
תרומות

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
הש' תנ"ב תרומה ב (89) רבי שמואל תר' א, א (מ ע"א, 42)

שמות כה, ב דבר אל תר' א, א (מ ע"א, 43)

שמות כה, ב מאת כל תר' א, א (מ ע"א, 44)

שמות כה, ב אשר ידבנו תר' א, א (מ ע"א, 45)

שמות כה, ג וזאת התרומה תר' א, א (מ ע"א, 45)

הש' מע' נא ע"ב (21);
מע' נא ע"ב (26)

ויוכיח מעשה תר' א, א (מ ע"א, 46)

מ' מכ' ו, א העלו חרש תר' א, א (מ ע"א, 46)

ויקרא יא, לח בכי יותן תר' א, א (מ ע"א, 47)

מ' מכ' ג, ח הורידה חרש תר' א, א (מ ע"א, 49)

ויקרא יא, לח בכי יותן תר' א, א (מ ע"א, 49)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' א, א (מ ע"א, 52)

מ' גט' ב, ב הכל כשירין תר' א, א (מ ע"א, 56)

גט' כב ע"ב גט' מד ע"ב אמר רבי תר' א, א (מ ע"א, 57)

דברים כד, א וכתב לה תר' א, א (מ ע"א, 58)

יומא מג ע"א ת' פרה ה, ז (32:634) חרש שוטה תר' א, א (מ ע"א, 63)

ת' תר' א, א (1:107) חרש שתרם תר' א, א (מ ע"ב, 1)

גט' עא ע"א גט' מח ע"ג ת' תר' א, א (6:107) אמ' רבן תר' א, א (מ ע"ב, 2)

גט' עא ע"ב מ' יב' יד, א נתחרש הוא תר' א, א (מ ע"ב, 5)

גט' עב ע"א הש' ת' גט' ב, ז (40:251) והרי שכתב תר' א, א (מ ע"ב, 7)

גט' עב ע"א ת' גט' ב, ח (44:252) אינו גט תר' א, א (מ ע"ב, 9)

הש' מ' גט' ז, א עד שירכין תר' א, א (מ ע"ב, 12)

הש' ת' גט' ה, א (2:263) במה דברי' תר' א, א (מ ע"ב, 18)

ת' תר' א, א (1:107) אמר רבי תר' א, א (מ ע"ב, 20)

הש' תר' מ ע"א (52) תרומה ומעשרות תר' א, א (מ ע"ב, 23)

הש' במדבר יח, ה מחשבת שמירה תר' א, א (מ ע"ב, 24)

חג' ג ע"ב ת' תר' א, ג (9:107) סימני שוטה תר' א, א (מ ע"ב, 24)

הש' גט' סז ע"ב הש' מ' גט' ז, א קורדייקוס תר' א, א (מ ע"ב, 30)

ר"ה כח ע"א ת' תר' א, ג (11:107) פעמים שוטה תר' א, א (מ ע"ב, 33)

גט' מח ע"ג (31) דרבי שמעון תר' א, א (מ ע"ב, 36)

ישעיה לח, טז ותחלימני והחייני תר' א, א (מ ע"ב, 37)

ת' תר' א, ד (12:107) קטן שהניחו תר' א, א (מ ע"ב, 38)
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ב"מ כב ע"א ת' תר' א, ה (15:108) הרי שבא תר' א, א (מ ע"ב, 41)

גט' נב ע"א; קד'
מא ע"ב

גט' מז ע"א במדבר יח, כח אתם תר' א, א (מ ע"ב, 44)

מ' תר' ג, ג שותפין שתרמו תר' א, א (מ ע"ב, 46)

הש' סנ' כב ע"ב (19) כאן להלכה תר' א, א (מ ע"ב, 47)

במדבר יח, כח אתם תר' א, א (מ ע"ב, 48)

מ' גט' ה, ד יתומין שסמכו תר' א, א (מ ע"ב, 48)

הש' ת' תר' א, ט
(32:109)

מוכר מטלטלין תר' א, א (מ ע"ב, 51)

במדבר יח, כח אתם תר' א, א (מ ע"ב, 52)

מ' תר' ו, ד גנב תרומת תר' א, א (מ ע"ב, 55)

מע' נב ע"א גיזבר כמאן תר' א, א (מ ע"ב, 60)

קד' מא ע"ב דמאי כה ע"א רבי זעירא תר' א, א (מ ע"ב, 61)

במדבר יח, כח אתם תר' א, א (מ ע"ב, 62)

במדבר יח, כח גם אתם תר' א, א (מ ע"ב, 62)

ת' דמאי א, א (1:94) אמר רבן תר' א, א (מ ע"ג, 2)

ת' גט' ג, א (12:254) כור מעשר תר' א, א (מ ע"ג, 5)

קד' נט ע"ב מ' תר' ג, ד ביטל אם תר' א, א (מ ע"ג, 8)

ת' תר' א, ט (31:109) דרבי יוסי תר' א, א (מ ע"ג, 10)

גט' ל ע"ב ת' גט' ג, א (11:254) כור מעשר תר' א, א (מ ע"ג, 12)

ת' תר' א, ט (31:109) דרבי יוסי תר' א, א (מ ע"ג, 15)

שבת ז ע"ג; שבת ח ע"ב אמר ליה תר' א, א (מ ע"ג, 16)

בר' טו ע"א; מג' יט
ע"ב

בר' ד ע"ד; מג' עג ע"ב למי נצרכה תר' א, ב (מ ע"ג, 17)

בר' ב, ג הקורא את תר' א, ב (מ ע"ג, 17)

דברים ו, ד שמע תר' א, ב (מ ע"ג, 20)

שמות טו, כו והאזנת למצותיו תר' א, ב (מ ע"ג, 21)

הש' מ' תר' א, א חמישתי קדמיתא תר' א, ב (מ ע"ג, 24)

הש' מ' תר' א, ו חמישתי אחרייתא תר' א, ב (מ ע"ג, 25)

מ' חג' א, א הכל חייבין תר' א, ב (מ ע"ג, 26)

חג' ג ע"א חג' עה ע"ד; יב' יב ע"ד חברייא בשם תר' א, ב (מ ע"ג, 27)

דברים לא, יב למען ישמעון תר' א, ב (מ ע"ג, 27)

דברים לא, יב למען ילמדון תר' א, ב (מ ע"ג, 28)

יב' י ע"א (36, 48) אמר רבי תר' א, ב (מ ע"ג, 29)

מ' תר' א, ב חרש המדבר תר' א, ב (מ ע"ג, 30)
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יב' קד ע"ב מ' יב' יב, ד חרש שחלץ תר' א, ב (מ ע"ג, 31)

מ' תר' א, ב חרש שדיברו תר' א, ב (מ ע"ג, 32)

יב' יג ע"ג תני בשם תר' א, ג (מ ע"ג, 35)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' א, ג (מ ע"ג, 36)

הש' מ' תר' ג, ט ותורם תר' א, ג (מ ע"ג, 38)

במדבר יח, לב ולא תשאו תר' א, ג (מ ע"ג, 38)

הש' מ' ביכ' ג, יב כרבי יודה תר' א, ג (מ ע"ג, 51)

במדבר יח, כח מכל מעשרותיכם תר' א, ג (מ ע"ג, 56)

הש' ר"ה ח ע"א הש' ת' בכ' ז, א
(30:541); ס"ד קה (164)

הוקשו מעשרות תר' א, ג (מ ע"ג, 56)

הש' ר"ה ח ע"א הש' ת' בכ' ז, א
(30:541); ס"ד קה (164)

הוקשו כל תר' א, ג (מ ע"ג, 58)

הש' מ' תמ' א, ו דרבי שמעון תר' א, ג (מ ע"ג, 60)

נדה מו ע"ב מה הוא תר' א, ג (מ ע"ג, 63)

דמאי כג ע"ג; שבי' לו
ע"ב; תר' מח ע"א; מע'
מט ע"ג; יומא מה ע"ב;
יב' ח ע"א; קד' סא ע"ג;
מת"ה נז, ב (296); ר"ר
ד, ד; תנ"ו ויחי ח (150);

תנ"ב ויחי י (216)

מאיליהן קיבלו תר' א, ג (מ ע"ד, 1)

מ' תר' א, י אין תורמין תר' א, ד (מ ע"ד, 2)

הש' תר' מ ע"ד (54);
גט' מה ע"ג (27)

מפני גזל תר' א, ד (מ ע"ד, 4)

הש' תר' מ ע"ד (32) חזקיה אמר תר' א, ד (מ ע"ד, 9)

יב' פט ע"א מ' תר' ב, ב אין תורמין תר' א, ד (מ ע"ד,18)

ת' תר' ג, יט (77:121) רבי יוסי תר' א, ד (מ ע"ד, 19)

מע' מח ע"ג; חלה נז ע"ג רבי יוחנן תר' א, ה (מ ע"ד, 28)

הש' תר' מא ע"ג (60);
תר' מה ע"ב (19)

זה אחד תר' א, ה (מ ע"ד, 28)

דברים יד, כט ובא הלוי תר' א, ה (מ ע"ד, 29)

ת' ב, יד (59:115) ולא מפירו' תר' א, ה (מ ע"ד, 31)

