
שביעית

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
שמות לד, כא; הש'

שמות כג, יב
ששת ימי' שבי' א, א (לג ע"א, 39)

שמות לד, כא בחריש ובקציר שבי' א, א (לג ע"א, 40)

שמות כ, ח ששת ימים שבי' א, א (לג ע"א, 41)

ויקרא כה, ג שש שנים שבי' א, א (לג ע"א, 42)

הש' כל' לא ע"ב; שבי' לד
ע"ג (8); שבי' לד ע"ד

(20)

באיסור שני שבי' א, א (לג ע"א, 44)

ר"ה ח ע"ב; מ"ק
ג ע"ב; מכות ח

ע"ב

שבי' לג ע"א (57) הש' מ' שבי' א, ה שמות לד, כא בחריש ובקצי' שבי' א, א (לג ע"א, 44)

שבי' לג ע"ב (43) חורשין עד שבי' א, א (לג ע"א, 47)

שבת ג ע"ד ר' קרוספי שבי' א, א (לג ע"א, 47)

מ"ק ג ע"ב ת' שבי' א, א (5:165) רבן גמליאל שבי' א, א (לג ע"א, 47)

מג' ב ע"א; גטין
לו ע"א

ע"ז מא ע"ד מ' עד' א, ה אין בית שבי' א, א (לג ע"א, 48)

הש' שבי' לג ע"ב (50) שאם בקשו שבי' א, א (לג ע"א, 50)

מ' עד' א, ו שאם יאמר שבי' א, א (לג ע"א, 54)

שבי' לג ע"א (44) הש' מ' שבי' א, ה שמות לד, כא בחריש ובקציר שבי' א, א (לג ע"א, 57)

שמות כ, ח ששת ימים שבי' א, א (לג ע"א, 60)

מ"ק ד ע"א מה ערב שבי' א, א (לג ע"א, 61)

מ' שבי' א, ג אחד אילן שבי' א, א (לג ע"א, 63)

הש' מ' עד' א, ו מקולי בית שבי' א, א (לג ע"ב, 2)

ב"ב פב ע"א ב"ב טו ע"א רב יהודה שבי' א, ב (לג ע"ב, 4)

הש' מ' ב"ב ה, ד; ת' ב"ב
ד, ט (34:142)

הקונה שלשה שבי' א, ב (לג ע"ב, 5)

הש' ת' ב"ב ד, יא
(36:142)

רחוקים שבי' א, ב (לג ע"ב, 6)

ב"ב פג ע"ב הש' ער' כב ע"ג (59) בעשויין צוב' שבי' א, ב (לג ע"ב, 7)

שבי' לג ע"ג (1) בעשויה שורה שבי' א, ב (לג ע"ב, 8)

מ' שבי' א, ה כדי שיהיה שבי' א, ב (לג ע"ב, 10)

מ' ב"ב ב, יא מרחיקין מן שבי' א, ב (לג ע"ב, 19)

ת' ב"ב א, יב (11:399) בין מלמעלן שבי' א, ב (לג ע"ב, 19)

ב"ב כה ע"ב אילן מלמעלן שבי' א, ב (לג ע"ב, 21)

ת' ב"ב א, יב (11:399) רבי שמעון שבי' א, ב (לג ע"ב, 25)

מ' שבי' א, ג תאינים שבי' א, ג (לג ע"ב, 26)
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ער' ג ע"ב; ב"ב
לז ע"ב; ב"ב פג
ע"א; ב"ב קב

ע"ב

נזיר נז ע"ד מ' כל' ה, ב כרם שהוא שבי' א, ד (לג ע"ב, 34)

שמות לד, כא בחריש ובקציר שבי' א, ד (לג ע"ב, 36)

מ' שבי' א, ב אין חורשין שבי' א, ד (לג ע"ב, 37)

שק' מז ע"ד דרבי ישמעאל שבי' א, ה (לג ע"ב, 39)

ת' שבי' א, א (7:165) אילנות של שבי' א, ו (לג ע"ב, 40)

שבי' לג ע"א (47) וחורשין כל שבי' א, ו (לג ע"ב, 41)

הש' שבי' לג ע"א (51) שאם בקשו שבי' א, ו (לג ע"ב, 50)

סוכה נד ע"ב רבי זעירא שבי' א, ז (לג ע"ב, 44)

סוכה לד ע"א;
סוכה מד ע"א;
תע' ג ע"א; מ"ק
ג ע"ב; זב' קי

ע"ב

ת' סוכה ג, א (4:266) ערבה שבי' א, ז (לג ע"ב, 44)

ויקרא כג, מ וערבי נחל שבי' א, ז (לג ע"ב, 45)

שבת קג ע"ב;
תע' ב ע"ב

ר"ה נז ע"ב; פד"כ 432;
פס"ר נספח (רב ע"ב)

בשיני ונסכיהם שבי' א, ז (לג ע"ב, 48)

במדבר כט, יט ונסכיהם שבי' א, ז (לג ע"ב, 48)

במדבר כט, לא ונסכיה שבי' א, ז (לג ע"ב, 48)

במדבר כט, לג כמשפטם שבי' א, ז (לג ע"ב, 48)

הש' ערלה סג ע"ב בשעה שניתנה שבי' א, ז (לג ע"ב, 50)

מ"ק ג ע"ב הש' שבי' לג ע"א (50) שאם בקשו שבי' א, ז (לג ע"ב, 50)

סוכה מד ע"א מיסוד הנביאים שבי' א, ז (לג ע"ב, 52)

שבת ג ע"ד רבי יוסי שבי' א, ז (לג ע"ב, 52)

פאה טו ע"ב; שבת ג ע"ד;
סוכה נד ע"ב; כת' לב

ע"ג; ב"ר א, יד (12); ב"ר
כב (206); ב"ר נג (774)

ואתיא כיי שבי' א, ז (לג ע"ב, 55)

דברים לב, מז כי לא שבי' א, ז (לג ע"ב, 55)

דברים לב, מז כי היא שבי' א, ז (לג ע"ב, 56)

סוכה נד ע"ב; ע"ז מג ע"ד רבי יוחנן שבי' א, ז (לג ע"ב, 57)

ת' שבי' א, ב (10:165) נטיעה מעין שבי' א, ז (לג ע"ב, 59)

ת' שבי' א, ב (8:165) נטיעה שהיא שבי' א, ז (לג ע"ב, 59)

ת' שבי' א, ב (11:166) שדה קנים שבי' א, ז (לג ע"ב, 63)

שבי' לג ע"ב (8) בעשויין שורה שבי' א, ז (לג ע"ג, 1)

ת' שבי' א, ג (11:166) שלשה קישואין שבי' א, ח (לג ע"ג, 5)

מ' שבי' א, ח רבן שמעון שבי' א, ח (לג ע"ג, 6)

ערלה סא ע"א ת' שבי' א, ג (15:166) רבי יהושע אומר שבי' א, ט (לג ע"ג, 11)
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מ' שבי' א, ט רבי שמעון שבי' א, ט (לג ע"ג, 13)

כל' ל ע"ב דאמר רבי שבי' א, ט (לג ע"ג, 14)

הש' שבי' לה ע"ב (55);
מע' נ ע"ג (31); גט' מט

ע"א (10)

וכן אתינן שבי' ב, א (לג ע"ג, 57)

מ' שבי' ב, א עד אימתי שבי' ב, א (לג ע"ג, 61)

ת' שבי' א, ד (18:166) כל זמן שבי' ב, ב (לג ע"ד, 6)

מ' שבי' ב, ב מזבלין ומעדרין שבי' ב, ב (לג ע"ד, 8)

ת' שבי' א, יב (38:168) חורשין בית שבי' ב, ב (לג ע"ד, 9)

ת' שבי' א, ו (23:167) מכוונין שבי' ב, ב (לג ע"ד, 13)

ת' שבי' א, יא (37:168) מצדדין שבי' ב, ב (לג ע"ד, 13)

ת' שבי' א, ז (25:167) מוותרין ומשמטין שבי' ב, ב (לג ע"ד, 14)

ת' שבי' א, ז (25:167) מקום שנהגו שבי' ב, ב (לג ע"ד, 15)

הש' ת' שבי' א, יא
(37:168)

נוטל את שבי' ב, ב (לג ע"ד, 18)

מ' שבי' ב, י ממרסין את שבי' ב, ב (לג ע"ד, 20)

שבי' לה ע"א (29) מ' שבי' ג, ז המסקל את שבי' ב, ג (לג ע"ד, 22)

מ' שבי' ב, ג מסקלין עד שבי' ב, ג (לג ע"ד, 25)

ע"ז נ ע"ב מזהמין מתלעין שבי' ב, ד (לג ע"ד, 32)

ת' שבי' א, יא (37:168) נוטל הוא שבי' ב, ד (לג ע"ד, 33)

מ' שבי' ד, ה המבקע בזית שבי' ב, ד (לג ע"ד, 35)

ת' שבי' א, ה (20:166) רבי יוסי שבי' ב, ד (לג ע"ד, 38)

מ' שבי' א, ה סכין את שבי' ב, ה (לג ע"ד, 44)

ת' שבי' ואילו הן שבי' ב, ה (לג ע"ד, 44)

מע"ש נב ע"ג לא עקר שבי' ב, ו (לג ע"ד, 50)

הש' שבת ה ע"א נצא לחוץ שבי' ב, ו (לג ע"ד, 52)

גט' מד ע"א;
מ"ק יג ע"א; בכ'

לד ע"ב

נטעו ומת שבי' ב, ו (לג ע"ד, 52)

הש' שבי' לה ע"ב (2) נטעו ומת שבי' ב, ו (לג ע"ד, 54)

גט' נג ע"ב תר' מא ע"ג (59); שבת
ה ע"א

כמאן דאמר שבי' ב, ו (לג ע"ד, 56)

ר"ה ט ע"ב ערלה סא ע"א; ר"ה נז
ע"א; שמ' ז, כה

ת' שבי' ב, ג (7:169); ת'
ר"ה א, ח (24:306)

הנוטע המבריך שבי' ב, ו (לג ע"ד, 57)

