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

יומא ב ע"א הש' יומא לח ע"ג (9) בשם רבי יומא א, א (לח ע"א, 40)

ויקרא ח, לד כאשר עשה יומא א, א (לח ע"א, 41)

ויקרא ח, לד צוה ה' יומא א, א (לח ע"א, 42)

יומא לח ע"א (47) ויקרא ח, לד לעשו' יומא א, א (לח ע"א, 42)

יומא לח ע"א (48) ויקרא ח, לד לכפר עליכם יומא א, א (לח ע"א, 44)

יומא ג ע"ב מה זו יומא א, א (לח ע"א, 44)

ויקרא ח, לד כאשר עשה יומא א, א (לח ע"א, 46)

ויקרא ח, לד צוה ה' יומא א, א (לח ע"א, 46)

ויקרא ח, לד צוה ה' יומא א, א (לח ע"א, 47)

במדבר יט, ב זאת חקת יומא א, א (לח ע"א, 47)

יומא לח ע"א (42) ויקרא ח, לד לעשו' יומא א, א (לח ע"א, 47)

יומא לח ע"א (44) ויקרא ח, לד לכפר עליכם יומא א, א (לח ע"א, 48)

יומא ח ע"א ת' פרה ב, א (28:631) מה בין יומא א, א (לח ע"א, 50)

יומא ג ע"ב הש' שק' מח ע"א (52);
ע"ז מ ע"ג (9); פד"כ 74

שמעלה היא יומא א, א (לח ע"א, 52)

ויקרא א, טו מלק והקטיר יומא א, א (לח ע"א, 60)

זב' סה ע"א הש' ספ' ט ע"א (18) מליקה יומא א, א (לח ע"א, 61)

ויקרא ו, יג תמיד (בחביתין) יומא א, א (לח ע"א, 62)

ויקרא כד, ח תמיד (בלחם הפנים) יומא א, א (לח ע"א, 62)

ויקרא כד, ה שנים עשר יומא א, א (לח ע"א, 63)

הש' מנ' ו, ה שני' עשר יומא א, א (לח ע"א, 63)

סוכה יא ע"ב שמות יב, כב לקיחה (במצרים) יומא א, א (לח ע"א, 64)

ויקרא כג, מ לקיחה (בלולב) יומא א, א (לח ע"ב, 1)

יומא ד ע"א ויקרא טז, ג בזאת יבא יומא א, א (לח ע"ב, 4)

יומא ג ע"ב; יומא ד
ע"א

שמות כד, טז וישכן כבד יומא א, א (לח ע"ב, 10)

ו"ר כ, יב (תעב:3);
פדר"כ כו, יא (7:399);
תנ"ב אח"מ י (לג ע"ב,

8); תנ"ו אח"מ ז

אמר רבי חייה יומא א, א (לח ע"ב, 13)

מד"ש כג, א (נו ע"א, 20) כך מיתתן יומא א, א (לח ע"ב, 15)

מ"ק כח ע"א ו"ר כ, יב (תעא:5);
פדר"כ כו, יא (3:399);
תנ"ב אח"מ י (לג ע"ב,

5); תנ"ו אח"מ ז

אמר רבי בא יומא א, א (לח ע"ב, 16)

סוטה יז ע"ג כתיב ובני יומא א, א (לח ע"ב, 19)
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דברים י, א ובני ישראל יומא א, א (לח ע"ב, 19)

במדבר לג, לח ויעל אהרן יומא א, א (לח ע"ב, 21)

ר"ה, ג ע"א; תענית,
ט ע"א

סוטה א, י (יז ע"ג, 9);
אדר"נ, נו"ב כה (כו ע"א,

6); במ"ר, יט, כ (פא
ע"א, 16); שהש"ר, ד,

ה, ב (כו ע"א, 12);
איכ"ר, א, כא (8:93);
ק"ר, ז, א, ד (יח ע"ב,

4); פד"כ, יט, ב
(3:302); תנ"ב חקת מב

(28:124); תנ"ו, חקת
יח; הש' ו"ר, כז, ו

(תרלז:1); במ"ר א, ב (ב
ע"ג, 3); יג, כ (נה ע"ד,

35); תנ"ב במדבר ב
(12:2); תנ"ו, במדבר ב;
מדמ"ש, יד, א (29:74)

ת' סוטה, יא, א (217:1);
ת' סוטה יא, ח

(80:220); מכ' דר"י,
ויסע, ה (173:6); ספרי

במ', פב (79:1); ס"ע, ט

אלא מכיון יומא א, א (לח ע"ב, 22)

במדבר כא, א וישמע הכנעני יומא א, א (לח ע"ב, 23)

דה"א כו, כג לעמרמי ליצהרי יומא א, א (לח ע"ב, 27)

תהלים עב, ז יפרח בימיו יומא א, א (לח ע"ב, 28)

הש' יב' טו ע"ד (12) וקשרו הספידו יומא א, א (לח ע"ב, 29)

יומא ה ע"ב רבי יוסי יומא א, א (לח ע"ב, 30(

הש' ויקרא ו, טו;
שמות כח, מב

עשייה יומא א, א (לח ע"ב, 31)

שמות כט, לה ועשית לאהרן יומא א, א (לח ע"ב, 32)

ויקרא ח, ב זה הדבר יומא א, א (לח ע"ב, 33)

שמות כט, א וזה הדבר יומא א, א (לח ע"ב, 33)

יומא ד ע"ב כל המעכב יומא א, א (לח ע"ב, 34)

הש' יומא ה ע"ב ציץ ומצנפתו יומא א, א (לח ע"ב, 36)

שמות כט, ט וחגרת אותם יומא א, א (לח ע"ב, 37)

ויקרא ח, ו ויקרב משה יומא א, א (לח ע"ב, 38)

ויקרא ח, ז ויתן עליו יומא א, א (לח ע"ב, 39)

ויקרא ח, יג ויקרב משה יומא א, א (לח ע"ב, 39)

ע"ז לד ע"א ו"ר רכז; פד"כ 70 אמר רבי יומא א, א (לח ע"ב, 40)

שהש"ר א, ז-ח, ג (י
ע"א, 21); ו"ר רכז; פד"כ

70; מת"ה צט, ד
(424:4); תנ"ב נח, כ

(כד ע"א, 10); תנ"ו, נח,
יד; פס"ר יד (סג ע"ב);

ק"ר ד, ט (יג ע"ד)

ספ', מלואים, א יד (מד
ע"ג, 7)

כל שבעת יומא א, א (לח ע"ב, 41)

ויקרא ט, ד כי היום יומא א, א (לח ע"ב, 43)

ויקרא ט, כג ויבא משה יומא א, א (לח ע"ב, 45)

ויקרא ח, כג ויסמכו אהרן יומא א, א (לח ע"ב, 49)
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הש' ספ' מב ע"א (6) קרבן ציבור יומא א, א (לח ע"ב, 50)

מ' מנ' יא, ז אילו מושכין יומא א, א (לח ע"ב, 54)

שמות כה, ל לפני תמיד יומא א, א (לח ע"ב, 55)

מ' מנ' יא, ז רבי יוסי יומא א, א (לח ע"ב, 57)

פד"כ א (10); פס"ר ה
(טו ע"א); במ"ר יב, טו

(מט ע"ב); תנ"ו פקודי יא
(354); תנ"ו תשא לה

(330)

ס"ע ז; ספ' מב ע"ד כל שבעת יומא א, א (לח ע"ב, 64)

פד"כ 10 אמר רבי יומא א, א (לח ע"ג, 7)

במדבר ז, א ויהי ביום יומא א, א (לח ע"ג, 7)

ויקרא ח, לד כאשר עשה יומא א, א (לח ע"ג, 8)

הש' יומא לח ע"א (40) חדא בשם יומא א, א (לח ע"ג, 9)

במדבר ז, א וימשחם יומא א, א (לח ע"ג, 12)

יחזקאל מג, כו שבעת ימים יומא א, א (לח ע"ג, 14)

יומא ד ע"א על זה יומא א, א (לח ע"ג, 16)

יומא ו ע"א ת' יומא א, א (2:220) פירש בן יומא א, א (לח ע"ג, 18)

מ' שבו' ב, ד היה משמש יומא א, א (לח ע"ג, 19)

יומא י ע"א ת' יומא א, ב (3:220) כל הלשכות יומא א, א (לח ע"ג, 25)

דברים ו, ט בשעריך יומא א, א (לח ע"ג, 27)

יומא יא ע"ב פרט לשערי יומא א, א (לח ע"ג, 27)

דברים ו, ט בשעריך יומא א, א (לח ע"ג, 29)

יומא יא ע"א דברים ו, ט בשעריך יומא א, א (לח ע"ג, 30)

מג' עה ע"ג (58) חולדת המולים יומא א, א (לח ע"ג, 32)

יומא ח ע"ב היה קורא יומא א, א (לח ע"ג, 35)

יומא ט ע"א ו"ר תפז; פד"כ טו
(261); פס"ר מז (קצא

ע"ב)

בראשון שהיו יומא א, א (לח ע"ג, 37)

משלי י, כז יראת ה' יומא א, א (לח ע"ג, 42)

משלי י, כז ושנות רשעים יומא א, א (לח ע,ג, 43)

הש' פד"כ 261 כפה הסיח יומא א, א (לח ע"ג, 46)

יומא ט ע"ב ת' מנ' יג, כב (37:538) מצאנו שלא יומא א, א (לח ע"ג, 46)

יומא ט ע"ב הראשונים נתגלה יומא א, א (לח ע"ג, 55)

יומא ט ע"ב מת"ה קלז, י (526) שאלו את יומא א, א (לח ע"ג, 56)

ישעיה כב, ח ויקל את יומא א, א (לח ע"ג, 58)

תהלים קלז, ז האומרים ערו יומא א, א (לח ע"ג, 59)

מג' עב ע"א; הו' מז ע"ד מתקינין לו יומא א, א (לח ע"ג, 60)
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יומא יב ע"ב עבר זה יומא א, א (לח ע"ג, 63)

ת' יומא א, ד (16:221) מעשה בבן יומא א, א (לח ע"ד, 1)

יומא מז ע"א ו"ר תע; פד"כ 398;
במ"ר ב, כו (ח ע"א);

אדר"נ לה נו"א (105);
תנ"ו אחרי ז (433);
תנ"ב אחרי ט (65)

ת' יומא ג, כ (94:248) מעשה בשמעון יומא א, א (לח ע"ד, 6)

תהלים מה, יד כל כבודה יומא א, א (לח ע"ד, 12)

ספ' לא ע"ד יכול יהא יומא א, א (לח ע"ד, 12)

ויקרא ו, טו תחתיו מבניו יומא א, א (לח ע"ד, 13)

יומא עב ע"ב ומניין למשוח יומא א, א (לח ע"ד, 15)

שמות כט, ל שבעת ימים יומא א, א (לח ע"ד, 15)

דה"א ט, כ ופינחס בן יומא א, א (לח ע"ד, 18)

דה"א ט, כ לפנים עמו יומא א, א (לח ע"ד, 20)

הש' ו"ר תתסה בימי פילגש יומא א, א (לח ע"ד, 20)

יומא עג ע"א מניין שהוא יומא א, א (לח ע"ד, 21)

שמות כט, כט ובגדי הקדש יומא א, א (לח ע"ד, 21)

שמות כט, כט אחריו יומא א, א (לח ע"ד, 22)

שמות כט, כט ובגדי הקדש יומא א, א (לח ע"ד, 23)

שמות כט, כט אחריו יומא א, א (לח ע"ד, 24)

הש' שבי' לב ע"ד אייתי רב יומא א, א (לח ע"ד, 25)

יומא עג ע"א אינו עובד יומא א, א (לח ע"ד, 26)

ס"ב עה (70) במדבר י, ח ובני אהרן יומא א, א (לח ע"ד, 31)

ת' סוטה ז, טז
(132:196)

אמר לו יומא א, א (לח ע"ד, 32)

הש' זב' יג ע"א אמר לו יומא א, א (לח ע"ד, 34)

ספ' פג ע"ב ויקרא טז, לב וכפר הכהן יומא א, א (לח ע"ד, 37)

ויקרא טז, לב אשר ימשח יומא א, א (לח ע"ד, 39)

ויקרא טז, לב ואשר ימלא יומא א, א (לח ע"ד, 40)

ויקרא טז, לב וכפר הכהן יומא א, א (לח ע"ד, 41)

מ' עד' ה, ו חזור בך יומא א, א (לח ע"ד, 43)

ויקרא טז, ו וכפר בעדו יומא א, א (לח ע"ד, 45)

יומא יג ע"א הש' דמאי כא ע"ד (20) קרי מצוי יומא א, א (לח ע"ד, 49)