הש' תר' מ ע"ד (9) על דעתיה תר' א, ה (מ ע"ד, 32)

הש' תר' מ ע"ד (11) על דעתיה תר' א, ה (מ ע"ד, 33)

ת' תר' ג, א (1:116) יש מהן תר' א, ו (מ ע"ד, 33)

הש' מ' בר' ג, ה והערום תר' א, ו (מ ע"ד, 34)

הש' מ' בר' ג, ד ובעל קרי תר' א, ו (מ ע"ד, 34)

ער' סד ע"א הש' ת' פס' ב, טז
(43:147)

אי זהו תר' א, ו (מ ע"ד, 37)

דברים ח, י ואכלת ושבעת תר' א, ו (מ ע"ד, 39)
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שבת קנ ע"ב; הש'

ב"מ קיד ע"א
ו"ר תקסב אמר ליה תר' א, ו (מ ע"ד, 41)

דברים כג, טו ולא יראה תר' א, ו (מ ע"ד, 41)

מ' תר' ד, ו המונה משובח תר' א, ז (מ ע"ד, 43)

ביצה יג ע"ב הש' ס"ב קכא (147) אליעזר בן תר' א, ז (מ ע"ד, 44)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' א, ז (מ ע"ד, 46)

מ' תר' א, ז אבל תורם תר' א, ז (מ ע"ד, 47)

ת' תר' ג, ד (11:116) מודד אדם תר' א, ז (מ ע"ד, 48)

מ' תר' א, י אין תורמין תר' א, ח (מ ע"ד, 52)

תר' מ ע"ד (4) גזל השבט תר' א, ח (מ ע"ד, 54)

ת' תר' ג, יד (54:119) זיתין על תר' א, ח (מ ע"ד, 54)

ת' תר' ג, יד (55:119) תרומה ויתרום תר' א, ח (מ ע"ד, 56)

ת' תר' ג, יד (53:119) אין תורמין תר' א, ח (מ ע"ד, 60)

הש' יב' ב ע"ג (39); כת'
ל ע"א (18); כת' ל ע"ג

(45)

הוי רעיון תר' א, ח (מ ע"ד, 62)

מ' עד' ה, ב רבי יוסי תר' א, ח (מ ע"ד, 64)

שבת יג ע"א מ' חו' ח, א העוף עולה תר' א, ח (מא ע"א, 6)

ת' תר' ג, יד (52:119) שנייה לא תר' א, ח (מא ע"א, 11)

ת' תר' ג, יד (57:120) חזר ועשה תר' א, ח (מא ע"א, 12)

מ' תר' א, י אין תורמין תר' א, ט (מא ע"א, 14)

מ' מע' א, ו הפרד והצימוקי' תר' א, ט (מא ע"א, 16)

הש' חלה נח ע"ג (58) אמר רבי תר' א, ט (מא ע"א, 19)

ת' תר' ג, טו (59:120) רבי או' תר' א, ט (מא ע"א, 19)

ת' תר' ג, יד (54:119) זיתין על תר' א, ט (מא ע"א, 24)

מ' תר' א, ט מי שתרם תר' א, ט (מא ע"א, 25)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' א, י (מא ע"א, 28)

ביצה יג ע"א מעשר ראשון תר' א, י (מא ע"א, 30)

במדבר יח, לב את קדשי תר' א, י (מא ע"א, 31)

מ' ביכ' ב, ה תרומת מעש' תר' א, י (מא ע"א, 33)

תר' מא ע"ב (36) רבי יוחנן תר' ב, א (מא ע"ב, 7)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' ב, א (מא ע"ב, 7)

במדבר יח, כח ממנו תר' ב, א (מא ע"ב, 11)

הש' חלה ס ע"א (8) ת' תר' ג, יט (79:122) תרומת מעשר תר' ב, א (מא ע"ב, 12)

תר' מג ע"ג רבי יוסי תר' ב, א (מא ע"ב, 13)
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במדבר יח, כח ונתתם ממנו תר' ב, א (מא ע"ב, 14)

במדבר יח, כט מכל חלבו תר' ב, א (מא ע"ב, 15)

במדבר יח, כח מכל מעשרותיכ' תר' ב, א (מא ע"ב, 17)

הש' ס"ב קכא (1:148) שלא תהא תר' ב, א (מא ע"ב, 18)

ב"ק קטו ע"ב ת' תר' ג, יט (122:79) תרומת מעשר תר' ב, א (מא ע"ב, 19)

שבת צב ע"ב; ב"מ
ס ע"א

כל' כז ע"ד (11); שבת ג
ע"ב (58); שבת יב ע"ג;

נזיר נו ע"ג (49)

באמת תר' ב, א (מא ע"ב, 25)

מ' תר' ב, א היו שני תר' ב, א (מא ע"ב, 36)

תר' מא ע"ב (7) דמר רבי תר' ב, א (מא ע"ב, 36)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' ב, א (מא ע"ב, 37)

תר' מב ע"ג (63) ויביא כהדא תר' ב, א (מא ע"ב, 39)

קהלת ד, ה הכסיל חובק תר' ב, א (מא ע"ב, 42)

ת' תר' ג, ח (35:118) הרי שהביא תר' ב, א (מא ע"ב, 43)

ת' תר' ג, ז (25:117) כל בית תר' ב, א (מא ע"ב, 46)

הש' כל' לב ע"ד (38) והיינו נושוך תר' ב, א (מא ע"ב, 48)

מע"ש נד ע"ג ת' תר' ג, י (40:118) חמשה שקין תר' ב, א (מא ע"ב, 49)

חלה נח ע"ד ת' תר' ג, יח (73:121) רבי לעאיי תר' ב, א (מא ע"ב, 50)

ת' תר' ג, יח (77:121) אמרו לו תר' ב, א (מא ע"ב, 54)

ת' תר' ג, ז (25:117) קורה אחת תר' ב, א (מא ע"ב, 55)

הש' דמאי כד ע"ד (59) תרין כל תר' ב, א (מא ע"ב, 63)

מ' טב"י ד, ז התורם את תר' ב, ב (מא ע"ג, 1)

ת' טב"י ב, טז (14:686) במה דברים תר' ב, ב (מא ע"ג, 5)

הש' תר' מא ע"ב (16) לתרום מן תר' ב, ב (מא ע"ג, 6)

הש' מ' תר' ג, ו להקדים תרומת תר' ב, ב (מא ע"ג, 8)

מ' תר' ב, ב אין תורמין תר' ב, ב (מא ע"ג, 9)

ת' תר' א, יט (77:121) ר' יוסי תר' ב, ב (מא ע"ג, 13)

שבת ב ע"ב; ביצה סא
ע"ב

הש' מ' ביצה ב, ב מתניתא בכלים תר' ב, ג (מא ע"ג, 16)

ת' שבת טז, יב (28:78) אבל בכלים תר' ב, ג (מא ע"ג, 17)

שבת צה ע"א אשה פיקחת תר' ב, ג (מא ע"ג, 23)

מ' תר' ב, ג המעשר והמבשל תר' ב, ג (מא ע"ג, 25)

כת' לד ע"א; חו' טו
ע"א

שבת ה ע"ד ת' שבת ב, טו (51:10) המבושל בשבת תר' ב, ג (מא ע"ג, 26)

חו' טו ע"א רב כד תר' ב, ג (מא ע"ג, 29)

ת' שבת ב, טו (55:10) ר' ישמעאל תר' ב, ג (מא ע"ג, 31)
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מ' תר' ב, ג המעשר והמבשל תר' ב, ג (מא ע"ג, 36)

שבת לח ע"א ת' שבת ב, יז (46) בראשונה היו תר' ב, ג (מא ע"ג, 38)

ת' שבת ב, יז (50) תבשיל שהוא תר' ב, ג (מא ע"ג, 41)

שבת יח ע"ב ת' שבת ג, א (1:11) לא תמלא תר' ב, ג (מא ע"ג, 48)

גט' נג ע"ב ת' שבת ב, כא (63:11) הנוטע בשוגג תר' ב, ג (מא ע"ג, 51)

ת' שבת ב, כא (65:11) נחשד על תר' ב, ג (מא ע"ג, 55)

הש' תר' מ ע"ד (28);
תר' מה ע"ב (19)

זה אחד תר' ב, ד (מא ע"ג, 60)

בכ' נג ע"ב במדבר יח, יב כל חלב תר' ב, ד (מא ע"ג, 61)

מנ' נד ע"ב ת' תר' ד, א (3:122) תורמין תאנים תר' ב, ד (מא ע"ד, 4)

ת' תר' ד, ב (7:123) אמר רבי תר' ב, ד (מא ע"ד, 7)

מ' טה' ג, ד כביצה אוכלין תר' ב, ד (מא ע"ד, 11)

מ' מנ' ה, א אמרו לו תר' ב, ד (מא ע"ד, 14)

הש' מנ' נג ע"ב פעמים שהשאור תר' ב, ד (מא ע"ד, 15)

הש' תר' מא ע"ד (9) אוף אנא תר' ב, ד (מא ע"ד, 22)

מ' תר' יא, א דרבי יודה תר' ב, ה (מא ע"ד, 24)

תר' מז ע"ד; ע"ז מא ע"ג ואמר רבי תר' ב, ה (מא ע"ד, 24)

