) ש'  ה אמר רבי שבת יא, ב (יג ע"א, 31)

מ' עד' ב, ה המיפיס מורסא שבת יא, ב (יג ע"א, 32)

שבת ג ע"א לית כאן שבת יא, ב (יג ע"א, 33)

מ' עד' ב, ה ש נח הצד  שבת יא, ב (יג ע"א, 33)

שבת ג ע"א לית כאן שבת יא, ב (יג ע"א, 35)

מ' עד' ב, ה ועל לפסים שבת יא, ב (יג ע"א, 35)

שבת שבת ז ע"ב; 

ק ע"א

אבל אם שבת יא, ג (יג ע"א, 38)

ער' כו ע"ב את רואה שבת יא, ג (יג ע"א, 39)

ש' כל' כל' ל ע"ג (8); ה

כט ע"ג (12)

במודד לוכסן שבת יא, ג (יג ע"א, 42)

שבת ק ע"א ואין סופה שבת יא, ג (יג ע"א, 42)

שבת יא, ג מ'  זרק חוץ שבת יא, ג (יג ע"א, 47)

שבת ק ע"א שנחה והיא  שבת יא, ג (יג ע"א, 49)

שבת ק ע"ב ולמה תניתה שבת יא, ד (יג ע"א, 50)

שבת קא ע"ב שורות בגמי בק שבת יא, ה (יג ע"א, 54)

שבת ק ע"ב שבת י, יד (40:44) ת'  שבים נה  ספי שבת יא, ה (יג ע"א, 62)

ער' סז ע"ב שבת ו, יב (35:43) ת'  שבים סלע  שבת יא, ה (יג ע"ב, 6)

שבת ק ע"ב נסר מוציא  שבת יא, ה (יג ע"ב, 17)

נד ע"ב ש  ש' מע" ה

(19); סנ' יט ע"ב (50)

ואת רואה שבת יא, ה (יג ע"ב, 18)

ער' כו ע"ב; גטין מט

ע"ג

רבי יעקב שבת יא, ה (יג ע"ב, 18)

ש' מ"ק פא ע"ב (18) ה רבי יצחק שבת יא, ה (יג ע"ב, 19)

במדבר טו, ל את ה' שבת יא, ו (יג ע"ב, 24)

ב"ק ה ע"ד רבי אבהו שבת יא, ו (יג ע"ב, 26)

כר' יט ע"ב שבת המתעסק ב שבת יא, ו (יג ע"ב, 27)

שבת י ע"ד מה בניין שבת יב, א (יג ע"ג, 1)

שבת י ע"ג (24);

שבת שבת י ע"ד (8); 

טו ע"א (29); ער' כב

ע"ג (19)

שעה ולא ל שבת יב, א (יג ע"ג, 2)

שבת קב ע"ב שבת י ע"ד (13) אחד מביא שבת יב, א (יג ע"ג, 7)
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שבת מז ע"ב המרכיב מיטה שבת יב, א (יג ע"ג, 12)

שבת מז ע"א שבת יג, טו (66:62) ת'  נה שבספי לווחים  שבת יב, א (יג ע"ג, 17)

ש' ת' מנ' ט, כח ה

(1:527)

ויד הסכין שבת יב, א (יג ע"ג, 18)

ת' כלים ב"מ ח, ד

(13:587)

תקועים חיבור שבת יב, א (יג ע"ג, 20)

שבת מז ע"א שבת יב, יד (52:55) ת'  רבי סימיי שבת יב, א (יג ע"ג, 23)

ש' דב"ר ג, א ה קני מנורה שבת יב, א (יג ע"ג, 25)

שבי' ג, כ ש' ת'  ה

(46:176)

החופר בחולות שבת יב, א (יג ע"ג, 27)

ער' כד ע"ג שעה ל שבת יב, א (יג ע"ג, 28)

ביצה ס ע"ג שמואל אומר שבת יב, א (יג ע"ג, 28)

ביצה יא ע"ב ש' חג' עט ע"ד (7); ה

מ"ק פ ע"ג (38); מ"ק

פא ע"ב (35)

התירו סופו שבת יב, א (יג ע"ג, 30)

פס' לג ע"ב שבת יא, ג (6:46) ת'  הגורד הקודח שבת יב, א (יג ע"ג, 33)

שבת עה ע"ב שבת יג ע"ד (11) שבת ח, ב (3:30) ת'  שובט והמקטקט ה שבת יב, א (יג ע"ג, 39)

שבת ט ע"ד שה מה חרי שבת יב, ב (יג ע"ג, 41)

שבת ט, ז מ'  שואין זרע קי שבת יב, ב (יג ע"ג, 43)

שבת יב ע"ב תני חטים שבת יב, ב (יג ע"ג, 43)

שבת יב, ב מ'  לתקן כל שבת יב, ב (יג ע"ג, 45)

שבת יב, ב מ'  כמלא פי שבת יב, ב (יג ע"ג, 45)

שבת יג ע"ג (55) אמר רבי שבת יב, ג (יג ע"ג, 50)

שמות כו, ל והקמות את שבת יב, ג (יג ע"ג, 50)

הור' ג, ה (מח ע"ג,

40); אס"ר, ד, א (ח

ע"א, 27)

אילין דרבי שבת יב, ג (יג ע"ג, 52)

שבת יג ע"ג (50) אמר לון שבת יב, ג (יג ע"ג, 55)

שמות כו, ל והקמות את שבת יב, ג (יג ע"ג, 55)

מ' הו' ג, ח אפילו ממזר שבת יב, ג (יג ע"ג, 60)

הו' יג ע"א מה טעמא שבת יב, ג (יג ע"ג, 63)

שלי ג, טו מ יקרה היא שבת יב, ג (יג ע"ג, 63)

ספ' טז ע"א וגד מגדיאל שבת יב, ג (יג ע"ד, 1)

שבת קג ע"ב מתיבין לרבי שבת יב, ג (יג ע"ד, 1)

