
גיטין

בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
גט' מג ע"ד (21) ר' יהושע גט' א,  א (מג ע"א,  38)

גט' מג ע"ג לא שנייא גט' א,  א (מג ע"א,  45)

יב' טו ע"א;  גט' מד ע"ג א"ר אבון גט' א,  א (מג ע"א,  47)

מ' גט' א,  ד אחד גיטי גט' א,  א (מג ע"א,  51)

כת' לד ע"ג;  מכות לא
ע"ב

כתב כל גט' א,  א (מג ע"א,  56)

מ' מכות א,  ח מה השנים גט' א,  א (מג ע"א,  61)

ע"ז מב ע"א אמר לון גט' א,  א (מג ע"ב,  4)

ת' גט' ו,  ד (18:270) כל הגיטין גט' א,  א (מג ע"ב,  5)

ת' גט' ו,  א (5:269) דר"ש בן גט' א,  א (מג ע"ב,  14)

מ' גט' ב,  ז האשה עצמה גט' א,  א (מג ע"ב,  19)

גט' מג ע"ג (38) א"ר יהושע גט' א,  א (מג ע"ב,  21)

מ' גט' א,  א והמוליך גט' א,  א (מג ע"ב,  24)

ת' גט' ב,  ו (33:251) הוא עצמו גט' א,  א (מג ע"ב,  31)

ת' גט' ו,  ב (11:269) נתן לה גט' א,  א (מג ע"ב,  32)

גט' נ ע"ד ולא כן גט' א,  א (מג ע"ב,  40)

ב"מ ז ע"ד המלוה והלוה גט' א,  א (מג ע"ב,  52)

דברים כד,  א ונתן בידה גט' א,  א (מג ע"ב,  55)

מ' גט' א,  א המביא גט גט' א,  א (מג ע"ב,  56)

ת' גט' א,  א (1:245) המביא גט גט' א,  א (מג ע"ב,  61)

הש' יב' ב ע"ד (55) רבי יוחנן גט' א,  ב (מג ע"ב,  64)

מ' גט' א,  ב רבי יהודה גט' א,  ב (מג ע"ג,  2)

ת' גט' א,  א (10:245) אפי' משכונה גט' א,  ב (מג ע"ג,  4)

ת' גט' א,  ג (20:246) מעשה באחד גט' א,  ב (מג ע"ג,  9)

גט' מד ע"א (59) והוה רבי גט' א,  ב (מג ע"ג,  17)

שבי' לו ע"ב כיי דמר גט' א,  ב (מג ע"ג,  21)

ו"ר תנט;  פד"כ 393;
תנ"ו אחרי ו (430);
תנ"ב אחרי ו (61)

תני בשם גט' א,  ב (מג ע"ג,  28)

עמוס ז,  יד לא נביא גט' א,  ב (מג ע"ג,  31)

מדר"י 20:237 ומה טעם גט' א,  ב (מג ע"ג,  34)

במדבר לג,  מט ויחנו על גט' א,  ב (מג ע"ג,  34)

גט' מג ע"א לא שנייה גט' א,  ג (מג ע"ג,  46)
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ת' גט' א,  א (6:245) המביא גט גט' א,  ג (מג ע"ג,  47)

גט' מג ע"ד שאינן בקיאין גט' א,  ה (מג ע"ג,  52)

ת' גט' ז,  יא (35:274) שטר שחיתמו גט' א,  ה (מג ע"ג,  55)

גט' נ ע"ג דקאמר רבי גט' א,  ה (מג ע"ג,  59)

יב' ח ע"ב;  כת' כז ע"א כותים משום גט' א,  ה (מג ע"ג,  61)

הש' מל"ב יז,  כה גירי אריות גט' א,  ה (מג ע"ג,  61)

כותים ב,  ז (10) רבי עקיבה גט' א,  ה (מג ע"ג,  64)

גט' מג ע"ג על שם גט' א,  ה (מג ע"ד,  1)

מל"א יב,  לא ויעש כהנים גט' א,  ה (מג ע"ד,  3)

גט' מד ע"ב רבי בא גט' א,  ה (מג ע"ד,  6)

גט' מו ע"ג אמר רבי גט' א,  ה (מג ע"ד,  13)

ת' גט' א,  ז (41:248) תן כהולך גט' א,  ו (מג ע"ד,  15)

מ' גט' א,  ו לפי שזכין גט' א,  ו (מג ע"ד,  17)

ב"ב טז ע"ג ת' ב"ב ט,  יד
(18:411)

האומ' טבי גט' א,  ו (מג ע"ד,  24)

ב"ב טז ע"ב האומר ינתנו גט' א,  ו (מג ע"ד,  30)

ת' גט' א,  ו (39:248) האומ' תן גט' א,  ו (מג ע"ד,  36)

ת' גט' א,  ז (41:248) הולך מנה גט' א,  ו (מג ע"ד,  39)

ת' גט' א,  ט (46:248) מי שאמר מנה גט' א,  ו (מג ע"ד,  43)

קד' סד ע"א דלמא ר' גט' א,  ו (מג ע"ד,  45)

ב"ב יז ע"א ר' בא גט' א,  ו (מג ע"ד,  58)

הש' מ' גט' ג,  ב דרבי יודה גט' ב,  א (מד ע"א,  33)

מ' גט' ב,  א אחד אומר גט' ב,  א (מד ע"א,  38)

גט' מד ע"ב (7) אמ' לעשרה גט' ב,  א (מד ע"א,  50)

הש' סוטה יח ע"ג
(60);  גט' מח ע"א

(52)

אייתי ר' גט' ב,  א (מד ע"א,  55)

ת' גט' ב,  ב (7:249) אחד או' גט' ב,  א (מד ע"א,  55)

ת' גט' ב,  ב (7:249) בזה ר' גט' ב,  א (מד ע"א,  57)

גט' מג ע"ג (18) והוה ר' גט' ב,  א (מד ע"א,  59)

גט' מג ע"ד א"ר בא גט' ב,  ב (מד ע"ב,  4)

גט' מד ע"א (50) אמ' לעשרה גט' ב,  ב (מד ע"ב,  7)

שבת יג ע"ד דברים כד,  א וכתב גט' ב,  ג (מד ע"ב,  13)