יב' פט ע"ב; ב"ב
קמג ע"א

במדבר יח, לב ולא תשאו תר' ב, ה (מא ע"ד, 32)

ת' תר' ד, ו (24:124) רבי ישמעאל תר' ב, ה (מא ע"ד, 34)

ת' תר' ד, ו (27:124) רבי אומר תר' ב, ה (מא ע"ד, 35)

מ' כל' א, ב הקישות והמלפפון תר' ב, ה (מא ע"ד, 39)

ב"ב קמג ע"א ת' תר' ד, ה (21:124) רבי יוסי תר' ג, א (מב ע"א, 20)

הש' פס' כט ע"ב (15) על עיקר תר' ג, א (מב ע"א, 22)

ת' תר' ד, ו (22:124) תרם חבית תר' ג, א (מב ע"א, 22)

הש' ת' תר' ד, ו (22:124) כדברי רבי תר' ג, א (מב ע"א, 28)

דמאי כב ע"ד רבי בא תר' ג, א (מב ע"א, 28)

ער' מו ע"ב; פס' כז
ע"א; כת' כא ע"א;
כת' נא ע"א; ב"ב

קכד ע"ב

רבי וחביריו תר' ג, א (מב ע"א, 29)

ת' תר' ד, ו (24:124) רבי ישמעאל תר' ג, א (מב ע"א, 31)

ער' מו ע"ב הש' דמאי כד ע"ד ר' מאיר תר' ג, א (מב ע"א, 33)

ביצה סב ע"א (34) רבי שמעון תר' ג, א (מב ע"א, 34)

מ' תר' ג, ב מדמעות כקטנה תר' ג, ב (מב ע"א, 41)

הש' פס' לה ע"ד (9) מה נן תר' ג, ג (מב ע"א, 42)
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גט' מה ע"ג ולית הדא תר' ג, ד (מב ע"א, 50)

קד' נט ע"א אין אדם תר' ג, ד (מב ע"א, 51)

תר' מב ע"א (64) אמר רבי תר' ג, ד (מב ע"א, 52)

ת' תר' א, ח (29:109) הפועלין שתרמו תר' ג, ד (מב ע"א, 53)

תר' מב ע"ב (2) ולא הוא תר' ג, ד (מב ע"א, 56)

ת' תר' ג, יב (43:118) מאימתי תורמין תר' ג, ד (מב ע"א, 57)

ת' תר' ג, יב (46:118) וחכמים אומרים תר' ג, ד (מב ע"א, 61)

ת' תר' ג, יג (47:119) מאימתי תורמין תר' ג, ד (מב ע"א, 62)

ת' תר' ג, יג (48:119) משיטחנו תר' ג, ד (מב ע"א, 63)

ת' תר' ג, יג (47:119) משיטענו תר' ג, ד (מב ע"א, 63)

תר' מב ע"א (52) אמר רבי תר' ג, ד (מב ע"א, 64)

תר' מב ע"א (56) ולא הוא תר' ג, ד (מב ע"ב, 2)

ת' תר' ג, יג (48:119) רבי יוסי תר' ג, ד (מב ע"ב, 4)

תר' מב ע"ד (50) הש' מ' תר' א, ד דבית שמאי תר' ג, ה (מב ע"ב, 8)

ת' מע"ש ג, יז (58:261) מעשר שני תר' ג, ה (מב ע"ב, 10)

במדבר יח, כז ונחשב לכם תר' ג, ה (מב ע"ב, 13)

במדבר יח, כו והרמותם תר' ג, ה (מב ע"ב, 13)

חלה נט ע"ג אמר תרומת תר' ג, ה (מב ע"ב, 14)

ת' תר' ד, ט (33:125) אמ' תרומת תר' ג, ה (מב ע"ב, 18)

דמאי כו ע"ג תרומת שני תר' ג, ה (מב ע"ב, 20)

הש' תמ' ה ע"ב מן מה תר' ג, ו (מב ע"ב, 25)

תמ' ד ע"א רבי חמא תר' ג, ו (מב ע"ב, 26)

שמות כב, כח מלאתך ודמעתך תר' ג, ו (מב ע"ב, 29)

ת' תר' ד, י (38:125) תרומה אינה תר' ג, ו (מב ע"ב, 34)

נזיר נג ע"ד מ' נזיר ה, א בית שמאי תר' ג, ז (מב ע"ב, 38)

שב' כו ע"ב ספ' כג ע"ג ויקרא ה, ד בשפתים תר' ג, ז (מב ע"ב, 41)

ויקרא ה, ד לבטא תר' ג, ז (מב ע"ב, 42)

שמות לה, כב כל נדיב תר' ג, ז (מב ע"ב, 43)

דברים כג, כד מוצא שפתיך תר' ג, ז (מב ע"ב, 44)

שמות לה, כב כל נדיב תר' ג, ז (מב ע"ב, 45)

ת' תר' ד, יג (54:126) הוציא להן תר' ג, ח (מב ע"ב, 46)

הש' ספ' צח ע"א תורה תר' ג, ח (מב ע"ב, 57)

מ' זב' ד, ה קדשי גוים תר' ג, ח (מב ע"ב, 57)

הש' תר' מו ע"ד (25) כל הטבל תר' ד, א (מב ע"ג, 48)
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מ' תר' ד, א אבל לא תר' ד, א (מב ע"ג, 55)

מע' נא ע"ד; חלה נט ע"ג דאמר ריש תר' ד, א (מב ע"ג, 59)

הש' תר' מב ע"ג (44) שנתן דעתו תר' ד, א (מב ע"ג, 61)

תר' מא ע"ב (39) וייבא כהדא תר' ד, א (מב ע"ג, 63)

קהלת ד, ה הכסיל חובק תר' ד, א (מב ע"ד, 2)

דמאי כו ע"ב רבי לעזר תר' ד, ב (מב ע"ד, 4)

הש' מ' דמאי ז, ג כפועל שאינו תר' ד, ב (מב ע"ד, 4)

יחזקאל מה, יג ששית האיפה תר' ד, ג (מב ע"ד, 7)

יחזקאל מד, ל וכל תרומת תר' ד, ג (מב ע"ד, 8)

תר' מב ע"ד (15) שמואל אמר תר' ד, ב (מב ע"ד, 9)

תר' מב ע"ד (15) הש' ת' תר' ה, ח
(29:130)

אמר רבי תר' ד, ג (מב ע"ד, 10)

במדבר לא, ל וממחצית בני תר' ד, ג (מב ע"ד, 10)

יחזקאל מה, יג וששיתם האיפה תר' ד, ג (מב ע"ד, 13)

יחזקאל מה, יג וששית האיפה תר' ד, ג (מב ע"ד, 14)

תר' מב ע"ד (9) דשמואל תר' ד, ג (מב ע"ד, 15)

תר' מב ע"ד (10) דרבי לוי תר' ד, ג (מב ע"ד, 15)

יחזקאל מה, יא ועשירית החומר תר' ד, ג (מב ע"ד, 16)

מ' תר' ד, ג תרם ועלה תר' ד, ג (מב ע"ד, 17)

מ' תר' ד, ג בית שמאי תר' ד, ג (מב ע"ד, 18)

מ' תר' ד, ג כמות שהוא תר' ד, ג (מב ע"ד, 23)

מ' תר' ד, ג תרם ועלה תר' ד, ג (מב ע"ד, 30)

דברים יח, ד ראשית דגנך תר' ד, ג (מב ע"ד, 35)

מ' תר' ד, ד אם אינו תר' ד, ד (מב ע"ד, 37)

מ' מעי' ו, א אמר לו תר' ד, ד (מב ע"ד, 44)

תר' מב ע"ב (8) הש' מ' תר' א, ד דבית שמאי תר' ד, ה (מב ע"ד, 50)

מ' תר' ד, ה יותר מיכן תר' ד, ה (מב ע"ד, 55)

דברים יח, ד ראשית דגנך תר' ד, ה (מב ע"ד, 58)

במדבר טו, כא מראשית תר' ד, ה (מב ע"ד, 59)

מ' תר' ד, ו והשוקל משובח תר' ד, ו (מב ע"ד, 61)

ערלה סא ע"ד (34) מניין שאין תר' ד, ז (מב ע"ד, 62)

במדבר יח, כט מכל חלבו תר' ד, ז (מב ע"ד, 63)

ס"ב קכא (149) דבר שאת תר' ד, ז (מב ע"ד, 63)

הש' ת' ה, ו (59:133) בידוע מה תר' ד, ח (מג ע"א, 6)
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ר"ה יג ע"ב דמאי כד ע"ד; מע"ש נג

ע"ג
אין בלילה תר' ד, ח (מג ע"א, 11)

חלה נז ע"ד מילתהון דרבנין תר' ד, ח (מג ע"א, 12)

תר' מד ע"ד (58) רבי שמעון תר' ד, ח (מג ע"א, 21)

תר' מד ע"ד (59) רבי יוחנן תר' ד, ח (מג ע"א, 21)

זב' עד ע"ב ערלה סא ע"ב (35);
ערלה סג ע"ב (14)

רבי שמעון תר' ד, ח (מג ע"א, 23)

ערלה סב ע"ד אמר רבי תר' ד, ח (מג ע"א, 28)