ספ' קדושים צ ע"א ומה טעם שבי' ב, ו (לג ע"ד, 60)

ויקרא יט, כד ובשנה שבי' ב, ו (לג ע"ד, 60)

ויקרא יט, כג שלש שנים שבי' ב, ו (לג ע"ד, 61)
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ר"ה יב ע"ב;
ר"ה יג ע"ב

הש' מ' מע' א, ג; ת' שבי'
ב, יג (46:172)

בפירות הילכו שבי' ב, ז (לד ע"א, 3)

דברים טז, יג מגרנך ומיקבך שבי' ב, ז (לד ע"א, 5)

מע' מט ע"א (5); חלה נז
ע"ד

הש' ת' תר' ב, יד
(59:115)

אמר רבי שבי' ב, ז (לד ע"א, 6)

דברים יד, כב עשר תעשר שבי' ב, ז (לד ע"א, 6)

ת' תר' ב, יד (60:115) דבר שהוא שבי' ב, ז (לד ע"א, 7)

שבי' לה ע"ד (37) מעתה שליש שבי' ב, ז (לד ע"א, 8)

ר"ה יג ע"ב; מנ'
ל ע"ב

שבי' לד ע"א (16, 20,
(40

הש' ת' שבי' ב, ה
(17:170)

צובר את שבי' ב, ז (לד ע"א, 11)

דברים יד, כב עשר תעשר שבי' ב, ז (לד ע"א, 13)

ר"ה יג ע"ב; מנ'
ל ע"ב

שבי' לד ע"א (11, 20,
(40

הש' ת' שבי' ב, ה
(17:170)

צובר גורנו שבי' ב, ז (לד ע"א, 16)

ספ' בהר קה ע"ג ויקרא כה, ג שש שנים שבי' ב, ז (לד ע"א, 17)

ר"ה יג ע"ב; מנ'
ל ע"ב

שבי' לד ע"א (11, 16,
(40

הש' ת' שבי' ב, ה
(17:170)

צובר גורנו שבי' ב, ז (לד ע"א, 20)

ר"ה יד ע"א דברים טז, יג מגרנך ומיקבך שבי' ב, ז (לד ע"א, 22)

שבי' לד ע"א (30) פול המצרי שבי' ב, ז (לד ע"א, 24)

הש' נדה מט ע"א וקסמה בידיה שבי' ב, ז (לד ע"א, 25)

ר"ה יג ע"ב; מנ'
ל ע"ב

רבי בא שבי' ב, ח (לד ע"א, 27)

הש' ת' שבי' ב, ה
(20:170)

שש מידות שבי' ב, ח (לד ע"א, 29)

דמאי כא ע"ד זרעו לזרע שבי' ב, ח (לד ע"א, 34)

שבי' לד ע"א (24); מע'
נא ע"ב

זרעו לירק שבי' ב, ח (לד ע"א, 35)

הש' ת' שבי' ב, ד
(13:170)

מנע ממנו שבי' ב, ח (לד ע"א, 36)

ת' שבי' ב, ו (26:171) ועשה כולו שבי' ב, ח (לד ע"א, 38)

ר"ה יג ע"ב; מנ'
ל ע"ב

שבי' לד ע"א (11, 16,
(20

הש' ת' שבי' ב, ה
(17:170)

צובר גורנו שבי' ב, ח (לד ע"א, 40)

נד' מ ע"ב רבי יונה שבי' ב, י (לד ע"ב, 2)

מ"ק ו ע"א מ' מ"ק א, ג מושכין את שבי' ב, י (לד ע"ב, 6)

מ"ק פ ע"ג רבי מנא שבי' ב, י (לד ע"ב, 7)

מ"ק פ ע"א מה בין שבי' ב, י (לד ע"ב, 15)

מע"ש נו ע"ב והורי על שבי' ג, א (לד ע"ג, 4)

הש' כל' לא ע"ב; שבי' לג
ע"א (44); שבי' לד ע"ד

(20)

הש' ת' שבי' א, א
(5:165)

באיסור שני שבי' ג, א (לד ע"ג, 8)

ת' שבי' א, ד (17:166) מוכרין ומוציאין שבי' ג, א (לד ע"ג, 9)

שבי' לד ע"ג (21) בפוחת מן שבי' ג, א (לד ע"ג, 15)
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ת' שבי' ב, יד (54:173) אין מוסיפין שבי' ג, א (לד ע"ג, 17)

מ' שבי' ג, א מוסיפין על שבי' ג, א (לד ע"ג, 18)

שבי' לד ע"ג (15) בפוחת מן שבי' ג, ב (לד ע"ג, 21)

ת' שבי' ב, יד (56:173) ובלבד שלא שבי' ג, ב (לד ע"ג, 22)

מ"ק פ ע"ב פתר לה שבי' ג, ב (לד ע"ג, 24)

שבי' לד ע"ג (30); שבי'
לד ע"ג (39)

שמא לא שבי' ג, ב (לד ע"ג, 26)

שבי' לד ע"ג (26); שבי'
לד ע"ג (39)

שמא לא שבי' ג, ב (לד ע"ג, 30)

מ' מ"ק א, א רבי לעזר שבי' ג, ב (לד ע"ג, 34)

מ"ק ד ע"ב שבת י ע"א אמר רבי שבי' ג, ב (לד ע"ג, 35)

שבי' לד ע"ג (26); שבי'
לד ע"ג (30)

שמא לא שבי' ג, ב (לד ע"ג, 39)

מ"ק יג ע"א; גט'
מד ע"ב; בכ' לד

ע"ב

מ' שבי' ד, יב שדה שנתקווצה שבי' ג, ג (לד ע"ג, 44)

ת' שבי' ג, י (21:176) ניטייבה או שבי' ג, ג (לד ע"ג, 44)

ת' שבי' ב, יט (69:174);
הש' ת' כל' ד, ג (4:217)

בכל עושין שבי' ג, ג (לד ע"ג, 46)

ת' שבי' ב, יח (69:174) אותו המקום שבי' ג, ג (לד ע"ג, 48)

ת' שבי' ב, טו (60:173) רבי שמעון שבי' ג, ג (לד ע"ג, 49)

מ"ק יב ע"א ת' שבי' ב, כ (72:174) אין מדיירין שבי' ג, ג (לד ע"ג, 50)

ת' שבי' ב, כ (75:174) רבן שמעון שבי' ג, ג (לד ע"ג, 54)

שבת פב ע"א ההן דאזל שבי' ג, ד (לד ע"ג, 58)

מ' אה' יד, א הזיז מביא שבי' ג, ה (לד ע"ג, 64)

מ' אה' יד, א ובמה אמרו שבי' ג, ה (לד ע"ד, 2)

מ' שבי' ג, ה שיעור גדר שבי' ג, ה (לד ע"ד, 6)

ת' שבי' ג, א (2:175) אמר ר' שבי' ג, ו (לד ע"ד, 11)

ת' שבי' ג, ב (4:175) אמר רבן שבי' ג, ו (לד ע"ד, 12)

הש' כל' לא ע"ב; שבי' לג
ע"א (44); שבי' לד ע"ג

(8)

הש' ת' שבי' א, א
(5:165)

באיסור שני שבי' ג, ח (לד ע"ד, 20)

ת' שבי' ג, ד (8:175) רבי יודה שבי' ג, ח (לד ע"ד, 21)

מ' שבי' ג, ח אבל כונה שבי' ג, ח (לד ע"ד, 24)

יחזקאל יג, י והוא בונה שבי' ג, ח (לד ע"ד, 29)

מ"ק פ ע"ג בפרצה שהיא שבי' ג, י (לד ע"ד, 33)

תהלים נ, כג ושם דרך שבי' ג, י (לד ע"ד, 37)

ו"ר קעו; תנ"ו תצוה ח דאמר רבי שבי' ג, י (לד ע"ד, 38)
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דה"א ח, לג ונר הוליד שבי' ג, י (לד ע"ד, 39)

שמ"א ט, א קיש בן שבי' ג, י (לד ע"ד, 40)

הש' שבי' לה ע"א (31) בראשונה היו שבי' ד, א (לה ע"א, 20)

ת' שבי' ג, ח (18:176) התקינו שיהו שבי' ד, א (לה ע"א, 24)

סוטה כד ע"ב אמר רבי שבי' ד, א (לה ע"א, 25)

מ' שבי' ג, ז המסקל שדהו שבי' ד, א (לה ע"א, 29)

מ' שבי' ד, ד אי זהו שבי' ד, א (לה ע"א, 30)

הש' שבי' לה ע"א (20) מלקט אדם שבי' ד, א (לה ע"א, 31)

הש' ת' שבי' ג, ט
(20:176)

אף באבנים שבי' ד, א (לה ע"א, 33)

איכ"ר 68 ת' שבי' ג, ח (18:176) הלב יודע שבי' ד, א (לה ע"א, 33)

סנ' כו ע"א חמא חד שבי' ד, א (לה ע"א, 34)

איכ"ר 68 ת' שבי' ג, ח (18:176) הלב יודע שבי' ד, א (לה ע"א, 35)

שבי' לז ע"ג; סנ' כא ע"ב א"ר יוסי שבי' ד, ב (לה ע"א, 38)

שבי' לה ע"א (51) לא כן שבי' ד, ב (לה ע"א, 42)

סנ' עד ע"א;
הש' קד' מ ע"ב

נמנו בעליית שבי' ד, ב (לה ע"א, 42)

סנ' עד ע"א; ע"ז
כז ע"ב; כת' יט

ע"א

ת' שבת טו, טז (85:75) על כל שבי' ד, ב (לה ע"א, 43)

בר' כא ע"ב; מג'
כג ע"ב

הש' בר' יא ע"ג; מג' עה
ע"ב

כמה הן שבי' ד, ב (לה ע"א, 48)

ויקרא כב, לב ונקדשתי בתוך שבי' ד, ב (לה ע"א, 48)

ביצה ס ע"ג הורון מפי שבי' ד, ב (לה ע"א, 50)

שבי' לה ע"א (42) לא כן שבי' ד, ב (לה ע"א, 51)

ויקרא כב, לב ונקדשתי בתוך שבי' ד, ב (לה ע"א, 57)