דברים כד,  א כתב גט' ב,  ג (מד ע"ב,  15)

מ' שבת יב,  ה כתב על גט' ב,  ג (מד ע"ב,  20)
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שבת יג ע"ד עדים שאינן גט' ב,  ג (מד ע"ב,  23)

ת' גט' ב,  ד (17:250) הקורע על גט' ב,  ג (מד ע"ב,  27)

סוכה נד ע"ב כהדא תרונגא גט' ב,  ג (מד ע"ב,  31)

ת' גט' ב,  ב (4:249) הנקרע הרי גט' ב,  ג (מד ע"ב,  34)

ת' גט' ב,  ד (24:250) אמר לה גט' ב,  ג (מד ע"ב,  38)

הש' מ' קד' א,  ד נקנה המקח גט' ב,  ג (מד ע"ב,  41)

דברים כד,  א ונתן בידה גט' ב,  ג (מד ע"ב,  41)

גט' מד ע"ב (49) ת' גט' ב,  ד (18:250) דרבי יוסי גט' ב,  ג (מד ע"ב,  42)

דברים כד,  א ספר גט' ב,  ג (מד ע"ב,  42)

ער' יט ע"א ת' גט' ב,  ד
(20:250);  ס"ד רסט

(289)

דרבנין גט' ב,  ג (מד ע"ב,  44)

דברים כד,  א ספר גט' ב,  ג (מד ע"ב,  44)

גט' מד ע"ב (42) ת' גט' ב,  ד (18:250) א"ר יוסי גט' ב,  ג (מד ע"ב,  49)

דברים כד,  א ספר גט' ב,  ג (מד ע"ב,  49)

ויקרא יא,  לד וכל משקה גט' ב,  ג (מד ע"ב,  51)

ספ' נד ע"ד מעתה אפי' גט' ב,  ג (מד ע"ב,  51)

ויקרא יא,  לד כלי גט' ב,  ג (מד ע"ב,  52)

גט' מד ע"ד דר' יוחנן גט' ב,  ד (מד ע"ב,  53)

הש' מ' גט' ט,  ד ר' אליעז' גט' ב,  ד (מד ע"ב,  60)

תר' מ ע"א רב הונא גט' ב,  ה (מד ע"ב,  63)

ת' גט' ב,  ז (36:251) והכתיב וכתב גט' ב,  ה (מד ע"ב,  64)

דברים כד,  א וכתב לה גט' ב,  ה (מד ע"ב,  64)

גט' מד ע"ד דמר ר"ש גט' ב,  ה (מד ע"ג,  1)

קד' ס ע"א (45) דאמ' ר' גט' ב,  ו (מד ע"ג,  6)

יב' טו ע"א אפי' נכתב גט' ב,  ח (מד ע"ג,  10)

גט' מג ע"א דמר ר' גט' ב,  ח (מד ע"ג,  11)

גט' מד ע"ד (33) דריש לקיש גט' ג,  א (מד ע"ג,  62)

גט' מד ע"ד (32) דר' יוחנן גט' ג,  א (מד ע"ג,  63)

הש' קד' נח ע"ב (35) אלא מגירושין גט' ג,  א (מד ע"ד,  6)

גט' נ ע"ב רבי לעזר גט' ג,  א (מד ע"ד,  7)

מ' גט' ט,  ה שני גיטין גט' ג,  א (מד ע"ד,  9)

ת' כלים ב"מ א,  יד
(25:579)

אם לאו מן גט' ג,  א (מד ע"ד,  12)

הש' מ' כלים כד,  יג סדינין גט' ג,  א (מד ע"ד,  14)
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הש' מ' גט' ט,  א הרי את גט' ג,  א (מד ע"ד,  19)

הש' מ' גט' ז,  ה הרי זה גט' ג,  א (מד ע"ד,  20)

הש' מ' גט' ג,  ב דרבי יודה גט' ג,  א (מד ע"ד,  25)

גט' מד ע"ב;  גט' מד
ע"ג (63)

רבי יוחנן גט' ג,  ב (מד ע"ד,  32)

גט' מד ע"ג (62);  גט'
מח ע"ד

ריש לקיש גט' ג,  ב (מד ע"ד,  33)

מ' גט' ג,  ב הכותב טופסי גט' ג,  ב (מד ע"ד,  34)

גט' נ ע"ד אמר ליה גט' ג,  ב (מד ע"ד,  39)

גט' נ ע"ג שמעון בר גט' ג,  ב (מד ע"ד,  42)

גט' נ ע"ב (ט,  ד,  35);
גט' נ ע"ב (ט,  ה,  37)

בגין דרב גט' ג,  ב (מד ע"ד,  49)

יב' טו ע"ד אי זהו גט' ג,  ג (מד ע"ד,  51)

ת' גט' ב,  יא (52:252) אין סימן גט' ג,  ג (מד ע"ד,  55)

מ' יב' טז,  ו הלכו ולא גט' ג,  ג (מד ע"ד,  59)

ת' גט' ד,  יב (42:262) מניין האומ' גט' ג,  ג (מד ע"ד,  63)

גט' מה ע"א (ג,  ח,  57) תמן משעה גט' ג,  ג (מה ע"א,  1)

כת' כו ע"ד איזהו כרקום גט' ג,  ד (מה ע"א,  4)

ת' גט' ב,  יב (54:252) ועוד שלשה גט' ג,  ד (מה ע"א,  9)

גט' מה ע"ג ביד כל גט' ג,  ה (מה ע"א,  16)

מ' גט' ג,  ו אין השליח גט' ג,  ו (מה ע"א,  22)

מ' גט' ג,  ו אין השליח גט' ג,  ו (מה ע"א,  27)

מ' בכ' ב,  ח רבי יוסי גט' ג,  ז (מה ע"א,  29)

מ' גט' ג,  ז המלו' מעות גט' ג,  ז (מה ע"א,  34)

ת' דמאי ז,  טו
(38:100)

וכן בן גט' ג,  ז (מה ע"א,  36)

ת' גט' ג,  א (5:253) המלוה מעות גט' ג,  ז (מה ע"א,  39)