ת' תר' ה, י (56:133) נמצאת אומר תר' ד, ט (מג ע"א, 30)

ביצה ג ע"ב; זב' עג
ע"א

ת' תר' ה, יא (60:133) ליטרא קציעות תר' ד, י (מג ע"א, 35)

ערלה סג ע"א (57) דברי ר' תר' ד, י (מג ע"א, 42)

ת' תר' ה, יא (68:134) דרסה ואין תר' ד, י (מג ע"א, 43)

מ' תר' ד, י התחתונות מעלות תר' ד, יא (מג ע"א, 46)

מ' תר' ד, יא אם יש תר' ד, יא (מג ע"א, 46)

הש' תר' מג ע"ב (8) ת' תר' ו, יב (49:139) שתי קופות תר' ד, יב (מג ע"א, 52)

הש' ת' מק' ב, ג (8:654) וכן שני תר' ד, יב (מג ע"א, 58)

ת' תר' ו, יג (53:140) היו לפניו תר' ד, יב (מג ע"א, 60)

הש' תר' מג ע"א (52) קופות מעלות תר' ד, יב (מג ע"ב, 8)

ת' תר' ה, יג (75:134) בלול מעלה תר' ד, יג (מג ע"ב, 12)

מ' תר' ד, יג אמר רבי תר' ד, יג (מג ע"ב, 13)

הש' ת' תר' ה, יד
(37:134)

קישות טמאה תר' ד, יג (מג ע"ב, 16)

ת' תר' ו, א (4:136) טבל מעלה תר' ה, א (מג ע"ב, 59)

הש' תר' מג ע"ג (21) טבל מעלה תר' ה, א (מג ע"ב, 60)

ת' תר' ו, ג (13:137) ספיחי שביעי' תר' ה, א (מג ע"ב, 61)

פס' לג ע"ב מ' תמ' ז, ה מדליקין בפת תר' ה, א (מג ע"ב, 63)

מע"ש נו ע"ב (49) ומה דנפיל תר' ה, א (מג ע"ג, 4)

ביכ' סד ע"ד דאמר רבי תר' ה, א (מג ע"ג, 5)

במדבר יח, ח לך נתתיו תר' ה, א (מג ע"ג, 6)

מ' ערכ' ו, ה אין להקדש תר' ה, א (מג ע"ג, 10)

מ' תר' ה, א אם טמאין תר' ה, א (מג ע"ג, 12)

במדבר יח, כח ונתתם ממנו תר' ה, א (מג ע"ג, 14)

הש' תר' מג ע"ג (33) והדין ניקודים תר' ה, א (מג ע"ג, 17)

הש' מ' זב' ח, ה כל הפסולין תר' ה, ב (מג ע"ג, 19)

הש' תר' מג ע"ב (60) בסאה שהעלת תר' ה, ב (מג ע"ג, 21)
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מ' תר' ה, ו סאה תרומה תר' ה, ב (מג ע"ג, 23)

הש' תר' מג ע"ג (18) רבי סימון תר' ה, ב (מג ע"ג, 25)

שבת טו ע"ב; נדה
לג ע"ב

מ' טה' ד, ה ששה ספיקות תר' ה, ב (מג ע"ג, 26)

הש' תר' מג ע"ג (17) והדין ניקודין תר' ה, ב (מג ע"ג, 33)

ביצה לח ע"ב; מנ'
כג ע"א; בכ' כג ע"א

נבילה בטלה תר' ה, ג (מג ע"ג, 48)

שבת קמב ע"א;
תמ' יב ע"א

הש' ת' תר' ו, א (1:136) סאה תרומה תר' ה, ג (מג ע"ג, 51)

סוכה נג ע"א רבי יודן תר' ה, ד (מג ע"ג, 55)

מ' תר' ה, ד אחר שהודו תר' ה, ד (מג ע"ג, 56)

הש' שבת ה ע"א אמרין נצא תר' ה, ד (מג ע"ג, 57)

מ' טב"י ב, ז המער מכלי תר' ה, ד (מג ע"ג, 59)

מ' תר' ה, ד אחר שהודו תר' ה, ד (מג ע"ג, 62)

תר' מג ע"ד (15); תר' מו
ע"ד

אמר רבי תר' ה, ה (מג ע"ד, 3)

מ' תר' ה, ה אינה מדמעת תר' ה, ה (מג ע"ד, 4)

תר' מג ע"ד (13) סבר רבי תר' ה, ה (מג ע"ד, 9)

תר' מג ע"ד (9) רבי לעזר תר' ה, ו (מג ע"ד, 13)

תר' מג ע"ד (3); תר' מו
ע"ד

דאמר רבי תר' ה, ו (מג ע"ד, 15)

יב' פב ע"ב; זב' כב
ע"א

מ' מק' ז, ב היו בו תר' ה, ז (מג ע"ד, 17)

הש' ת' תר' ו, ה
(33:138)

ידיעתה מקדשתה תר' ה, ח (מג ע"ד, 21)

ב"ב טו ע"ב תני סאה תר' ה, ח (מג ע"ד, 22)

ערלה סא ע"ב; נזיר נה
ע"ג

אין טנופת תר' ה, ט (מג ע"ד, 29)

תר' מז ע"ב רב הונא תר' ה, ט (מג ע"ד, 32)

ת' תר' ו, י (41:139) סאה תרומה תר' ה, ט (מג ע"ד, 34)

ערלה סא ע"ד מתנית' דרבי תר' ה, ט (מג ע"ד, 38)

מ' ערלה א, ו דרבי יוסי אמר תר' ה, ט (מג ע"ד, 38)

כל' כז ע"ג; חג' עו ע"ד רבי אבהו תר' ה, ט (מג ע"ד, 41)

מ' תר' ה, ט בשוגג מותר תר' ה, ט (מג ע"ד, 42)

יב' סה ע"ב חג' א, ח (עו ע"ד, 40);
סוטה ח, ב (כב ע"ב, 45)

רבי אחא תר' ה, ט (מג ע"ד, 43)
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חג' א, ח (עו ע"ד, 41);

סוטה ח, ב (כב ע"ב,
46); הש' מ' שמ' דר"ח,
ד, ד (1:228);  ו"ר, יב,
א (רמד:1) ; במ"ר, י, ב

(לב ע"ג, 18); מדמ"ש א,
ז (23:43)

הש' מ' בכורות, ד, ד; ספ'
במ' קיט (143:22); ס"ד,
מח (109:8); מת"ד, יא,

כב (34:41)

אמר רבי לעזר תר' ה, ט (מג ע"ד, 45)

ב"מ נד ע"א ת' מע"ש ד, ב (4:262);
ספ' קטו ע"ב

ויקרא כב, יד ואיש כי תר' ו, א (מד ע"א, 17)

ב"ק ה ע"ד ולא כן תר' ו, א (מד ע"א, 19)

ויקרא כב, יד ואיש כי תר' ו, א (מד ע"א, 21)

שבת סט ע"א;
יומא פ ע"א; שבו'
כו ע"ב; הו' ב ע"א;

חו' ה ע"ב

תר' מה ע"א (16) ספ' כא ע"ד השב לו תר' ו, א (מד ע"א, 23)

שבת יד ע"ד; יומא מה
ע"א

רבי אבהו תר' ו, א (מד ע"א, 28)

יב' צ ע"א; גט' נד
ע"א

תר' מד ע"ג; כת' כז ע"ב ת' תר' ז, ז (18:143) אכל תרומה תר' ו, א (מד ע"א, 33)

ת' תר' ז, ז (19:143) סומכוס אומר תר' ו, א (מד ע"א, 34)

יב' פט ע"א מ' תר' ב, ב אין תורמין תר' ו, א (מד ע"א, 35)

ת' תר' ג, יט (77:121) רבי יוסי תר' ו, א (מד ע"א, 36)

הש' שבת טז ע"ב אתיא דיחידאה תר' ו, א (מד ע"א, 37)

הש' ת' טה' א, ו
(39:661)

תשלומי תרומ' תר' ו, א (מד ע"א, 38)

מ' תר' ו, א אינו משלם תר' ו, א (מד ע"א, 41)

מ' תר' ט, ד גידולי תרומ' תר' ו, א (מד ע"א, 42)

מ' תר' ט, ב וחייבת בלקט תר' ו, א (מד ע"א, 43)

מ' תר' ט, ב ועניי ישראל תר' ו, א (מד ע"א, 44)

ספ' צח ע"א ויקרא כב, יד ונתן לכהן תר' ו, א (מד ע"א, 49)

פסחים כט ע"א תפלוגתא דרבי תר' ו, א (מד ע"א, 52)

מ' תר' ו, ד גנב תרומת תר' ו, א (מד ע"א, 55)

ויקרא כב, יד ונתן לכהן תר' ו, א (מד ע"א, 58)

זב' קיג ע"א הש' במדבר יט, יג במקום שחיטתה תר' ו, א (מד ע"א, 59)

במדבר יט, ה על פרשה תר' ו, א (מד ע"א, 60)

תר' מד ע"א (49) כרבי תר' ו, א (מד ע"א, 62)

תר' מד ע"א (49) כרבי לעזר תר' ו, א (מד ע"א, 62)

מ' בכ' א, ו הפריש פדיון תר' ו, א (מד ע"ב, 1)