ויקרא כב, לב ונקדשתי בתוך שבי' ד, ב (לה ע"א, 59)

מל"ב ה, יח לדבר הזה שבי' ד, ב (לה ע"א, 60)

מ"ק יג ע"א; גט'
מד ע"ב; בכ' לד

ע"ב

הש' שבי' לג ע"ד (54) טייבה ומת שבי' ד, ב (לה ע"ב, 2)

הש' שבי' לג ע"ד (53) ת' שבי' ג, יב (26:177) עבר וזרעה שבי' ד, ב (לה ע"ב, 4)

סנ' כא ע"ב טיוב בזמן שבי' ד, ב (לה ע"ב, 5)

תר' מח ע"ג; שבת ד ע"ג ת' תר' י, ט (31:162) בת ישראל שבי' ד, ב (לה ע"ב, 9)

הש' שבת ח ע"א ולא עמד שבי' ד, ב (לה ע"ב, 11)

כת' לג ע"א; סנ' כא ע"ב מאימתי אדם שבי' ד, ב (לה ע"ב, 12)

הש' נד' סב ע"א רבי טרפון שבי' ד, ב (לה ע"ב, 15)
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הש' בר' א, ו (ג ע"ב,

49); סנ' יא, ד (ל ע"א,
58); ע"ז ב, ח (מא ע"ג,
40); הש'; שהש"ר א, ב

(ה ע"ד)

הש' מ' בר' א, ג ובקרית שמע שבי' ד, ב (לה ע"ב, 20)

שבי' לו ע"א (49); גט' מז
ע"ג; ע"ז מד ע"ב

רבי חייה שבי' ד, ג (לה ע"ב, 23)

מ' שבי' ד, ג שואלין בשלומן שבי' ד, ג (לה ע"ב, 25)

מת"ה קכט, ב (514) דלמא ר' שבי' ד, ג (לה ע"ב, 26)

תהלים קכט, ח ולא אמרו שבי' ד, ג (לה ע"ב, 28)

תהלים קכט, ח ולא אמרו שבי' ד, ג (לה ע"ב, 29)

תהלים קכט, ח ברכת ה' שבי' ד, ג (לה ע"ב, 30)

תהלים קכט, ח ברכנו אתכם שבי' ד, ג (לה ע"ב, 31)

הש' פאה טו ע"ב; ו"ר
תשסט

פיסים וזימיות שבי' ד, ג (לה ע"ב, 33)

מ' שבי' ד, ד המחליק שבי' ד, ד (לה ע"ב, 36)

הש' שבת י ע"א; ע"ז מא
ע"ד

ת' שבי' ג, יט (43:178) אין מציתין שבי' ד, ד (לה ע"ב, 38)

הש' שבת י ע"א מבדין בחדשים שבי' ד, ד (לה ע"ב, 41)

ת' שבי' א, יב (40:168) אין בודקין שבי' ד, ד (לה ע"ב, 42)

ת' שבי' א, ט (33:167) אין תולין שבי' ד, ד (לה ע"ב, 44)

שבת סז ע"א;
חו' עז ע"ב

מע"ש נה ע"ד ת' שבי' א, י (35:168);
ת' שבת ז, טו (26:27)

אילן שהוא שבי' ד, ד (לה ע"ב, 46)

הש' פס' נו ע"א ת' שבי' א, ט (33:167);
הש' מ' פס' ד, ח

אין מרכיבין שבי' ד, ד (לה ע"ב, 48)

ת' שבי' ג, יט (41:178) הקוצץ בקנים שבי' ד, ה (לה ע"ב, 50)

ת' שבי' ג, יד (30:177) הקוצץ בקורות שבי' ד, ה (לה ע"ב, 51)

מ' שבי' ד, ד כבית הלל שבי' ד, ה (לה ע"ב, 54)

הש' שבי' לג ע"ג (57);
מע' נ ע"ג (31); גט' מט

ע"א (10)

וכן אתינן שבי' ד, ה (לה ע"ב, 55)

מע' מח ע"ד מהו ביחילו שבי' ד, ו (לה ע"ב, 56)

זכריה יא, ח וגם נפשם שבי' ד, ו (לה ע"ב, 56)

ויקרא כה, ז ולבהמתך ולחיה שבי' ד, ו (לה ע"ב, 57)

ויקרא כה, יב מן השדה שבי' ד, ו (לה ע"ב, 59)

הש' מ' שבי' ח, א יהא אסור שבי' ד, ו (לה ע"ב, 61)

מ' עוק' ג, ו הפגין והבוסר שבי' ד, ו (לה ע"ב, 62)

מ' שבי' ד, ו הפגין משיזריחו שבי' ד, ו (לה ע"ג, 2)

ער' כח ע"ב מ' עוק' ג, ז הקור כעץ שבי' ד, ו (לה ע"ג, 4)

ת' שבי' ג, כא (49:179);
הש' ספ' קו ע"ג

הפגין של שבי' ד, ו (לה ע"ג, 8)
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הש' ספ' קו ע"ג שהן עושין שבי' ד, ט (לה ע"ג, 14)

ויקרא כה, יב כי יובל שבי' ד, ט (לה ע"ג, 14)

כת' קיב ע"א מנשק לכיפתא שבי' ד, ט (לה ע"ג, 15)

תהלים קב, טו כי רצו שבי' ד, ט (לה ע"ג, 18)

שבי' לה ע"ד (29); מע'
מח ע"ד

רבי חיננא שבי' ד, י (לה ע"ג, 19)

הש' מ' שבי' ד, ח; מ'
גטין ג, ח

משיזחלו מים שבי' ד, י (לה ע"ג, 20)

איוב לו, כז כי יגרע שבי' ד, י (לה ע"ג, 21)

דברים כח, מ כי ישל שבי' ד, י (לה ע"ג, 23)

יואל ב, כב כי עץ שבי' ד, י (לה ע"ג, 24)

יואל ב, כב ותאינה וגפן שבי' ד, י (לה ע"ג, 25)

ו"ר רכא אמר רבי שבי' ד, י (לה ע"ג, 26)

בר' סד ע"א;
מ"ק כט ע"א

הש' מת"ה, מזמור פד, ד
(10:371); שהש"ר, ו, ג,

ו (לג ע"ג, 13)

רבי יונה שבי' ד, י (לה ע"ג, 29)

תהלים פד, ח ילכו מחיל שבי' ד, י (לה ע"ג, 29)

סנ' קי ע"ב בר' יג ע"ב רבנין דקיסרין שבי' ד, י (לה ע"ג, 30)

ר"ר ג, א (32:82) קטני גוים שבי' ד, י (לה ע"ג, 30)

ירמיה נא, לט וישנו שנת שבי' ד, י (לה ע"ג, 31)

סנ' קי ע"ב מאימתי קטני שבי' ד, י (לה ע"ג, 31)

תהלים כב, לב יבואו ויגידו שבי' ד, י (לה ע"ג, 33)

תהלים כב, לא זרע יעבדנו שבי' ד, י (לה ע"ג, 34)

שבת קיט ע"ב משהוא יודע שבי' ד, י (לה ע"ג, 34)

ישעיה כו, ב פתחו שערים שבי' ד, י (לה ע"ג, 35)

תהלים פח, טז נשאתי אימיך שבי' ד, י (לה ע"ג, 36)

תהלים פז, ה ולציון יאמר שבי' ד, י (לה ע"ג, 37)

ישעיה מט, ו ונצורי ישראל שבי' ד, י (לה ע"ג, 38)

ר"ה טו ע"ב ת' שבי' ד, כ (62:184) רבן שמעון שבי' ה, א (לה ע"ד, 15)

מ' שבי' ה, א בנות שוח שבי' ה, א (לה ע"ד, 20)

שבי' לה ע"ג (19); מע'
מח ע"ד

רבי חיננא שבי' ה, א (לה ע"ד, 29)

שבי' לד ע"א (8) מעתה שליש שבי' ה, א (לה ע"ד, 37)

ת' שבי' ד, כ (67:184) רבן שמעון שבי' ה, א (לה ע"ד, 40)

ת' שבי' ד, א (2:179) אמרו לו שבי' ה, א (לה ע"ד, 44)

מ' שבי' ט, ח; ספ' בהר
קו ע"ג

העניים אוכלין שבי' ה, ג (לה ע"ד, 50)
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הש' מ' שבי' ט, א עד שלא שבי' ה, ג (לה ע"ד, 52)

פס' נא ע"ב הש' ספ' קח ע"א איסור ספחין שבי' ה, ג (לה ע"ד, 53)

הש' יומא לח ע"ד (25);
ביצה סב ע"ד (34); מג'

עב ע"ב; הו' מז ע"ד

אייתי רב שבי' ה, ג (לה ע"ד, 54)

שבי' לו ע"א (6) ריכון כעיקור שבי' ה, ג (לה ע"ד, 62)

ת' שבי' ד, ג (5:179) עשה בארץ שבי' ה, ג (לה ע"ד, 64)

ת' שבי' ב, י (39:172) היתה שנייה שבי' ה, ד (לו ע"א, 4)

שבי' לה ע"ד (62) שריכון כעיקור שבי' ה, ד (לו ע"א, 6)

ת' שבי' ד, ד (8:180) אמר ר' שבי' ה, ה (לו ע"א, 12)

ב"ק מו ע"א;
ב"ב צב ע"א

ב"ק ד ע"ג המוכר שור שבי' ה, ח (לו ע"א, 20)

גט' מד ע"ב;
ערכ' כט ע"ב

מכרה לו שבי' ה, ח (לו ע"א, 25)

דמאי כה ע"ג לית אורחא שבי' ה, ח (לו ע"א, 32)

גט' מז ע"ג רבי זעירא שבי' ה, ט (לו ע"א, 35)

מ' גט' ה, ט תנינן בגיטין שבי' ה, ט (לו ע"א, 43)

גט' מז ע"ג; ע"ז מד ע"ב מ' ע"ז ד, ט; הש' ת' ע"ז
ז, ב (11:471)

נחתום שהוא שבי' ה, ט (לו ע"א, 44)

גט' סט ע"ב;
ע"ז נו ע"א

לא בוררין שבי' ה, ט (לו ע"א, 45)

