
סוטה

בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
במ"ר ט,  ל (לא ע"א) במדבר ה,  יד ועבר עליו סוטה א,  א (טז ע"ב,  18)

הש' ת' בר' ג,  כא
(85:17)

לא מתוך סוטה א,  א (טז ע"ב,  19)

מ' גט' ט,  י דבית שמאי סוטה א,  א (טז ע"ב,  26)

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

דברים כד,  א כי מצא סוטה א,  א (טז ע"ב,  30)

מ' גט' ט,  י דבית הלל סוטה א,  א (טז ע"ב,  32)

מ' סוטה ו,  ג דרבי ליעזר סוטה א,  א (טז ע"ב,  33)

דברים כד,  א כי מצא סוטה א,  א (טז ע"ב,  33)

דברים יט,  טו על פי סוטה א,  א (טז ע"ב,  34)

ת' סוטה א,  א רבי יוסי סוטה א,  א (טז ע"ב,  36)

דברים כד,  א כי מצא סוטה א,  א (טז ע"ב,  38)

דברים כד,  א כי מצא סוטה א,  א (טז ע"ב,  43)

במ"ר ט,  ל (לא ע"א) דבר זה סוטה א,  א (טז ע"ב,  44)

במ"ר ט,  ל (ל ע"א) ומקנא ע"פ סוטה א,  א (טז ע"ב,  44)

ת' סוטה א,  א אם כן סוטה א,  א (טז ע"ב,  46)

סוטה טז ע"ג (28) מקנא לה סוטה א,  א (טז ע"ב,  50)

דברים יז,  ג כי יסיתך סוטה א,  א (טז ע"ב,  52)

כת' כו ע"ד מהו שישלמו סוטה א,  א (טז ע"ב,  55)

ת' גט' ה,  ד (264) נתייחדה עמו סוטה א,  א (טז ע"ג,  2)

כת' כו ע"ג;  סנ' כא ע"ג כהדא אין סוטה א,  א (טז ע"ג,  6)

סוטה טז ע"ב (50) מקנא לה סוטה א,  ב (טז ע"ג,  28)

ת' טה' ו,  יז שאלו את סוטה א,  ב (טז ע"ג,  32)

סוטה יז ע"ד דמר רבי סוטה א,  ב (טז ע"ג,  34)

מ' טה' ג,  ו כל שאין סוטה א,  ב (טז ע"ג,  36)

ת' טה' ו,  יז אם יש סוטה א,  ב (טז ע"ג,  36)

ת' טה' ו,  יז מפני מה סוטה א,  ב (טז ע"ג,  37)

מ' כר' ב,  ד כל העריות סוטה א,  ב (טז ע"ג,  40)

ויקרא יט,  כ שכבת זרע סוטה א,  ב (טז ע"ג,  41)

ויקרא יט,  כ שכבת זרע (1) סוטה א,  ב (טז ע"ג,  42)

במדבר ה,  יג שכבת זרע (2) סוטה א,  ב (טז ע"ג,  42)

יב' ז ע"א שכבת זרע (3) סוטה א,  ב (טז ע"ג,  42)
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במדבר ה,  יג ונסתרה והיא סוטה א,  ב (טז ע"ג,  43)

ויקרא יט,  כ שכבת זרע סוטה א,  ב (טז ע"ג,  44)

במ"ר ט,  י (כו ע"ג) כהדא דתני סוטה א,  ב (טז ע"ג,  45)

במדבר ה,  יג שכבת זרע סוטה א,  ב (טז ע"ג,  45)

ס"ב ז (7:12) במדבר ה,  יג ונסתרה והיא סוטה א,  ב (טז ע"ג,  46)

משלי ו,  כו כי בעד סוטה א,  ב (טז ע"ג,  51)

הש' ב"ר 328 הש' ת' יב' ח,  ז ובן עזאי סוטה א,  ב (טז ע"ג,  53)

תהלים כה,  יד סוד ה' סוטה א,  ב (טז ע"ג,  54)

במ"ר ט,  יב (כז ע"ב) תני רבי סוטה א,  ב (טז ע"ג,  55)

מ' סוטה א,  ב ואם מת סוטה א,  ב (טז ע"ג,  60)

סוטה יט ע"ד תנא רבי סוטה א,  ב (טז ע"ג,  60)

במדבר ה,  כ ואת כי סוטה א,  ב (טז ע"ג,  61)

יב' י ע"ד;  סוטה טז
ע"ד;  סוטה כ ע"א

מ' סוטה ה,  א סוטה כשם סוטה א,  ב (טז ע"ג,  62)

ת' יב' יד,  ג האשה שהלך סוטה א,  ב (טז ע"ד,  1)

יב' י ע"ג דמר רבי סוטה א,  ב (טז ע"ד,4)

יב' צד ע"ב הש' מ' יב' י,  א כל העריות סוטה א,  ב (טז ע"ד,  5)

יב' י ע"ד צרת סוטה סוטה א,  ב (טז ע"ד,  13)

במדבר ה,  יג טומאה סוטה א,  ב (טז ע"ד,  14)

מ' נד' יא,  יב בראשונה היו סוטה א,  ג (טז ע"ד,  15)

במ"ר ט,  לד (לב ע"א) במדבר ה,  כ מבלעדי אישך סוטה א,  ג (טז ע"ד,  18)

במדבר כח,  כג מלבד עולת סוטה א,  ג (טז ע"ד,  19)

יב' י ע"א;  סוטה כ ע"א מ' סוטה ה,  א כשם שהמים סוטה א,  ג (טז ע"ד,  19)

סוטה טז ע"ג כשם שהיא סוטה א,  ג (טז ע"ד,  20)

כת' כו ע"ד רבי חייה סוטה א,  ג (טז ע"ד,  24)

מ' סוטה א,  ג ומוסרין לו סוטה א,  ג (טז ע"ד,  25)

מת"ה ו,  ז (61) ולא היה סוטה א,  ג (טז ע"ד,  28)

ירמיה מה,  ג יגעתי באנחתי סוטה א,  ג (טז ע"ד,  28)

במ"ר ט,  לא (לא ע"א) ת' סוטה א,  א
(11:151);  ס"ב ח

(13)

תני רבי סוטה א,  ג (טז ע"ד,  28)

משלי ט,  יז מים גנובים סוטה א,  ג (טז ע"ד,  32)

במדבר ה,  טו והביא האיש סוטה א,  ג (טז ע"ד,  33)

