
כתובות

בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
ב"ר (49:66) בר קפרא כת' א, א (כד ע"ד, 24)

בר' ה ע"ב ת' כת' א, א (5:56) לא יבעול כת' א, א (כד ע"ד, 30)

יומא לח ע"ד ר' מנא כת' א, א (כד ע"ד, 34)

ת' כת' א, א (3:56) מן הסכנה כת' א, א (כד ע"ד, 36)

כת' א, א (כה ע"א, 58);
כת' כה ע"ב

רבי אילא כת' א, א (כד ע"ד, 40)

כת' א, א (כד ע"ד, 24) בר קפרא כת' א, א (כד ע"ד, 49)

הש' ת' כת' א, א
(1:56)

וישבו לבית כת' א, א (כד ע"ד, 50)

ת' כת' א, א (2:56) מפני מה כת' א, א (כד ע"ד, 54)

תע' סד ע"ד ר' בא כת' א, א (כד ע"ד, 55)

ו"ר (תרעח:26) תמן הוא כת' א, א (כד ע"ד, 58)

אלהים מושיב כת' א, א (כד ע"ד, 58)

ביצה סג ע"א; סנ' כב
ע"ב

רבי חזקיה כת' א, א (כד ע"ד, 60)

מ' סנ' ד, א לפיכך כת' א, א (כד ע"ד, 61)

מ' כת' א, ד בתולה ואלמנה כת' א, א (כה ע"א, 5)

מ' כת' א, ה האוכל אצל כת' א, א (כה ע"א, 8)

מ' כת' א, ו הנושא כת' א, א (כה ע"א, 10)

מ' כת' א, ז היא אומרת כת' א, א (כה ע"א, 13)

כת' א, א (כד ע"ב) וכולהון כת' א, א (כה ע"א, 15)

כת' כה ע"ג (50) כרבי מאיר כת' א, א (כה ע"א, 17)

מ' כת' ב, א אם יש כת' א, א (כה ע"א, 18)

ת' כת' א, א (6:56) ואלמנה כת' א, א (כה ע"א, 19)

ר"ר ז, ח רות ד, ב ויקח בועז כת' א, א (כה ע"א, 23)

מת"ה צב, ז (407);
פד"א יט (סב)

אמר רבי כת' א, א (כה ע"א, 26)

רות א, יט ותהום כל כת' א, א (כה ע"א, 28)

ר"ר ג, ו אלא אשתו כת' א, א (כה ע"א, 29)

מג' עה ע"א אומרי' ברכת כת' א, א (כה ע"א, 31)

ת' בר' ג, כד (93:17) מנחם עמו כת' א, א (כה ע"א, 33)

כת' א, א (כה ע"א, 43) ת' כת' א, ד (27:58) היו מעמידין כת' א, א (כה ע"א, 34)

ת' כת' א, ד (26:57) היו מיחדין כת' א, א (כה ע"א, 36)

ת' כת' א, ד (22:57) מפשפשין כת' א, א (כה ע"א, 38)
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ת' כת' א, ד (29:58) ישינין כת' א, א (כה ע"א, 39)

מד"ש ב, ג (48) מ' נדה ט, יא כל גפן כת' א, א (כה ע"א, 41)

כת' א, א (כה ע"א, 34) ת' כת' א, ד (27:58) היו מעמידין כת' א, א (כה ע"א, 43)

מ' כת' א, ד בתולה ואלמנה כת' א, א (כה ע"א, 57)

כת' א, א (כד ע"ד, 40);
כת' כה ע"ב

רבי הילא כת' א, א (כה ע"א, 58)

מד"ש ב, ג (48) מעשה באשה כת' א, א (כה ע"א, 59)

הש' פאה יט ע"א (23);
ב"ר 275

באינשי כת' א, א (כה ע"א, 61)

כת' א, ב (כה ע"ב, 15) בשקל הקודש כת' א, ב (כה ע"ב, 1)

מ' בכ' ח, ז וחמש סלעים כת' א, ב (כה ע"ב, 2)

מ' בכ' ח, ז האונס והמפתה כת' א, ב (כה ע"ב, 5)

כת' א, ב (כה ע"ב, 1) בשקל הקודש כת' א, ב (כה ע"ב, 15)

הש' ת' כת' א, ג חרש שנשא כת' א, ב (כה ע"ב, 19)

כת' כה ע"ג וכל שאין כת' א, ב (כה ע"ב, 28)

ס"ד רמה (4:275) הרי בוגרת כת' א, ב (כה ע"ב, 29)

הש' מ' כת' ג, ח הנישואין כת' א, ב (כה ע"ב, 29)

כת' לג ע"ג ר' לעזר כת' א, ב (כה ע"ב, 31)

מ' נדה ח, ד פחותות כת' א, ב (כה ע"ב, 36)

סנ' יט ע"א א"ר אבון כת' א, ב (כה ע"ב, 36)

תהילים נז, ג אקרא לאלהי כת' א, ב (כה ע"ב, 36)

ת' כת' א, ב (10:56) משום ר' כת' א, ג (כה ע"ב, 39)

ת' כת' א, ג (20:57) בוגרת כת' א, ג (כה ע"ב, 45)

כת' כד ע"ד (64) אין לה כת' א, ג (כה ע"ב, 46)

מ' כת' א, ד בתולה כת' א, ג (כה ע"ב, 46)

ויקרא כא, יד והוא אשה כת' א, ג (כה ע"ב, 53)

ב"ר 645; מת"ה קכה,
ב (510)

ודכוותה כת' א, ג (כה ע"ב, 54)

בראשית כד, טז ואיש לא כת' א, ג (כה ע"ב, 54)

תהילים קכה, ג כי לא כת' א, ג (כה ע"ב, 56)

קד' נח ע"ג רבי יוסי כת' א, ג (כה ע"ב, 58)

ת' כת' א, ד (32:58) אי זו היא כת' א, ד (כה ע"ב, 60)

כת' כו ע"ב (6) ועידיה מעידין כת' א, ד (כה ע"ב, 61)

כת' כז ע"א יכול הבא כת' א, ד (כה ע"ג, 1)

שמות כב, טו מהר ימהרנה כת' א, ד (כה ע"ג, 1)
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כת' כה ע"ב וכל שיש כת' א, ד (כה ע"ג, 3)

ת' כת' א, ג (23:57) סומה ואיילונית כת' א, ד (כה ע"ג, 8)

יב' יד ע"א טענת בתולים כת' א, ד (כה ע"ג, 11)

מ' יב' יג, יב היבמה שאמרה כת' א, ד (כה ע"ג, 16)

גט' מז ע"ב בראשונה כת' א, ה (כה ע"ג, 20)

ס"ד שמח (8:406) שיהודה הרג כת' א, ה (כה ע"ג, 21)

בראשית מט, ח ידך בעורף כת' א, ה (כה ע"ג, 21)

מג"ת 79 והיו הולכין כת' א, ה (כה ע"ג, 22)

ת' כת' א, ב (12:57) בת כהן כת' א, ה (כה ע"ג, 31)

קד' סה ע"ד ר' יוסי כת' א, ה (כה ע"ג, 34)

הש' כת' א, ט (כה ע"ד,
(29

וחזר ואמ' כת' א, ו (כה ע"ג, 37)

כת' כד ע"ב רבי אילא כת' א, ו (כה ע"ג, 39)

מ' כת' ז, ח היו בה כת' א, ו (כה ע"ג, 41)

כת' כה ע"א (17); כת'
כו ע"ב

דרבי מאיר כת' א, ז (כה ע"ג, 50)

מ' כת' א, ג מוכת עץ כת' א, ז (כה ע"ג, 50)

מ' כת' א, ז היא אומרת כת' א, ז (כה ע"ג, 53)

ת' כת' א, ו (42:59) עדות שהאשה כת' א, ח (כה ע"ד, 3)

כת' כו ע"א כשירין כת' א, ח (כה ע"ד, 7)

הש' ת' כת' א, ו
(47:59)

אין ממנין כת' א, ח (כה ע"ד, 8)

ת' כת' א, ו (48:59) במה דברים כת' א, ט (כה ע"ד, 9)

כת' א, ט (כה ע"ד, 23) שתוקי סתם כת' א, ט (כה ע"ד, 11)

הש' מ' עד' ח, ג היא כשרה כת' א, ט (כה ע"ד, 13)

קד' סה ע"ד ת' קד' ה, ב (10:293) אי זו היא כת' א, ט (כה ע"ד, 15)

מ' קד' ד, ד בודק עד כת' א, ט (כה ע"ד, 18)

כת' א, ט (כה ע"ד, 11) שתוקי סתם כת' א, ט (כה ע"ד, 23)

הש' מ' קד' ד, ב משפחה כת' א, ט (כה ע"ד, 26)

הש' כת' כה ע"ג (37) חזר ואמר כת' א, ט (כה ע"ד, 29)

כת' א, י (כה ע"ד, 50) ר' אילא כת' א, י (כה ע"ד, 36)

יומא מה ע"ב רבי חייא כת' א, י (כה ע"ד, 39)

דמאי כג ע"ג נתחלפו כת' א, י (כה ע"ד, 45)

כת' א, י (כה ע"ד, 36) ר' אילא כת' א, י (כה ע"ד, 50)

שק'  נ ע"ג ובנמצא כת' א, י (כה ע"ד, 52)
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ת' טה' ו, ב (3:666) תשע כת' א, י (כה ע"ד, 52)

תהילים עו, א ולא מצאו כת' א, י (כה ע"ד, 55)

ת' טה' ו, ב (3:666) ט' שרצים כת' א, י (כה ע"ד, 57)

הש' כת' כה ע"ד (15) לעיסה כשירה כת' א, י (כו ע"א, 1)

הש' כת' כה ע"ד (6) כשירים כת' א, י (כו ע"א, 3)

ב"ק ד ע"ד למידת הדין כת' ב, א (כו ע"א, 49)

מ' ב"ק ה, א שור שנגח כת' ב, א (כו ע"א, 49)

ב"מ ז ע"ד ת' שבו' ה, ג
(24:451)

טענו מנה כת' ב, א (כו ע"א, 54)

הש' ב"ב יז ע"ג (44) השאר כת' ב, א (כו ע"א, 55)

מ' ב"מ א, א שנים אוחזין כת' ב, א (כו ע"א, 56)

ב"ב יז ע"ג רבי יוסי כת' ב, א (כו ע"א, 63)

הש' כת' יז ע"ב נמנומה כת' ב, א (כו ע"ב, 4)

הש' מ' תע' ד, ח ביום הכפורי' כת' ב, א (כו ע"ב, 5)

