
שקלים

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

מג' כט ע"א שק' מה ע"ד (42) ולמה באחד שק' א, א (מה ע"ד, 26)

הש' מ' שק' ג, א תרומת הלשכה שק' א, א (מה ע"ד, 28)

ר"ה נו ע"ד ומר ר' שק' א, א (מה ע"ד, 29)

שמות מ, יז ויהי בחדש שק' א, א (מה ע"ד, 29)

ר"ה ז ע"א נאמר כאן שק' א, א (מה ע"ד, 31)

במדבר כח, יד חדשי שק' א, א (מה ע"ד, 31)

שמות יב, ב חדשי שק' א, א (מה ע"ד, 32)

במדבר כח, יד זאת עולת שק' א, א (מה ע"ד, 34)

במדבר כח, יד בחדשו לחדשי שק' א, א (מה ע"ד, 35)

במדבר כח, יד חדשי (1) שק' א, א (מה ע"ד, 36)

שמות יב, ב חדשי (2) שק' א, א (מה ע"ד, 36)

מ' שק' א, א משמעין שק' א, א (מה ע"ד, 38)

דה"ב כד, ט ויתנו קול שק' א, א (מה ע"ד, 38)

מג' עא ע"א מ' מג' א, ד אין בין שק' א, א (מה ע"ד, 39)

שק' מו ע"א (2); מג' ע
ע"א (60); מג' ע ע"ב

(40); מג' עא ע"א (19)

רבי חלבו שק' א, א (מה ע"ד, 41)

שק' מה ע"ד (26) כדי שיביאו שק' א, א (מה ע"ד, 42)

הש' שק' מו ע"א (21) כדי שיהו שק' א, א (מה ע"ד, 44)

מ' שק' ג, א בג' פרקים שק' א, א (מה ע"ד, 48)

הש' יומא לט ע"ד (20,
21, 23); יומא מ ע"א

(36, 38); יומא מא ע"ב
(46); סוכה נד ע"ג

כדי לעשות שק' א, א (מה ע"ד, 51)

הש' דבר"ל 7:9 הן נקרא שק' א, א (מה ע"ד, 52)

שמות לה, כב כל נדיב שק' א, א (מה ע"ד, 52)

שמות לב, ג ויתפרקו כל שק' א, א (מה ע"ד, 52)

שמות יט, יז ויוצא משה שק' א, א (מה ע"ד, 53)

דברים א, כב ותקרבון אלי שק' א, א (מה ע"ד, 54)

שמות טו, א אז ישיר שק' א, א (מה ע"ד, 54)

במדבר יד, א וישא כל שק' א, א (מה ע"ד, 54)

צפניה ג, ז אכן השכימו שק' א, א (מה ע"ד, 55)

הש' ו"ר תרצה אין את שק' א, א (מה ע"ד, 56)

ס"ד א (10:6) תנא רבי שק' א, א (מה ע"ד, 57)
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שמות כה, יז ועשית כפורת שק' א, א (מה ע"ד, 58)

מג' כט ע"ב שלש תרומות שק' א, א (מה ע"ד, 59)

שמות כה, ב דבר אל שק' א, א (מה ע"ד, 60)

שמות כה, ב מאת כל שק' א, א (מה ע"ד, 61)

שמות כה, ג וזאת התרומה שק' א, א (מה ע"ד, 62)

שמות ל, טו העשיר לא שק' א, א (מה ע"ד, 64)

שמות ל, יג-טו שלש תרומות שק' א, א (מו ע"א, 1)

שק' מה ע"ד (41); מג'
ע ע"א (60); מג' ע ע"ב
(40); מג' עא ע"א (19)

לא כן שק' א, א (מו ע"א, 2)

מג' ו ע"ב מג' עא ע"א (11) ת' מג' א, ו (28:245) תני רבן שק' א, א (מו ע"א, 9)

נד' סג ע"א ת' מג' א, ו (30:245) אבל לעניין שק' א, א (מו ע"א, 13)

מ"ק יד ע"ב מ"ק פ ע"ב ת' מ"ק ב, יא (33:371) דנין דיני שק' א, א (מו ע"א, 16)

מ"ק ו ע"א לא כבר שק' א, א (מו ע"א, 20)

מ"ק ה ע"א מע"ש נה ע"ד; סוטה כג
ע"ג

מניין לציון שק' א, א (מו ע"א, 21)

ויקרא יג, מה טמא טמא שק' א, א (מו ע"א, 24)

יחזקאל לט, טו ועברו העוברים שק' א, א (מו ע"א, 26)

יחזקאל לט, טו אדם שק' א, א (מו ע"א, 27)

ת' שק' א, ה (15:201) מיכן שמציינין (1) שק' א, א (מו ע"א, 27)

יחזקאל לט, טו ובנה שק' א, א (מו ע"א, 27)

ת' שק' א, ה (11:201) מיכן שמציינין (2) שק' א, א (מו ע"א, 27)

יחזקאל לט, טו אצלו שק' א, א (מו ע"א, 29)

יחזקאל לט, טו ציון שק' א, א (מו ע"א, 29)

מ"ק ו ע"א ת' שק' א, ה (13:201) ומצא אבן שק' א, א (מו ע"א, 29)

ת' שק' א, ה (14:201) אין מציינין שק' א, א (מו ע"א, 33)

מ"ק ה ע"ב מוטב שיתקלקלו שק' א, א (מו ע"א, 34)

מ"ק ו ע"ב בראשונה היו שק' א, ב (מו ע"א, 35)

יב' פט ע"ב; גט' לו
ע"ב

פאה יח ע"ד מניין שהבקר שק' א, ב (מו ע"א, 39)

ת' שק' א, ג (7:201) שהבקר בית שק' א, ב (מו ע"א, 39)

עזרא י, ח וכל אשר שק' א, ב (מו ע"א, 39)

ת' שק' א, ג (8:201) פטורה מן שק' א, ב (מו ע"א, 41)

סנ' יב ע"א נד' לט ע"ב; סנ' יח ע"ד ת' סנ' ב, ט (13:417) אין מעברין שק' א, ב (מו ע"א, 41)

ת' שבי' ד, טז
(51:183)

עד שלא שק' א, ב (מו ע"א, 45)

סנ' יב ע"א של בית שק' א, ב (מו ע"א, 50)
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סנ' יג ע"ב דברים טז, א שמור את שק' א, ב (מו ע"א, 51)

פאה יח ע"ד מ' פאה ה, א גדיש שלא שק' א, ב (מו ע"א, 52)

הש' שק' מו ע"ב (4) הא לתבוע שק' א, ג (מו ע"א, 56)

שמות ל, יג זה יתנו שק' א, ד (מו ע"א, 59)

מ' יומא ו, א אין חטאת שק' א, ד (מו ע"א, 61)

מ' יומא ו, א שאין חטאת שק' א, ד (מו ע"א, 62)

פד"כ ב (32); תנ"ו
תשא ט (307)

שמות ל, יג כל העובר שק' א, ד (מו ע"א, 64)

הש' שק' מו ע"א (56) הא לתבוע שק' א, ה (מו ע"ב, 4)

דמאי כג ע"ג אמר רבי שק' א, ה (מו ע"ב, 6)

ת' תר' ד, יב (51:126) כותי כגוי שק' א, ה (מו ע"ב, 7)

הש' ו"ר מח ספ' ד ע"ג ויקרא א, ב אדם שק' א, ה (מו ע"ב, 9)

ויקרא א, ב מכם שק' א, ה (מו ע"ב, 9)

מ' שק' א, ה אין מקבלין שק' א, ה (מו ע"ב, 10)

ערכ' ו ע"א בתחילה אין שק' א, ה (מו ע"ב, 12)

ת' שק' א, ז (25:202) אין מקבלין שק' א, ה (מו ע"ב, 15)

מ' ערכ' א, ב הכל שוין שק' א, ה (מו ע"ב, 17)

הש' מנ' עג ע"ב ואינו מביא שק' א, ה (מו ע"ב, 19)

מ' ערכ' א, א נערכין שק' א, ה (מו ע"ב, 21)

עזרא ד, ג לא לכם שק' א, ה (מו ע"ב, 24)

נחמיה ב, כ ולכם אין שק' א, ה (מו ע"ב, 25)

פד"כ 32; פס"ר טז (פד
ע"ב); מת"ה צא, א

(395); במ"ר יב, ג (יד
ע"ד); תנ"ו תשא ט

(307); תנ"ב תשא ז
(108); תנ"ו נשא יא
(507); תנ"ב נשא יב

(35)

א"ר מאיר שק' א, ו (מו ע"ב, 28)

שמות ל, יג זה יתנו שק' א, ו (מו ע"ב, 29)

בכ' נו ע"ב קד' ס ע"ד אמר ר' שק' א, ז (מו ע"ב, 35)

מ' בכ' ט, ג הלקוח ושניתן שק' א, ז (מו ע"ב, 38)

ביצה לט ע"ב; חו'
כה ע"ב

מ' חו' א, ז; מ' בכ' ט, ג האחין והשותפין שק' א, ז (מו ע"ב, 39)