ו"ר תתב;  ר"ר ה,  ט תני בר גט' ג,  ז (מה ע"א,  41)

ת' גט' ג,  א (5:253) המלוה מעות גט' ג,  ז (מה ע"א,  44)

ב"ק ז ע"ב דרב אמר גט' ג,  ז (מה ע"א,  46)

מ' מק' ב,  ב מקוה שנמדד גט' ג,  ח (מה ע"א,  53)

מ' גט' ג,  ח אם אבדו גט' ג,  ח (מה ע"א,  54)

מ' דמאי ז,  ד הלוקח יין גט' ג,  ח (מה ע"א,  55)

ת' דמאי ח,  ז
(19:102)

רבי יוסי גט' ג,  ח (מה ע"א,  56)

דמאי כו ע"ב והדא מתניתא גט' ג,  ח (מה ע"א,  57)

גט' מה ע"א (ג,  ג,  1) תמן למפרעה גט' ג,  ח (מה ע"א,  57)
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ב"ב טו ע"ב ת' תר' ד,  ח (32:125) יין מגיתו גט' ג,  ח (מה ע"א,  58)

הש' פס' לו ע"א (1) אשכחת אמר גט' ג,  ח (מה ע"א,  59)

ת' תר' ו,  ח (31:124) בדק חבית גט' ג,  ח (מה ע"ב,  2)

מ' טה' ג,  ה מחט שנמצאת גט' ג,  ח (מה ע"ב,  8)

ת' טה' ג,  ד (37:662) הניחה שיפה גט' ג,  ח (מה ע"ב,  8)

ב"ב טו ע"ג רבי קריספא גט' ג,  ח (מה ע"ב,  13)

מ' ב"ב ו,  ג ישן משל גט' ג,  ח (מה ע"ב,  16)

קד' סו ע"ג הדא פליגא גט' ד,  א (מה ע"ג,  1)

גט' מה ע"א בגיטין ביד גט' ד,  א (מה ע"ג,  10)

תר' מב ע"א לית הדא גט' ד,  ב (מה ע"ג,  12)

גט' מה ע"ג (21) בשם ריש גט' ד,  ב (מה ע"ג,  14)

גט' מה ע"ג (14) בשם ריש גט' ד,  ב (מה ע"ג,  21)

ת' גט' ג,  ג (22:255) אם ביטלו גט' ד,  ב (מה ע"ג,  23)

מ' תר' א,  ד זתים וענבים גט' ד,  ב (מה ע"ג,  27)

הש' תר' מ ע"ד (4) מפני גזל גט' ד,  ב (מה ע"ג,  27)

ת' גט' ו,  ב (19:270) היו לו גט' ד,  ב (מה ע"ג,  31)

ב"ב יז ע"ג מ' ב"ב י,  ג כותבין גט גט' ד,  ב (מה ע"ג,  39)

שבי' לט ע"ד ולא כן גט' ד,  ב (מה ע"ג,  43)

מ' גט' ד,  ב בראשונה היה גט' ד,  ב (מה ע"ג,  46)

מ' ב"ב י,  ג הבעל נותן גט' ד,  ב (מה ע"ג,  53)

הש' כת' לא ע"ב (57) וקוברות את גט' ד,  ג (מה ע"ג,  55)

ירמיה ב,  ל לשוא הכיתי גט' ד,  ג (מה ע"ג,  56)

מ' ערכ' ו,  ה אין לו גט' ד,  ג (מה ע"ג,  59)

שבי' לט ע"ג אמר רב גט' ד,  ג (מה ע"ג,  62)

דברים טו,  ב זה דבר גט' ד,  ג (מה ע"ד,  2)

דברים טו,  ב וזה דבר גט' ד,  ג (מה ע"ד,  7)

ספ' קז ע"א ויקרא כה,  י לכל יושביה גט' ד,  ג (מה ע"ד,  10)

ויקרא כה,  י יושביה גט' ד,  ג (מה ע"ד,  12)

ויקרא כה,  י לכל יושביה גט' ד,  ג (מה ע"ד,  12)

ת' גט' ג,  ד (26:255) רבו נותן גט' ד,  ד (מה ע"ד,  16)

ת' גט' ג,  ד (24:255) שכשם שישראל גט' ד,  ד (מה ע"ד,  19)

גט' מה ע"ד (46) רבי סימון גט' ד,  ד (מה ע"ד,  22)

הש' מדרשב"י 177 כלום למדו גט' ד,  ד (מה ע"ד,  24)

הש' ספ' פט ע"ג מה אשה גט' ד,  ד (מה ע"ד,  25)
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שמות יב,  מד וכל עבד גט' ד,  ד (מה ע"ד,  30)

ב"ק ו ע"ב;  עבדים ג,  ד מדר"י 279 סימא שתי גט' ד,  ד (מה ע"ד,  32)

עבדים ג,  ד מניין היוצא גט' ד,  ד (מה ע"ד,  36)

תר' מו ע"ג מלכים גט' ד,  ד (מה ע"ד,  37)

שמות כא,  כו לחפשי ישלחנו גט' ד,  ד (מה ע"ד,  37)

ת' פאה ב,  י (18:47) גר שמת גט' ד,  ד (מה ע"ד,  40)

גט' מה ע"ד (22) אמר רבי גט' ד,  ד (מה ע"ד,  46)

פס' כט ע"א אמר רבי גט' ד,  ד (מה ע"ד,  56)

יב' ח ע"א כהדא דתני גט' ד,  ד (מה ע"ד,  60)

מ' גט' ד,  ד רבן שמעון גט' ד,  ד (מה ע"ד,  61)

הש' ת' ב"מ ה,  כב
(6:383)

שטר שיש גט' ד,  ד (מו ע"א,  3)

קד' ס ע"א דרבי אומר גט' ד,  ה (מו ע"א,  7)

הש' פס' לה ע"ד (44) עבד של גט' ד,  ה (מו ע"א,  7)

קד' נט ע"א ולא כן גט' ד,  ה (מו ע"א,  10)

מ' מ"ק א,  ז אין נושאין גט' ד,  ה (מו ע"א,  12)

מ"ק פ ע"ד שמעון בר גט' ד,  ה (מו ע"א,  13)