כת' כה ע"ב (61) ועידיה כת' ב, א (כו ע"ב, 6)

כת' כה ע"ג דר"מ אומר כת' ב, א (כו ע"ב, 8)

הש' כת' טז ע"ב בסורות כת' ב, א (כו ע"ב, 13)

ב"ב יד ע"א מודי רבי כת' ב, ב (כו ע"ב, 13)

הש' מ' כת' א, זט בקדמיתא כת' ב, ב (כו ע"ב, 14)

הש' כת' ב, ט (כו ע"ד,
(25

א"ר נחמן כת' ב, ב (כו ע"ב, 18)

כת' ב, ב (כו ע"ב, 28) רבנין דתמן כת' ב, ב (כו ע"ב, 19)

יב' , ד (י ע"ד) א"ר יוחנן כת' ב, ב (כו ע"ב, 22)

כת' ב, ב (כו ע"ב, 19) רבנין דתמן כת' ב, ב (כו ע"ב, 28)

הש' ת' כת' ב, ב
(25:61)

שני' אומ' כת' ב, ב (כו ע"ב, 38)

ת' כת' ב, א (4:60) העדים שהעידו כת' ב, ג (כו ע"ב, 48)

ת' גט' א, ג (17:246) הן אומ' כת' ב, ג (כו ע"ב, 52)

מ' כת' ב, ג אם יש כת' ב, ג (כו ע"ב, 53)

איוב יא, יג אם און כת' ב, ג (כו ע"ב, 64)

ת' כת' ב, ב (10:60) כותב אדם כת' ב, ד (כו ע"ג, 4)

ר"ה נז ע"ד היך עבידא כת' ב, ד (כו ע"ג, 8)

סוטה טז ע"ג; סנ' כא
ע"ג

כהדא אין כת' ב, ד (כו ע"ג, 21)

כת' ב, ו (כו ע"ג, 56) רב חונא כת' ב, ה (כו ע"ג, 40)

כת' ב, ה (כו ע"ג, 40) רב חונא כת' ב, ו (כו ע"ג, 56)
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הש' נד' מ ע"א בחוצה לארץ כת' ב, ו (כו ע"ד, 1)

ת' כת' ב, ג (33:61) מעלין לכהונה כת' ב, ח (כו ע"ד, 4)

ת' כת' ג, א (1:62) שתי חזקות כת' ב, ח (כו ע"ד, 5)

ת' כת' ג, א (4:63) רבי שמעון כת' ב, ח (כו ע"ד, 7)

הש' כת' כו ע"ב (28) דתמן כת' ב, ט (כו ע"ד, 25)

הש' כת' כו ע"ב (25) דהכא כת' ב, ט (כו ע"ד, 25)

מ' עד' ח, ב העיד רבי כת' ב, י (כו ע"ד, 27)

פד"כ 176 רבי יוחנן כת' ב, י (כו ע"ד, 33)

גט' מה ע"א אי זהו כת' ב, י (כו ע"ד, 33)

כת' כו ע"ג (58) וקרוב כת' ב, י (כו ע"ד, 41)

סוטה טז ע"ד רבי חייה כת' ב, י (כו ע"ד, 41)

מ' סוטה א, ג מוסרין לו כת' ב, י (כו ע"ד, 43)

ת' כת' ג, ב (9:63) אף הוא כת' ב, י (כו ע"ד, 44)

מת"ה ו, ז (61) ולא היה כת' ב, י (כו ע"ד, 45)

ירמיה מה, ג יגעתי כת' ב, י (כו ע"ד, 45)

הש' מג' עה ע"א (47) ר' חמא כת' ב, י (כו ע"ד, 47)

ת' פאה ד, ד (12:56) נשים ועבדים כת' ב, י (כו ע"ד, 51)

ת' כת' ג, ג (11:63) שאכלנו בקציצת כת' ב, י (כו ע"ד, 57)

קד' א, ד (ס ע"ג); רו"ר
נז (190)

מהו בקציצת כת' ב, י (כו ע"ד, 58)

ב"ק ז ע"ב מ' ב"ק י, ב נאמנת אשה כת' ב, יא (כז ע"א, 2)

ת' כת' ג, ג (17:64) בד"א שהעידו כת' ב, יא (כז ע"א, 7)

ס"ד רלח (270) כתיב כת' ג, א (כז ע"א, 47)

דברים כב, יט ולו תהיה כת' ג, א (כז ע"א, 47)

שמות כה, טז כסף ישקול כת' ג, א (כז ע"א, 49)

שמות כה, טז אם מאן כת' ג, א (כז ע"א, 52)

כת' כה ע"ג יכול הבא כת' ג, א (כז ע"א, 54)

שמות כה, טו מהר ימהרנה כת' ג, א (כז ע"א, 55)

הש' מ' קד' ג, יב שאין לה כת' ג, א (כז ע"א, 56)

מ' כת' ג, ג ואינו משלם כת' ג, א (כז ע"א, 58)

קד' סה ע"ג אף תימר כת' ג, א (כז ע"א, 60)

מ' כת' ג, א על הנתינה כת' ג, א (כז ע"א, 61)

ת' תר' ד, יד (51:126) כותי כגוי כת' ג, א (כז ע"א, 62)

יב' ח ע"א; גט' מג ע"ג כותי משום כת' ג, א (כז ע"א, 64)
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מ' כת' ג, א וממזרת כת' ג, א (כז ע"ב, 1)

כת' כח ע"ג א"ר יוסי כת' ג, א (כז ע"ב, 3)

כת' כז ע"ג (41) מחלוקת כת' ג, א (כז ע"ב, 4)

דברים כב, כט תחת אשר כת' ג, א (כז ע"ב, 6)

כת' ג, ד (כז ע"ג, 56) ס"ד רמה (275) לרבות כת' ג, א (כז ע"ב, 6)

תר' ז, א (מד ע"ג, 7) תמן תנינן כת' ג, א (כז ע"ב, 8)

מ' תר' ז, א האוכל תרומה כת' ג, א (כז ע"ב, 8)

מ' מכות ג, א אילו הן כת' ג, א (כז ע"ב, 9)

דברים כה, ב כדי רשעתו כת' ג, א (כז ע"ב, 12)

כת' ג, א (כז ע"ב, 39) הש' ס"ד רפו (303) משום רשעה כת' ג, א (כז ע"ב, 12)

דברים כה, ב והפילו השופט כת' ג, א (כז ע"ב, 14)

מ' תר' ו, א האוכל תרומה כת' ג, א (כז ע"ב, 16)

כת' ג, א (כז ע"ב, 19);
כת' ג, א (כז ע"ב, 47)

כרבי מאיר כת' ג, א (כז ע"ב, 17)

מ' מכות א, ב לוקה ומשלם כת' ג, א (כז ע"ב, 17)

מ' כת' ג, א אילו נערות כת' ג, א (כז ע"ב, 18)

כת' ג, א (כז ע"ב, 17);
כת' ג, א (כז ע"ב, 47)

כרבי מאיר כת' ג, א (כז ע"ב, 19)

דברים כה, יח ויסרו אותו כת' ג, א (כז ע"ב, 20)

ס"ד רלח (270) מכות כת' ג, א (כז ע"ב, 21)

דברים כה, יט וענשו אותו כת' ג, א (כז ע"ב, 21)

ב"ק ה ע"ד וש"נ לא כן כת' ג, א (כז ע"ב, 24)

ב"ק ה ע"ד רבי בון כת' ג, א (כז ע"ב, 26)

דברים כה, ב כדי רשעתו כת' ג, א (כז ע"ב, 27)

הש' מדרשב"י
(20:176); ת' ב"ק ט,

יז (32:364)

אצל מיתה כת' ג, א (כז ע"ב, 28)

ויקרא כד, יח מכה בהמה כת' ג, א (כז ע"ב, 28)

הש' כת' לח ע"א כת' כז ע"ג (46) מה מכה כת' ג, א (כז ע"ב, 29)

במדבר לה, לא רשע כת' ג, א (כז ע"ב, 33)

דברים כה, ב רשע כת' ג, א (כז ע"ב, 33)

הש' ס"ד רמד (274) קנס כת' ג, א (כז ע"ב, 37)

דברים כה, ב כדי רשעתו כת' ג, א (כז ע"ב, 39)

כת' ג, א (כז ע"ב, 12) הש' ס"ד רפו (303) משום רשעה כת' ג, א (כז ע"ב, 39)

מ' מכות א, ב בעדים זוממין כת' ג, א (כז ע"ב, 41)

מ' תר' ז, א האוכל תרומה כת' ג, א (כז ע"ב, 43)
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כת' ג, א (כז ע"ב, 17);
כת' ג, א (כז ע"ב, 19)

כרבי מאיר כת' ג, א (כז ע"ב, 47)

ויקרא כב, יד איש כי כת' ג, א (כז ע"ב, 49)

מ' תר' ו, א אינו משלם כת' ג, א (כז ע"ב, 51)

תר' מד ע"א ת' תר' ז, ז (18:143,
כי"ע)

אכל תרומ' כת' ג, א (כז ע"ב, 53)

מכות לא ע"א הכל היה כת' ג, א (כז ע"ב, 55)

שמות כ, טז לא תענה כת' ג, א (כז ע"ב, 56)

דברים יט, יט ועשיתם לו כת' ג, א (כז ע"ב, 56)

ויקרא כב, י וכל זר כת' ג, א (כז ע"ב, 57)

ויקרא כב, יד ואיש כי כת' ג, א (כז ע"ב, 57)

כת' ג, א (כז ע"ב, 17) בגונב כת' ג, א (כז ע"ב, 58)

תר' מד ע"ב; ב"ק ג ע"א
וש"נ

רבי זעירא כת' ג, א (כז ע"ג, 2)

הש' מ' ב"ק ג, י בשבת כת' ג, א (כז ע"ג, 2)

ויקרא יז, ד דם יחשב כת' ג, א (כז ע"ג, 6)

ספ' פג ע"ד ולא לשולחיו כת' ג, א (כז ע"ג, 7)

פס' כט ע"ב ומזיד בחמץ כת' ג, א (כז ע"ג, 7)

הש' ת' תר' ז, א
(142)

ומזיד בנזיר כת' ג, א (כז ע"ג, 7)

מ' מג' א, ח אין בין כת' ג, א (כז ע"ג, 9)

מג' א, ח (עא ע"א) וש"נ הא בתשלומין כת' ג, א (כז ע"ג, 10)

ת' כת' ג, ה (25:64)
וש"נ

דרבי נחונייא כת' ג, א (כז ע"ג, 11)

