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בבלימקבילותספ' תנאיםמקראתח' ציטוטמקום בירו'
כת' כו ע"את' שבו' ה,  ג (24:451)אדם שאמרב"מ א,  א (ז ע"ד,  25)

ת' ב"מ א,  טושנים שהיוב"מ א,  א (ז ע"ד,  34)
(18:372)

גט' מג ע"ב

ת' ב"מ א,  ב (22:371)זה אומ'ב"מ א,  א (ז ע"ד,  37)

קד' סה ע"באשה שהיתהב"מ א,  ב (ז ע"ד,  41)

פאה יח ע"א;  גט' מטריש לקישב"מ א,  ד (ז ע"ד,  49)
ע"ג

מ' פאה ד,  גנטל מקצתב"מ א,  ד (ז ע"ד,  51)

ת' פאה ב,  ב (3:46)שנים שהיוב"מ א,  ד (ז ע"ד,  54)

מ' ב"מ א,  דראה אתב"מ א,  ד (ז ע"ד,  56)

מ' גט' ח,  בקרוב להב"מ א,  ד (ז ע"ד,  57)

דה"א כב,  ידואני בענייב"מ א,  ד (ז ע"ד,  59)

ת' ב"מ א,  ד (17:371)האומ' יזכהב"מ א,  ד (ז ע"ד,  63)

פאה יח ע"ב;  כת' לרבי יוחנןב"מ א,  ה (ח ע"א,  3)
ע"ג

פאה יח ע"בריש לקישב"מ א,  ה (ח ע"א,  4)

כת' ל ע"גמה ביןב"מ א,  ה (ח ע"א,  7)

מ' כת' ה,  הכופה לעשותב"מ א,  ה (ח ע"א,  11)

כת' ל ע"גרבי יוסנאב"מ א,  ה (ח ע"א,  15)

ב"ק ז ע"ב וש"נרב אמרב"מ א,  ו (ח ע"א,  21)

כת' לג ע"גת' גט' ב,  ט (46:252)שטר שלוהב"מ א,  ז (ח ע"א,  30)

ב"מ א,  ז (ח ע"א,  28)והכאב"מ א,  ז (ח ע"א,  32)

שבו' לח ע"ארב ירמיהב"מ א,  ח (ח ע"א,  40)

מ' שבו' ז,  זשלא פיקדנוב"מ א,  ח (ח ע"א,  43)

דברים כב,  גכן תעש'ב"מ ב,  א (ח ע"ב,  44)

ת' ב"מ ב,  המצא כריכותב"מ ב,  א (ח ע"ב,  46)

הש' ת' ב"מ ב,  דדרך הינוחב"מ ב,  ב (ח ע"ב,  52)

ת' ב"מ ב,  א (15:373)ואילו הןב"מ ב,  ב (ח ע"ב,  56)

הש' יב' יב ע"ד (56);מחטיןב"מ ב,  ב (ח ע"ב,  56)
ב"ר 4:867

ער' כג ע"גרבי יוחנןב"מ ב,  ג (ח ע"ב,  64)

הש' ער' כב ע"גשלשהב"מ ב,  ג (ח ע"ג,  1)

ת' ב"מ ב,  יאמצא באשפהב"מ ב,  ד (ח ע"ג,  10)

ת' ב"מ ב,  יבמצא בגלב"מ ב,  ד (ח ע"ג,  10)
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ת' ב"מ ב,  יגמצא ביןב"מ ב,  ד (ח ע"ג,  11)

דב"ר ג,  ג (קה ע"ד)שמעון בןב"מ ב,  ה (ח ע"ג,  18)

פד"כ 148;  ו"ר תריח;אלכסנדרוסב"מ ב,  ה (ח ע"ג,  38)
ב"ר 301;  תנ"ב מבוא
(152);  תנ"ו אמור ו

(454);  תנ"ב אמור ט
(88)

אס"ר,  ב,  ד (ה ע"ג,דהב אנא אכילב"מ ב,  ה (ח ע"ג,  48)
1);  הש' ב"ר,  לג,  ח א

(3:301)  ;  ו"ר,  כז
(תרכ:2)