שבת קג ע"ב ספ' טז ע"א שם רבי ב שבת יב, ג (יג ע"ד, 2)

ש' פס' לו ע"ב (1) ה שכחת אמר א שבת יב, ג (יג ע"ד, 3)

ספ' טז ע"ב יכול עד שבת יב, ג (יג ע"ד, 7)
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ויקרא ד, ב מאחת שבת יב, ג (יג ע"ד, 8)

ויקרא ד, ב שה אחת וע שבת יב, ג (יג ע"ד, 10)

שבת יג ע"ג (39) שבת ח, ב (3:30) ת'  שובט והמקטקט ה שבת יב, ג (יג ע"ד, 11)

שבת יא, ח (31:48) ת'  כתב בדיו שבת יב, ד (יג ע"ד, 12)

שבת קד ע"ב שבת יד ע"א רבי יעקב שבת יב, ד (יג ע"ד, 13)

שבת יב, ד מ'  נן אם אי שבת יב, ד (יג ע"ד, 15)

גטין יט ע"א גטין מד ע"ב נן שאי עדים  שבת יב, ד (יג ע"ד, 16)

שבת יא, ח (27:47) ת'  הקורע על שבת יב, ד (יג ע"ד, 21)

שבת קד ע"ב שבת יא, טו (46:49) ת'  והלא בן שבת יב, ד (יג ע"ד, 22)

דברים כד, א וכתב שבת יב, ד (יג ע"ד, 23)

גטין כ ע"א לא חוקק שבת יב, ד (יג ע"ד, 23)

דברים כד, א וכתב שבת יב, ד (יג ע"ד, 26)

דברים כד, א וכתב שבת יב, ד (יג ע"ד, 27)

גטין יט ע"א רבי יוחנן שבת יב, ד (יג ע"ד, 31)

גטין כ ע"א היה צריך שבת יב, ה (יג ע"ד, 34)

שבת קה ע"א אין ידיעה שבת יב, ו (יג ע"ד, 45)

כל' לב ע"ד אמר רבי שבת יג, א (יד ע"א, 12)

מ' כל' ט, י רבי יהודה שבת יג, א (יד ע"א, 14)

שבת יב, א (1:51) ת'  שני האורג  שבת יג, א (יד ע"א, 21)

שבת יב, א (4:51) ת'  למה הדבר שבת יג, א (יד ע"א, 22)

שבת קד ע"ב שבת יא, ז (26:47) ת'  כתב אות שבת יג, א (יד ע"א, 25)

שבת קד ע"ב ש'  ה שבת ט ע"ב כתב אות שבת יג, א (יד ע"א, 26)

שבת קד ע"ב שבת יג ע"ד רבי יעקב שבת יג, א (יד ע"א, 30)

שבת קה ע"א ש'  ה ניריא שבת יג, א (יד ע"א, 34)

שבת עה ע"א שבת י ע"ג רבי בא שבת יג, ב (יד ע"א, 35)

ש' ת' פס' ה, ז ה

(34:169)

שוחט חטאתו ה שבת יג, ג (יד ע"א, 37)

נח ע"ג חלה  מצה גזולה שבת יג, ג (יד ע"א, 44)

ש' ב"ק צד ע"א ה אסור לברך שבת יג, ג (יד ע"א, 44)

תהלים י, ג ובוצע ברך שבת יג, ג (יד ע"א, 45)

ויקרא כז, לד אלה המצות שבת יג, ג (יד ע"א, 47)

שבת יב ע"ב שבת ט, ה מ'  המוציא עצים שבת יג, ד (יד ע"א, 48)

שבת קו ע"ב;

ביצה כד ע"א

ביצה סא ע"ד אמר רבי שבת יג, ה (יד ע"א, 50)

ש' מ' ביצה ג, א ה מתניתא שבת יג, ה (יד ע"א, 50)
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שבת יג, ה מ'  הצד צפור שבת יג, ה (יד ע"א, 51)

שבת יג, ה מ'  וחכמים אומרים שבת יג, ה (יד ע"א, 53)

מ' ביצה ג, א אבל צדין שבת יג, ה (יד ע"א, 54)

שבת יג, ה מ'  נה גי שבת יג, ה (יד ע"א, 56)

מ' ביצה ג, א כל המחוסר שבת יג, ה (יד ע"א, 59)

ת' ביצה ג, א (4:292) שוחטין מן שבת יג, ה (יד ע"א, 61)

שבת שבת ג ע"א; 

צג ע"א

שבת ב ע"ג (50);

שבת יב ע"ג (39)

ספ' כא ע"ג ויקרא ד, כז שותה בע שבת יג, ו (יד ע"א, 64)

שבת יב, ז ש' ת'  ה

(23:52)

היה צבי שבת יג, ו (יד ע"ב, 2)

ש' יומא פד ע"ב; ה

מנ' סד ע"א

נוק ראה תי שבת יג, ו (יד ע"ב, 4)

ש' ת' שבת כד, ג; ה מ' 

ביצה ג, ד (13:293)

נותנין אין  שבת יג, ז (יד ע"ב, 7)

שבת ו ע"ד (61);

שבת טו ע"ד (44)

דאמ' רבי שבת יג, ז (יד ע"ב, 9)

שבת ז ע"ב דאמר רבי שבת יג, ז (יד ע"ב, 12)

שבת קז ע"א חד אמ' שבת יד, א (יד ע"ב, 44)

שבת יד ע"ב (51) ש'  ה במחלוקת שבת יד, א (יד ע"ב, 44)

פס' לד ע"א; סנ' כו ע"א נן תמן דתני שבת יד, א (יד ע"ב, 46)

מ' חולין ט, ב שעורותיהן אילו  שבת יד, א (יד ע"ב, 46)

שבת יד ע"ב (47) ש'  ה רבי יוחנן שבת יד, א (יד ע"ב, 55)