הש' מ' עד' ז, א מעשר שני תר' ו, א (מד ע"ב, 2)

ת' דמאי ג, ב (7:73) כיצד הוא תר' ו, א (מד ע"ב, 5)

תר' מד ע"א (50) הפרשתו מקדשתו תר' ו, א (מד ע"ב, 7)
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תר' מד ע"א (49) מתנתו מקדשתו תר' ו, א (מד ע"ב, 7)

הש' תר' ח, א (מה ע"ג,
4); אס"ר, ב, י (ה ע"ד,

21) פס"ר, יא (מב ע"א,
(24

הש' מ' מכות ג, יח; ס"ד,
רפו (304:15)

נפשו של אדם תר' ו, א (מד ע"ב, 20)

ת' תר' ז, ב (6:142) יש בו תר' ו, ד (מד ע"ב, 21)

ויקרא כב, יד ואיש כי תר' ו, ד (מד ע"ב, 24)

מדר"י 13:302 שמות כב, ח ישלם שנים תר' ו, ד (מד ע"ב, 26)

פאה כ ע"א לית הדא תר' ו, ה (מד ע"ב, 29)

מ' תר' ו, ה לקט תר' ו, ה (מד ע"ב, 30)

הש' ספ' צז ע"ד על כולהן תר' ו, ה (מד ע"ב, 31)

ער' כט ע"ב; פס'
לב ע"א

ספ' צח ע"א הא כיצד תר' ו, ו (מד ע"ב, 32)

הש' מ' חלה א, ג שכן פירות תר' ו, ו (מד ע"ב, 34)

הש' מ' ביכ' ב, ד שכן הביכורי' תר' ו, ו (מד ע"ב, 35)

הש' ת' שבי' ד, טז
(51:183)

עד שלא תר' ו, ו (מד ע"ב, 37)

הש' פאה כ ע"ג (39) נמצא לוקח תר' ו, ו (מד ע"ב, 39)

כת' לא ע"ב כת' כז ע"ב תמן תנינן תר' ז, א (מד ע"ג, 7)

מ' מכות ג, א אלו הן תר' ז, א (מד ע"ג, 7)

מ' כת' ג, א אלו נערו' תר' ז, א (מד ע"ג, 8)

כת' לב ע"ב אמר רבי תר' ז, א (מד ע"ג, 9)

תר' מד ע"ג (36) דברים כה, ב כדי רשעתו תר' ז, א (מד ע"ג, 11)

דברים כה, ב והפילו השופט תר' ז, א (מד ע"ג, 13)

כת' לד ע"ב הש' תר' מד ע"ד (27) רבי שמעון תר' ז, א (מד ע"ג, 14)

מ' כת' ג, א אלו נערות תר' ז, א (מד ע"ג, 16)

תר' מד ע"ג (41); תר'
מד ע"ג (46); תר' מד

ע"ד (31)

כרבי מאיר תר' ז, א (מד ע"ג, 17)

מכות ד ע"ב מן המוציא תר' ז, א (מד ע"ג, 18)

ס"ד רלח (270) דברים כב, יט וענשו אותו תר' ז, א (מד ע"ג, 18)

דברים כב, יח ויסרו אותו תר' ז, א (מד ע"ג, 18)

ב"ק ה ע"ד ולא כן תר' ז, א (מד ע"ג, 22)

ב"ק ה ע"ד רבי בון תר' ז, א (מד ע"ג, 23)

כת' לה ע"א הכל מודין תר' ז, א (מד ע"ג, 25)

כת' כז ע"ג ויקרא כד, יח ומכה נפש תר' ז, א (מד ע"ג, 26)

במדבר לה, לא רשע (1) תר' ז, א (מד ע"ג, 31)

דברים כה, ה רשע (2) תר' ז, א (מד ע"ג, 31)
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כת' לב ע"א כאן בנערה תר' ז, א (מד ע"ג, 33)

הש' ס"ד רמד (274) ואין לה תר' ז, א (מד ע"ג, 34)

תר' מד ע"ג (11) דברים כה, ב כדי רשעתו תר' ז, א (מד ע"ג, 36)

הש' מ' מכות א, ב מה עדים תר' ז, א (מד ע"ג, 38)

דברים כה, ב והפילו השופט תר' ז, א (מד ע"ג, 39)

מ' תר' ו, א האוכל תרומה תר' ז, א (מד ע"ג, 41)

תר' מד ע"ג (17); תר'
מד ע"ג (46); תר' מד

ע"ד (31)

כרבי מאיר תר' ז, א (מד ע"ג, 41)

מ' תר' ז, א האוכל תרומה תר' ז, א (מד ע"ג, 42)

תר' מד ע"ג (17); תר'
מד ע"ג (41); תר' מד

ע"ד (31)

כרבי מאיר תר' ז, א (מד ע"ג, 46)

ויקרא כב, יד ואיש כי תר' ז, א (מד ע"ג, 48)

מ' תר' ו, א אינו משלם תר' ז, א (מד ע"ג, 51)

תר' מד ע"א ותני כן תר' ז, א (מד ע"ג, 52)

ת' תר' ז, ז (18:143) אכל תרומה תר' ז, א (מד ע"ג, 52)

מכות לא ע"א הכל היו תר' ז, א (מד ע"ג, 55)

שמות כ, יב לא תענ' תר' ז, א (מד ע"ג, 55)

דברים יט, יט ועשיתם לו תר' ז, א (מד ע"ג, 56)

ויקרא כב, י וכל זר תר' ז, א (מד ע"ג, 57)

ויקרא כב, יד ואיש כי תר' ז, א (מד ע"ג, 57)

ב"מ צא ע"א בחוסם פרתו תר' ז, א (מד ע"ג, 60)

כת' כז ע"ג; ב"ק ג ע"א התיב רבי תר' ז, א (מד ע"ד, 2)

הש' מ' ב"ק ג, י המצית גדישו תר' ז, א (מד ע"ד, 3)

קד' מג ע"א ספ' פג ע"ד ויקרא יז, ד דם יחשב תר' ז, א (מד ע"ד, 8)

פס' כט ע"ב במזיד בתרומה תר' ז, א (מד ע"ד, 8)

מג' ז ע"ב; מכות כג
ע"ב

מג' עא ע"א; כת' כז ע"ג מ' מג' א, ח אין בין תר' ז, א (מד ע"ד, 11)

ת' מג' א, ז (33:345) רבי נחוניה תר' ז, א (מד ע"ד, 12)

הש' ביכ' סד ע"ד (5);
יומא לט ע"ד (44)

צריכה לרבנין תר' ז, א (מד ע"ד, 20)

הש' חלה נח ע"ג (27) אמר רבי תר' ז, א (מד ע"ד, 20)

חו' פא ע"ב מג' עא ע"א; כת' כז ע"ג;
ע"ז מג ע"ג

איתפלגון השוחט תר' ז, א (מד ע"ד, 25)

הש' תר' מד ע"ג (14) רבי שמעון תר' ז, א (מד ע"ד, 27)

תר' מד ע"ג (17); תר'
מד ע"ג (41); תר' מד

ע"ג (46)

כרבי מאיר תר' ז, א (מד ע"ד, 31)
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מ' כת' ג, א אילו נערות תר' ז, א (מד ע"ד, 34)

סנ' נא ע"א ויקרא כא, ט כי תחל תר' ז, ב (מד ע"ד, 37)

ויקרא כא, ט כי תחל תר' ז, ב (מד ע"ד, 39)

ויקרא כא, ט ובת איש תר' ז, ב (מד ע"ד, 40)

הש' קד' סו ע"א (4) חללה מבנה תר' ז, ב (מד ע"ד, 41)

ויקרא כא, ט את אביה תר' ז, ב (מד ע"ד, 42)

מ' תר' ח, א רבי ליעזר תר' ז, ב (מד ע"ד, 44)

הש' ב"ק קיא ע"ב;
חו' קלד ע"ב

ב"ק ז ע"ב היך עבידה תר' ז, ג (מד ע"ד, 48)

ת' תר' ו, טו (62:140) אחת טמאה תר' ז, ד (מד ע"ד, 52)

ת' תר' ו, יב (52:140) אחת מדומעת תר' ז, ד (מד ע"ד, 53)

ת' תר' ו, יב (51:140) אחת יש תר' ז, ד (מד ע"ד, 54)

יב' פב ע"א רבי שמעון תר' ז, ד (מד ע"ד, 56)

תר' מג ע"א (21) ספיקן בטל תר' ז, ד (מד ע"ד, 58)

תר' מג ע"א (21) כולהם נעשו תר' ז, ד (מד ע"ד, 59)

ת' תר' ו, טז (64:141) שתי קופות תר' ז, ו (מד ע"ד, 61)

הש' מ' תר' ה, ג יאכלו ניקודים תר' ז, ו (מד ע"ד, 64)

ת' תר' ו, יז (67:141) שתי קופות תר' ז, ו (מד ע"ד, 64)

חלה נז ע"ד אמר רבי תר' ז, ו (מה ע"א, 5)

ת' תר' ז, ח (29:144) ספק מדומע תר' ז, ו (מה ע"א, 5)

הש' מ' חלה א, ד פטור מן תר' ז, ו (מה ע"א, 5)