מ' יומא א, א רבי יהודה יומא א, א (לח ע"ד, 51)

מ' גטין ג, ג המביא גט יומא א, א (לח ע"ד, 52)

גטין מח ע"ד תמן את יומא א, א (לח ע"ד, 53)
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יומא נה ע"א ת' שק' ג, ג (8:213) אמ' רבי יומא א, א (לח ע"ד, 55)

ויקרא טז, ו וכפר בעדו יומא א, א (לח ע"ד, 57)

הש' מ' ביצה ה, ב כקונה קניין יומא א, א (לח ע"ד, 59)

כת' כד ע"ד אמר רבי יומא א, א (לח ע"ד, 59)

יומא יד ע"א ואינו טמא יומא א, ב (לח ע"ד, 61)

יומא יד ע"ב משהיה מקריב יומא א, ב (לח ע"ד, 62)

יומא יז ע"ב הש' ת' יומא א, ה
(23:221)

עור זה יומא א, ב (לח ע"ד, 63)

ת' יומא א, ה (24:221) רבי אומ' יומא א, ב (לט ע"א, 1)

ויקרא ב, ג והנותרת מן יומא א, ב (לט ע"א, 5)

ויקרא ב, ג לאהרן ולבניו יומא א, ב (לט ע"א, 6)

ב"ב קמג ע"א בולי ואסרטגי יומא א, ב (לט ע"א, 7)

ויקרא כד, ט והיתה לאהרן יומא א, ב (לט ע"א, 10)

ת' מנ' יב, ז (28:531) האו' הרי יומא א, ב (לט ע"א, 11)

הש' מ' מנ' יב, ד שעד ששי' יומא א, ב (לט ע"א, 16)

הש' שבי' לט ע"ג (57) למידין מידת יומא א, ב (לט ע"א, 20)

חג' עח ע"ב רבי יוסי יומא א, ב (לט ע"א, 22)

יומא ז ע"ב הציץ מרצה יומא א, ב (לט ע"א, 26)

שמות כח, לח והיה על יומא א, ב (לט ע"א, 27)

יומא יח ע"א שמא שכחת יומא א, ג (לט ע"א, 29)

ת' יומא א, ו (26:222) ויקרא כא, י והכהן הגדול יומא א, ג (לט ע"א, 30)

ויקרא כא, י אשר יוצק יומא א, ג (לט ע"א, 31)

יומא לט ע"א (43) אמר רבי יומא א, ג (לט ע"א, 32)

מ' יומא ג, ג חמש טבילות יומא א, ג (לט ע"א, 34)

יומא יח ע"א אשכח תני יומא א, ג (לט ע"א, 37)

יומא יח ע"א לא היו יומא א, ד (לט ע"א, 38)

יומא יט ע"ב היו קורין יומא א, ד (לט ע"א, 41)

תהלים קכז, א אם ה' יומא א, ד (לט ע"א, 41)

הש' מ' אבות ה, ה מן הניסים יומא א, ד (לט ע"א, 42)

דברים ו, טז לא תנסו יומא א, ד (לט ע"א, 42)

יומא לט ע"א (32) אמר רבי יומא א, ד (לט ע"א, 43)

יומא יט ע"א על גבי יומא א, ה (לט ע"א, 43)

יומא יט ע"ב ת' יומא א, ח (34:222) הוא פורש יומא א, ה (לט ע"א, 44)

יומא יט ע"ב מעש' באחד יומא א, ה (לט ע"א, 46)
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סוכה נד ע"ד אית דבעי יומא א, ה (לט ע"א, 51)

הש' ת' פרה ב, ח
(18:632)

דפרה יומא א, ה (לט ע"א, 51)

הש' מ' סוכה ד, ט דסוכה יומא א, ה (לט ע"א, 51)

פס' נז ע"א צווחה עליהן יומא א, ה (לט ע"א, 56)

סוכה מח ע"ב ת' סוכה ג, טז (64:270) בו ביום יומא א, ה (לט ע"א, 56)

יומא מב ע"ג; ו"ר תצב בעון קומי יומא א, ה (לט ע"א, 58)

ויקרא טז, יז וכל אדם יומא א, ה (לט ע"א, 58)

יחזקאל א, י ודמות פניהם יומא א, ה (לט ע"א, 60)

יומא נג ע"א ספ' פא ע"ב ויקרא טז, יב והביא מבית יומא א, ה (לט ע"א, 61)

ת' יומא א, ח (37:223) שהרי הצדוקין יומא א, ה (לט ע"א, 62)

ויקרא טז, ב כי בענן יומא א, ה (לט ע"א, 63)

ויקרא טז, יג ונתן את יומא א, ה (לט ע"א, 64)

ויקרא טז, ב כי בענן יומא א, ה (לט ע"ב, 1)

ויקרא טז, יג וכסה ענן יומא א, ה (לט ע"ב, 2)

יומא נג ע"א ויקרא טז, יג ולא ימות יומא א, ה (לט ע"ב, 4)

ויקרא טז, ב כי בענן יומא א, ה (לט ע"ב, 4)

ויקרא טז, א אחרי מות יומא א, ה (לט ע"ב, 6)

ויקרא טז, ב כי בענן יומא א, ה (לט ע"ב, 7)

ויקרא טז, ב כי בענן יומא א, ה (לט ע"ב, 9)

ויקרא טז, ב אראה יומא א, ה (לט ע"ב, 10)

יומא יט ע"ב מה ניתני יומא א, ו (לט ע"ב, 12)

יומא יט ע"ב ביד יומא א, ז (לט ע"ב, 14)

ת' יומא א, ט (45:223) בפה לא יומא א, ז (לט ע"ב, 14)

יומא כב ע"א; זב'
כא ע"ב

יומא לט ע"ג (45) אמר רבי יומא א, ח (לט ע"ב, 17)

יומא כב ע"א ולמה לא יומא ב, א (לט ע"ב, 53)

הש' מ' יומא ב, ג יש לה יומא ב, א (לט ע"ב, 54)

הש' יומא כ ע"א ויקרא ו, ב כל הלילה יומא ב, א (לט ע"ב, 57)

ויקרא ו, ג והרים יומא ב, א (לט ע"ב, 57)

יומא כד ע"א זר שתרם יומא ב, א (לט ע"ב, 58)

במדבר יח, ז עבודת מתנה יומא ב, א (לט ע"ב, 59)

במדבר יח, ז לכל דבר יומא ב, א (לט ע"ב, 60)

יומא כד ע"א ארבע עבודות יומא ב, א (לט ע"ב, 61)

יומא כג ע"ב ויקרא ו, ד אחרים יומא ב, א (לט ע"ג, 1)
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יומא כד ע"ב הש' ספ' ז ע"א ובלבד שני יומא ב, א (לט ע"ג, 3)

ויקרא א, ז ונתנו בני יומא ב, א (לט ע"ג, 4)

יומא כד ע"ב; יומא
מה ע"א

מניין להצתת יומא ב, א (לט ע"ג, 4)

ויקרא א, ז ונתנו בני יומא ב, א (לט ע"ג, 5)

ויקרא א, ז ונתנו בני יומא ב, א (לט ע"ג, 7)

ספ' ל ע"ב ויקרא ו, ב והאש על יומא ב, א (לט ע"ג, 8)

מנ' כו ע"ב הש' שבת ד ע"ב (42) רבי יוחנן יומא ב, א (לט ע"ג, 14)

מ' מנ' ג, ד הקטיר בקומצו יומא ב, א (לט ע"ג, 18)

הש' יומא מב ע"ב (33) אין קמיצה יומא ב, א (לט ע"ג, 19)

מנ' כו ע"א קומץ שקדש יומא ב, א (לט ע"ג, 22)

מ' זב' ג, ב קיבל בימינו יומא ב, א (לט ע"ג, 24)

מ' מנ' ג, ד שלא בכלי יומא ב, א (לט ע"ג, 28)

הש' יומא כד ע"א שזו בהרמה יומא ב, א (לט ע"ג, 31)

ויקרא ו, ג והרים יומא ב, א (לט ע"ג, 31)

ויקרא ו, ג אשר תאכל יומא ב, א (לט ע"ג, 31)

ספ' ל ע"א ויקרא ו, ג והרים אשר יומא ב, א (לט ע"ג, 33)

ויקרא ו, ג עולה יומא ב, א (לט ע"ג, 34)

ויקרא ו, ג אשר תאכל יומא ב, א (לט ע"ג, 34)

ספ' ז ע"א מצוה להקדים יומא ב, א (לט ע"ג, 35)

ויקרא א, ז וערכו עצים יומא ב, א (לט ע"ג, 36)

פס' נט ע"א ת' פס' ד, א (7:159) אין לך יומא ב, א (לט ע"ג, 39)

זב' כ ע"ב ידים מהו יומא ב, א (לט ע"ג, 44)

יומא כב ע"א; זב'
כא ע"ב

יומא לט ע"ב (17) אמר רבי יומא ב, א (לט ע"ג, 45)

הש' זב' כא ע"א רבי חייה יומא ב, א (לט ע"ג, 46)

ת' מנ' א, יג (20:513) רבי לעזר יומא ב, א (לט ע"ג, 49)

זב' כ ע"א חילפיי אמר יומא ב, א (לט ע"ג, 59)

יומא כב ע"א מה בין יומא ב, ב (לט ע"ד, 1)

מ' יומא ב, ב מעשה שהיו יומא ב, ב (לט ע"ד, 1)

מ' יומא ב, א הצביעו יומא ב, ב (לט ע"ד, 4)

יומא כה ע"א הממונה היה יומא ב, ב (לט ע"ד, 7)

יומא כה ע"ב יומא מ ע"א (10) ת' יומא א, יא (52:224) מי שזכה יומא ב, ב (לט ע"ד, 10)

יומא כג ע"א ת' יומא א, יב (55:224) מעשה באחד יומא ב, ב (לט ע"ד, 13)

דברים כא, א כי ימצא יומא ב, ב (לט ע"ד, 15)
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דברים כא, ב ויצאו זקניך יומא ב, ב (לט ע"ד, 16)

יומא כד ע"ב הש' יומא לט ע"ד (21,
23); יומא מ ע"א (36,

38); יומא מא ע"ב (46);
שק' מה ע"ד (51); סוכה

נד ע"ג (51)

כדי לעשות יומא ב, ג (לט ע"ד, 20)

יומא כד ע"ב הש' יומא לט ע"ד (20,
23); יומא מ ע"א (36,

38); יומא מא ע"ב (46);
שק' מה ע"ד (51); סוכה

נד ע"ג (51)

אלא לעשות יומא ב, ג (לט ע"ד, 21)

מ' תמיד ד, ט הניח הכוז יומא ב, ג (לט ע"ד, 21)

יומא כד ע"ב הש' יומא לט ע"ד (20,
21); יומא מ ע"א (36,

38); יומא מא ע"ב (46);
שק' מה ע"ד (51); סוכה

נד ע"ג (51)

אלא כדי יומא ב, ג (לט ע"ד, 23)

יומא לג ע"ב שמות ל, ז בבוקר בבוקר יומא ב, ג (לט ע"ד, 24)

ויקרא א, טז והשליך אותה יומא ב, ג (לט ע"ד, 26)

ויקרא א, טז אצל המזבח יומא ב, ג (לט ע"ד, 27)

ויקרא א, טז קדמה יומא ב, ג (לט ע"ד, 28)

ויקרא א, טז אצל המזבח יומא ב, ג (לט ע"ד, 28)

ויקרא ו, ג אצל המזבח יומא ב, ג (לט ע"ד, 28)

ספ' יח ע"ד ר' לא יומא ב, ג (לט ע"ד, 29)

ויקרא ד, יב אל מקום יומא ב, ג (לט ע"ד, 29)

ויקרא א, טז אל מקום יומא ב, ג (לט ע"ד, 31)

ויקרא טז, יט והזה עליו יומא ב, ג (לט ע"ד, 32)

שמות ל, ז והקטיר יומא ב, ג (לט ע"ד, 32)

מנ' כו ע"ב קטורת שכבת יומא ב, ג (לט ע"ד, 34)

הש' ויקרא ו, ג איכול יומא ב, ג (לט ע"ד, 35)

מנ' פח ע"ב פתילה שכבת יומא ב, ג (לט ע"ד, 35)

הש' מ' מנ' ט, ג מחצי לוג יומא ב, ג (לט ע"ד, 38)

מ' שק' ט, א בן בבי יומא ב, ג (לט ע"ד, 40)

שק' מח ע"ד שהיה מזויג יומא ב, ג (לט ע"ד, 40)

יומא יד ע"ב הכא את יומא ב, ג (לט ע"ד, 40)