בכ' נו ע"ב פעמים שחייבין שק' א, ז (מו ע"ב, 42)

מ' שק' א, ז חייבין בקלבון שק' א, ז (מו ע"ב, 48)

מנ' קח ע"א ת' שק' א, ח (31:203) לאיכן היו שק' א, ז (מו ע"ב, 50)

מ' בכ' ח, ז וכולן נפדין שק' ב, א (מו ע"ג, 24)

הש' מ' שק' ו, ה עתיקין במקדש שק' ב, א (מו ע"ג, 28)
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ב"מ נח ע"א מתני' בשומר שק' ב, א (מו ע"ג, 28)

הש' מ' ב"מ ג, א בשומר חנם שק' ב, א (מו ע"ג, 28)

כת' קח ע"א ת' שק' ב, ה (21:206) תורמין על שק' ב, א (מו ע"ג, 31)

מ' שבו' ו, ה דרבי שמעון שק' ב, א (מו ע"ג, 33)

חו' קלט ע"א הקדש ברשות שק' ב, א (מו ע"ג, 40)

מ' שק' ב, א נשבעין לבני שק' ב, א (מו ע"ג, 41)

ת' שק' א, ט (36:203) הראשונים נופלין שק' ב, א (מו ע"ג, 42)

מ' שק' ב, ב אם נתרמה שק' ב, ב (מו ע"ג, 46)

שק' מח ע"ג (13) דרבי שמעון שק' ב, ב (מו ע"ג, 47)

הש' מ' שק' ג, ג משל בית שק' ב, ב (מו ע"ג, 50)

קד' נד ע"א שק' מז ע"ג (48); שק'
מח ע"א (27)

דר"מ אמר שק' ב, ב (מו ע"ג, 51)

הש' ת' זב' ד, יב
(1:517)

מועלין בשיריים שק' ב, ב (מו ע"ג, 52)

ויקרא כז, כו אך בכור שק' ב, ב (מו ע"ג, 54)

נזיר נג ע"ג רבי יוסה שק' ב, ג (מו ע"ג, 58)

מ' שק' ב, ד אמר רבי שק' ב, ג (מו ע"ג, 61)

מ' שק' ב, ה מותר שקלים שק' ב, ג (מו ע"ד, 3)

מ' שק' ב, ה עשירית איפה שק' ב, ג (מו ע"ד, 4)

הש' ב"ב ט ע"א נחמיה י, לג והעמדנו עלינו שק' ב, ד (מו ע"ד, 12)

הש' מ' שק' ג, ב לשלש קופות שק' ב, ד (מו ע"ד, 16)

הש' מ' שק' ג, א לשלש אפרשו' שק' ב, ד (מו ע"ד, 16)

שמות ל, יג זה יתנו שק' ב, ד (מו ע"ד, 16)

פד"כ ב (32); פס"ר י
(מ ע"א);  תנ"ב תשא י;

תנ"ו תשא ז

רבי יודה שק' ב, ד (מו ע"ד, 17)

ב"ר 1022; פד"כ ב
(32); במ"ר ד, י (יא
ע"ד); תנ"ב תשא י;

תנ"ו תשא ז

רבי ברכיה שק' ב, ד (מו ע"ד, 20)

הש' בראשית לז, כח בעשרים כסף שק' ב, ד (מו ע"ד, 21)

ב"ר 1022; פד"כ ב
(32); תנ"ו תשא ז

רבי פינחס שק' ב, ד (מו ע"ד, 22)

הש' ער' כג ע"ד (60);
שק' מז ע"א (1); שק' נ

ע"ג (20); שק' נ ע"ד
(8); נזיר נג ע"ב (50)

אמר רבי שק' ב, ה (מו ע"ד, 24)

מנ' קח ע"א שק' מז ע"א (2) מותר עשירית שק' ב, ה (מו ע"ד, 26)

מ' שק' ב, ה מותר שקלים שק' ב, ה (מו ע"ד, 27)

פס' לב ע"א רבי יוחנן שק' ב, ה (מו ע"ד, 30)
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זב' ח ע"ב מניין שהפסח שק' ב, ה (מו ע"ד, 31)

ויקרא ג, ו אם מן שק' ב, ה (מו ע"ד, 31)

ויקרא א, י ואם מן שק' ב, ה (מו ע"ד, 38)

זב' קח ע"ב אמר רבי שק' ב, ה (מו ע"ד, 44)

ויקרא ג, ו אם מן שק' ב, ה (מו ע"ד, 44)

פס' ס ע"ב לשמו ושלא שק' ב, ה (מו ע"ד, 48)

נזיר נג ע"ב רב חסדא שק' ב, ה (מו ע"ד, 52)

נז' כה ע"א הלכה אחת שק' ב, ה (מו ע"ד, 54)

נז' כו ע"ב ת' מע' א, י (28:557) אילו לחטאתי שק' ב, ה (מו ע"ד, 57)

הש' ער' כג ע"ד (60);
שק' מו ע"ד (24); שק' נ

ע"ג (20); שק' נ ע"ד
(8); נזיר נג ע"ב (50)

דאמר ר' שק' ב, ה (מז ע"א, 1)

שק' מו ע"ד (26) מותר עשירית שק' ב, ה (מז ע"א, 2)

מ' שק' ב, ז מותר המת שק' ב, ז (מז ע"א, 5)

סנ' מח ע"א ת' שק' א, יב (49:204) בשם רבי שק' ב, ז (מז ע"א, 6)

הש' שמ' יב, ט (197) ויעשה לו שק' ב, ז (מז ע"א, 7)

ת' שק' א, יב (49:204) אין פודין שק' ב, ז (מז ע"א, 7)

בר' ד ע"ב; מ"ק פג ע"ג;
מד"ש יט, ד (102)

רבי יוחנן שק' ב, ז (מז ע"א, 9)

איוב כט, ח ראוני נערים שק' ב, ז (מז ע"א, 13)

ע"ז מג ע"ב מהו למיעבד שק' ב, ז (מז ע"א, 14)

יב' צו ע"ב ועוד עביד שק' ב, ז (מז ע"א, 15)

יהושע יא, טו כל אשר שק' ב, ז (מז ע"א, 20)

פס"ר ב (ה ע"ב); מת"ה
א, ח (9); מת"ה ל, ג

(234)

דאף דוד שק' ב, ז (מז ע"א, 25)

תהלים סא, ה אגורה באהלך שק' ב, ז (מז ע"א, 25)

יבמות, צז ע"א;
סנהדרין, צ ע"ב;
בכורות, לא ע"ב

בר' ב, א (ד ע"ב, 40);
מ"ק, ג, ז (פג ע"ג, 47);

שהש"ר ז, י, א, (לח
ע"ד, 7); פס"ר, ב (ה

ע"ב, 12); מד"ש, יט, ד
(נב ע"א, 14); מ"ת, ל,
ג  (קיז ע"ב, 16); פד"כ
יב (208); תנ"ו תשא ג

(302)

כל תלמיד שק' ב, ז (מז ע"א, 28)

שה"ש ז, י דובב שפתי שק' ב, ז (מז ע"א, 30)

שבת ג ע"א גדול אמ' שק' ב, ז (מז ע"א, 33)

תהלים לט, ז אך בצלם שק' ב, ז (מז ע"א, 34)

משלי כ, ו רוב אדם שק' ב, ז (מז ע"א, 34)
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משלי כ, ו ואיש אמונים שק' ב, ז (מז ע"א, 35)

בר' ד ע"ב; מ"ק פג
ע"ב; מת"ה קכב, ב

(508)

אין דור שק' ב, ז (מז ע"א, 39)

תהלים קכב, א שמחתי באומרי' שק' ב, ז (מז ע"א, 43)

ר"ה נו ע"ב; מד"ש כו, ה
(127)

שמ"ב ז, יב והיה כי שק' ב, ז (מז ע"א, 43)

סוכה מט ע"ב חביב עלי שק' ב, ז (מז ע"א, 45)

משלי כא, ג עשה צדקה שק' ב, ז (מז ע"א, 46)

בכ' נט ע"א הש' ת' שק' ב, א
(1:205)

כל הן שק' ג, א (מז ע"ב, 11)

בכ' נח ע"ב מפני שהן שק' ג, א (מז ע"ב, 14)

מ' ר"ה פ"א מ"א רבי מאיר שק' ג, א (מז ע"ב, 16)

ר"ה נו ע"ד בן עזאי שק' ג, א (מז ע"ב, 17)

ר"ה ח ע"א טעמא דרבי שק' ג, א (מז ע"ב, 18)

הש' מ' ר"ה פ"א מ"א דרבי אלעזר שק' ג, א (מז ע"ב, 20)

תהלים סה, טז לבשו כרים שק' ג, א (מז ע"ב, 20)

תהלים סה, טז ועמקים יעטפו שק' ג, א (מז ע"ב, 20)

תהלים סה, טז יתרועעו אף שק' ג, א (מז ע"ב, 21)