שבת קו ע"ב שבת יב, ד (12:52) ת'  הצד זיזין שבת יד, א (יד ע"ב, 55)

שבת יב, ה (13:52) ת'  הצד חגבים שבת יד, א (יד ע"ב, 57)

שבת קו ע"ב שבת יב, ה (10:51) ת'  הצד צבי שבת יד, א (יד ע"ב, 58)

ש"ר ח, יב (מא שה

ע"ד, 32)

דו קמיץ שבת יד, א (יד ע"ב, 59)

שבת קכא ע"ב נהרגין שה  חמ שבת יד, א (יד ע"ב, 60)

שבת קכא ע"ב ש נח הרואה  שבת יד, א (יד ע"ב, 64)

תהלים מט, ב שמעו זאת שבת יד, א (יד ע"ג, 3)

מדה"ג בר' (מז) א"ר אבהו שבת יד, א (יד ע"ג, 3)

חו' קכז ע"א ת' כל' ה, י (26:223) שכל לפי  שבת יד, א (יד ע"ג, 4)

תהלים לט, ז יצבר ולא שבת יד, א (יד ע"ג, 8)

שבת קח ע"א עור עוף שבת יד, א (יד ע"ג, 11)

שבת קח ע"ב מה בין שבת יד, ב (יד ע"ג, 12)

שבת קמ ע"א שבת יז ע"ג שבת כ, ב מ'  נו מילין שין יי עו שבת יד, ב (יד ע"ג, 15)

מ' עד' ב, ו שום והבוסר ה שבת יד, ב (יד ע"ג, 22)
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ת' עד' א, ט (1:456) נהגו הכהנים  שבת יד, ב (יד ע"ג, 24)

בר' י ע"ד רבי בא שבת יד, ג (יד ע"ג, 28)

שבת קי ע"א ניתני מה  שבת יד, ג (יד ע"ג, 29)

שבת יד, ג מ'  דקרין שבת יד, ג (יד ע"ג, 29)

שבת ח נג ע"ב;  מע' 

ע"ג

שמען בר שבת יד, ג (יד ע"ג, 31)

שבת יז ע"ג (49) ש'  ה ר' יעקב שבת יד, ג (יד ע"ג, 32)

שבת יב, יג (41:54) ת'  מדיחה היא שבת יד, ג (יד ע"ג, 37)

ש' ת' תר' ט, טו ה

(56:159)

בתרומה אסור שבת יד, ג (יד ע"ג, 38)

סנ' קא ע"א שין לוח שבת יד, ג (יד ע"ג, 39)

ב"מ קז ע"ב שסג (6) ו"ר  רב ור' שבת יד, ג (יד ע"ג, 41)

שסג (2) ו"ר  ניא רבי חו שבת יד, ג (יד ע"ג, 48)

דברים ז, טו והסיר ה' שבת יד, ג (יד ע"ג, 49)

דברים ז, טו והסיר ה' שבת יד, ג (יד ע"ג, 50)

דברים כח, מח נתן עול ו שבת יד, ג (יד ע"ג, 50)

דברים ז, טו והסיר ה' שבת יד, ג (יד ע"ג, 51)

דבר"ל 80 דברים ז, טו והסיר ה' שבת יד, ג (יד ע"ג, 52)

שבת קט ע"א שבת יב, יג (42:54) ת'  רוחצין בים שבת יד, ג (יד ע"ג, 54)

שבת קלד ע"א בר' ג ע"א שבת יב, יב (33:53) ת'  נתין סכין אלי שבת יד, ג (יד ע"ג, 57)

שבת קיא ע"א כתיב כחומץ שבת יד, ד (יד ע"ג, 61)

שלי י, כו מ נים שי כחומץ ל שבת יד, ד (יד ע"ג, 61)

שבת קיא ע"א ת' תר' ט, יא (51:158) לא יהא שבת יד, ד (יד ע"ג, 64)

ע"ז מ ע"ד שבת יד, ד מ'  ניו שי ש  ש החו שבת יד, ד (יד ע"ד, 1)

תר' מז ע"א; יומא מה

ע"א

רבי אבהו שבת יד, ד (יד ע"ד, 2)

ע"ז כח ע"א ע"ז מ ע"ד שם חברייא ב שבת יד, ד (יד ע"ד, 8)

שבת יד, ד מ'  ניו שי ש  ש החו שבת יד, ד (יד ע"ד, 9)

ע"ז כח ע"ב מעלין בנות שבת יד, ד (יד ע"ד, 13)

ע"ז כח ע"ב שמרדה עין  שבת יד, ד (יד ע"ד, 14)

שבת קט ע"א; ע"ז

כח ע"א

גבות ידית שבת יד, ד (יד ע"ד, 15)

שבת קח ע"ב ההן חמרא שבת יד, ד (יד ע"ד, 16)

שבת טז ע"ב (11) מתניתא אמרה שבת יד, ד (יד ע"ד, 22)

שבת יז, ב מ'  של מחט  שבת יד, ד (יד ע"ד, 22)

ע"ז כח ע"א רבי יוחנן שבת יד, ד (יד ע"ד, 25)
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ע"ז כח ע"א שהוא דכל  שבת יד, ד (יד ע"ד, 31)

איכ"ר 158; ק"ר א, ז;

ק"ר י, ה (כו ע"ג)

בר בריה שבת יד, ד (יד ע"ד, 34)

ש' ב"ר (8:861) ה והוות ליה שבת יד, ד (יד ע"ד, 36)

שבת טו ע"ג (43); כת'

כו ע"ג; ע"ז מ ע"ד

קהלת י, ה שיוצא שגגה  כ שבת יד, ד (יד ע"ד, 37)

פס' כה ע"א בכל מתרפין שבת יד, ד (יד ע"ד, 37)

ספ' טו ע"ד לפיכך הותר שבת יד, ד (יד ע"ד, 43)

סנ' עה ע"א חד בר שבת יד, ד (יד ע"ד, 46)