פס' י ע"א; כת' כז
ע"א

מ' טה' ה, ה אם נשאלו תר' ז, ו (מה ע"א, 7)

הש' ת' טה' ו, ו (17:666) ועל חבירו תר' ז, ו (מה ע"א, 9)

נד' נז ע"ב; נד' נט
ע"ב

בצל של תר' ז, ז (מה ע"א, 14)

מ' טה' ט, ו את שזרעו תר' ז, ז (מה ע"א, 15)

כל' ל ע"א רבי זעירא תר' ז, ז (מה ע"א, 18)

הש' מ' כת' ה, בג ארוסה בת תר' ח, א (מה ע"ב, 3)

הש' מ' גט' ו, ב ואביה מקבל תר' ח, א (מה ע"ב, 3)

מ' כת' ה, ג כמשנה אחרונה תר' ח, א (מה ע"ב, 4)

מ' גט' ו, ד רבי לעזר תר' ח, א (מה ע"ב, 6)

דמאי כד ע"ב; גטין מח
ע"א

ולא מודי תר' ח, א (מה ע"ב, 6)

הור' מה ע"ג; הש' מע' נ
ע"ג (30)

רבי חגיי תר' ח, א (מה ע"ב, 10)

מ' תר' ו, א חייב תר' ח, א (מה ע"ב, 11)
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מ' פס' ו, ה שהוא פטור תר' ח, א (מה ע"ב, 13)

הש' מ' כר' ד, א חייב תר' ח, א (מה ע"ב, 15)

ויקרא ד, כח או הודע תר' ח, א (מה ע"ב, 16)

שבת סט ע"א;
יומא פ ע"א; שבו'
כו ע"ב; הו' ב ע"א;

חו' ה ע"ב

תר' מד ע"א (23) ספ' כא ע"ד השב מידיעתו תר' ח, א (מה ע"ב, 16)

הש' תר' מ ע"ד (28);
תר' מא ע"ג (60)

זה אחד תר' ח, ב (מה ע"ב, 19)

קד' סו ע"ב דברים כו, ג ובאת אל תר' ח, ב (מה ע"ב, 20)

תר' מה ע"ב (36) זה שהיה תר' ח, ב (מה ע"ב, 21)

קד' סו ע"ב הש' יומא מ ע"א (11) אמ' רב תר' ח, ב (מה ע"ב, 22)

דברים לג, יא ופועל ידיו תר' ח, ב (מה ע"ב, 22)

הור' מז ע"ד ר' ירמיה תר' ח, ב (מה ע"ב, 26)

הש' מ' גטין ה, ה כחטא' גזולה תר' ח, ב (מה ע"ב, 28)

מכות יא ע"ב היה עומד תר' ח, ב (מה ע"ב, 30)

הש' מ' מכות ב, ו ויחזור הרוצח תר' ח, ב (מה ע"ב, 31)

הש' מ' מכות ב, ז ואינו יוצא תר' ח, ב (מה ע"ב, 31)

קד' סו ע"ב ת' מק' א, יז (29:653) מעשה במגורת תר' ח, ב (מה ע"ב, 32)

תר' מה ע"ב (21) לעומד ומקריב תר' ח, ב (מה ע"ב, 36)

מ' תר' ח, ב או נודע תר' ח, ג (מה ע"ב, 51)

מע' נ ע"ג דרבי ליעזר תר' ח, ג (מה ע"ב, 53)

ויקרא יא, ג בהמה תר' ח, ג (מה ע"ב, 57)

ויקרא יא, ד בבהמה תר' ח, ג (מה ע"ב, 57)

חו' סז ע"ב ת' תר' ז, יא (39:145);
ספ' נז ע"א

זיזין שבעדשין תר' ח, ג (מה ע"ב, 58)

כת' ס ע"א; כר' כא
ע"ב; כר' כב ע"א

ת' תר' ז, יא (37:145) דם שעל תר' ח, ג (מה ע"ב, 61)

ויקרא יא, כז טמאים תר' ח, ג (מה ע"ב, 63)

ויקרא יא, כז טמאים הם תר' ח, ג (מה ע"ב, 64)

ויקרא יא, ג בהמה תר' ח, ג (מה ע"ג, 2)

ויקרא יא, ד בבהמה תאכלו תר' ח, ג (מה ע"ג, 2)

תר' ו, א (מד ע"ב, 20);
אס"ר, ב, י (ה ע"ד, 21)
פס"ר, יא (מב ע"א, 24)

הש' מ' מכות ג, יח; ס"ד,
רפו (304:15)

שנפשו של אדם תר' ח, ג (מה ע"ג, 4)

מ' מע' ג, ט גפן שהיא תר' ח, ד (מה ע"ג, 5)

מע' נ ע"ד רבי זעירא תר' ח, ד (מה ע"ג, 6)

ת' תר' ז, י (36:144) שרבי ליעזר תר' ח, ד (מה ע"ג, 11)
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הש' תר' מה ע"ד (18) תבשיל שבישלו תר' ח, ה (מה ע"ג, 13)

ת' תר' ז, טז (71:147) תאיני' וענבים תר' ח, ד (מה ע"ג, 16)

ת' תר' ז, יז (72:147) ראה ציפור תר' ח, ה (מה ע"ג, 19)

ע"ז ל ע"א תר' מה ע"ג (39); ע"ז
מא ע"א

רבי יצחק תר' ח, ה (מה ע"ג, 21)

הש' פד"כ 1:208 קונדיטון תר' ח, ה (מה ע"ג, 23)

תר' מה ע"ג (30) אמר רבי תר' ח, ה (מה ע"ג, 25)

תר' מה ע"ג (25) אמר רבי תר' ח, ה (מה ע"ג, 30)

הש' שבת י ע"ג (37);
מ"ק פג ע"א (48); סוטה

כג ע"ג (37)

דהכן הכין תר' ח, ה (מה ע"ג, 31)

מ' ע"ז ב, ג היין והחומץ תר' ח, ה (מה ע"ג, 35)

תר' מה ע"ג (21); ע"ז
מא ע"א

אמר רבי תר' ח, ה (מה ע"ג, 39)

ע"ז ל ע"א בעון קומי תר' ח, ה (מה ע"ג, 41)

הש' ע"ז ל ע"א הש' ע"ז מא ע"א קרינה תר' ח, ה (מה ע"ג, 42)

הש' תר' מה ע"ד (41) בר נטוזא תר' ח, ה (מה ע"ג, 45)

הש' ער' כ ע"ב (4) רבי לעזר תר' ח, ה (מה ע"ג, 49)

הש' נד' צא ע"ב חד איתתא תר' ח, ה (מה ע"ג, 50)

יחזקאל כג, לז כי נאפו תר' ח, ה (מה ע"ג, 55)

ו"ר קיט מעשה בטבח תר' ח, ה (מה ע"ג, 56)

שמות כב, ל ובשר בשדה תר' ח, ה (מה ע"ג, 58)

ע"ז ל ע"ב ת' תר' ז, יד (53:146) מים שנתגלו תר' ח, ה (מה ע"ד, 11)

ת' תר' ז, יג (47:146) מים שנתגלו תר' ח, ה (מה ע"ד, 16)

הש' תר' מה ע"ג (13) הכל מודין תר' ח, ה (מה ע"ד, 18)

ת' תר' ז, יג (52:146) חמין כל תר' ח, ה (מה ע"ד, 24)

ת' תר' ז, יג (49:146) מי כבשין תר' ח, ה (מה ע"ד, 25)

ב"ק קטו ע"ב ת' תר' ז, יג (46:145);
הש' מ' תר' ח, ז

המשמרת של תר' ח, ה (מה ע"ד, 27)

ת' תר' ז, יז (65:147) לגין בתיקן תר' ח, ה (מה ע"ד, 30)

ת' תר' ז, טז (64:147) לגין שהניחו תר' ח, ה (מה ע"ד, 33)

שבת ג ע"ד; ע"ז מא ע"ד א"ר ירמיה תר' ח, ה (מה ע"ד, 36)

ע"ז לט ע"ב הש' ת' ע"ז ד, יא
(15:467)

עומד הוא תר' ח, ה (מה ע"ד, 37)

ע"ז ל ע"ב שלשה אירסין תר' ח, ה (מה ע"ד, 40)

הש' תר' מה ע"ג (45) ביומוי דרבי תר' ח, ה (מה ע"ד, 41)

ת' תר' ז, יז (73:148) אבטיח שניקר תר' ח, ה (מה ע"ד, 44)
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חו' מט ע"ב ת' תר' ז, יב (43:145) חמשה משקין תר' ח, ה (מה ע"ד, 46)

הש' כת' כה ע"ד (56);
כת' כה ע"ד (60); נד' לט

ע"ב (23)

ברוך שהוא תר' ח, ה (מה ע"ד, 52)

תהלים קטז, ו שומר פתאים תר' ח, ה (מה ע"ד, 55)

ת' תר' ז, יד (57:146) המים בקרקעות תר' ח, ו (מה ע"ד, 63)

ת' תר' ז, יד (61:147) היין בין תר' ח, ו (מה ע"ד, 64)

ת' תר' ז, יד (62:147) היין כל תר' ח, ו (מה ע"ד, 64)

ת' תר' ז, טו (63:146) כמה תוסס תר' ח, ו (מו ע"א, 1)