במ"ר ט,  לג (לא ע"ג) ת' יב' א,  ו כשם שמאיימין סוטה א,  ד (טז ע"ד,  34)

ו"ר ט,  ט (קצא);  במ"ר
ט,  כ (כח ע"ג);  דב"ר

ה,  טו (קיא ע"ג)

רבי זבדיה סוטה א,  ד (טז ע"ד,  37)
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מג' עה ע"ג;  ב"ר נז,  ד
(615);  במ"ר יג,  ד (נא

ע"ד);  תנ"ב וישב יז
(188)

איוב טו,  יח אשר חכמים סוטה א,  ד (טז ע"ד,  54)

איוב טו,  יט להם לבדם סוטה א,  ד (טז ע"ד,  55)

דברים לג,  ו יחי ראובן סוטה א,  ד (טז ע"ד,  55)

דברים לג,  ז וזאת ליהודה סוטה א,  ד (טז ע"ד,  56)

כת' לה ע"ג;  ב"ר
1041;  מד"ש לד;

תנ"ב וישב יז (187)

רבי חזקיה סוטה א,  ד (טז ע"ד,  56)

בראשית לח,  יד ותשב בפתח סוטה א,  ד (טז ע"ד,  57)

ב"ר 1046 שמ"א ב,  כב ועלי זקן סוטה א,  ד (טז ע"ד,  60)

שמ"א ב,  כט למה תבעטון סוטה א,  ד (טז ע"ד,  62)

שמ"א ח,  ג ולא הלכו סוטה א,  ד (טז ע"ד,  64)

במדבר ה,  יח והעמיד הכהן סוטה א,  ה (יז ע"א,  3)

במ"ר ט,  לג (לא ע"ד) שמ"א ב,  כה אם יחטא סוטה א,  ה (יז ע"א,  4)

ב"ר 248;  ו"ר תקלט;
תנ"ו בראשית יב (25)

אמר ר' סוטה א,  ה (יז ע"א,  9)

במדבר ה,  יח והעמיד סוטה א,  ה (יז ע"א,  11)

במדבר ה,  טז והעמידה סוטה א,  ה (יז ע"א,  11)

סנ' כג ע"ג מחלפה שיטתיה סוטה א,  ה (יז ע"א,  12)

מ' סנ' ו,  ג האיש מכסין סוטה א,  ה (יז ע"א,  13)

הש' ת' סוטה א,  ז ויתגרו בה סוטה א,  ה (יז ע"א,  15)

ויקרא יט,  יח ואהבת לרעך סוטה א,  ה (יז ע"א,  16)

יחזקאל כג,  מח וניוסרו כל סוטה א,  ה (יז ע"א,  17)

הש' מ' סוטה ב,  א כפיפה מצרית סוטה א,  ו (יז ע"א,  21)

מ' שק' ד,  ב אמת המים סוטה א,  ו (יז ע"א,  22)

פד"כ יא (179);  פד"כ
כד (376);  מת"ה פא,
ב (365);  במ"ר ט,  כד

(כט ע"א)

ת' סוטה ב,  א תני בשם סוטה א,  ז (יז ע"א,  24)

ישעיה כז,  ח בסאסאה סוטה א,  ז (יז ע"א,  25)

ישעיה ט,  ד כי כל סוטה א,  ז (יז ע"א,  27)

קהלת ז,  כז אחת לאחת סוטה א,  ז (יז ע"א,  28)

פד"כ 376;  ק"ר ז,  כז
(כא ע"ד);  במ"ר ט,  כד

(כט ע"א)

בנוהג שבעולם סוטה א,  ז (יז ע"א,  29)

ב"ר 515 דבר אחר סוטה א,  ז (יז ע"א,  31)

ת' סוטה ה,  ט כשם שיש סוטה א,  ז (יז ע"א,  32)

קד' סה ע"ד זה פפוס סוטה א,  ז (יז ע"א,  37)
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הש' ת' כת' ז,  ז לבה גס סוטה א,  ז (יז ע"א,  40)

דברים כד,  ב ויצאה מביתו סוטה א,  ז (יז ע"א,  40)

ס"ד רע (290) הכתוב קראו סוטה א,  ז (יז ע"א,  41)

דברים כד,  ג או כי סוטה א,  ז (יז ע"א,  43)

ת' יב' יב,  ז (37:42) אשת איש סוטה א,  ז (יז ע"א,  45)

במדבר ה,  כב לצבות בטן סוטה א,  ז (יז ע"א,  46)

במדבר ה,  כא וצבתה בטנה סוטה א,  ז (יז ע"א,  47)

במדבר ה,  כז בתת ה' סוטה א,  ז (יז ע"א,  47)

ת' סוטה ג,  טו;  מדר"י
123;  מדרשב"י 74

רבי אומר סוטה א,  ח (יז ע"א,  55)

הש' שופטים טז,  א בעזה סוטה א,  ח (יז ע"א,  56)

שופטים יד,  א וירד שמשון סוטה א,  ח (יז ע"א,  56)

שופטים יד,  א וירד שמשון סוטה א,  ח (יז ע"א,  57)

בראשית לח,  יג הנה חמיך סוטה א,  ח (יז ע"א,  58)

ב"ר 1039;  במ"ר ט,
כד (כט ע"ג)

רב אמר סוטה א,  ח (יז ע"א,  58)

שופטים יד,  ה ויבואו עד סוטה א,  ח (יז ע"א,  63)

שופטים יד,  ד ואביו ואמו סוטה א,  ח (יז ע"ב,  1)

שבת ג ע"ד;  במ"ר ט,
כד (כט ע"ג)

אמר רבי סוטה א,  ח (יז ע"ב,  2)

דברים ז,  ג לא תתחתן סוטה א,  ח (יז ע"ב,  3)

משלי ג,  לד אם ללצים סוטה א,  ח (יז ע"ב,  4)

ו"ר קסח שופטים יג,  כה ותחל רוח סוטה א,  ח (יז ע"ב,  4)

שופטים יג,  כד ויברכהו ה' סוטה א,  ח (יז ע"ב,  7)

במ"ר ט,  כד (ל ע"ד) שופטים טז,  כח ואנקמה נקם סוטה א,  ח (יז ע"ב,  8)

מד"ש כח,  ד (131);
במ"ר יד,  ט (סא ע"ב)

כתוב אחד סוטה א,  ח (יז ע"ב,  10)

שופטים טו,  כ וישפוט את סוטה א,  ח (יז ע"ב,  11)

שופטים טז,  לא והוא שפט סוטה א,  ח (יז ע"ב,  11)

