רשימת קיצורים עבור הטבלאות
ברירת מחדל – ירושלמי
אדר"נ – אבות דרבי נתן )מהדורת שכטר(
אה' – אהלות
איכ"ר – איכה רבה )מהדורת בובר(
אס"ר – אסתר רבה )מהדורת וילנא תרמ"ז(
בדמה"מ – בריתא דמלאכת המשכן
בכ'  -בכורות
ביכ' – ביכורים
במ"ר – במדבר רבה )מהדורת וילנא תרמ"ז(
ב"ס – בן סירא )מהדורת סגל ,ירושלים תשי"ט(
בר' – ברכות
ב"ר – בראשית רבה
גט' – גיטין
ד"א – דרך ארץ )מהדורת היגער(
דא"ר – דרך ארך רבה )מהדורת היגער(
דב"ר – דברים רבה )מהדורת וילנא תרמ"ז(
דבר"ל – דברים רבה ליברמן )ירושלים תשל"ד(
הור' – הוריות
הש' – השווה
ו"ר – ויקרא רבה
זב' – זבחים
חג' – חגיגה
חו' – חולין
טב"י – טבול יום
טה' – טהרות
יב' – יבמות
יד' – ידים
יו"ט – יום טוב )= תוס' ביצה(
ימ"י – ילקוט מכירי לישעיה )מהדורת שפירא ,צולם בירושלים
תשכ"ד(
ימ"מ – ילקוט מכירי למשלי )מהדורת שפירא ,צולם בירושלים
תשכ"ד(
ימ"ת – ילקוט המכירי לתהילים )מהדורת בובר(
ישע' – ישעיה
כות' – כותים
כל' – כלאים
כלה – )מהדורת היגר ,ניו-יורק תרצ"ו(
כר' – כריתות
כת' – כתובות
מ' – משנה
מג' – מגילה
מדה"ג – מדרש הגדול
מד"מ – מדרש משלי )מהדורת בובר(

מדר"י  -מכילתא דר' ישמעאל )מהדורת הורביץ-רבין(
מדרשב"י – מכילתא דרשב"י )מהדורת אפשטיין(
מד"ש – מדרש שמואל )בובר ,קראקא תרנ"ג ,צולם בירושלים
תשכ"ה(
משהש"ג – מדרש שיר השירים הוצאת גרנהוט תרנ"ז )צולם
בתשכ"ו ,ויצא במהדורה חדשה עם עימוד אחר בתשל"ו(
מכ' – מכשירין
מנ' – מנחות
מע' – מעשרות
מע"ש – מעשר שני
מעי' – מעילה
מג"ת – מגילת תענית )מהד' ליכטנשטיין(
מד"ת – מדרש תנאים
מת"ה – מדרש תהילים )מהדורת בובר(
מק' – מקואות
מ"ק – מועד קטן
נג' – נגעים
נד' – נדרים
ס"ב – ספרי במדבר
ס"ד – ספרי דברים
סופ' – סופרים
סז"ב – ספרי זוטא במדבר )מהדורת הורוביץ(
סנ' – סנהדרין
ס"ת – ספר תורה )מהדורת היגער ,ניו יורק תר"ץ(
עבד' – עבדים
עד' – עדויות
עוק' – עוקצין
ער' – ערובין
ערכ' – ערכין
ס"ע – סדר עולם )מהדורת רטנר(
ספ' – ספרא )מהדורת וויס(
פד"א – פרקי דרבי אליעזר
פד"כ – פסיקתא דרב כהנא )מהדורת מנדלבוים(
פס"ר – פסיקתא רבתי )מהדורת איש שלום(
פס' – פסחים
פב"ע – פרקי בן עזאי )בתוך מסכתות דרך ארץ ,מהדורת
היגער(
קד' – קדושין
קנ' – קינים
ק"ר – קהלת רבה
ר"ר – רות רבה )לרנר תשל"א(
שבו' – שבועות
שבי' – שביעית

שמ' – שמחות )מהדורת היגר תרצ"א(
שק' – שקלים
שהש"ר – שיר השירים רבה
שהש"ז – שיר השירים זוטא )מהדורת בובר ,תל אביב תשכ"ד(
ש"ר – שמות רבה
ת' – תוספתא
תמ' – תמורה
תנ' – מדרש תנחומא )מהדורת בובר ,וילנא תרע"ג ,צולם
בירושלים תשכ"ד(
תע' – תענית
תר'– תרומות