ת' ר"ה א, ו (18:306);
ת' בכ' ז, טז (16:542)

אמר בן שק' ג, א (מז ע"ב, 22)

ב"ב יז ע"ב רבי אבון שק' ג, א (מז ע"ב, 29)

מ' ב"ב ט, י אמר לו שק' ג, א (מז ע"ב, 29)

ב"ב קנח ע"ב זאת אומרת שק' ג, א (מז ע"ב, 30)

מ' בכ' ט, ו כל הנולדין שק' ג, א (מז ע"ב, 32)

בכ' כא ע"ב ת' בכ' ז, ו (9:542) דרבי שמעון שק' ג, א (מז ע"ב, 38)

ת' ר"ה א, ו (18:306) בן עזאי שק' ג, א (מז ע"ב, 40)

ר"ה ו ע"ב ימים שהבכור שק' ג, א (מז ע"ב, 44)

דברים טו, יט כל הבכור שק' ג, א (מז ע"ב, 45)

הש' שבת יא ע"א (16);
שבת טז ע"ג (9); פס'

לז ע"ג (11)

רבי זעירא שק' ג, ב (מז ע"ב, 47)

ת' שק' ב, א (2:205) מפני מה שק' ג, ב (מז ע"ב, 50)

שבת יא ע"א (16);
שבת טז ע"ג (12); פס'

לז ע"ג (11)

מ' שבת ח, א המוציא יין שק' ג, ב (מז ע"ב, 51)

פס' קח ע"ב ת' פס' י, א (2:196) ארבע כוסות שק' ג, ב (מז ע"ב, 53)

הש' ת' שבת ח, י
(26:32)

מים כדי שק' ג, ב (מז ע"ב, 54)

ת' שבת ח, י (24:32) יין כדי שק' ג, ב (מז ע"ב, 55)
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בר' ג ע"ד מדאמר שק' ג, ב (מז ע"ב, 57)

הש' ת' פס' י, ח
(16:197)

הלל אם שק' ג, ב (מז ע"ב, 58)

פס' קח ע"ב הש' ת' פס' י, א
(3:196)

ארבעה כוסות שק' ג, ב (מז ע"ב, 62)

ב"ב צז ע"ב משלי כג, לא אל תרא שק' ג, ב (מז ע"ב, 64)

נד' מט ע"ב פד"כ 68; פס"ר יד (סב
ע"ב); ק"ר ח, א (כב

ע"א)

חמיתיה חדא שק' ג, ב (מז ע"ג, 3)

קהלת ח, א חכמת אדם שק' ג, ב (מז ע"ג, 6)

קהלת ח, א חכמת אדם שק' ג, ב (מז ע"ג, 8)

פס' קט ע"א לוגא דאוריתא שק' ג, ב (מז ע"ג, 9)

ס"ז 101 חצי שמינית שק' ג, ב (מז ע"ג, 10)

שבת עז ע"א דרבי נתן שק' ג, ב (מז ע"ג, 15)

מ' שבת ח, א דרבי שמעון שק' ג, ב (מז ע"ג, 15)

מנ' קג ע"ב שבת יא ע"א; שק' נא
ע"א (27)

רבי סימון שק' ג, ב (מז ע"ג, 16)

מנ' קג ע"ב שבת ח, א (יא ע"א,
60); שק' ח, א (נא

עמוד א, 33); אס"ר
פת', א (א ע"א, 1); הש'

אגדת אסתר, כא ע"א;
מדרש פנ"א, נו"ב, א

(25:55)

דברים כח, א והיו חייך שק' ג, ב (מז ע"ג, 22)

הש' ק"ר ב, טו (ח ע"ב) הלוקח חטים לשנה שק' ג, ב (מז ע"ג, 23)

דברים כח, א ופחדת לילה שק' ג, ב (מז ע"ג, 23)

שבת ח, א (יא ע"א,
61); שק' ח, א (נא ע"א,

34); ב"ר, צא
(1:1122); ב"ר (ו), צא,

ו (קסט ע"ד, 14);
אדר"נ, נו"א, ל (14:90)

זה שלוקח מן הציוקי שק' ג, ב (מז ע"ג, 23)

דברים כח, א ולא תאמין שק' ג, ב (מז ע"ג, 24)

מנ' קג ע"ב מ' עד' ח, א העיד רבי שק' ג, ב (מז ע"ג, 25)

מ' מכ' ו, ו דם השרץ שק' ג, ב (מז ע"ג, 26)

הש' מ' עד' ה, א כרבי יהודה שק' ג, ב (מז ע"ג, 28)

הש' מ' עד' ו, ו כרבי יהושע שק' ג, ב (מז ע"ג, 29)

מנ' קד ע"א דרבי יהודה שק' ג, ב (מז ע"ג, 29)

ת' שק' ב, ב (6:205) הגיזברין היו שק' ג, ב (מז ע"ג, 31)

ת' שק' ב, ב (6:205) מדברין היו שק' ג, ב (מז ע"ג, 31)

הש' ת' שק' ב, ב
(7:205)

בתורה ובנביאים שק' ג, ב (מז ע"ג, 33)

במדבר לב, כב והייתם נקיים שק' ג, ב (מז ע"ג, 34)
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יהושע כב, כב אל אלהים שק' ג, ב (מז ע"ג, 35)

משלי ג, ד ומצא חן שק' ג, ב (מז ע"ג, 36)

במדבר לב, כב והייתם נקיים שק' ג, ב (מז ע"ג, 37)

ת' שק' ב, ד (19:206) שמט את שק' ג, ד (מז ע"ג, 41)

ת' שק' ב, ד (18:206) שלישית היא שק' ג, ד (מז ע"ג, 41)

הש' ת' שק' ב, ג
(13:206)

תרם את שק' ג, ד (מז ע"ג, 42)

קד' נד ע"א שק' מו ע"ג (51); שק'
מח ע"א (27)

רבי מאיר שק' ג, ד (מז ע"ג, 48)

ע"ז כ ע"ב שבת ג ע"ג (7);
שהש"ר א, א (ב ע"ג);

מד"מ מא ע"א

מ' סוטה ט, טו; מד"ת
כג, טו

וכן היה שק' ג, ד (מז ע"ג, 49)

ויקרא טז, כ וכלה מכפר שק' ג, ד (מז ע"ג, 53)

ויקרא יב, ח וכפר עליה שק' ג, ד (מז ע"ג, 53)

ויקרא טז, יט וטהרה וקדש' שק' ג, ד (מז ע"ג, 54)

ישעיה נז, טו כי כה שק' ג, ד (מז ע"ג, 55)

משלי כב, ד ענוה יראת שק' ג, ד (מז ע"ג, 56)

תנ"ב במ' (52) תהלים קג, יז וחסד ה' שק' ג, ד (מז ע"ג, 57)

תהלים פט, ב אז דברת שק' ג, ד (מז ע"ג, 58)

יחזקאל לז, ו ונתתי רוחי שק' ג, ד (מז ע"ג, 58)

משלי ב, ה אז תבין שק' ג, ד (מז ע"ג, 59)

תע' כח ע"א תע' סח ע"ב; מג' ע ע"ג ת' תע' ג, ה (21:338) מה ראה שק' ד, א (מז ע"ד, 41)

מ' שק' ד, א דרבי יוסה שק' ד, א (מז ע"ד, 47)

יומא לה ע"ב שק' מח ע"א (53) ת' יומא א, כג
(103:228)

אשה שעשת שק' ד, א (מז ע"ד, 49)

ר"ה יט ע"ב ת' מג' ג, ו (27:338);
מג"ת (77)

אותן הימים שק' ד, א (מז ע"ד, 53)

ער' מא ע"א; תע' יב ע"א ת' מג' ג, ו (29:338);
מג"ת (77)

אמר רבי שק' ד, א (מז ע"ד, 55)

שבי' לג ע"ב דר' ישמעאל שק' ד, א (מז ע"ד, 57)

מ' מנ' ח, א כל קרבנו' שק' ד, א (מז ע"ד, 58)

מ' כלים א, ו עשר קדושות שק' ד, א (מז ע"ד, 61)

שבי' לג ע"ב דרבי ישמעאל שק' ד, א (מז ע"ד, 64)

מ' שבי' א, ד רבי ישמעאל שק' ד, א (מז ע"ד, 64)

מ' שק' ד, א שומרי ספחית שק' ד, א (מח ע"א, 2)

מ' פס' ז, ד כחמשה דברים שק' ד, א (מח ע"א, 5)

הש' מע' יד ע"א אף בפתחי שק' ד, א (מח ע"א, 9)

הש' מע"ש נב ע"ד (13) וטבא היא שק' ד, א (מח ע"א, 11)
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יומא מא ע"ב יומא מא ע"ג רבי שמואל שק' ד, ב (מח ע"א, 13)

כת' קו ע"א במ"ר יא, ג (מג ע"א);
שהש"ר ג, ז-ח, א (כא

ע"א)

רב יהודה שק' ד, ג (מח ע"א, 16)

