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בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
ספ' ל ע"ד כתיב מצות יב' א,  א (ב ע"א,  25)

יב' לט ע"ב ויקרא ו,  ט מצות תאכל יב' א,  א (ב ע"א,  25)

ב"ר 1038 כיוצא בו יב' א,  א (ב ע"א,  27)

דברים כה,  ה יבמה יבא יב' א,  א (ב ע"א,  29)

ויקרא ו,  ט מצות תאכל יב' א,  א (ב ע"א,  33)

דברים כה,  ה יבמה יבא יב' א,  א (ב ע"א,  33)

ויקרא ו,  ט מצות יאכל יב' א,  א (ב ע"א,  38)

דברים כה,  ה יבמה יבא יב' א,  א (ב ע"ב,  1)

יב' לט ע"ב;  קט ע"א ת' יב' ג,  ח (58:21) הכונס את יב' א,  א (ב ע"ב,  5)

שבת קיח ע"ב ב"ר פה,  ח (1038) דר' יוסי יב' א,  א (ב ע"ב,  8)

ויקרא יח,  טז ערות אשת יב' א,  א (ב ע"ב,  11)

יב' ב ע"ד נאמר כאן יב' א,  א (ב ע"ב,  15)

דברים כה,  ה כי ישבו יב' א,  א (ב ע"ב,  15)

בראשית מב,  יג שנים עשר יב' א,  א (ב ע"ב,  15)

יב' ב ע"ד;  יב' ג ע"ג ס"ד רפח (305) דברים כה,  ה יחדיו יב' א,  א (ב ע"ב,  17)

יב' יז ע"ב דברים כה,  ה ומת אחד יב' א,  א (ב ע"ב,  17)

ס"ד רפח (306) דברים כה,  ה ובן אין יב' א,  א (ב ע"ב,  18)

ויקרא יח,  כז כי את יב' א,  א (ב ע"ב,  19)

ויקרא יח,  יח עליה יב' א,  א (ב ע"ב,  21)

דברים כה,  ה יבמה יבא יב' א,  א (ב ע"ב,  21)

דברים כב,  יד להלן יב' א,  א (ב ע"ב,  25)

יב' ג ע"ב דברים כה,  ה יבמה יבא יב' א,  א (ב ע"ב,  29)

ויקרא יח,  יח ואשה אל יב' א,א (ב ע"ב,  30)

ויקרא יח,  יח לצרור יב' א,  א (ב ע"ב,  31)

דברים כה,  ה לא תהיה יב' א,  א (ב ע"ג,  5)

הש' מ' יב' ב,  ג מעתה לא יב' א,  א (ב ע"ג,  6)

יב' כ ע"א דברים כה,  ז יבמתו יבמתו יב' א,  א (ב ע"ג,  7)

דברים כה,  ז מאן יבמי יב' א,  א (ב ע"ג,  8)

דברים כה,  ז יבמתו יבמתו יב' א,  א (ב ע"ג,  10)

מ' יב' ח,  ה אינה צריכה יב' א,  א (ב ע"ג,  13)

יב' ב ע"ד ס"ד רפט (307) דברים כה,  ו אשר תלד יב' א,  א (ב ע"ג,  13)
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יב' ח ע"א עד שאת יב' א,  א (ב ע"ג,  14)

יב' יט ע"א לוי בר יב' א,  א (ב ע"ג,  17)

מ' יב' א,  א חמש עשרה יב' א,  א (ב ע"ג,  18)

מ' יב' יא,  א דרבי יודה יב' א,  א (ב ע"ג,  22)

מ' יב' ג שש עריות יב' א,  א (ב ע"ג,  23)

יב' ג ע"א ת' יב' א,  ז (19:2) אם יכולות יב' א,  א (ב ע"ג,  25)

מ' יב' ב,  ג אחותה יב' א,  א (ב ע"ג,  27)

יב' ז ע"א הוא אינו יב' א,  א (ב ע"ג,  34)

תר' מ ע"ד דעון דעון יב' א,  א (ב ע"ג,  38)

יב' ז ע"א הכל מודין יב' א,  א (ב ע"ג,  41)

יב' ב ע"ג;  יב' ו ע"א שמעו' בר יב' א,  א (ב ע"ג,  42)

הש' מ' יב' ד,  ח מה בין יב' א,  א (ב ע"ג,  43)

סוטה יח ע"ב;  קד' סד
ע"א

אמר רבי יב' א,  א (ב ע"ג,  53)

דברים כה,  ה לא תהיה יב' א,  א (ב ע"ג,  54)

מ' קד' ג,  ה או לאחר יב' א,  א (ב ע"ג,  56)

ישעיה מו,  ו הזלים זהב יב' א,  א (ב ע"ג,  57)

משלי ג,  כא בני אל יב' א,  א (ב ע"ג,  57)

משלי כז,  יא חכם בני יב' א,  א (ב ע"ג,  57)

משלי ט,  ט תן לחכם יב' א,  א (ב ע"ג,  57)

משלי א,  ה ישמע חכם יב' א,  א (ב ע"ג,  58)

ת' יב' ה,  ז (42:16) מת הראשון יב' א,  א (ב ע"ג,  63)

יב' ב ע"ב נאמר כאן יב' א,  א (ב ע"ד,  5)

דברים כה,  ה אחוה יב' א,  א (ב ע"ד,  5)

בראשית מב,  יג שני' עשר יב' א,  א (ב ע"ד,  5)

דברים כה,  ה ישיבה יב' א,  א (ב ע"ד,  7)

דברים יז,  יד וירשתה וישבת יב' א,  א (ב ע"ד,  8)

דברים כה,  ה ישבו יב' א,  א (ב ע"ד,  10)

יב' ב ע"ב;  יב' ג ע"ג ס"ד רפח (305) דברים כה,  ה יחדיו יב' א,  א (ב ע"ד,  11)

יב' ב ע"ג ס"ד רפט (307) דברים כה,  ו אשר תלד יב' א,  א (ב ע"ד,  15)

מ' יב' א,  א וכולן יב' א,  א (ב ע"ד,  17)

יב' ה ע"א;  יב' יא ע"ב דרבי מאיר יב' א,  א (ב ע"ד,  19)

יב' יב ע"א אמ' רבי יב' א,  א (ב ע"ד,  20)

יב' יג ע"ב רבי יוחנן יב' א,  ב (ב ע"ד,  22)
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מ' יב' יג,  א דבית שמאי יב' א,  ב (ב ע"ד,  25)

מ' יב' א,  א וכולן אם יב' א,  ב (ב ע"ד,  30)

ת' יב' א,  א (2:1) אם מיאינו יב' א,  ב (ב ע"ד,  32)

יב' ג ע"א כן מתניתא יב' א,  ב (ב ע"ד,  34)

הש' שבת ב ע"ד;  פס'
לב ע"ב

במחזירה תנינה יב' א,  ב (ב ע"ד,  37)

קד' מד ע"ב ובתו ממאנת יב' א,  ב (ב ע"ד,  43)

דברים כב,  טז את בתי יב' א,  ב (ב ע"ד,  44)

הש' מ' יב' יג,  ו בקטנה שהשיאה יב' א,  ב (ב ע"ד,  45)

נדה מז ע"א;  נב ע"א ת' נדה ו,  ה (24:647) עד אימתי יב' א,  ב (ב ע"ד,  49)

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

פס' לה ע"ג;  סוטה יז
ע"ד

לא כן יב' א,  ב (ב ע"ד,  63)

יב' ב ע"ד מני מתנית' יב' א,  ד (ג ע"א,  14)

יב' ב ע"ג ת' יב' א,  ז (19:2) וכולן אם יב' א,  ה (ג ע"א,  18)

מ' יב' א,  ג מפני שהן יב' א,  ה (ג ע"א,  20)

דברים כה,  ה לא תהיה יב' א,  ו (ג ע"א,  28)

קד' עה ע"ב כאילין כותייא יב' א,  ו (ג ע"א,  29)

דברים כה,  ה ובן אין יב' א,  ו (ג ע"א,  31)

יב' יג ע"ב ב"ר 518;  ב"ר סח,  ח
(777);  ב"ר פו,  ב

(1053);  מת"ה ט,  טו
(90)

דתני בשם יב' א,  ו (ג ע"א,  34)

בראשית לג,  יד,  ועוד שעירה יב' א,  ו (ג ע"א,  35)

בראשית לג,  יז,  ועוד סוכותה יב' א,  ו (ג ע"א,  35)

תהלים ט,  יח ישובו רשעים יב' א,  ו (ג ע"א,  36)

ת' יב' א,  ט (22:2) אמר רבי יב' א,  ו (ג ע"א,  37)

יב' ד ע"ג בואו ונתקן יב' א,  ו (ג ע"א,  39)

ת' יב' א,  י (26:3) אמר רבן יב' א,  ו (ג ע"א,  40)

יב' יד ע"א ת' יב' א,  י (31:3) אמר רבי יב' א,  ו (ג ע"א,  41)

ת' יב' א,  י (31:3) אמר רבי יב' א,  ו (ג ע"א,  43)

ת' יב' א,  י (27:3) שאלו את יב' א,  ו (ג ע"א,  44)

יב' טז ע"א מעשה שנכנסו יב' א,  ו (ג ע"א,  49)

מ' ידים ד,  ג ועל עמון יב' א,  ו (ג ע"א,  58)

הש' יב' ג ע"ב ועל גירי יב' א,  ו (ג ע"א,  59)

ישעיה כח,  ט את מי יב' א,  ו (ג ע"א,  61)

תהלים לד,  יא כפירים רשו יב' א,  ו (ג ע"א,  62)
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תהלים לז,  כה נער הייתי יב' א,  ו (ג ע"א,  64)

יב' כז ע"ב בר' ז ע"ד דור עשירי יב' א,  ו (ג ע"א,  64)

קד' סה ע"א;  הש' יב'
ג ע"א

רב נחמן יב' א,  ו (ג ע"ב,  2)

יב' טז ע"ב;  ב"ק לח
ע"ב;  נדה נו ע"ב

מ' נדה ז,  ג כל הכתמין יב' א,  ו (ג ע"ב,  4)

ב"ר 145 רבי יוסי יב' א,  ו (ג ע"ב,  7)

ב"ר 350 רבי יהודה יב' א,  ו (ג ע"ב,  8)

קד' סה ע"ד תמן קריין יב' א,  ו (ג ע"ב,  10)

יב' יד ע"א קד' נח ע"ד ת' א,  י (34:3) אע"פ שנחלקו יב' א,  ו (ג ע"ב,  12)

מ' יב' א,  א;  מ' עד' ד,
ח

בצרות יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' יב' ג,  א;  מ' עד' ה,
ה

ובאחיות יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' גט' ח,  ד;  מ' עד' ד,
ז

ובגט ישן יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' יב' ג,  ה;  מ' עד' ד,  ט ובספק אשת יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' קד' א,  א;  מ' עד' ד,
ז

ובמקדש בשוה יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' גט' ח,  ט;  מ' עד' ד,
ז

והמגרש את יב' א,  ו (ג ע"ב,  13)

מ' קד' א,  א;  מ' עד' ד,
ז

והאשה מתקדשת יב' א,  ו (ג ע"ב,  14)

מ' מק' ד,  ה שלחו להן יב' א,  ו (ג ע"ב,  22)

ער' ו ע"ב ת' יב' א,  יב (41:4) כל הרוצה יב' א,  ו (ג ע"ב,  29)

קהלת ב,  יד והכסיל בחושך יב' א,  ו (ג ע"ב,  30)

יב' יז ע"ב יב' ב ע"ב;  יב' ע"ד ס"ד רפח (305) דברים כה,  ה יחדיו יב' ב,  א (ג ע"ג,  14)

יב' ו ע"ג;  קד' נח ע"ד דברים כה,  ה יבמה יבא יב' ב,  א (ג ע"ג,  22)

דברים כה,  ה ולקחה לו יב' ב,  א (ג ע"ג,  23)

דברים כה,  ה ויבמה יב' ב,  א (ג ע"ג,  24)

ס"ד רפח (307) הביאה גומרת יב' ב,  א (ג ע"ג,  25)

יב' ג ע"ג (ב,  ב,  40);
יב' ד ע"ד

רבי שמעון יב' ב,  א (ג ע"ג,  26)

דברים כה,  ה יבמה יבא יב' ב,  א (ג ע"ג,  27)

יב' ד ע"ד;  ה ע"ד;  ו
ע"ג;  ז ע"ג

רבי לעזר יב' ב,  א (ג ע"ג,  29)

דברים כה,  ה ולקחה לו יב' ב,  א (ג ע"ג,  30)

ת' יב' ב,  א (12:5) אי זו יב' ב,  א (ג ע"ג,  31)