מ' גט' ד,  ה ליבטיל והלא גט' ד,  ה (מו ע"א,  14)

ת' ע"ז ג,  יח (4:465) אני פלוני גט' ד,  ו (מו ע"א,  20)

ת' ע"ז ג,  יח (7:465) יוצא עבד גט' ד,  ו (מו ע"א,  21)

ת' ע"ז ג,  יח (9:465) כופין אותו גט' ד,  ו (מו ע"א,  22)

ע"ז מא ע"א ת' ע"ז ג,  ו (30:463) גוי מוכר גט' ד,  ו (מו ע"א,  35)

ת' ע"ז ג,  ז (31:463) מעשה בגוי גט' ד,  ו (מו ע"א,  36)

ת' גט' ג,  ה (34:256) מפני מה גט' ד,  ז (מו ע"א,  39)

ת' גט' ג,  ה (38:256) מפני מה גט' ד,  ז (מו ע"א,  44)

כת' לא ע"ג;  קד' סב
ע"ג

אמר רבי גט' ד,  ז (מו ע"א,  51)

הש' ת' גט' ג,  ה
(46:256)

מפני מה גט' ד,  ז (מו ע"א,  54)

מ' גט' ד,  ז רבי יהודה גט' ד,  ח (מו ע"א,  61)

ת' גט' ג,  ה (43:256) משום רבי גט' ד,  ח (מו ע"א,  62)

דמאי כד ע"ד מתניתא דרבי גט' ד,  ט (מו ע"ב,  3)

ת' דמאי ב,  כא
(80:92)

דר' מאיר גט' ד,  ט (מו ע"ב,  3)

יבמות,  מו ע"א;  גיטין,
לז ע"ב

דמאי,  ה,  ח (כד ע"ד,
36);  הש' אס"ר,  פת' ג

(א ע"ג,  6)

רבי אימי גט' ד,  ט (מו ע"ב,  5)
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ויקרא כה,  מו והתנחלתם אותם גט' ד,  ט (מו ע"ב,  5)

ויקרא כה,  כג והארץ לא גט' ד,  ט (מו ע"ב,  8)

מ' גט' ד,  ט הלוקח מביא גט' ד,  ט (מו ע"ב,  13)

ויקרא כה,  כז ושב לאחוזתו גט' ד,  ט (מו ע"ב,  17)

מ' ב"ק ד,  ג שמות כא,  ל שור רעהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  3)

ת' ב"ק ד,  ג (30:351) נזקין להדיוט גט' ה,  א (מו ע"ג,  4)

מ' גט' ה,  א הניזקין שמין גט' ה,  א (מו ע"ג,  6)

ת' כת' ב,  ב (18:60) נזק וחצי גט' ה,  א (מו ע"ג,  7)

מדרשב"י 14:197 שמות כב,  ד שדהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  11)

מדרשב"י 15:197 שמות כב,  ד כרמו גט' ה,  א (מו ע"ג,  11)

מ' ערכ' ו,  ב הקדיש תשעי' גט' ה,  א (מו ע"ג,  12)

מ' ב"ק ד,  ג שמות כא,  ל שור רעהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  13)

מדרשב"י 15:197 שמות כב,  ד כרמו גט' ה,  א (מו ע"ג,  17)

מדרשב"י 10:197 שמות כב,  ד שדהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  18)

הש' מדר"י 3:289 אין לי גט' ה,  א (מו ע"ג,  19)

שמות כא,  לד כסף ישיב גט' ה,  א (מו ע"ג,  20)

שמות כב,  ד כרמו גט' ה,  א (מו ע"ג,  22)

הש' ת' בכ' ו,  יז
(20:541)

בשחפר אביו גט' ה,  א (מו ע"ג,  23)

מדר"י 17:296 שמות כב,  ד מיטב שדהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  25)

ב"מ יב ע"ב מניין לרבי גט' ה,  א (מו ע"ג,  32)

ת' כת' יב,  ב (5:95) מפני מה גט' ה,  א (מו ע"ג,  33)

ת' כת' יב,  ב (7:95) וסומכים אותה גט' ה,  א (מו ע"ג,  35)

שמות כב,  ד מיטב שדהו גט' ה,  א (מו ע"ג,  35)

ת' כת' יב,  ב (8:95) ובעלי החוב גט' ה,  א (מו ע"ג,  37)

גט' מג ע"ד אמר רבי גט' ה,  א (מו ע"ג,  39)

ת' כת' יב,  ב (1:96) אלא שלא גט' ה,  א (מו ע"ג,  39)

דברים כב,  יא והאיש גט' ה,  א (מו ע"ג,  40)

דברים כב,  יא והאיש אשר גט' ה,  א (מו ע"ג,  43)

שבי' לט ע"ג פשיטא דא גט' ה,  א (מו ע"ג,  45)

ת' כת' יב,  ב (16:96) אין שם גט' ה,  א (מו ע"ג,  48)

ת' כת' יב,  ב (19:96) בינונית וזיבורית גט' ה,  א (מו ע"ג,  54)

כת' לב ע"ב א"ר ירמיה גט' ה,  א (מו ע"ג,  58)

מ' כת' יב,  ד כל זמן גט' ה,  א (מו ע"ג,  60)
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מ' פאה ט,  ז הכותב נכסיו גט' ה,  א (מו ע"ד,  1)

כת' לג ע"ב רבי יוחנן גט' ה,  ג (מו ע"ד,  6)

הש' מ' כת' יא,  אב רבי שמעון גט' ה,  ג (מו ע"ד,  9)

מ' ב"ק י,  א אם יהיה גט' ה,  ג (מו ע"ד,  11)

מ' גט' ה,  ב ואין נפרעין גט' ה,  ג (מו ע"ד,  12)

כת' ל ע"ד אמר רבי גט' ה,  ג (מו ע"ד,  38)

ת' כת' ד,  יח (62:70) אחד שיעבוד גט' ה,  ג (מו ע"ד,  48)

ב' ב"ב קלט ע"א ורבי יודה גט' ה,  ג (מו ע"ד,  52)

יב' ז ע"ג;  כת' כח ע"ד;
ב"ר צד,  ו (1178)

בני בנים גט' ה,  ג (מו ע"ד,  54)