כת' קה ע"א שני דייני שק' ד, ג (מח ע"א, 21)

כת' קו ע"א הש' ת' שק' ב, ו
(25:207)

נשים האורגות שק' ד, ג (מח ע"א, 21)

כת' קו ע"ב הקטורת וכל שק' ד, ג (מח ע"א, 24)

הש' שק' ד, ד ממותרי נסכים שק' ד, ג (מח ע"א, 25)

קד' נד ע"א שק' מו ע"ג (51); שק'
מז ע"ג (48)

דר"מ אמ' שק' ד, ג (מח ע"א, 27)

הש' שמות כו, לה נכח שק' ד, ג (מח ע"א, 32)

הש' שמות כו, לה צלע שק' ד, ג (מח ע"א, 32)

פד"כ ד (73); פס"ר יד
(סד ע"ב); תנ"ב חוקת

כה (118)

אמר רבי שק' ד, ג (מח ע"א, 35)

הש' ת' שק' ב, ו
(30:207)

ולא היה שק' ד, ג (מח ע"א, 36)

פד"כ 10:73 לא בכבש שק' ד, ג (מח ע"א, 38)

הש' יומא לח ע"א (52) מעלה היא שק' ד, ג (מח ע"א, 39)

הש' כת' ל ע"ד (50) מדל דיתמין שק' ד, ד (מח ע"א, 42)

ב"מ ע"א אין בעית שק' ד, ד (מח ע"א, 43)

מנ' צ ע"א מותר נסכים שק' ד, ה (מח ע"א, 46)

הש' מ' שק' ד, ט סאה רביעית שק' ד, ה (מח ע"א, 46)

מ' שק' ד, ג אין משתכרין שק' ד, ה (מח ע"א, 49)

מ' שק' ד, ד זה וזה שק' ד, ה (מח ע"א, 49)

מ' שק' ד, ט עמדו משלש שק' ד, ה (מח ע"א, 50)

מ' שק' ד, ד וזה וזה שק' ד, ה (מח ע"א, 51)

יומא לה ע"ב שק' מז ע"ד (49); תע'
סח ע"ב; מג' ע ע"ג

ת' יומא א, כג
(103:228)

אשה שעשת שק' ד, ה (מח ע"א, 53)

מ' מנ' ו, ד הנסכים שקדשו שק' ד, ה (מח ע"א, 54)

הש' מ' שק' ה, א לבית גרמו שק' ד, ה (מח ע"א, 59)

יומא מב ע"ב דאיתפלגון פיטמה שק' ד, ה (מח ע"א, 64)

כר' ו ע"א שמות ל, לה קודש היא שק' ד, ה (מח ע"ב, 2)

שמות ל, לה קודש היא שק' ד, ה (מח ע"ב, 3)

מ' שק' ד, ו המקדיש נכסיו שק' ד, ה (מח ע"ב, 5)

כר' ו ע"א שק' מח ע"ב (16) רבי יוחנן שק' ד, ה (מח ע"ב, 5)

הש' שבו' יא ע"א מכתשת שק' ד, ה (מח ע"ב, 7)
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שבו' י ע"ב הותירו תמימים שק' ד, ה (מח ע"ב, 10)

שבו' יב ע"א הותירו שעירים שק' ד, ה (מח ע"ב, 11)

שק' נ ע"ג (23) וקשיא יש שק' ד, ה (מח ע"ב, 13)

שבו' יב ע"ב שאין קרבנות שק' ד, ה (מח ע"ב, 14)

שק' נ ע"ג (23); שק' נ
ע"ד (5)

תניי בית שק' ד, ה (מח ע"ב, 15)

כר' ו ע"א שק' מח ע"ב (5) רבי יוחנן שק' ד, ו (מח ע"ב, 16)

ת' שק' ב, ח (42:208) שאין ההקדש שק' ד, ו (מח ע"ב, 18)

מ' תמ' ז, ב יש בקדשי שק' ד, ז (מח ע"ב, 19)

תמ' לא ע"ב דרבי ליעזר שק' ד, ז (מח ע"ב, 21)

מ' שק' ד, ז המקדיש נכסיו שק' ד, ז (מח ע"ב, 21)

ויקרא כז, יד ואיש כי שק' ד, ז (מח ע"ב, 24)

ויקרא כז, טו אם המקדיש שק' ד, ז (מח ע"ב, 25)

תמ' לא ע"ב בשם רב שק' ד, ז (מח ע"ב, 27)

מ' חו' י, ב וולדן וחלבן שק' ד, ז (מח ע"ב, 33)

מ' חו' י, ב וולדן וחלבן שק' ד, ז (מח ע"ב, 35)

תמ' יט ע"ב ת' פס' ט, יט (75:195) הפריש נקיבה שק' ד, ז (מח ע"ב, 38)

תמ' כ ע"ב רבי שמעון שק' ד, ז (מח ע"ב, 40)

שק' מח ע"ב (63) ואמר רבי שק' ד, ז (מח ע"ב, 42)

תמ' יט ע"ב אשם בן שק' ד, ז (מח ע"ב, 44)

תמ' כ ע"א רבי שמעון שק' ד, ז (מח ע"ב, 45)

תמ' כ ע"א ת' פס' ט, יט
(77:195); ת' תמ' ב, ה

(22:553)

אמר רבי שק' ד, ז (מח ע"ב, 48)

ויקרא כב, יח דבר אל שק' ד, ח (מח ע"ב, 54)

ויקרא כב, יח אשר יקריב שק' ד, ח (מח ע"ב, 55)

ויקרא כב, יט לרצונכם תמית שק' ד, ח (מח ע"ב, 55)

ויקרא כב, יט בבקר שק' ד, ח (מח ע"ב, 56)

ויקרא כב, יט זכר שק' ד, ח (מח ע"ב, 57)

ויקרא כב, יט בבקר שק' ד, ח (מח ע"ב, 57)

ויקרא כב, יט תמים שק' ד, ח (מח ע"ב, 58)

ויקרא כב, יט בבקר שק' ד, ח (מח ע"ב, 58)

ויקרא כב, יח דבר אל שק' ד, י (מח ע"ב, 60)

ויקרא כב, יח אשר יקריב שק' ד, י (מח ע"ב, 61)

ויקרא כב, יט לרצונכם תמים שק' ד, י (מח ע"ב, 61)
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ויקרא כב, יט בבקר שק' ד, י (מח ע"ב, 62)

שק' מח ע"ב (42) אמר רבי שק' ד, י (מח ע"ב, 63)

ויקרא כב, יט בבקר שק' ד, י (מח ע"ג, 2)

הש' מ' מנ' יב, א שאין לעוף שק' ד, י (מח ע"ג, 3)

ויקרא כז, יא ואם כל שק' ד, י (מח ע"ג, 5)

ויקרא כז, יא והעמיד שק' ד, י (מח ע"ג, 7)

ויקרא כז, יב והעריך שק' ד, י (מח ע"ג, 7)

ויקרא כז, יא ואם כל שק' ד, י (מח ע"ג, 7)

הש' ת' תמ' א, ט
(40:551)

עושין תמורה שק' ד, י (מח ע"ג, 11)

ויקרא כז, יא והעמיד שק' ד, י (מח ע"ג, 13)

ויקרא כז, יב והעריך שק' ד, י (מח ע"ג, 13)

שק' מו ע"ג (47) תני בשם שק' ד, יא (מח ע"ג,
(13

יומא מא ע"ב רבי חזקיה שק' ה, א (מח ע"ג, 49)

ת' יומא ב, ח (79:234) על כולן שק' ה, א (מח ע"ג, 52)

משלי י, ז זיכר צדק שק' ה, א (מח ע"ג, 52)

משלי י, ז ושם רשעים שק' ה, א (מח ע"ג, 53)

משלי י, ז זיכר צדיק שק' ה, א (מח ע"ג, 54)

הש' מ' יומא ג, י בן קטין שק' ה, א (מח ע"ג, 54)

ישעיה נג, יב לכן אחלק שק' ה, א (מח ע"ג, 54)

דה"א ב, נה משפחות סופרים שק' ה, א (מח ע"ג, 57)

מ' תר' א, א חמשה לא שק' ה, א (מח ע"ג, 58)

מ' חלה א, א חמשה דברים שק' ה, א (מח ע"ג, 58)

מ' יב' א, א חמש עשרה שק' ה, א (מח ע"ג, 59)

מ' כר' א, א שלשים ושש שק' ה, א (מח ע"ג, 59)

מ' טה' א, א שלשה עשרה שק' ה, א (מח ע"ג, 60)

מ' ב"ק א, א ארבע אבות שק' ה, א (מח ע"ג, 60)

מ' שבת ז, ב אבות מלאכות שק' ה, א (מח ע"ג, 60)

עזרא ז, יא לעזרא הכהן שק' ה, א (מח ע"ג, 61)

הש' מ' שבת ז, ב חרשו וזרעו שק' ה, א (מח ע"ג, 63)