הש' מ' יומא א, ב מקטיר ואחר יומא ב, ג (לט ע"ד, 41)

הש' ת' יומא א, יג
(68:225)

דרבי שמעון יומא ב, ג (לט ע"ד, 42)

יומא טז ע"א מדות דר' יומא ב, ג (לט ע"ד, 43)

שמות ל, ז בבוקר בבוקר יומא ב, ג (לט ע"ד, 45)

שמות כז, כ מחוץ לפרוכת יומא ב, ג (לט ע"ד, 46)
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יומא כו ע"א אמר רבי יומא ב, ג (לט ע"ד, 48)

הש' יומא כו ע"ב לא גזרו יומא ב, ג (לט ע"ד, 51)

ת' יומא א, יג (71:225) פעמים בארבעה יומא ב, ג (לט ע"ד, 57)

ספ' לא ע"ג ויקרא ו, יד תביאינה יומא ב, ג (לט ע"ד, 62)

ויקרא ו, יד תקריב יומא ב, ג (לט ע"ד, 62)

יומא לד ע"א קודם לנסכים יומא ב, ג (לט ע"ד, 63)

ת' יומא א, יג (70:225) הראש והרגל יומא ב, ג (מ ע"א, 4)

שמות כט, יח והקטרת את יומא ב, ג (מ ע"א, 5)

יומא כו ע"א מימיו לא יומא ב, ד (מ ע"א, 8)

מ' יומא ב, ד חדשים לקטרת יומא ב, ד (מ ע"א, 9)

יומא לט ע"ד (10) ת' יומא א, יא (52:224) מי שזכה יומא ב, ד (מ ע"א, 10)

הש' תר' מה ע"ב (22) רב אמר יומא ב, ד (מ ע"א, 11)

דברים לג, יא ברך ה' יומא ב, ד (מ ע"א, 11)

דברים לג, יא ברך ה' יומא ב, ד (מ ע"א, 12)

ספ' ז ע"ב ויקרא א, ח וערכו יומא ב, ה (מ ע"א, 13)

ספ' עט ע"א (2) א"ר עקיבה יומא ב, ה (מ ע"א, 14)

ספ' עט ע"א אמר ר' יומא ב, ה (מ ע"א, 17)

ויקרא טו, כה ימים יומא ב, ה (מ ע"א, 18)

הש' כת' עה ע"א;
גטין מו ע"א

הש' ו"ר, יט ה (תל:5);
אס"ר, ב ב (ה ע"א, 19);

פד"כ יב, ד (7:206);
הש' משנת ר"א, יג 247

הש' ספרא, זבים, פר' ה,
ט (עט ע"א, 8); ס"ד, רג

;(238:19)

רבי מנא יומא ב, ה (מ ע"א, 19)

ויקרא טו, כה ימים יומא ב, ה (מ ע"א, 19)

ויקרא טו, כה רבים יומא ב, ה (מ ע"א, 20)

ויקרא טו, כה רבים יומא ב, ה (מ ע"א, 21)

ספ' ז ע"ב ויקרא א, ח וערכו בני יומא ב, ה (מ ע"א, 24)

ויקרא א, יב וערך הכהן יומא ב, ה (מ ע"א, 25)

ויקרא א, ח וערכו יומא ב, ה (מ ע"א, 26)

יומא כז ע"א ויקרא א, ח וערכו יומא ב, ה (מ ע"א, 28)

ויקרא א, ח בני אהרן יומא ב, ה (מ ע"א, 28)

ויקרא א, ח הכהנים יומא ב, ה (מ ע"א, 29)

ויקרא א, ח הכהנים יומא ב, ה (מ ע"א, 29)

בכ' מג ע"ב הש' מ' בכ' ז, ב לרבות הקרחים יומא ב, ה (מ ע"א, 29)

ויקרא א, ז עריכה יומא ב, ה (מ ע"א, 31)

ויקרא א, יב וערך הכהן יומא ב, ה (מ ע"א, 31)
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ויקרא א, ח וערכו יומא ב, ה (מ ע"א, 34)

ויקרא א, ח וערכו שני יומא ב, ה (מ ע"א, 35)

ויקרא א, ח הכהנים יומא ב, ה (מ ע"א, 35)

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

(38); יומא מא ע"ב
(46); שק' מה ע"ד; סוכה

נד ע"ג

אלא כדי יומא ב, ה (מ ע"א, 36)

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

(36); יומא מא ע"ב
(46); שק' מה ע"ד; סוכה

נד ע"ג

כדי לעשות יומא ב, ה (מ ע"א, 38)

תהלים נה, טו בבית אלהים יומא ב, ה (מ ע"א, 38)

ויקרא א, ח וערכו יומא ב, ה (מ ע"א, 38)

ויקרא א, ח בני אהרן יומא ב, ה (מ ע"א, 39)

ויקרא א, ח הכהנים יומא ב, ה (מ ע"א, 39)

ר"ה נז ע"ד מהו בורקי יומא ג, א (מ ע"ב, 20)

יומא כח ע"ב מאור הלבנה יומא ג, ב (מ ע"ב, 27)

הש' פס' צד ע"א בר' ב ע"ג (29); ב"ר נ, י
(525)

אמר רבי יומא ג, ב (מ ע"ב, 29)

בראשית יט, טו וכמו השחר יומא ג, ב (מ ע"ב, 31)

בראשית יט, טו וכמו יומא ג, ב (מ ע"ב, 34)

בר' א, א (ב ע"ג, 37);
שהש"ר ו, י, א (לד ע"ד,
1); אס"ר י, יד (טו ע"ג,

11); מת"ה כב, יג
(6:187); ימ"ת, כב, יא

(37:147); ילק"ש
תהילים, תרפ"ה (898
ע"א, 4); ב"מ ח"א מ'

ירושלמי על מג"א;  הש'
מת"ה יח, לו (15:162)

שהש"ז ו, י (23:33)

דלמא רבי חייא יומא ג, ב (מ ע"ב, 37)

מיכה ז, ח כי אשב יומא ג, ב (מ ע"ב, 40)

אסתר ב, כא ומרדכי יושב יומא ג, ב (מ ע"ב, 41)

אסתר ו, יב וישב מרדכי יומא ג, ב (מ ע"ב, 41)

אסתר ו, יא ויקח המן יומא ג, ב (מ ע"ב, 42)

אסתר ח, טו ומרדכי יצא יומא ג, ב (מ ע"ב, 42)

אסתר ח, טז ליהודים היתה יומא ג, ב (מ ע"ב, 43)

זב' כ ע"ב כל' לב ע"א ת' יומא א, טז (81:226) כהן שיצא יומא ג, ב (מ ע"ב, 43)

יומא כה ע"א; יומא
סט ע"ב; סוטה מ

ע"ב; סוטה מא ע"ב;
קד' עח ע"ב; סנ' קא

ע"ב; תמיד כז ע"א

פס' לב ע"ד; סוטה כב
ע"א; מד"ש כז, א (127);

מת"ה א, ב (1)

לא כן יומא ג, ב (מ ע"ב, 46)
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שמ"ב ז, יח ויבא המלך יומא ג, ב (מ ע"ב, 49)

יומא ל ע"א ת' יומא א, טז (82:226) שאלו את יומא ג, ג (מ ע"ב, 51)

מ' שבו' ב, ג השתחוה או יומא ג, ג (מ ע"ב, 56)

שבו' טז ע"ב ע"ז מג ע"ד עד כמה יומא ג, ג (מ ע"ב, 57)

דה"ב ז, ג ויכרעו אפים יומא ג, ג (מ ע"ב, 58)

דה"ב ז, ג והודו לה' יומא ג, ג (מ ע"ב, 59)

דה"ב ז, ג כי לעולם יומא ג, ג (מ ע"ב, 59)

יומא ל ע"א יומא מ ע"ג (1) ת' יומא א, טז (84:227) אמ' רבי יומא ג, ד (מ ע"ב, 60)

מ' בר' ג, ו המשמשת שראת יומא ג, ד (מ ע"ב, 62)

הש' בר' כו ע"א ראה קרי יומא ג, ד (מ ע"ב, 63)

יומא מ ע"ב (62) ת' יומא א, טז (84:227) אמ' רבי יומא ג, ד (מ ע"ג, 1)

יומא לב ע"ב עד שישחוט יומא ג, ד (מ ע"ג, 4)

דבר"ל 21 ירמיה מו, כ קרץ מצפון יומא ג, ד (מ ע"ג, 5)

מ' יומא ג, ד הביאו לו יומא ג, ד (מ ע"ג, 7)

איוב לג, ו מחומר קורצתי יומא ג, ד (מ ע"ג, 8)

הש' יומא לג ע"א כתיב בתמיד יומא ג, ה (מ ע"ג, 8)

שמות כט, לט בבוקר (1) יומא ג, ה (מ ע"ג, 8)

שמות ל, ז בבוקר (2) יומא ג, ה (מ ע"ג, 8)

שמות ל, ז בבוקר בבוק' יומא ג, ה (מ ע"ג, 9)

שמות כט, לט בבוקר יומא ג, ה (מ ע"ג, 9)

יומא מ ע"ג (21) שמות כט, לט תעשה יומא ג, ה (מ ע"ג, 10)

שמות כט, לט בבוקר יומא ג, ה (מ ע"ג, 10)

ויקרא ו, ה בבוקר בבוקר יומא ג, ה (מ ע"ג, 11)

ויקרא ו, ה בבוקר בבוקר יומא ג, ה (מ ע"ג, 11)

שמות כט, לט בבוקר יומא ג, ה (מ ע"ג, 12)

יומא לג ע"א ספ' ל ע"ב כתיב בעצים יומא ג, ה (מ ע"ג, 13)

ויקרא ו, ה בבוקר בבוקר (1) יומא ג, ה (מ ע"ג, 13)

שמות כט, לט בבוקר בבוקר (2) יומא ג, ה (מ ע"ג, 13)

שמות כט, לט בין הערבים (1) יומא ג, ה (מ ע"ג, 18)

שמות ל, ח בין הערבים (2) יומא ג, ה (מ ע"ג, 18)

שמות כז, כא מערב ועד יומא ג, ה (מ ע"ג, 19)

שמות ל, ח בין הערבים יומא ג, ה (מ ע"ג, 19)

שמות כט, לט בין הערבים יומא ג, ה (מ ע"ג, 20)

שמות כט, מא תעשה (1) יומא ג, ה (מ ע"ג, 21)
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יומא מ ע"ג (10) שמות כט, לט תעשה (2) יומא ג, ה (מ ע"ג, 21)

שמות כט, מא תעשה יומא ג, ה (מ ע"ג, 22)

שמות כט, לט תעשה (1) יומא ג, ה (מ ע"ג, 24)

שמות כט, מא תעשה (2) יומא ג, ה (מ ע"ג, 24)

גט' מח ע"ד והוה רבי יומא ג, ה (מ ע"ג, 25)

יומא לד ע"ב ת' יומא א, כ (97:228) אמר רבי יומא ג, ה (מ ע"ג, 26)

שבת ח ע"א רבי יוסי יומא ג, ה (מ ע"ג, 29)

הש' שבת י ע"א (13) נימר רבי יומא ג, ה (מ ע"ג, 30)

פס' לד ע"ב שאין תולדת יומא ג, ה (מ ע"ג, 31)

יומא לא ע"ב מה טעמא יומא ג, ו (מ ע"ג, 35)

ויקרא טז, כג ופשט יומא ג, ו (מ ע"ג, 35)

ויקרא טז, כד ורחץ יומא ג, ו (מ ע"ג, 35)

ויקרא טז, כג ופשט יומא ג, ו (מ ע"ג, 35)

ויקרא טז, כד ולבש יומא ג, ו (מ ע"ג, 35)

ויקרא טז, כט חוקת עולם יומא ג, ו (מ ע"ג, 42)

מ' יומא ז, ד הביאו לו יומא ג, ו (מ ע"ג, 43)

זב' יט ע"ב ויקרא טז, ד ולבשם יומא ג, ו (מ ע"ג, 44)

זב' יח ע"ב ספ' פ ע"ג (16) ויקרא טז, ד כדי שיהו יומא ג, ו (מ ע"ג, 46)

הש' יומא מ ע"ג (50) דלא כרבי יומא ג, ו (מ ע"ג, 46)

הש' גט' מז ע"א (26);
ב"ק ו ע"ד (48)

רבי שמואל יומא ג, ו (מ ע"ג, 46)

זב' יח ע"ב ספ' פ ע"ג (16) ויקרא טז, ד בד יומא ג, ו (מ ע"ג, 48)

חג' עה ע"ד דתני ולבני יומא ג, ו (מ ע"ג, 49)