מ' שבו' ו,  א מנה לאבא גט' ה,  ג (מו ע"ד,  57)

מ' גט' ה,  ג המוצא מציאה גט' ה,  ג (מו ע"ד,  59)

ויקרא ה,  כב או מצא גט' ה,  ג (מו ע"ד,  64)

תר' מ ע"ב במדבר יח,  כח אתם גט' ה,  ד (מז ע"א,  5)

מ' תר' ג,  ג השותפין שתרמו גט' ה,  ד (מז ע"א,  7)

הש' ת' תר' א,  ט
(32:109)

מוכר הוא גט' ה,  ד (מז ע"א,  12)

ב"ק  ד ע"ב א"ר יוחנן גט' ה,  ד (מז ע"א,  13)

מ' ב"ק ד,  ד מעמידין להן גט' ה,  ד (מז ע"א,  15)

ב"ק ו ע"ד רבי יודן גט' ה,  ד (מז ע"א,  26)

מ' ב"ק ט,  ז תרומה וניטמאת גט' ה,  ד (מז ע"א,  27)

מ' בכ' ד,  ד דן את גט' ה,  ד (מז ע"א,  28)

מ' גט' ה,  ד המטמא והמדמע גט' ה,  ד (מז ע"א,  33)

הש' ת' ב"ק ו,  יז
(21:355)

הנותן עול גט' ה,  ד (מז ע"א,  34)

ת' גט' ג,  ח (53:257) הכהנים שפיגלו גט' ה,  ד (מז ע"א,  36)

ב"ק ג ע"א מתיב ר' גט' ה,  ד (מז ע"א,  42)

מ' גט' ה,  ד המטמא והמדמע גט' ה,  ד (מז ע"א,  44)

יב' יד ע"ב רבי חנינה גט' ה,  ה (מז ע"א,  45)

מ' יב' יד,  ב אף אביו גט' ה,  ה (מז ע"א,  47)

מ' גט' ה,  ה נישאת לכהן גט' ה,  ה (מז ע"א,  52)

ב"ק ו ע"ד ת' ב"ק י,  ב (3:367) גזל מריש גט' ה,  ה (מז ע"א,  57)

ת' כת' ח,  ט (33:85) היורד לתוך גט' ה,  ה (מז ע"א,  60)

מלאכי א,  יג והבאתם גזול גט' ה,  ה (מז ע"ב,  7)

כת' כה ע"ג בראשונה גזרו גט' ה,  ו (מז ע"ב,  9)
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ס"ד שמח (8:406) יהודה הרג גט' ה,  ו (מז ע"ב,  10)

בראשית מט,  ח ידך בעורף גט' ה,  ו (מז ע"ב,  10)

ת' גט' ג,  י (59:257) במה דברים גט' ה,  ו (מז ע"ב,  13)

ת' גט' ג,  י (61:257) גליל לעולם גט' ה,  ו (מז ע"ב,  17)

ת' גט' ג,  יא (70:258) המטלטלין גט' ה,  ו (מז ע"ב,  18)

ת' גט' ג,  יא (70:258) היורד משם גט' ה,  ו (מז ע"ב,  19)

ב"ב יז ע"ג אמר רבי גט' ה,  ח (מז ע"ב,  36)

דברים לא,  ט ויכתב משה גט' ה,  ט (מז ע"ב,  40)

בר' ט ע"ד דאמר ר' גט' ה,  ט (מז ע"ב,  42)

מ' פרה יב,  ב נתכוון להזות גט' ה,  ט (מז ע"ב,  49)

במדבר ו,  כז ושמו את גט' ה,  ט (מז ע"ב,  54)

ער' כג ע"ד א"ר אבין גט' ה,  ט (מז ע"ב,  55)

מע"ש נב ע"א;  ער כד
ע"ג

על דעתיה גט' ה,  ט (מז ע"ב,  58)

סז"ב 12:232 שמות כב,  ט כי יתן גט' ה,  ט (מז ע"ב,  63)

שמות כב,  ט איש אל גט' ה,  ט (מז ע"ג,  3)

מ' גט' ה,  ז הפעוטות מקחן גט' ה,  ט (מז ע"ג,  5)

מ' ער' ז,  ו אבל אינו גט' ה,  ט (מז ע"ג,  5)

ע"ז לט ע"ג ת' גט' ג,  יג (77:259) עיר שיש גט' ה,  ט (מז ע"ג,  12)

ת' גט' ג,  יד (80:259) ומנחמין אבילי גט' ה,  ט (מז ע"ג,  14)

שבי' לו ע"א רבי זעירא גט' ה,  י (מז ע"ג,  19)

שבי' לו ע"א;  ע"ז מד
ע"ב

מ' ע"ז ד,  ט נחתום שהוא גט' ה,  י (מז ע"ג,  27)

מ' שבי' ה,  ט אבל משתטיל גט' ה,  י (מז ע"ג,  31)

מ' גט' ה,  י שואלין בשלומן גט' ה,  י (מז ע"ג,  33)

שבי' לה ע"ב;  מת"ה
קכט,  ב (514)

דלמא רבי גט' ה,  י (מז ע"ג,  34)

תהלים קכט,  ח ולא אמרו גט' ה,  י (מז ע"ג,  36)

תהלים קכט,  ח ברכנו אתכם גט' ה,  י (מז ע"ג,  38)

מ' גט' ב,  ז היא עצמה גט' ו,  א (מז ע"ד,  26)

מ' גט' ו,  א האשה שאמרה גט' ו,  א (מז ע"ד,  30)

מ' גט' ו,  ג קטנה שאמרה גט' ו,  א (מז ע"ד,  33)

ער' יח ע"ד שמואל שמעה גט' ו,  א (מז ע"ד,  36)

ת' גט' ד,  ב (7:260) הרי זה גט' ו,  א (מז ע"ד,  38)

דברים כד,  א ונתן בידה גט' ו,  א (מז ע"ד,  39)
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דברים כד,  א ונתן (1) גט' ו,  א (מז ע"ד,  41)

דברים כד,  ג ונתן (2) גט' ו,  א (מז ע"ד,  41)

מע"ש נב ע"א ת' גט' ד,  א (1:259) אמרה הבא גט' ו,  א (מז ע"ד,  41)