מ' אה' ז, ו יצא רובו שבת יד, ד (יד ע"ד, 54)

סנ' עב ע"ב סנ' כג ע"ג מהו להציל שבת יד, ד (יד ע"ד, 57)

מ' אה' ז, ו יצא רובו שבת יד, ד (יד ע"ד, 58)

ע"ז כז ע"ב ק"ר א, ח (ד ע"ב) ת' חולין ב, כב

(13:503)

שה בר' מע שבת יד, ד (יד ע"ד, 60)

קהלת י, ח ופורץ גדר שבת יד, ד (יד ע"ד, 63)

ויקרא יח, ה שה שר יע א שבת יד, ד (טו ע"א, 1)

שבת קיא ע"ב הלכה כרבי שבת יד, ד (טו ע"א, 2)

שבת ג ע"א אמר רבי שבת יד, ד (טו ע"א, 2)

שבת י ע"ג (24);

שבת שבת י ע"ד (8); 

יג ע"ג (2); ער' כב ע"ג

(19)

שעה ולא ל שבת טו, א (טו ע"א, 29)

שמות כו, ב ארך היריעה שבת טו, א (טו ע"א, 35)

שבת קמו ע"א שבת יב, טו (59:55) ת'  של חותל  שבת טו, א (טו ע"א, 38)

שבת קיב ע"א במפתח חלוק שבת טו, ב (טו ע"א, 40)

שבת יב, יד (54:55) ת'  שמט ורצועות נ שבת טו, ב (טו ע"א, 41)

שבת יב, יד (57:55) ת'  שמט שנ חוטמו  שבת טו, ב (טו ע"א, 41)

ביצה לא ע"ב ת' ביצה ג, יב (46:296) מודין חכמים שבת טו, ב (טו ע"א, 46)

שבת קיג ע"א שנים קיפול ב שבת טו, ג (טו ע"א, 54)

פס"ר קכא ע"א רבי חגי שבת טו, ג (טו ע"א, 56)

ש' מ"ק פא ע"ב (28) ה ניתנו לא  שבת טו, ג (טו ע"א, 56)

פס' סח ע"ב; ביצה

טו ע"ב

כיצד הוא שבת טו, ג (טו ע"א, 60)

ויקרא כג, ג שבת הוא שבת טו, ג (טו ע"א, 61)

דברים טז, ח עצרת לה' שבת טו, ג (טו ע"א, 61)

ויקרא כג, ג שבת לה' שבת טו, ג (טו ע"א, 62)

שבת קנ ע"ב ו"ר תתטו שה בחסיד מע שבת טו, ג (טו ע"א, 64)
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בר' ג ע"ד טופוס ברכות שבת טו, ג (טו ע"ב, 6)

שבת קיח ע"א שבת יב, יז (71:56) ת'  מדיחין כוסות שבת טו, ג (טו ע"ב, 7)

שבת צה ע"א שבת ה ע"ג (4) רבי ירמיה שבת טו, ג (טו ע"ב, 9)

שבת קיד ע"ב יום הכיפורי' שבת טו, ג (טו ע"ב, 11)

שבת טו, ג מ'  שבת חלבי  שבת טו, ג (טו ע"ב, 12)

שבת יב, יז (69:56) ת'  אילו הקטיר שבת טו, ג (טו ע"ב, 14)

מנ' כט ע"ב מג' עא ע"ג והא תני שבת טז, א (טו ע"ב, 56)

שבת טז, א מ'  מפני מה שבת טז, א (טו ע"ב, 58)

ש' מ' ידים ג, ה ה מטמאין את שבת טז, א (טו ע"ב, 60)

שבת טז, א מ'  אף על שבת טז, א (טו ע"ב, 63)

שבת יד, ב ש' ת'  ה

(4:57)

שמצילין אותן שבת טז, א (טו ע"ב, 64)

מ' ער' י, ג שמעון דרבי  שבת טז, א (טו ע"ב, 64)

מ' מג' א, ח שמעון דרבן  שבת טז, א (טו ע"ג, 3)

שבת קטו ע"א שבת יג, ב (7:57) ת'  שה ברבן מע שבת טז, א (טו ע"ג, 5)

שבת קטז ע"ב שבת יג, א (1:57) ת'  אף על שבת טז, א (טו ע"ג, 6)

מג' עד ע"ב אין קורין שבת טז, א (טו ע"ג, 6)

שכח; איכ"ר 153 ו"ר  דלמא רבי שבת טז, א (טו ע"ג, 8)

תהלים לב, י רבים מכאובים שבת טז, א (טו ע"ג, 11)

איכה ד, כ נו רוח אפי שבת טז, א (טו ע"ג, 12)

שבת קלד ע"ב ש'  ה ש ספוג יב שבת טז, א (טו ע"ג, 14)

שבת קטז ע"ב שבת יג, א (3:57) ת'  נחמיה מפני רבי  שבת טז, א (טו ע"ג, 18)

ב"מ לג ע"א בר' ג ע"ב; הו' מח

ע"ג; ד"א ג, ב (97)

דתני רבי שבת טז, א (טו ע"ג, 23)

שבת קטו ע"ב שבת יג, ד (13:58) ת'  שכתוב ברכות  שבת טז, א (טו ע"ג, 27)

סופ' טז, ח (51:291);

מת"ה כב, יט (189);

ב"ר יד, ו (130); פד"כ

כג (341); מת"ה מט,

ב (277); ק"ר ג, יא (י

ש"ר כח, א (מט ע"ג); 

נא ע"ד); במ"ר יג, ג (

ע"ד)

אמר רבי שבת טז, א (טו ע"ג, 33)

תהלים סח, יט לקחת מתנות שבת טז, א (טו ע"ג, 36)

שע יד, טו יהו האדם הגדול שבת טז, א (טו ע"ג, 36)

תהלים כב, ד ש ואתה קדו שבת טז, א (טו ע"ג, 38)