יב' יז ע"ב יב' ה ע"ד;  סוטה יח
ע"ב

דמר רבי יב' ב,  א (ג ע"ג,  38)
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יב' ג ע"ג (ב,  א,  26);
יב' ד ע"ד;  יב' ה ע"ד

רבי שמעון יב' ב,  ב (ג ע"ג,  40)

ת' יב' ב,  א (7:5) רבי שמעון יב' ב,  ב (ג ע"ג,  53)

יב' ד ע"ד רבי זעור' יב' ב,  ב (ג ע"ג,  63)

הש' יב' ו ע"ג כמה דרבנן יב' ב,  ב (ג ע"ד,  3)

יב' יג ע"ד צד שקונה יב' ב,  ב (ג ע"ד,  4)

ת' ג,  א (5:8) בתו מאנוסתו יב' ב,  ג (ג ע"ד,  9)

ת' ו,  ה (26:19) איסור מצוה יב' ב,  ג (ג ע"ד,  12)

ער' כ ע"ב דבכל אתר יב' ב,  ג (ג ע"ד,  14)

ת' ו,  ה (26:19) איסור מצוה יב' ב,  ג (ג ע"ד,  15)

יב' כ ע"א איסור מצוה יב' ב,  ד (ג ע"ד,  16)

ויקרא כא,  ח וקדשתו יב' ב,  ד (ג ע"ד,  18)

ו"ר תקנט אמר רבי יב' ב,  ד (ג ע"ד,  20)

בר' י ע"ב סנ' כט ע"ב שונמית יב' ב,  ד (ג ע"ד,  22)

מל"ב ד,  ט הנה נא יב' ב,  ד (ג ע"ד,  22)

בר' י ע"ב מל"ב ד,  כז ויגש גיחזי יב' ב,  ד (ג ע"ד,  25)

יב' כא ע"א ויקרא יח,  כז האל יב' ב,  ד (ג ע"ד,  27)

ת' יב' ג,  א (1:8) ואילו הן יב' ב,  ד (ג ע"ד,  27)

סנ' עה ע"א יב' יא ע"ד;  סנ' כו ע"ד רבי חונה יב' ב,  ד (ג ע"ד,  42)

ויקרא יח,  יז ערו' אשה יב' ב,  ד (ג ע"ד,  43)

הש' ויקרא כ,  יד זימה יב' ב,  ד (ג ע"ד,  44)

יב' כא ע"א אשת חמיו יב' ב,  ד (ג ע"ד,  53)

שמ"ב יב,  ח ואתנה לך יב' ב,  ד (ג ע"ד,  54)

סוטה מג ע"ב שני חורגים יב' ב,  ד (ג ע"ד,  55)

מ' כר' ג,  ה רבי יוסי יב' ב,  ד (ג ע"ד,  57)

מ' בכ' ח,  א בן גוי יב' ב,  ד (ג ע"ד,  64)

יב' סב ע"א גוי שבא יב' ב,  ו (ד ע"א,  1)

מל"ב כ,  יב בעת ההיא יב' ב,  ו (ד ע"א,  3)

סנ' צו ע"א שכיבד זקינו יב' ב,  ו (ד ע"א,  4)

מל"א טו,  יח וישלח המלך יב' ב,  ו (ד ע"א,  4)

מדר"י 19:226 קוצץ בן יב' ב,  ו (ד ע"א,  5)

אסתר ט,  כד כי המן יב' ב,  ו (ד ע"א,  6)

שמ"ב ט,  י ולציבא יב' ב,  ו (ד ע"א,  8)

יב' כג ע"א;  קד' סח
ע"ב

קד' סד ע"ד שפחה יב' ב,  ו (ד ע"א,  9)

August 29, 2008 עמוד 5 מתוך 31



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
שמות כא,  ד האשה וילדיה יב' ב,  ו (ד ע"א,  9)

יב' כג ע"א;  קד' סח
ע"ב

נכרית יב' ב,  ו (ד ע"א,  10)

דברים ז,  ג לא תתחתן יב' ב,  ו (ד ע"א,  10)

דברים ז,  ו כי יסיר יב' ב,  ו (ד ע"א,  10)

ב"ר 51;  פס"ר יד (סא
ע"ב);  ק"ר ז,  כג (כא

ע"ב);  במ"ר יט,  ג (עט
ע"א);  תנ"ו חקת ו

(563);  תנ"ב חקת טו
(113);  הש' פד"כ 64

יעקב איש יב' ב,  ו (ד ע"א,  12)

במדבר א,  יח ויתילדו על יב' ב,  ו (ד ע"א,  13)

עזרא י,  ג ועתה נכרות יב' ב,  ו (ד ע"א,  15)

עזרא י,  ג וכתורה יעשה יב' ב,  ו (ד ע"א,  16)

דברים ז,  ג לא תתחתן יב' ב,  ו (ד ע"א,  17)

דברים ז,  ו כי יסיר יב' ב,  ו (ד ע"א,  17)

יב' יב ע"א בכל אתר יב' ב,  ז (ד ע"א,  21)

מ' יב' ה,  א אין חליצה יב' ב,  ז (ד ע"א,  21)

ס"ד רפט (12:307) מצוה בגדול יב' ב,  י (ד ע"א,  36)

דברים כה,  ו והיה הבכור יב' ב,  י (ד ע"א,  37)

יב' ה ע"א (ג,  ח,  15) אפילו היו יב' ב,  י (ד ע"א,  38)

מ' יב' ב,  ח והוציאוה יב' ב,  י (ד ע"א,  44)

קד' סג ע"ב קד' סד ע"ב מהו נאמן יב' ב,  יא (ד ע"א,  48)

מ' יב' ב,  ט המביא גט יב' ב,  יא (ד ע"א,  53)

מ' קד' ג,  ז זה אומר יב' ב,  יא (ד ע"א,  56)

ת' קד' ד,  י (30:291) אם אמר יב' ב,  יא (ד ע"א,  60)

יב' כה ע"ב ת' ד,  ה (24:11) אמרו לפני יב' ב,  יא (ד ע"א,  64)

ב"מ ט ע"א תמן תנינן יב' ב,  יב (ד ע"ב,  6)

מ' ב"מ ג,  ו המפקיד יב' ב,  יב (ד ע"ב,  6)

ב"מ לח ע"ב אמר רב יב' ב,  יב (ד ע"ב,  8)

מ' ב"מ ב,  ז מחלוקת יב' ב,  יב (ד ע"ב,  10)

מ' יב' ב,  י מיאנה או יב' ב,  יב (ד ע"ב,  11)

מ' יב' ד,  ט שומרת יבם יב' ג,  א (ד ע"ג,  12)

יב' ו ע"א לא אמר יב' ג,  א (ד ע"ג,  14)

יב' ד ע"ד ודרבי לעזר יב' ג,  א (ד ע"ג,  17)

יב' כז ע"ב איני יודע יב' ג,  א (ד ע"ג,  19)

יב' ו ע"א רבי הילא יב' ג,  א (ד ע"ג,  30)
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הש' מ' יב' ד,  ז נתנו לה יב' ג,  א (ד ע"ג,  31)

יב' ג ע"א ת' א,  ט (25:2) דרבי יוחנן יב' ג,  א (ד ע"ג,  35)

מ' יב' א,  ד דב"ש מתירין יב' ג,  א (ד ע"ג,  37)

מ' יב' ג,  א רבי לעזר יב' ג,  א (ד ע"ג,  38)

ת' יב' ה,  א (3:13) אבא שאול יב' ג,  א (ד ע"ג,  41)

ת' יב' ה,  א (4:13) רבי שמעון יב' ג,  א (ד ע"ג,  43)

ת' יב' ה,  ד (13:14);
הש' מ' יב' ג,  ד

דרבי שמעון יב' ג,  א (ד ע"ג,  47)

ת' ו,  ג (9:17) הכונס את יב' ג,  א (ד ע"ג,  52)

יב' ה ע"ג כמה דתימר יב' ג,  א (ד ע"ג,  52)

יב' ד ע"ד היה לשנייה יב' ג,  א (ד ע"ג,  54)

יב' ב ע"ג;  יב' ו ע"א שמעון בר בא יב' ג,  א (ד ע"ג,  63)

מ' יב' ד,  ז החולץ ליבמתו יב' ג,  א (ד ע"ד,  3)

מ' יב' ד,  ח החולץ ליבמתו יב' ג,  א (ד ע"ד,  5)

יב' ד ע"ג;  יב' ה ע"א
(14)

דרבי לעזר יב' ג,  א (ד ע"ד,  8)

מ' יב' ג,  ה לשה אחין יב' ג,  א (ד ע"ד,  9)

מ' יב' ד,  ט שומרת יבם יב' ג,  א (ד ע"ד,  15)

מ' יב' ו,  ד כהן גדול יב' ג,  א (ד ע"ד,  21)

יב' ז ע"ג הדא מסייעא יב' ג,  א (ד ע"ד,  21)

מ' יב' ג,  ד שלש' אחין יב' ג,  א (ד ע"ד,  23)

הש' כלאים לב ע"א אילין תרין יב' ג,  א (ד ע"ד,  25)

יב' יח ע"ב כך פירשו יב' ג,  ד (ד ע"ד,  33)

ת' יב' ה,  ד (14:14) רבי שמעון יב' ג,  ד (ד ע"ד,  34)

הש' מע' מח ע"ג אמר רבי יב' ג,  ד (ד ע"ד,  34)

יב' ד ע"ד (ג,  ה,  62) תמן אמרין יב' ג,  ד (ד ע"ד,  38)

יב' ד ע"ג היה לראשונה יב' ג,  ד (ד ע"ד,  43)

מ' יב' ג,  ט תמן הוא יב' ג,  ד (ד ע"ד,  48)

יב' ג ע"ג ההיא דרבי יב' ג,  ד (ד ע"ד,  52)

יב' ג ע"ג;  ה ע"ד;  ו
ע"ג;  ז ע"ג

דרבי לעזר יב' ג,  ה (ד ע"ד,  55)

יב' ג ע"ג דרבי שמעון יב' ג,  ה (ד ע"ד,  59)

יב' ד ע"ד (ג,  ד,  38) דרבנין דתמן יב' ג,  ה (ד ע"ד,  62)

יב' ו ע"א רבי יודן יב' ג,  ה (ד ע"ד,  64)

נד' מב ע"א;  קד' סג
ע"ג

דאמר רבי יב' ג,  ה (ה ע"א,  3)
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יב' ה ע"א (ג,  יא,  44) אמר רבי יב' ג,  ח (ה ע"א,  10)

מ' יב' א,  א שאם מתו יב' ג,  ח (ה ע"א,  13)

יב' ד ע"ד (ג,  א,  8) רבי לעזר יב' ג,  ח (ה ע"א,  14)

יב' ד ע"א (ב,  י,  38) אילו מי יב' ג,  ח (ה ע"א,  15)

יב' ל ע"ב גט' נ ע"ב לית כאן יב' ג,  ט (ה ע"א,  18)

מ' יב' ג,  ח כיצד ספק יב' ג,  ט (ה ע"א,  18)

יב' יא ע"ב אילו שומרת יב' ג,  י (ה ע"א,  32)

קד' סג ע"ד תני רבי יב' ג,  י (ה ע"א,  33)

יב' ב ע"ד דאמר רבי יב' ג,  י (ה ע"א,  36)

מ' יב' י,  ט בן תשע יב' ג,  י (ה ע"א,  38)

ת' יב' ה,  ז (42:16) והוא שייבם יב' ג,  י (ה ע"א,  42)

יב' ה ע"א (ג,  ח,  10) אמר רבי יב' ג,  יא (ה ע"א,  44)

ת' יב' ה,  ח (45:16) אם בא יב' ג,  יב (ה ע"א,  46)

ת' יב' ה,  ט (51:16) פעמים שש יב' ג,  יב (ה ע"א,  48)

ת' יב' ה,  ט (51:16) אם היו יב' ג,  יב (ה ע"א,  49)

יב' ו ע"א;  ח ע"ב;  יא
ע"א

רבי בא יב' ג,  יב (ה ע"א,  54)

יב' לה ע"א אנוסה אינה יב' ג,  יב (ה ע"א,  55)

מ' יב' ג,  י מפרישין יב' ג,  יב (ה ע"א,  56)

מ' יב' ד,  י היבמה לא יב' ד,  א (ה ע"ב,  56)

יב' טו ע"ג ותחלוץ מיד יב' ד,  א (ה ע"ב,  58)

יב' לו ע"ב;  מא ע"ב שלא תהא יב' ד,  א (ה ע"ב,  60)