תהילים לו,  זאדם ובהמהב"מ ב,  ה (ח ע"ג,  52)

ת' ב"מ ב,  יזבראשונה היוב"מ ב,  ז (ח ע"ג,  53)

ת' ב"מ ב,  כשלא יאכלב"מ ב,  ט (ח ע"ג,  61)

בר' ו ע"א;  כל' להרבי יוסיב"מ ב,  ט (ח ע"ד,  3)
ע"א;  נזיר נו ע"א

ת' ב"מ ב,  כאמצא ספריםב"מ ב,  י (ח ע"ד,  5)
(25:374)

ת' ב"מ ב,  כבכלי כסףב"מ ב,  י (ח ע"ד,  8)

שמות כג,  הרובץב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  18)

מדר"י 8:325ולא רבצןב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  18)

ת' ב"מ ב,  כד (7:375)פורק עמוב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  18)

שמות כג,  דכי תפגעב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  20)

מדר"י  323יכול פגיעהב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  20)

שמות כג,  הכי תראהב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  20)

מדר"י 325יכול אפילוב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  21)

שמות כג,  העזוב תעזובב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  22)

דברים כב,  דהקם תקיםב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  22)

הש' מדר"י 315חמור ישראלב"מ ב,  יא (ח ע"ד,  24)

הור' מח ע"ב;  מו"ק פגאי זהוב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  27)
ע"ב

מו"ק פג ע"ד;  סנ' כרבי יוחנןב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  30)
ע"א;  הור' מז ע"ד

ו"ר,  יב,  א (רמו:3);מה קלא במדינתאב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  32)
אס"ר,  ה,  א (ט ע"ב,
3);  הש' תע' ג,  ט (סו
ע"ד,  52);  מ"ת,  קכו,

ב (20:511)

הור' מח ע"במילתיה דרביב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  35)

מו"ק פג ע"ב;  הור' מחשמואלב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  39)
ע"ב

מ' תמיד ג,  ובשני מפתיחותב"מ ב,  יג (ח ע"ד,  40)

שמות כב,  גאם המצאב"מ ג,  א (ט ע"א,  28)
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מדר"י 200וכי איןב"מ ג,  א (ט ע"א,  29)

שמות כב,  ואם ימצאב"מ ג,  א (ט ע"א,  30)

שמות כב,  גשנים ישלםב"מ ג,  א (ט ע"א,  31)

מ' ב"מ ג,  אנשבע ולאב"מ ג,  א (ט ע"א,  32)

שמות כב,  גחיים שניםב"מ ג,  א (ט ע"א,  34)

כת' לג ע"א;  קד' ס ע"בויש לוב"מ ג,  ג (ט ע"א,  43)

ת' במ ג,  אאין השואלב"מ ג,  ג (ט ע"א,  44)

כת' לג ע"אוהו' שנתןב"מ ג,  ג (ט ע"א,  46)

יב' טו ע"ברבי אבהוב"מ ג,  ד (ט ע"א,  51)

הש' ת' ב"ק ט,  הלשתוקב"מ ג,  ד (ט ע"א,  54)

הש' מ' ב"מ ג,  דגזילהב"מ ג,  ד (ט ע"א,  58)

הש' מ' יב' טו,  זבעילהב"מ ג,  ד (ט ע"א,  58)

הש' ת' ב"מ ג,  המלוהב"מ ג,  ד (ט ע"א,  58)

יב' ד ע"ברבי אבאב"מ ג,  ז (ט ע"א,  61)

פס' כז ע"גרבי יוחנןב"מ ג,  ז (ט ע"א,  63)

ת' ב"ק י,  לגלגונב חביתב"מ ג,  י (ט ע"ב,  8)

הש' ב"מ ד,  ב (ט ע"ג,מעשה הוהב"מ ג,  יג (ט ע"ב,  26)
(55

שבו' לח ע"גומה טעמאב"מ ג,  י (ט ע"ב,  28)