תהלים קנ, א הללוי' הללו שבת טז, א (טו ע"ג, 40)

תהלים קו, טז ש לאהרן קדו שבת טז, א (טו ע"ג, 40)

August 21, 2009 עמוד 45 מתוך 51



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

שבת יד ע"ד (37); כת'

כו ע"ג; ע"ז מ ע"ד

קהלת י, ה שיוצא שגגה  כ שבת טז, א (טו ע"ג, 43)

שבת קטז ע"א שבת יג, ה (18:58) ת'  נים וספרי הגיליו שבת טז, א (טו ע"ג, 44)

תהלים קלט, כא שנאיך הלא מ שבת טז, א (טו ע"ג, 49)

תהלים לד, ח נה מלאך חו שבת טז, ב (טו ע"ג, 54)

דניאל ג, כא באדין גובריא שבת טז, ב (טו ע"ג, 54)

שבת קמב ע"ב ביצה ס ע"ג דמר רבי שבת טז, ב (טו ע"ג, 56)

שבת ב ע"ג ש'  ה בכל אתר שבת טז, ב (טו ע"ג, 58)

שבת יא, א ש' מ'  ה הזורק פטור שבת טז, א (טו ע"ג, 59)

מ' ער' ט, ד שין שרין המפול ג שבת טז, ב (טו ע"ג, 61)

שבת יז, ה מ'  ניטלין נן  אי שבת טז, ג (טו ע"ג, 62)

שבת יז, ה מ'  כל מה שבת טז, ג (טו ע"ג, 63)

שבת קיז ע"ב ש'  ה מתניתא דרבי שבת טז, ג (טו ע"ג, 64)

ער' ל ע"ב ת' ער' ו, ד (13:119) מערבין לחולה שבת טז, ג (טו ע"ד, 4)

שבת קיז ע"ב שבת יג, ז (39:59) ת'  אין מערימין שבת טז, ג (טו ע"ד, 5)

שבת יג, ו (33:59) ת'  אף מכבין שבת טז, ג (טו ע"ד, 8)

מ' ער' י, ג אין דבר שבת טז, ג (טו ע"ד, 9)

ת' ער' יג, ו (32:59) אף מטמאין שבת טז, ג (טו ע"ד, 10)

ש' זב' לג ע"ב ה נח ע"ד ספ'  ויקרא יב, ד ש בכל קוד שבת טז, ג (טו ע"ד, 10)

שבת כג, א מ'  מניח טליתו שבת טז, ד (טו ע"ד, 16)

שבת קכ ע"א ואילו הן שבת טז, ה (טו ע"ד,

(19

שבת קכ ע"א שבת יג, ו ש' ת'  ה

(30:59)

שאחז ספר  שבת טז, ו (טו ע"ד, 23)

שבת ו ע"ג שמואל ר'  שבת טז, ו (טו ע"ד, 26)

שבת קכא ע"א ש'  ה נד' לח ע"ד בימי רבי שבת טז, ז (טו ע"ד, 30)

יומא פד ע"ב שבת טו, טו (68:73) ת'  כל דבר שבת טז, ז (טו ע"ד, 33)

שבת קכא ע"א יומא מה ע"ב שבת יג, ט (46:60) ת'  שנפלה שה  מע שבת טז, ז (טו ע"ד, 34)

שבת ו ע"ד (61);

שבת יד ע"ב (9)

דמר רבי שבת טז, ח (טו ע"ד,

(44

שבת קכא ע"ב ולא מאכל שבת טז, ח (טו ע"ד,

(47

שבת כב, ג ש' מ'  ה תרין עובדיא שבת טז, ח (טו ע"ד,

(51

שבת קכב ע"ב שמואל איקבל שבת טז, ט (טו ע"ד,

(52

שבת קכב ע"א שבת יג, יד (65:62) ת'  אמרו לו שבת טז, ט (טו ע"ד,

(57
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שבת קכג ע"ב נה היו שו ברא שבת יז, א (טז ע"א, 29)

נחמיה יג, טו בימים ההמה שבת יז, א (טז ע"א, 31)

שבת יד, א (3:64) ת'  ץ מן חו שבת יז, א (טז ע"א, 33)

שבת קכג ע"א;

שבת קכד ע"א

שבת יג, יז (77:63) ת'  מדוכה אם שבת יז, א (טז ע"א, 34)

פס' לה ע"ד רבי יעקב שבת יז, א (טז ע"א, 37)

מ' כלים יא, ד קלוסטרא רבי שבת יז, א (טז ע"א, 38)

שבת קכד ע"א שלא בחצר  שבת יז, א (טז ע"א, 40)

מ' כלים יא, ד הרי היא שבת יז, א (טז ע"א, 41)

מ' כלים יא, ד הרי היא שבת יז, א (טז ע"א, 43)

שבת יד, א (1:64) ת'  שה כלים של ב שבת יז, א (טז ע"א, 43)

שבת לה ע"ב ת' סוכה ד, יב

(42:275)

חצוצרת תוקע שבת יז, א (טז ע"א, 45)

שבת קכג ע"ב קנים ומקלות שבת יז, א (טז ע"א, 46)

ש' מ' מנ' יא, ו ה קנים שבת יז, א (טז ע"א, 46)

ש' מ' פס' ה, ט ה ומקלות שבת יז, א (טז ע"א, 46)

שבת י, יז (49:44) ת'  של לווחין  שבת יז, א (טז ע"א, 47)

שבת קכו ע"ב אף על שבת יז, א (טז ע"א, 49)

שבת יד, ג (15:65) ת'  שניטל כל  שבת יז, א (טז ע"א, 50)

שבת קכב ע"א שה היה מע שבת יז, א (טז ע"א, 53)

שבת קיג ע"א כובד העליון שבת יז, א (טז ע"א, 58)

שבת קיג ע"א א"ר יוחנן שבת יז, א (טז ע"א, 60)