מ' מע"ש ד,  ז היה מדבר גט' ו,  א (מז ע"ד,  48)

שבו' לה ע"ד דאמר ר' גט' ו,  א (מז ע"ד,  57)

ויקרא יט,  לו הין צדק גט' ו,  א (מז ע"ד,  59)

ת' גט' ד,  ב (10:260) אמר לו גט' ו,  א (מז ע"ד,  59)

ת' גט' ד,  ב (9:260) טול לי גט' ו,  א (מז ע"ד,  63)

הש' נד' מב ע"ד (47) אנא ידע גט' ו,  א (מח ע"א,  2)

גט' מד ע"ד (35) רב הונא גט' ו,  א (מח ע"א,  4)

הש' גט' מח ע"א (ו,
ה,  33)

אני אמר גט' ו,  א (מח ע"א,  5)

הש' ב"ר 3:639;  ר"ר
ז,  א

אחר הדלת גט' ו,  א (מח ע"א,  5)

קד' סב ע"א ריש לקיש גט' ו,  ב (מח ע"א,  9)

מ' קד' ב,  א האיש מקדש גט' ו,  ב (מח ע"א,  14)

מ' גט' ו,  ג קטנה שאמרה גט' ו,  ב (מח ע"א,  15)

מ' גט' ו,  ג אם אמר גט' ו,  ב (מח ע"א,  16)

מ' קד' ב,  א האיש מקדש גט' ו,  ב (מח ע"א,  18)

מ' גט' ו,  ב אין שתי גט' ו,  ב (מח ע"א,  19)

גט' מט ע"א (57) מי אמר גט' ו,  ב (מח ע"א,  24)

יב' יג ע"ג אי זו גט' ו,  ב (מח ע"א,  26)

ת' גט' ד,  ג (15:261) כל שנותנין גט' ו,  ב (מח ע"א,  27)

הש' קד' סב ע"ג מתניתא דלא גט' ו,  ג (מח ע"א,  29)

ת' גט' ד,  ד (18:261) לעולם אינה גט' ו,  ג (מח ע"א,  29)

דמאי כו ע"ב מה טעמא גט' ו,  ה (מח ע"א,  33)

הש' גט' מח ע"א (ו,
א,  5)

אני אומר גט' ו,  ה (מח ע"א,  33)

מ' גט' ד,  ה האומר למי גט' ו,  ה (מח ע"א,  34)

תר' מה ע"ב ולא מודה גט' ו,  ה (מח ע"א,  38)

ת' גט' ד,  ה (19:261) האומר תרכוה גט' ו,  ז (מח ע"א,  42)

מ' ערכ' א,  ד האשה שנהרגה גט' ו,  ז (מח ע"א,  46)

מ' ב"ב ט,  ז תינתן כבינתי גט' ו,  ז (מח ע"א,  47)

ב' גט' סה ע"ב כהדא גניבה גט' ו,  ז (מח ע"א,  48)

ב"ק ז ע"ב דרב אמר גט' ו,  ז (מח ע"א,  49)
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הש' סוטה יח ע"ג
(60);  גט' מד ע"א

(55)

אייתי דרבי גט' ו,  ז (מח ע"א,  52)

מ' גט' א,  ו תנו מנה גט' ו,  ז (מח ע"א,  55)

מ' גט' ו,  ז במסוכן גט' ו,  ז (מח ע"א,  62)

פאה יז ע"ד חולה כדרך גט' ו,  ז (מח ע"א,  63)

יב' טו ע"ד אמר רבי גט' ו,  ח (מח ע"ב,  3)

מ' יב' טז,  ו מעידין לאור גט' ו,  ח (מח ע"ב,  4)

מ' גט' ו,  ח מי שהיה גט' ו,  ח (מח ע"ב,  7)

ת' גט' ד,  ח (28:261) רבן שמעון גט' ו,  ח (מח ע"ב,  9)

מ' חו' ב,  ז ר' יוסי גט' ו,  ח (מח ע"ב,  14)

ת' חו' ב,  יג (31:502) שחטה וזרק גט' ו,  ח (מח ע"ב,  17)

הש' שבת ז ע"ד (44) ולא אמרו גט' ו,  ח (מח ע"ב,  18)

מ' גט' ו,  ט אמר לשלשה גט' ו,  ט (מח ע"ב,  22)

ת' גט' ד,  יג (44:263) אמר לעשרה גט' ו,  ט (מח ע"ב,  28)

תר' מ ע"ב ת' תר' א,  ג (9:107) סימן שוטה גט' ז,  א (מח ע"ג,  17)

הו' מה ע"ד נתחרש או גט' ז,  א (מח ע"ג,  32)

פס' לה ע"ב רבנין דקיסרין גט' ז,  א (מח ע"ג,  36)

מ' גט' ז,  א אמר כתבו גט' ז,  א (מח ע"ג,  38)

הש' כל' לב ע"א מתניתא פליגא גט' ז,  א (מח ע"ג,  44)

ת' גט' ה,  א (1:263) הרי שהיה גט' ז,  א (מח ע"ג,  44)

תר' מ ע"ב ת' תר' א,  א (6:107) אמ' רבן גט' ז,  א (מח ע"ג,  47)

מ' יב' יד,  א נתחרש הוא גט' ז,  א (מח ע"ג,  50)

ת' גט' ב,  ח (43:251) הרי שכתב גט' ז,  א (מח ע"ג,  52)

ת' גט' ב,  ח (44:252) אינו גט גט' ז,  א (מח ע"ג,  54)

ת' גט' ה,  א (4:263) כשם שבודקין גט' ז,  א (מח ע"ד,  4)

גט' מד ע"ד דרבי יוחנן גט' ז,  ב (מח ע"ד,  12)

הש' מ' גט' ג,  ב דרבי יהודה גט' ז,  ב (מח ע"ד,  13)

ת' גט' ה,  ח (59:267) ורבותינו אמרו גט' ז,  ג (מח ע"ד,  14)

שבת ג ע"ד;  ע"ז מא
ע"ד;  נדה נ ע"ד

בשלשה מקומות גט' ז,  ג (מח ע"ד,  15)