מ' ע"ז ד, ט נחתום שבי' ה, ט (לו ע"א, 46)

מ' שבי' ה, ט אבל משתטיל שבי' ה, ט (לו ע"א, 47)

שבי' לה ע"ב (23); גט'
מז ע"ג; ע"ז מד ע"ב

רבי חייה שבי' ה, ט (לו ע"א, 49)

מת"ה קכט, ב (514) דלמא רבי שבי' ה, ט (לו ע"א, 52)

תהלים קכט, ח ולא אמרו שבי' ה, ט (לו ע"א, 54)

תהלים קכט, ח ולא אמרו שבי' ה, ט (לו ע"א, 55)

תהלים קכט, ח ברכת ה' שבי' ה, ט (לו ע"א, 56)

תהלים קכט, ח ברכנו אתכם שבי' ה, ט (לו ע"א, 57)

קד' לז ע"א קד' סא ע"ג הש' ס"ד נט (125) דברים יב, א אלה החוקים שבי' ו, א (לו ע"ב, 22)

הש' מ' קד' א, ט מצות שהן שבי' ו, א (לו ע"ב, 25)

דברים יא, טזיח השמרו לכם שבי' ו, א (לו ע"ב, 26)

הש' ס"ד מד (103) דברים יא, יח ושמתם את שבי' ו, א (לו ע"ב, 28)

הש' דברים יא,
יחיט

תפילין ותלמוד שבי' ו, א (לו ע"ב, 28)

יב' פב ע"ב הש' ר"ר ד, ה מעתה משגלו שבי' ו, א (לו ע"ב, 31)

מד"ש טו, ב (92); ק"ר א,
א (ב ע"ד)

כתיב ויעשו שבי' ו, א (לו ע"ב, 31)
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נחמיה ח, יז ויעשו כל שבי' ו, א (לו ע"ב, 31)

הש' ערכ' לב
ע"ב

הקיש ביאתן שבי' ו, א (לו ע"ב, 32)

ערכ' לב ע"ב ס"ע ל הקיש ביאתן שבי' ו, א (לו ע"ב, 33)

הש' שבי' לט ע"ג (41);
גטין מה ע"ג

מדבר תורה שבי' ו, א (לו ע"ב, 36)

דברים ל, ה והביאך ה' שבי' ו, א (לו ע"ב, 36)

דברים ל, ה והטיבך והרבך שבי' ו, א (לו ע"ב, 38)

הש' כת' כה
ע"א; ב"מ פט

ע"א; קד' מ ע"ב;
ערכ' יג ע"א

הש' פאה כ ע"ג; מע"ש נו
ע"א; ערלה ס ע"ד

הש' ספ' קה ע"א אבותיכם לא שבי' ו, א (לו ע"ב, 40)

דמאי כג ע"ג; תר' מ ע"ד;
תר' מח ע"א; מע' מט

ע"ג; יומא מה ע"ב; יב' ח
ע"א; ב"ר 1202; מת"ה
נז, ב (296); ר"ר ד, ד;

תנ"ו ויחי ח (150); תנ"ב
ויחי י (216)

אמר רבי שבי' ו, א (לו ע"ב, 43)

נחמיה י, א ובכל זאת שבי' ו, א (לו ע"ב, 43)

נחמיה י, לז ואת בכורות שבי' ו, א (לו ע"ב, 45)

נחמיה י, א ובכל זאת שבי' ו, א (לו ע"ב, 47)

דברים ל, ה מאבתך שבי' ו, א (לו ע"ב, 49)

הש' ב"ב נו ע"א ב"ר 445 דאמר ר' שבי' ו, א (לו ע"ב, 49)

בראשית טו, יט את הקיני שבי' ו, א (לו ע"ב, 51)

דברים ל, ה מאבותך שבי' ו, א (לו ע"ב, 54)

מדר"י שירה א (118);
מדרשב"י טו, א (72)

אבותיך אף שבי' ו, א (לו ע"ב, 54)

ירמיה ל, ו שאלו נא שבי' ו, א (לו ע"ב, 56)

גט' ז ע"ב ת' אה' יח, יד (11:617);
הש' ת' דמאי א, ד (9:62)

המהלך מעכו שבי' ו, א (לו ע"ב, 57)

גט' מג ע"ב רבי אחא שבי' ו, א (לו ע"ב, 62)

סנ' ה ע"ב ר' הוה שבי' ו, א (לו ע"ב, 63)

בר' לא ע"ב; ער'
סג ע"א

תלמיד שהורה שבי' ו, א (לו ע"ג, 5)

יומא נג ע"א גט' מג ע"ב; ו"ר תנט;
פד"כ 393; תנ"ו אחרי ו

(430); תנ"ב אחרי ו
(61); הש' תנ"ו תצוה ט

ספ' מה ע"ג תני בשם שבי' ו, א (לו ע"ג, 6)

הש' עמוס ז, יד לא נביא שבי' ו, א (לו ע"ג, 8)

ער' כא ע"א; גט' מג ע"ב;
ו"ר תנט; פד"כ 393

מדר"י 236; ספ' מה ע"ג;
ס"ד שמג (399)

אסור לתלמיד שבי' ו, א (לו ע"ג, 10)

במדבר לג, מט ויחנו על שבי' ו, א (לו ע"ג, 11)

סנ' ה ע"ב רבי תנחום שבי' ו, א (לו ע"ג, 12)
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סנ' ה ע"ב רבי הוה שבי' ו, א (לו ע"ג, 16)

ת' שבי' ד, יא (22:181);
ס"ד נא (117)

תחומי ארץ שבי' ו, א (לו ע"ג, 19)

שבי' לו ע"ג (36) רבי יעקב שבי' ו, א (לו ע"ג, 26)

יב' ח ע"א רבי סימון שבי' ו, א (לו ע"ג, 27)

הש' ת' אה' יח, יח
(21:617)

דבי רבי שבי' ו, א (לו ע"ג, 28)

הש' מ' אה' יח, ז אימתי היא שבי' ו, א (לו ע"ג, 34)

שבי' לו ע"ג (26) אמר רבי שבי' ו, א (לו ע"ג, 36)

שבי' לו ע"ד (7); הש'
מ"ק פא ע"ג

וכי צור שבי' ו, א (לו ע"ג, 37)

שופטים א, יח וילכד יהודה שבי' ו, א (לו ע"ג, 40)

שופטים א, יח את אשקלון שבי' ו, א (לו ע"ג, 40)

שופטים יא, ג ויברח יפתח שבי' ו, א (לו ע"ג, 42)

דמאי כב ע"ד; ב"ר
11:1263

רבי אימי שבי' ו, א (לו ע"ג, 43)

ו"ר שפו; דב"ר ה, יד (קיא
ע"ג); דבר"ל דברים כט

(33)

דאמר רבי שבי' ו, א (לו ע"ג, 44)

הש' תנ"ו בא יב; במ"ר יז,
ג (עב ע"ב)

הש' ת' שבת ז, כה
(50:29); הש' מדר"י

פסחא יח (69)

גרגשי פינה שבי' ו, א (לו ע"ג, 46)

מל"ב יח, לב; ישעיה
לו, יז

עד בואי שבי' ו, א (לו ע"ג, 47)

יהושע י, א וכי השלימו שבי' ו, א (לו ע"ג, 47)

הש' יהושע יב, כד שלשים ואחד שבי' ו, א (לו ע"ג, 48)

ב"ר 702 מפני מה שבי' ו, א (לו ע"ג, 49)

ע"ז מד ע"ד (54); הש'
חלה ס ע"א

אמר רבי שבי' ו, א (לו ע"ג, 56)

קד' לא ע"ב בר' ו ע"א; נזיר נו ע"א רבי יסא שבי' ו, א (לו ע"ג, 59)

שבי' לו ע"ד (11) רבי שמעון שבי' ו, א (לו ע"ג, 64)

ע"ז לט ע"ד וקשיא דהוא שבי' ו, א (לו ע"ד, 1)

הש' בר' כז ע"ב;
סוכה כז ע"ב;
סוכה כח ע"א

הש' נדה נ ע"ב אלא בגין שבי' ו, א (לו ע"ד, 2)

הש' ע"ז נח ע"ב דבר"ל (60) ר' שמעון שבי' ו, א (לו ע"ד, 3)

הש' יב' יג ע"א; ב"ר 969;
תנ"ו צו ה

דריש דיין שבי' ו, א (לו ע"ד, 4)

שבי' לו ע"ג (37) וכי צור שבי' ו, א (לו ע"ד, 7)

ת' שבי' ד, ו (13:180) סימן לעמון שבי' ו, א (לו ע"ד, 8)

דברים ד, מג את בצר שבי' ו, א (לו ע"ד, 9)
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הש' מ' ידים ד, ג עמון ומואב שבי' ו, ב (לו ע"ד, 13)

שבי' לו ע"ג (64) ורבי שמעון שבי' ו, א (לו ע"ד, 11)

במדבר כא, כו כי חשבון שבי' ו, א (לו ע"ד, 14)

גט' לח ע"א; סנ'
צד ע"ב; חו' ס

ע"ב

טהרה מיד שבי' ו, א (לו ע"ד, 14)

דברים ב, כא החל רש שבי' ו, א (לו ע"ד, 16)

הש' כת' כה ע"ב (14);
קד' סד ע"ד

לך חתום שבי' ו, א (לו ע"ד, 17)

הש' תע' סג ע"ג אמר ליה שבי' ו, א (לו ע"ד, 18)

חלה ס ע"א (31) רב הונא שבי' ו, א (לו ע"ד, 21)

גט' ח ע"א ת' תר' ב, יב (43:114);
ת' חלה ב, יא (40:282)

אי זו שבי' ו, א (לו ע"ד, 22)

הש' חלה נח ע"ב מהחוט ולפנים שבי' ו, א (לו ע"ד, 24)

במדבר לד, ו וגבול ים שבי' ו, א (לו ע"ד, 26)

ש"ר כג ה (מג ע"א, 16);
שהש"ר ד, ח (כו ע"ד,
25); תנ"ב בשלח יא (ל

ע"א, 9); הש' תנ"ו שלח י

הש' ספרי במ', קסא
(223:6)