שמות לא, יד בשבת כת' ג, א (כז ע"ג, 20)

ויקרא לא, יד ביום הכיפורים כת' ג, א (כז ע"ג, 21)

ע"ז מג ע"ג וש"נ ואיתפלגון כת' ג, א (כז ע"ג, 24)

הש' כת' ג, א (כז ע"ב) דרבי שמעון כת' ג, א (כז ע"ג, 28)

ת' כת' ג, ד (20:64) רבי חייה כת' ג, ב (כז ע"ג, 36)

מ' עד' ג, ו השבויה אוכלת כת' ג, ב (כז ע"ג, 38)

כת' ג, א (כז ע"ב, 4) הש' מ' כת' ג, ד כר' יוסי כת' ג, ג (כז ע"ג, 41)

שמות כא, כב ולא יהיה כת' ג, ג (כז ע"ג, 43)

שמות כא, כג אם יהיה כת' ג, ג (כז ע"ג, 43)

כת' ג, א (כז ע"ב, 28) עוד תני כת' ג, ג (כז ע"ג, 46)

מדר"י 308 מאי טעמא כת' ג, ד (כז ע"ג, 48)

דברים כב, כח אשר לא כת' ג, ד (כז ע"ג, 49)

הש' מדר"י 308 מלמד הימינה כת' ג, ד (כז ע"ג, 53)
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הש' כת' כה ע"ב מה תמן כת' ג, ד (כז ע"ג, 53)

דברים כב, כט כסף כת' ג, ד (כז ע"ג, 54)

שמות כב, טז כסף כת' ג, ד (כז ע"ג, 54)

כת' ג, א (כז ע"ב, 6) ס"ד רמה (275) לרבות כת' ג, ד (כז ע"ג, 56)

כת' כח ע"א (2) דלא כרבי כת' ג, ה (כז ע"ג, 62)

ת' כת' ג, ו (27:64) דרבי שמעון כת' ג, ה (כז ע"ג, 62)

דברים כב, כט תחת אשר כת' ג, ה (כז ע"ד, 1)

שמות כב, טז כסף ישקול כת' ג, ה (כז ע"ד, 4)

מדר"י (12:308) ואין מוהר כת' ג, ה (כז ע"ד, 5)

הש' ת' כת' יב, א
(1:95)

כתובה כת' ג, ה (כז ע"ד, 5)

בראשית לד, יב הרבו עלי כת' ג, ה (כז ע"ד, 5)

ב"ר 960 ומתן כת' ג, ה (כז ע"ד, 5)

מ' כת' ד, ייא בתנאי כתובתה כת' ג, ה (כז ע"ד, 6)

הש' כת' נד ע"א ת' כת' ג, ו (29:65) רבי יוסי כת' ג, ה (כז ע"ד, 9)

דברים כב, יט ולו תהיה כת' ג, ו (כז ע"ד, 11)

דברים כב, כט ולו תהיה כת' ג, ו (כז ע"ד, 13)

ס"ד רלח (11:270) שראויה לו כת' ג, ו (כז ע"ד, 14)

ס"ד רמה (7:275) הראויה לו כת' ג, ו (כז ע"ד, 14)

הש' סוכה נד ע"ג (27) עולא כת' ג, ו (כז ע"ד, 16)

ת' כת' ג, ו (32:65) רבי חייה כת' ג, ו (כז ע"ד, 19)

קד' נח ע"ב כהדא דתני כת' ג, ו (כז ע"ד, 21)

דברים כב, כב בעולת בעל כת' ג, ו (כז ע"ד, 21)

הש' ס"ד רסח (287) שלא כדרכה כת' ג, ו (כז ע"ד, 23)

מ' סנ' ז, ט באו עליה כת' ג, ו (כז ע"ד, 24)

הש' קד' ט ע"ב בסקילה כת' ג, ו (כז ע"ד, 26)

הש' ת' כת' ג, ז
(35:65)

אין כופין כת' ג, ו (כז ע"ד, 31)

מ' כת' ג, ג יש לה כת' ג, ז (כז ע"ד, 33)

מ' כת' ד, א עמדה בדין כת' ג, ז (כז ע"ד, 38)

הש' ת' כת' ג, ח
(36:65)

מבת יומה כת' ג, ט (כז ע"ד, 49)

מ' סנ' ז, ט הבא על כת' ג, ט (כז ע"ד, 54)

סנ' כה ע"ג רבי יסא כת' ג, ט (כז ע"ד, 56)

דברים כב, יט נערה כת' ג, ט (כז ע"ד, 58)
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הש' דברים כב, יא נער כת' ג, ט (כז ע"ד, 59)

דברים כב, כה ומת האיש כת' ג, ט (כח ע"א, 1)

דברים כב, כו כת' ג, ט (כח ע"א, 2)

שבו' לו ע"ג רבי יצחק כת' ג, י (כח ע"א, 4)

הש' שמות כא, לב שלשים כת' ג, י (כח ע"א, 5)

מ' שבו' ז, ה המית שורך כת' ג, י (כח ע"א, 7)

שמות כא, ל ונתן פדיון כת' ג, י (כח ע"א, 11)

מדר"י 285 של מזיק כת' ג, י (כח ע"א, 12)

הש' שמות כא, כז לשחררו כת' ג, י (כח ע"א, 14)

הש' יב' יב ע"א לשחררו כת' ג, י (כח ע"א, 17)

כת' כז ע"ד (51) אפי' קטנ' כת' ד, א (כח ע"ב, 1)

הש' דברים כב, כח באנוס' כת' ד, א (כח ע"ב, 2)

כת' כז ע"ג (62) ודלא כר"ש כת' ד, א (כח ע"ב, 2)

ת' ב"ק ט, ח (4:364) החובל בבתו כת' ד, א (כח ע"ב, 9)

ת' ב"ק ט, ח (7:364) החובל בבתו כת' ד, א (כח ע"ב, 11)

כת' ד, א (כח ע"ב, 22) רבי שמעון כת' ד, א (כח ע"ב, 13)

ויקרא כה, מו והתנחלתם כת' ד, א (כח ע"ב, 17)

כת' ד, א (כח ע"ב, 41) אותם לבניכם כת' ד, א (כח ע"ב, 18)

כת' ד, ג (כח ע"ב, 51);
כת' ד, ד (כח ע"ג, 2);

קד' נט ע"ב (41)

משעה ראשונה כת' ד, א (כח ע"ב, 20)

מ' כת' ד, א עמדה בדין כת' ד, א (כח ע"ב, 21)

הש' סנ' כה ע"ב (23) מטי תנה כת' ד, א (כח ע"ב, 22)

כת' ד, א (כח ע"ב, 13) ר' שמעון כת' ד, א (כח ע"ב, 22)

מ' כת' ד, א עמדה בדין כת' ד, א (כח ע"ב, 24)

דברים כב, כט תחת אשר כת' ד, א (כח ע"ב, 25)

מ' ב"ק ז, ב גנב משל כת' ד, א (כח ע"ב, 27)

הש' כת' ד, א (כח ע"ב,
(20

בעמידת כת' ד, א (כח ע"ב, 28)

דברים כב, כט ונתן האיש כת' ד, ב (כח ע"ב, 32)

הש' מ' שבי' י, ב משמטתה כת' ד, ב (כח ע"ב, 37)

ויקרא כה, מו והתנחלתם כת' ד, ב (כח ע"ב, 41)

כת' ד, א (כח ע"ב, 18) אותם לבניכם כת' ד, ב (כח ע"ב, 41)

מ' כת' ד, ב מעשה ידיה כת' ד, ב (כח ע"ב, 42)

כת' כט ע"א כדי שיהא כת' ד, ג (כח ע"ב, 45)
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ת' כת' א, ה (39:58) זינתה כת' ד, ג (כח ע"ב, 47)

כת' ד, א (כח ע"ב, 20);
כת' ד, ד (כח ע"ג, 2);

קד' נט ע"ב (41)

משעה ראשונה כת' ד, ג (כח ע"ב, 51)

דברים כב, יט כי הוציא כת' ד, ד (כח ע"ב, 53)

דברים כב, יט כי הוציא כת' ד, ד (כח ע"ב, 54)

דברים כב, כא וסקלוה כת' ד, ד (כח ע"ב, 56)

דברים כב, יג כי יקח כת' ד, ד (כח ע"ב, 58)

כת' כח ע"ג (17) לעולם אינו כת' ד, ד (כח ע"ב, 59)

דברים כב, יד ושם לה כת' ד, ד (כח ע"ב, 60)

ס"ד רלה (267) יכול אפילו כת' ד, ד (כח ע"ב, 60)

דברים כב, יז עלילות דברים כת' ד, ד (כח ע"ב, 61)

דברים כב, יז ואמר את כת' ד, ד (כח ע"ב, 63)

כת' ד, א (כח ע"ב, 20);
כת' ד, ג (כח ע"ב, 51);

קד' נט ע"ב (41)

משעה ראשונה כת' ד, ד (כח ע"ג, 2)

מ' בכ' א, ז שמצות יבם כת' ד, ד (כח ע"ג, 3)

מ' בכ' א, ז שמצות חליצה כת' ד, ד (כח ע"ג, 4)

דברים כב, יד ואקרב אליה כת' ד, ד (כח ע"ג, 4)

ס"ד רלה (268) שהביא הבעל כת' ד, ד (כח ע"ג, 5)

דברים כב, יז ואלה בתולי כת' ד, ד (כח ע"ג, 6)

דברים כב, יז ופרשו השמלה כת' ד, ד (כח ע"ג, 10)

הש' כת' ד, ד (כח ע"ג,
(19

הש' מדר"י 5:293 הכל משל כת' ד, ד (כח ע"ג, 11)

סנ' כו ע"ג מדר"י 293 רבי ישמעאל כת' ד, ד (כח ע"ג, 11)

שמות כא, יט אם יקום כת' ד, ד (כח ע"ג, 12)

מדרשב"י 21:174; ת'
ב"ק ט, ז (2:364)

וכי עלת כת' ד, ד (כח ע"ג, 12)

שמות כב, ב אם זרחה כת' ד, ד (כח ע"ג, 14)

כת' כח ע"ב (59) לעולם כת' ד, ד (כח ע"ג, 17)

הש' כת' ד, ד (כח ע"ג,
(11

מדר"י 5:293 עד שיתחוורו כת' ד, ד (כח ע"ג, 19)

הש' דברים כב, יד שומה כת' ד, ד (כח ע"ג, 23)

שמות כב, כד שומה כת' ד, ד (כח ע"ג, 23)