מד"ש 85;  מד"ש כז,
ה (129);  במ"ר ט,  כד

(כט ע"ד)

רבי חנינה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  14)

פאה כ ע"א אמר רבי סוטה א,  ח (יז ע"ב,  15)

סוטה כד ע"ב אמר רבי סוטה א,  ח (יז ע"ב,  17)

ת"ב תצוה 102 אמר רבי סוטה א,  ח (יז ע"ב,  18)

שמ"ב יד,  כה וכאבשלום לא סוטה א,  ח (יז ע"ב,  20)

שמ"א ט,  ב ולו היה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  22)
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שמ"ב ג,  לח הלוא תדעו סוטה א,  ח (יז ע"ב,  24)

פאה טז ע"א;  ו"ר
תקצג;  פד"כ ד (56);
מת"ה יב,  ב (106);

במ"ר יט,  ב (עח ע"ב);
במ"ר כג,  יג (צה ע"ב);
פד"א נג;  תנ"ו חקת ד
(558);  תנ"ו מסעי יב
(615);  תנ"ב חקת ז

(106)

ואבנר למה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  25)

שמ"ב ב,  יד יקומו נא סוטה א,  ח (יז ע"ב,  26)

שמ"ב ג,  יב וישלח אבנר סוטה א,  ח (יז ע"ב,  28)

שמ"א כד,  יא ואבי ראה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  29)

שמ"א כו,  יד הלא תענה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  31)

במ"ר ט,  כד (ל ע"ב);
תנ"ב ויצא יז (155);
תנ"ו בשלח יז (232)

ולפי שגנב סוטה א,  ח (יז ע"ב,  33)

שמ"ב טו,  ז ויהי מקץ סוטה א,  ח (יז ע"ב,  34)

ס"ע 61 אלא בשעה סוטה א,  ח (יז ע"ב,  35)

שמ"ב טו,  ח כי נדר סוטה א,  ח (יז ע"ב,  36)

שמ"ב טו,  יא ואת אבשלום סוטה א,  ח (יז ע"ב,  40)

תהלים נה,  יח פדה בשלום סוטה א,  ח (יז ע"ב,  45)

שמ"ב טו,  ד ויאמר אבשלום סוטה א,  ח (יז ע"ב,  46)

שמ"ב טו,  ו ויעש אבשלום סוטה א,  ח (יז ע"ב,  46)

שמ"ב טו,  ו ויגנב אבשלום סוטה א,  ח (יז ע"ב,  47)

שמות ב,  ד ותתצב אחותו סוטה א,  ט (יז ע"ב,  49)

במדבר יב,  טו והעם לא סוטה א,  ט (יז ע"ב,  50)

מד"מ יד,  א (75);  ש"ר
א,  כב (ו ע"ב)

אמר רבי סוטה א,  ט (יז ע"ב,  50)

שמות ב,  ד ותתצב סוטה א,  ט (יז ע"ב,  51)

עמוס ט,  א ראיתי את סוטה א,  ט (יז ע"ב,  51)

משלי ז,  ד אמור לחכמה סוטה א,  ט (יז ע"ב,  52)

ירמיה לא,  ב מרחוק ה' סוטה א,  ט (יז ע"ב,  52)

ישעיה יא,  ט כי מלאה סוטה א,  ט (יז ע"ב,  52)

עמוס ג,  ז כי לא סוטה א,  ט (יז ע"ב,  53)

בראשית נ,  י ויבואו עד סוטה א,  י (יז ע"ב,  56)

ב"ר נג,  י (565);  ב"ר
צז חדש (1229);  ב"ר

1287;  פד"כ יא
(185);  תנ"ב ויחי יח

(222)

אמר רבי סוטה א,  י (יז ע"ב,  56)

בראשית נ,  יא וירא יושב סוטה א,  י (יז ע"ב,  59)
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ב"ר 1287;  פד"כ 185 רבי אלעזר סוטה א,  י (יז ע"ב,  60)

בראשית נ,  יא אבל כבד סוטה א,  י (יז ע"ב,  62)

ב"ר ס,  ז (647);  ב"ר
סט,  ח (799);  הש' ו"ר

תשפה

ומה אם סוטה א,  י (יז ע"ב,  62)

הש' אסתר ג,  יב;  ח,  ט שבין אגרות סוטה א,  י (יז ע"ג,  1)

שמ"ב א,  יז ויקונן דוד סוטה א,  י (יז ע"ג,  2)

שמ"ב א,  יח ויאמר ללמד סוטה א,  י (יז ע"ג,  3)

שמ"ב א,  יח הלא היא סוטה א,  י (יז ע"ג,  4)

יומא לח ע"ב דברים י,  ו ובני ישראל סוטה א,  י (יז ע"ג,  7)

במדבר לג,  לח ויעל אהרן סוטה א,  י (יז ע"ג,  9)

ר"ה,  ג ע"א;
תענית,  ט ע"א

יומא,  א,  א (לח ע"ב,
20);  אדר"נ,  נו"ב כה

(כו ע"א,  6);  במ"ר,
יט,  כ (פא ע"א,  16);
שהש"ר,  ד,  ה,  ב (כו
ע"א,  12);  איכ"ר,  א,

כא (8:93);  ק"ר,  ז,  א,
ד (יח ע"ב,  4);  פד"כ,
יט,  ב  (3:302);  תנ"ב
חקת מב (28:124);
תנ"ו,  חקת יח;  הש'
ו"ר,  כז,  ו (תרלז:1);

במ"ר א,  ב (ב ע"ג,  3);
יג,  כ (נה ע"ד,  35);

תנ"ב במדבר ב
(12:2);  תנ"ו,  במדבר

ב;  מדמ"ש,  יד,  א
(29:74)

יומא א,  א (לח ע"ב,
(23

ת' סוטה,  א,  יא
(217:1);  מכ' דר"י,
ויסע,  ה (173:6);

ס"ע,  ט

אלא כיון סוטה א,  י (יז ע"ג,  9)

במדבר כא,  א וישמע הכנעני סוטה א,  י (יז ע"ג,  10)

הש' במדבר לג,  כטלד שמונה מסעות סוטה א,  י (יז ע"ג,  13)

דה"א כו,  כג לעמרמי ליצהרי סוטה א,  י (יז ע"ג,  14)

תהלים עב,  ז יפרח בימיו סוטה א,  י (יז ע"ג,  15)

שמות יג,  יט עמו סוטה א,  י (יז ע"ג,  18)

בראשית מו,  ד אנכי ארד סוטה א,  י (יז ע"ג,  21)