ת' תר' ז, יד (58:146) מעיין כל תר' ח, ו (מו ע"א, 2)

מ"ק פ ע"ב (3) ועד היכן תר' ח, ו (מו ע"א, 6)

מ' פרה ט, ג רבן גמליאל תר' ח, ז (מו ע"א, 11)

חו' ט ע"א ת' תר' ז, יז (72:147) ראה ציפור תר' ח, ז (מו ע"א, 12)

חו' ט ע"א בר' יד ע"א; ביצה סב ע"א ואמר רבי תר' ח, ז (מו ע"א, 14)

ע"ז ל ע"ב אוכל אדם תר' ח, ז (מו ע"א, 17)

תהלים קטז, ו שומר פתאים תר' ח, ז (מו ע"א, 18)

ב"ר 575; פד"כ 175;
תנ"ב בשלח ג (55)

משלי טז, ז ברצות ה' תר' ח, ז (מו ע"א, 26)

פס' כח ע"א אמר רבי תר' ח, ח (מו ע"א, 34)

הש' מ' תר' ח, ח חבית הראשונה תר' ח, ט (מו ע"א, 36)

הש' מ' פס' א, ז כרבי יוסי תר' ח, ט (מו ע"א, 36)

הש' מ' תר' ח, ט והשנייה תר' ח, ט (מו ע"א, 36)

הש' מ' פס' א, ז כרבי מאיר תר' ח, ט (מו ע"א, 36)

תר' מו ע"א (50) חבית הראשונה תר' ח, ט (מו ע"א, 37)

מ' פס' א, ז מודי רבי תר' ח, ט (מו ע"א, 41)

הש' ת' פס' א, ה
(20:141)

רבי שמעון תר' ח, ט (מו ע"א, 42)

ת' פס' ג, י (33:153) תרומה תלויה תר' ח, ט (מו ע"א, 43)

ת' טה' ח, יד (53:669) תלויה שאמר תר' ח, ט (מו ע"א, 47)

תר' מו ע"א (37) חבית הראשונה תר' ח, ט (מו ע"א, 50)

מ' פס' א, ז אמ' ר' תר' ח, ט (מו ע"א, 53)

הש' שבת ד ע"ד (59) ולית בר תר' ח, ט (מו ע"א, 54)

הש' פס' כ ע"ב תמן התורה תר' ח, ט (מו ע"א, 54)

הש' מ' תר' ח, ח חבית הראשונה תר' ח, ט (מו ע"א, 59)

הש' מ' פס' א, ז כרבי יוסי תר' ח, ט (מו ע"א, 59)

הש' מ' תר' ח, ט והשנייה תר' ח, ט (מו ע"א, 59)
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הש' מ' פס' א, ז כר' מאיר תר' ח, ט (מו ע"א, 59)

ת' אה' יח, ז (29:616) מדור של תר' ח, ט (מו ע"א, 64)

ת' פס' ג, י (33:153) תרומ' תלויה תר' ח, ט (מו ע"ב, 1)

הש' מ' בכ' ה, ב רבי שמעון תר' ח, ט (מו ע"ב, 6)

מ פס' א, ז מודין ר' תר' ח, ט (מו ע"ב, 9)

הש' פס' לד ע"א היסח הדעת תר' ח, ט (מו ע"ב, 12)

הש' תר' מו ע"א (36) חבית שנייה תר' ח, ט (מו ע"ב, 12)

הש' מ' בכ' ה, ב אחיזת דם תר' ח, ט (מו ע"ב, 13)

מ' בכ' ה, ב בכור שאחזו תר' ח, ט (מו ע"ב, 17)

בכ' לג ע"ב אתייא דרבי תר' ח, ט (מו ע"ב, 20)

דברים יב, כד לא תאכלנו תר' ח, ט (מו ע"ב, 23)

דברים יב, כד לא תאכלנו תר' ח, ט (מו ע"ב, 25)

בכ' לג ע"ב ושניהם מקרא תר' ח, ט (מו ע"ב, 26)

ויקרא כב, כא תמים יהיה תר' ח, ט (מו ע"ב, 27)

מ' תר' ח, ט תרד ותטמא תר' ח, ט (מו ע"ב, 31)

מ' תר' ח, י תרד ותבלע תר' ח, ט (מו ע"ב, 35)

ת' תר' ז, כ (81:148) סיעות בני תר' ח, י (מו ע"ב, 38)

הש' שמ"א כ שבע בן תר' ח, י (מו ע"ב, 41)

ב"ר 11:1184 עולא בר תר' ח, י (מו ע"ב, 43)

ב"ר 688 דיקלוט חזירא תר' ח, י (מו ע"ב, 61)

ת' חלה ב, ו (15:280) הפריש מפירות תר' ט, א (מו ע"ג, 45)

חו' ו ע"ב ת' טה' ח, ד (37:668) אשתו של תר' ט, ב (מו ע"ג, 48)

נד' נח ע"ב ת' תר' ח, ה (11:150) ליטרא בצלים תר' ט, ג (מו ע"ג, 53)

ת' תר' ח, ו (14:150) ליטרא בצלים תר' ט, ד (מו ע"ג, 55)

ב"מ צ ע"א ת' תר' ח, ג (7:150) תולה לה תר' ט, ד (מו ע"ג, 58)

דברים כה, ד בל תחסום תר' ט, ד (מו ע"ג, 59)

ב"מ פט ע"ב ת' ב"מ ח, י (14:388) המרכין בקטניות תר' ט, ד (מו ע"ג, 59)

דברים כה, ד בל תחסום תר' ט, ד (מו ע"ג, 60)

תר' מז ע"א (24) אמר רבי תר' ט, ד (מו ע"ג, 62)

מ' תר' ט, ג תולה כפיפות תר' ט, ד (מו ע"ד, 6)

דברים כה, ד בדישו תר' ט, ד (מו ע"ד, 7)

ב"מ צ ע"ב אמר רבי תר' ט, ד (מו ע"ד, 7)

הש' ס"ד רפז (305) אף בדורכו תר' ט, ד (מו ע"ד, 7)

ויקרא י, ט בבואכם אל תר' ט, ד (מו ע"ד, 9)
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דברים כה, ד לא תחסום תר' ט, ד (מו ע"ד, 10)

פס' לד ע"א; נד' ס
ע"א

שבי' לו ע"ד; קד' לט ע"ד הש' מ' תר' ט, ו במה דברים תר' ט, ה (מו ע"ד, 11)

מ' ערכ' ו, ה אבל דבר תר' ט, ה (מו ע"ד, 19)

תר' מג ע"ד תמן אמר תר' ט, ו (מו ע"ד, 22)

הש' תר' מב ע"ג (48) כל הטבל תר' ט, ו (מו ע"ד, 25)

נד' מ ע"ג עד היכן תר' ט, ז (מו ע"ד, 26)

דמאי כג ע"ד דאמר רבי תר' ט, ח (מו ע"ד, 36)

ת' תר' ח, ז (15:150) המנכש עם תר' ט, ח (מו ע"ד, 38)

פס' לד ע"ב מים שניטמאו תר' ט, ח (מו ע"ד, 41)

פס' לד ע"ב תאנים וענבים תר' ט, ח (מו ע"ד, 42)

פס' לג ע"ב סוחטן עד תר' ט, ח (מו ע"ד, 44)

מ' תר' ט, ז עד שיגום תר' ט, ח (מו ע"ד, 46)

תר' מו ע"ג (62) רבי בא תר' י, א (מז ע"א, 24)

מע"ש נג ע"ב מ' מע"ש ב, א דגים שנתבשלו תר' י, א (מז ע"א, 32)

מ' תר' י, א רבי יודה תר' י, א (מז ע"א, 33)

חו' צז ע"ב מע"ש נג ע"ב; ערלה סא
ע"ב

דאמר רבי תר' י, א (מז ע"א, 34)

ת' תר' ט, ב (10:155) כל האיסורין תר' י, א (מז ע"א, 35)

חלה נז ע"ד; שבת ה
ע"ד; פס' כט ע"ב

ת' תר' ח, ט (21:151) רבי יוסי תר' י, ב (מז ע"א, 37)

ע"ז סז ע"ב ערלה סב ע"א; ע"ז מד
ע"ד; הש' תר' מז ע"ב (6)

ת' תר' ח, ט (22:151) כל נותני תר' י, ב (מז ע"א, 40)

הש' תר' מז ע"ב (7);
תר' מז ע"ב (14)

ת' תר' ח, ט (23:151) לשבח אסור תר' י, ב (מז ע"א, 41)

ע"ז סח ע"א מה פליגין תר' י, ב (מז ע"א, 42)

מ' תר' י, ב שעורים שנפלו תר' י, ב (מז ע"א, 44)

הש' ע"ז סו ע"ב מגופת חבית תר' י, ג (מז ע"א, 48)

איוב לו, לג יגיד עליו תר' י, ג (מז ע"א, 49)

מ' מכ' ג, ב חבית מלאה תר' י, ג (מז ע"א, 50)

מ' תר' י, ג חמה תר' י, ג (מז ע"א, 54)

פס' עו ע"אע"ב מהו לצלות תר' י, ד (מז ע"א, 64)