ת' כת' א, ה (37:58) לא אמר כת' ד, ד (כח ע"ג, 24)

שמות כ, יג לא תענה כת' ד, ד (כח ע"ג, 31)

כת' ד, ד (כח ע"ג, 51) לוקה ונותן כת' ד, ד (כח ע"ג, 33)

דברים כב, טו אל זקני כת' ד, ד (כח ע"ג, 36)
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דברים כב, טו השערה כת' ד, ד (כח ע"ג, 37)

מ' סנ' א, א האונס והמפתה כת' ד, ד (כח ע"ג, 38)

סנ' יח ע"ב רבי מנא כת' ד, ד (כח ע"ג, 40)

סנ' יח ע"ב (47); כת'
לא ע"ב (21); כת' לג

ע"ד (14)

פליגא כת' ד, ד (כח ע"ג, 44)

הש' כת' ד, ד (כח ע"ג,
(36

כרבי אבהו כת' ד, ד (כח ע"ג, 48)

כת' כח ע"ב קנס אימתי כת' ד, ד (כח ע"ג, 49)

כת' ד, ד (כח ע"ג, 33) לוקה ונותן כת' ד, ד (כח ע"ג, 51)

כת' כז ע"ב רבי יוסי כת' ד, ד (כח ע"ג, 54)

דברים כב, כא והוציאו כת' ד, ד (כח ע"ג, 61)

ת' כת' א, ב (39:58) רבי חייה כת' ד, ד (כח ע"ג, 62)

מ' סנ' ח, ד מי שנגמר כת' ד, ד (כח ע"ג, 64)

דברים כב, כא והוציאו כת' ד, ד (כח ע"ד, 1)

דברים כא, יט והוציאו כת' ד, ד (כח ע"ד, 2)

ת' סנ' י, י (2:431) נערה מאורסה כת' ד, ד (כח ע"ד, 2)

ויקרא כד, יד הוצא את כת' ד, ד (כח ע"ד, 6)

הש' דברים יז, ב הוא שער כת' ד, ד (כח ע"ד, 7)

הש' דברים יז, ה שנסקל כת' ד, ד (כח ע"ד, 8)

דברים כב, כא כי עשתה כת' ד, ד (כח ע"ד, 8)

דברים כב, כא לזנות כת' ד, ד (כח ע"ד, 9)

כת' לה ע"ד ותייאן כת' ד, ו (כח ע"ד, 20)

ת' כת' ד, ב (3:66) כל מקום כת' ד, ו (כח ע"ד, 24)

סנ' ל ע"ג לא סוף כת' ד, ז (כח ע"ד, 25)

ב"ב טז ע"ד וש"נ בעי דא כת' ד, ז (כח ע"ד, 26)

הש' ת' כת' ד, ד
(10:66)

ליורשה כת' ד, ז (כח ע"ד, 27)

דברים כב, כא לזנות כת' ד, ז (כח ע"ד, 30)

ת' כת' ד, ח (29:68) מצוה לזון כת' ד, ח (כח ע"ד, 32)

מ' כת' ה, ט אם היתה כת' ד, ח (כח ע"ד, 39)

יב' ז ע"א רבי בא כת' ד, ח (כח ע"ד, 44)

גט' מו ע"ד בני בנים כת' ד, ח (כח ע"ד, 48)

ב"ק ו ע"ג רבי שמעון כת' ד, ח (כח ע"ד, 51)

פאה טו ע"ב; פס"ר כה
(קכו ע"ב)

רבי שמעון כת' ד, ח (כח ע"ד, 54)

משלי ג, ט כבד את כת' ד, ח (כח ע"ד, 56)
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הש' פאה טו ע"ב (27 

סוף העמוד)
גר"ש כת' ד, ח (כח ע"ד, 57)

יב' יד ע"ד רבי לעזר כת' ד, ח (כח ע"ד, 58)

מ' כת' ד, ח הבנים ירשו כת' ד, ח (כח ע"ד, 59)

ת' כת' ד, ט (30:68) דרש הלל כת' ד, ח (כח ע"ד, 61)

הש' מ' יב' טו, ג בית שמאי כת' ד, ח (כט ע"א, 1)

ת' עד' א, ו שאם תנשאי כת' ד, ח (כט ע"א, 2)

הש' כת' ד, יב (כט ע"ב,
(2

כתובה כת' ד, ח (כט ע"א, 4)

ת' כת' ד, י (34:68) רבי מאיר כת' ד, ח (כט ע"א, 4)

ת' כת' ד, יא (36:68) רבי יודה כת' ד, ח (כט ע"א, 6)

ת' כת' ד, יג (41:69) רבי יוסי כת' ד, ח (כט ע"א, 9)

ת' כת' ד, יב (40:69) רבי יהושע כת' ד, ח (כט ע"א, 13)

מ' כת' ד, יא בנן נוקבן כת' ד, ח (כט ע"א, 17)

ת' כת' ד, יח (58:70) אחד נכסים כת' ד, ח (כט ע"א, 20)

כת' כח ע"ג (32) מדבריהם כת' ד, ח (כט ע"א, 25)

מ' כת' י, ג קרקע היא כת' ד, ח (כט ע"א, 27)

ת' ח, ב (13:84) לנכסי אשתו כת' ד, ח (כט ע"א, 27)

ת' ח, ג (14:84) לנכסי שבויין כת' ד, ח (כט ע"א, 28)

ת' ח, ג (19:84) ואילו הן כת' ד, ח (כט ע"א, 34)

מ' כת' ה, ב דרבי מאיר כת' ד, ט (כט ע"א, 41)

הש' מ' ב"ק א, ו שטר שאין כת' ד, ט (כט ע"א, 43)

ת' כת' ד, ה (16:67) יבמה שנשבית כת' ד, יא (כט ע"א, 45)

מ' כת' ד, יא ואתיביניך כת' ד, יא (כט ע"א, 48)

ב"ב יז ע"א תני כת' ד, יא (כט ע"א, 49)

ת' כת' דף ה (18:67) רשב"ג כת' ד, יא (כט ע"א, 49)

כת' לג ע"ד הדא דאמר כת' ד, יב (כט ע"א, 54)

כת' כח ע"ד כדי שיהא כת' ד, יב (כט ע"א, 54)

ב"ב טז ע"ב תמן תנינן כת' ד, יב (כט ע"א, 54)

מ' ב"ב ח, ה רבי יוחנן כת' ד, יב (כט ע"א, 55)

ת' ב"ב ז, יז על בן כת' ד, יב (כט ע"א, 56)

הש' כת' ד, ח (כט ע"א,
(4

בכתובה כת' ד, יב (כט ע"ב, 2)

הש' כת' כח ע"ד (51) דירושה כת' ד, יב (כט ע"ב, 4)

כת' כח ע"ג (25); כת'
לב ע"ב (25)

כתובה כת' ד, יב (כט ע"ב, 5)
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הש' כת' נג ע"ב מזונות כת' ד, יג (כט ע"ב, 7)

כת' ד, יג (כט ע"ב, 17) רבי חייה כת' ד, יג (כט ע"ב, 8)

ת' כת' י, א (1:92) אלמנה שהיא כת' ד, יג (כט ע"ב, 9)

מ' כת' ו, ו יתומה כת' ד, יג (כט ע"ב, 12)

כת' ד, יג (כט ע"ב, 8) רבי חייה כת' ד, יג (כט ע"ב, 17)

הש' יומא מג ע"ב הש' בר' יד ע"ד (10) בדב כת' ד, יד (כט ע"ב, 25)

ת' כת' ד, ו (28:67) ושאר כל כת' ד, טו (כט ע"ב, 32)

הש' מ' שבי' ט, ג הארצות כת' ד, טו (כט ע"ב, 32)

כת' לד ע"ד כמה הוא כת' ה, א (כט ע"ג, 28)

סוטה יט ע"ד בתשמישה כת' ה, א (כט ע"ג, 32)

מ' יב' יד, א האיש אינו כת' ה, א (כט ע"ג, 36)

כת' קב ע"א כמה אתה כת' ה, א (כט ע"ג, 39)

מ' קד' ב, ו ואין אדם כת' ה, א (כט ע"ג, 43)

ב"ב קמד ע"א כת' לד ע"ד; ב"ב טז ע"ד המשיא את כת' ה, א (כט ע"ג, 48)

סוטה כ ע"ד עיקרא כת' ה, א (כט ע"ג, 53)

ת' כת' ו, ח (31:77) האב פוסק כת' ה, א (כט ע"ג, 55)

כת' נו ע"א חיבת לילה כת' ה, א (כט ע"ג, 60)

כת' נו ע"א ר' חנניה כת' ה, א (כט ע"ג, 64)

ברכות ל ע"ב;
יבמות מ ע"א

כל' לב ע"ד; שבת י ע"ג צא וקרא כת' ה, א (כט ע"ד, 1)

חלה נט ע"ב סימן היה כת' ה, א (כט ע"ד, 3)

ב"ב קלב ע"א ת' כת' ד, יד (46:69) מי שהלך כת' ה, א (כט ע"ד, 4)

סנ' כא ע"א אשה יש כת' ה, ב (כט ע"ד, 17)

ת' כת' ד, ז (23:67) נושא אדם כת' ה, ב (כט ע"ד, 20)

ת' כת' ה, א (1:71) הבגר כת' ה, ג (כט ע"ד, 26)

כת' נח ע"א רבי טרפון כת' ה, ג (כט ע"ד, 39)

ת' כת' ה, א (7:71) רבן שמעון כת' ה, ג (כט ע"ד, 41)

יב' מא ע"א ת' יב' ו, ז (20:46) היבמה כל כת' ה, ד (כט ע"ד, 43)

ספ' צז ע"ב ויקרא כב, יא וכהן כת' ה, ד (כט ע"ד, 52)

שבי' לח ע"ב; מע"ש נב
ע"ב

דלא כן כת' ה, ד (כט ע"ד, 52)

קד' י ע"ב ת' כת' ה, א (11:72);
ס"ב קיז

וכבר שלח כת' ה, ד (כט ע"ד, 54)

יב' י ע"ב במדבר יח, יא כל טהור כת' ה, ד (כט ע"ד, 61)

נד' מב ע"ד רבי מאיר כת' ה, ה (ל ע"א, 1)

August 29, 2008 עמוד 13 מתוך 26



בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
כת' ל ע"ג תפתר לה כת' ה, ה (ל ע"א, 3)

כת' נח ע"ב במעלה לה כת' ה, ה (ל ע"א, 3)

מ' כת' ה, ט ונותנין כת' ה, ה (ל ע"א, 3)