מ' קד' א,  וכל הנעשהב"מ ד,  א (ט ע"ג,  31)

קד' ס ע"דרבי יוחנןב"מ ד,  א (ט ע"ג,  32)

מ' כת' ז,  חהיו בהב"מ ד,  א (ט ע"ג,  39)

מ' כת' ז,  חנכנסה לרשותב"מ ד,  א (ט ע"ג,  40)

ב"ר 279רבי אחאב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  51)

בראשית ו,  יגכי מלאהב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  51)

בראשית ו,  הרבהב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  53)

בראשית יח,  כרבהב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  53)

ב"מ ג,  יג (ט ע"ב,  26)מעשה היהב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  55)

קד' סה ע"גחד בר נשב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  57)

שבי' לט ע"ד וש"נרבי יעקבב"מ ד,  ב (ט ע"ג,  62)

ויקרא כה,  יגאו קנהב"מ ד,  ב (ט ע"ד,  13)

ב"מ ד,  ג (ט ע"ד,  31)רבי יוסיב"מ ד,  ב (ט ע"ד,  15)

ת' ב"מ ג,  יד (12:377)הנושא והנותןב"מ ד,  ב (ט ע"ד,  16)

מ' ב"ב ה,  וארבע מידותב"מ ד,  ג (ט ע"ד,  30)

March 09, 20088 עמוד 3 מתוך



בבלימקבילותספ' תנאיםמקראתח' ציטוטמקום בירו'
ב"מ ד,  ב (ט ע"ד,  15)רבי יוסיב"מ ד,  ג (ט ע"ד,  31)

ת' ב"מ ג,  יזיחיותר מיכןב"מ ד,  ד (ט ע"ד,  33)
(24:377);  ת' מע"ש

ג,  ו (19:258)

ת' ב"מ ג,  יטלא יתנהב"מ ד,  ד (ט ע"ד,  36)

מע"ש נג ע"גחזקיהב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  40)

מ' מע"ש ב,  ובורר היפהב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  41)

מע"ש נד ע"דיעקבב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  44)

ויקרא כז,  לאממעשרוב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  47)

ספ' קטו ע"בפרט לפחותב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  48)

מ' ב"מ ד,  חה' חומשיןב"מ ד,  ה (ט ע"ד,  50)

ב"ב יד ע"אאם מזוב"מ ה,  א (י ע"א,  51)

פס' כט ע"א;  גט' מות' ב"מ ה,  כבישראל שהלוהב"מ ה,  א (י ע"א,  54)
ע"א

ויקרא כה,  לזאת כספךב"מ ה,  א (י ע"א,  55)

ויקרא כה,  לואל תקחב"מ ה,  א (י ע"א,  57)

אס"ר,  ז י (יא ע"ד,  8)ווי למזבנהב"מ ה,  א (י ע"א,  60)

קד' סב ע"דבמה קנהב"מ ה,  א (י ע"א,  60)

ת' ב"מ ד,  גיש דבריםב"מ ה,  א (י ע"א,  64)

ת' ב"מ ד,  דהמוכר שדהב"מ ה,  ג (י ע"ב,  7)

מ' ערכ' ט,  גשנה האמורהב"מ ה,  ג (י ע"ב,  14)

ת' ב"מ ד,  כבהנותן מעותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  22)

ת' ב"מ ד,  יחהנותן מעותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  23)

ת' ב"מ ד,  יזהנותן מעותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  26)

ת' ב"מ ד,  כא (2:381)הנותן מעותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  27)

ת' ב"מ ד,  כאהנותן מעותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  29)
(32:380)

הש' ב"מ ה,  ה (י ע"ב,רבי יצחקב"מ ה,  ה (י ע"ב,  31)
21);  ב"מ יב ע"א

ת' ב"מ ד,  חהמוליך פרותב"מ ה,  ה (י ע"ב,  33)

ת' ב"מ ד,  זהמוליך חבילהב"מ ה,  ה (י ע"ב,  35)

ת' ב"מ ד,  ח (27:379)חמרי' המקבליןב"מ ה,  ה (י ע"ב,  36)