ב"ר 1295 אמר אותך סוטה א,  י (יז ע"ג,  22)

דר"ל ואתחנן (49);
אדר"נ כה נו"ב (51)

ת' סוטה ד,  ח מלמד כשמת סוטה א,  י (יז ע"ג,  24)

במדבר לב,  לזלח ובני ראובן סוטה א,  י (יז ע"ג,  26)

דברים לב,  מט עלה אל סוטה א,  י (יז ע"ג,  27)

דברים לג,  כ ולגד אמר סוטה א,  י (יז ע"ג,  29)

דברים לג,  כא כי שם סוטה א,  י (יז ע"ג,  29)

דברים לג,  כא ויתא ראשי סוטה א,  י (יז ע"ג,  30)
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דברים לג,  כא צדקת ה' סוטה א,  י (יז ע"ג,  30)

דברים לג,  כא ומשפטיו עם סוטה א,  י (יז ע"ג,  31)

ישעיה נז,  ב יבוא שלום סוטה א,  י (יז ע"ג,  31)

במדבר ה,  יח וביד הכהן סוטה ב,  א (יז ע"ד,  9)

מ' סוטה ב,  א מנחתה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  11)

סוטה יט ע"ב ת' סוטה ב,  ו ותני רבי סוטה ב,  א (יז ע"ד,  12)

במדבר ה,  טו והביא את סוטה ב,  א (יז ע"ד,  15)

פס' לה ע"ג ארבעה מחוסרי סוטה ב,  א (יז ע"ד,  17)

יב' ב ע"ד לא כן סוטה ב,  א (יז ע"ד,  19)

סוטה טז ע"ג דמר רבי סוטה ב,  א (יז ע"ד,  23)

במדבר ה,  כב ואמרה האשה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  25)

דברים יד,  כו ושמחת אתה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  25)

הש' ת' כר' א,  יא אפילו הקפת סוטה ב,  א (יז ע"ד,  31)

יב' יד ע"ב ת' כת' ד,  א רבי יודה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  33)

ספ' עב ע"ד וכן היה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  34)

ת' סוטה א,  י ר' שמעון סוטה ב,  א (יז ע"ד,  36)

ו"ר שמח;  תנ"ו מצורע
א (416);  תנ"ב מצורע
ה (46);  תנ"ב מצורע ו

(47)

האמר רבי סוטה ב,  א (יז ע"ד,  39)

ויקרא יד,  ב זאת תהיה סוטה ב,  א (יז ע"ד,  39)

דברים כה,  ג ונקלה אחיך סוטה ב,  א (יז ע"ד,  40)

הש' ס"ד רפו (304) רבי יוחנן סוטה ב,  א (יז ע"ד,  41)

במדבר ה,  טו מנחת (1) סוטה ב,  א (יז ע"ד,  41)

ויקרא ב,  יד מנחת (2) סוטה ב,  א (יז ע"ד,  41)

ספ' יב ע"ג אמר רבי סוטה ב,  א (יז ע"ד,  42)

ויקרא ב,  יד אביב סוטה ב,  א (יז ע"ד,  42)

שמות ט,  לא אביב סוטה ב,  א (יז ע"ד,  43)

מ' נג' יד,  א היה מביא סוטה ב,  ב (יז ע"ד,  50)

ספ' עא ע"ד ויקרא יד,  נ אל כלי סוטה ב,  ב (יז ע"ד,  51)

ס"ב י (6:16) בכלי חרש (2) סוטה ב,  ב (יז ע"ד,  56)

מ' פרה יא,  ח אזוב שהזה סוטה ב,  ב (יז ע"ד,  63)

ת' נג' ח,  ב הזה בו סוטה ב,  ב (יז ע"ד,  64)

ת' נג' ח,  ב;  ספ' ע ע"ג אמר רבי סוטה ב,  ב (יח ע"א,  7)

במדבר ה,  יח מי סוטה ב,  ב (יח ע"א,  11)
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מ' סוטה ב,  ב חצי לוג סוטה ב,  ב (יח ע"א,  13)

מ' סוטה ב,  ב רבי יודה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  13)

מ' סוטה ב,  ב כשם שהוא סוטה ב,  ב (יח ע"א,  14)

מ' יומא ג,  י אף היא סוטה ב,  ב (יח ע"א,  15)

הש' ת' סוטה ב,  א
(1:154)

טבלה של סוטה ב,  ב (יח ע"א,  15)

ת' יומא ב,  ג מה היה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  16)

הש' ת' סוטה ב,  א קורא ומתרגם סוטה ב,  ב (יח ע"א,  20)

ו"ר שפט;  ק"ר יב,  א
(כט ע"ד);  תנ"ב חיי ז

(120)

מ' אבות ג,  א עקביה בן סוטה ב,  ב (יח ע"א,  22)

קהלת יב,  א וזכור את סוטה ב,  ב (יח ע"א,  24)

הש' ת' גט' ב,  ז ג' דברים סוטה ב,  ב (יח ע"א,  26)

דברים כד,  א וכתב לה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  26)

במדבר ה,  ל ועשה לה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  26)

ויקרא יט,  כ או חפשה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  27)

במ"ר ט,  טו (כח ע"א) ת' סוטה א,  ח;  ס"ב י
(16)

שלשה דברים סוטה ב,  ב (יח ע"א,  27)

ספ' ע ע"ד ויקרא יד,  ו בדם סוטה ב,  ב (יח ע"א,  30)

סוכה נד ע"ד ר' פדת סוטה ב,  ב (יח ע"א,  32)

במדבר ה,  יז אשר יהיה סוטה ב,  ב (יח ע"א,  34)

ס"ב י (7:16) אם אין סוטה ב,  ב (יח ע"א,  36)

במדבר ה,  כט המשכן סוטה ב,  ב (יח ע"א,  37)

הש' ס"ב י לרבות סוטה ב,  ב (יח ע"א,  37)

במדבר ה,  כא והשביע סוטה ב,  ג (יח ע"א,  41)

במדבר ה,  כג וכתב סוטה ב,  ג (יח ע"א,  41)

הש' מ' כלים טו,  ו מהו שתטמא סוטה ב,  ד (יח ע"א,  49)

סוטה יח ע"ד כמה אותיות סוטה ב,  ד (יח ע"א,  52)

הש' מ' סוטה ג,  ג ונמצא השם סוטה ב,  ד (יח ע"א,  57)

במדבר ה,  כג ספר (1) סוטה ב,  ד (יח ע"א,  58)