ת' יב' ו,  ז (50:20) דברים כה,  ז מאן יבמי יב' ד,  א (ה ע"ב,  61)

מ' יב' יב,  ד קטנה שחלצה יב' ד,  א (ה ע"ג,  3)

יב' יב ע"ד;  יב' יד ע"א;
סוטה יט ע"ג

רבי מנא יב' ד,  א (ה ע"ג,  4)

ת' יב' ו,  ט (54:21) דרבי מאיר יב' ד,  א (ה ע"ג,  5)

יב' כד ע"א דברים כה,  ו ולא ימחה יב' ד,  א (ה ע"ג,  8)

דברים כה,  ז להקים לאחיו יב' ד,  א (ה ע"ג,  9)

דברים כה,  ו ולא ימחה יב' ד,  א (ה ע"ג,  11)

ת' יב' ו,  ג (9:17) הכונס את יב' ד,  א (ה ע"ג,  12)

יב' ד ע"ג כמה דאת יב' ד,  א (ה ע"ג,  13)

הש' יב' ה ע"ד חליצה פטור יב' ד,  א (ה ע"ג,  14)

ב"ב טז ע"ד שמואל אמר יב' ד,  א (ה ע"ג,  15)

ב"ב קמב ע"א אין זכין יב' ד,  א (ה ע"ג,  16)
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מ' יב' ד,  א החולץ ליבמתו יב' ד,  א (ה ע"ג,  17)

מ' ב"ב ט,  ב האומר אם יב' ד,  א (ה ע"ג,  19)

ת' כת' ד,  טז (52:69) גר שמת יב' ד,  א (ה ע"ג,  23)

ת' כת' ד,  טז (54:70) החזירו הכל יב' ד,  א (ה ע"ג,  25)

תר' מח ע"א אמר רבי יב' ד,  א (ה ע"ג,  29)

מ' ב"ב ט,  ב אם זכר יב' ד,  א (ה ע"ג,  30)

נדה מד ע"א אמר רבי יב' ד,  א (ה ע"ג,  31)

מ' יב' ד,  ב הכונס את יב' ד,  א (ה ע"ג,  35)

ביכ' סה ע"ב רב אמר יב' ד,  א (ה ע"ג,  37)

ת' ביכ' ב,  א (1:289) כרבי לעזר יב' ד,  א (ה ע"ג,  44)

מ' כר' ה,  ד חתיכה של יב' ד,  א (ה ע"ג,  45)

מ' יב' ד,  ב ספק בן יב' ד,  א (ה ע"ג,  50)

הש' מ' יב' ד,  י היבמה לא יב' ד,  א (ה ע"ג,  57)

נדה נא ע"א שהאשה מעוברת יב' ד,  א (ה ע"ג,  61)

נדה כז ע"א שהאש' אינה יב' ד,  א (ה ע"ג,  62)

סוטה מב ע"ב מד"ש כ (107);  ר"ר
ב,  יד

שמ"א יז,  כג ויצא איש יב' ד,  א (ה ע"ג,  63)

ב"ר 127;  ב"ר כ,  ו
(189);  במ"ר ד,  ג (יא
ע"א);  תנ"ו במדבר יח
(492);  תנ"ב במדבר

כא (18)

רבי זעירא יב' ד,  א (ה ע"ד,  2)

בראשית ב,  ז וייצר יב' ד,  א (ה ע"ד,  2)

יב' לז ע"ב בא הספק יב' ד,  א (ה ע"ד,  6)

יב' ט ע"ב;  קד' סה ע"ד ת' יב' ו,  ב (7:17) הראשון ראוי יב' ד,  א (ה ע"ד,  15)

מ' קד' ד,  א עשרה יוחסין יב' ד,  א (ה ע"ד,  17)

יב' לח ע"א כת' לב ע"ב הכא את יב' ד,  ג (ה ע"ד,  20)

יב' פ ע"ב ירשו היורשין יב' ד,  ג (ה ע"ד,  29)

כת' לב ע"ב ת' כת' ט,  א (3:86) כיצד הוא יב' ד,  ד (ה ע"ד,  34)

מ' כת' ט,  ט שהמגרש את יב' ד,  ד (ה ע"ד,  38)

הש' יב' ה ע"ג חליצה פטור יב' ד,  ז (ה ע"ד,  46)

מ' יב' ד,  ז הרי הוא יב' ד,  ז (ה ע"ד,  48)

יב' ג ע"ג רבי שמעון יב' ד,  ז (ה ע"ד,  50)

יב' ג ע"ג;  ד ע"ד;  ו
ע"ג;  ז ע"ג

דרבי לעזר יב' ד,  ז (ה ע"ד,  50)

הש' מ' יב' ה,  ד שאינו יכול יב' ד,  ז (ה ע"ד,  52)

דברים כה,  ו והיה הבכור יב' ד,  ז (ה ע"ד,  54)
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בב' יב' לז ע"א אין ממזר יב' ד,  ב (ה ע"ד,  16)

הש' מ' כת' א,  ט על דעתיה יב' ד,  ב (ה ע"ד,  18)

הש' שבת ה ע"ד זימנין סגין יב' ד,  ז (ה ע"ד,  60)

יב' ג ע"ג;  יב' ו ע"ג דמר רבי יב' ד,  ח (ה ע"ד,  63)

מ' יב' ד,  ז ובאחותה יב' ד,  ח (ו ע"א,  1)

מ' יב' ד,  ז בבנו ובבן יב' ד,  ח (ו ע"א,  4)

יב' ב ע"ג;  יב' ד ע"ג שמעון בר יב' ד,  ט (ו ע"א,  8)

יב' ד ע"ג לא אמרו יב' ד,  י (ו ע"א,  12)

נדה ח ע"ב נדה מט ע"א;  ב"ר
1043;  תנ"ב וישב יז

(187)

עד כמה יב' ד,  יא (ו ע"א,  16)

בראשית לח,  כד ויהי כמשלש יב' ד,  יא (ו ע"א,  18)

ישעיה כו,  יח הרינו חלנו יב' ד,  יא (ו ע"א,  18)

ישעיה לג,  יא תהרו חשש יב' ד,  יא (ו ע"א,  19)

ב"ר 4:188 הן עיבוריהן יב' ד,  יא (ו ע"א,  21)

יב' ו ע"א (40) שנייא היא יב' ד,  יא (ו ע"א 26)

מ' נדה ד,  ה וכמה היא יב' ד,  יא (ו ע"א,  27)

נדה לח ע"א ב"ר 189 לעולם אין יב' ד,  יא (ו ע"א,  37)

יב' ו ע"א (26) שנייא היא יב' ד,  יא (ו ע"א,  40)

ב"ר 188;  נדה מט ע"א ר' אבא יב' ד,  יא (ו ע"א,  41)

איוב לט,  אב הידעת עת יב' ד,  יא (ו ע"א,  48)

יב' ח ע"ב רבי בא יב' ד,  יא (ו ע"א,  54)

נדה מב ע"א נדה מט ע"ב;  פד"כ
216

ת' יב' ו,  ו (37:19) תני הגיורת יב' ד,  יא (ו ע"א,  56)

ת' נדה א,  ג (27:644) ובדמים יב' ד,  יא (ו ע"א,  57)

הש' ת' טב"י ב,  יב
(4:686)

מעיגול של יב' ד,  יא (ו ע"א,  63)

תע' סו ע"א;  מג' ע ע"ד שמעון בר יב' ד,  יא (ו ע"ב,  1)

ער' צו ע"ב;  גט' ד
ע"ב;  סנ' פו ע"א

כל סתם יב' ד,  יא (ו ע"ב,  15)

ת' יב' ו,  ז (40:20) החולצת מונה יב' ד,  יא (ו ע"ב,  20)

גט' יח ע"א היוצאה בגט יב' ד,  יא (ו ע"ב,  21)

מ"ק כג ע"א וכמה הוא יב' ד,  יא (ו ע"ב,  29)

שמ' ז,  טו (76:144) אבל באנשים יב' ד,  יא (ו ע"ב,  30)

בר' סג ע"ב שמ"א ו,  יא וישב ארון יב' ד,  יב (ו ע"ב,  42)

שהש"ר ב,  ה,  ג (טו
ע"ד,  23);  במ"ר ד,  כ

(יד ע"ג)

במה בירכו יב' ד,  יב (ו ע"ב,  43)
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דה"א כו,  ח כל אלה יב' ד,  יב (ו ע"ב,  43)

הש' בר' שם שהש"ר ב,  ה (טו
ע"ד);  במ"ר ד,  כ (יד

ע"ג,  21)

דהוות כל חדא יב' ד,  יב (ו ע"ב,  44)

דה"א כו,  ח ששי' ושני' יב' ד,  יב (ו ע"ב,  47)

יב' מד ע"א א"ר בא יב' ד,  יב (ו ע"ב,  47)

דברים כה,  י ונקר' שמו יב' ד,  יב (ו ע"ב,  47)

יב' ד ע"ג חליצ' פוט' יב' ד,  יב (ו ע"ב,  48)

ת' כת' ה,  א (10:71) רבי טרפון יב' ד,  יב (ו ע"ב,  49)

יב' יא ע"ב דברים כד,  ד כי תועבה יב' ד,  יג (ו ע"ב,  56)

דברים כג,  א לא יקח יב' ד,  טו (ו ע"ב,  59)

יב' מט ע"א;  כת' כט
ע"א

ת' יב' ו,  ט (62:21) רבי עקיבה יב' ד,  טו (ו ע"ב,  59)

יב' מט ע"א;  כת' כט
ע"א

ת' יב' ו,  ט (62:21) שמעון התימני יב' ד,  טו (ו ע"ב,  62)

קד' סד ע"ג אף על יב' ד,  טו (ו ע"ג,  2)

הש' ויקרא יח,  כט מקום שנכללו יב' ד,  טו (ו ע"ג,  10)

הור' מו ע"ג במדבר טו,  כב מצוות ה' יב' ד,  טו (ו ע"ג,  12)

במדבר טו,  כד מעיני (1) יב' ד,  טו (ו ע"ג,  13)

ויקרא ד,  יג מעיני (2) יב' ד,  טו (ו ע"ג,  13)

יב' ג ע"ג אמר רבי יב' ד,  טז (ו ע"ג,  23)

יב' ג ע"ג דברים כה,  ה יבמה יבוא יב' ה,  א (ו ע"ג,  54)

דברים כה,  ה יבמה יבוא יב' ה,  א (ו ע"ג,  59)

יב' ג ע"ג;  ד ע"ד;  ה
ע"ד;  ז ע"ג

רבי לעזר יב' ה,  א (ו ע"ג,  61)

דברים כה,  ה ולקחה לו יב' ה,  א (ו ע"ג,  62)

הש' יב' ד ע"ד כמה דרבנן יב' ה,  א (ו ע"ג,  64)

ת' יב' ז,  ג (7:22) מה אם יב' ה,  א (ו ע"ד,  1)

דברים כה,  ט וחלצה יב' ה,  א (ו ע"ד,  3)

דברים כה,  ה ולא תהיה יב' ה,  א (ו ע"ד,  4)

יב' נב ע"ב אצלו אני יב' ה,  א (ו ע"ד,  7)

דברים כד,  ד אשר שילח יב' ה,  א (ו ע"ד,  7)

קד' יד ע"א ותתיר חליצה יב' ה,  א (ו ע"ד,  8)

דברים כד,  א וכתב לה יב' ה,  א (ו ע"ד,  10)

דברים כה,  ה לא תהיה יב' ה,  א (ו ע"ד,  11)

מ' יב' ה,  ו הבעילה בזמן יב' ה,  א (ו ע"ד,  13)

יב' כז ע"ב;  נא ע"א ת' יב' ז,  ג (8:22) מודה רבן יב' ה,  א (ו ע"ד,  19)
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יב' ד ע"ד רבי יודן יב' ה,  א (ו ע"ד,  47)

יב' ב ע"ג הוא אינו יב' ה,  ד (ז ע"א,  4)

יב' ב ע"ג הכל מודין יב' ה,  ד (ז ע"א,  6)

מ' יב' ה,  ג אין לאחר יב' ה,  ד (ז ע"א,  11)

מ' יב' ה,  ג אח' יבמה יב' ה,  ד (ז ע"א,  12)

יב' יט ע"ב;  קד' מד
ע"א

המאמר קונה יב' ה,  ד (ז ע"א,  14)

ת' יב' ב,  א (15:5) וחכמים אומרים יב' ה,  ד (ז ע"א,  15)

יב' יא ע"ב שמואל אמר יב' ה,  ה (ז ע"א,  25)

יב' צו ע"ב ת' יב' יא,  י (59:38) עשו ביאת יב' ה,  ה (ז ע"א,  25)