ב"מ ה,  ז (י ע"ג,  13);לא פעמי'ב"מ ה,  ה (י ע"ב,  39)
שבו' לז ע"ג

ת' ב"מ ה,  טשם הואב"מ ה,  ו (י ע"ב,  42)

ת' ב"מ ה,  ההשמה תרנגולתב"מ ה,  ו (י ע"ב,  44)

ת' ב"מ ה,  זמיטפל בבהמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  45)
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ת' ב"מ ה,  ה (23:381)השם בהמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  49)

ת' ב"מ ה,  ומקום שנהגוב"מ ה,  ו (י ע"ב,  51)

ת' ב"מ ה,  חהשם בהמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  53)

ת' ב"מ ה,  יהשם בהמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  56)

ת' ב"מ ה,  יאכיצד שמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  57)

ת' ב"מ ה,  טהשם בהמהב"מ ה,  ו (י ע"ב,  60)

ת' ב"מ ה,  יגרבן שמעוןב"מ ה,  ו (י ע"ב,  63)

ת' ב"מ ה,  יגאין מפריןב"מ ה,  ו (י ע"ג,  6)
(11:382)

יב' ח ע"אר' ירמיהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  10)

הש' מ' בכ' ב,  דצאן ברזלב"מ ה,  ז (י ע"ג,  10)

ב"מ ה,  ה (י ע"ב,  39)לא פעמיםב"מ ה,  ז (י ע"ג,  13)
וש"נ

ויקרא כה,  מזתושבב"מ ה,  ז (י ע"ג,  15)

ויקרא כה,  לוגרב"מ ה,  ז (י ע"ג,  15)

ת' ב"מ ה,  טזישראל שלוהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  16)

ת' ב"מ ה,  יזגוי שלוהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  18)

ת' ב"מ ה,  כאישראל שלוהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  20)

ת' ב"מ ה,  טולווה אדםב"מ ה,  ז (י ע"ג,  25)

ת' ב"מ ה,  טולא יהאב"מ ה,  ז (י ע"ג,  27)

ת' ב"מ ה,  כ (21:382)ישראל לווהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  28)

ת' ב"מ ה,  כ (20:382)ישראל שמינהב"מ ה,  ז (י ע"ג,  29)

ת' ב"מ ה,  יטמעות גויב"מ ה,  ז (י ע"ג,  30)

ת' ב"מ ד,  כגהיה חייבב"מ ה,  ח (י ע"ג,  48)

ת' ב"מ ד,  טזקירוב שכרב"מ ה,  ח (י ע"ג,  55)

מו"ק פ ע"ברבי יוסהב"מ ה,  ח (י ע"ג,  63)

מ' שבי' ג,  גהיה לוב"מ ה,  ח (י ע"ג,  64)

הש' ת' ב"מ ו,  יבלא יאמרב"מ ה,  י (י ע"ד,  1)
(12:384)

ת' ב"מ ו,  יזרבי יסהב"מ ה,  יג (י ע"ד,  4)

ת' ב"מ ו,  יחרבי שמעוןב"מ ה,  יג (י ע"ד,  13)

תהילים טו,  הכספו לאב"מ ה,  יג (י ע"ד,  14)

מת"ה טו,  ו (118)א"ר שמואלב"מ ה,  יג (י ע"ד,  14)

משלי כד,  יאהצלב"מ ה,  יג (י ע"ד,  15)

ת' ב"מ ז,  א (15:385)במה דברי'ב"מ ו,  א (י ע"ד,  54)
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ת' ב"מ ז,  א (18:385)במה דבריםב"מ ו,  א (י ע"ד,  59)

ת' ב"מ ז,  א (24:385)במה דבריםב"מ ו,  א (י ע"ד,  65)

ת' ב"מ ז,  א (26:385)במה דבריםב"מ ו,  א (יא ע"א,  4)

ויקרא כה,  נהכי ליב"מ ו,  ב (יא ע"א,  7)