דברים כד,  א ספר (2) סוטה ב,  ד (יח ע"א,  58)

הש' מ' גט' ב,  ד כל דבר סוטה ב,  ד (יח ע"א,  59)

במדבר ה,  כג בספר סוטה ב,  ד (יח ע"א,  60)

במדבר ה,  כג ומחה סוטה ב,  ד (יח ע"א,  61)

במדבר ה,  כג וכתב סוטה ב,  ד (יח ע"א,  61)
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מת"ה פט,  ד (381);
מת"ה קו,  ט (457);

במ"ר ט,  לה (לב
ע"ב);  דב"ר ז,  א (קיג

ע"ג)

ר' לעזר סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  1)

במדבר ה,  כב אמן סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  1)

ירמיה יא,  ה למען הקי' סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  2)

מל"א א,  לו ויען בניה סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  3)

דברים כט,  יא לעברך בברית סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  5)

במדבר ה,  כא והשביע הכהן סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  6)

קד' ס ע"ד;  במ"ר ט,
לה (לב ע"א)

מניין למדו סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  6)

במדבר ה,  כב ואמרה האשה סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  7)

מ' סוטה ב,  ה אמן עם סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  7)

מ' סוטה ב,  ה אמן שלא סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  9)

במדבר ה,  יד וקנא את סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  21)

יב' ב ע"ג;  קד' סד ע"א אמר רבי סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  21)

דברים כה,  ה לא תהיה סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  23)

מ' קד' ג,  ה לאחר שיחלוץ סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  24)

ישעיה מו,  ו הזלים זהב סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  25)

משלי ג,  כא בני אל סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  26)

משלי כז,  יא חכם בני סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  26)

משלי ט,  ט תן לחכם סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  26)

משלי א,  ט ישמע חכם סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  26)

סוטה יט ע"ג;  סוטה יט
ע"ד

התורה אמר' סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  29)

במדבר ה,  יד וקינא את סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  29)

יב' ג ע"ג אמר רבי סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  31)

מ' סוטה ב,  ו זה הכלל סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  32)

במדבר ה,  יג ונעלם מעיני סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  36)

ת' סוטה ב,  ב (8:155) לא שהיה סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  38)

במדבר ה,  כט תורת הקנאות סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  38)

הש' מ' עד' ה,  ד כורכמית סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  42)

מ' עד' ה,  ד אין משקין סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  43)

במדבר ה,  יב בני ישראל סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  45)

במדבר ה,  טו והביא האיש סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  45)

במדבר ה,  יב בני ישראל סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  46)
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במדבר ה,  יב ואמרת אליהם סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  47)

במדבר ה,  יג ושכב איש סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  48)

ס"ב ז (12) במדבר ה,  יג ונעלם מעיני סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  49)

הש' מ' מכות ב,  ג דרבי יודן סוטה ב,  ה (יח ע"ב,  50)

במדבר ה,  כה ולקח הכהן סוטה ג,  א (יח ע"ג,  40)

קד' סא ע"ג ואין הדבר סוטה ג,  א (יח ע"ג,  43)

הש' מ' מנ' ה,  ו תנופו' מנין סוטה ג,  א (יח ע"ג,  46)

הש' במדבר ה,  כה מסוטה למדו סוטה ג,  א (יח ע"ג,  47)

ויקרא ו,  ז זאת תורת סוטה ג,  א (יח ע"ג,  49)

הש' מ' מנ' ה,  ה שאינן טעונות סוטה ג,  א (יח ע"ג,  50)

סוטה יח ע"ד ספ' יא ע"ב ויקרא ב,  ח והבאת סוטה ג,  א (יח ע"ג,  51)

ויקרא ב,  ח והקרב' סוטה ג,  א (יח ע"ג,  51)

ויקרא ב,  ט והרים סוטה ג,  א (יח ע"ג,  52)

מ' מנ' ו,  א אילו מנחות סוטה ג,  א (יח ע"ג,  52)

סוטה יז ע"ד אמר רבי סוטה ג,  א (יח ע"ג,  55)

במדבר ה,  טו מנחת (1) סוטה ג,  א (יח ע"ג,  56)

ויקרא ב,  יד מנחת (2) סוטה ג,  א (יח ע"ג,  56)

הש' גט' מד ע"א (55);
גט' מח ע"א (52)

אייתי רבי סוטה ג,  א (יח ע"ג,  60)

ויקרא ז,  י וכל מנחה סוטה ג,  א (יח ע"ג,  60)

ויקרא ז,  י לכל בני סוטה ג,  א (יח ע"ד,  1)

במדבר ה,  כו אזכרה (1) סוטה ג,  א (יח ע"ד,  3)

ויקרא ב,  ט אזכרה (2) סוטה ג,  א (יח ע"ד,  3)

סוטה יח ע"ג ויקרא ב,  ח והבאת סוטה ג,  א (יח ע"ד,  5)

ויקרא ב,  ח והקרבה סוטה ג,  א (יח ע"ד,  5)

ויקרא ב,  י והנותרת מן סוטה ג,  א (יח ע"ד,  6)

במדבר ה,  כה ובאו בה סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  8)

במדבר ה,  כו ואחר ישקה סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  8)

סוטה יח ע"ד (ג,  ד,
(39

כולהן ולא סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  9)

במדבר ה,  טו מנחת זכרון סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  14)

במדבר ה,  כה ובאו בה סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  15)

ת' סוטה ב,  ג
(17:155)

תני לעולם סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  20)

מ' סוטה ג,  ב כרבי שמעון סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  22)
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מ' סוטה ג,  ד;  הש'

ס"ב ח (15)
אינה מספקת סוטה ג,  ב (יח ע"ד,  23)

ת' סוטה ב,  ב
(11:155)

מגילתה נגנזת סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  25)

ת' סוטה ב,  ב
(11:155)

אין בהן סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  27)

מ' סוטה ג,  ו שבעלה בעלה סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  31)

סוטה יח ע"א כמה ימחוק סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  33)

ת' סוטה ב,  ג אמר לו סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  34)

מ' סוטה ב,  ג מערערים אותה סוטה ג,  ג (יח ע"ד,  37)

סוטה יח ע"ד (ג,  ב,  9) כולהן ולא סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  39)

ס"ב (15) יש זכות סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  41)

דניאל ד,  כו לקצת ירחין סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  41)

שמ"ב יג,  כג ויהי לשנתים סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  42)