מ' ע"ז ב,  ט בשמן גט' ז,  ג (מח ע"ד,  16)

ת' נדה ד,  ז (28:644) ובסנדל גט' ז,  ג (מח ע"ד,  16)

הש' מ' עד' ח,  ז בית דין גט' ז,  ג (מח ע"ד,  17)

ב"ב טז ע"ב מ' ב"ב ח,  ז הכותב נכסיו גט' ז,  ג (מח ע"ד,  29)
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ת' כת' ח,  ה (25:85) רבי יוסי גט' ז,  ג (מח ע"ד,  31)

יומא מ ע"ג והוה רבי גט' ז,  ג (מח ע"ד,  36)

ת' קד' א,  ט (40:279) אמירתי לגבוה גט' ז,  ג (מח ע"ד,  41)

ת' גט' ה,  ב (7:263) אם מתי גט' ז,  ד (מח ע"ד,  44)

סוטה טז ע"ג ת' גט' ה,  ד (21:264) נתייחדה עמו גט' ז,  ד (מח ע"ד,  49)

מ' כת' ד,  ד וזכאי במציאתה גט' ז,  ד (מח ע"ד,  61)

יומא לח ע"ד תמן הוא גט' ז,  ד (מח ע"ד,  63)

הש' מ' יומא א,  א מיתה מצויה גט' ז,  ד (מח ע"ד,  63)

ת' שק' ג,  ג (9:213) ר' יהודה גט' ז,  ד (מח ע"ד,  64)

קד' סג ע"ד תני לא גט' ז,  ה (מט ע"א,  5)

ת' גט' ה,  ה (26:265) רבן שמעון גט' ז,  ה (מט ע"א,  5)

הש' שבי' לג ע"ג וכא אתינן גט' ז,  ה (מט ע"א,  10)

מ' גט' ז,  ו כמה היא גט' ז,  ו (מט ע"א,  17)

ער' כא ע"ב;  קד' סג
ע"ד (30);  קד' סד ע"א

(9)

אמר רבי גט' ז,  ו (מט ע"א,  18)

מ' גט' ז,  ח הגיע לעכו גט' ז,  ח (מט ע"א,  30)

ס"ד רסט (290) דברים כד,  א וכתב גט' ח,  א (מט ע"ב,  26)

דברים כד,  א ונתן גט' ח,  א (מט ע"ב,  26)

דברים כד,  א ונתן (1) גט' ח,  א (מט ע"ב,  27)

דברים כד,  ג ונתן (2) גט' ח,  א (מט ע"ב,  27)

מדר"י 267;  מדר"י
294;  ס"ב קנז

במדבר כא,  כו ויקח את גט' ח,  א (מט ע"ב,  29)

הש' גט' מט ע"ג (34) מידו מרשותו גט' ח,  א (מט ע"ב,  29)

הש' מ' כת' ט,  א דין ודברים גט' ח,  א (מט ע"ב,  31)

מע"ש נב ע"א;  ער' כד
ע"ג;  כת' ל ע"ג;  נד'
מב ע"ד;  קד' ס ע"א

שיד העבד גט' ח,  א (מט ע"ב,  33)

הש' מ' נד' יא,  ח על מנת גט' ח,  א (מט ע"ב,  40)

קד' ס ע"ב רבי שמואל גט' ח,  א (מט ע"ב,  43)

ת' קד' א,  ח (33:278) אימתי אמרו גט' ח,  א (מט ע"ב,  45)

ת' גט' ו,  א (5:269) דר"ש בן גט' ח,  ב (מט ע"ב,  55)

גט' מח ע"א רבי יוחנן גט' ח,  ב (מט ע"ב,  57)

ת' גט' ו,  א (1:269) רבי לעזר גט' ח,  ב (מט ע"ב,  60)

פאה יח ע"א (61);
ב"מ ז ע"ד

ריש לקיש גט' ח,  ג (מט ע"ג,  1)

דה"א כב,  יד הנה בעוניי גט' ח,  ג (מט ע"ג,  2)
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מ' ב"מ א,  ד ראה את גט' ח,  ג (מט ע"ג,  8)

מ' פאה ד,  ב נפל לו גט' ח,  ג (מט ע"ג,  10)

ת' פאה ב,  ב (2:46) שנים שהיו גט' ח,  ג (מט ע"ג,  11)

גט' מט ע"ג (1) דריש לקיש גט' ח,  ג (מט ע"ג,  14)

מ' גט' ח,  ג וכן לעניין גט' ח,  ג (מט ע"ג,  18)

מ' גט' ח,  ג וכן לעניין גט' ח,  ג (מט ע"ג,  19)

מ' גט' ח,  ג קרוב ללוה גט' ח,  ג (מט ע"ג,  21)

ער' כו ע"ב אמר רבי גט' ח,  ג (מט ע"ג,  24)

שבת יג ע"ב רבי יעקב גט' ח,  ג (מט ע"ג,  27)

שבת יב ע"ד רבי אמי גט' ח,  ג (מט ע"ג,  29)

שמות כ,  ט לא תעשה גט' ח,  ג (מט ע"ג,  33)

הש' גט' מט ע"ב (29) דברים כד,  א ונתן בידה גט' ח,  ג (מט ע"ג,  34)

גט' נ ע"ב (13) וכולן אם גט' ח,  ד (מט ע"ג,  35)

מ' גט' ח,  ד מאחר שכתבו גט' ח,  ד (מט ע"ג,  36)

גט' נ ע"ב (32) רב הונא גט' ח,  ה (מט ע"ג,  40)

מ' גט' ח,  ה משינה שמו גט' ח,  ה (מט ע"ג,  40)

מ' גט' ח,  ט המגרש גט' ח,  ה (מט ע"ג,  41)

יב' יא ע"א לא היתה גט' ח,  ז (מט ע"ג,  42)

ת' גט' ו,  ו (28:271) דברי רבי גט' ח,  ז (מט ע"ג,  47)

הש' כת' לב ע"א (19) עד שלא גט' ח,  ח (מט ע"ג,  53)

מ' גט' ח,  ח לא הכל גט' ח,  ח (מט ע"ג,  54)

יב' יא ע"א רבי יוחנן גט' ח,  ח (מט ע"ג,  56)