שבת קיב ע"ב דמאי כא ע"ב (57); ב"ר
648; אדר"נ ח נו"א (38)

רבי אבא שק' ה, א (מח ע"ד, 1)

הש' חו' ז ע"א חמרתיה דרסי שק' ה, א (מח ע"ד, 3)

מ' דמאי א, ג; הלוקח זרע שק' ה, א (מח ע"ד, 9)
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מ' שק' ה, א שהוא פותח שק' ה, א (מח ע"ד, 12)

סנ' יז ע"ב ת' סנ' ח, א (8:427) סנהדרין שיש שק' ה, א (מח ע"ד, 13)

מנ' סד ע"ב פעם אחת שק' ה, א (מח ע"ד, 16)

הש' מ' מנ' י, ב גגות צריפין שק' ה, א (מח ע"ד, 18)

ב"ק נ ע"א ביצה ג, ח (סב ע"ב,
16); תע' ב, א (סה

ע"ב, 43); ב"ר, סז, לד
(5:757); במ"ר יד,  ו

(ס ע"א 3); אס"ר ז, כה
(יג ע"ג, 28); ח, א (יג

ע"ד, 12); פד"כ, כד
(9:363); מ' פנ"א נו"א,

א (4:51); <ביצה מח
ע"ד>; מת"ה י, ג (93);

תנ"ו תשא כו (322)

אמר רבי שק' ה, ב (מח ע"ד, 31)

תהלים נ, ג וסביביו נשערה שק' ה, ב (מח ע"ד, 32)

תהלים פט, ח ונורא הוא שק' ה, ב (מח ע"ד, 33)

ב"ק נ ע"א; יב' קכא
ע"ב

דמאי כב ע"א רבי חגיי שק' ה, ב (מח ע"ד, 34)

יומא כ ע"ב מה היה שק' ה, ב (מח ע"ד, 42)

יומא כ ע"ב סוכה נה ע"ג תירגם רב שק' ה, ב (מח ע"ד, 44)

מ' שק' ה, ב בן גבר שק' ה, ב (מח ע"ד, 46)

יומא לט ע"ד שהיה מזויג שק' ה, ב (מח ע"ד, 46)

פאה כ ע"ד רבי יוסה שק' ה, ב (מח ע"ד, 47)

מ' תמיד ז, ג הניף הסגן שק' ה, ב (מח ע"ד, 50)

יומא לח ע"ב ת' יומא, ב, ח
(234:72); הש' מ'

יומא, ג, יא

ואמרו עליו שק' ה, ב (מח ע"ד, 52)

יומא לח ע"א יומא ג, ט, (מא ע"א,
33); שהש"ר ג, ו<ה>,

ה (כ ע"ד, 25)

ת' יומא, ב, ה
(231:33); הש' מ'

יומא, ג, יא

בית גרמו שק' ה, ב (מח ע"ד, 53)

יומא לח ע"א יומא ג, ט, (מא ע"א
44); שהש"ר ג, ו<ה>,

ד (כ ע"ג, 49)

ת' יומא, ב, ו
(232:46); הש' מ'

יומא, ג, יא

של בית אבטינס שק' ה, ב (מט ע"א,1)

יומא לח ע"א יומא ג, ט (מא ע"א,
47); הש' שם ה, ג (מב

ע"ג, 2); שהש"ר, ג
<ה>ו, ד (כ ע"ג, 49);
הש' שהש"ר א, יד, ג

(יב ע"ג, 23)

ת' יומא ב, ו (232:46) מתמרת ועולה ופוסה שק' ה, ב (מט עא, 4)

יומא ג, ט (מא ע"א,
55); שהש"ר ג, ו<ה>,

ד (כ ע"ד, 13)

ת' יומא ב, ז (233:61) א"ר עקיבא שק' ה, ב (מט ע"א,
(17

ב"ב ח ע"ב על שם שק' ה, ב (מט ע"א,
(38

ו"ר, לב , ב (תשמא:1);
ק"ר, ט, יא, ב (כה ע"א,

18); ק"ר, י, כ, א (כח
ע"ב, 10); קה"ז, ט יא

(4:149)

אמר רבי חמא שק' ה, ב (מט ע"א,
(38
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ישעיה נג, ז כל הנקרא שק' ה, ב (מט ע"א, 6)

במדבר לב, כב והיתם נקיים שק' ה, ב (מט ע"א,
(14

משלי טז, ד כל פעל שק' ה, ב (מח ע"ד, 59)

הש' שהש"ר ג, ו<ה>, ו
(כא ע"א, 1)

שהלביש לאיסטרטיות שק' ה, ב (מט ע"א,
(28

דה"ב לא, יג ויחיאל ועוזיהו שק' ה, ג (מט ע"א, 30)

דה"ב לא, יג ועשאל וירימות שק' ה, ג (מט ע"א, 31)

דה"ב לא, יג פקידים מיד שק' ה, ג (מט ע"א, 32)

דה"ב לא, יג במפקד יחזקיהו שק' ה, ג (מט ע"א, 32)

שמות כח, ה והם יקחו שק' ה, ג (מט ע"א, 38)

נד' לח ע"א ו"ר תשמא; ק"ר ט, יא
(כה ע"א); ש"ר מו, ב

(עה ע"ד); פד"א מו
(קעח); תנ"ו תשא כט

(324); תנ"ו עקב ט
(633)

אמר רבי שק' ה, ג (מט ע"א, 38)

שמות לד, א פסול לך שק' ה, ג (מט ע"א, 39)

קד' לג ע"ב ביכ' סב ע"ג; ש"ר מה,
ד (עה ע"א); ש"ר נא, ו

(פא ע"ב); תנ"ו תשא כז
(322)

כתיב והביטו שק' ה, ג (מט ע"א, 41)

שמות לג, ח והביטו אחרי שק' ה, ג (מט ע"א, 42)

הש' ו"ר תשב חמון שקין שק' ה, ג (מט ע"א, 43)

ת' שק' ב, טז (74:211) היה מביא שק' ה, ד (מט ע"א, 46)

במדבר טו, יא ככה יעשה שק' ה, ד (מט ע"א, 48)

מנ' צא ע"ב ס"ב קז (110) מגיד שלא שק' ה, ד (מט ע"א, 49)

במדבר טו, יא ככה יעשה שק' ה, ד (מט ע"א, 52)

ס"ב קז (110) במדבר טו, יא או לאיל שק' ה, ד (מט ע"א, 52)

במדבר טו, יא או לאיל שק' ה, ד (מט ע"א, 54)

במדבר טו, יא או לשה שק' ה, ד (מט ע"א, 54)

במדבר טו, יא או לשה שק' ה, ד (מט ע"א, 56)

במדבר טו, יא או בעזים שק' ה, ד (מט ע"א, 56)

במדבר טו, יא או בעזים שק' ה, ד (מט ע"א, 58)

פאה כא ע"ב רבי יעקב שק' ה, ו (מט ע"א, 62)

דברים יט, יד לא תשיג שק' ה, ו (מט ע"ב, 3)

משלי כא, יד מתן בסתר שק' ה, ו (מט ע"ב, 3)

ו"ר תשעג אמר רבי שק' ה, ו (מט ע"ב, 4)

תהלים מא, ב אשרי משכיל שק' ה, ו (מט ע"ב, 5)
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כת' סז ע"ב נחמיה איש שק' ה, ו (מט ע"ב, 10)

תע' כא ע"א נחום איש שק' ה, ו (מט ע"ב, 12)

הושע ח, יד וישכח ישראל שק' ה, ו (מט ע"ב, 32)

ת' תר' ד, יב (15:556) קדשי המזבח שק' ה, ו (מט ע"ב, 33)

מ' שק' ה, ו כלי שמצאו שק' ה, ו (מט ע"ב, 35)

יומא נג ע"ב ת' שק' ב, יח
(79:212); ת' סוטה יג,

א (26:230)

בשם רבי שק' ו, א (מט ע"ג, 15)

מל"ב כ, יז לא יוותר שק' ו, א (מט ע"ג, 16)

דה"ב לו, י ולתשובת השנה שק' ו, א (מט ע"ג, 17)

מל"א ח, ח ויאריכו הבדים שק' ו, א (מט ע"ג, 19)

יומא נד ע"א ת' יומא ב, טו
(122:238)

כתיב ויראו שק' ו, א (מט ע"ג, 20)

מל"א ח, ח ויראו שק' ו, א (מט ע"ג, 20)

מל"א ח, ח ולא יראו שק' ו, א (מט ע"ג, 20)

ת' סוטה ז, יח
(148:197)

תני רבי שק' ו, א (מט ע"ג, 26)

במדבר יד, מד וארון ברית שק' ו, א (מט ע"ג, 29)

שמ"א ד, ח אוי לנו שק' ו, א (מט ע"ג, 31)

שמ"א יד, יח ויאמר שאול שק' ו, א (מט ע"ג, 33)

שמ"ב יא, יא הארון וישראל שק' ו, א (מט ע"ג, 35)

יומא נב ע"ב; הו' יב
ע"א; כר' ה ע"ב;