מל"א כב,  א וישבו שלש סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  43)

מל"א כב,  א וישבו שלש סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  45)

במ"ר ט,  לא (לא ע"ב) ס"ב ח (14) במדבר ה,  טו מנחת זכרון סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  46)

במדבר ה,  טו מזכרת עון סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  51)

במ"ר ט,  מא (לב ע"ג);
תנ"ו נשא א (498)

ת' סוטה ב,  ג
(23:156)

רבי יודה סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  52)

במדבר ה,  טו ואם לא סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  53)

ס"ב יט (20:23) שאם היתה סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  55)

ס"ב יט (18:23) אמר לו סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  57)

במדבר ה,  טו ונקתה ונזרעה סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  58)

חג' עה ע"ד;  במ"ר יד,
ד (נח ע"ב);  אדר"נ יח

נו"א (67)

ת' סוטה ז,  ט מעשה בר' סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  60)

דברים לא,  יב הקהל את סוטה ג,  ד (יח ע"ד,  64)

במ"ר ט,  מח (לג ע"ג) מטורנה שאלה סוטה ג,  ד (יט ע"א,  3)

שמות לה,  כה וכל אשה סוטה ג,  ד (יט ע"א,  5)

הש' מ' סנ' ד,  ו זיבח וקיטר סוטה ג,  ד (יט ע"א,  11)

הש' מ' ביצה ה,  ב טיפח וריקד סוטה ג,  ד (יט ע"א,  11)

מ' סנ' ח,  ז הרודף אחר סוטה ג,  ד (יט ע"א,  15)

ת' יב' א,  יג כל הרוצה סוטה ג,  ד (יט ע"א,  17)

קהלת ב,  יד הכסיל בחושך סוטה ג,  ד (יט ע"א,  18)

ב"ר 841 בראשית ל,  טז ותאמר אלי סוטה ג,  ד (יט ע"א,  24)

ב"ב טז ע"ד כהדא ארמלתא סוטה ג,  ד (יט ע"א,  27)
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פאה כא ע"א חד תלמיד סוטה ג,  ד (יט ע"א,  32)

ת' סוטה ב,  ג ותינוק שהוא סוטה ג,  ד (יט ע"א,  37)

ת' סוטה ב,  ג
(20:156)

רבי שמעון סוטה ג,  ה (יט ע"א,  43)

במדבר ה,  כח ואם לא סוטה ג,  ה (יט ע"א,  45)

סוטה יט ע"ד (7) כמאן דמר סוטה ג,  ה (יט ע"א,  47)

במדבר ה,  לא ונקה האיש סוטה ג,  ה (יט ע"א,  51)

במדבר ה,  לא והאשה ההיא סוטה ג,  ה (יט ע"א,  53)

ת' סוטה ב,  ד ניטמאת מנחתה סוטה ג,  ו (יט ע"א,  54)

הש' מ' מעי' ג,  א וחטאת שמתו סוטה ג,  ו (יט ע"א,  57)

הש' מ' כר' ו,  א לאשם תלוי סוטה ג,  ו (יט ע"א,  57)

מ' כר' ו,  א אם משנשחט סוטה ג,  ו (יט ע"א,  58)

ת' סוטה ב,  ד
(28:156)

ניטמאת מנחתה סוטה ג,  ו (יט ע"א,  59)

ת' סוטה ב,  ה
(30:156)

עד שלא סוטה ג,  ו (יט ע"א,  60)

ת' סוטה ב,  ו
(34:157)

באו לה סוטה ג,  ו (יט ע"א,  61)

מ' מנ' ו,  א רבי שמעון סוטה ג,  ו (יט ע"א,  64)

ספ' כה ע"ב ויקרא ה,  יג והיתה לכהן סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  2)

הש' ויקרא ו,  טז קריבה בבלול סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  3)

סוטה יט ע"ב (ג,  ו,  16) רבי שמעון סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  3)

הש' ויקרא ה,  יב נקמצת סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  5)

ויקרא ו,  טז וכל מנחת סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  6)

ת' סוטה ב,  ו רבי שמעון סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  9)

הש' סוטה יט ע"א
(64)

בשיטת אביו סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  15)

סוטה יט ע"ב (ג,  ו,  3) רבי שמעון סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  16)

ויקרא ו,  טז וכל מנחת סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  19)

ויקרא ו,  טו לכליל תקטר סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  20)

סוטה יז ע"ד והא תני סוטה ג,  ו (יט ע"ב,  23)

ספ' לב ע"א ויקרא ו,  טז וכל מנחת סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  28)

ויקרא כב,  יא וכהן כי סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  30)

ויקרא ו,  טו והכהן המשיח סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  31)

ויקרא כא,  טו ולא יחלל סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  32)

ספ' צה ע"א אין לי סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  33)

ויקרא כא,  טו לא יחלל סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  37)
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קד' סא ע"ג רבי דוסא סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  38)

ויקרא כא,  א אמור אל סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  40)

ספ' צג ע"ג לא אל סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  40)

ויקרא ז,  ו כל זכר סוטה ג,  ז (יט ע"ב,  43)

נזיר נג ע"ג ספ' סז ע"ד ויקרא יג,  מד איש סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  44)

ויקרא יג,  מה צרוע סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  44)

מדר"י 225 שמות כא,  ז וכי ימכר סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  49)

דברים כב,  טז את בתי סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  50)

דברים יג,  יא וסקלתם אותו סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  51)

דברים כב,  כד וסקלתם אותם סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  52)

דברים כא,  כב ותלו אותו סוטה ג,  ח (יט ע"ב,  55)

סוטה יט ע"ד וישקינה סוטה ד,  א (יט ע"ג,  23)

במדבר ה,  טו והביא האיש סוטה ד,  א (יט ע"ג,  24)

סוטה יח ע"ב התורה אמרה סוטה ד,  א (יט ע"ג,  25)

במדבר ה,  יד וקנא את סוטה ד,  א (יט ע"ג,  25)

מ' סוטה ד,  ב נוטלת כתובתה סוטה ד,  א (יט ע"ג,  26)

במדבר ה,  יד וקנא את סוטה ד,  א (יט ע"ג,  30)

במדבר ה,  יט;  ה,  כ תחת אישך סוטה ד,  א (יט ע"ג,  31)

מ' סוטה ד,  ג איילונית וזקינה סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  38)

ת' סוטה ה,  ד
(13:177)

שנאמר סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  39)