אמר רבי שבי' ו, א (לו ע"ד, 28)

שיר השירים ד, ח תשורי מראש שבי' ו, א (לו ע"ד, 29)

מ' שבי' ו, ב עושין בתלוש שבי' ו, ב (לו ע"ד, 33)

הש' מ' שבי' ו, א נאכל ולא שבי' ו, ב (לו ע"ד, 34)

ע"ז יד ע"ב ע"ז מ ע"ג הש' מ' ע"ז ב, א שלא לייחד שבי' ו, ב (לו ע"ד, 36)

מ' מ"ק א, א משקין בית שבי' ו, ב (לו ע"ד, 41)

נד' נז ע"ב; מנ'
ע ע"א

בצל שעקרו שבי' ו, ג (לו ע"ד, 43)

ערלה סא ע"ב רבי חייה שבי' ו, ג (לו ע"ד, 44)

נד' נז ע"ב נד' לט ע"ד ת' תר' ה, טו (87:135);
הש' ת' תר' ח, כב

(58:154)

רבי שמעון שבי' ו, ג (לו ע"ד, 48)

ביכ' סה ע"א (5); נד' לט
ע"ד (12)

וכל דבר שבי' ו, ג (לו ע"ד, 50)

הש' מ' שבי' ז, ז הרי שביעית שבי' ו, ג (לו ע"ד, 52)

הש' מ' שבי' ז, ז; ת'
תר'ה, טו (90:135)

בשביעית שבי' ו, ג (לו ע"ד, 53)

הש' נד' נז ע"ב;
מנ' סט ע"ב

כל' ל ע"א; תר' מה ע"א דאמר רבי שבי' ו, ג (לו ע"ד, 55)

פס' לד ע"א; נד'
ס ע"א; שבת יז
ע"ב; ב"מ צ ע"א

תר' מד ע"א; ביכ' סה
ע"א; נד' לט ע"ד; הש'

שבת ג ע,ג

מ' תר' ט, ד גידולי תרומה שבי' ו, ג (לו ע"ד, 57)

הש' נד' נז ע"א תר' מו ע"ד מ' תר' ט, ו במה דברים שבי' ו, ג (לו ע"ד, 59)

הש' שבת ז ע"ד אנא ידע שבי' ו, ג (לז ע"א, 1)

May 14, 2008 עמוד 12 מתוך 23



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
שבי' לז ע"א

(13)
הירק אסור שבי' ו, ד (לז ע"א, 3)

נד' נג ע"ב; סנ'
יב ע"א

הש' שבי' ד, טז (51:183) היה אסור שבי' ו, ד (לז ע"א, 4)

פאה יח ע"ד; שבי' לז
ע"ב; תר' מד ע"ב; שק' מו
ע"א; נד' לט ע"ד; סנ' יח

ע"ד

התקינו שיהא שבי' ו, ד (לז ע"א, 4)

מ' שבי' ו, ד; ת' שבי' ד,
טז (53:183)

רבי התיר שבי' ו, ד (לז ע"א, 6)

הש' דמאי כא ע"ג עולא בר שבי' ו, ד (לז ע"א, 8)

שבי' לז ע"א (3) הירק אסור שבי' ו, ד (לז ע"א, 13)

מ' נד' ו, ט מן הירק שבי' ו, ד (לז ע"א, 14)

נד' נג ע"א נד' לט ע"ד ת' נד' ג, ו (30:109) הנודר מן שבי' ו, ד (לז ע"א, 15)

ת' שבי' ד, טז (51:183) עד שלא שבי' ו, ד (לז ע"א, 17)

שבי' לז ע"ב (43) רבי יוסי שבי' ו, ד (לז ע"א, 18)

פס' נב ע"ב ת' שבי' ה, א (1:186);
הש' ספ' קו ע"ג

פירות הארץ שבי' ו, ה (לז ע"א, 22)

ויקרא כה, ז בארצך תהיה שבי' ו, ה (לז ע"א, 23)

חלה ס ע"ב מ' חלה ד, יא אריסטון הביאו שבי' ו, ו (לז ע"א, 26)

הש' שבי' לז ע"ד (49) צבעין לאדם שבי' ז, א (לז ע"ב, 9)

סוכה מ ע"א;
ב"ק קב ע"א;

הש' מג' ז ע"ב;
ביצה כח ע"ב;
מכות יג ע"א

הש' ספ' קו ע"ב ויקרא כה, ו לכם שבי' ז, א (לז ע"ב, 10)

הש' מ' שבי' ח, ב אכילה ושתיה שבי' ז, א (לז ע"ב, 11)

הש' מ' שבי' ח, א יצאת מלוגמא שבי' ז, א (לז ע"ב, 12)

הש' ת' שבי' ו, ח
(16:191)

יצאת אלינתין שבי' ז, א (לז ע"ב, 12)

ת' שבי' ה, ז (14:187) דן וצד שבי' ז, א (לז ע"ב, 13)

ויקרא כה, ו לכם שבי' ז, א (לז ע"ב, 15)

סוכה מ ע"ב;
ב"ק קב ע"א

השוה לכולכם שבי' ז, א (לז ע"ב, 15)

ספ' קו ע"ג ויקרא כה, ז תהיה שבי' ז, א (לז ע"ב, 15)

הש' שבי' לט ע"א (40) ולא נמצא שבי' ז, א (לז ע"ב, 16)

הש' שבי' לז ע"ג (54) צבעין לבהמה שבי' ז, ב (לז ע"ב, 18)

ת' שבי' ה, ו (13:187) עיקר הוורד שבי' ז, ב (לז ע"ב, 19)

שבת צ ע"א;
נדה סב ע"א

ת' שבי' ה, ה (12:187) היירענין והבורית שבי' ז, ב (לז ע"ב, 20)

ת' שבי' ה, ו (14:187) הפרח הלבן שבי' ז, ב (לז ע"ב, 22)

ערלה סא ע"ב; נדה ח ע"ב מ' שבי' ז, ו דרבי שמעון אמר שבי' ז, ב (לז ע"ב, 22)
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ת' שבי' ה, ג (6:186) עלין שלו שבי' ז, ב (לז ע"ב, 25)

הש' ת' שבי' ה, טז
(35:189)

חציר וכל שבי' ז, ב (לז ע"ב, 35)

מ' שבי' ח, א עושין מהן שבי' ז, ב (לז ע"ב,38)

מ' עוק' ג, ד לולבי זרדין שבי' ז, ב (לז ע"ב, 39)

ביצה, כה ע"ב פס' ב, ה (כט ע"ג, 20);
ב"ר מא (1:406); ו"ר, יא
ז (רלה:7); שהש"ר א, א,

ז, (ב ע"א, 28); אס"ר,
פת' יא (ב ע"ד, 3); ר"ר
א, ז (220:30); ק"ר, א,

יג, א (ה ע"ג, 17); ילמדנו
(מאן) ית"ת בר מב, כז

ע"ב

הש'∙ תו' מע"ש, א, יג
(246:39)

ותורמוסין לאו שבי' ז, ב (לז ע"ב, 41)

שבי' לז ע"א (18) אמר רבי שבי' ז, ב (לז ע"ב, 43)

שבת קכח ע"א ת' שבי' ה, טו (33:188);
הש' מ' שבי' ח, א

הרי הסיאה שבי' ז, ב (לז ע"ב, 47)

ת' שבי' ה, ד (10:186) אמר להן שבי' ז, ג (לז ע"ב, 51)

הש' מ' שבי' ח, ב; ת'
שבי' ו, יד (24:191); ספ'

קו ע"ג

מדליקין בו שבי' ז, ג (לז ע"ב, 52)

הש' מ' שבי' ח, ב יין אין שבי' ז, ג (לז ע"ב, 55)

הש' מ' שבי' ז, ה עלין יש שבי' ז, ג (לז ע"ב, 56)

מ' שבי' ח, א אוכלי אדם שבי' ז, ג (לז ע"ב, 58)

ת' שבי' ה, יט (40:189) מוכרין אוכלי שבי' ז, ג (לז ע"ב, 59)

הש' פס' נג ע"א רבי יוחנן שבי' ז, ג (לז ע"ב, 62)

ת' שבי' ה, ה (11:186) השלשושית והחלבצין שבי' ז, ד (לז ע"ג, 6)

ב"ק ו ע"א כתי' טמאים שבי' ז, ד (לז ע"ג, 7)

ויקרא יא, כח טמאים המה שבי' ז, ד (לז ע"ג, 7)

ויקרא יא, לה וטמאים יהיו שבי' ז, ד (לז ע"ג, 8)

ת' שבי' ו, כא (40:192) לא יהו שבי' ז, ד (לז ע"ג, 12)

ת' שבי' ו, כב (43:193) החנווני שהיה שבי' ז, ד (לז ע"ג, 15)

סנ' כו ע"א סנ' כא ע"א מ' סנ' ג, ה אמר רבי שבי' ז, ה (לז ע"ג, 18)

ת' סנ' ה, ב (7:423) היה יושב שבי' ז, ה (לז ע"ג, 20)

שבי' לז ע"ג (30) רבי בא שבי' ז, ה (לז ע"ג, 24)

שבי' לז ע"ג (24) רבי בא שבי' ז, ה (לז ע"ג, 30)

שבי' לה ע"א אמר רבי שבי' ז, ה (לז ע"ג, 31)

מ' שבי' ז, א בראשה דפירקא שבי' ז, ו (לז ע"ג, 33)

ת' שבי' ה, יא (26:188) וכולן שנכנסו שבי' ז, ו (לז ע"ג, 35)

נדה נא ע"ב ת' מע' א, ד (12:228);
הש' מ' מע' ג, ט

הסיאה והאזוב שבי' ז, ו (לז ע"ג, 37)
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ת' מע' א, ה (13:228) אם היתה שבי' ז, ו (לז ע"ג, 37)

הש' ס"ד קט (169) שביעית אין שבי' ז, ו (לז ע"ג, 40)

הש' ת' שבי' ה, יא
(23:188)

מ"ד אין שבי' ז, ו (לז ע"ג, 45)