יב' יא ע"ב ודכוותה נעשית יב' ה,  ה (ז ע"א,  26)

יב' קיא ע"א תמן אמרין יב' ה,  ז (ז ע"א,  32)

יב' נא ע"ב רבי נחמיה יב' ה,  ז (ז ע"א,  35)

ת' יב' ז,  ב (14:23) שלש יבמו' יב' ה,  ז (ז ע"א,  36)

ת' יב' יא,  יא (75:39) אחד החרש יב' ו,  א (ז ע"ב,  14)

דברים כה,  ה יבמה יבוא יב' ו,  א (ז ע"ב,  15)

סוטה טז ע"ג ויקרא יט,  כ שכבת זרע יב' ו,  א (ז ע"ב,  23)

יב' ז ע"ב (ו,  ב,  57) ואמר רבי יב' ו,  א (ז ע"ב,  24)

ויקרא כא,  טו ולא יחלל יב' ו,  א (ז ע"ב,  26)

מ' נדה ה,  א כל הנשים יב' ו,  א (ז ע"ב,  26)

מ' יב' ד,  ד כנסה הרי יב' ו,  א (ז ע"ב,  36)

כת' כח ע"ד רבי בא יב' ו,  א (ז ע"ב,  37)

ת' יב' י,  א (6:30) בת ישראל יב' ו,  א (ז ע"ב,  40)

יב' יד ע"ג ת' יב' י,  א (3:30) בת ישראל יב' ו,  א (ז ע"ב,  42)

ויקרא כא,  יד אלמנה יב' ו,  ב (ז ע"ב,  46)

ויקרא כא,  טו לא יחלל יב' ו,  ב (ז ע"ב,  47)

ויקרא כא,  יד לקיחה יב' ו,  ב (ז ע"ב,  49)

ויקרא יח,  יח לקיחה יב' ו,  ב (ז ע"ב,  50)

הש' ויקרא כ,  יט המערה כגומר יב' ו,  ב (ז ע"ב,  51)

ויקרא כא,  יד לקיחה (1) יב' ו,  ב (ז ע"ב,  55)

דברים כה,  ה לקיחה (2) יב' ו,  ב (ז ע"ב,  55)

יב' ז ע"ב (ו,  א,  24) דא"ר בא יב' ו,  ב (ז ע"ב,  57)

הש' ויקרא כב,  יב הוייה יב' ו,  ג (ז ע"ב,  59)

דברים כב,  כג כי יהיה יב' ו,  ג (ז ע"ב,  60)
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ויקרא כב,  יב ובת כהן יב' ו,  ג (ז ע"ב,  61)

ויקרא כב,  יב ובת כהן יב' ו,  ג (ז ע"ב,  64)

ספ' צז ע"ב ויקרא כב,  יב לאיש יב' ו,  ג (ז ע"ג,  1)

מ' יב' ח,  א אם לא יב' ו,  ג (ז ע"ג,  9)

ת' יב' י,  ב (13:31) לא נבעלו יב' ו,  ג (ז ע"ג,  13)

ויקרא כא,  יד אלמנה לא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  14)

ויקרא כא,  יד גרושה לא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  15)

שמ' ד,  ה (15:117) אחות מוכת יב' ו,  ד (ז ע"ג,  20)

ס"ד רמד (13:274) נערה לא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  22)

ס"ד רמד (2:274) בתולה לא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  23)

ספ' צד ע"א ויקרא כא,  ג ולאחותו הבתולה יב' ו,  ד (ז ע"ג,  24)

ויקרא כא,  ג אשר לא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  25)

ויקרא כא,  ג הקרובה יב' ו,  ד (ז ע"ג,  26)

ויקרא כא,  ג אליו יב' ו,  ד (ז ע"ג,  26)

ב"ב טז ע"ב תמן אינון יב' ו,  ד (ז ע"ג,  27)

ספ' צג ע"ג ויקרא כא,  ב קרוב יב' ו,  ד (ז ע"ג,  28)

ויקרא כא,  ב אליו יב' ו,  ד (ז ע"ג,  28)

ת' יב' ח,  ג (9:24) אנוסתו ומפותתו יב' ו,  ד (ז ע"ג,  30)

מ' גט' ט,  ט יצא שמה יב' ו,  ד (ז ע"ג,  35)

יב' ג ע"ג דרבי לעזר יב' ו,  ד (ז ע"ג,  37)

יב' ד ע"ד הדא מסייעא יב' ו,  ד (ז ע"ג,  38)

מ' יב' ז,  ה אין זונה יב' ו,  ה (ז ע"ג,  41)

ב"ר 271 אמר רבי יב' ו,  ה (ז ע"ג,  42)

איוב כד,  יא בין שורותם יב' ו,  ה (ז ע"ג,  43)

איוב כד,  יח ולא יפנה יב' ו,  ה (ז ע"ג,  43)

הושע ד,  י אכלו ולא יב' ו,  ה (ז ע"ג,  44)

ב"ר 223 כתיב יב' ו,  ה (ז ע"ג,  45)

בראשית ד,  יט ויקח לו יב' ו,  ה (ז ע"ג,  45)

יב' ח ע"ב;  יב' יג ע"ב ת' קד' א,  ד
(10:277);  ספ' צד ע"ב

רבי לעזר יב' ו,  ה (ז ע"ג,  47)

ת' יב' ח,  ד (12:24) בית שמאי יב' ו,  ו (ז ע"ג,  50)

שמות יח,  גד גרשום ואליעזר יב' ו,  ו (ז ע"ג,  51)

בראשית ב,  ב זכר ונקבה יב' ו,  ו (ז ע"ג,  51)

ער' כג ע"ג דלכן היא יב' ו,  ו (ז ע"ג,  52)
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גטין מו ע"ד;  ב"ר
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ת' יב ח,  ד (12:24) בני בנים יב' ו,  ו (ז ע"ג,  53)

ב"ר 448 ר' אמי יב' ו,  ו (ז ע"ג,  55)

בראשית טז,  ג מקץ עשר יב' ו,  ו (ז ע"ג,  55)

ת' יב' ח,  ו (24:25) חלתה היא יב' ו,  ו (ז ע"ג,  56)

ת' גט' ג,  ה (48:256) שתיקותיך יפה יב' ו,  ו (ז ע"ג,  62)

ת' נדה ח,  א (20:649) נבעלת ורואה יב' ו,  ו (ז ע"ג,  62)

ת' שבת טו,  ח
(26:70)

היתה יולדת יב' ו,  ו (ז ע"ד,  2)

שבת,  קלד ע"א;  חולין,
מז ע"ב

שהש"ר ז,  ב,  ג,  (לו
ע"ב,  6)

ת' שבת טו,  ח
(29:70)

אמר רבי יב' ו,  ו (ז ע"ד,  7)

ב"ר 66;  תנ"ו וישלח ה
(108);  תנ"ב וישלח יב

(171)

רבי לעזר יב' ו,  ו (ז ע"ד,  12)

בראשית א,  כח פרו ורבו יב' ו,  ו (ז ע"ד,  13)

תע' סט ע"ג;  מג' ע
ע"ג;  פד"כ 327;  תנ"ו
נח יב (40);  תנ"ב נח

יח (44)

רבי לעזר יב' ו,  ו (ז ע"ד,  16)

מ' תע' ד,  ד שבת שחלה יב' ו,  ו (ז ע"ד,  19)

קהלת ד,  ט טובים השנים יב' ו,  ו (ז ע"ד,  23)

ת' יב' ט,  ב (20:28);
ספ' צז ע"ב

מניין לכהן יב' ז,  א (ז ע"ד,  62)

ויקרא כב,  יא וכהן כי יב' ז,  א (ז ע"ד,  63)

ויקרא כב,  יא וכהן כי יב' ז,  א (ח ע"א,  1)

פס' כט ע"א;  גט' מב
ע"ד

כהדא דתני יב' ז,  א (ח ע"א,  17)

שבי' לט ע"ב העושה שדהו יב' ז,  א (ח ע"א,  22)

ת' יב' ט,  א (4:27) הכניסתן ילדים יב' ז,  א (ח ע"א,  32)

ת' יב' ט,  א (4:27) הכניסתן בדמים יב' ז,  א (ח ע"א,  38)

ב"ר 447 רבי חייה יב' ז,  א (ח ע"א,  38)

ב"מ י ע"ג תמן תנינן יב' ז,  א (ח ע"א,  39)

מ' בכ' ב,  ד המקבל צאן יב' ז,  א (ח ע"א,  40)

פאה כ ע"ג;  מע"ש נו
ע"א

ר' אבון יב' ז,  ב (ח ע"א,  47)

ת' יב' ט,  א (12:27) רבי ישמעאל יב' ז,  ב (ח ע"א,  51)

דמאי כג ע"ג;  שבי' לו
ע"ב;  תר' מ ע"ד;  תר'
מח ע"א;  מע' מט ע"ג;
יומא מה ע"ב;  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 יב' ז,  ב (ח ע"א,  54)
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שבי' לו ע"ג רבי סימון יב' ז,  ב (ח ע"א,  56)

ת' אה' יח,  יח
(21:617)

רבי ורבי יב' ז,  ב (ח ע"א,  56)

ת' יב' ט,  א (13:27) היו שם יב' ז,  ב (ח ע"א,  64)

ת' יב' ט,  ג (24:28) אמר רבי יב' ז,  ד (ח ע"ב,  6)

ויקרא כב,  יא הם יאכלו יב' ז,  ד (ח ע"ב,  8)

הש' מ' יב' ז,  ז הרי ממזר יב' ז,  ד (ח ע"ב,  9)

ויקרא כב,  יא יליד בית יב' ז,  ד (ח ע"ב,  10)

ויקרא כב,  יג ושבה אל יב' ז,  ד (ח ע"ב,  11)

הש' מ' תר' ז,  א;  ספ'
צז ע"ד

אינה זרה יב' ז,  ד (ח ע"ב,  15)

יב' ח ע"ב (ז,  ה,  26) ת' יב' ט,  ד (32:29) אשתו של יב' ז,  ד (ח ע"ב,  18)

יב' ח ע"ב (ז,  ד,  18) ת' יב' ט,  ד (32:29) אשתו של יב' ז,  ה (ח ע"ב,  26)

יב' ז ע"ג;  יב' יג ע"ב דר' לעזר יב' ז,  ה (ח ע"ב,  27)

יב' ו ע"א ר' בא יב' ז,  ה (ח ע"ב,  28)

ת' יב' ו,  ו (32:19) ולעניין העובר יב' ז,  ה (ח ע"ב,  31)

סוטה יט ע"ד ת' ח,  א (1:24) ואילו הן יב' ז,  ה (ח ע"ב,  32)

ויקרא כב,  יג ובת כהן יב' ז,  ו (ח ע"ב,  51)

קד' סד ע"ג הרי אלמנה יב' ז,  ו (ח ע"ב,  53)

כת' כז ע"א;  גט' מג
ע"ג

כותין משום יב' ז,  ו (ח ע"ב,  54)

קד' סד ע"ג רבי יוחנן יב' ז,  ו (ח ע"ב,  56)

מ' יב' ד,  יד שאין ממזר יב' ז,  ו (ח ע"ג,  2)

מ' נדה ה,  ג בן יומו יב' ז,  ו (ח ע"ג,  5)

ויקרא כב,  ד איש איש יב' ח,  א (ח ע"ג,  47)

ויקרא כב,  י כל זר יב' ח,  א (ח ע"ג,  49)

מע"ש נד ע"א אנינה יב' ח,  א (ח ע"ג,  51)

מדרשב"י 36 תני רבי יב' ח,  א (ח ע"ג,  53)

שמות יב,  מה תושב ושכיר יב' ח,  א (ח ע"ג,  53)

ויקרא כב,  י תושב ושכיר יב' ח,  א (ח ע"ג,  54)

הש' שמות יב,  מד פסל בו יב' ח,  א (ח ע"ג,  55)

יב' ח ע"ד (3) פסל בו יב' ח,  א (ח ע"ג,  56)

הש' דברים כו,  יד אסור לאונן יב' ח,  א (ח ע"ג,  60)

שמות יב,  י מה ממנו יב' ח,  א (ח ע"ד,  1)

ויקרא כב,  ל אף ממנו יב' ח,  א (ח ע"ד,  1)
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דברים כו,  יד מה ממנו יב' ח,  א (ח ע"ד,  2)

שמות יב,  י אף ממנו יב' ח,  א (ח ע"ד,  3)

יב' ח ע"ג (56) פוסל בו (2) יב' ח,  א (ח ע"ד,  3)

ספ' צז ע"א ויקרא כב,  י תושב יב' ח,  א (ח ע"ד,  4)