ב"ר מט יח (יז)

(1:497); דב"ר ז, יא

(קטו ע"א, 15);

דבר"ל, תבא, יא

ש"ר שה   ;(10:113)

ד, יא, ב (כח ע"א, 24);

ק"ר ב, טז, א (ח ע"ב,

39); פד"כ יא, כא

ש א, ב (6:196); מד"

(2:43); מת"ה, בובר,

כג ד (1:200)

שבת יג, ש' מ'  ה

ב; כלים כא, א

כלי קורייס שבת יז, א (טז ע"א, 61)

שבת יז, ד מ'  דאמר רבי שבת יז, ב (טז ע"ב, 1)

ביצה ס ע"ג רבי בא שבת יז, ב (טז ע"ב, 1)

שבת קכג ע"א מודין חכמים שבת יז, ב (טז ע"ב, 2)

שבת קכד ע"א כלי המיוחד שבת יז, ב (טז ע"ב, 3)

ש' מ' כלים כב, א ה היא טמאה שבת יז, ב (טז ע"ב, 6)

שבת יד ע"ד (22); ע"ז

מ ע"ד

מתנית' אמרה שבת יז, ב (טז ע"ב, 11)
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שבת יז, ב מ'  של מחט  שבת יז, ב (טז ע"ב, 11)

שבת י ע"ב (43);

ביצה סב ע"ג (54)

מהו מיגבלתה שבת יז, ב (טז ע"ב, 12)

שבת קכג ע"ב ש'  ה נו שהתקי קנה  שבת יז, ב (טז ע"ב, 13)

שבת קכו ע"א שבת יד, ג (15:65) ת'  נו שהתקי קנה  שבת יז, ג (טז ע"ב, 15)

שבת טז ע"ב (41, 44) אמר רבי שבת יז, ג (טז ע"ב, 18)

שבת טז ע"ב (28) הלכה כרבי שבת יז, ד (טז ע"ב, 20)

שבת קכד ע"א חד אמר שבת יז, ד (טז ע"ב, 21)

שבת טז ע"ב (20) הלכה כרבי שבת יז, ד (טז ע"ב, 28)

שבת יא ע"ג (63) שבת ח, ו מ'  זכוכית לגרוד שבת יז, ה (טז ע"ב, 28)

שבת כא, א מ'  האבן בתוכה שבת יז, ו (טז ע"ב, 31)

שבת ו ע"ג תני דבי שבת יז, ו (טז ע"ב, 31)

שבת יז, ו מ'  שבקירויה האבן  שבת יז, ו (טז ע"ב, 33)

שבת יז, ו מ'  ואם לאו שבת יז, ו (טז ע"ב, 35)

שבת כא, א מ'  נוטל אדם שבת יז, ו (טז ע"ב, 37)

שבת ו ע"ג ותני דבי שבת יז, ו (טז ע"ב, 38)

שבת ח ע"ב (7) ש'  ה כקמיע מומחה שבת יז, ו (טז ע"ב, 40)

שבת קב ע"א ער' כו ע"ג אי זהו שבת יז, ז (טז ע"ב, 40)

ש' מ' ער' י, יא ה נגר הנגרר שבת יז, ז (טז ע"ב, 40)

שבת טז ע"ב (18, 44) אמר רבי שבת יז, ז (טז ע"ב, 41)

שבת קכו ע"א אמ' רבי שבת יז, ז (טז ע"ב, 42)

שבי לח ע"ב; תר' ש'  ה

מד ע"א; ער' כו ע"ג;

ביצה סב ע"ג; מ"ק פ

ע"ג

אתייא יחידייא שבת יז, ז (טז ע"ב, 42)

שבת טז ע"ב (18, 41) דמר ר' שבת יז, ז (טז ע"ב, 44)

ש' מ' ער' י, א ה כרבי יודן שבת יז, ז (טז ע"ב, 45)

ער' קב ע"א הלכה כרבי שבת יז, ז (טז ע"ב, 46)

שבת יא ע"א (19);

שק' פס' לז ע"ג (13); 

מז ע"ג

רבי זעירא שבת יח, א (טז ע"ג, 9)

שק' ג, ב מ'  ש קופות של ב שבת יח, א (טז ע"ג, 12)

שבת יא ע"א (16);

שק' פס' לז ע"ג (11); 

מז ע"ב (11)

שבת ח, א מ'  המוציא יין שבת יח, א (טז ע"ג, 12)

ת' פס' י, יא (14:191) ארבע כוסות שבת יח, א (טז ע"ג, 14)

שבת קכז ע"א שבת יד, ד (21:65) ת'  שלא שוין  ו שבת יח, א (טז ע"ג, 16)
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מ' תר' ה, ב רבי אליעזר שבת יח, א (טז ע"ג, 20)

דמאי כו ע"ב אמר רבי שבת יח, א (טז ע"ג, 21)

ער' לו ע"א מ' טב"י ד, ד לגין טבול שבת יח, א (טז ע"ג, 24)

ת' דמאי ח, ט (26:102) מטלטלין אחד שבת יח, א (טז ע"ג, 29)

ער' כ ע"ד ש שי טבל  שבת יח, א (טז ע"ג, 30)

שבת קכח ע"א שבת יד, ח (35:66) ת'  מטלטלין החרדל שבת יח, א (טז ע"ג, 31)

ש' ב"ר 287 ה ואת הזכוכית שבת יח, א (טז ע"ג, 32)

שבת קכה ע"ב שבת ז ע"א נו עולין היי שבת יח, א (טז ע"ג, 40)

שבת יח, ב מ'  ש חבילי ק שבת יח, ב (טז ע"ג, 42)

שבת ו ע"ב מתניתא פליגא שבת יח, ב (טז ע"ג, 42)

שבת כא, ב מ'  שעל האבן  שבת יח, ב (טז ע"ג, 43)

שבת קמב ע"ב פתר לה שבת יח, ב (טז ע"ג, 44)