הש' ת' ב"מ ז,  זאנגריא במיתהב"מ ו,  ג (יא ע"א,  14)
(18:386)

מ' ב"מ ו,  גאומר לוב"מ ו,  ג (יא ע"א,  14)

ת' ב"מ ז,  ז (19:386)רבי שמעוןב"מ ו,  ג (יא ע"א,  16)

ת' ב"מ ז,  י (27:386)במה יוסיףב"מ ו,  ד (יא ע"א,  28)

ת' ב"מ ז,  יגשיירה שנפלב"מ ו,  ד (יא ע"א,  29)

ת' ב"מ ז,  ידספינה שעמדב"מ ו,  ד (יא ע"א,  31)

ת' ב"מ ח,  כוהגבאיןב"מ ו,  ד (יא ע"א,  37)

משלי ב,  כלמען תלךב"מ ו,  ח (יא ע"א,  45)

משלי ב,  כוארחותב"מ ו,  ח (יא ע"א,  47)

ב"ר 839;  מת"ה קד,מקום שאיןב"מ ז,  א (יא ע"ב,  40)
יח (445)

תהילים קד,  כתשת חושךב"מ ז,  א (יא ע"ב,  42)

תהילים קד,  כאהכפיריםב"מ ז,  א (יא ע"ב,  43)

תהילים קד,  כחתתן להםב"מ ז,  א (יא ע"ב,  43)

תהילים קד,  כבתזרח השמשב"מ ז,  א (יא ע"ב,  43)

תהילים קד,  כגיצא אדםב"מ ז,  א (יא ע"ב,  43)

מע' נ ע"ארבי לאב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  48)

דברים כג,  כהכי תבואב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  48)

ת' ב"מ ח,  ט (11:388)שלא יקלףב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  49)

מע' נ ע"אבידיוב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  51)

ת' ב"מ ח,  ז (33:387)רבי יוסיב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  53)

ת' ב"מ ח,  ז (2:388)מה דיישב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  53)

ת' ב"מ ח,  ז (5:388)הבודל בתמריםב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  55)

ת' ב"מ ח,  ז (1:388)מה דיישב"מ ז,  ב (יא ע"ב,  56)

מע' נ ע"ארבי לאב"מ ז,  ה (יא ע"ב,  58)

דברים כג,  כהכי תבאב"מ ז,  ה (יא ע"ב,  58)

מע' נ ע"ארבי לעזרב"מ ז,  ו (יא ע"ב,  60)

הש' ת' ב"מ ח,  חשיאכל פועלב"מ ז,  ו (יא ע"ב,  62)

הש' מ' מע' אלזיקתב"מ ז,  ו (יא ע"ג,  1)

יומא מד ע"אר' חייהב"מ ז,  ט (יא ע"ג,  7)
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במדבר יט,  זוטמא הכהןב"מ ז,  ט (יא ע"ג,  7)

ת' קד' ג,  ז (41:288)כל המתנהב"מ ז,  י (יא ע"ג,  9)

ת' קד' ג,  ז (40:288)הרי אתב"מ ז,  י (יא ע"ג,  10)

הש' קד' נט ע"גועונהב"מ ז,  י (יא ע"ג,  11)

ת' קד' ג,  ז (38:288)שאם מתיב"מ ז,  י (יא ע"ג,  11)

ת' גט' ה,  יב (73:268)זה הכללב"מ ז,  י (יא ע"ג,  12)

ת' גט' ה,  ז (50:266וכפר עותניב"מ ז,  י (יא ע"ג,  14)

שמות כב,  יגשלם ישלםב"מ ח,  א (יא ע"ג,  63)

שמות כב,  ידאם בעליוב"מ ח,  א (יא ע"ג,  63)

שמות כב,  ידאם בעליוב"מ ח,  א (יא ע"ד,  3)

הש' ב"מ יב ע"אהכיירב"מ ח,  ג (יא ע"ד,  13)

הש' ער' סא ע"אשני ערלהב"מ ח,  ו (יא ע"ד,  20)