ב"מ טז ע"א ת' נד' ו, ז (45:120);
מדרשב"י 212

מה שאירש כת' ה, ה (ל ע"א, 11)

תר' מ ע"ד; כת' ל ע"ג היו רעיון כת' ה, ה (ל ע"א, 18)

גט' לח ע"א המקדיש את כת' ה, ה (ל ע"א, 19)

ת' ערכ' ג, ח (4:546) מעשה כת' ה, ה (ל ע"א, 20)

גט' יב ע"ב ב"ק ו ע"ב אמר רבי כת' ה, ה (ל ע"א, 20)

ת' ערכ' ג, ח (4:546) המקדיש כת' ה, ה (ל ע"א, 22)

ת' כת' ב, ד (23:72) שבעה גופי כת' ה, ו (ל ע"א, 28)

ת' כת' ה, ה (30:73) אין האיש כת' ה, ו (ל ע"א, 30)

כת' נט ע"ב ת' כת' ה, ה (28:73) נדלה כת' ה, ו (ל ע"א, 32)

כת' ס ע"א נדה מט ע"ב ת' נדה ב, ג (28:642) יונק התינוק כת' ה, ו (ל ע"א, 39)

כת' מח ע"א ב"ר 195 אשתו עולה כת' ה, ו (ל ע"א, 47)

כת' לד ע"ד הבת לא כת' ה, ו (ל ע"א, 48)

כת' לד ע"א מהו דברי' כת' ה, ו (ל ע"א, 53)

ת' כת' ה, ד (27:73) כופה לעשות כת' ה, ו (ל ע"א, 58)

ת' כת' ה, ו (32:73) המדיר כת' ה, ח (ל ע"א, 60)

כת' סא ע"ב בית שמאי כת' ה, ח (ל ע"א, 61)

מל"א ה, כח וישלחם כת' ה, ח (ל ע"א, 64)

מל"א ה, כח חדש יהיו כת' ה, ח (ל ע"ב, 1)

דה"א כז, א הבאה והיוצאת כת' ה, ח (ל ע"ב, 2)

כת' מז ע"ב; סב ע"א העונה האמורה כת' ה, ח (ל ע"ב, 4)

מדר"י 8:259 ששאר כת' ה, ח (ל ע"ב, 5)

מדר"י 15:258 עונה כת' ה, ח (ל ע"ב, 5)

ויקרא יח, ו איש איש כת' ה, ח (ל ע"ב, 6)

דברים ח, ג ויענך כת' ה, ח (ל ע"ב, 7)

תהלים עח, כז וימטר כת' ה, ח (ל ע"ב, 7)

בראשית לא, נ אם תענה כת' ה, ח (ל ע"ב, 8)

מדר"י 1:259 שמות כא, יא שארה כסותה כת' ה, ח (ל ע"ב, 9)

ב"ר 904 בראשית לב, יד עזים מאתים כת' ה, ח (ל ע"ב, 16)

בראשית לב, יד רחלים כת' ה, ח (ל ע"ב, 16)

בראשית לב, טו גמלים כת' ה, ח (ל ע"ב, 17)
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בראשית לב, טו פרות כת' ה, ח (ל ע"ב, 18)

בראשית לב, טו אתונות כת' ה, ח (ל ע"ב, 19)

כת' ל ע"ב (ה, יג) רב אמר כת' ה, ח (ל ע"ב, 21)

ב"ר 552 והכא את כת' ה, י (ל ע"ב, 25)

סוטה ט ע"ב הדא הוא כת' ה, י (ל ע"ב, 29)

שופטים טז, טז ויהי כי כת' ה, י (ל ע"ב, 30)

שופטים טז, טז ותקצר כת' ה, י (ל ע"ב, 31)

סנ' קז ע"א האבר הזה כת' ה, י (ל ע"ב, 33)

קד' נט ע"א נישמעינה כת' ה, י (ל ע"ב, 35)

ת' כת' ה, ז (38:74) ארוסה כת' ה, י (ל ע"ב, 35)

כת' סד ע"א רבי זעירא כת' ה, י (ל ע"ב, 41)

ת' כת' ה, ז (36:73) במשנה ראשונה כת' ה, י (ל ע"ב, 44)

כת' לא ע"ג היוצאה כת' ה, י (ל ע"ב, 46)

ב"ב טז ע"ג אילין דכתבין כת' ה, י (ל ע"ב, 48)

הש' פס' כט ע"ד מהו סמוך כת' ה, יא (ל ע"ב, 50)

פאה כ ע"ד מנה וארבע כת' ה, יב (ל ע"ב, 51)

ת' כת' ה, ח (41:74) נותן לה כת' ה, יב (ל ע"ב, 51)

ת' כת' ה, ט (42:74) הותירה כת' ה, יב (ל ע"ב, 53)

כת' ל ע"ב (ה, ח) דברים אמורים כת' ה, יג (ל ע"ב, 56)

ת' כת' ה, ח (41:74) יין אין כת' ה, יג (ל ע"ב, 58)

כת' סז ע"א איכ"ר 86 מעשה במרתא כת' ה, יג (ל ע"ב, 58)

הושע ד, יא זנות כת' ה, יג (ל ע"ב, 60)

כת' סז ע"א אמר רבי כת' ה, יג (ל ע"ב, 64)

דברים כח, נו הרכה כת' ה, יג (ל ע"ג, 2)

שה"ש א, ח אם לא כת' ה, יג (ל ע"ג, 2)

כת' סה ע"א; סו ע"ב איכ"ר 86 ת' כת' ה, ט (44:74) מעשה במרים כת' ה, יג (ל ע"ג, 3)

דברים כח, נו הרכה כת' ה, יג (ל ע"ג, 7)

הש' מ' כת' ה, ה במחלוקת כת' ו, א (ל ע"ג, 41)

כת' ל ע"א דו פתר כת' ו, א (ל ע"ג, 43)

תר' מ ע"ד; כת' ל ע"א הוויי דעוון כת' ו, א (ל ע"ג, 44)

מע"ש נב ע"א; ער' כד
ע"ג; נד' מב ע"ד; גט'
מט ע"ב; קד' ס ע"א

דלרבי מאיר כת' ו, א (ל ע"ג, 46)

ב"מ ח ע"א מ' ב"מ א, ה מציאת בנו כת' ו, א (ל ע"ג, 48)

ב"מ ח ע"א אמר רבי כת' ו, א (ל ע"ג, 55)
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ב"מ ח ע"א הורי ר' כת' ו, א (ל ע"ג, 57)

ת' כת' יב, ד (43:98) הפוסק כת' ו, ב (ל ע"ג, 61)

ת' כת' ו, ו (19:76) פסקה להכניס כת' ו, ד (ל ע"ד, 9)

ת' כת' ו, ו (23:77) אם עשת כת' ו, ד (ל ע"ד, 11)

ת' כת' ו, ו (17:76) וקופת בשמים כת' ו, ד (ל ע"ד, 21)

הש' כת' סז ע"א הש' כת' לג ע"ד עשו הניית כת' ו, ד (ל ע"ד, 22)

ת' כת' ו, ז (26:77) מניין אפילו כת' ו, ה (ל ע"ד, 26)

ת' כת' ו, ג (7:75) אם השיאו כת' ו, ו (ל ע"ד, 35)

כת' סח ע"א עישור נכסים כת' ו, ו (ל ע"ד, 38)

ת' כת' ו, ג (6:75) אמר להן כת' ו, ו (ל ע"ד, 41)

כת' לג ע"ד אין מן כת' ו, ו (ל ע"ד, 49)

גט' מו ע"ד רבי זעירא כת' ו, ו (ל ע"ד, 50)

שק' מח ע"א רבי יסא איתפקד כת' ו, ו (ל ע"ד, 50)

תע' כא ע"א; כת'
סט ע"ב; ב"ב קכט

ע"א

ת' כת' ו, י (42:78) האומר תנו כת' ו, ז (ל ע"ד, 60)

ת' כת' ו, י (46:78) רבן שמעון כת' ו, ז (ל ע"ד, 62)

תע' כא ע"א; כת'
סט ע"ב

קד' נח ע"ד שאילתא דחילפי כת' ו, ז (לא ע"א, 2)

ת' כת' ו, י (44:78) מתו יירשו כת' ו, ז (לא ע"א, 4)

הש' ב"ב טז ע"ב לית כאן כת' ו, ז (לא ע"א, 5)

ב"ב קכט ע"א כתב כל כת' ו, ז (לא ע"א, 6)

ערלה סג ע"א צמר הבכור כת' ו, ז (לא ע"א, 12)

מ' ערלה ג, ג האורג כת' ו, ז (לא ע"א, 13)

מ' ב"ב ח, ה כתב בין כת' ו, ז (לא ע"א, 15)

מ' כת' ה, ו המדיר את כת' ז, א (לא ע"ב, 1)

מע' נ ע"ב; כת' לה ע"ד כמאן דמר כת' ז, א (לא ע"ב, 6)

ת' שבי' ה, כב
(49:190)

אין בית דין כת' ז, א (לא ע"ב, 7)

מ' נד' ד, ז איש פלוני כת' ז, א (לא ע"ב, 9)

מ' כת' ה, ח המשרה כת' ז, א (לא ע"ב, 11)

ת' כת' ז, א (1:79) בסוף שלושה כת' ז, א (לא ע"ב, 20)

כת' עא ע"א וכמאן דמר כת' ז, ב (לא ע"ב, 28)

כת' עא ע"א; נד' פא
ע"א

שאין שועל כת' ז, ג (לא ע"ב, 33)

פס' לז ע"א פס' לה ע"ד רבי יוחנן כת' ז, ד (לא ע"ב, 37)

ת' כת' ז, ד (9:79) הדירה כת' ז, ה (לא ע"ב, 40)
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ת' כת' ז, ה (12:79) הדירה כת' ז, ה (לא ע"ב, 42)

מ"ק כח ע"ב; כת'
עב ע"א; נד' פג ע"ב

ב"ר 1237; ק"ר ז, ב
(יח ע"ד)

ת' כת' ז, ו (13:79) רבי מאיר כת' ז, ה (לא ע"ב, 45)

קהלת ז, ב טוב ללכת כת' ז, ה (לא ע"ב, 46)

ת' כת' ז, ו (17:79) אמ' לה כת' ז, ה (לא ע"ב, 49)

ת' כת' ז, ו (16:79) או שתהא כת' ז, ה (לא ע"ב, 50)

הש' גט' מה ע"ג אשה נדרית כת' ז, ז (לא ע"ב, 57)