שמות יב,  מח וכל ערל יב' ח,  א (ח ע"ד,  8)

גרים ג,  א (עג:79) גר תושב יב' ח,  א (ח ע"ד,  25)

דברים יד,  כא לא תאכלו יב' ח,  א (ח ע"ד,  27)

הש' שמות כב,  כ ולא תונה יב' ח,  א (ח ע"ד,  34)

מ' מכות ב,  ג וגולה יב' ח,  א (ח ע"ד,  34)

מדרשב"י 35 שמות יב,  מד וכל עבד יב' ח,  א (ח ע"ד,  43)

שמות יב,  מד וכל עבד יב' ח,  א (ח ע"ד,  49)

ת' יב' י,  ב (16:31) המשוך והנולד יב' ח,  א (ח ע"ד,  53)

שבת יט,  ב (יז ע"א,
(28

בראשית יז,  יג המול ימול יב' ח,  א (ח ע"ד,  57)

כז ע"א;  מנחות מב
ע"א

שבת יט,  ב (יז ע"א,
34);  ב"ר,  מו,  יג

(7:468);  דב"ר,  ו,  א
(קיא ע"ד,  30);

דבר"ל,  כי תצא,  א
(5:103);  הש' שהש"ר

ד,  ו,  א (כו ע"ב 5)

מיכן לישראל יב' ח,  א (ח ע"ד,  57)

בראשית לא,  ל הלוך הלכת יב' ח,  א (ח ע"ד,  59)

בראשית מ,  טו גנב גונבתי יב' ח,  א (ח ע"ד,  59)

שמות ד,  כו אז אמרה יב' ח,  א (ח ע"ד,  60)

ב"ר 467;  ב"ר 468 רב אמר יב' ח,  א (ח ע"ד,  61)

בראשית יז,  ט ואתה את יב' ח,  א (ח ע"ד,  64)

ת' ע"ז ג,  יג (18:464) ישראל מל יב' ח,  א (ח ע"ד,  64)

ת' שבת טו,  ט
(33:71)

המושך לא יב' ח,  א (ט ע"א,  3)

ת' שבת טו,  ט
(43:71)

רבי שמעון יב' ח,  א (ט ע"א,  6)

ספ' נח ע"ג ויקרא יב,  ג ערלתו יב' ח,  א (ט ע"א,  15)

מ' חג' א,  א הכל חייבין יב' ח,  א (ט ע"א,  20)

שבת יז ע"ב;  חג' ח
ע"א

מה אמר יב' ח,  א (ט ע"א,  21)

ת' חג' א,  א
(21:374);  מדר"י 333

רבי יוחנן יב' ח,  א (ט ע"א,  21)

בראשית יז,  יד ערל יב' ח,  א (ט ע"א,  24)

מדר"י 333 שמות כג,  יז כל זכורך יב' ח,  א (ט ע"א,  26)

מ' שבת יט,  ה קטן החולה יב' ח,  א (ט ע"א,  26)
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שבת יז ע"ב שמואל אמר יב' ח,  א (ט ע"א,  27)

מ' יב' ח,  א הערל וכל יב' ח,  א (ט ע"א,  29)

הש' ת' בכ' ז,  ו
(9:542)

לילי שמיני יב' ח,  א (ט ע"א,  32)

פס' לג ע"ד הידן ר' יב' ח,  א (ט ע"א,  42)

ת' שבת טו,  ד (10:69) אפילו פירש יב' ח,  א (ט ע"א,  45)

הש' מ' יב' ו,  ג דר' לעזר יב' ח,  א (ט ע"א,  47)

דברים כג,  ב פצוע יב' ח,  ב (ט ע"א,  55)

דברים כג,  ב שפכה יב' ח,  ב (ט ע"א,  55)

ת' יב' י,  ג (20:31) ולא סוף יב' ח,  ב (ט ע"א,  59)

ת' יב' י,  ג (21:32) תני רבי יב' ח,  ב (ט ע"א,  60)

הש' יב' טו ע"א אתא עובדא יב' ח,  ב (ט ע"ב,  1)

דברים כג,  ג לא יבא יב' ח,  ב (ט ע"ב,  5)

דברים כג,  ב לא יבוא יב' ח,  ב (ט ע"ב,  5)

ת' יב' י,  ד (28:32) ניקב בו יב' ח,  ב (ט ע"ב,  17)

ס"ד רמז (276) אין בין יב' ח,  ב (ט ע"ב,  20)

קד' סה ע"ד מ' קד' ד,  ג כל האסורין יב' ח,  ב (ט ע"ב,  24)

ת' קד' ב,  ד (27:295) אמר רבי יב' ח,  ב (ט ע"ב,  37)

יב' ה ע"ד ר' אלעזר יב' ח,  ב (ט ע"ב,  44)

קד' סב ע"ג ת' קד' ה,  א (2:293) דרבי יודה יב' ח,  ב (ט ע"ב,  48)

דברים כג,  ב לא יבוא יב' ח,  ב (ט ע"ב,  50)

דברים כג,  ט בנים אשר יב' ח,  ב (ט ע"ב,  50)

דברים כג,  אד לא יבא יב' ח,  ב (ט ע"ב,  52)

קד' סה ע"ד דלמה רבי יב' ח,  ב (ט ע"ב,  53)

ביכ' סד ע"א;  קד' סו
ע"א

רבי יעקב יב' ח,  ב (ט ע"ב,  60)

הש' ס"ב קנז (212) כר' שמעון יב' ח,  ב (ט ע"ב,  63)

ויקרא כא,  יג והוא אשה יב' ח,  ב (ט ע"ג,  2)

ויקרא כא,  יד כי אם יב' ח,  ב (ט ע"ג,  3)

ר"ר ד,  ט (122:114) ס"ד רמט (277) דברים כג,  ד עמוני יב' ח,  ג (ט ע"ג,  8)

דברים כג,  ט אדומי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  9)

דברים כג,  ט מצרי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  9)

דברים כג,  ה על דבר יב' ח,  ג (ט ע"ג,  9)

דברים כג,  ה אשר שכר יב' ח,  ג (ט ע"ג,  10)

ר"ר ד,  א (96) דה"א ח,  ח ושחרים הוליד יב' ח,  ג (ט ע"ג,  12)
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בראשית מו,  כח ואת יהוד' יב' ח,  ג (ט ע"ג,  14)

דה"א ח,  ט ויולד מן יב' ח,  ג (ט ע"ג,  16)

שמ"ב יז,  כה ושמו יתרא יב' ח,  ג (ט ע"ג,  18)

דה"ב ב,  יז אליתר הישמעאלי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  18)

ישעיה מה,  כב פנו אלי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  20)

פד"כ 263 עמוני ולא יב' ח,  ג (ט ע"ג,  23)

רות א,  כב ותשב נעמי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  24)

ר"ר ה,  ג (45:122) רות ב,  יא ותעזבי אביך יב' ח,  ג (ט ע"ג,  26)

שבת ט ע"א;  נזיר נד
ע"ג

אמר ליה יב' ח,  ג (ט ע"ג,  28)

ויקרא כא,  יד בעמיו יב' ח,  ג (ט ע"ג,  31)

ספ' קט ע"ד מניין אתה יב' ח,  ג (ט ע"ג,  36)

ויקרא כה,  מה אשר הולידו יב' ח,  ג (ט ע"ג,  38)

ס"ד רנג (279) דברים כג,  ט בנים לא יב' ח,  ג (ט ע"ג,  46)

קד' סה ע"ג רבי יעקב יב' ח,  ג (ט ע"ג,  46)

הש' ס"ד רמט (277) דרש יב' ח,  ג (ט ע"ג,  48)

דברים כג,  גד עשירי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  48)

יב' יא ע"ד דר' מאי' יב' ח,  ג (ט ע"ג,  50)

ו"ר תשנא דאמר רבי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  55)

סוטה כג ע"א ואייתינה כיי יב' ח,  ג (ט ע"ג,  57)

ויקרא ו,  יח במקו' אשר יב' ח,  ג (ט ע"ג,  58)

ישעיה לא,  ב וגם הוא יב' ח,  ג (ט ע"ג,  59)

ישעיה לא,  ב ואת דברו יב' ח,  ג (ט ע"ג,  60)

ישעיה לא,  ב וקם על יב' ח,  ג (ט ע"ג,  61)

ויקרא ו,  יח במקו' אשר יב' ח,  ג (ט ע"ג,  62)

קד' סד ע"ג רב הונא יב' ח,  ג (ט ע"ג,  63)

מלאכי ג,  ג וישב מצרף יב' ח,  ג (ט ע"ד,  4)

מלאכי ג,  ג והיו לה' יב' ח,  ג (ט ע"ד,  7)

הש' קידושין,  עא ע"א קידושין,  ד,  א  (דף סה
ע"ג,  51);  שהש"ר,  ד,

יג,ה (כט ע"ב,  4)

מ' עד' ח,  ו;  ת' עדויות,
ג,  ד (30:459)

משפחת בית יב' ח,  ג (ט ע"ד,  8)

הושע ד,  ד ועמך כמריבי יב' ח,  ג (ט ע"ד,  14)

מ' יב' ח,  ד לא כי יב' ח,  ה (ט ע"ד,  20)

מ' יב' ח,  ה הסריס שחלץ יב' ח,  ה (ט ע"ד,  24)

ת' יב' ה,  ו (42:7) אנדרוגינס יב' ח,  ה (ט ע"ד,  25)
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מ' יב' ח,  ה וכן איילונית יב' ח,  ה (ט ע"ד,  26)

הש' ער' כה ע"ב (5) מגחך הוה יב' ח,  ו (ט ע"ד,  31)

ספ' מ ע"ב ראויין היו יב' ח,  ו (ט ע"ד,  33)

ויקרא ז,  לד ואתן אותם יב' ח,  ו (ט ע"ד,  35)

יב' י ע"א (31) רבי ניחא יב' ח,  ו (ט ע"ד,  47)

ויקרא יח,  כב ואת זכר יב' ח,  ו (ט ע"ד,  53)

הש' שבת יב ע"ד ואילין אינון יב' ט,  א (י ע"א,  33)

הש' יב' י ע"ד (31) ואסורה ליבם יב' ט,  א (י ע"א,  34)

תר' מ ע"ג;  יב' י ע"א
(ט,  ב,  48)

דרבי יונה יב' ט,  א (י ע"א,  36)

קד' סד ע"ג רבי יוסי יב' ט,  א (י ע"א,  39)

ספ' צד ע"ג ויקרא כא,  ז לא יקחו יב' ט,  א (י ע"א,  41)

תר' מ ע"ג;  יב' י ע"א
(ט,  א,  36)

דרבי יונה יב' ט,  ב (י ע"א,  48)

כת' לד ע"א אמר רבי יב' ט,  ה (י ע"א,  59)

מ' יב' ט,  ג ולא פירות יב' ט,  ה (י ע"א,  61)

הש' שבת יב ע"א אמר ר' יב' ט,  ה (י ע"א,  61)

מ' גט' ט,  ח גט מעושה יב' ט,  ה (י ע"ב,  1)

כת' לד ע"א;  גט' נ ע"ד שמואל אמר יב' ט,  ה (י ע"ב,  1)

מ' יב' ט,  ג שניות יב' ט,  ה (י ע"ב,  4)

מ' כת' ז,  א המדיר את יב' ט,  ה (י ע"ב,  5)

ת' תע' ב,  ו (45:331) על ידי יב' ט,  ה (י ע"ב,  7)

במדבר יח,  יג כל טהור יב' ט,  ו (י ע"ב,  20)

ויקרא כב,  יא ליליד בית יב' ט,  ו (י ע"ב,  20)

במדבר יח,  יג כל טהור יב' ט,  ו (י ע"ב,  21)

ויקרא כב,  יב ובת כהן יב' ט,  ו (י ע"ב,  22)

ויקרא כב,  יג ושבה אל יב' ט,  ו (י ע"ב,  23)

במדבר יח,  לא אתם וביתכם יב' ט,  ו (י ע"ב,  24)

במדבר יח,  לא אתם וביתכם יב' ט,  ו (י ע"ב,  27)

ויקרא כב,  יב ובת כהן יב' ט,  ו (י ע"ב,  28)

ויקרא כב,  יג ושבה אל יב' ט,  ו (י ע"ב,  30)

במדבר יח,  יג כל טהור יב' ט,  ו (י ע"ב,  32)

ויקרא כב,  יא יליד בית יב' ט,  ו (י ע"ב,  32)

במדבר יח,  יג כל טהור יב' ט,  ו (י ע"ב,  33)
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מע"ש נו ע"ד;  סוטה

כד ע"א
ניחא בתרומה יב' ט,  ו (י ע"ב,  34)