במדבר ה,  כח ונקתה ונזרעה סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  39)

ויקרא כא,  טו ולא יחלל סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  41)

מ' יב' ז,  ה ממזר פוסל סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  42)

ויקרא כב,  יג וזרע אין סוטה ד,  ב (יט ע"ג,  43)

סנ' כו ע"ב אמר ר' סוטה ד,  ג (יט ע"ג,  46)

ת' נדה ב,  ב לא ישא סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  49)

משלי כג,  י אל תשג סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  50)

דברים יט,  יד אשר גבלו סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  50)

משלי כג,  י ובשדה יתומי' סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  50)

מ' יב' יב,  ד קטנה שחלצה סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  53)

יב' יב ע"ד רבי מנא סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  54)

הש' מ' יב' ח,  ה שלא תימצא סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  56)

ת' נדה ב,  ב מניקה שמת סוטה ד,  ד (יט ע"ג,  56)
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כת' ס ע"ב עקביה שאל סוטה ד,  ד (יט ע"ג,   63)

הש' מ' סוטה ג,  ד הזכות תולה סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  7)

סוטה יט ע"א (47) כמאן דאמר סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  7)

סוטה טז ע"ג תני רבי סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  13)

במדבר ה,  יד והיא לא סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  15)

הש' כת' כט ע"ג (32) ולא ערב סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  18)

במדבר ה,  כ ואת כי סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  20)

ס"ב (2:19) במדבר ה,  כ ויתן איש סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  21)

במדבר ה,  יב בני ישראל סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  23)

סוטה יט ע"ג וישקינה סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  23)

במדבר ה,  טו והביא האיש סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  23)

במדבר ה,  יד וקינא את סוטה ד,  ה (יט ע"ד,  24)

יב' ח ע"ב ת' יב' ח,  א ואילו הן סוטה ד,  ו (יט ע"ד,  28)

במדבר ה,  כד באו (1) סוטה ה,  א (כ ע"א,  1)

במדבר ה,  כז באו (2) סוטה ה,  א (כ ע"א,  1)

במדבר ה,  יג נטמאה (1) סוטה ה,  א (כ ע"א,  3)

במדבר ה,  יד נטמאה (2) סוטה ה,  א (כ ע"א,  3)

הש' במדבר ה,  כט בוא ובה סוטה ה,  א (כ ע"א,  5)

נזיר נג ע,ד;  הור' מו
ע"א

וכתיב כן סוטה ה,  א (כ ע"א,  5)

ספ' יא ע"א ויקרא ב,  ו ויצקת עליה סוטה ה,  א (כ ע"א,  7)

במדבר ה,  כד המאררים סוטה ה,  א (כ ע"א,  8)

מ' סוטה ה,  א כשם שהמים סוטה ה,  א (כ ע"א,  10)

יב' י ע"ד;  סוטה טז
ע"ג;  סוטה טז ע"ד

כשם שהיא סוטה ה,  א (כ ע"א,  11)

ויקרא יח,  ב ואל אשת סוטה ה,  א (כ ע"א,  28)

סוטה כ ע"א (46) רב בשם סוטה ה,  ב (כ ע"א,  33)

מ' טב"י ד,  א אוכל מעשר סוטה ה,  ב (כ ע"א,  35)

פס' כז ע"ד תיפתר בטבול סוטה ה,  ב (כ ע"א,  37)

חלה נט ע"ב שנייא היא סוטה ה,  ב (כ ע"א,  38)

ויקרא יא,  לב טהור וטמא סוטה ה,  ב (כ ע"א,  38)

מ' טה' ב,  ג הראשון שבחולין סוטה ה,  ב (כ ע"א,  42)

מ' טה' ב,  ד הראשון והשיני סוטה ה,  ב (כ ע"א,  43)

סוטה כ ע"א (33) בשם רב סוטה ה,  ב (כ ע"א,  46)

מ' טה' ב,  ה הראשון והשיני סוטה ה,  ב (כ ע"א,  49)
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חג' עח ע"ב אמר רבי סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  2)

דברים כו,  יד לא אכלתי סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  5)

הש' מ' פרה ח,  ז מפני הידים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  7)

הש' מ' טה' ד,  ט הרי אוכל סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  9)

הש' חגי ב,  יא שתי שאילות סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  14)

חגי ב,  יב הן ישא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  15)

חגי ב,  יב ויענו הכהנים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  17)

חגי ב,  יג ויאמר חגי סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  18)

חגי ב,  יג ויענו הכהנים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  19)

חגי ב,  יד ואשר יקריבו סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  21)

פס' לו ע"ג;  נד' לט
ע"ד;  סנ' יח ע"ד

כמה דמר סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  22)

חגי ב,  יב הן ישא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  24)

חגי ב,  יב ויענו הכהנים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  25)

ס"ב קל (168) שאין טמא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  25)

חגי ב,  יג ויענו הכהנים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  26)

מ' זבים ד,  ו שאין טמא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  27)

חגי ב,  יב הן ישא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  28)

חגי ב,  יב ויענו הכהנים סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  30)

חגי ב,  יד ואשר יקריבו סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  32)

חג' עט ע"ב ת' חג' ג,  יח;  ספ' לז
ע"ב

אמר רבי סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  33)

הש' ויקרא ז,  יט מן הכתוב סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  35)

מ' סוטה ה,  ב ויקרא יא,  לג יטמא סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  38)

ויקרא ז,  יט והבשר אשר סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  40)

ספ' נד ע"ד (2) מה אם סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  43)

ויקרא ז,  יט והבשר אשר סוטה ה,  ב (כ ע"ב,  45)

ת' סוטה ה,  יג
(126:182)

רבי אליעזר סוטה ה,  ה (כ ע"ב,  53)

ער' כב ע"ד;  מכות לב
ע"א

רבי בא סוטה ה,  ה (כ ע"ב,  62)

במדבר לה,  ג ומגרשיה' יהיו סוטה ה,  ה (כ ע"ג,  4)

שמות טו,  א אז ישיר סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  6)

ת' סוטה ו,  ב לקטן שהוא סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  6)

שמות טו,  א אשירה סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  8)

שמות טו,  ב עוזי סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  8)
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ת' סוטה ו,  ג;  הש'

מדר"י 120
רבי אליעזר סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  8)

שמות טו,  א אשירה סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  10)

שמות טו,  ב עזי סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  10)