מ' שבי' ט, ה רבי יהושע שבי' ז, ו (לז ע"ג, 45)

מ' שבי' ט, ה רבן גמליאל שבי' ז, ו (לז ע"ג, 46)

נדה ח ע"א ערלה סא ע"ב ר' פדת שבי' ז, ז (לז ע"ג, 46)

ע"ז לה ע"ב;
נדה ח ע"ב

מ' שבי' ז, ו דרבי שמעון שבי' ז, ז (לז ע"ג, 47)

מ' ערלה א, ז אמ' רבי שבי' ז, ז (לז ע"ג, 47)

הש' שבת כה
ע"א; יב' עד ע"א

הש' מ' ער' ג, א שהניית תרומה שבי' ז, ז (לז ע"ג, 55)

הש' פס' כב
ע"ב; קד' נו ע"ב;

ב"ק קא ע"א

הש' ספ' קדשים צ ע"א והניית ערלה שבי' ז, ז (לז ע"ג, 55)

מ' שבי' ז, ז וורד חדש שבי' ז, ח (לז ע"ג, 58)

הש' ויקרא כה, וז היו בפרשה שבי' ח, א (לז ע"ד, 40)

מ' שבי' ח, א אוכלי אדם שבי' ח, א (לז ע"ד, 41)

ויקרא כה, ו והיתה שבת שבי' ח, א (לז ע"ד, 42)

הש' ספ' קו ע"ג מיעט אוכלי שבי' ח, א (לז ע"ד, 43)

שבי' לז ע"ד (47) אמ' רבי שבי' ח, א (לז ע"ד, 43)

ויקרא כה, ו והיתה שבת שבי' ח, א (לז ע"ד, 45)

ויקרא כה, ו לך ולעבדך שבי' ח, א (לז ע"ד, 45)

הש' סוטה כג ע"ג (46) מיעוט אחר שבי' ח, א (לז ע"ד, 46)

שבי' לז ע"ג (43) דאמר רבי שבי' ח, א (לז ע"ד, 47)

הש' שבי' לז ע"ב (9) צבועין לאדם שבי' ח, א (לז ע"ד, 49)

הש' שבי' לז ע"ב (18) צבעין לבהמה שבי' ח, א (לז ע"ד, 54)

ב"מ מז ע"ב ער' כד ע"ד; הש' ב"ק ט
ע"ד (5)

דרבי יוחנן שבי' ח, א (לח ע"א, 2)

ב"מ מז ע"ב הש' ב"ק ט ע"ד (14) דרבי שמעון שבי' ח, א (לח ע"א, 3)

ת' קד' ב, ט (55:285) אם המוכר שבי' ח, א (לח ע"א, 5)

מע"ש נג ע"ב ת' תר' ט, י (46:158); ת'
שבי' ו, ב (2:190)

כיצד לוכל שבי' ח, ב (לח ע"א, 6)

הש' ער' כח ע"ב תרדין חיין שבי' ח, ב (לח ע"א, 8)

הש' תר' מד ע"א (29) חיטין חיות שבי' ח, ב (לח ע"א, 8)

שבת קיא ע"א;
ביצה יח ע"ב

הש' שבת יד ע"ג (63) מ' שבת יד, ד; ת' שבת
יב, ט (28:53)

החושש בשיניו שבי' ח, ב (לח ע"א, 10)

ת' שבי' ו, יג (25:191);
הש' מ' תר' יא, א; מ'

מע"ש ב, א

אין מפטמין שבי' ח, ב (לח ע"א, 14)
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שבי' לט ע"א (37); מע'

נב ע"א
אמר ליה שבי' ח, ב (לח ע"א, 15)

הש' מ' מע"ש ב, א מהו לפטם שבי' ח, ב (לח ע"א, 17)

מ' שבי' ח, ב קל מהן שבי' ח, ב (לח ע"א, 17)

תר' מא ע"ד הש' מ' תר' יא, א דרבי יהודה שבי' ח, ב (לח ע"א, 18)

הש' ת' תר' י, י (34:162) סך מבחוץ שבי' ח, ב (לח ע"א, 23)

הש' מ' תר' יא, י ולא שמן שבי' ח, ב (לח ע"א, 24)

הש' מ"ק פא ע"ב כדי שימכרו שבי' ח, ג (לח ע"א, 25)

ת' שבי' ד, יח (54:183) פירו' חוץ שבי' ח, ג (לח ע"א, 26)

מ' שבי' ח, ג את שדרכו שבי' ח, ג (לח ע"א, 32)

מע"ש נד ע"א מה בין שבי' ח, ד (לח ע"א, 34)

מ' שבי' ח, ד לקט לי שבי' ח, ד (לח ע"א, 34)

מ' שבי' ח, ד לקט לי בו שבי' ח, ד (לח ע"א, 34)

ע"ז סב ע"א מ' מע"ש ג, א; ת' שבי' ו,
כג (44:193)

לא יאמר שבי' ח, ד (לח ע"א, 35)

ע"ז לה ע"ב מ' שבת כג, א שואל אדם שבי' ח, ד (לח ע"א, 39)

הש' שבת קמח
ע"א

מה בין שבי' ח, ד (לח ע"א, 39)

שבת ג ע"ג; ע"ז מא ע"ד מהלכות של שבי' ח, ד (לח ע"א, 35)

שבת ג ע"ג; ע"ז מא ע"ד הש' מ' ע"ז ב, ו פיתן שבי' ח, ד (לח ע"א, 41)

ב"ק קטז ע"א ע"ז מד ע"ג הש' ת' ב"מ ו, ד
(34:385)

השוכר את שבי' ח, ד (לח ע"א, 51)

ת' שבי' ו, כד (46:193) לא יאמר שבי' ח, ד (לח ע"א, 55)

ת' שבי' ו, כה (48:193) וכן את שבי' ח, ד (לח ע"א, 57)

דמאי כב ע"ד קל היקלו שבי' ח, ד (לח ע"א, 58)

הש' שבי' לח ע"ב (27) ת' שבי' ו, כא (40:192) רבי יודה שבי' ח, ד (לח ע"א, 59)

מע"ש נד ע"א מה נן שבי' ח, ד (לח ע"א, 60)

ת' שבי' ו, כה (52:193) אין לוקחין שבי' ח, ה (לח ע"א, 63)

מ' שבי' ח, ה אבל נותן שבי' ח, ה (לח ע"א, 64)

נד' פ ע"ב נד' מב ע"ג ת' ב"מ יא, לג (24:397) מעיין של שבי' ח, ה (לח ע"ב, 1)

סוכה מ ע"א;
ב"ק קב ע"א

ת' שבי' ו, כה (53:194) אין נותנין שבי' ח, ה (לח ע"ב, 4)

מ' נד' יא, א אין רחיצה שבי' ח, ה (לח ע"ב, 5)

נד' פא ע"א יהודה איש שבי' ח, ה (לח ע"ב, 7)

יהושע כא, מ תהיינה הערים שבי' ח, ה (לח ע"ב, 12)

יהושע כא, מ עיר ועיר שבי' ח, ה (לח ע"ב, 12)

יהושע כא, מ ומגרשיה סביבותיה שבי' ח, ה (לח ע"ב, 13)
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ויקרא כה, ה ואת ספיח שבי' ח, ו (לח ע"ב, 14)

ספ' קו ע"א ויקרא כה, ה את ספיח שבי' ח, ו (לח ע"ב, 17)

ויקרא כה, ה לא תבצור שבי' ח, ו (לח ע"ב, 19)

ת' שבי' ו, כז (55:194) ורבותינו התירו שבי' ח, ו (לח ע"ב, 21)

מ' שבי' ח, ו כרבי שמעון שבי' ח, ו (לח ע"ב, 22)

שבי' לח ע"ב (26) ר' יוחנן שבי' ח, ו (לח ע"ב, 22)

שבי' לח ע"א (61) הש' ת' שבי' ו, כא
(40:192)

כרבי יודה שבי' ח, ו (לח ע"ב, 23)

ע"ז סב ע"א ע"ז מד ע"ג ת' שבי' ו, כו (54:194) החמרין והכתפין שבי' ח, ו (לח ע"ב, 24)

הש' שבי' לט ע"א (47) בפירות היתר שבי' ח, ו (לח ע"ב, 25)

שבי' לח ע"ב (22) דהורי רבי שבי' ח, ו (לח ע"ב, 26)

הש' שבי' לח ע"א (59) הש' ת' שבי' ו, כא
(40:192)

כרבי יודה שבי' ח, ו (לח ע"ב, 27)

הש' שבי' לט ע"א (45) פירות עבירה שבי' ח, ו (לח ע"ב, 28)

זב' עו ע"א מ' זב' י, ז ובכולן הכהנים שבי' ח, ז (לח ע"ב, 30)

הש' שבת טז ע"ב; תר'
מד ע"א; ער' כו ע"ג; ביצה
סב ע"ג; מ"ק פ ע"ג; נד' מ

ע"ב

אתיא דיחידייא שבי' ח, ז (לח ע"ב, 33)

ער' מו ע"ב הש' דמאי כד ע"ב; תר'
מב ע"א

רבי מאיר שבי' ח, ז (לח ע"ב, 34)

סוכה מ ע"ב;
קד' נח ע"א; ע"ז

נד ע"ב

ספ' קז ע"ג הא כיצד שבי' ח, ז (לח ע"ב, 37)

סוכה מ ע"ב;
סוכה מא ע"א

הש' מע"ש נב ע"ב בעו מיניה שבי' ח, ז (לח ע"ב, 40)

סוכה מא ע"א ת' שבי' ו, כה (49:193) מי שיש שבי' ח, ז (לח ע"ב, 44)

הש' ע"ז סב ע"ב רבי יוחנן שבי' ח, ז (לח ע"ב, 47)

מע"ש נב ע"ב אמר רבי שבי' ח, ח (לח ע"ב, 51)

כת' כט ע"ד מה בין שבי' ח, ח (לח ע"ב, 51)

ת' שבי' ו, י (21:191) שמן של שבי' ח, ח (לח ע"ב, 52)

שבת קמא ע"ב שבת ח ע"א; סנ' כח ע"א ת' תר' י, יא (39:162);
הש' ת' שבת ג, טז

(37:14)