ת' ב"מ ח,  כז (8:390)כל אילוב"מ ח,  ח (יא ע"ד,  21)

ת' ב"מ ח,  כזבית הבדב"מ ח,  ח (יא ע"ד,  22)
(11:390)

ב"מ ח,  יא (יא ע"ד,
(32

פס' לא ע"בהמשכיר

ב"מ ח,  יא (יא ע"ד,
(36

הש' פס' לא ע"בברתיה

הש' מ' ב"ק א,  אבעיתהב"מ ט,  א (יב ע"א,  24)

ת' ב"מ ט,  ידהמקבל שדהב"מ ט,  א (יב ע"א,  25)

ב"מ י ע"ברבי יצחקב"מ ט,  ג (יב ע"א,  34)

ת' דמאי ו,  ה (11:95)המקבל שדהב"מ ט,  ז (יב ע"א,  46)

דמאי כה ע"בת' ב"מ ט,  ו (27:391)שעוריןב"מ ט,  ח (יב ע"א,  51)

שמעליןב"מ ט,  ח (יב ע"א,  52)

ת' ב"מ ט,  טזהמקבל שדהב"מ ט,  י (יב ע"א,  57)

ב"מ ט,  יא (יב ע"א,
(61

דברים כד,  טוביומו תתן

ב"מ ט,  יא (יב ע"א,
(62

ת' ב"מ י,  ד (28:393)עובר עליו

ב"מ ט,  יא (יב ע"א,
(63

ת' ב"מ י,  בשכיר שעות

דברים כב,  ידלא תעשוקב"מ ט,  יג (יב ע"ב,  1)

הש' ס"ד רעט (296)אילו ישראלב"מ ט,  יג (יב ע"ב,  2)

ת' ב"מ י,  היכול המחהוב"מ ט,  יג (יב ע"ב,  3)

שבו' לז ע"גריש לקישב"מ ט,  יג (יב ע"ב,  5)

דברים כב,  ידלא תעשוקב"מ ט,  טו (יב ע"ב,  8)
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גט' מו ע"גמדר"י 18:296כתיב בנזקיןב"מ ט,  טו (יב ע"ב,  9)

שמות כב,  דמיטב שדהוב"מ ט,  טו (יב ע"ב,  9)

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(10

דברים כד,  יאוהאיש אשר

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(14

דברים כד,  יאוהאיש אשר

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(15

ב"מ לא ע"בבבית דין

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(15

שמות כב,  כהאם חבול

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(16

ת' ב"מ י,  חמישכנו

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(18

ת' ב"מ י,  ט (11:394)ואם מחזיר

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(23

דברים כד,  טולא תבוא

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(25

דברים כד,  יבהשב תשיב

ב"מ ט,  טו (יב ע"ב,
(25

שמות כב,  כהעד בוא

ב"מ ט,  טז (יב ע"ב,
(27

ת' ב"מ י,  יאלמנה

ב"מ ט,  טז (יב ע"ב,
(28

דברים כד,  יזלא תחבל

ב"מ ט,  טז (יב ע"ב,
(30

ת' ב"מ י,  יאהחובל זוג

דמאי כו ע"גתמן תנינןב"מ י,  א (יב ע"ג,  6)

מ' דמאי ז,  זק' טבלב"מ י,  א (יב ע"ג,  6)

ת' ב"מ יא,  דהיתה חורבתוב"מ י,  א (יב ע"ג,  11)
(32:394)

הש' סנ' כט ע"ב (12)משזגא מאניןב"מ י,  ב (יב ע"ג,  20)

ת' ב"מ יא,  דהיתה חורבתוב"מ י,  ג (יב ע"ג,  25)

ב"ק ג ע"גכמה הואב"מ י,  ד (יב ע"ג,  33)

ת' ב"מ יא,  חפורק אדםב"מ י,  ז (יב ע"ג,  36)

הש' ת' ב"מ יא,  זפורק אדםב"מ י,  ז (יב ע"ג,  39)

ת' ב"מ יא,  זפורק אדםב"מ י,  ז (יב ע"ג,  41)
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