קהלת ד,  ט טובים השנים גט' ח,  י (מט ע"ג,  59)

ת' סוטה ה,  ז
(30:178)

המסלדת בבנה גט' ח,  י (מט ע"ג,  59)

מ' גט' ח,  ד פוטר אדם גט' ח,  יא (מט ע"ג,  63)

מ' גט' ט,  י אפילו הקדיחה גט' ח,  יא (מט ע"ד,  3)

שמ' ב,  יב (60:108) המגרש את גט' ח,  יא (מט ע"ד,  4)

ב"ב יז ע"ג ומניין לגט גט' ח,  יב (מט ע"ד,  10)

ירמיה לב,  יא ואקח את גט' ח,  יב (מט ע"ד,  11)

ירמיה לב,  יא ואת הגלוי גט' ח,  יב (מט ע"ד,  11)

ב"ב יז ע"ג אמר רב גט' ח,  יב (מט ע"ד,  14)

מע"ש נד ע"ד (33) אמר רבי גט' ח,  יב (מט ע"ד,  20)

גט' נ ע"ג נעשין כהרחק גט' ח,  יב (מט ע"ד,  24)
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ב"ב יז ע"ג מה אנן גט' ח,  יב (מט ע"ד,  31)

דברים כד,  ב ויצאה מביתו גט' ט,  א (נ ע"א,  33)

דברים כד,  ב ויצאה מביתו גט' ט,  א (נ ע"א,  38)

ת' גט' ז,  א (4:272);
ס"ד רסט (289)

לאחר מיתתו גט' ט,  א (נ ע"א,  40)

מ' יב' א,  א שש עשרה גט' ט,  א (נ ע"א,  47)

ת' גט' ז,  ד (14:273) השיב רבי גט' ט,  א (נ ע"א,  54)

ת' גט' ו,  א (5:269) דרבי שמעון גט' ט,  א (נ ע"ב,  4)

הש' מ' גט' ח,  ב עד שיאמר גט' ט,  א (נ ע"ב,  5)

יב' ה ע"א לית כאן גט' ט,  ב (נ ע"ב,  10)

מ' יב' ג,  ט זרק לה גט' ט,  ב (נ ע"ב,  11)

גט' מט ע"ג (35) וכולן אם גט' ט,  ב (נ ע"ב,  13)

דברים כד,  א כריתות גט' ט,  ג (נ ע"ב,  23)

מ' גט' ט,  ג הרי אתה גט' ט,  ג (נ ע"ב,  27)

גט' מט ע"ג (40) אמר רבי גט' ט,  ד (נ ע"ב,  32)

מ' גט' ח,  ה משינה שמו גט' ט,  ד (נ ע"ב,  33)

גט' מד ע"ד (51);  גט'
נ ע"ב (ט,  ה,  37)

אמר רבי גט' ט,  ד (נ ע"ב,  35)

גט' מד ע"ד (51);  גט'
נ ע"ב (ט,  ד,  35)

רב ושמואל גט' ט,  ה (נ ע"ב,  37)

גט' מד ע"ד רבי אלעזר גט' ט,  ו (נ ע"ב,  44)

הש' מ' גט' ג,  א בשתי נשים גט' ט,  ו (נ ע"ב,  45)

מ' גט' ט,  ה שנים ששילחו גט' ט,  ו (נ ע"ב,  46)

שבו' לו ע"ב אמר רבי גט' ט,  ז (נ ע"ב,  50)

ת' גט' ז,  ט (28:274) לא חתם גט' ט,  ז (נ ע"ב,  51)

מ' גט' ט,  ה היה כותב גט' ט,  ז (נ ע"ב,  57)

שבת ד ע"ד (59) ולית בר גט' ט,  ז (נ ע"ג,  4)

ב"ב יז ע"ג ת' גט' ז,  יא (32:274) הרחיק את גט' ט,  ח (נ ע"ג,  7)

גט' מד ע"ד שמעון בר גט' ט,  ח (נ ע"ג,  8)

מ' גט' ט,  ח עד אחד גט' ט,  ח (נ ע"ג,  10)

ת' גט' ז,  יא (33:274) כמה יהו גט' ט,  ח (נ ע"ג,  12)

ת' גט' ז,  ח (26:274) שטר שיש גט' ט,  ח (נ ע"ג,  18)

גט' מג ע"ג;  גט' מט
ע"ד

אמר רבי גט' ט,  ח (נ ע"ג,  22)

ר"ה נח ע"ד קרא ערער גט' ט,  ח (נ ע"ג,  24)

הש' ע"ז מד ע"ב (48) יבא עלי גט' ט,  ט (נ ע"ג,  37)
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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
מ' גט' ט,  ח גט שכתבו גט' ט,  ט (נ ע"ד,  1)

גט' מד ע"ד רבי זעירא גט' ט,  ט (נ ע"ד,  5)

ב' גט' לו ע"א רב חסדא גט' ט,  ט (נ ע"ד,  9)

יב' י ע"ב;  כת' לד ע"ג שמואל אמר גט' ט,  י (נ ע"ד,  11)

מ' יב' ט,  ג שניות גט' ט,  י (נ ע"ד,  13)

מ' כת' ז,  א המדיר את גט' ט,  י (נ ע"ד,  14)

מ' גט' ט,  י והגוים אומרי' גט' ט,  י (נ ע"ד,  18)

הש' פאה טו ע"ד (26) וכופין גט' ט,  י (נ ע"ד,  20)

הש' מ' כת' ז,  י ריח רע גט' ט,  י (נ ע"ד,  20)

מ' גט' ט,  ט יצא שמה גט' ט,  יא (נ ע"ד,  25)

גט' מג ע"ב רבי יסא גט' ט,  יא (נ ע"ד,  27)

סוטה טז ע"ב והא תני גט' ט,  יא (נ ע"ד,  28)

דברים כד,  א כי מצא גט' ט,  יא (נ ע"ד,  30)

דברים כד,  ד לא יוכל גט' ט,  יא (נ ע"ד,  32)

ספ' עט ע"ג ויקרא טו,  לג והדוה בנידתה גט' ט,  יא (נ ע"ד,  34)
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