יב' י ע"ד (10) כמאן דאמר יב' ט,  ו (י ע"ב,  36)

מת"ה קלז,  יא (526) רבי ליונטי יב' ט,  ו (י ע"ב,  39)

תהלים קלז,  ח בת בבל יב' ט,  ט (י ע"ב,  42)

הש' ויקרא כב,  יביג שתי בנות יב' ט,  ט (י ע"ב,  43)

ויקרא כב,  יג מלחם יב' ט,  ט (י ע"ב,  48)

ויקרא כב,  יג מלחם יב' ט,  ט (י ע"ב,  49)

מ' יב' ג,  י מפרישין אותן יב' י,  א (י ע"ג,  40)

מ' יב' י,  ג אמרו לה יב' י,  א (י ע"ג,  46)

יב' יא ע"א ס"ד רע (6:291) דר' יוסי יב' י,  א (י ע"ג,  48)

ס"ד רע (6:291) אף על יב' י,  א (י ע"ג,  50)

סוטה טז ע"ד וא"ר אילא יב' י,  א (י ע"ג,  53)

ת' יב' ב,  ג (22:6) מטמא הוא יב' י,  א (י ע"ד,  2)

תי יב' ח,  ב (5:24) לוויה שנשבית יב' י,  א (י ע"ד,  6)

ת' יב' ח,  ב (6:24) לויים המוזהמין יב' י,  א (י ע"ד,  7)

מ' יב' י,  א בת לוי יב' י,  א (י ע"ד,  8)

מ' יב' י,  א בת כהן יב' י,  א (י ע"ד,  10)

יב' י ע"ב (36) אין נותנין יב' י,  א (י ע"ד,  10)

מ' יב' י,  א אין לה יב' י,  א (י ע"ד,  14)

סוטה טז ע"ג סוטה כשם יב' י,  א (י ע"ד,  16)

הש' מ' סוטה א,  א לאחיו של יב' י,  א (י ע"ד,  17)

הש' יב' י ע"ד (י,  א,
(31

כשם שצרת יב' י,  א (י ע"ד,  17)

ת' יב' יד,  ג (18:51) האש' שהלך יב' י,  א (י ע"ד,  19)

סוטה טז ע"ד צרת סוטה יב' י,  א (י ע"ד,  31)

יב' יא ע"א רבי בא יב' י,  ג (י ע"ד,  34)

מ' יב' י,  ד ר' יוסי יב' י,  ג (י ע"ד,  36)

ת' יב' יא,  ד (19:35) דברי רבי יב' י,  ג (י ע"ד,  44)

הש' ער' יח ע"ד (38) לית כאן יב' י,  ג (י ע"ד,  45)

כת' כו ע"ב אמר רבי יב' י,  ד (י ע"ד,  52)

גט' מט ע"ג ת' יב' יא,  ו (31:36) לא היתה יב' י,  ה (יא ע"א,  15)

שבת ג ע"ד דלא כן יב' י,  ה (יא ע"א,  19)

ת' יב' יא,  ו (32:36) כדברי רבי יב' י,  ה (יא ע"א,  20)

יב' יג ע"ד;  גט' מט ע"ג רבי יוחנן יב' י,  ז (יא ע"א,  24)
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יב' ו ע"א דאמר רב יב' י,  ז (יא ע"א,  27)

דברים כד,  ה ויצאה מביתו יב' י,  ז (יא ע"א,  29)

יב' יא ע"ד (3) ומניין שאין יב' י,  ז (יא ע"א,  30)

דברים כד,  ה ויצאה מביתו יב' י,  ז (יא ע"א,  31)

יב' יא ע"א (י,  ח,  59) ס"ב ז (11) במדבר ה,  יג ושכב איש יב' י,  ח (יא ע"א,  32)

במדבר ה,  יט תחת אישך יב' י,  ח (יא ע"א,  34)

ספ' צה ע"ג ויקרא כ,  יד באש ישרפו יב' י,  ח (יא ע"א,  39)

ויקרא כ,  יד באש ישרפו יב' י,  ח (יא ע"א,  41)

יב' י ע"ג בגין דרבי יב' י,  ח (יא ע"א,  47)

יב' יא ע"א (י,  ח,  32) ס"ב ז (11) במדבר ה,  יג אותה יב' י,  ח (יא ע"א,  59)

יב' יא ע"א (י,  ח,  38) דהוא סבר יב' י,  ח (יא ע"א,  61)

יב' י ע"ד רבי בא יב' י,  ח (יא ע"א,  62)

הש' ת' יב' יא,  י
(68:38)

לאחר ביאתו יב' י,  יד (יא ע"ב,  12)

ת' יב' יא,  י (61:38) שהוא פוסל יב' י,  יד (יא ע"ב,  12)

קד' נט ע"ב מדר"י 258 שמות כא,  ט ואם לבנו יב' י,  יד (יא ע"ב,  13)

שמות כא,  ט ואם לבנו יב' י,  יד (יא ע"ב,  16)

הש' מ' ערכ' ז,  ג קם תחתיו יב' י,  יד (יא ע"ב,  17)

שמות כא,  ט ואם לבנו יב' י,  יד (יא ע"ב,  19)

הש' במדבר כז,  חיא בפרשת נחלות יב' י,  יד (יא ע"ב,  21)

הש' במדבר כז,  ט אח מבן יב' י,  יד (יא ע"ב,  23)

הש' ויקרא כא,  איא פרשת טמאות יב' י,  יד (יא ע"ב,  25)

שמות כא,  ט ואם לבנו יב' י,  יד (יא ע"ב,  26)

הש' קד' נט ע"ב (25) כרבי יוסי יב' י,  יד (יא ע"ב,  27)

שמות כא,  ט אם לבנו יב' י,  יד (יא ע"ב,  29)

נד' מה ע"א רבי יוחנן יב' י,  יד (יא ע"ב,  29)

מ' יב' י,  ח נשא אשה יב' י,  יד (יא ע"ב,  35)

ת' נדה ו,  ב (10:647) בן תשע יב' י,  יד (יא ע"ב,  36)

קד' נט ע"ג;  ב"ר 364;
ב"ר מה,  א (447)

בן שש יב' י,  יד (יא ע"ב,  48)

סוטה יא ע"ב הוא כלב יב' י,  יד (יא ע"ב,  49)

דה"א ב,  יח כלב בן חצרון יב' י,  יד (יא ע"ב,  49)

יב' ז ע"א שמואל אמר יב' י,  יז (יא ע"ב,  51)

ת' יב' יא,  י (59:38) עשו ביאת יב' י,  יז (יא ע"ב,  52)

יב' ז ע"א ודכוותה נעשה יב' י,  יז (יא ע"ב,  53)
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יב' ה ע"א אילו שומרת יב' י,  יז (יא ע"ב,  57)

יב' ב ע"ד רבי מאיר יב' י,  יז (יא ע"ב,  60)

בן תשע יב' י,  יז (יא ע"ב,  61)

הש' מ' נדה ה,  ט פחות מבין יב' י,  יז (יא ע"ג,  1)

הש' סנ' כו ע"א (45) שתי שערות יב' י,  יז (יא ע"ג,  5)

יב' יב ע"ב אין מקבלין יב' י,  יז (יא ע"ג,  6)

סנ' כו ע"ד כיני מתניתא יב' יא,  א (יא ע"ג,  54)

מ' חו' ח,  ג שחטה את יב' יא,  א (יא ע"ג,  58)

הש' ויקרא יז,  יז אשה ובתה יב' יא,  א (יא ע"ג,  63)

ויקרא כ,  יד ואיש אשר יב' יא,  א (יא ע"ד,  1)

יב' יא ע"א (30) כבר אמרנו יב' יא,  א (יא ע"ד,  3)

דברים כג,  א לא יקח יב' יא,  א (יא ע"ד,  4)

ויקרא כ,  כא ואיש אשר יב' יא,  א (יא ע"ד,  5)

ויקרא יח,  יח ואשה אל יב' יא,  א (יא ע"ד,  7)

סנ' כה ע"ג;  סנ' כו ע"ד ויקרא כ,  יז ואיש אשר יב' יא,  א (יא ע"ד,  8)

תהלים פט,  ג אמרתי עולם יב' יא,  א (יא ע"ד,  11)

ויקרא כא,  יד אלמנה וגרושה יב' יא,  א (יא ע"ד,  12)

יב' ג ע"ד רבי חונה יב' יא,  א (יא ע"ד,  13)

ויקרא יח,  יז ערות אשה יב' יא,  א (יא ע"ד,  13)

ויקרא יח,  יז זמה (1) יב' יא,  א (יא ע"ד,  14)

ויקרא כ,  יד זמה (2) יב' יא,  א (יא ע"ד,  14)

הש' ויקרא יח,  יז בלא תעשה יב' יא,  א (יא ע"ד,  15)

יב' ט ע"ג;  קד' סה ע"ג דר' מאיר יב' יא,  א (יא ע"ד,  18)

ויקרא יח,  יז זמה (1) יב' יא,  א (יא ע"ד,  21)

ויקרא כ,  יד זמה (2) יב' יא,  א (יא ע"ד,  21)

סנ' כו ע"ד בת בתו יב' יא,  א (יא ע"ד,  22)

ויקרא כ,  יד ערות בת יב' יא,  א (יא ע"ד,  22)

הש' ויקרא יח,  יז אמור יב' יא,  א (יא ע"ד,  23)

ויקרא יח,  י הנה יב' יא,  א (יא ע"ד,  24)

ויקרא יח,  יז מהנה יב' יא,  א (יא ע"ד,  24)

ויקרא יח,  יז זמה יב' יא,  א (יא ע"ד,  24)

ויקרא כ,  יד מזמה יב' יא,  א (יא ע"ד,  24)

ויקרא כ,  יד מאתהן יב' יא,  א (יא ע"ד,  25)

ויקרא יח,  יז שארה הנה יב' יא,  א (יא ע"ד,  30)
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ויקרא יח,  י בתך לא יב' יא,  א (יא ע"ד,  31)

שמות ל,  לב על בשר יב' יא,  א (יא ע"ד,  34)

שמות ל,  לג איש אשר יב' יא,  א (יא ע"ד,  35)

ויקרא כא,  ט ובת כהן יב' יא,  א (יא ע"ד,  37)

ויקרא כא,  ט איש יב' יא,  א (יא ע"ד,  37)

ויקרא יט,  כט אל תחלל יב' יא,  א (יא ע"ד,  39)

ס"ד רמו (275);  ת' יב'
יב,  א (1:39)

דברים כג,  א לא יקח יב' יא,  א (יא ע"ד,  40)

דברים כג,  א ולא יגלה יב' יא,  א (יא ע"ד,  40)

הש' כל' לא ע"ב (21) להתרייא יב' יא,  א (יא ע"ד,  42)

דברים כג,  ה לא יבוא יב' יא,  א (יא ע"ד,  46)

ספ' צב ע"א והלא הגר יב' יא,  ב (יא ע"ד,  54)

ויקרא כ,  ט אביו ואמו יב' יא,  ב (יא ע"ד,  55)

ב"ר 165;  ב"ר נב,  יא
(549);  תנ"ב וירא כו

(101)

גר אחותו יב' יא,  ב (יב ע"א,  5)

בראשית ב,  כד על כן יב' יא,  ב (יב ע"א,  11)

שמות ו,  כ ויקח עמרם יב' יא,  ב (יב ע"א,  14)

בראשית כ,  יב וגם אמנ' יב' יא,  ב (יב ע"א,  16)

בראשית כ,  יב ותהי לי יב' יא,  ב (יב ע"א,  17)

ס"ד עג (220) דברים יח,  יב ובגלל התועבות יב' יא,  ב (יב ע"א,  21)

מ' יב' יא,  ב וכן שפחה יב' יא,  ב (יב ע"א,  24)

ויקרא ו,  א ואמרת אלהם יב' יא,  ב (יב ע"א,  25)

יב' ד ע"א בכל אתר יב' יא,  ג (יב ע"א,  29)

מ' יב' ה,  א אין חליצה יב' יא,  ב (יב ע"א,  29)

יב' ב ע"ד אמר רבי יב' יא,  ד (יב ע"א,  32)

הש' ויקרא כב,  יא אוכלין בתרומה יב' יא,  ה (יב ע"א,  34)

ת' פאה ד,  ד (12:56) נשים ועבדים יב' יא,  ה (יב ע"א,  35)

סנ' כה ע"ג רב אסי יב' יא,  ה (יב ע"א,  41)

אסור לשחרר יב' יא,  ו (יב ע"א,  44)

ס"ד קסח מניין לכהן יב' יא,  ו (יב ע"א,  45)