ולא יסוך שבי' ח, ח (לח ע"ב, 53)

ת' תר' י, י (25:162) לא יתננה שבי' ח, ח (לח ע"ב, 55)

הש' תר' מג ע"ג עצמותיו של שבי' ח, ט (לח ע"ב, 57)

פס' מט ע"א שאסור ליקח שבי' ח, י (לח ע"ב, 59)

חו' ד ע"א ערלה סב ע"ב; פס' כז
ע"ב; ע"ז מד ע"ב (39);

ע"ז מה ע"א

הש' ת' פס' ב, א (1:144) מתיר היה שבי' ח, י (לח ע"ב, 60)

הש' תע' טז
ע"א; מ"ק ט ע"ב

אדם של שבי' ח, יא (לח ע"ב,
(62
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הש' ע"ז נח ע"ב רבי שמעון שבי' ח, יא (לח ע"ב,

(64

הש' מ' ע"ז ג, ד להדא אפרודיטי שבי' ח, יא (לח ע"ב,
(64

מג' יח ע"א; ר"ה
כו ע"ב; הש' בכ'

מד ע"א

מג' עג ע"א אמר רבי שבי' ט, א (לח ע"ג, 45)

מ' מג' ב, ב סירוגין שבי' ט, א (לח ע"ג, 45)

הש' פאה כא ע"א; ער' כ
ע"ד

מ' שבי' ט, א וחלוגלוגות שבי' ט, א (לח ע"ג, 45)

הש' ב"ב קכ ע"א ומי גדול שבי' ט, א (לח ע"ג, 45)

נדה נא ע"א הש' דמאי כא ע"ג; שבי'
לז ע"ב

הש' מ' שבי' ח, א; מ' מע'
ג, ט

הסיאה והאזוב שבי' ט, א (לח ע"ג, 52)

מ' שבי' ט, א רבי יהודה שבי' ט, א (לח ע"ג, 57)

הש' ת' ביצה א, ג
(6:279)

וכרבנין דתמן שבי' ט, א (לח ע"ג, 64)

ביצה ס ע"א רבי אבא שבי' ט, א (לח ע"ג, 64)

שבי' לח ע"ד (10); ער'
כא ע"ב

דאיתפלגון שירי שבי' ט, א (לח ע"ד, 4)

ער' לח ע"א הש' ת' ער' ד, א (6:104) משו' ארבעה שבי' ט, א (לח ע"ד, 7)

ער' לח ע"ב;
ביצה ד ע"א

רב הונא שבי' ט, א (לח ע"ד, 8)

הש' דמאי כג ע"ד שתי קדושות שבי' ט, א (לח ע"ד, 9)

שבי' לח ע"ד (4) דאיתפלגון שירי שבי' ט, א (לח ע"ד, 10)

ת' שבי' ב, יא (43:172) אין מחייבין שבי' ט, א (לח ע"ד, 17)

ת' שבי' ב, יב (44:172) אין מחייבין שבי' ט, א (לח ע"ד, 19)

בר' ג ע"ד; ב"ר 945;
פד"כ 193; מת"ה יז, יג

(134); ק"ר י, ח (כז ע"א)

רבי שמעון שבי' ט, א (לח ע"ד, 21)

הש' פאה כ ע"ב (6) ולאו ספיחין שבי' ט, א (לח ע"ד, 22)

קהלת י, ח ופורץ גדר שבי' ט, א (לח ע"ד, 23)

 שבת לג ע"ב ב"ר, עט (1:941) מת"ה,
יז, יג (10:134); ק"ר י,
ח, א (כו ע"ד, 33); פד"כ
יא, טז (10:191); אס"ר,

ג, ז (ז ע"א, 18)

רבי שמעון שבי' ט, א (לח ע"ד, 23)
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הש' ע"ז טז ע"ב ב"ר, עט (1:942); מת"ה,

יז, יג (12:134) ; ק"ר י,
ח, א (כו ע"ד, 36); פד"כ

יא, טז (4:192); אס"ר, ג,
ז (ז ע"א, 22); הש' בר'

ט, ה  (יד ע"ב, 25); ו"ר,
כד, ב (תקנ:4);ו"ר, כט ,
יב (תרפו:6);ק"ר, א , ח,
ג (ד ע"א, 24); יא, א, א
(כח ע"ד, 8); פד"כ, כג א
(5:334); כג יב (6:346);
כד ח (2:356); פד"כ נס'
ב (16:458); פס"ר, מו
(קפז ע"ב, 11); מת"ה,
לא, ו (14:239); ק, ב

(9:425)

הש' ת' חולין ב,כד
(22:503)

דימום שבי' ט, א (לח ע"ד, 27)

בראשית לג, יח ויחן את שבי' ט, א (לח ע"ד, 29)

ב"ר 7:940 שהיו עושין שבי' ט, א (לח ע"ד, 29)

הש' מע"ש נה ע"ג (8) חד כותי שבי' ט, א (לח ע"ד, 31)

פס' נב ע"ב; תע'
ו ע"ב; נדה נא

ע"ב

ספ' קו ע"ג ויקרא כה, ז ולבהמתך ולחיה שבי' ט, ב (לח ע"ד, 37)

פס' נג ע"א ת' שבי' ז, יא (31:197) רשב"ג או' שבי' ט, ב (לח ע"ד, 44)

מל"א י, כז; דה"ב
א, טו; דה"ב ט, כז

ואת הארזים שבי' ט, ב (לח ע"ד, 46)

פס' נג ע"א למידת הדין שבי' ט, ב (לח ע"ד, 46)

דברים כא, ד לעגלה ערופה שבי' ט, ב (לח ע"ד, 47)

ת' שבי' ז, יא (28:197) אי זהו עמק שבי' ט, ב (לח ע"ד, 47)

ת' שבי' ז, י (27:197);
הש' ס"ד ו (14)

אי זהו הר שבי' ט, ב (לח ע"ד, 48)

ת' שיב' ז, יא (29:197) אי זהו הר שבי' ט, ב (לח ע"ד, 49)

יהושע יג, יז חשבון וכל שבי' ט, ב (לח ע"ד, 50)

יהושע יג, כז ובעמק בית שבי' ט, ב (לח ע"ד, 52)

ת' שבי' ז, י (23:193) הר והרם שבי' ט, ב (לח ע"ד, 55)

מ' שבי' ט, ב וההר שלה שבי' ט, ב (לח ע"ד, 56)

ת' שבי' ז, י (23:193) אין בסוריא שבי' ט, ב (לח ע"ד, 59)

ת' שבי' ז, יז (52:199) אף לחרובין שבי' ט, ג (לח ע"ד, 61)

פס' נג ע"א ת' שבי' ז, טו (47:198) אוכלין על שבי' ט, ג (לח ע"ד, 62)

ספ' קז ע"ג ויקרא כה, יב מן השדה שבי' ט, ג (לח ע"ד, 63)

ת' שבי' ז, טו (41:198) אין אוכלין שבי' ט, ד (לט ע"א, 2)

ת' שבי' ז, טו (44:198) רבי יודה שבי' ט, ד (לט ע"א, 4)

ספ' קז ע"ג (8) והלכ' כדבריו שבי' ט, ה (לט ע"א, 8)

הש' ת' שבי' ח, א (200) באוצר כמבוער שבי' ט, ה (לט ע"א, 8)

May 14, 2008 עמוד 19 מתוך 23



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
הש' ת' שבי' ח, ב

(14:200)
חמי לך שבי' ט, ה (לט ע"א, 12)

ת' שבי' ה, יב (29:188) עלי קנים שבי' ט, ו (לט ע"א, 20)

נד' לא ע"א רבי זעירא שבי' ט, ז (לט ע"א, 21)

מנ' קו ע"ב; מעי'
יט ע"ב

מ' שק' ו, ו האומר הרי שבי' ט, ז (לט ע"א, 22)

שק' נ ע"ב; נד' לא ע"א אמ' ר' שבי' ט, ז (לט ע"א, 22)

מ' יומא ב, ה שנים בידן שבי' ט, ז (לט ע"א, 24)

נד' סב ע"ב ת' תע' א, ד (14:323) רבי יוסי שבי' ט, ז (לט ע"א, 25)

תע' ו ע"א; נד'
סג ע"א

ת' שבי' ז, יח (58:199);
ת' תע' א, ד (16:323)

רבן שמעון שבי' ט, ז (לט ע"א, 26)

ת' תע' א, ד (21:324) ולמה נקרא שבי' ט, ז (לט ע"א, 28)

ת' שבי' ה, יח (38:189) תבן של שבי' ט, ז (לט ע"א, 30)

ת' שבי' ה, ח (16:187) הצבעין והפטמין שבי' ט, ז (לט ע"א, 36)

שבי' לח ע"א (15); מע'
נב ע"א

אמר ליה שבי' ט, ז (לט ע"א, 37)

מ' תר' י, ה ובשביעית ובכלאי שבי' ט, ז (לט ע"א, 39)

הש' שבי' לז ע"ב (16) לא נמצא שבי' ט, ז (לט ע"א, 40)

שמות כג, יב ואכלו אביוני שבי' ט, ח (לט ע"א, 42)

שמות כג, יב ואכלו אביוני שבי' ט, ח (לט ע"א, 43)

ת' שבי' ח, א (11:200) רבי שמעון שבי' ט, ח (לט ע"א, 43)

שמות כג, יב ואכלו אביוני שבי' ט, ח (לט ע"א, 44)

הש' שבי' לח ע"ב (28) בפירות עבירה שבי' ט, ט (לט ע"א, 45)

הש' ת' ב"מ ב, כד
(58:71)

המוצא פירות שבי' ט, ט (לט ע"א, 46)

הש' שבי' לח ע"ב (25) בפירות היתר שבי' ט, ט (לט ע"א, 47)

מ' שבי' ט, ט רבי ליעזר שבי' ט, ט (לט ע"א, 48)

שבת קל ע"ב;
נדה ז ע"ב

הש' תר' מג ע"ג; סוכה נג
ע"ב; נזיר נה ע"ד

דהוא שמותי שבי' ט, ט (לט ע"א, 48)