שמות כח, מ ולבני אהרן יומא ג, ו (מ ע"ג, 49)

שמות כח, מ ולבני אהרן יומא ג, ו (מ ע"ג, 50)

זב' יח ע"ב ספ' פ ע"ג שיהו חדשים יומא ג, ו (מ ע"ג, 52)

ויקרא טז, ד ולבשם יומא ג, ו (מ ע"ג, 52)

ויקרא טז, ד בגדי קדש יומא ג, ו (מ ע"ג, 56)

ת' מג' ב, טז (52:352);
ת' מנ' ט, כא (36:526);

הש' ת' מג' ב, יג
(39:351)

העושה כלי יומא ג, ו (מ ע"ג, 57)

ת' מג' ב, טז (53:352);
ת' מנ' ט, כא (37:526)

העושה כלי יומא ג, ו (מ ע"ג, 62)

יומא יב ע"ב מג' עג ע"ד כלי שרת יומא ג, ו (מ ע"ג, 63)

הש' סנ' מח ע"א אבנים שחצבן יומא ג, ו (מ ע"ד, 5)

ספ' פב ע"ב חמש טבילות יומא ג, ו (מ ע"ד, 7)
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יומא לב ע"א ספ' פב ע"ג מניין ששני יומא ג, ו (מ ע"ד, 8)

ויקרא טז, כג-כד ופשט ורחץ יומא ג, ו (מ ע"ד, 9)

יומא מד ע"ב ויקרא טז, כג ופשט את יומא ג, ו (מ ע"ד, 13)

ויקרא טז, כג אשר לבש יומא ג, ו (מ ע"ד, 13)

הש' תר' מו ע"ג לא מסתברא יומא ג, ו (מ ע"ד, 16)

מ' מנ' ח, ה הראשון שבראשון יומא ג, ו (מ ע"ד, 18)

יומא לה ע"א בשחר כתי' יומא ג, ו (מ ע"ד, 21)

ויקרא טז, ד בד בד יומא ג, ו (מ ע"ד, 21)

ויקרא טז, כג בד (3) יומא ג, ו (מ ע"ד, 21)

יומא לה ע"ב ת' יומא א, כא (99:228) מעשה בי יומא ג, ו (מ ע"ד, 21)

ת' יומא א, כב (101:228) מעשה ברבי יומא ג, ו (מ ע"ד, 22)

יומא לו ע"א; יומא
לז ע"א

יומא מא ע"א (1) ת' זב' ו, א (34:487) אי זהו יומא ג, ז (מ ע"ד, 25)

הש' מ' מדות ה, א מקירו של יומא ג, ז (מ ע"ד, 26)

יומא מג ע"ב אמר רבי יומא ג, ז (מ ע"ד, 30)

ויקרא טז, טו ושחט והזה יומא ג, ז (מ ע"ד, 33)

יומא מב ע"ב הרי הזייה יומא ג, ז (מ ע"ד, 34)

הש' מ' פרה יב, י ופסולה באשה יומא ג, ז (מ ע"ד, 35)

במדבר יט, ט איש יומא ג, ז (מ ע"ד, 35)

ויקרא טז, טו ושחט והביא יומא ג, ז (מ ע"ד, 39)

יומא לו ע"ב ת' יומא ב, א (1:229) כיצד מתוודה יומא ג, ז (מ ע"ד, 41)

שמות לד, ז נושא עון יומא ג, ז (מ ע"ד, 42)

ויקרא טז, כא והתודה עליו יומא ג, ז (מ ע"ד, 42)

ויקרא טז, ל כי ביום יומא ג, ז (מ ע"ד, 47)

תהלים קו, ו חטאנו עם יומא ג, ז (מ ע"ד, 48)

מל"א ח, טז חטאנו העוינו יומא ג, ז (מ ע"ד, 49)

דניאל ט, ה חטאנו עוינו יומא ג, ז (מ ע"ד, 49)

שמות לד, ז נושא עון יומא ג, ז (מ ע"ד, 50)

ויקרא טז, כא והתודה עליו יומא ג, ז (מ ע"ד, 51)

יומא לט ע"ב ת' יומא ב, ב (16:230) עשרה פעמים יומא ג, ז (מ ע"ד, 52)

ק"ר ג, יא (יא ע"א) הקרובים היו יומא ג, ז (מ ע"ד, 54)

קד' עא ע"א אמר רבי יומא ג, ז (מ ע"ד, 57)

שמות ג, טו זה שמי יומא ג, ז (מ ע"ד, 5)

יומא לו ע"א; יומא
לז ע"א

יומא מ ע"ד (25) ת' זב' ו, א (34:487) אי זהו יומא ג, ח (מא ע"א, 1)
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מ' יומא ד, א הסגן אומר יומא ג, ח (מא ע"א, 4)

מ' יומא ג, ט סגן מימינו יומא ג, ח (מא ע"א, 4)

מ' תמיד ז, ג הניף הסגן יומא ג, ח (מא ע"א, 5)

מ' תמיד ז, ג אחז הסגן יומא ג, ח (מא ע"א, 5)

מ' שק' ו, ד שמעלין בקוד שולא יומא ג, ח (מא ע"א, 8)

יומא לז ע"א כיום מרובה יומא ג, ח (מא ע"א, 9)

הש' דה"ב ד, ב והים יומא ג, ח (מא ע"א, 12)

עזרא א, ט ואלה מספרם יומא ג, ח (מא ע"א, 14)

עזרא א, ט אגרטלי כסף יומא ג, ח (מא ע"א, 15)

עזרא א, ט מחלפים תשעה יומא ג, ח (מא ע"א, 16)

מ' מדות ד, ז הוא היה יומא ג, ח (מא ע"א, 17)

דניאל ה, ה לקבל נברשתא יומא ג, ח (מא ע"א, 20)

יומא לז ע"ב ת' יומא ב, ג (22:230) אף היא יומא ג, ח (מא ע"א, 20)

יומא לח ע"א ת' יומא ב, ד (27:231) מעשה שהיו יומא ג, ח (מא ע"א, 27)

מ' מדות ב, ג כל השערים יומא ג, ח (מא ע"א, 30)

יומא לח ע"א ת' יומא ב, ד (26:231) בשם רבי יומא ג, ח (מא ע"א, 32)

יומא לח ע"א שק' ה, ב (מח ע"ד, 53);
שהש"ר ג, ו<ה?>, ה (כ

ע"ד, 25)

ת' יומא ב, ה
(33:231)ש' מ' יומא ג, יא

בית גרמו היו יומא ג, ט (מא ע"א, 33)

משלי טז, ד כל פעל יומא ג, ט (מא ע"א, 38)

יומא לח ע"א שק' ה, ב (מט ע"א, 1);
שהש"ר, ג ו<ה?>, ד  (כ

ע"ג, 26); הש' שהש"ר
א, יד א (יב ע"ג, 23)

ת' יומא ב, ו (46:232) של בית יומא ג, ט (מא ע"א, 44)

ישעיה נג, ז כל הנקרא יומא ג, ט (מא ע"א, 48)

יומא לח ע"א ת' יומא ב, ח (77:234) אבותיך לפי יומא ג, ט (מא ע"א, 54)

יומא לח ע"א שק' ה, ב (מט ע"א, 17);
שהש"ר ג, ו, ד (כ ע"ד ,

(13

ת' יומא ב, ז (61:233) אמר רבי עקיבא יומא ג, ט (מא ע"א, 55)

מ' שק' ה, א אילו הן יומא ג, ט (מא ע"א, 64)

שק' מח ע"ג רבי חזקיה יומא ג, ט (מא ע"ב, 1)

יומא לח ע"ב הש' ת' יומא ב, ח
(79:234)

על כולם יומא ג, ט (מא ע"ב, 3)

משלי י, ז זכר צדיק יומא ג, ט (מא ע"ב, 3)

משלי י, ז ושם רשעים יומא ג, ט (מא ע"ב, 4)

משלי י, ז זכר צדיק יומא ג, ט (מא ע"ב, 5)

יומא לח ע"ב הש' מ' יומא ג, י על בן יומא ג, ט (מא ע"ב, 5)

יומא לח ע"א ת' יומא ב, ז (70:234) ועל כולן יומא ג, ט (מא ע"ב, 5)
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פד"כ 3:381 ואין שכחה יומא ג, ט (מא ע"ב, 6)

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

(36, 38); שק' מה ע"ד
(כד ע"ב); סוכה נד ע"ג

(51)

כדי לעשות יומא ד, א (מא ע"ב, 46)

ויקרא טז, ח גורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 48)

ויקרא טז, ח וגורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 48)

ויקרא טז, ח גורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 50)

ויקרא טז, ח וגורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 50)

ויקרא טז, ח גורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 52)

ויקרא טז, ח וגורל אחד יומא ד, א (מא ע"ב, 52)

ב"ב קכב ע"א בשתי קלפיות יומא ד, א (מא ע"ב, 54)

יהושע יח, י וישלך להם יומא ד, א (מא ע"ב, 57)

במדבר כו, נו בין רב יומא ד, א (מא ע"ב, 58)

סוטה מז ע"א ב"ר 328 חן כל יומא ד, א (מא ע"ב, 59)

סוטה מז ע"א ג' חינין יומא ד, א (מא ע"ב, 60)

יחזקאל לו, כו ונתתי לכם יומא ד, א (מא ע"ב, 62)

יחזקאל לו, כו ונתתי לכם יומא ד, א (מא ע"ב, 63)

ויקרא טז, ח גורלות יומא ד, א (מא ע"ג, 7)

יומא לז ע"א גורלות של יומא ד, א (מא ע"ג, 7)

ספ' פ ע"ד יכול יתן יומא ד, א (מא ע"ג, 7)

ויקרא טז, ח גורלות גורל יומא ד, א (מא ע"ג, 8)

ויקרא טז, ח גורל יומא ד, א (מא ע"ג, 9)

ויקרא טז, ח גורל אחד יומא ד, א (מא ע"ג, 11)

ויקרא טז, ח וגורל אחד יומא ד, א (מא ע"ג, 12)

סוכה ה ע"א מג' עא ע"ד ציץ היה יומא ד, א (מא ע"ג, 12)

סוכה ה ע"א; הש'
יומא נז ע"א;  מעי'

יז ע"ב

הש' יומא מב ע"ד (3);
ק"ר, ה, ד (טו ע"ב, 28);

אס"ר, א יב (ד ע"ב, 6)

הש' ת' יומא ב, טז
(134:239)

אמר רבי אלעזר יומא ד, א (מא ע"ג, 14)

ויקרא טז, ח ונתן אהרן יומא ד, א (מא ע"ג, 15)

ויקרא טז, ח בני אהרן יומא ד, א (מא ע"ג, 16)

יומא לט ע"ב העלייה מתוך יומא ד, א (מא ע"ג, 19)

יומא מ ע"ב הגורל עושהו יומא ד, א (מא ע"ג, 23)

יומא מ ע"א ת' יומא ג, י (42:244) לא הגריל יומא ד, א (מא ע"ג, 24)

יומא סג ע"ב ויקרא טז, י לה' יומא ד, א (מא ע"ג, 25)

יומא סב ע"ב שני שעירי יומא ד, א (מא ע"ג, 29)
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יומא סג ע"א פסח שעיבר יומא ד, א (מא ע"ג, 33)

יומא סא ע"א ששחיטתו של יומא ד, א (מא ע"ג, 38)

הש' יומא מ ע"א פר מעכב יומא ד, א (מא ע"ג, 40)

יומא מג ע"א אין השעיר יומא ד, א (מא ע"ג, 42)

יומא מא ע"ב שק' מח ע"א רבי שמואל יומא ד, ב (מא ע"ג, 45)

יומא מג ע"ב כיני מתניתא יומא ד, ג (מא ע"ג, 48)

יומא מט ע"ב שחט ומת יומא ד, ג (מא ע"ג, 56)

ויקרא טז, ג בפר יומא ד, ג (מא ע"ג, 56)

יומא מט ע"א יומא מב ע"ב (26) רבי יהושע יומא ד, ג (מא ע"ג, 59)

ויקרא טז, יב ומלא חפניו יומא ד, ג (מא ע"ג, 60)

יומא מד ע"ב מ' תמיד ה, ה נתפזר ממנה יומא ד, ג (מא ע"ג, 61)

יומא מד ע"ב ת' יומא ב, יא (52:235) בכל יום יומא ד, ד (מא ע"ג, 62)

יומא מד ע"ב ש"ר לה, א; במ"ר יב, ד;
שהש"ר ג, ט-י<ח>, ג

(כב ע"א, 14); הש' ב"ר
טז, ב (142)