שבת לב ע"ב; כת'
עב ע"א

שבת ה ע"ב תני בשם כת' ז, ז (לא ע"ב, 57)

ירמיה ב, ל לשוא הכיתי כת' ז, ז (לא ע"ב, 58)

פס' כז ע"ב יש חצר כת' ז, ז (לא ע"ב, 61)

כת' עב ע"ב ת' כת' ז, ז (23:80) אי זו היא כת' ז, ז (לא ע"ב, 63)

ת' כת' ז, ז (26:80) אחר נשים כת' ז, ז (לא ע"ג, 2)

כת' ל ע"ב והיוצאה משום כת' ז, ז (לא ע"ג, 4)

ת' כת' ז, ז (26:80) אחד נשים כת' ז, ז (לא ע"ג, 7)

כת' קא ע"א לא שנו כת' ז, ז (לא ע"ג, 8)

יב' כד ע"ב ראו אותה כת' ז, ז (לא ע"ג, 12)

קד' סב ע"ג תנינ' מומין כת' ז, ט (לא ע"ג, 28)

ת' כת' ז, ח (34:81) נדרה שלא כת' ז, ט (לא ע"ג, 29)

כת' עד ע"ב ת' כת' ז, ח (30:81) הלכה אצל כת' ז, ט (לא ע"ג, 32)

נד' לט ע"ד; נזיר נג ע"ב זקן עוקר כת' ז, ט (לא ע"ג, 34)

קד' סב ע"ג; גט' מו ע"א מ' גט' ד, ז אמר רבי כת' ז, ט (לא ע"ג, 36)

כת' עה ע"א כת' לא ע"ד ת' כת' ז, ט (35:81) הוסיפו עליהן כת' ז, ט (לא ע"ג, 58)

ת' בכ' ה, ה (3:540) שומא כת' ז, ט (לא ע"ג, 61)

כת' לא ע"ג ת' כת' ז, ט (35:81) הוסיפו עליהן כת' ז, ט (לא ע"ד, 3)

שבת קנב ע"א נוי באיש כת' ז, ט (לא ע"ד, 8)

כת' עז ע"א בשהיו בו כת' ז, י (לא ע"ד, 13)

מ' כת' ז, ח בקדמייא כת' ז, י (לא ע"ד, 16)

מ' כת' ז, י באחרייא כת' ז, י (לא ע"ד, 16)

ת' כת' ז, י (41:82) רשב"ג כת' ז, י (לא ע"ד, 19)

כת' עז ע"א ת' כת' ז, י (47:82) המקמץ כת' ז, יא (לא ע"ד, 22)

ב"ר 388; ו"ר שמח ת' כת' ז, י (47:82) אמר רבן כת' ז, יא (לא ע"ד, 24)

בראשית יב, יז וינגע כת' ז, יא (לא ע"ד, 27)

ב"ר נב, יג (553); תנ"ב
לך לך ח (66)

אמר ר' כת' ז, יא (לא ע"ד, 28)
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ר"ה כג ע"א ב"ר 136; ש"ר לה, א

(סג ע"ב); תנ"ו תרומה
ט (284); תנ"ב תרומה

ט (95)

ארבעה ועשרים כת' ז, יא (לא ע"ד, 29)

ישעיה מא, יט אתן במדבר כת' ז, יא (לא ע"ד, 30)

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

פאה יט ע"ג רבי פנחס כת' ח, א (לב ע"א, 22)

הש' מ' עד' ד, א מקולי כת' ח, א (לב ע"א, 23)

מ' פאה ו, א; מ' עד'
ד, ג

בית שמאי כת' ח, א (לב ע"א, 25)

מ' פאה ו, ב; מ' עד'
ד, ד

העומר כת' ח, א (לב ע"א, 27)

כת' עח ע"ב ת' כת' ח, א (1:83) אמ' רבי כת' ח, א (לב ע"א, 31)

ת' כת' ח, א (7:83) לא תמכור כת' ח, ב (לב ע"א, 35)

כת' עח ע"ב ת' כת' ח, א (3:83) אמר רבי כת' ח, ב (לב ע"א, 36)

כת' עח ע"ב ת' כת' ח, א (9:83) רבותינו חזרו כת' ח, ב (לב ע"א, 43)

הש' מ' שבו' ו, ו דרבי מאיר כת' ח, ד (לב ע"א, 52)

שבו' מג ע"א דמר רבי כת' ח, ד (לב ע"א, 53)

גט' מז ע"ב תפלוגתא כת' ח, ה (לב ע"א, 63)

ביכ' סד ע"א דרבי יוחנן כת' ח, ה (לב ע"א, 64)

דברים כו, יא ושמחת כת' ח, ה (לב ע"א, 64)

ס"ב צא (320) מלמד כת' ח, ה (לב ע"ב, 1)

ביכ' סד ע"א; ב"ק ד ע"ג רבי שמעון כת' ח, ה (לב ע"ב, 3)

כת' עט ע"ב מתני' בשנפלו כת' ח, ז (לב ע"ב, 8)

מע' מט ע"ד ת' ב"ב ו, יח (21:406) כרמא כת' ח, ז (לב ע"ב, 12)

כת' עט ע"ב רבי בא כת' ח, ח (לב ע"ב, 15)

כת' פ ע"ב; ב"מ לט
ע"א; ב"מ קא ע"א

אסי אמר כת' ח, ח (לב ע"ב, 16)

ת' כת' ח, ג (19:84) וכולהם שמין כת' ח, ח (לב ע"ב, 17)

יב' ה ע"ד הכא את כת' ח, ט (לב ע"ב, 21)

ת' כת' ט, א (4:86) שלא תאמר כת' ח, י (לב ע"ב, 35)

כת' לג ע"א ת' יב' ד, ד (17:11) יורש ובעל כת' ח, י (לב ע"ב, 37)

מ' ערכ' ו, ב הקדי' תשעי' כת' ח, י (לב ע"ב, 39)

הש' ספ' כה ע"ג וכי יש כת' ח, י (לב ע"ב, 43)

יב' ה ע"ד ת' כת' ט, א (3:86) כיצד הוא כת' ח, יא (לב ע"ב, 52)

מ' כת' ט, ט המגרש כת' ח, יא (לב ע"ב, 55)

כת' פב ע"ב ת' כת' יב, א (1:95) בראשונה כת' ח, יא (לב ע"ב, 61)
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מ' כת' ח, יא לא יאמר כת' ח, יא (לב ע"ב, 64)

שבת טז ע"ב והוא התקין כת' ח, יא (לב ע"ג, 2)

שבת ג ע"ד; פס' כז ע"ד לא כן כת' ח, יא (לב ע"ג, 4)

פאה טו ע"ב; סוכה נד
ע"ב

רבי יוסי כת' ח, יא (לב ע"ג, 8)

שבי' לג ע"ב; שבת ג
ע"ד; ב"ר א, יד (12);
ב"ר כב (206); ב"ר נג

(774)

ואתייא כמאן כת' ח, יא (לב ע"ג, 11)

דברים לב, מז כי לא כת' ח, יא (לב ע"ג, 11)

דברים לב, מז כי הוא כת' ח, יא (לב ע"ג, 12)

הש' כת' פג ע"א האומר ידיי כת' ט, א (לב ע"ד, 10)

מ' כת' י, ו מי שהיה כת' ט, א (לב ע"ד, 12)

מ' כת' ח, א פלוגתא דבית כת' ט, א (לב ע"ד, 18)

נזיר נב ע"א רבי לוי כת' ט, א (לב ע"ד, 23)

ת' כת' ט, א (8:86) אילו הן כת' ט, א (לב ע"ד, 28)

ב"ב כא ע"א ת' כת' ט, א (8:86) ואילו הן כת' ט, א (לב ע"ד, 37)

ב"ב טז ע"ב ר' ירמיה כת' ט, א (לב ע"ד, 43)

במדבר לו, ד אם יהיה כת' ט, א (לב ע"ד, 55)

ב"ב קלו ע"א לבן שמכר כת' ט, א (לב ע"ד, 59)

ב"ב טז ע"ג ר' חייה כת' ט, א (לב ע"ד, 60)

כת' לג ע"א מדאמר חזקיה כת' ט, א (לב ע"ד, 61)

ת' ב"ב ח, ד (9:409) האומר יינתנו כת' ט, א (לב ע"ד, 62)

ת' ב"ב ח, ד (12:409) הראשון מוכר כת' ט, א (לג ע"א, 3)

כת' לב ע"ד חזקיה אמר כת' ט, א (לג ע"א, 4)

ב"ב טז ע"ב אמר רבי כת' ט, א (לג ע"א, 11)

כת' פד ע"א רבי יוסי כת' ט, ב (לג ע"א, 13)

כת' פד ע"ב; כת' ק
ע"א; סנ' ו ע"א; סנ'

לג ע"א

בשיקול הדעת כת' ט, ב (לג ע"א, 20)

כת' לג ע"א (ט, ה"ג) הגע עצמך כת' ט, ב (לג ע"א, 23)

שבי' לב ע"ב; סנ' כא
ע"ב

ואתי בעל כת' ט, ג (לג ע"א, 27)

קד' נט ע"ד ארמלתא כת' ט, ג (לג ע"א, 30)

כת' לב ע"ב ת' יב' ד, ד (17:11) יורש ובעל כת' ט, ג (לג ע"א, 33)

כת' לג ע"א (ט, ה"ב) הגע עצמך כת' ט, ג (לג ע"א, 36)

כת' לג ע"ב ר' יונה כת' ט, ה (לג ע"א, 42)

קד' ס ע"ב; ב"מ ט ע"א מ' ב"מ ג, ב השוכר פרה כת' ט, ה (לג ע"א, 44)
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ת' ב"מ ג, א (30:375) אין השואל כת' ט, ה (לג ע"א, 46)

מ' ב"מ ז, י מתנה שומר כת' ט, ה (לג ע"א, 50)

מ' כת' ט, ה כתב לה כת' ט, ה (לג ע"א, 53)

כת' פו ע"ב והיא שעשת כת' ט, ו (לג ע"ב, 2)

מ' כת' ט, ו לא עשת כת' ט, ו (לג ע"ב, 4)

מ' כת' ט, ו לא עשתה כת' ט, ו (לג ע"ב, 8)

מ' כת' ט, ה על ראשה כת' ט, ו (לג ע"ב, 9)

כת' לג ע"א רבי יונה כת' ט, ו (לג ע"ב, 10)

כת' פז ע"ב שבו' לח ע"א אמר רבי כת' ט, ז (לג ע"ב, 15)