הש' יומא כא ע"ב

שק' ו, א (מט ע"ג, 36);
סוטה, ח, ג (כב ע"ג,
6);  אדר"נ, נו"א, מא

(11:113); בדמה"מ, ד;
הש' מכות, ב, ו   (לב

ע"א, 5); הו' ג, ב   (מז
ע"ג, 54); במ"ר טו, י

(סה ע"ד, 22); שהש"ר
ח, י, ג, (מ ע"ג, 10);

ב"מ ח"ב מח"ו (שמות)

ת' יומא, ב, טו
(238:119); סוטה, יג,

א (8:229)

משנגנז הארון שק' ו, א (מט ע"ג, 36)

הש' ס"ע 108 מי גנזו שק' ו, א (מט ע"ג, 38)

דברים כח, לו יולך ה' שק' ו, א (מט ע"ג, 39)

דה"ב לה, ג ויאמר ללוים שק' ו, א (מט ע"ג, 40)

דה"ב לה, ג עתה עבדו שק' ו, א (מט ע"ג, 43)

שמות ל, כג ואתה קח שק' ו, א (מט ע"ג, 44)

הור' יא ע"ב; כר' ה
ע"א

שמות ל, כד וקדה חמש שק' ו, א (מט ע"ג, 44)

שמות ל, כד שמן זית שק' ו, א (מט ע"ג, 45)

שמות ל, כה שמן משחת שק' ו, א (מט ע"ג, 47)

הור' יא ע"ב; כר' ה
ע"ב

ו"ר ריג ספ' מא ע"ב תני רבי שק' ו, א (מט ע"ג, 48)
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שמות ל, כד שמן זית שק' ו, א (מט ע"ג, 50)

ת' סנ' ד, יא (21:422) מלך בתחילה שק' ו, א (מט ע"ג, 53)

שמ"א טז, יב קום משחהו שק' ו, א (מט ע"ג, 54)

שמות ל, לא שמן משחת שק' ו, א (מט ע"ג, 57)

הור' יב ע"א; כר' ה
ע"ב

ת' סנ' ד, י (17:422) אין מושחין שק' ו, א (מט ע"ג, 57)

מל"א א, לג והרכבתם את שק' ו, א (מט ע"ג, 58)

הור' יא ע"ב; כר' ה
ע"ב

ת' סנ' ד, י (19:422) אין מושחין שק' ו, א (מט ע"ג, 60)

שמ"א טז, יב קום משחהו שק' ו, א (מט ע"ג, 62)

ס"ע סד (108) שהיה גדול שק' ו, א (מט ע"ג, 63)

הש' דה"ב לו, ב שתי שנים שק' ו, א (מט ע"ג, 64)

הש' שק' מט ע"ג (37) ולא יאשיהו שק' ו, א (מט ע"ג, 64)

מד"ש יד, ה (89) ת' סנ' ד, י (23:422) אין מושחין שק' ו, א (מט ע"ד, 1)

מג' יד ע"א; הור' יב
ע"א; כר' ו ע"א

דוד ושלמה שק' ו, א (מט ע"ד, 2)

בראשית מט, י לא יסור שק' ו, א (מט ע"ד, 3)

דברים יז, כ למען יאריך שק' ו, א (מט ע"ד, 4)

שמות יח, א לא יהיה שק' ו, א (מט ע"ד, 5)

הור' יא ע"ב; כר' ה
ע"ב

אמר רבי שק' ו, א (מט ע"ד, 5)

דה"ב ג, טו הבכור יוחנן שק' ו, א (מט ע"ד, 6)

דה"ב ג, טו השלישי צדקיהו שק' ו, א (מט ע"ד, 7)

מל"ב כד, יז וימלך מלך שק' ו, א (מט ע"ד, 10)

מ' כלים יז, י רבי מאיר שק' ו, א (מט ע"ד, 12)

ב"ב יד ע"א אורכו של שק' ו, א (מט ע"ד, 14)

שמות כה, י אמתים וחצי שק' ו, א (מט ע"ד, 15)

ב"ב יד ע"ב; מנ' צט
ע"א

דברים י, ב אשר שברת שק' ו, א (מט ע"ד, 16)

תע' סח ע"ג; סוטה כב
ע"ג; ש"ר כח, א (מט
ע"ד); ש"ר מז, ו (עז
ע"ב); במ"ר ד, כ (יד

ע"א); דבר"ל וילך
(122); תנ"ו תשא לז
(330); תנ"ו עקב יא

(634)

הלוחות היו שק' ו, א (מט ע"ד, 17)

שמות כה, י אמה וחצי שק' ו, א (מט ע"ד, 19)

דברים י, ב אשר שברת שק' ו, א (מט ע"ד, 21)

סוטה ח, ג (כב ע"ג, 56) מ' כלים יז, י רבי יהודה שק' ו, א (מט ע"ד, 26)
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שמות כה, י אמתים וחצי שק' ו, א (מט ע"ד, 28)

דברים י, ב אשר שברת שק' ו, א (מט ע"ד, 30)

שמות כה, י אמה וחצי שק' ו, א (מט ע"ד, 33)

דברים י, ב אשר שברת שק' ו, א (מט ע"ד, 34)

יומא עב ע"ב שהש"ר א, יא (יא ע"ד);
תנ"ו ויקהל ז (337)

בדמה"מ ז כיצד עשה שק' ו, א (מט ע"ד, 37)

שמות כה, יא וצפית אותו שק' ו, א (מט ע"ד, 39)

שמות כה, יא תצפנו שק' ו, א (מט ע"ד, 40)

שמות כה, יא וצפית אותו שק' ו, א (מט ע"ד, 41)

שמות כה, יא תצפנו שק' ו, א (מט ע"ד, 42)

סוטה, ח, ג   (כב ע"ד,
10); במ"ר, יד, י (סא

ע"ד, 26); שהש"ר, ה,
יד,א (לא ע"ד, 1);

תנ"ב, תשא, כ
(14:119); תנ"ו, עקב ט

מדר"י, בחדש, ח
(223:9); שם (234:9)

כיצד היו שק' ו, א (מט ע"ד, 42)

דברים ד, יג ויכתבם על שק' ו, א (מט ע"ד, 44)

דברים ד, יג ויגד לכם שק' ו, א (מט ע"ד, 46)

דברים ד, יג ויכתבם על שק' ו, א (מט ע"ד, 48)

סוטה, ח, ג (כב ע"ד,
4); שהש"ר א יא, א (יא
ע"ד, 16); תנ"ו ויקהל ז

שמות לב, טו מזה ומזה שק' ו, א (מט ע"ד, 50)

נזיר, ח ע"ב; בבא
בתרא, קסד ע"ב

סוטה ח, ג (כב ע"ד,
16); נז', א, ב (נא ע"ב

24); שהש"ר, ד, ד, ו
(כה ע"ג, 3);  ה, יד, א

(לא ע"ד, 9); מת"ה,
עח, טו (3:355)

ת' נזיר , א, ב
(124:5); זבים, ד, א

(31:678)

טטרגונה שק' ו, א (מט ע"ד, 50)

סוטה ח, ג (כב ע"ד,
16); במ"ר, יג, טו (נד

ע"ג, 33); שהש"ר,
ה,יד,ב (לא ע"ד,
9);תנ"ו, עקב ט

הש' מדר"י, בחדש, ח
(234:10)

חנניה בן אחי שק' ו, א (מט ע"ד, 50)

שה"ש ה, יד ממולאים בתרשיש שק' ו, א (מט ע"ד, 51)

הש' שק' מט ע"ג (26) אתיא כר' שק' ו, א (מט ע"ד, 55)

דברים לא, כו לקוח את שק' ו, א (מט ע"ד, 55)

שמות כה, כא ונתתה את שק' ו, א (מט ע"ד, 58)

סוטה, כב ע"ד (24);
שהש"ר א, ב, ב (ד ע"ג,

2); קה"ר, א, יב, א(ה
ע"ב, 13)

מדר"י, 139; מדרשב"י,
88; ספ' במדבר, 61

אין מוקדם ומאוחר בתורה שק' ו, א (מט ע"ד, 59)

שמות כה, כא ואל הארון שק' ו, א (מט ע"ד, 59)

שמות כה, כא ונתתה את שק' ו, א (מט ע"ד, 60)
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סוטה ח, ג (כב ע"ד,
27); דב"ר, ג, יב (קז

ע"א, 24); דבר"ל, עקב
יב (13:89); שהש"ר,
ה, יא,ו (לא ע"ב, 36);

תנ"ב שמיני, יא (יד
ע"ב, 27); תנ"ו,

בראשית א ד; יתרו טז;
מ"ת, צ, יב (18:391) ;
הש' במ"ר, יב, ח (מח
ע"ב, 22); פד"כ א, ג

(11:7); תנ"ו, שמיני ח ד

התורה שנתן שק' ו, א (מט ע"ד, 61)

דברים לב, ב מימינו אש שק' ו, א (מט ע"ד, 63)