שבעה זהבים יומא ד, ד (מא ע"ד, 2)

דה"ב ג, ה זהב טוב יומא ד, ד (מא ע"ד, 2)

דה"ב ג, ד זהב טהור יומא ד, ד (מא ע"ד, 2)

מל"א י, כא זהב סגור יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

מל"א י, יח זהב מופז יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

דה"א כח, יח זהב מזוקק יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

מל"א י, טז זהב שחוט יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

דה"ב ג, ו זהב פרוים יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

דה"ב ג, ה זהב טוב יומא ד, ד (מא ע"ד, 3)

ש"ר לה, א (סג ע"ב, 5);
במ"ר יב, ד (מו ע"ד,

24); שהש"ר ג, י-ט, ג
(כב ע"א, 14)

אמר רבי יומא ד, ד (מא ע"ד, 4)

דה"ב ג, ד זהב טהור יומא ד, ד (מא ע"ד, 5)

מנ' כט ע"א שק' נ ע"ב; במ"ר יב ברדמ"ה י מעשה במנורת יומא ד, ד (מא ע"ד, 5)

מל"א י, כא זהב סגור יומא ד, ד (מא ע"ד, 8)

דה"א כט, ד ושבעת אלפים יומא ד, ד (מא ע"ד, 9)

מל"א ו, כב ואת כל יומא ד, ד (מא ע"ד, 10)

מל"א י, יח זהב מופז יומא ד, ד (מא ע"ד, 11)

ירמיה י, ט וזהב מאופז יומא ד, ד (מא ע"ד, 13)

דה"א כח, יח זהב מזוקק יומא ד, ד (מא ע"ד, 13)

מל"א י, טז זהב שחוט יומא ד, ד (מא ע"ד, 15)
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דה"ב ג, ו זהב פרוים יומא ד, ד (מא ע"ד, 16)

יומא, מה ע"א ש"ר לה, א (סג ע"ב,
14); במ"ר יב, ד (מו

ע"ד, 15); שם יג, יח (נה
ע"ב, 12); שהש"ר, ג,

י-ט, ג (כב ע"ב, 2)

דומה לדמו של פר יומא ד, ד (מא ע"ד, 16)

ש"ר שם (17); במ"ר יא,
ג (מג ע"א, 21); יב, ד

(מז ע"א, 16); שהש"ר,
שם; תנ"ב נשא טז (יז
ע"א, 4); תנ"ו, נשא ט

שהוא עושה פירות יומא ד, ד (מא ע"ד, 17)

מ' מדות ג, ח וגפן של יומא ד, ד (מא ע"ד, 18)

יומא כא ע"ב; יומא
לט ע"ב

במ"ר יא, ג (מג ע"א,
23); שהש"ר ג, ט-י<ח>,

א (כב ע"ב, 2);  הש'
תנ"ו, תרומה יא

אמר רבי אחא יומא ד, ד (מא ע"ד, 18)

ישעיה לה, ב פרח תפרח יומא ד, ד (מא ע"ד, 21)

נחום א, ד ופרח לבנון יומא ד, ד (מא ע"ד, 22)

כר' ו ע"א פיטום הקטורת יומא ד, ה (מא ע"ד, 23)

הש' שהש"ר א, יד (יב
ע"ג, 16)

מור יומא ד, ה (מא ע"ד, 23)

מ' יומא ד, ה והיום מוסיף יומא ד, ה (מא ע"ד, 27)

הש' מ"ק פב ע"א (35) מפני הכבוד יומא ד, ה (מא ע"ד, 34)

כר' ו ע"ב וכשהיה מידק יומא ד, ה (מא ע"ד, 34)

ת' יומא א, ח (40:223) שנתן לתוכה יומא ד, ה (מא ע"ד, 36)

מ' שק' ד, ג מותר הקטורת יומא ד, ה (מא ע"ד, 41)

זב' קט ע"ב הקטיר כזית יומא ד, ה (מא ע"ד, 42)

יומא מה ע"א ספ' פא ע"ב ויקרא טז, יב דקה יומא ד, ה (מא ע"ד, 45)

שמות ל, לו ושחקת ממנה יומא ד, ה (מא ע"ד, 45)

זב' כא ע"ב כל הכלים יומא ד, ה (מא ע"ד, 49)

שק' מח ע"א הכיור והכן יומא ד, ה (מא ע"ד, 51)

יומא מה ע"א מה טעמא יומא ד, ו (מא ע"ד, 52)

ויקרא ו, ה והאש על יומא ד, ו (מא ע"ד, 52)

ויקרא ו, ה ובער עליה יומא ד, ו (מא ע"ד, 53)

ויקרא ו, ה וערך עליה יומא ד, ו (מא ע"ד, 54)

ויקרא ו, ה והקטיר עליה יומא ד, ו (מא ע"ד, 54)

יומא מה ע"ב מה מקיים יומא ד, ו (מא ע"ד, 56)

ויקרא ו, ו אש תמיד יומא ד, ו (מא ע"ד, 56)

ספ' כט ע"ג אש שאמרתי יומא ד, ו (מא ע"ד, 57)

יומא מו ע"א אמר רבי יומא ד, ו (מא ע"ד, 58)
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מ' ר"ה א, ט שעל מהלך יומא ד, ו (מא ע"ד, 63)

ויקרא טז, יב גחלי יומא ד, ו (מא ע"ד, 64)

ויקרא טז, יב אש יומא ד, ו (מא ע"ד, 64)

פס' עה ע"ב ספ' פא ע"א ויקרא טז, יב גחלי יומא ד, ו (מב ע"א, 1)

ויקרא טז, יב אש יומא ד, ו (מב ע"א, 1)

ויקרא טז, יב גחלי אש יומא ד, ו (מב ע"א, 3)

מנ' צה ע"א רבי יהושע יומא ד, ו (מב ע"א, 3)

במדבר ב, יז כאשר יחנו יומא ד, ו (מב ע"א, 5)

במדבר ב, יז ונסע אוהל יומא ד, ו (מב ע"א, 6)

זב' ס ע"ב ת' זב' יג, ג (36:498) קדשים נדחין יומא ד, ו (מב ע"א, 8)

ספ' ל ע"ג ויקרא ו, ו תמיד יומא ד, ו (מב ע"א, 12)

ספ' ל ע"ג ויקרא ו, ו לא תכבה יומא ד, ו (מב ע"א, 13)

במדבר ד, יג ודשנו את יומא ד, ו (מב ע"א, 15)

דברים לא, כ ואכל ושבע יומא ד, ו (מב ע"א, 18)

יומא מז ע"א ולא כבר יומא ה, א (מב ע"ב, 1)

מ' יומא ד, ג ונטל את יומא ה, א (מב ע"ב, 1)

הש' מ' תמיד ה, ד ואת הבזך יומא ה, א (מב ע"ב, 2)

שק' מח ע"א דאיתפלגון פיטמה יומא ה, א (מב ע"ב, 4)

כר' ו ע"א שמות ל, לה קודש יומא ה, א (מב ע"ב, 6)

שמות ל, לה קודש יומא ה, א (מב ע"ב, 7)

מ' שק' ד, ו המקדיש נכסיו יומא ה, א (מב ע"ב, 8)

שבו' י ע"ב הותירו תמידין יומא ה, א (מב ע"ב, 14)

הש' שבו' יב ע"א הותירו שעירי' יומא ה, א (מב ע"ב, 15)

שבו' לג ע"ב אמר רבי יומא ה, א (מב ע"ב, 17)

שבו' יב ע"ב שאין קרבנות יומא ה, א (מב ע"ב, 18)

יומא מז ע"א ספ' י ע"א ויקרא ב, ב מלא קומצו יומא ה, ב (מב ע"ב, 20)

ויקרא ו, ח בקמצו יומא ה, ב (מב ע"ב, 20)

ויקרא ב, ב מלא קמצו יומא ה, ב (מב ע"ב, 22)

ויקרא ו, ח בקמצו יומא ה, ב (מב ע"ב, 23)

ויקרא טז, יב מלא קומצו יומא ה, ב (מב ע"ב, 23)

יומא מח ע"א חפנים מהו יומא ה, ב (מב ע"ב, 24)

יומא מט ע"א אחר מהו יומא ה, ב (מב ע"ב, 25)

יומא מז ע"א מהו שיעש' יומא ה, ב (מב ע"ב, 25)

יומא מט ע"א יומא מא ע"ג (59) רבי יהושע יומא ה, ב (מב ע"ב, 26)
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יומא מז ע"א אפילו כבן יומא ה, ב (מב ע"ב, 32)

הש' יומא לט ע"ג (19) כשני זתים יומא ה, ב (מב ע"ב, 33)

מ' זב' ג, ב קיבל בימינו יומא ה, ב (מב ע"ב, 35)

הש' זב' יד ע"א פשיטא יד יומא ה, ב (מב ע"ב, 37)

זב' טו ע"א מ' זב' ג, ב נשפך מן יומא ה, ב (מב ע"ב, 38)

מ' יומא ה, א נטל את יומא ה, ב (מב ע"ב, 41)

שבו' לד ע"א על אי יומא ה, ב (מב ע"ב, 46)

מ' שבו' ב, ג השתחוה או יומא ה, ב (מב ע"ב, 48)

מ' מדות ד, ו אמה טרקסין יומא ה, ב (מב ע"ב, 51)

כל' לא ע"ג מהו אמה יומא ה, ב (מב ע"ב, 52)

יומא נב ע"א מה מבפנים יומא ה, ב (מב ע"ב, 52)

מל"א ו, יז וארבעים באמה יומא ה, ב (מב ע"ב, 53)

דה"ב ג, ח ויעש את יומא ה, ב (מב ע"ב, 54)

שמות כו, לג והבדילה הפרכת יומא ה, ב (מב ע"ב, 55)

מ' מדות ד, ה וראשי פסיפסין יומא ה, ב (מב ע"ב, 57)

יומא נא ע"ב מן המנורה יומא ה, ג (מב ע"ב, 59)

הש' יומא מט ע"ב כיצד הוא יומא ה, ג (מב ע"ב, 62)

יומא נג ע"א דה"ב א, יג ויבא שלמה יומא ה, ג (מב ע"ג, 4)

הש' יומא נג ע"ב וכך היתה יומא ה, ג (מב ע"ג, 7)

כל' לב ע"ב (55) הש' מ' אבות ד, יד תהא גלותינו יומא ה, ג (מב ע"ג, 10)

ו"ר תנה; פד"כ 391;
פס"ר מז (קצ ע"ב); תנ"ו

אחרי ג (429); תנ"ב
אחרי ד (59)

יהי רצון יומא ה, ג (מב ע"ג, 13)

סוטה כג ע"א הש' מ' סוטה ג, ח ועל אנשי יומא ה, ג (מב ע"ג, 16)

יומא נג ע"ב ת' יומא ב, יג (113:237) מעשה באחד יומא ה, ג (מב ע"ג, 18)

יומא מג ע"ג (64); הש'
ו"ר תפח (כ"י כ)

ארבעים שנה יומא ה, ג (מב ע"ג, 21)

יומא לט ע"ב ו"ר תצג ת' סוטה יג, ח (108:234) ובשנה האחרונה יומא ה, ג (מב ע"ג, 21)

יומא לט ע"א; ו"ר תצג והכתיב וכל יומא ה, ג (מב ע"ג, 25)

ויקרא טז, יז וכל אדם יומא ה, ג (מב ע"ג, 25)

יחזקאל א, י ודמות פניהם יומא ה, ג (מב ע"ג, 26)

יומא נד ע"ב ו"ר כ, ד (תנה:1); פד"כ ,
כז, ד (391:3); במ"ר יב,

ד (מו ע"ג, 10)

אמר רבי יומא ה, ד (מב ע"ג, 29)
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שהש"ר ג, ט-י, ד (כב
ע"ב, 14); תנ"ב אח"מ, ד

(ל ע"א, 4);  קדושים, י
(לט ע"ב, 5); תנ"ו

פקודי, ג;  אח"מ, ג;
קדושים, י;  מ"ת, יא, ב

(ב ע"ב, 4); מת"ה צא, ז
(400); פד"א לה (קכח);
שמ', ח"ה א, א, מ' ח"ה,

(253:4)

ת' יומא ב, יד (118:238) ולמה נקרא יומא ה, ד (מב ע"ג, 30)

תהלים נ, א מזמור לאסף יומא ה, ד (מב ע"ג, 30)

תהלים נ, ב מציון מכלל יומא ה, ד (מב ע"ג, 31)

ישעיה כח, טז לכן הנני יומא ה, ד (מב ע"ג, 32)

יומא נד ע"ב מהו כמצליף יומא ה, ד (מב ע"ג, 32)