ת' פס' ה, יא (44:170) אין צולין תר' י, ד (מז ע"ב, 2)

תר' מז ע"א (40); ערלה
סב ע"א; ע"ז מד ע"ד

ת' תר' ח, ט (22:151) נותן טעם תר' י, ה (מז ע"ב, 6)

תר' מז ע"א (41); תר'
מז ע"ב (14); ערלה סב

ע"א; ע"ז מד ע"ד

ת' תר' ח, ט (23:151) נותן טעם תר' י, ה (מז ע"ב, 7)

ערלה סג ע"א וכמה היא תר' י, ה (מז ע"ב, 8)
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תר' מז ע"א (41); תר'
מז ע"ב (7); ערלה סב

ע"א; ע"ז מד ע"ד

ת' תר' ח, ט (23:151) רבי שמעון תר' י, ו (מז ע"ב, 14)

מ' תר' י, יא רבי שמעון תר' י, ו (מז ע"ב, 15)

ת' תר' ט, ב (8:155) דג טהור תר' י, ז (מז ע"ב, 17)

מ' תר' י, ז או במי תר' י, ז (מז ע"ב, 19)

ת' תר' ט, א (5:155) במה דברים תר' י, ז (מז ע"ב, 26)

ע"ז מב ע"א גבונתה איקלקלת תר' י, ז (מז ע"ב, 28)

הש' ע"ז מז ע"א;
ע"ז נח ע"ב

דבר של תר' י, ז (מז ע"ב, 29)

הש' חו' קיא ע"ב כבוש תר' י, ח (מז ע"ב, 33)

הש' מ' תר' י, י וחכמים אוסרין תר' י, ח (מז ע"ב, 34)

ת' תר' ט, ד (16:156) מודי רבי תר' י, ח (מז ע"ב, 37)

מ' תר' י, יא רבי עקיבה תר' י, ח (מז ע"ב, 39)

חו' צח ע"א ת' תר' ט, ה (19:156) ביצים ששלקן תר' י, י (מז ע"ב, 48)

תר' מג ע"ד רבי חייא תר' י, י (מז ע"ב, 55)

חו' סד ע"ב ת' תר' ט, ה (21:156) גיעולי ביצים תר' י, י (מז ע"ב, 60)

איוב כא, י שורו עיבר תר' י, י (מז ע"ב, 61)

מ' מק' ז, ב אילו פוסלי' תר' י, י (מז ע"ג, 4)

הש' מ' חו' א, ז והתמד עד תר' י, י (מז ע"ג, 5)

ת' תר' ט, ז (25:175) נותן דבילה תר' יא, א (מז ע"ג, 50)

נדה נא ע"ב מ' עוק' ג, ד השבת שנתן תר' יא, א (מז ע"ג, 54)

ער' קד ע"ב הש' ער' כו ע"א; ר"ה נז
ע"ד; יב' ח ע"א; יב' יג

ע"ב

הש' מ' ער' י, טו משלך נתנו תר' יא, א (מז ע"ג, 55)

ע"ז מא ע"ג ת' תר' ט, ו (23:156) יין למורייס תר' יא, א (מז ע"ג, 58)

מ' ע"ז ב, ד מורייס של תר' יא, א (מז ע"ג, 60)

ת' ע"ז ד, יא (40:467) המין מותר תר' יא, א (מז ע"ג, 62)

תר' מא ע"ד דאמר רבי תר' יא, א (מז ע"ד, 2)

ת' תר' ט, ח (30:157) דבש תמרים תר' יא, ב (מז ע"ד, 7)

ת' תר' ט, ח (30:157) רבי נתן תר' יא, ב (מז ע"ד, 11)

הש' ביכ' סג ע"ב (48) שהוא מעשר תר' יא, ב (מז ע"ד, 13)

ת' תר' ט, ח (33:157) רבי ליעזר תר' יא, ב (מז ע"ד, 13)

ת' תר' ט, ח (33:157) רבי נתן תר' יא, ב (מז ע"ד, 14)

הש' ת' מכ' א, ז
(38:637)

רבי מאיר תר' יא, ב (מז ע"ד, 17)

בכ' כג ע"ב מ' מכ' ו, ג; הש' ת' מכ'
א, ז (38:637)

רבי ליעזר תר' יא, ב (מז ע"ד, 18)
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ויקרא יא, לד וכל משקה תר' יא, ב (מז ע"ד, 20)

ויקרא יא, לד אשר ישתה תר' יא, ב (מז ע"ד, 20)

נזיר נה ע"א (37) רבי ליעזר תר' יא, ב (מז ע"ד, 20)

ספ' נד ע"ג ויקרא יא, לד אשר יאכל תר' יא, ב (מז ע"ד, 24)

ספ' נה ע"א ויקרא יא, לד אשר ישתה תר' יא, ב (מז ע"ד, 24)

הש' מ' עוק' ג, א; ת'
טב"י א, ה (26:684)

אין צריכין תר' יא, ב (מז ע"ד, 27)

גט' מח ע"ג הש' מ' מכ' ו, ח צריכין מחשבה תר' יא, ב (מז ע"ד, 28)

ספ' נה ע"א ויקרא יא, לד כל משקה תר' יא, ב (מז ע"ד, 32)

ויקרא יא, לד אשר ישתה תר' יא, ב (מז ע"ד, 32)

מ' טה' ט, ג המוהל היוצא תר' יא, ב (מז ע"ד, 34)

בראשית א, יא ולמקוה המים תר' יא, ב (מז ע"ד, 37)

חלה ס ע"ב רבי אילא תר' יא, ג (מז ע"ד, 41)

חו' קכ ע"ב; ערכ'
יא ע"א

מדר"י 355 דרך ביכורים תר' יא, ג (מז ע"ד, 43)

שמות כג, יט תביא תר' יא, ג (מז ע"ד, 43)

ת' תר' ט, ט (35:157) זיתים של תר' יא, ג (מז ע"ד, 44)

מ' תר' יא, ה ובין עצמות תר' יא, ד (מז ע"ד, 60)

ת' תר' י, ד (11:160) ואילו הן תר' יא, ד (מז ע"ד, 62)

ספ' צז ע"א מסלת בחיטין תר' יא, ד (מז ע"ד, 63)

מ' עד' ג, ג מעי אבטיח תר' יא, ד (מח ע"א, 1)

מ' ב"ב ה, ח הרכינה ומיצת תר' יא, ה (מח ע"א, 6)

ב"ב פז ע"ב יב' ה ע"ג אמר רבי תר' יא, ה (מח ע"א, 7)

הש' ויקרא יד, י לוג שמן תר' יא, ה (מח ע"א,
(10

יומא מה ע"ב אמר רבי תר' יא, ה (מח ע"א,
(18

הש' מ' חלה א, ט תרומה בעון תר' יא, ה (מח ע"א,
(18

דמאי כג ע"ג (56); שבי'
לו ע"ב; תר' מ ע"ד; מע'
מט ע"ג; יומא מה ע"ב;
יב' ח ע"א; קד' סא ע"ד;
קד' סה ע"ב; ב"ר 1202;
מת"ה נז, ב (296); ר"ר
ד, ד; תנ"ו ויחי ח (150);

תנ"ב ויחי י (216)

מאיליהן קיבלו תר' יא, ה (מח ע"א,
(19

מ' תר' יא, ח אם הרכינה תר' יא, ה (מח ע"א,
(20

ב"ב צז ע"א ת' תר' י, יב (42:163) שמרים של תר' יא, ה (מח ע"א,
(22
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זב' עט ע"ב ת' תר' י, יג (45:163) הרוסן של תר' יא, ה (מח ע"א,

(25

הש' ת' תר' י, ו (17:161) אבל טהור תר' יא, ה (מח ע"א,
(29

ויקרא כב, יא וכהן כי תר' יא, ו (מח ע"א, 32)

ויקרא כב, יא הם תר' יא, ו (מח ע"א, 33)

ת' יב' ט, ב (19:28) מניין לכהן תר' יא, ו (מח ע"א, 34)

ויקרא כב, יא וכהן כי תר' יא, ו (מח ע"א, 36)

נד' לט ע"ב ביקור החולה תר' יא, ז (מח ע"א, 39)

מ' תר' יא, י ועל גבי תר' יא, ז (מח ע"א, 40)

שבת ד ע"ד ת' תר' י, ט (25:161) ישראל וכהן תר' יא, ז (מח ע"ב, 3)

תר' מח ע"ב (15) לעשות צרכיו תר' יא, ז (מח ע"ב, 5)

שבי' לב ע"ב; שבת ד ע"ג ת' תר' י, ט (31:162) בת ישר' תר' יא, ז (מח ע"ב, 7)

שבת ד ע"ג ת' תר' י, ט (23:161) בקרו של תר' יא, ז (מח ע"ב, 10)

תר' מח ע"ב (5) לעשות צרכיו תר' יא, ז (מח ע"ב, 15)

ת' תר' י, ט (23:161) בת כהן תר' יא, ז (מח ע"ב, 24)

דמאי כד ע"ד (56); שבי'
לח ע"ב (34); תר' מב

ע"א (38)

רבי מאיר תר' יא, ז (מח ע"ב, 37)

הש' שבת כא ע"א מהו להדליק תר' יא, ז (מח ע"ב, 37)
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