מ' שבי' ד, ב; מ' עד' ה,
א; ספ' קו ע"ב

אוכלין פירו' שבי' ט, ט (לט ע"א, 49)

מ' שבי' ט, ט שאין החוטא שבי' ט, ט (לט ע"א, 50)

מ' שבי' ט, ט ינתנו לאוכליהן שבי' ט, ט (לט ע"א, 50)

הש' ע"ז מג ע"ד (37) אמה דהן שבי' ט, ט (לט ע"א, 55)

דמאי כב ע"ג רבי יהושע שבי' ט, ט (לט ע"א, 55)

הש' ת' שבי' א, א
(5:165)

שביעית מדרבן שבי' ט, ט (לט ע"א, 60)

גט' לז ע"א א"ר יוחנן שבי' י, א (לט ע"ב, 34)

הש' ב"מ יד ע"א הש' ב"מ ח ע"א הש' מ' ב"מ א, ו וכר' מאיר שבי' י, א (לט ע"ב, 35)

May 14, 2008 עמוד 20 מתוך 23



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
גט' לז ע"א אתא עובדא שבי' י, א (לט ע"ב, 36)

גט' מא ע"א המשעבד שדה שבי' י, א (לט ע"ב, 40)

נד' לח ע"א מצוין הן שבי' י, א (לט ע"ב, 47)

גט' מא ע"א יב' ח ע"א ת' כת' יב, ג (24:96) תני הכותב שבי' י, א (לט ע"ב, 47)

הש' ת' טה' ו, יג (1:667) יחוש לעצמו שבי' י, א (לט ע"ב, 48)

גט' יח ע"א רב אמ' שבי' י, א (לט ע"ב, 50)

ת' שבי' ח, ד (17:201) עד שתפגום שבי' י, א (לט ע"ב, 51)

שבי' לט ע"ג (12, 14);
מכות לא ע"א

א"ר לעזר שבי' י, א (לט ע"ב, 51)

מ' שבי' י, א דר' יודה שבי' י, א (לט ע"ב, 57)

מ' שבו' ז, ז דר' יודה שבי' י, א (לט ע"ב, 58)

ב"מ סה ע"א בשכר שכיר שבי' י, א (לט ע"ב, 59)

ר"ה יט ע"ב;
ר"ה לב ע"א;
ביצה ו ע"א;
ביצה כב ע"ב

ר"ה נח ע"ג; נד' מ ע"א;
סנ' יח ע"ד

ר' או' שבי' י, ב (לט ע"ב, 60)

מ' שק' ד, ה; הש' ת' שק'
ב, ז (35:208)

אם בא שבי' י, ב (לט ע"ב, 60)

מ' שבי' י, ב אם היה שבי' י, ב (לט ע"ב, 61)

ר"ה לב ע"א ר"ה נט ע"ג ת' ר"ה ב, יא (48:316);
ספ' קא ע"ד

וכשקידשו את שבי' י, ב (לט ע"ב, 62)

ר"ה כה ע"א ת' ר"ה ב, א (3:312);
ספ' ק ע"א

קידשוהו קודם שבי' י, ב (לט ע"ג, 3)

ויקרא כג, ב אותם שבי' י, ב (לט ע"ג, 4)

סנ' יא ע"א ספ' צט ע"ב ומניין שמעברין שבי' י, ב (לט ע"ג, 6)

ויקרא כג, ב בני ישראל שבי' י, ב (לט ע"ג, 7)

ר"ה נח ע"ב ת' ר"ה ב, א (1:312);
ספ' ק ע"א

קידשוהו ואחר שבי' י, ב (לט ע"ג, 9)

שבי' לט ע"ב (51) א"ר לעזר שבי' י, ב (לט ע"ג, 12)

שבי' לט ע"ג (27); מכות
לא ע"א

רבי בא שבי' י, ב (לט ע"ג, 12)

מ' שבי' י, ב השוחט את שבי' י, ב (לט ע"ג, 14)

שבי' לט ע"ב (51) ואמר רבי לעזר שבי' י, ב (לט ע"ג, 14)

מכות ג ע"א מכות לא ע"א המלוה את שבי' י, ב (לט ע"ג, 18)

מ' מכות א, א בין נותנין שבי' י, ב (לט ע"ג, 19)

מכות ג ע"ב ת' ב"מ י, א (21:393) במלוה את שבי' י, ב (לט ע"ג, 22)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 24)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 25)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 27)
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שבי' לט ע"ג (12); מכות

לא ע"א
לא כן שבי' י, ב (לט ע"ג, 27)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 29)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 30)

דברים טו, ט קרבה שנת שבי' י, ב (לט ע"ג, 32)

הש' כת' כח ע"ב במלוה הדבר שבי' י, ב (לט ע"ג, 33)

הש' מ"ק פב ע"א (43) אילו גיזרי שבי' י, ב (לט ע"ג, 34)

גט' מו ע"ג פשיטא דא שבי' י, ב (לט ע"ג, 34)

הש' ת' שבי' ח, ה
(18:201)

אפילו על שבי' י, ב (לט ע"ג, 37)

ס"ד קיג (173) דברים טו, ג ואשר יהיה שבי' י, ב (לט ע"ג, 37)

ס"ד קיג (173) דברים טו, ג ואשר יהיה שבי' י, ב (לט ע"ג, 38)

גט' מה ע"ג אמר ר' שבי' י, ג (לט ע"ג, 41)

שבי' לו ע"א (35) כמאן דאמ' שבי' י, ג (לט ע"ג, 41)

גט' לו ע"א והלל מתקין שבי' י, ג (לט ע"ג, 42)

ס"ד קיא (172) והשמט כספים שבי' י, ג (לט ע"ג, 43)

דברים טו, ב וזה דבר שבי' י, ג (לט ע"ג, 44)

מ"ק ב ע"ב; גט'
לו ע"א; קד' לח

ע"ב

בשעה שהשמיטה שבי' י, ג (לט ע"ג, 45)

מ"ק ב ע"ב; גט'
לו ע"א; קד' לח

ע"ב

דברים טו, ב וזה דבר שבי' י, ג (לט ע"ג, 48)

ערכ' לב ע"ב אימתי פסקו שבי' י, ג (לט ע"ג, 50)

ספ' קז ע"א ויקרא כה, י יושביה שבי' י, ג (לט ע"ג, 50)

ויקרא כה, י יושביה שבי' י, ג (לט ע"ג, 52)

ויקרא כה, י לכל יושביה שבי' י, ג (לט ע"ג, 52)

כת' כב ע"א סנ' כג ע"א שלשה שדנו שבי' י, ד (לט ע"ג, 55)

מ' שבי' י, ד והדיינין חותמין שבי' י, ד (לט ע"ג, 56)

הש' יומא לט ע"א (20) ולמידין מידת שבי' י, ד (לט ע"ג, 57)

גט' לז ע"א שבי' לט ע"ד (16) ת' שבי' ח, ט (30:202) אין לו שבי' י, ד (לט ע"ג, 58)

ב"ב יז ע"ד מי מירע שבי' י, ה (לט ע"ד, 5)

כת' יח ע"ב; גט'
ג ע"א

כת' כו ע"ב; גט' מה ע"ג לא כן שבי' י, ה (לט ע"ד, 5)

ב"ב קעא ע"א ת' מכות א, ג (18:438) שטר שזמנו שבי' י, ה (לט ע"ד, 11)

גט' לז ע"א שבי' לט ע"ג (58) ת' שבי' ח, ט (30:202) אין לו שבי' י, ו (לט ע"ד, 16)

מ' שבי' י, ו כותבין לאיש שבי' י, ו (לט ע"ד, 20)

מ' שבי' י, ו וכן ליתומין שבי' י, ו (לט ע"ד, 21)
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שמ"א יד, כו ויבא העם שבי' י, ז (לט ע"ד, 23)

הש' שבת צה
ע"א; ב"ב סו

ע"א; ב"ב פ ע"א

שמ"א יד, כז ויטבול אותה שבי' י, ז (לט ע"ד, 24)

שמ"א יד, כז ויטבול אותה שבי' י, ז (לט ע"ד, 26)

הש' ת' עוק' ג, טז
(2:690)

אם במחוברת שבי' י, ז (לט ע"ד, 26)

גט' לז ע"א כותבין פרוזבול שבי' י, ז (לט ע"ד, 29)

מכות לה ע"א רב הונא שבי' י, ז (לט ע"ד, 32)

הש' מ' ב"ב ח, א לא יחזיר שבי' י, ט (לט ע"ד, 38)

ב"ק צד ע"ב ת' שבי' ח, יא (37:202) הגוזל שעשה שבי' י, ט (לט ע"ד, 39)

ב"מ מח ע"א ב"מ ט ע"ג רבי חייה שבי' י, ט (לט ע"ד, 40)

הש' מ' ב"מ ד, ב;
ת' ב"מ ג, יד

למי שפרע שבי' י, ט (לט ע"ד, 41)

ע"ז מא ע"ג (27) טבעת בעיינה שבי' י, ט (לט ע"ד, 44)

ב"מ מט ע"א מע"ש נה ע"ב; גטין מז
ע"ד; שבו' לה ע"ד

רבי יעקב שבי' י, ט (לט ע"ד, 44)

ספ' קדושים צא ע"ב לאו צדק שבי' י, ט (לט ע"ד, 46)

ויקרא יט, לו והין צדק שבי' י, ט (לט ע"ד, 46)

ב"מ מט ע"א שבי' לט ע"ד (53); הש'
ב"מ ט ע"ד

רב פליג שבי' י, ט (לט ע"ד, 47)

ב"ב פה ע"א קד' ס ע"ב; גטין מט ע"ב ת' קד' א, ח (33:278);
ת' ב"ב ה, ב (5:144)

אימתי אמרו שבי' י, ט (לט ע"ד, 48)

שבי' לט ע"ד (47); הש'
ב"מ ט ע"ד

רב פליג שבי' י, ט (לט ע"ד, 53)

ב"מ מח ע"ב חד בר שבי' י, ט (לט ע"ד, 54)

May 14, 2008 עמוד 23 מתוך 23