כת' פז ע"ב סנ' כו ע"ב ת' כת' ט, ד (28:88) הפוגמת כת' ט, ז (לג ע"ב, 17)

מ' כת' ט, ז עד אחד כת' ט, ז (לג ע"ב, 20)

שבו' מח ע"א בזה יפה כת' ט, ז (לג ע"ב, 24)

מ' סוטה ד, ב דבית שמאי כת' ט, ז (לג ע"ב, 27)

גט' מו ע"ד; שבו' לח
ע"א

אמ' רבי כת' ט, ח (לג ע"ב, 36)

מ' כת' יא, ב דרבי שמעון כת' ט, ח (לג ע"ב, 38)

מ' ב"ק י, א אם היה כת' ט, ח (לג ע"ב, 40)

מ' גט' ה, ב אין נפרעין כת' ט, ח (לג ע"ב, 41)

גט' כט ע"א כאן ביתום כת' ט, ח (לג ע"ב, 44)

סנ' כו ע"ב כיני מתניתא כת' ט, י (לג ע"ב, 47)

שבו' לח ע"א אמר רבי כת' ט, י (לג ע"ב, 48)

מ' כת' יג, א חנן כת' ט, י (לג ע"ב, 57)

ב"מ יז ע"א אמר ליה כת' ט, יא (לג ע"ב, 61)

מ' כת' ט, ט הוציאה גט כת' ט, יא (לג ע"ב, 62)

מע' נב ע"א אמר ליה כת' ט, יא (לג ע"ב, 62)

כת' פט ע"א הש' כת' כה ע"ב רב אמר כת' ט, יא (לג ע"ג, 1)

מ' כת' ט, ט גובה גיטה כת' ט, יא (לג ע"ג, 3)

גט' לז ע"ב נאמן המלוה כת' ט, יא (לג ע"ג, 13)

מ' כת' ט, ט מן הסכנה כת' ט, יא (לג ע"ג, 14)

ב"מ ח ע"א לא כן כת' ט, יג (לג ע"ג, 24)

דמאי כה ע"ג; כת' לד
ע"א; שם ע"ד

תני רבי כת' ט, יג (לג ע"ג, 26)

כת' כה ע"ב כיי דמר כת' ט, יג (לג ע"ג, 28)

ת' כת' י, א (4:90) מתניתא כת' י, א (לג ע"ד, 1)

הש' מ' כת' ט, ב כתובה ומלוה כת' י, א (לג ע"ד, 3)
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כת' ל ע"ד; שם לו ע"א מאן דאמר כת' י, א (לג ע"ד, 4)

מ' כת' י, א אלא מתה כת' י, א (לג ע"ד, 5)

ת' כת' י, א (3:90) נשא אשה כת' י, א (לג ע"ד, 6)

הש' ת' כת' י, א
(5:90)

בשיש שם כת' י, א (לג ע"ד, 12)

מ' כת' ה, א על דעתין כת' י, א (לג ע"ד, 18)

כת' כט ע"א הדא היא כת' י, ב (לג ע"ד, 26)

כת' צא ע"א מאימתי שמין כת' י, ב (לג ע"ד, 35)

כת' סז ע"א נהגו העם כת' י, ג (לג ע"ד, 43)

כת' צד ע"א כת' לד ע"א שמואל אמר כת' י, ד (לג ע"ד, 46)

ב"ב לד ע"ב לשני שטרות כת' י, ד (לג ע"ד, 46)

ב"ב קכד ע"א ת' ב"ב ז, א (2:408) היורשין כת' י, ד (לג ע"ד, 49)

ב"ק ד ע"א וכן שלשה כת' י, ד (לג ע"ד, 54)

ב"ק ד ע"א מ' ב"ק ד, א חזר ונגח כת' י, ד (לג ע"ד, 61)

כת' צד ע"א כת' לג ע"ד דשמואל אמר כת' י, ה (לד ע"א, 7)

ב"ב לד ע"ב לשני שטרות כת' י, ה (לד ע"א, 7)

דמאי כה ע"ג; כת' לג
ע"ג; שם לד ע"ד

כמאן דמר כת' י, ו (לד ע"א, 23)

כת' ל ע"ב הותירה מזונות כת' יא, א (לד ע"א, 59)

כת' ל ע"ב שהותירה כת' יא, א (לד ע"א, 60)

כת' ל ע"ב אלמנה כת' יא, א (לד ע"א, 61)

כת' ל ע"א מה הן כת' יא, א (לד ע"א, 63)

ת' כת' ה, ח (41:74) אשת איש כת' יא, א (לד ע"ב, 1)

כת' מח ע"א וכי עלת כת' יא, א (לד ע"ב, 3)

מ' כת' יא, א יורשיה כת' יא, א (לד ע"ב, 4)

ת' כת' ט, ג (11:87) הניח כת' יא, א (לד ע"ב, 5)

ב"ב יז ע"א דאמר רבי כת' יא, א (לד ע"ב, 11)

פאה יז ע"ד אמ' תנו כת' יא, א (לד ע"ב, 13)

ב"ב עו ע"א ת' קד' א, ז (29:278) ספינה נקנית כת' יא, א (לד ע"ב, 20)

כת' צז ע"ב חס הוא כת' יא, ב (לד ע"ב, 25)

כת' נג ע"א המוחלת כתובתה כת' יא, ב (לד ע"ב, 26)

הש' כת' לד ע"ד לווה ממנה כת' יא, ב (לד ע"ב, 38)

כת' צו ע"ב ת' כת' י, א (6:92) מוכרת כת' יא, ג (לד ע"ב, 46)

ב"ר 152; ו"ר תתב דאמר רבי כת' יא, ג (לד ע"ב, 52)

ישעיה נח, ז מבשרך כת' יא, ג (לד ע"ב, 53)
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ישעיה נח, ז ומבשרך כת' יא, ג (לד ע"ב, 61)

מ' ב"מ ד, ט אילו דברים כת' יא, ד (לד ע"ג, 3)

גט' מג ע"א; מכות לא
ע"ב

כתב כל כת' יא, ה (לד ע"ג, 12)

מ' מכות א, ח מה השנים כת' יא, ה (לד ע"ג, 17)

דברים יז, ו עידים כת' יא, ה (לד ע"ג, 19)

הש' מ' ב"מ ד, ג עד שתות כת' יא, ו (לד ע"ג, 24)

מ' ערכ' ו, א שום היתומים כת' יא, ו (לד ע"ג, 25)

הש' ערכ' ח, ב תופס ראשון כת' יא, ו (לד ע"ג, 28)

ערכ' כא ע"ב ביציאת פועלים כת' יא, ו (לד ע"ג, 31)

כת' ק ע"ב מג' עב ע"ב; סנ' יט ע"ב מהו איגרת כת' יא, ו (לד ע"ג, 36)

מ' מג' ד, ג ובקרקעות כת' יא, ו (לד ע"ג, 39)

יב' י ע"א אמר ר' כת' יא, ז (לד ע"ג, 47)

ת' יב' ב, ד (25:6) וזכאי כת' יא, ז (לד ע"ג, 48)

שבת יב ע"א אמר רבי כת' יא, ז (לד ע"ג, 50)

ת' יב' ב, ד (25:6) יורשה כת' יא, ז (לד ע"ג, 50)

ת' יב' ב, ד (25:6) מטמא כת' יא, ז (לד ע"ג, 51)

מ' גט' ט, ח גט המעושה כת' יא, ז (לד ע"ג, 53)

יב' י ע"א; גט' נ ע"ד שמואל אמר כת' יא, ז (לד ע"ג, 54)

מ' יב' ט, ג שניות כת' יא, ז (לד ע"ג, 56)

מ' כת' ז, א המדיר כת' יא, ז (לד ע"ג, 56)

תע' יז ע"ב; ר"ה יט
ע"א

ת' תע' ב, ו (45:331) אילו על כת' יא, ז (לד ע"ג, 58)

דמאי כה ע"ב שקנסן כת' יא, ז (לד ע"ג, 60)

הש' דברים כד, א דבר תורה כת' יא, ז (לד ע"ג, 64)

הש' ס"ד רע (291) ואין קנסה כת' יא, ז (לד ע"ד, 1)

מ' יב' ט, ג הוציא כת' יא, ז (לד ע"ד, 3)

כת' כט ע"ג במה הוא כת' יב, א (לד ע"ד, 34)

מ' כת' ה, א כתוספת כתובה כת' יב, א (לד ע"ד, 38)

הש' כת' לד ע"ב עשו אותה כת' יב, א (לד ע"ד, 39)

כת' ל ע"א הבת לא כת' יב, א (לד ע"ד, 43)

מ' כת' ד, יא בנן נוקבן כת' יב, א (לד ע"ד, 43)

מ' כת' יב, ב נישאת כת' יב, א (לד ע"ד, 45)

מ' כת' יב, ב והן נותנין כת' יב, א (לד ע"ד, 48)

מ' גט' ה, ג אין מוציאין כת' יב, ב (לד ע"ד, 53)
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מ' כת' יב, ב מפני שהיא כת' יב, ב (לד ע"ד, 55)

דמאי כה ע"ג; כת' לג
ע"ג; שם לד ע"א

מאן דאמר כת' יב, ב (לד ע"ד, 57)

מ' כת' יב, ב הפיקחין כת' יב, ב (לד ע"ד, 58)

כת' כט ע"ג; ב"ב טז ע"ד ואתייא כיי כת' יב, ב (לד ע"ד, 59)

שבת ל ע"א; קנא
ע"ב; נדה סא ע"א

 כלאים, ט, ג (לב ע"א,
55); פד"כ נספח

(450); הש' אס"ר פת'
א (א ע"א, 8)

תהלים פח, ו במתים חפשי כת' יב, ג (לד ע"ד, 62)

כת' קג ע"א כל' לב ע"א; ב"ר 1284;
תנ"ו ויחי ג (147); תנ"ב

ויחי ו (215)

רבי ציוה כת' יב, ג (לד ע"ד, 62)

מ' כת' יב, ג אלמנה שאמרה כת' יב, ג (לה ע"א, 1)

ת' כת' יא, ה (27:94) דרה בבית כת' יב, ג (לה ע"א, 3)

מד"ש ו, ב (64); ק"ר ה,
י (טו ע"ד); תנ"ו אמור ב

(449)

תני בשם כת' יב, ג (לה ע"א, 9)

איוב לח, יד תתהפך כחומר כת' יב, ג (לה ע"א, 10)

איוב לח, יד תתהפך כחומר כת' יב, ג (לה ע"א, 11)

הש' מד"ש כא (1:108) חפותין כת' יב, ג (לה ע"א, 14)