מ' מדות ב, ו כנגד שלשה שק' ו, ב (מט ע"ד, 64)

מ' מדות א, ד שבעה שערים שק' ו, ב (מט ע"ד, 64)

מ' מדות ב, ג שלשה עשר שק' ו, ב (נ ע"א, 2)

זכריה יד, ח והיה ביום שק' ו, ב (נ ע"א, 3)

יומא עז ע"ב בית קודש שק' ו, ב (נ ע"א, 4)

ת' סוכה ג, ג (10:266) מיכן והילך שק' ו, ב (נ ע"א, 6)

יחזקאל מז, ב והנה מים שק' ו, ב (נ ע"א, 6)

יחזקאל מז, ג כצאת האיש שק' ו, ב (נ ע"א, 7)

יחזקאל מז, ד וימד אלף (1) שק' ו, ב (נ ע"א, 8)

יחזקאל מז, ד וימד אלף (2) שק' ו, ב (נ ע"א, 8)

יחזקאל מז, ה וימד אלף נחל שק' ו, ב (נ ע"א, 9)

ישעיה לג, כא וצי אדיר שק' ו, ב (נ ע"א, 10)

יחזקאל מז, ה כי גאו שק' ו, ב (נ ע"א, 11)

ישעיה כה, יא ופרש ידיו שק' ו, ב (נ ע"א, 12)

זכריה יג, א ביום ההוא שק' ו, ב (נ ע"א, 13)

הש' ת' שק' ג, ט
(27:268)

כתיב ויאמר שק' ו, ב (נ ע"א, 18)

יחזקאל מז, ח ויאמר אלי שק' ו, ב (נ ע"א, 18)

יחזקאל מז, ח וירדו אל שק' ו, ב (נ ע"א, 19)

יחזקאל מז, ח ובאו הימה שק' ו, ב (נ ע"א, 19)

יחזקאל מז, ח אל הימה שק' ו, ב (נ ע"א, 20)

ב"ר ה (35); ב"ר
(228); ב"ר כה (240)

ולמה נקרא שק' ו, ב (נ ע"א, 20)

איוב לח, יא עד פה שק' ו, ב (נ ע"א, 24)

איוב לח, יא ופא ישית שק' ו, ב (נ ע"א, 24)

יחזקאל מז, י למינה תהיה שק' ו, ב (נ ע"א, 26)

יחזקאל מז, ח ונרפאו המים שק' ו, ב (נ ע"א, 28)

יחזקאל מז, יא בצאתיו וגבאיו שק' ו, ב (נ ע"א, 28)
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יחזקאל מז, ח ונרפאו המים שק' ו, ב (נ ע"א, 29)

יחזקאל מז, יא ולא ירפאו שק' ו, ב (נ ע"א, 29)

יחזקאל מז, יב ועל הנחל שק' ו, ב (נ ע"א, 30)

תע' סד ע"א תני אמר שק' ו, ב (נ ע"א, 31)

יחזקאל מז, יב לחדשיו יבכר שק' ו, ב (נ ע"א, 34)

יואל ב, כג ובני ציון שק' ו, ב (נ ע"א, 37)

יחזקאל מז, יב לחדשיו יבכר שק' ו, ב (נ ע"א, 39)

שהש"ר ד, יג (כט ע"א) יחזקאל מז, יב ועלהו לתרופה שק' ו, ב (נ ע"א, 40)

מנ' צח ע"א חד אמר שק' ו, ג (נ ע"א, 41)

ב"ר צד, ט (1185); ו"ר
תלו

את מוצא שק' ו, ג (נ ע"א, 43)

הש' תע' כט ע"א נטל מפתיחות שק' ו, ג (נ ע"א, 46)

ישעיה כב, א משא גיא שק' ו, ג (נ ע"א, 51)

תמיד לא ע"ב מפני שהוא שק' ו, ד (נ ע"א, 54)

יומא כא ע"א זה אחד שק' ו, ד (נ ע"א, 55)

שמ"א כא, ז לשום לחם שק' ו, ד (נ ע"א, 56)

בר' ס ע"א; יב' קכא
ע"ב; חו' מג ע"א;
הש' פס' עד ע"ב

יב' טו ע"ד ת' יב' יד ו (44:53) אין מזכירין שק' ו, ד (נ ע"א, 56)

שמות כה, ל ונתתה על שק' ו, ד (נ ע"א, 58)

מנ' צח ע"ב ת' מנ' יא, ט (4:530) עשרה שולחנות שק' ו, ד (נ ע"א, 59)

דה"ב ד, ח ויעש שולחנות שק' ו, ד (נ ע"א, 60)

שמות כו, לה ואת השולחן שק' ו, ד (נ ע"א, 62)

דה"ב ד, ח חמשה מימין שק' ו, ד (נ ע"א, 62)

מנ' צט ע"א ת' סוטה יג, א
(3:229); ת' מנ' יא, ט

(4:530)

אף על שק' ו, ד (נ ע"א, 63)

מל"א ז, מח את השולחן שק' ו, ד (נ ע"א, 64)

ת' מנ' יא, י (9:530) רבי יוסי שק' ו, ד (נ ע"א, 65)

דה"ב ד, יט את השולחנות שק' ו, ד (נ ע"א, 65)

מנ' צח ע"ב מזרח ומערב שק' ו, ד (נ ע"ב, 1)

יומא לג ע"ב הש' ת' יומא ב, יב
(99:236)

השלחן היה שק' ו, ד (נ ע"ב, 4)

מנ' צח ע"ב משליש הבית שק' ו, ד (נ ע"ב, 6)

מנ' צח ע"ב ת' מנ' יא, י (6:530) עשר מנורות שק' ו, ד (נ ע"ב, 7)

דה"ב ד, ז ויעש את שק' ו, ד (נ ע"ב, 7)

שמות כו, לה ואת המנורה שק' ו, ד (נ ע"ב, 9)
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דה"ב ד, ז חמש מימין שק' ו, ד (נ ע"ב, 9)

מנ' צט ע"א ת' סוטה יג, א
(3:229); ת' מנ' יא, י

(7:530)

אף על שק' ו, ד (נ ע"ב, 10)

דה"ב יג, יא ומנורת הזהב שק' ו, ד (נ ע"ב, 11)

ת' מנ' יא, י (10:530) ר' יוסה שק' ו, ד (נ ע"ב, 12)

דה"ב ד, כ ואת המנורות שק' ו, ד (נ ע"ב, 12)

מנ' כט ע"א דה"ב ד, כא והפרח והנרות שק' ו, ד (נ ע"ב, 13)

מנ' כט ע"א שהש"ר ג, ט-י ג (כב
ע"א, 18); במ"ר, יב, ד

(מו ע"ד, 28)

בדמה"מ,י רב יהודה בשם אסי שק' ו, ד (נ ע"ב, 13)

שמות כה, לט ככר זהב שק' ו, ד (נ ע"ב, 16)

מנ' כט ע"א יומא מא ע"ד מעשה במנורת שק' ו, ד (נ ע"ב, 17)

יומא נה ע"א ת' שק' ג, ג (8:213) אמר רבי שק' ו, ה (נ ע"ב, 19)

ער' לב ע"א ת' שק' ג, ג (7:213) האשה שאמרה שק' ו, ה (נ ע"ב, 21)

יומא נה ע"ב ואין הכהן שק' ו, ה (נ ע"ב, 23)

שבי' לט ע"א; נד' לא
ע"א

רבי יוסה שק' ו, ו (נ ע"ב, 25)

מ' יומא ב, ה שנים בידם שק' ו, ו (נ ע"ב, 28)

מנ' קו ע"ב לרבות את שק' ו, ו (נ ע"ב, 28)

זב' סב ע"ב עוביין באמה שק' ו, ו (נ ע"ב, 29)

זב' סב ע"א לפי שלא שק' ו, ו (נ ע"ב, 30)

מנ' קו ע"ב ספ' י ע"ב; ספ' קד ע"ב נאמר כאן שק' ו, ו (נ ע"ב, 33)

ויקרא ב, ב אזכרה (1) שק' ו, ו (נ ע"ב, 33)

ויקרא כד, ז אזכרה (2) שק' ו, ו (נ ע"ב, 33)

ויקרא ב, ב מלא קמץ שק' ו, ו (נ ע"ב, 33)

הש' ספ' קד ע"ב שני קמצי' שק' ו, ו (נ ע"ב, 34)

מנ' קז ע"א והוא שהזכיר שק' ו, ו (נ ע"ב, 38)

מנ' קז ע"ב חזקיה אמר שק' ו, ו (נ ע"ב, 39)

ת' שק' ג, ז (20:214) כנגד שש שק' ו, ו (נ ע"ב, 41)

כת' קו ע"ב דה"ב כד, יד וככלותם הביאו שק' ו, ו (נ ע"ב, 43)

דה"ב כד, ח ויאמר המלך שק' ו, ו (נ ע"ב, 45)

מל"ב יב, יד אך לא שק' ו, ו (נ ע"ב, 46)