יומא נה ע"א אמר רבי יומא ה, ד (מב ע"ג, 33)

יומא נה ע"א ת' יומא ב, טז (131:239) שבע ואחת יומא ה, ד (מב ע"ג, 34)

ויקרא טז, יד אל פני יומא ה, ד (מב ע"ג, 34)

ויקרא טז, יד יזה יומא ה, ד (מב ע"ג, 35)

יומא נה ע"א ויקרא טז, טו והזה אותו יומא ה, ה (מב ע"ג, 36)

ויקרא טז, טו לפני הכפורת יומא ה, ה (מב ע"ג, 36)

ויקרא טז, טו על יומא ה, ה (מב ע"ג, 37)

ויקרא טז, טו והזה אותו יומא ה, ה (מב ע"ג, 39)

הש' ויקרא טז, יד על מצחה יומא ה, ה (מב ע"ג, 40)

יומא נה ע"א ספ' פא ע"ג ויקרא טז, טו והזה אותו יומא ה, ה (מב ע"ג, 43)

ויקרא טז, טו ולפני הכפורת יומא ה, ה (מב ע"ג, 44)

הש' ויקרא טז, יד מתן דמים בפר יומא ה, ה (מב ע"ג, 45)

הש' ויקרא טז, טו מתן דמים בשעיר יומא ה, ה (מב ע"ג, 45)

ויקרא טז, יד שבע יומא ה, ה (מב ע"ג, 46)

ויקרא טז, טו ועשה את יומא ה, ה (מב ע"ג, 50)

ויקרא טז, טו ועשה את יומא ה, ה (מב ע"ג, 58)

ויקרא טז, טז הקודש יומא ה, ה (מב ע"ג, 60)

ספ' יח ע"א צריך לכוין יומא ה, ה (מב ע"ג, 60)

יומא נח ע"ב ספ' פא ע"ד אמר רבי יומא ה, ה (מב ע"ג, 60)

הש' ספ' יח ע"א חוץ למזבח יומא ה, ה (מב ע"ג, 61)

ויקרא טז, יח אשר לפני יומא ה, ה (מב ע"ג, 62)

ויקרא טז, יח אשר לפני יומא ה, ה (מב ע"ד, 1)

יומא נז ע"א; מעי' יז
ע"ב; הש' סוכה ה

ע"א

הש' יומא מא ע"ג (14);
ק"ר, ה, ד (טו ע"ב, 28);

אס"ר, א יב (ד ע"ב, 6)

ת' יומא ב, טז (134:239) אמר רבי יומא ה, ה (מב ע"ד, 3)
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הש' מ' זב' ג, ב פסל יומא ה, ה (מב ע"ד, 6)

מ' יומא ה, ה עירה דם יומא ה, ה (מב ע"ד, 7)

יומא נז ע"ב ספ' פא ע"ד מניין שהוא יומא ה, ה (מב ע"ד, 11)

ויקרא טז, יח ונתן מדם יומא ה, ה (מב ע"ד, 11)

שמות ל, י וכפר אהרן יומא ה, ה (מב ע"ד, 12)

שמות ל, י מדם חטאת יומא ה, ה (מב ע"ד, 14)

ויקרא טז, יט שבע יומא ה, ה (מב ע"ד, 17)

יומא מג ע"ג הגריל שלשה יומא ה, ה (מב ע"ד, 22)

ויקרא טז, י לכפר עליו יומא ה, ה (מב ע"ד, 24)

ויקרא טז, י לכפר עליו יומא ה, ה (מב ע"ד, 25)

יומא נז ע"ב ספ' כב ע"א; הש' ת' זב'
ח, כט (16:483)

חטאת שקיבל יומא ה, ה (מב ע"ד, 32)

ויקרא ד, ל את דמה יומא ה, ה (מב ע"ד, 34)

ויקרא ד, ל ואת דמה יומא ה, ה (מב ע"ד, 37)

זב' עה ע"א בדם שני יומא ה, ה (מב ע"ד, 42)

הש' מ' זב' ה, ג בקרן מזרחית יומא ה, ו (מב ע"ד, 48)

יומא נח ע"ב ויקרא טז, יח ויצא אל יומא ה, ו (מב ע"ד, 49)

יומא נט ע"א ת' יומא ג, א (6:240) רבי ליעזר יומא ה, ו (מב ע"ד, 52)

ויקרא טז, יח סביב יומא ה, ו (מב ע"ד, 54)

יומא נט ע"א ת' יומא ג, ב (9:240) ויקרא טז, יט והזה עליו יומא ה, ז (מב ע"ד, 58)

ויקרא טז, יט עליו יומא ה, ז (מב ע"ד, 58)

יומא נט ע"א אית תניי יומא ה, ז (מב ע"ד, 59)

ת' יומא ג, ז (31:242) אמר רבי יומא ה, ז (מב ע"ד, 60)

ויקרא ד, ז ואת כל יומא ה, ז (מב ע"ד, 63)

זב' נב ע"א ספ' יח ע"ב לרבות פר יומא ה, ז (מג ע"א, 1)

ויקרא ד, ז ואת כל יומא ה, ז (מג ע"א, 2)

ויקרא טז, כ וכלה מכפר יומא ה, ז (מג ע"א, 3)

יומא ס ע"ב; זב' מ
ע"א; זב' נב ע"ב

ת' יומא ג, ח (38:243) אם כילה יומא ה, ז (מג ע"א, 4)

יומא ס ע"ב; זב' מ
ע"א; זב' נב ע"ב

ת' יומא ג, ח (37:243) אם כיפר יומא ה, ז (מג ע"א, 4)

זב' נב ע"א יומא ה, ז (מג ע"א, 9)

זב' נב ע"ב מה לתחתונים יומא ה, ז (מג ע"א, 17)

ויקרא ו, יט אותה יומא ה, ז (מג ע"א, 23)

מ' זב' ה, א אם לא יומא ה, ז (מג ע"א, 26)

March 25, 2010 עמוד 21 מתוך 31



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

יומא סא ע"א ספ' פג ע"ב ויקרא טז, לג וכפר את יומא ה, ז (מג ע"א, 27)

ויקרא טז, לג ואת אוהל יומא ה, ז (מג ע"א, 27)

ויקרא טז, לג ואת המזבח יומא ה, ז (מג ע"א, 28)

ויקרא טז, לג יכפר יומא ה, ז (מג ע"א, 28)

הש' זב' לט ע"א מחשב להן יומא ה, ז (מג ע"א, 30)

יומא נט ע"א ת' יומא ג, ב (16:241) מועלין היו יומא ה, ז (מג ע"א, 32)

ויקרא יז, יא כי הדם יומא ה, ז (מג ע"א, 34)

ויקרא יז, יד כל אוכליו יומא ה, ז (מג ע"א, 35)

ת' מע' א, טז (9:588) הקדיש דם יומא ה, ז (מג ע"א, 39)

הש' סנ' כה ע"ג (24);
ע"ז מא ע"ב (9); נדה

מט ע"א (1)

והוה רבי יומא ה, ח (מג ע"א, 39)

יומא ס ע"א ת' יומא ג, ד (19:241) א"ר יהודה יומא ה, ח (מג ע"א, 47)

שמות ל, י מדם חטאת יומא ה, ח (מג ע"א, 51)

יומא מא ע"ג כמתנות הבדים יומא ה, ח (מג ע"א, 53)

ספ' פב ע"א כל אחד יומא ה, ח (מג ע"א, 59)

ויקרא טז, כ וכלה מכפר יומא ה, ח (מג ע"א, 60)

ספ' פב ע"א נתן מקצת יומא ה, ח (מג ע"א, 62)

הש' מ' זב' ב, ג-ה מצינו פסול (1) יומא ה, ח (מג ע"ב, 3)

יומא סב ע"ב סנ' כא ע"ג; שבו' לה ע"ב ספ' פ ע"ד ויקרא טז, ח שעירים יומא ו, א (מג ע"ב, 43)

ויקרא טז, ח שני יומא ו, א (מג ע"ב, 44)

ויקרא יד, י; ויקרא
כג, יט; ויקרא כג, כ

כבשי' יומא ו, א (מג ע"ב, 44)

ויקרא יד, י; ויקרא
כג, יט; ויקרא כג, כ

שני יומא ו, א (מג ע"ב, 45)

ויקרא יד, ט צפרים יומא ו, א (מג ע"ב, 45)

ויקרא יד, ט שתי יומא ו, א (מג ע"ב, 46)

ס"ב עב (68) במדבר י, ב חצוצרות יומא ו, א (מג ע"ב, 46)

במדבר י, ב שתי יומא ו, א (מג ע"ב, 47)

דברים יט, יז ועמדו שני יומא ו, א (מג ע"ב, 48)

דברים כד, יז לא תטה יומא ו, א (מג ע"ב, 49)

ס"ד קצ (230) נאמר כאן יומא ו, א (מג ע"ב, 51)

דברים יט, יז שני (1) יומא ו, א (מג ע"ב, 52)

במדבר יא, כו שני (2) יומא ו, א (מג ע"ב, 52)

דברים יט, טו על פי יומא ו, א (מג ע"ב, 55)

במדבר יא, כו וישארו שני יומא ו, א (מג ע"ב, 55)
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דברים יט, יז ועמדו שני יומא ו, א (מג ע"ב, 57)

שבו' ל ע"א שלא יהא יומא ו, א (מג ע"ב, 57)

ת' סנ' ו, ב (5:424) משום רבי יומא ו, א (מג ע"ב, 60)

ס"ד קצ (230) אף הנידונין יומא ו, א (מג ע"ב, 64)

הש' מ' מנ' י, ח משובח בגופו קודם יומא ו, א (מג ע"ג, 5)

מ' יומא ו, א יביא שנים יומא ו, א (מג ע"ג, 5)

יומא סד ע"א רב אמר יומא ו, א (מג ע"ג, 7)

ויקרא טז, ט ועשהו חטאת יומא ו, א (מג ע"ג, 8)

שבו' לג ע"א ואתיא כהיא יומא ו, א (מג ע"ג, 9)

יומא מב ע"ד הגריל שלשה יומא ו, א (מג ע"ג, 14)

ויקרא טז, יט לכפר עליו יומא ו, א (מג ע"ג, 15)

ויקרא טז, יט לכפר עליו יומא ו, א (מג ע"ג, 17)

מ' תמ' ג, ג דר' אליעזר יומא ו, א (מג ע"ג, 21)

מ' תמ' ד, א וולד חטאת יומא ו, א (מג ע"ג, 23)

ספ' פא ע"א ויקרא טז, י יעמד חי יומא ו, ב (מג ע"ג, 25)

יומא מ ע"ב ת' יומא ג, יב (58:245) עד מתי יומא ו, ב (מג ע"ג, 26)

ויקרא טז, כ וכלה מכפר יומא ו, ב (מג ע"ג, 26)

יומא סו ע"א ספ' פב ע"א ויקרא טז, כא ושלח ביד יומא ו, ג (מג ע"ג, 34)

ויקרא טז, כא עתי יומא ו, ג (מג ע"ג, 35)

ספ' פב ע"ג ויקרא טז, כו והמשלח יומא ו, ג (מג ע"ג, 37)

יומא סו ע"ב ת' יומא ג, יד (61:245) שאלו את יומא ו, ג (מג ע"ג, 39)

ת' יב' ג, א (27:9) לא שהיה יומא ו, ג (מג ע"ג, 42)

ת' יומא ג, יד (64:245) וחכמים אומרים יומא ו, ג (מג ע"ג, 43)

יומא לט ע"א ת' סוטה יג, ז (76:232) כל ימים יומא ו, ג (מג ע"ג, 48)

יומא לט ע"א ת' סוטה יג, ז (81:232) כל ימים יומא ו, ג (מג ע"ג, 50)

ת' סוטה יג, ח (104:233) מעשה בכהן יומא ו, ג (מג ע"ג, 58)

תהלים עא, ד אלהי פלטני יומא ו, ג (מג ע"ג, 59)

יומא לט ע"ב ארבעים שנה יומא ו, ג (מג ע"ג, 60)

זכריה יא, א פתח לבנון יומא ו, ג (מג ע"ג, 63)

יומא לט ע"ב יומא מב ע"ג (21) ארבעים שנה יומא ו, ג (מג ע"ג, 64)

מנ' קט ע"ב ו"ר תצג ת' סוטה יג, ח (108:234) ובשנה האחרונה יומא ו, ג (מג ע"ג, 64)

ישעיה יט, יט ביום ההוא יומא ו, ג (מג ע"ד, 6)

יומא סו ע"ב הש' ת' יומא ג, יג
(56:245)