כת' קד ע"א ק"ר ז, יא (כ ע"ב) מאן דמר כת' יב, ג (לה ע"א, 17)

ב"ר 1234; פד"כ יא
(200)

רבי הוה כת' יב, ג (לה ע"א, 28)

בראשית מז, כח ויחי יעקב כת' יב, ג (לה ע"א, 29)

ב"ר לג (305) אמר רבי כת' יב, ג (לה ע"א, 30)

תהלים קמה, ט ורחמיו כת' יב, ג (לה ע"א, 34)

ב"מ פה ע"א רבי הוה כת' יב, ג (לה ע"א, 35)

הש' פס' לג ע"א ומנוניה כת' יב, ג (לה ע"א, 36)

ק"ר ט, י (כד ע"ב) דרבי יסא כת' יב, ג (לה ע"א, 54)

מ"ק כה ע"א כד דמך כת' יב, ג (לה ע"א, 62)

כת' קיא ע"א ב"ר 1239; ב"ר צו
(1198); פס"ר א (ב

ע"ב)

בראשית מז, ל ונשאתני ממצרים כת' יב, ג (לה ע"ב, 7)

תהלים קטז, ט אתהלך לפני כת' יב, ג (לה ע"ב, 9)

ב"ר 857 והלא אין כת' יב, ג (לה ע"ב, 9)

ישעיה מב, ח נותן נשמה כת' יב, ג (לה ע"ב, 11)

יחזקאל לז, יד והבאתי אתכם כת' יב, ג (לה ע"ב, 14)

איכ"ר פת' ה (5) ר' ברכיה כת' יב, ג (לה ע"ב, 14)

דברים כט, כב גפרית ומלח כת' יב, ג (לה ע"ב, 17)

פד"כ 233; איכ"ר 39 תני בשם כת' יב, ג (לה ע"ב, 19)
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דניאל ט, כז והגביר ברית כת' יב, ג (לה ע"ב, 20)

ירמיה כ, ו ואתה פשחור כת' יב, ג (לה ע"ב, 21)

ב"ר 1240; פס"ר א (ג
ע"א)

רבי אבא כת' יב, ג (לה ע"ב, 22)

ב"ר 1286 רבי יונה כת' יב, ג (לה ע"ב, 24)

סוכה נג ע"א ריגלוי דבר כת' יב, ג (לה ע"ב, 24)

מל"א כב, כ ויאמר ה' כת' יב, ג (לה ע"ב, 25)

הש' מל"א כב, לז בתוך ביתו כת' יב, ג (לה ע"ב, 26)

כד, ב תהלים כי הוא כת' יב, ג (לה ע"ב, 37)

ו"ר כב, ד (תקיא);
מת"ה כד, ו (206); ק"ר

ה, ח (טו ע"ג); במ"ר
יט, כו (פב ע"ב); תנ"ו
חוקת כא (574); תנ"ב

חוקת נ (128)

במדבר כא, כ ונשקפה כת' יב, ג (לה ע"ב, 40)

ב"ר 1240 דבר בר כת' יב, ג (לה ע"ב, 43)

ירמיה ב, ז נחלתי שמתם כת' יב, ג (לה ע"ב, 45)

דברים לב, מג וכפר אדמתו כת' יב, ג (לה ע"ב, 47)

מ' כת' יב, ד מתה יורשיה כת' יב, ה (לה ע"ב, 57)

מ' גט' ה, א הניזקין שמין כת' יב, ה (לה ע"ב, 62)

גט' מו ע"ג אמר ליה כת' יב, ה (לה ע"ב, 63)

מ' פאה ט, ז הכותב נכסיו כת' יב, ה (לה ע"ג, 2)

פאה יז ע"ד דרב אמר כת' יב, ה (לה ע"ג, 3)

הש' בבלי, כתובות,
קה ע"א

מגילה, ג, א  (עג ע"ד,
28); איכ"ר, פתיחתא יב
(29:11); איכ"ר, פרשה

ב, ב (1:100) ;
שהש"ר, ה, יב, ב (לא
ע"ג, 8); איכ"ז, פרשה

א, מב (9:70);פד"כ טו,
ז (2:257); הש' במ"ר,

יח, כא (עו ע"ג, 9);
תנ"ו, קרח יב

לא כן כת' יג, א (לה ע"ג, 53)

שבת ז ע"ג; ו"ר תקסט ללמדך כת' יג, א (לה ע"ג, 57)

ת' ב"ב ט, א (17:410) בשם רבי כת' יג, א (לה ע"ג, 58)

סוטה טז ע"ד; ב"ר
1041; מד"ש לד; תנ"ב

וישב יז (187)

רבי חזקיה כת' יג, א (לה ע"ג, 59)

בראשית לח, יד ותשב בפתח כת' יג, א (לה ע"ג, 60)

בראשית לח, יד ותשב בפתח כת' יג, א (לה ע"ג, 62)

שמ"א ב, כב ועלי זקן כת' יג, א (לה ע"ג, 63)

ב"ר 1046 ישכיבון כת' יג, א (לה ע"ג, 63)
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מגילה, ג, א  (עג ע"ד,

28); איכ"ר, פתיחתא יב
(29:11); איכ"ר, פרשה

ב, ב (1:100) ;
שהש"ר, ה, יב, ב (לא
ע"ג, 8); איכ"ז, פרשה

א, מב (9:70);פד"כ טו,
ז (2:257); הש' במ"ר,

יח, כא (עו ע"ג, 9);
תנ"ו, קרח יב

שמ"א ב, כט למה תבעטו כת' יג, א (לה ע"ד, 2)

שמ"א ח, ג ולא הלכו כת' יג, א (לה ע"ד, 3)

כת' קז ע"א מי שיצא כת' יג, א (לה ע"ד, 9)

ת' כת' י, ג (11:91) הרי שיצא כת' יג, א (לה ע"ד, 13)

הש' מ' יב' ט, אג ותטול כתובתה כת' יג, א (לה ע"ד, 14)

כת' לא ע"ב כמאן דמר כת' יג, א (לה ע"ד, 18)

ת' שבי' ב, כב
(49:190)

אין בית כת' יג, א (לה ע"ד, 19)

כת' קט ע"א כת' לו ע"א; ב"ב טז ע"ד רבי זעירא כת' יג, א (לה ע"ד, 23)

מ' כת' יג, א שני דברים כת' יג, א (לה ע"ד, 24)

מ' כת' יג, ג שבעה דברים כת' יג, א (לה ע"ד, 24)

מ' כת' יג, ג; שם ד;
שם ה; מ' ב"ב ט, א;

מ' שבו' ו, ג

אמר רבן כת' יג, א (לה ע"ד, 25)

נד' לח ע"ג ר' בא כת' יג, ב (לה ע"ד, 27)

מ' נד' ד, ב ושוקל את כת' יג, ב (לה ע"ד, 31)

הש' מ' שק' א, ג ממשכנין אותו כת' יג, ב (לה ע"ד, 32)

מ' נד' ד, ג ומקריב עליו כת' יג, ב (לה ע"ד, 33)

ב"ק ז ע"ג רבי יהושע כת' יג, ב (לה ע"ד, 34)

מ' ב"ק י, ה הגוזל שדה כת' יג, ב (לה ע"ד, 36)

מ' נד' ד, ד מרפאהו כת' יג, ב (לה ע"ד, 39)

מ' נד' ד, ב תפול הנייה כת' יג, ב (לה ע"ד, 45)

נד' לה ע"ב; שבו'
כב ע"א

ת' נד' ב, ט (29:106) אמר הכיכר כת' יג, ב (לה ע"ד, 46)

כת' כח ע"ד ואתיין אילין כת' יג, ב (לה ע"ד, 53)

מ' כת' ד, ד וזכאי במציאתה כת' יג, ב (לה ע"ד, 54)

ב"ב טז ע"ד כמה הם כת' יג, ג (לה ע"ד, 60)

כת' לה ע"ד דנתן בר כת' יג, ג (לו ע"א, 3)

מ' כת' י, ה אם אמרו כת' יג, ג (לו ע"א, 9)

כת' לג ע"ד מאן דאמ' כת' יג, ג (לו ע"א, 12)

ת' כת' י, א (5:90) אלמנה ובנות כת' יג, ג (לו ע"א, 14)

ב"ב טז ע"ד והבנים ישאלו כת' יג, ג (לו ע"א, 18)
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בבלי מקבילות ספ'  תנאים מקרא תח'  ציטוט מקום בירו'
בראשית יח, ד והשענו תחת כת' יג, ג (לו ע"א, 19)

תהלים קט, י ונוע ינועו כת' יג, ג (לו ע"א, 20)

כת' קט ע"א כת' לה ע"ד; ב"ב טז ע"ד רב זעירא כת' יג, ג (לו ע"א, 20)

מ' כת' יג, א שני דברים כת' יג, ג (לו ע"א, 21)

מ' כת' יג, ג שבעה דברים כת' יג, ג (לו ע"א, 22)

מ' כת' יג, ג; שם ד;
שם ה; מ' ב"ב ט, א;

מ' שבו' ו, ג

אמר רבן כת' יג, ג (לו ע"א, 23

כת' קח ע"ב שבו' לז ע"א בשטענו חטים כת' יג, ד (לו ע"א, 25)

מ' שבו' ו, ג טענו כלי' כת' יג, ד (לו ע"א, 35)

ת' כת' יב, ד (38:98) אמר רבי כת' יג, ה (לו ע"א, 45)

ב"ק פ ע"ב תניא יהושע כת' יג, ז (לו ע"ב, 4)

ב"ב יד ע"ג אמר רבי כת' יג, ז (לו ע"ב, 9)

מ' ב"ב ד, ט מכרן לאחר כת' יג, ז (לו ע"ב, 10)

מ' ב"ק ג, ח משוורים תמים כת' יג, ט (לו ע"ב, 23)

מ' כת' יג, ט אדמון אומר כת' יג, ט (לו ע"ב, 26)

ת' כת' יב, ה (45:98) בשהיה ביהודה כת' יג, י (לו ע"ב, 33)

ת' כת' יב, ה (48:98) מוציאין מעיר כת' יג, י (לו ע"ב, 38)

ב"ר 530 ומניין שהנוה כת' יג, י (לו ע"ב, 39)

בראשית יט, יט פן תדבקני כת' יג, י (לו ע"ב, 40)

כת' קי ע"ב ת' כת' יב, ה (50:98) הוא רוצה כת' יג, יא (לו ע"ב, 41)

כת' כז ע"ד כתובת אשה כת' יג, יא (לו ע"ב, 47)
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