הש' ער' כג ע"ד (60);
שק' מו ע"ד (24); שק'
מז ע"א (1); שק' נ ע"ד
(8); נזיר נג ע"ב (50)

אמר רבי שק' ז, א (נ ע"ג, 20)

שק' מח ע"ב (13) וקשיא ויש שק' ז, א (נ ע"ג, 23)
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שק' מח ע"ב (15); שק'
נ ע"ד (5)

תניי בית שק' ז, א (נ ע"ג, 23)

שק' נ ע"ד (49) האשה הזאת שק' ז, א (נ ע"ג, 24)

מ' שק' ז, א הולכין אחר שק' ז, א (נ ע"ג, 26)

פס' לד ע"א הסיע דעת שק' ז, ג (נ ע"ג, 30)

מ' שק' ז, ג תעובר צורתו שק' ז, ג (נ ע"ג, 31)

מ' שק' ז, ד איברים נבילות שק' ז, ד (נ ע"ג, 34)

ת' שק' ג, י (27:215) אם היו שק' ז, ה (נ ע"ג, 36)

פס' ט ע"ב ת' דמאי ד, ט (19:79) תשע חנויות שק' ז, ה (נ ע"ג, 37)

הש' כת' כה ע"ד ולנמצאת הולכין שק' ז, ה (נ ע"ג, 38)

הש' חו' צד ע"ב חד בר שק' ז, ה (נ ע"ג, 43)

ע"ז מא ע"ד רב נחת שק' ז, ה (נ ע"ג, 46)

ע"ז מא ע"ד חד בר שק' ז, ה (נ ע"ג, 49)

הש' תע' סד ע"א (45) בכנישתא דבולי שק' ז, ה (נ ע"ג, 53)

ב"מ כד ע"ב גדי צלי שק' ז, ה (נ ע"ג, 54)

ב"מ כד ע"א ב"ק ז ע"ב ת' ב"מ ב, ב (18:373) המציל מיד שק' ז, ה (נ ע"ג, 55)

ב"מ כד ע"א ת' ב"מ ב, ב (18:373) המציל מיד שק' ז, ה (נ ע"ג, 60)

קד' נה ע"א רבי הושעיה שק' ז, ו (נ ע"ד, 1)

קד' נה ע"ב רבי יוחנן שק' ז, ו (נ ע"ד, 2)

שק' מח ע"ב (15); שק'
נ ע"ג (23)

תניי בית שק' ז, ו (נ ע"ד, 5)

הש' ער' כג ע"ד (60);
שק' מו ע"ד (24); שק'
מז ע"א (1); שק' נ ע"ג
(20); נזיר נג ע"ב (50)

אמר רבי שק' ז, ז (נ ע"ד, 8)

הש' מ' מנ' ד, ה עשירית האיפה שק' ז, ז (נ ע"ד, 11)

מ' מנ' ד, ה מקריב מחצה שק' ז, ז (נ ע"ד, 13)

מ' מנ' ד, ה נמצאו שני שק' ז, ז (נ ע"ד, 14)

ת' מנ' ז, יא (18:522) מחצה זה שק' ז, ז (נ ע"ד, 15)

ת' שק' ג, כה (70:218) כשהכהן מתקרב שק' ז, ז (נ ע"ד, 16)

מנ' עח ע"א בו ביום שק' ז, ז (נ ע"ד, 19)

ויקרא ו, יד תופיני שק' ז, ז (נ ע"ד, 20)

מ' תמיד א, ג העמידו עושה שק' ז, ז (נ ע"ד, 21)

ויקרא ו, יד תופיני שק' ז, ז (נ ע"ד, 22)

מנ' נ ע"ב רבי יסא שק' ז, ז (נ ע"ד, 22)

ויקרא ו, יד תופיני שק' ז, ז (נ ע"ד, 24)

מנ' נא ע"ב ספ' לב ע"א מניין לכהן שק' ז, ז (נ ע"ד, 28)
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ויקרא ו, טו מבניו יעשה שק' ז, ז (נ ע"ד, 29)

ויקרא ו, טו אותה שק' ז, ז (נ ע"ד, 30)

ויקרא ו, טו חוק עולם שק' ז, ז (נ ע"ד, 31)

ויקרא ו, טו כליל תקטר שק' ז, ז (נ ע"ד, 32)

מנ' נא ע"ב מחלפא שיטתיה שק' ז, ז (נ ע"ד, 32)

מנ' נב ע"א רבי יוחנן שק' ז, ז (נ ע"ד, 36)

הש' מנ' נב ע"א הש' ת' מנ' ז, יד
(30:522)

שני קמצין שק' ז, ז (נ ע"ד, 40)

הש' במדבר כח, ז מתמיד שק' ז, ז (נ ע"ד, 44)

מנ' נא ע"ב ס"ב קכד (159) במדבר יט, ט חטאת שק' ז, ח (נ ע"ד, 47)

שק' נ ע"ג (24) האשה הזאת שק' ז, ח (נ ע"ד, 49)

הש' פס' יט ע"ב שק' נא ע"א (42) הש' ת' עד' ג, ב
(19:459)

רבי אבין שק' ח, א (נא ע"א, 23)

מנ' קג ע"ב ערודות היו שק' ח, א (נא ע"א, 24)

מנ' קג ע"ב שבת יא ע"א; שק' מז
ע"ג (16)

רבי סימון שק' ח, א (נא ע"א, 27)

שבת ח, א (יא ע"א,
60); שק' ג, ב (מז ע"ג,

22); אס"ר פת', א (א
ע"א, 1); הש' אגדת

אסתר, כא ע"א;  מדרש
פנ"א, נו"ב, א (25:55)

דברים כח, סו והיו חייך שק' ח, א (נא ע"א, 33)

הש' ק"ר ב, טו, ד,
(___)

לוקח לו חטים לשנה שק' ח, א (נא ע"א, 34)

דברים כח, סו ופחדת לילה שק' ח, א (נא ע"א, 34)

שבת ח, א (יא ע"א,
61); שק' ג, ב (מז ע"ג,

23); ב"ר, צא
(1:1122); ב"ר (ו), צא,

ו (קסט ע"ד, 14);
אדר"נ, נו"א, ל (90:

זה הלוקח מן הסדקי שק' ח, א (נא ע"א, 34)

דברים כח, סו ולא תאמין שק' ח, א (נא ע"א, 35)

מ' עד' ח, א העיד רבי שק' ח, א (נא ע"א, 36)

מ' מכ' ו, ו דם השרץ שק' ח, א (נא ע"א, 37)

פס' יט ע"ב הש' שק' נא ע"א (46) לא כן שק' ח, א (נא ע"א, 41)

שק' נא ע"א (23) הש' ת' עד' ג, ב
(19:459)

ר' אבין שק' ח, א (נא ע"א, 42)

פס' יט ע"ב הש' שק' נא ע"א (41) לא כן שק' ח, ב (נא ע"א, 46)

יומא עא ע"ב אילו אמר שק' ח, ד (נא ע"ב, 3)

יומא עב ע"ב הש' ת' שק' ג, יד
(40:216)

כתוב אחד שק' ח, ד (נא ע"ב, 8)

שמות כו, לו מעשה רוקם שק' ח, ד (נא ע"ב, 8)

שמות כו, לא מעשה חושב שק' ח, ד (נא ע"ב, 9)
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מנ' צ ע"ב; תמיד כט
ע"א

ר' יצחק שק' ח, ד (נא ע"ב, 12)

מ' תמיד ב, ב פעמים עליו שק' ח, ד (נא ע"ב, 13)

מע"ש נד ע"ב; פס' כז
ע"ד

בר קפרא שק' ח, ה (נא ע"ב, 14)

מ' שק' ח, ו דב"ש אומרין שק' ח, ה (נא ע"ב, 16)

מ' שק' ח, ו דב"ה אמ' שק' ח, ה (נא ע"ב, 18)

מ' שק' ח, ו דב"ש אמרין שק' ח, ה (נא ע"ב, 21)

מ' שק' ח, ז דרבי עקיבה שק' ח, ה (נא ע"ב, 23)

מ' שק' ח, ו דבית הלל שק' ח, ה (נא ע"ב, 24)

הש' ספ' סח ע"ב; ס"ב
א (14:3)

דרבי שמעון שק' ח, ה (נא ע"ב, 26)

ת' שק' ג, יט (56:217) אי זהו שק' ח, ו (נא ע"ב, 27)

סוכה נה ע"ד מוספי שבת שק' ח, ו (נא ע"ב, 28)

סוכה נד ע"ב שירו של שק' ח, ו (נא ע"ב, 30)

מ' זב' י, א כל התדיר שק' ח, ו (נא ע"ב, 34)

כר' ט ע"א ת' שק' ג, כב (62:218) הגר בזמן שק' ח, ו (נא ע"ב, 36)

יומא סו ע"א אין מקדישין שק' ח, ו (נא ע"ב, 37)

שק' נא ע"ב (36) דאמ' ר"ש שק' ח, ו (נא ע"ב, 40)
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