אלכסנדריין היו יומא ו, ד (מג ע"ד, 14)
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יומא סז ע"א ת' יומא ג, יג (58:245) עשר סוכות יומא ו, ד (מג ע"ד, 15)

נדרים מא ע"ב שאין יצר יומא ו, ד (מג ע"ד, 19)

יומא סז ע"א שבת יב ע"א בראשונה היו יומא ו, ה (מג ע"ד, 26)

ישעיה א, יח לכו נא יומא ו, ה (מג ע"ד, 28)

ישעיה א, יח אם יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 29)

ישעיה א, יח כשלג ילבינו יומא ו, ה (מג ע"ד, 29)

ישעיה א, יח כצמר יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 30)

ישעיה א, יח אם יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 30)

ישעיה א, יח כשלג ילבינו יומא ו, ה (מג ע"ד, 31)

ישעיה א, יח כצמר יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 31)

ישעיה א, יח אם יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 31)

ישעיה א, יח אם יאדימו יומא ו, ה (מג ע"ד, 32)

ישעיה א, יח כצמר יהיו יומא ו, ה (מג ע"ד, 33)

מ' יומא ו, ה בא לו יומא ו, ה (מג ע"ד, 34)

ויקרא טז, כו והמשלח את יומא ו, ה (מג ע"ד, 35)

ויקרא טז, כז ואת פר יומא ו, ה (מג ע"ד, 36)

הש' מ' זב' ד, ד פרים הנשרפין יומא ו, ה (מג ע"ד, 39)

הש' מ' זב' יב, ה שישרפו כמצוותן יומא ו, ה (מג ע"ד, 39)

במדבר ט, ג במועדו יומא ו, ה (מג ע"ד, 41)

זב' קד ע"ב פרים הנשרפין יומא ו, ה (מג ע"ד, 43)

זב' קה ע"א פרים הנשרפין יומא ו, ה (מג ע"ד, 47)

מ' זב' יב, ו היו סובלין יומא ו, ה (מג ע"ד, 49)

ויקרא ד, יב והוציא יומא ו, ה (מג ע"ד, 52)

זב' קד ע"ב פרים הנשרפין יומא ו, ה (מג ע"ד, 53)

מ' מנ' ז, ג השוחט תודה יומא ו, ה (מג ע"ד, 55)

מנ' עח ע"ב רבי יוחנן יומא ו, ה (מג ע"ד, 55)

זב' פט ע"ב בשר שלמים יומא ו, ה (מג ע"ד, 57)

זב' קה ע"א פרים הנשרפין יומא ו, ה (מג ע"ד, 62)

חג' עט ע"א התיב ר' יומא ו, ה (מד ע"א, 2)

חו' קכא ע"א הרי נבלת יומא ו, ה (מד ע"א, 2)

זב' קד ע"ב לשרוף את יומא ו, ה (מד ע"א, 9)

יומא סח ע"ב; זב'
קו ע"א

ספ' פב ע"ד; ת' יומא ג,
יז (78:247)

ויקרא טז, כח והשורף יומא ו, ה (מד ע"א, 15)

ויקרא ד, יב והוציא ושרף יומא ו, ה (מד ע"א, 19)
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ב"מ יא ע"ג תמן אמר יומא ו, ה (מד ע"א, 20)

במדבר יט, ח וטמא עד יומא ו, ה (מד ע"א, 20)

ויקרא טז, לד ויעש יומא ז, א (מד ע"א, 55)

ויקרא טז, לד כאשר צוה יומא ז, א (מד ע"א, 55)

הש' יומא סח ע"ב שירי עבדות יומא ז, א (מד ע"א, 56)

מ' יומא ז, א ואם לאו יומא ז, א (מד ע"א, 57)

סוטה כב ע"א בכל אתר יומא ז, א (מד ע"א, 61)

מג' כד ע"א; יומא
סט ע"ב

מג' עה ע"ב; סוטה כב
ע"א

מ' מג' ז, ד מדלגין בנביא (1) יומא ז, א (מד ע"ב, 1)

ת' מג' ג, יט (68:358) מדלגין בנביא (2) יומא ז, א (מד ע"ב, 1)

מ' מג' ז, ד אין מדלגין יומא ז, א (מד ע"ב, 2)

סופ' יא, ג (218) רבי ירמיה יומא ז, א (מד ע"ב, 2)

מ' יומא ז, א קורא אחרי יומא ז, א (מד ע"ב, 4)

ויקרא טז אחרי מות יומא ז, א (מד ע"ב, 4)

ויקרא כג, כז-לב ואך בעשור יומא ז, א (מד ע"ב, 5)

תע' סח ע"ב (8) שנייא היא יומא ז, א (מד ע"ב, 5)

הש' יומא ע"א ת' יומא ג, יח (80:247) ומברך עליה יומא ז, א (מד ע"ב, 8)

הש' סופ' יט, ז (326) מוחל עונות יומא ז, א (מד ע"ב, 10)

יומא ע"א על שאר יומא ז, א (מד ע"ב, 12)

הש' יומא ע ע"א אמר רבי יומא ז, ב (מד ע"ב, 14)

נזיר נו ע"ב רבי חונה יומא ז, ב (מד ע"ב, 15)

ויקרא טז, כד ויצא ועשה יומא ז, ב (מד ע"ב, 23)

יומא ע ע"ב ושעיר מה יומא ז, ב (מד ע"ב, 24)

במדבר כט, יא מדם חטאת יומא ז, ב (מד ע"ב, 24)

יומא ע ע"ב ויקרא טז, כג ובא אהרן יומא ז, ב (מד ע"ב, 25)

ספ' פב ע"ב ולהיכן הוא יומא ז, ב (מד ע"ב, 26)

ויקרא טז, כד ויצא ועשה יומא ז, ב (מד ע"ב, 26)

יומא עא ע"א ספ' פב ע"ב כל הפרשה יומא ז, ב (מד ע"ב, 29)

ויקרא טז, כג ובא אהרן יומא ז, ב (מד ע"ב, 30)

יומא מ ע"ד ספ' פב ע"ג ויקרא טז, כג ובא יומא ז, ב (מד ע"ב, 32)

ויקרא טז, כג אשר לבש יומא ז, ב (מד ע"ב, 33)

ו"ר תצב ולמה בבגדי יומא ז, ג (מד ע"ב, 38)

יחזקאל ט, ב איש אחד יומא ז, ג (מד ע"ב, 39)

ויקרא טז, ד כתוהת בד יומא ז, ג (מד ע"ב, 39)
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ו"ר תפט מפני מה יומא ז, ג (מד ע"ב, 40)

הש' ו"ר תפב כנגד המילה יומא ז, ג (מד ע"ב, 41)

מלאכי ב, ה בריתי היתה יומא ז, ג (מד ע"ב, 41)

משלי כה, ו אל תתהדר יומא ז, ג (מד ע"ב, 42)

ר"ה כו ע"א ר"ה נח ע"ד אמר רבי יומא ז, ג (מד ע"ב, 43)

שמות לב, לא ויעשו להם יומא ז, ג (מד ע"ב, 43)

ו"ר תצב תני רבי יומא ז, ג (מד ע"ב, 44)

ויקרא טז, ד ולבשם יומא ז, ג (מד ע"ב, 44)

יומא יב ע"ב; יומא
כד ע"א

שם היו יומא ז, ג (מד ע"ב, 45)

יומא יב ע"ב; יומא
כג ע"ב

ר' דוסא יומא ז, ג (מד ע"ב, 45)

יומא ו ע"א; יומא יב
ע"א; יומא יב ע"ב;
יומא כג ע"ב; יומא
סט ע"א; חו' קלח

ע"א; תמיד כז ע"ב

לא נחלקו יומא ז, ג (מד ע"ב, 47)

שמות כט, לה ועשית לאהרן יומא ז, ג (מד ע"ב, 51)

זב' פח ע"ב; ערכ'
טז ע"א;  מ"ק כח

ע"א

ו"ר י, ו (רי:1); שהש"ר
ד, ד, ה (כד ע"ד, 6)

אמר רבי יומא ז, ה (מד ע"ב, 53)

בראשית לז, לא ויטבלו את יומא ז, ה (מד ע"ב, 56)

שמות כח, מב ועשה להם יומא ז, ה (מד ע"ב, 57)

ויקרא ח, ט וישם את יומא ז, ה (מד ע"ב, 58)

שמות כח, טז ועשית חושן יומא ז, ה (מד ע"ב, 61)

הושע ג, ד אין אפוד יומא ז, ה (מד ע"ב, 62)

ו"ר טז, ז (שסא) שמות כח, לה והיה על יומא ז, ה (מד ע"ג, 1)

במדבר לה, כה וישב בה יומא ז, ה (מד ע"ג, 3)

הש' דברים כא, ח כפרה בחוץ יומא ז, ה (מד ע"ג, 4)

שמ"א יז, מט ותטבע האבן יומא ז, ה (מד ע"ג, 9)

שמות כח, לח והיה על יומא ז, ה (מד ע"ג, 9)

ירמיה ג, ג ומצח אשה יומא ז, ה (מד ע"ג, 10)

יומא עג ע"ב ולמה נקרא יומא ז, ה (מד ע"ג, 10)

הש' שופטים כ,
יח-כח

בגבע בנימן יומא ז, ה (מד ע"ג, 12)

הש' שופטים כ, כג שבראשונה אמר יומא ז, ה (מד ע"ג, 13)

הש' שופטים כ, כח ובשנייה אמר יומא ז, ה (מד ע"ג, 14)

יומא עג ע"א ואין נשאלין יומא ז, ה (מד ע"ג, 14)

שמ"א כג, י ויאמר דוד יומא ז, ה (מד ע"ג, 18)

March 25, 2010 עמוד 26 מתוך 31



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

שמ"א כג, יא היסגירוני יומא ז, ה (מד ע"ג, 18)

שמ"א כג, יא הירד שאול יומא ז, ה (מד ע"ג, 19)

שמ"א כג, יב ויאמר דוד יומא ז, ה (מד ע"ג, 21)

שמ"א ל, ח וישאל דוד יומא ז, ה (מד ע"ג, 22)

שמ"א כג, יא ה' אלהי יומא ז, ה (מד ע"ג, 23)

שמ"א ל, ח ויאמר רדוף יומא ז, ה (מד ע"ג, 24)

יומא עג ע"ב הכתב בולט יומא ז, ה (מד ע"ג, 25)

במדבר ז, פט וישמע את יומא ז, ה (מד ע"ג, 26)

בראשית מט, כח כל אלה יומא ז, ה (מד ע"ג, 28)

יומא עג ע"ב ענוש כרת יומא ח, א (מד ע"ד, 1)

הש' תר' מד ע"א (27) לפחות מכשיעורין יומא ח, א (מד ע"ד, 2)

יומא עד ע"ב ספ' פב ע"ד ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 2)

ויקרא טז, כט כל מלאכה יומא ח, א (מד ע"ד, 4)

יומא מה ע"א מה מלאכה יומא ח, א (מד ע"ד, 5)

ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 7)

הש' יומא מב ע"ב (8) הנבילות שהן יומא ח, א (מד ע"ד, 7)

הש' דמאי כג ע"ב (46) שהן במיתה יומא ח, א (מד ע"ד, 8)

ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 10)

ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 12)

ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 14)

ויקרא טז, כט תענו את יומא ח, א (מד ע"ד, 16)

דברים ח, ג ויענך וירעיבך יומא ח, א (מד ע"ד, 16)

יומא עו ע"א ולמה ששה יומא ח, א (מד ע"ד, 17)

הש' ויקרא טז,
כט; טז, לא; כג,

כז; כג, כט;
במדבר כט, ז

חמשה יומא ח, א (מד ע"ד, 18)

הש' ויקרא כג, כט ואחד יומא ח, א (מד ע"ד, 19)

תע' סד ע"ג רבי זעורה יומא ח, א (מד ע"ד, 19)

תע' יג ע"א בתענית ציבור יומא ח, א (מד ע"ד, 20)

פס' נד ע"ב אין בין יומא ח, א (מד ע"ד, 22)

יומא עז ע"ב ת' יומא ד, ה (24:251) היה הולך יומא ח, א (מד ע"ד, 23)

בר' ה ע"ב; תע' סד ע"ג הורי רבי יומא ח, א (מד ע"ד, 25)

מ"ק טו ע"ב ת' תע' א, ו (28:324) אבל ומנודה יומא ח, א (מד ע"ד, 26)

מע"ש נג ע"ב; שבת יב
ע"א; יומא מה ע"א (26)

כהדא דתני יומא ח, א (מד ע"ד, 28)
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נדה לב ע"א ספ' צח ע"א ויקרא כב, טו ולא יחללו יומא ח, א (מד ע"ד, 33)