דברים יח,  ו ובא בכל יב' יא,  ו (יב ע"א,  46)

ת' מנ' יג,  יז (20:533) היה זקן יב' יא,  ו (יב ע"א,  47)

יב' ה ע"א אמר רבא יב' יא,  ז (יב ע"א,  55)

הש' יב' ו ע"א (56) כרבי יוסי יב' יא,  ז (יב ע"א,  56)
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מ' יב' יא,  ז הוא אונן יב' יא,  ז (יב ע"א,  58)

ת' שבת טו,  ז (20:70) סימנין היו יב' יא,  ז (יב ע"א,  60)

ת' שבת טו,  ה
(13:69)

בן שמונה יב' יא,  ז (יב ע"א,  61)

ת' שבת טו,  ז (21:70) רבן שמעון יב' יא,  ז (יב ע"ב,  2)

במדבר יח,  טז ופדוייו מבן יב' יא,  ז (יב ע"ב,  3)

ויקרא כב,  ז ומיום השמיני יב' יא,  ז (יב ע"ב,  3)

ב' שבת קלו ע"א תמן אמרין יב' יא,  ז (יב ע"ב,  4)

הש' ת' ביצה א,  א
(2:279)

מה פליגין יב' יא,  ז (יב ע"ב,  5)

ת' יב' יב,  ז (31:41) הכה את יב' יא,  ז (יב ע"ב,  6)

פס' לב ע"ג;  נזיר נז
ע"א

דאיתפלגון יב' יא,  ז (יב ע"ב,  8)

יב' יא ע"ג אין מקבלין יב' יא,  ז (יב ע"ב,  9)

מ' חו' ז,  ג אכל מזה יב' יא,  ז (יב ע"ב,  12)

ספ' צב ע"א ויקרא כ,  ט אביו יב' יא,  ז (יב ע"ב,  17)

ת' יב' יב,  ח (38:42) והן שיהו יב' יא,  ז (יב ע"ב,  19)

דברים כה,  ז זקינים יב' יב,  א (יב ע"ב,  54)

ספ' קג ע"א ויקרא כג,  מב בישראל יב' יב,  א (יב ע"ב,  58)

ס"ד רפט (17:308) דברים כה,  ז בישראל יב' יב,  א (יב ע"ב,  59)

ויקרא כג,  מב האזרח יב' יב,  א (יב ע"ב,  60)

דברים כה,  ז בישראל יב' יב,  א (יב ע"ב,  61)

הש' ב' סנ' לו ע"ב כשירה בגרים יב' יב,  א (יב ע"ג,  1)

ת' יב' יב,  ט (39:42) והן שיהו יב' יב,  א (יב ע"ג,  6)

דברים כה,  ט וענתה ואמרה יב' יב,  א (יב ע"ג,  8)

ת' יב' יב,  יא (48:43) אמר רבי יב' יב,  א (יב ע"ג,  11)

הש' שבת ג ע"ג (55) ועבדין כן יב' יב,  א (יב ע"ג,  20)

ב"ב יד ע"א רב אמ' יב' יב,  א (יב ע"ג,  24)

יב' יב ע"ד דברי חכמי' יב' יב,  א (יב ע"ג,  26)

הש' כת' ל ע"א אמר רבי יב' יב,  א (יב ע"ג,  33)

ת' יב' יב,  יב (55:43) חליצתה פסולה יב' יב,  א (יב ע"ג,  34)

ת' יב' יב,  י (46:43) חליצתה כשירה יב' יב,  א (יב ע"ג,  35)

ת' יב' יב,  י (43:43) חליצתה כשירה יב' יב,  א (יב ע"ג,  37)

מ' יב' יב,  א חליצתה פסולה יב' יב,  א (יב ע"ג,  37)

ת' יב' יב,  י (46:43) באמפילייא של יב' יב,  א (יב ע"ג,  38)
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תע' סד ע"ג אית תניי יב' יב,  א (יב ע"ג,  41)

ת' יומא ד,  א (3:249) אין יוצאי' יב' יב,  א (יב ע"ג,  43)

הש' מ' יב' יב,  ב בלילה יב' יב,  א (יב ע"ג,  47)

הש' מ' יב' יב,  ב ביחיד יב' יב,  א (יב ע"ג,  47)

הש' מ' סנ' ד,  א בלילי שבת יב' יב,  א (יב ע"ג,  47)

הש' ת' יב' יב,  י
(42:42)

בסנדל יב' יב,  א (יב ע"ג,  47)

הש' מ' יב' יב,  ג ולא רקקה יב' יב,  א (יב ע"ג,  47)

שמות ל,  כא ורחצו אהרן יב' יב,  א (יב ע"ג,  49)

ת' ידים ב,  א (13:682) ביד עד יב' יב,  א (יב ע"ג,  50)

דברים כה,  ט מעל רגלו יב' יב,  א (יב ע"ג,  51)

דברים כה,  ט מעל רגלו יב' יב,  א (יב ע"ג,  52)

דברים כח,  נז ובשיליית' היוצאת יב' יב,  א (יב ע"ג,  53)

מ' מדות ג,  ו כיור הו' יב' יב,  א (יב ע"ג,  54)

סוכה נג ע"ג שופר של יב' יב,  ב (יב ע"ג,  56)

ויקרא כג,  מ ולקחתם לכם יב' יב,  ב (יב ע"ג,  59)

במדבר כט,  א יום תרועה יב' יב,  ב (יב ע"ג,  59)

דברים כה,  י חלוץ הנעל יב' יב,  ב (יב ע"ג,  62)

דברים כה,  י יום תרועה יב' יב,  ב (יב ע"ג,  62)

ת' כלים ב"ב ד,  ה
(3:584)

סנדל של יב' יב,  ב (יב ע"ד,  2)

שבת ח ע"א סנדל שנפסק יב' יב,  ב (יב ע"ד,  3)

דברים כה,  ט לעיני הזקנים יב' יב,  ב (יב ע"ד,  22)

הש' מ' נג' יד,  ט הימנית מעכבת יב' יב,  ב (יב ע"ד,  24)

ויקרא יד,  יד ימנית (1) יב' יב,  ב (יב ע"ד,  25)

מדר"י 253;  מדרשב"י
163;  ס"ד קכב (181)

ויקרא יד,  יד אזנו (1) יב' יב,  ב (יב ע"ד,  26)

שמות כא,  ו אזנו (2) יב' יב,  ב (יב ע"ד,  26)

ויקרא יד,  יד רגלו (1) יב' יב,  ב (יב ע"ד,  27)

ס"ד רצא (309) רגלו רגלו יב' יב,  ב (יב ע"ד,  28)

ת' יב' יב,  יב (50:44) חלצה אבל יב' יב,  ג (יב ע"ד,  32)

יב' יב ע"ג דברי חכמים יב' יב,  ג (יב ע"ד,  33)

דברים כה,  ט ככה יעשה יב' יב,  ד (יב ע"ד,  39)

דברים כה,  ח ואמר יב' יב,  ד (יב ע"ד,  39)

דברים כה,  ט ואמרה יב' יב,  ד (יב ע"ד,  40)
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ביכ' סד ע"א;  יב' יג

ע"א
וקרייה מעכבת יב' יב,  ד (יב ע"ד,  40)

מ' חג' א,  א הכל חייבין יב' יב,  ד (יב ע"ד,  42)

תר' מ ע"ג;  חג' עב ע"ד חברייא בשם יב' יב,  ד (יב ע"ד,  42)

דברים לא,  יב למען ישמעון יב' יב,  ד (יב ע"ד,  43)

דברים לא,  יב למען ילמדון יב' יב,  ד (יב ע"ד,  44)

מ' תר' א,  ג חרש המדבר יב' יב,  ד (יב ע"ד,  45)

מ' יב' יב,  ד חרש שנחלץ יב' יב,  ד (יב ע"ד,  46)

מ' תר' א,  ג חרש שדיברו יב' יב,  ד (יב ע"ד,  48)

דברים כה,  ז איש יב' יב,  ד (יב ע"ד,  51)

דברים כה,  ט ונגשה יבמתו יב' יב,  ד (יב ע"ד,  51)

יב' ה ע"ג;  יב' יד ע"א;
סוטה יט ע"ג

רבי מנא יב' יב,  ד (יב ע"ד,  51)

סנ' כא ע"ד רבי יוחנן יב' יב,  ו (יב ע"ד,  64)

דברים כה,  ז ועלתה יבמתו יב' יב,  ו (יג ע"א,  1)

ביכ' סד ע"א;  יב' יב
ע"ד (40)

וקרייה מעכבת יב' יב,  ו (יג ע"א,  1)

דברים כה,  ז מאן יבמי יב' יב,  ו (יג ע"א,  5)

מ"ק פב ע"א ת' יב' יב,  טו (64:44) תמן אמרין יב' יב,  ו (יג ע"א,  6)

דברים כה,  ט ככה יעשה יב' יב,  ו (יג ע"א,  8)

ב"ר 969 הגידמת במה יב' יב,  ו (יג ע"א,  11)

הש' שבי' לו ע"ד (4) תתן לן יב' יב,  ו (יג ע"א,  12)

דניאל י,  כא אבל אגיד יב' יב,  ו (יג ע"א,  17)

מת"ה א,  ט (20) אמר ליה מהו יב' יב,  ו (יג ע"א,  21)

דניאל י,  כא אבל אגיד יב' יב,  ו (יג ע"א,  21)

משלי ל,  לב אם נבלת יב' יב,  ו (יג ע"א,  24)

ת' יב' יב,  ג (59:44) חליצה מוטעת יב' יב,  ו (יג ע"א,  26)

ירמיה ד,  כב חכמים המה יב' יב,  ו (יג ע"א,  35)

הש' יב' יג ע"ג (33) חליצה שבח יב' יב,  ו (יג ע"א,  36)

הש' מ' בכ' א,  ז כמשנה הראשונה יב' יב,  ו (יג ע"א,  37)

דברים כה,  י ונקרא שמו יב' יב,  ו (יג ע"א,  40)

בראשית מח,  טז ויקרא בהם יב' יב,  ו (יג ע"א,  41)

מ' עד' ו,  א רבי יודה יב' יג,  א (יג ע"ב,  41)

יב' ז ע"ג;  יב' ח ע"ב ת' קד' א,  ד
(10:277);  ספ' צד ע"ב

רבי לעזר יב' יג,  א (יג ע"ב,  49)

הש' מ' יב' ד,  י ארוסה שביהודה יב' יג,  א (יג ע"ב,  52)
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יב' ב ע"ד רבי יוחנן יב' יג,  א (יג ע"ב,  57)

ת' יב' יג,  א (6:45) תני בשם יב' יג,  א (יג ע"ג,  30)

ב"ר 1150 ברח מן יב' יג,  א (יג ע"ג,  32)

הש' יב' יג ע"א (36) הידבק בחליצה יב' יג,  א (יג ע"ג,  33)

משלי ו,  א בני אם יב' יג,  א (יג ע"ג,  35)

גט' מח ע"א ת' גט' ד,  ג (15:261) אי זו יב' יג,  ב (יג ע"ג,  43)

ת' יב' יג,  ג (11:46) רבי לעזר יב' יג,  ב (יג ע"ג,  45)

ת' יב' יג,  ד (16:46) אמ' ר' יב' יג,  ב (יג ע"ג,  48)

אדר"נ נו"א,  לב ע"א מעשה באמו יב' יג,  ב (יג ע"ג,  50)

מ' כת' ד,  יב ואת תהויין יב' יג,  ב (יג ע"ג,  57)

מ' תר' א,  ג קטן שלא יב' יג,  ב (יג ע"ג,  59)

תר' מ ע"ג תנא בשם יב' יג,  ב (יג ע"ג,  59)

במדבר יח,  לב ולא תשאו יב' יג,  ב (יג ע"ג,  61)

הש' מ' תר' ג,  ח ותורם יב' יג,  ב (יג ע"ג,  62)

במדבר יח,  כז ונחשב לכם יב' יג,  ב (יג ע"ג,  63)

הש' מ' ביכ' ג,  יב דרבי יודה יב' יג,  ב (יג ע"ד,  11)

במדבר יח,  כח מכל מעשרותיכם יב' יג,  ב (יג ע"ד,  16)

הש' תמ' א,  ו מעשר בהמה יב' יג,  ב (יג ע"ד,  21)

דמאי כג ע"ג מאיליהן קיבלו יב' יג,  ב (יג ע"ד,  27)

הש' ער' יח ע"ב (38) אמר רבי יב' יג,  ב (יג ע"ד,  28)

נזיר נא ע"א רבי יוחנן יב' יג,  ב (יג ע"ד,  30)