שבת יח, ב מ'  כופין סל שבת יח, ב (טז ע"ג, 45)

שבת טו, א (3:68) ת'  עלו מאיליהן שבת יח, ב (טז ע"ג, 46)

שבת קכח ע"ב שבת טו, ב (3:68) ת'  אי זהו שבת יח, ג (טז ע"ג, 48)

ש"ר א, יג ש'  ה לתוך חוטמו שבת יח, א (טז ע"ג, 49)

מ' ר"ה ב, ד ולא זו שבת יח, ג (טז ע"ג, 52)

שבת קכט ע"א שין לה עו שבת יח, ג (טז ע"ג, 53)

שבת קכט ע"ב שבת טו, ג (6:69) ת'  שיליא הזאת ה שבת יח, ג (טז ע"ג, 57)

שבת קלא ע"א נן סברין הוי שבת יט, א (טז ע"ד, 29)

ש' ויקרא ב, יד ה ביכורין (1) שבת יט, א (טז ע"ד, 31)

ש' ויקרא כג, יז ה ביכורין (2) שבת יט, א (טז ע"ד, 31)

סוכה מג ע"א שיריו לולב ומכ שבת יט, א (טז ע"ד, 35)

שבת קל ע"ב שה היה מע שבת יט, א (טז ע"ד, 38)

ש' מע' מח ע"ג ה

(63); יב' ד ע"ד (34)

אמר רבי שבת יט, א (טז ע"ד, 39)

מ' ער' ו, ח אסור לטלטל שבת יט, א (טז ע"ד, 41)

שבת קל ע"ב ער' כד ע"א בעון קומי שבת יט, א (טז ע"ד, 43)

ער' יח ע"ג (58); ער'

כה ע"א (5)

א"ר יוסה שבת יט, א (טז ע"ד, 52)

שבת יז ע"א (13) ש'  ה לרבי סימון שבת יט, א (טז ע"ד, 54)

ע"ז ז ע"א שאל לחכם נ שבת יט, א (טז ע"ד, 57)

ש' ער' מד ע"ב ה כד תחמון שבת יט, א (טז ע"ד, 58)

שבת קא ע"ב ש'  ה כל חולה שבת יט, א (טז ע"ד, 59)

שבת יט, א מ'  רבי אליעזר שבת יט, א (יז ע"א, 2)
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פס' סו ע"א פס' לג ע"א ת' פס' ד, יג (90:195) שאלו להלל שבת יט, א (יז ע"א, 3)

ש' פס' ו, א (לג ע"א, ה

ש"ר א, ב, ד שה  ;(37

שם ב, ב, (ה ע"ב, 5); 

ד (טו ע"א, 9)

בית אב שבת יט, א (יז ע"א, 8)

מ' פרה ב, ג רכב עליה שבת יט, א (יז ע"א, 9)

שבת טז ע"ד (54) ש'  ה כרבי אמי שבת יט, א (יז ע"א, 13)

שבת טז ע"ד (54) ש'  ה כרבי סימון שבת יט, א (יז ע"א, 13)

פס' לג ע"ג ת' פס' ה, א (1:166) רבי אליעזר שבת יט, א (יז ע"א, 15)

ת' פס' ה, א (4:166) אמר לו שבת יט, א (יז ע"א, 18)

ער' סט ע"א מה לי שבת יט, א (יז ע"א, 19)

ש' מ' פס' ו, א ה יבולת שבת יט, א (יז ע"א, 25)

ש' מ' פס' ו, ב ה מין הזייה שבת יט, א (יז ע"א, 27)

יב' ח, א (ח ע"ד, 57) שית יז, יג ברא המול ימול שבת יט, ב (יז ע"א, 28)

נד' לו ע"ג (34) ש'  ה שמעאל כרבי י שבת יט, ב (יז ע"א, 29)

שית לא, ל ברא הלוך הלכת שבת יט, ב (יז ע"א, 30)

שית לא, ל ברא נכספת נכסף  שבת יט, ב (יז ע"א, 31)

שית מ, טו ברא גנב גנבת שבת יט, ב (יז ע"א, 31)

שמות ד, כו אז אמרה שבת יט, ב (יז ע"א, 31)

נד' לח ע"ב שני מיכן ל שבת יט, ב (יז ע"א, 32)

ב"ר 467; ב"ר 468 רב אמר שבת יט, ב (יז ע"א, 33)

שית יז, יג ברא המול ימול שבת יט, ב (יז ע"א, 33)

שבת יז ע"א (40) שהוא לנולד כ שבת יט, ב (יז ע"א, 33)

שית יז, יג ברא המל ימול שבת יט, ב (יז ע"א, 34)

כז ע"א; מנחות מב

ע"א

יבמות, ח, א, (ח ע"ד,

57); ב"ר, מו, יג

(7:468); דב"ר, ו, א

(קיא ע"ד, 30); דבר"ל,

כי תצא, א (5:103);

ש"ר ד, ו, א שה ש'  ה

(כו ע"ב 5)

שראל מיכן לי שבת יט, ב (יז ע"א, 34)

שית יז, ט ברא ואתה את שבת יט, ב (יז ע"א, 35)

ע"ז כז ע"א ת' ע"ז ג, יג (18:464) שראל מל י שבת יט, ב (יז ע"א, 36)

יב' עב ע"א ב"ר 470 שבת טו, ט (33:71) ת'  שוך לא המ שבת יט, ב (יז ע"א, 38)

שבת יז ע"א (33) שנולד מהול ו שבת יט, ב (יז ע"א, 40)

שבת קלה ע"א ב"ר 469 שבת טו, ט (43:71) ת'  אמר רבי שבת יט, ב (יז ע"א, 41)

שבת קלה ע"א רבי אדא שבת יט, ב (יז ע"א, 48)

שבת קלד ע"ב שבת יב ע"א; ב"ר 962 נן אנן תני שבת יט, ג (יז ע"א, 51)
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שבת יט, ג מ'  מרחיצין את שבת יט, ג (יז ע"א, 51)