הש' מע"ש נג ע"ב מצטרף יומא ח, א (מד ע"ד, 35)

דברים כו, יד לא נתתי יומא ח, א (מד ע"ד, 35)

מ"ק טו ע"ב ת' תע' א, ו (28:324) כל אילו יומא ח, א (מד ע"ד, 38)

יב' קב ע"ב; הש'
יומא עח ע"ב

תע' סד ע"ג (52); יב' יב
ע"ג

אית תניי יומא ח, א (מד ע"ד, 39)

ת' יומא ד, א (2:249) אין יוצאין יומא ח, א (מד ע"ד, 40)

יומא עח ע"ב רבי יצחק יומא ח, א (מד ע"ד, 41)

הש' מג' עה ע"א (19) קודם שהתקין יומא ח, א (מד ע"ד, 49)

בר' ו ע"ג רבי יעקב יומא ח, א (מד ע"ד, 49)

מ' יומא ח, א יום הכיפורים יומא ח, א (מד ע"ד, 52)

יומא פח ע"א ת' יומא ד, ה (27:251) בעלי קריין יומא ח, א (מד ע"ד, 53)

יומא עח ע"ב על שם יומא ח, א (מד ע"ד, 58)

ישעיה לג, יז מלך ביופיו יומא ח, א (מד ע"ד, 58)

ת' יומא ד, ג (8:249) רבי שמעון יומא ח, ב (מד ע"ד, 61)

הש' יומא פ ע"א מלא לוגמיו יומא ח, ב (מד ע"ד, 62)

יומא פ ע"א משם בית יומא ח, ב (מד ע"ד, 62)

הש' פאה יט ע"ג (14);
כת' לב ע"א

ולמה לא יומא ח, ב (מד ע"ד, 63)

מע"ש נג ע"ב; שבו' לד
ע"ב

למה שתייה יומא ח, ג (מה ע"א, 1)

שבו' כב ע"ב מניין שהשתייה יומא ח, ג (מה ע"א, 2)

ויקרא יז, יב על כן יומא ח, ג (מה ע"א, 3)

הש' מנ' כא ע"א ת' טה' ב, ה (17:662) דם שקרש יומא ח, ג (מה ע"א, 4)

מנ' כא ע"א; חו' קכ
ע"א

ת' כר' ב, יט (2:565) המחה את יומא ח, ג (מה ע"א, 5)

שבו' כג ע"א דברים יד, כו ונתתה הכסף יומא ח, ג (מה ע"א, 8)

מ' שבו' ג, א שבועה שלא יומא ח, ג (מה ע"א, 11)

מ' שבו' ג, א שבועה שלא יומא ח, ג (מה ע"א, 12)

מ' שבו' ג, ד שבועה שלא יומא ח, ג (מה ע"א, 15)

מ' יומא ח, ג האוכל ושותה יומא ח, ג (מה ע"א, 20)

דברים יב, ז לא תוכל יומא ח, ג (מה ע"א, 23)

דברים יב, ז תירושך יומא ח, ג (מה ע"א, 23)

דברים יב, ז יצהרך יומא ח, ג (מה ע"א, 24)

מכות יט ע"ב אין לוקין יומא ח, ג (מה ע"א, 25)

מע"ש נג ע"ב; שבת יב
ע"א; יומא מד ע"ד (28)

כהדא דתני יומא ח, ג (מה ע"א, 26)
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דברים כו, יד לא נתתי יומא ח, ג (מה ע"א, 28)

יומא פא ע"א ספ' פג ע"א אזהרה למלאכת יומא ח, ג (מה ע"א, 30)

ויקרא כג, כח כל מלאכה יומא ח, ג (מה ע"א, 30)

ויקרא כג, ל והאבדתי את יומא ח, ג (מה ע"א, 31)

ויקרא כג, כט כי כל יומא ח, ג (מה ע"א, 31)

ויקרא כג, כט ונכרתה הנפש יומא ח, ג (מה ע"א, 32)

דברים כד, ח השמר בנגע יומא ח, ג (מה ע"א, 36)

הש' ויקרא כג, כט כרת יומא ח, ג (מה ע"א, 38)

הש' ויקרא כג, ל עונש במלאכה יומא ח, ג (מה ע"א, 39)

סנ' כד ע"ד א"ר זעורה יומא ח, ג (מה ע"א, 41)

ויקרא כג, ל בעצם היום (1) יומא ח, ג (מה ע"א, 43)

ויקרא כג, כט בעצם היום (2) יומא ח, ג (מה ע"א, 43)

ויקרא כג, כט והיתה לכם יומא ח, ג (מה ע"א, 47)

יומא מד ע"ד מה מלאכה יומא ח, ג (מה ע"א, 47)

תר' מד ע"א; שבת יד ע"ד ר' אבהו יומא ח, ג (מה ע"א, 49)

יומא פב ע"א רב חונה יומא ח, ג (מה ע"א, 55)

הש' ת' יומא ד, ב
(3:249)

תינוקות אין יומא ח, ג (מה ע"א, 56)

יומא פב ע"א הש' ת' יומא ב, ד
(20:250)

תוחבה ברוטב יומא ח, ד (מה ע"א, 59)

הש' יומא פב ע"ב שלח לגבון יומא ח, ד (מה ע"א, 61)

תהלים כב, א מבטן אמי יומא ח, ד (מה ע"א, 62)

תהלים נח, ד זורו רשעים יומא ח, ד (מה ע"א, 63)

יומא פג ע"א חולה אומר יומא ח, ד (מה ע"א, 63)

מ' יומא ח, ד וכל ספק יומא ח, ד (מה ע"ב, 2)

יומא פג ע"ב ת' שבת ט, ל (65:35) מניין שמאכילין יומא ח, ד (מה ע"ב, 3)

שמ"א ל, יב ויתנו לו יומא ח, ד (מה ע"ב, 4)

הש' שמ"א כא, ז עשרים וארבעה יומא ח, ד (מה ע"ב, 4)

הש' מנ' צה ע"ב שאכל דוד יומא ח, ד (מה ע"ב, 5)

יומא פג ע"ב הש' ק"ר ז, יב (כ ע"ב) ר' יוחנן יומא ח, ד (מה ע"ב, 5)

קהלת ז, יב החכמה תחיה יומא ח, ד (מה ע"ב, 6)

יומא פג ע"א ת' יומא ד, ד (16:250) מאכילין אותו יומא ח, ד (מה ע"ב, 6)

תר' מח ע"א אמר רבי יומא ח, ד (מה ע"ב, 8)

הש' יומא מד ע"ד (9) ונבילה יומא ח, ד (מה ע"ב, 8)
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דמאי כג ע"ג; שבי' לו
ע"ב; תר' מ ע"ד; תר' מח
ע"א; מע' מט ע"ג; יב' ח

ע"א; קד' סא ע"ג; קד'
סא ע"ד; מת"ה נז, ב

(296); ר"ר ד, ד; תנ"ו
ויחי ח (150); תנ"ב ויחי

י (216)

מאיליהן קיבלו יומא ח, ד (מה ע"ב, 9)

יומא פג ע"ב סימני כלב יומא ח, ה (מה ע"ב, 10)

הש' שבת ח ע"ג (53) גרמני עבדיה יומא ח, ה (מה ע"ב, 14)

בר' יב ע"ב אל יאמר יומא ח, ה (מה ע"ב, 15)

חו' ז ע"ב שבעטתו פרדה יומא ח, ה (מה ע"ב, 16)

יומא פה ע"א מדר"י 341 מניין שספק יומא ח, ה (מה ע"ב, 16)

שמות לא, יג אך את יומא ח, ה (מה ע"ב, 17)

שבת קנא ע"ב;
יומא פה ע"ב

מדר"י 341 אמרה תורה יומא ח, ה (מה ע"ב, 18)

הש' יומא פד ע"ב כת' כה ע"ד ר' זעורה יומא ח, ה (מה ע"ב, 18)

יומא פה ע"א עד איכן יומא ח, ה (מה ע"ב, 20)

יומא פד ע"ב הזריז משובח יומא ח, ה (מה ע"ב, 22)

ת' שבת טו, טו (68:73) כל דבר יומא ח, ה (מה ע"ב, 23)

שבת קכא ע"א שבת טו ע"ד; נד' לח ע"ד ת' שבת יג, ט (46:60) מעשה שנפלה יומא ח, ה (מה ע"ב, 24)

מ' שבו' א, ו ועל זדון יומא ח, ו (מה ע"ב, 31)

שבו' יב ע"ב שבו' לג ע"ב לא היא קלות יומא ח, ו (מה ע"ב, 34)

הש' שבו' כה ע"ב כשם שהשעיר יומא ח, ו (מה ע"ב, 38)

מ' כר' ו, ד חייבי חטאות יומא ח, ו (מה ע"ב, 40)

כר' ז ע"א במורד ביום יומא ח, ו (מה ע"ב, 45)

כר' ז ע"א האומר אין יומא ח, ו (מה ע"ב, 46)

ו"ר קנג; תנ"ו לך י (55);
תנ"ב לך יג (71); תנ"ו

תצוה טו (298); תנ"ו צו
יג (385); תנ"ב צו יב

(17)

והעולה מכפרת יומא ח, ו (מה ע"ב, 50)

יחזקאל כ, לב והעולה על יומא ח, ו (מה ע"ב, 51)

איוב א, ה והשכים בבוקר יומא ח, ו (מה ע"ב, 52)

יומא פה ע"ב רבי או' יומא ח, ו (מה ע"ב, 53)

הש' ת' יומא ד, ט
(49:253)

יום מיתה יומא ח, ו (מה ע"ב, 58)

מ' יומא ח, ח מיתה ויום יומא ח, ו (מה ע"ב, 59)

יומא פו ע"א סנ' כז ע"ג; שבו' לג ע"ב שאל רבי יומא ח, ח (מה ע"ב, 60)

מד"מ י (65); אדר"נ כט
נו"א (88)

ת' יומא ד, ו (35:251) ארבע' חלוקי יומא ח, ח (מה ע"ב, 61)
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ירמיה ג, כב שובו בנים יומא ח, ח (מה ע"ב, 62)

ויקרא טז, ל כי ביום יומא ח, ח (מה ע"ב, 62)

תהלים פט, לג ופקדתי בשבט יומא ח, ח (מה ע"ב, 63)

ישעיה כב, יד אם יכופר יומא ח, ח (מה ע"ב, 63)

ירמיה ג, כב שובו בנים יומא ח, ח (מה ע"ג, 1)

ויקרא טז, ל כי ביו' יומא ח, ח (מה ע"ג, 2)

תהלים פט, לג ופקדתי בשבט יומא ח, ח (מה ע"ג, 5)

ישעיה כב, יד אם יכופר יומא ח, ח (מה ע"ג, 8)

הש' שבת יב ע"א (26) אמר ר' יומא ח, ח (מה ע"ג, 9)

ת' יומא ד, טז (81:255) חומר בשעיר יומא ח, ח (מה ע"ג, 13)

הש' ר"ה נז ע"א (56) ואין הקב"ה יומא ח, ח (מה ע"ג, 18)

יומא פז ע"א ב"ק ו ע"ג שמואל אמר יומא ח, ט (מה ע"ג, 19)

איוב לג, כז ישר אל יומא ח, ט (מה ע"ג, 21)

איוב לג, כז ויאמר חטאתי יומא ח, ט (מה ע"ג, 21)

איוב לג, כח פדה נפשו יומא ח, ט (מה ע"ג, 22)

יומא פו ע"ב מת"ה לב, ב (242) ת' יומא ד, טו (77:255) עבירות שנתודה יומא ח, ט (מה ע"ג, 23)

משלי כו, יא ככלב שב יומא ח, ט (מה ע"ג, 25)

ת' יומא ד, טו (80:255) ר' ליעזר יומא ח, ט (מה ע"ג, 25)

תהלים נא, ה וחטאתי נגדי יומא ח, ט (מה ע"ג, 26)

יומא פז ע"ב ת' יומא ד, יד (63:254) מצות הוידוי יומא ח, ט (מה ע"ג, 29)

ו"ר סא כיצד הוא יומא ח, ט (מה ע"ג, 33)

יומא פו ע"ב ת' יומא ד, יד (73:255) צריך לפרוט יומא ח, ט (מה ע"ג, 36)

שמות לב, לא אנא חטא יומא ח, ט (מה ע"ג, 38)

הש' דבר"ל 7 מה עבד יומא ח, ט (מה ע"ג, 39)

ירמיה ד, ח מקוה ישר' יומא ח, ט (מה ע"ג, 40)

יחזקאל לו, כה וזרקתי עליכם יומא ח, ט (מה ע"ג, 42)
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