מ' נדה ה,  ו קודם לזמן יב' יג,  ב (יג ע"ד,  31)

יב' יא ע"א רבי יוחנן יב' יג,  ד (יג ע"ד,  38)

ת' יב' יג,  ה (26:47) מפני שעמדה יב' יג,  ו (יג ע"ד,  42)

ת' יב' יג,  ה (20:46) מודין חכמים יב' יג,  ו (יג ע"ד,  43)

יב' ג ע"ד צד שקנה יב' יג,  ו (יג ע"ד,  50)

ת' יב' יג,  ו (34:47) קטנה וחרשת יב' יג,  ז (יג ע"ד,  59)

ת' יב' ו,  ט (59:21) אין חולצין יב' יג,  ז (יג ע"ד,  61)

ת' יב' יג,  ו (34:47) מת בעל יב' יג,  ז (יג ע"ד,  61)

מ' יב' ד,  ט שומרת יבם יב' יג,  ז (יד ע"א,  2)

מ' יב' יג,  ז רבי ליעזר יב' יג,  ז (יד ע"א,  4)

יב' יג ע"ד ותחלוץ מיד יב' יג,  ח (יד ע"א,  12)

מ' יב' ה,  ד מאמר לזה יב' יג,  ח (יד ע"א,  19)
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יב' ה ע"ג;  יב' יב ע"ד;

סוטה יט ע"ג
רבי מנא יב' יג,  יג (יד ע"א,  32)

כת' כה ע"ג תני טענת יב' יג,  יד (יד ע"א,  34)

מ' יב' יג,  יג היבמה שאמר' יב' יג,  יד (יד ע"א,  40)

קד' סג ע"ד כהדא הוא יב' יג,  יד (יד ע"א,  44)

הש' בכ' א,  ז שמענו שמותר יב' יג,  יד (יד ע"א,  47)

ת' יב' יג,  ז (47:48) היא אומרת יב' יג,  יד (יד ע"א,  56)

ת' יב' יג,  ז (50:49) כיצד הוא יב' יד,  א (יד ע"ב,  30)

נד' מב ע"א רבי יעקב יב' יד,  א (יד ע"ב,  34)

דברים כד,  ד לא יוכל יב' יד,  א (יד ע"ב,  38)

דברים כד,  ד לא יוכל יב' יד,  א (יד ע"ב,  39)

הש' כת' כד ע"ד (45) עוד היא יב' יד,  א (יד ע"ב,  44)

הש' דמאי כא ע"ד
(28);  תר' מג ע"ג

(25  .20)

מפני גדירה יב' יד,  א (יד ע"ב,  44)

גט' מז ע"א רבי חנניה יב' יד,  ב (יד ע"ב,  52)

ת' יב' ט,  ג (26:29) בתו פיקחת יב' יד,  ג (יד ע"ב,  60)

ת' יב' ט,  ג (28:29) בתו חרשת יב' יד,  ד (יד ע"ב,  62)

יב' ז ע"א ת' יב' י,  א (1:30) בת ישר' יב' יד,  ז (יד ע"ג,  5)

מ' כת' ב,  ה אם יש יב' טו,  א (יד ע"ג,  61)

מ' יב' טו,  י שאין האשה יב' טו,  א (יד ע"ד,  1)

הש' מ' יב' טז,  ז שעד אחד יב' טו,  א (יד ע"ד,  4)

מל"ב ד,  יח ויגדל הילד יב' טו,  ב (יד ע"ד,  27)

תהלים קמ,  ח סכותה לראשי יב' טו,  ב (יד ע"ד,  30)

כת' כט ע"א בית שמאי יב' טו,  ג (יד ע"ד,  34)

ת' כת' ד,  טו (30:68) דרש הלל יב' טו,  ג (יד ע"ד,  36)

כת' כח ע"ד רבי לעזר יב' טו,  ג (יד ע"ד,  40)

ת' כת' ד,  י (34:68) דאמר רבי יב' טו,  ג (יד ע"ד,  43)

סוטה יז ע"ד ת' כת' ד,  יא (36:68) תני בשם יב' טו,  ג (יד ע"ד,  45)

ת' כת' ד,  יג (42:69) דרש רבי יב' טו,  ג (יד ע"ד,  48)

ת' כת' ד,  יב (40:69) רבי יהושע יב' טו,  ג (יד ע"ד,  51)

מ' כת' ד,  יא בנן נוקבן יב' טו,  ג (יד ע"ד,  55)

ת' כת' ד,  יח (58:70) אחד נכסים יב' טו,  ג (יד ע"ד,  58)

ת' כת' ח,  ב (13:84) היורד לנכסי יב' טו,  ג (יד ע"ד,  64)

ת' כת' ח,  ג (3:84) היורד לניכסי יב' טו,  ג (טו ע"א,  1)
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יב' טו ע"ב (טו,  ח,  12) ת' יב' יד,  א (2:50) כשם שאינן יב' טו,  ד (טו ע"א,  15)

יב' טו ע"ב (33) אמר רבי יב' טו,  ד (טו ע"א,  17)

מ' יב' טו,  י שאין האשה יב' טו,  ד (טו ע"א,  18)

גט' מד ע"ג ולא מפיה יב' טו,  ד (טו ע"א,  20)

גט' מג ע"א;  גט' מד
ע"ג

דאמר רבי יב' טו,  ד (טו ע"א,  22)

הש' ת' יב' יד,  א
(4:50)

זו דברי יב' טו,  ד (טו ע"א,  27)

יב' יא ע"א רב נחמן יב' טו,  ד (טו ע"א,  29)

הש' יב' ט ע"ב (1) אתא עובדא יב' טו,  ד (טו ע"א,  35)

יב' טו ע"א (טו,  ה,  62) אמר רבי יב' טו,  ה (טו ע"א,  41)

מ' נזיר ג,  ז מי שהיו יב' טו,  ה (טו ע"א,  43)

נזיר נב ע"ד;  סנ' כב
ע"ד

רב אמר יב' טו,  ה (טו ע"א,  45)

מ' יב' טו,  ה רבי שמעון יב' טו,  ה (טו ע"א,  61)

יב' טו ע"א (טו,  ה,  41) דמר רבי יב' טו,  ה (טו ע"א,  62)

מ' סנ' ה,  ב אחד חקירות יב' טו,  ה (טו ע"א,  64)

דברים טז,  כ צדק צדק יב' טו,  ה (טו ע"ב,  2)

סוטה כא ע"א גידל בר יב' טו,  ו (טו ע"ב,  3)

ת' יב' יד,  א (7:50) רבי נחמיה יב' טו,  ו (טו ע"ב,  5)

יב' טו ע"א (טו,  ד,  15) ת' יב' יד,  א (2:50) כשם שאינן יב' טו,  ח (טו ע"ב,  12)

ב"מ ט ע"ג אמר רב יב' טו,  ט (טו ע"ב,  14)

מ' ב"מ ג,  ג לשנים יב' טו,  ט (טו ע"ב,  15)

מ' ב"מ ג,  ד שנים שהפקידו יב' טו,  ט (טו ע"ב,  26)

מ' ב"מ ג,  ג אמ' גזלתי יב' טו,  ט (טו ע"ב,  29)

יב' טו ע"א (17) א"ר יוסא יב' טו,  י (טו ע"ב,  33)

מ' יב' טו,  י שאינה נאמנת יב' טו,  י (טו ע"ב,  34)

יב' ה ע"ב ותחלוץ מיד יב' טז,  א (טו ע"ג,  20)

דברים כה,  ה כי ישבו יב' טז,  א (טו ע"ג,  25)

ת' יב' יד,  ג (22:51) שתי יבמו' יב' טז,  ב (טו ע"ג,  29)

מ' יב' טו,  ו האשה שהלכה יב' טז,  ב (טו ע"ג,  31)

סוטה כג ע"ג ואתיא דמר יב' טז,  ג (טו ע"ג,  37)

ישעיה ג,  ט הכרת פניהם יב' טז,  ג (טו ע"ג,  37)

ו"ר תשסג;  ב"ר עג,  ה
(849);  מד"ש יח,  ה
(100);  ר"ר ז,  יב

דה"ב יג,  יז ויכו בהם יב' טז,  ג (טו ע"ג,  41)

ב"ר 735 הדא היא יב' טז,  ג (טו ע"ג,  42)
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ישעיה ג,  ט הכרת פניהם יב' טז,  ג (טו ע"ג,  42)

ירמיה טו,  ח עצמו לי יב' טז,  ג (טו ע"ג,  44)

מ' יב' טז,  א אין מעידין יב' טז,  ג (טו ע"ג,  44)

דה"ב יג,  כ ולא עצר יב' טז,  ג (טו ע"ג,  45)

דה"ב יג,  ח ואתם המון יב' טז,  ג (טו ע"ג,  47)

דה"ב יג,  ז ויקבצו אליו יב' טז,  ג (טו ע"ג,  49)

דה"ב יג,  יט וירדיף אביה יב' טז,  ג (טו ע"ג,  50)

מל"א יב,  כט וישם את יב' טז,  ג (טו ע"ג,  51)

מ"ק פה ע"ב;  ב"ר ק,  ז
(1290);  ו"ר יח,  א
(שצח);  ק"ר יב,  ו (ל
ע"א);  תנ"ו מקץ ד

(127)

ר' בריה יב' טז,  ג (טו ע"ג,  54)

מלאכי ב,  ג וזירתי פרש יב' טז,  ג (טו ע"ג,  58)

איוב כד,  יב אך בשרו יב' טז,  ג (טו ע"ג,  59)

ת' יב' יד,  ד (26:52) נפל לבור יב' טז,  ג (טו ע"ג,  62)

ת' יב' יד,  ד (29:52) רבי יהודה יב' טז,  ג (טו ע"ג,  64)

ת' יב' יד,  ד (29:52) נפל ליורה יב' טז,  ג (טו ע"ד,  1)

ת' יב' יד,  ה (32:52) נפל למים יב' טז,  ד (טו ע"ד,  5)

ת' יב' יד,  ה (44:53) אמר לו יב' טז,  ד (טו ע"ד,  8)

ת' יב' יד,  ה (40:53) אמר רבי יב' טז,  ד (טו ע"ד,  8)

הש' יומא לח ע"ב (29) הספר קשור יב' טז,  ד (טו ע"ד,  12)

ק"ר יא,  א (כח ע"ב) ת' יב' יד,  ה (35:52) אמ' ר' יב' טז,  ד (טו ע"ד,  12)

ת' יב' יד,  ה (34:52) מים שאין יב' טז,  ד (טו ע"ד,  16)

ת' יב' יד,  ז (44:53) שמע קול יב' טז,  ה (טו ע"ד,  22)

ת' יב' יד,  ד (31:52) אבד פלוני יב' טז,  ה (טו ע"ד,  23)

יב' טז ע"ב (9) ר' שמעון יב' טז,  ה (טו ע"ד,  28)

ת' יב' יד,  י (62:54) אין בודקין יב' טז,  ה (טו ע"ד,  32)

גט' מח ע"ב אמר רבי יב' טז,  ו (טו ע"ד,  45)

מ' גט' ו,  ח מי שהיה יב' טז,  ו (טו ע"ד,  46)

מ' גט' ו,  ח מי שהיה יב' טז,  ו (טו ע"ד,  49)

מ' סנ' ז,  י המסית זה יב' טז,  ו (טו ע"ד,  51)

סנ' כה ע"ג הא חכם יב' טז,  ו (טו ע"ד,  52)

מ' גט' ג,  ג המבי' גט יב' טז,  ו (טו ע"ד,  57)

גט' מד ע"ד איזהו על יב' טז,  ו (טו ע"ד,  58)
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הש' ת' גט' ב,  יא

(52:252)
סימן לגיטין יב' טז,  ו (טו ע"ד,  61)

ס"ד קסח (228) דברים יט,  טו על פי יב' טז,  ז (טז ע"א,  6)

הש' מ' מכות א,  ט ולא ע"פ יב' טז,  ז (טז ע"א,  7)

ת' כת' ב,  א (6:60) יפה כח יב' טז,  ז (טז ע"א,  9)

הש' מ' ב"ב י,  ח שהמלוה את יב' טז,  ז (טז ע"א,  11)

מ' יב' טז,  ז הוחזקו להיותן יב' טז,  ח (טז ע"ב,  3)

הש' קד' סה ע"ד (5);
ב"ב יג ע"ד;  ב"ר 1048

כי חיה יב' טז,  ט (טז ע"ב,  7)

הש' ת' ב"ב ז,  ב
(21:407)

נאמנת על יב' טז,  ט (טז ע"ב,  8)

יב' טו ע"ד (28) דר' שמעון יב' טז,  ט (טז ע"ב,  9)
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