שבת קלד ע"ב נעין אין מו שבת יט, ג (יז ע"א, 53)

שבת קלד ע"ב הלכה כרבי שבת יט, ג (יז ע"א, 56)

שית לד, כה ברא ויהי ביום שבת יט, ג (יז ע"א, 57)

שבת מ ע"ב שבת ב, ז (18:13) ת'  מחמין הוא שבת יט, ג (יז ע"א, 62)

מ' חג' א, א הכל חייבין שבת יט, ג (יז ע"ב, 1)

חג' עו ע"א; יב' ט ע"א מה אמר שבת יט, ג (יז ע"ב, 2)

ת' חג' א, א (2:374) רבי יוחנן שבת יט, ג (יז ע"ב, 3)

שית יז, יד ברא זכר שבת יט, ג (יז ע"ב, 6)

שית יז, יד ברא ערל שבת יט, ג (יז ע"ב, 6)

שבת קלז ע"א מדר"י 2:333 שמות כג, יז כל זכורך שבת יט, ג (יז ע"ב, 7)

שבת קלז ע"א ש'  ה פס' לג ע"ג א"ר יוחנן שבת יט, ד (יז ע"ב, 8)

ש' פס' עב ע"ב ה ש' מ' פס' ו, ה ה ר' מאיר שבת יט, ד (יז ע"ב, 11)

שבת קלז ע"א ש' פס' לג ע"ד ה שכח ש והוא  שבת יט, ד (יז ע"ב, 18)

ער' כג ע"ג על דעתיה שבת יט, ד (יז ע"ב, 20)

שבת קלז ע"א שבת טו, י (47:72) ת'  שמעון א"ר  שבת יט, ד (יז ע"ב, 27)

נז ע"ד ש' חלה  ה שיי מן קו שבת יט, ד (יז ע"ב, 30)

שבת קלג ע"ב שבת יז ע"ב (55) שבת טו, ד (11:69) ת'  נו ש אי פיר שבת יט, ד (יז ע"ב, 32)

מ' סוכה ג, יד ר' יוסי שבת יט, ד (יז ע"ב, 35)

שבת קלה ע"ב ש קטן י שבת יט, ה (יז ע"ב, 38)

שבת קלז ש'  ה

ע"א; יב' עא ע"א

יב' ט ע"א שמואל אמר שבת יט, ה (יז ע"ב, 42)

ש' יב' עא ע"א ה מהו לסוכו שבת יט, ה (יז ע"ב, 43)

מ' יב' ח, א הערל וכל שבת יט, ה (יז ע"ב, 44)

זב' יב ע"א ש' ת' בכ' ז, ו (9:542) ה ני שמי לילי  שבת יט, ה (יז ע"ב, 47)

שבת קלז ע"ב יב' ט ע"א נא רבי אבו שבת יט, ו (יז ע"ב, 49)

שבת קלג ע"ב שבת טו, ד ש' ת'  ה

(8:69)

ש כרת וענו שבת יט, ו (יז ע"ב, 52)

שבת קלג ע"ב שבת טו, ד (10:69) ת'  שעה כל  שבת יט, ו (יז ע"ב, 53)

שבת יז ע"ב (32) נו ש אי פיר שבת יט, ו (יז ע"ב, 55)

מ' סוכה ג, יד רבי יוסי שבת יט, ו (יז ע"ב, 57)

שבת טו, ד (10:69) ת'  אפילו על שבת יט, ו (יז ע"ב, 59)

שבת קכה ש'  ה

שבת קלז ע"ב ע"ב; 

שבת יב, יד ת' 

(49:54); ת' סוכה א, ח

(22:258)

נחלק לא  שבת כ, א (יז ע"ג, 21)

שבת יז ע"ג (43) ת' מג' א, ז (32:345) שם ר' ב שבת כ, א (יז ע"ג, 28)
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שבת י ע"ג (34) ש'  ה שה כפותח נע שבת כ, א (יז ע"ג, 35)

שבת קלח ע"א שבת י ע"ב; ביצה ס

ע"ד

רבי זעירה שבת כ, א (יז ע"ג, 35)

ביצה כט ע"ב נין שו אין  שבת כ, א (יז ע"ג, 42)

שבת יז ע"ג (28) ת' מג' א, ז (32:345) שם רבי ב שבת כ, א (יז ע"ג, 43)

שבת קלט ע"ב שלא ובלבד  שבת כ, ב (יז ע"ג, 46)

שבת קמ ע"א של ש  גו שבת כ, ב (יז ע"ג, 49)

שבת יד ע"ג (32) ש'  ה רבי יעקב שבת כ, ב (יז ע"ג, 49)

שבת קמ ע"א שבת יד ע"ג נומילין שין יי ועו שבת כ, ב (יז ע"ג, 52)

שבת קמ ע"א נין אפילו בצו שבת כ, ג (יז ע"ג, 54)

שבת קמ ע"א מי חלתית שבת כ, ג (יז ע"ג, 56)

נט ע"א חו'  רבי בא שבת כ, ג (יז ע"ג, 58)

שבת קמ ע"ב ש'  ה מהו ליטול שבת כ, ד (יז ע"ג, 61)

שבת כ, ד מ'  נוטלין מלפני שבת כ, ד (יז ע"ג, 62)

שבת קמ ע"ב מלפני בהמה שבת כ, ד (יז ע"ג, 64)

שבת טז, ה (9:76) ת'  שן שלא י ב שבת כ, ה (יז ע"ד, 1)

ספ' ח ע"ד הדין דין שבת כ, ה (יז ע"ד, 4)

ביצה לא ע"ב ת' ביצה ג, יב (46:296) מודין חכמים שבת כ, ה (יז ע"ד, 5)

שבת כ, ה מ'  של כובסין שבת כ, ה (יז ע"ד, 8)
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