ברכות,  נ ע"א;
כתובות,  ז ע"ב;
סוטה,  יא ע"ב;  ל

ע"ב

שהש"ר ג,  טי<ז>,  א
(כא ע"ד,  3);  תנ"ו,
בשלח יא;  הש' מ"ת
ח,  ד (לח ע"ב,  30);

הש' ו"ר,  ב,  ד (מב:5);
שהש"ר ו,  ה,  א (לד
ע"א,  12);  פד"כ ב,  ז
(6:28);שהש"ז א,  א

(22:7);  תנ"ב תשא,  ד
(נד ע"א,  8);  תנ"ו,  כי
תשא ח ד;  מ"ת ח,  ה

(28:76);  קכא,  ג
(19:507)

ת' סוטה ו,  ד 184;
מדר"י,  שירה,  א 120;

מדרשב"י,  טו א,
73-74

רבי יוסי סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  11)

שמות טו,  ב זה אלי סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  14)

תהלים סח,  כז במקהלות ברכו סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  15)

ישעיה סג,  יא ויזכר ימי סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  19)

ישעיה סג,  יא את רועה סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  20)

שמות טו,  ב לאמר סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  21)

סוטה,  ל ע"ב;
הש' שם,  יא ע"ב

הש' שבת ג ע"ב (60) כהדין פסוקא סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  22)

שמות טו,  א אשירה סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  22)

שמות טו,  ב עזי וזמרת סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  23)

פס' לז ע"ד שופטים ה,  ב בפרוע פרעות סוטה ה,  ו (כ ע"ג,  24)

ת' סוטה ו,  א תני בשם סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  29)

איוב כז,  ב חי אל סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  29)

איוב יג,  טז גם הוא סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  30)

בר' יד ע"ב;  ו"ר תקנב כתוב אחד סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  31)

דברים ו,  ה ואהבת את סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  31)

דברים ו,  יג את ה' סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  32)

אדר"נ לז נו"א (109) שבעה פרושין סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  34)

הש' חג' עז ע"ד (51) פרוש קיזיי סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  37)

הש' איוב ב,  ג כאיוב סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  39)

הש' ישעיה מא,  ח כאברהם סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  40)

נחמיה ט,  ח ומצאת את סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  41)

נחמיה ט,  ח וכרות עמו סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  42)

תהלים קט,  כב וליבי חלל סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  43)

מד"מ ט,  ב (61) רבי עקיבה סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  43)
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דברים ו,  ה ואהבת את סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  46)

דברים ו,  יג את ה' סוטה ה,  ז (כ ע"ג,  51)

ב"ר 614 אימתי היה סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  53)

סוטה כ ע"ד (9);
במ"ר יז,  ב (עב ע"א);
תנ"ו שלח יד (542);
תנ"ב שלח כז (73)

רבי שמעון סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  53)

איוב א,  א איש היה סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  54)

בראשית כב,  כא את עוץ סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  55)

ב"ר יט,  יב (181) רבי אבא סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  55)

איוב ב,  י כדבר אחת סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  56)

בראשית לד,  ז כי נבלה סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  56)

איוב טו,  יח אשר חכמים סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  57)

הש' ס"ע ג (13) רבי יוסי סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  58)

ש"ר כא,  ז (מא ע"ב) משל לרועה סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  59)

איוב טז,  יא יסגירני אל סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  60)

שמות ט,  כ הירא את סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  61)

איוב ב,  ג איש תם סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  62)

איוב כז,  יב הן אתם סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  63)

ר"ר ה,  טו שהיו נוטלין סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  64)

הושע ט,  א אהבת אתנן סוטה ה,  ח (כ ע"ג,  64)

איוב א,  טו ותפל שבא סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  2)

איוב א,  טז כשדים שמו סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  2)

אסתר ב,  ב יבקשו למלך סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  3)

איוב מב,  טו ולא נמצא סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  4)

מ"ק פג ע"ג איוב א,  כ ויקם איוב סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  6)

סוטה כ ע"ג (53) תמן אמר סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  9)

איוב לב,  ב ויחר אף סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  12)

דברים כג,  ו ולא אבה סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  14)

במדבר כד,  ד נופל וגלוי סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  15)

במדבר כג,  ז מן ארם סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  15)

איוב לב,  ב אליהוא סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  17)

בראשית כו,  יב ויברכהו ה' סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  17)

איוב ב,  ג איש תם סוטה ה,  ח (כ ע"ד,  20)

סוטה כא ע"א (45) רבי יוחנן סוטה ו,  א (כ ע"ד,  50)
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הש' מ' סוטה א,  א כההן תנייה סוטה ו,  א (כ ע"ד,  53)

מג' ע ע"ד אמר רבי סוטה ו,  א (כ ע"ד,  56)

הש' כת' כט ע"ג (53) מילה דלית סוטה ו,  א (כ ע"ד,  61)

במדבר ה,  יג ועד אין סוטה ו,  ב (כ ע"ד,  63)

ס"ז 20:233 אין לי סוטה ו,  ב (כ ע"ד,  63)

סוטה כא ע"א (ו,  ד,
(31

עד אחד סוטה ו,  ב (כא ע"א,  3)

הש' מ' סוטה ו,  א לא היתה סוטה ו,  ב (כא ע"א,  11)

נזיר נז ע"א ממה דרבי סוטה ו,  ב (כא ע"א,  14)

ת' סוטה א,  ב עדות הראשונה סוטה ו,  ג (כא ע"א,  21)

הש' מ' סוטה ו,  א מקנא סוטה ו,  ג (כא ע"א,  22)

יב' טו ע"ב;  סוטה כד
ע"א

גידול בר סוטה ו,  ד (כא ע"א,  26)

סוטה כא ע"א (ו,  א,  3) עד אחד סוטה ו,  ד (כא ע"א,  31)

מ' סוטה ו,  ה עד אחד סוטה ו,  ד (כא ע"א,  35)

סוטה כ ע"ד (50) אמר רבי סוטה ו,  ד (כא ע"א,  45)

ס"ב יב (18) במדבר ה,  יט ואמר הכהן סוטה ז,  א (כא ע"ב,  43)

במדבר ה,  כב אמן סוטה ז,  א (כא ע"ב,  45)

ב"ר 189;  ב"ר מה,  י
(457);  ב"ר מח,  כ
(495);  ב"ר סג,  ז
(684);  מת"ה ט,  ז

(84)

רבי יוחנן סוטה ז,  א (כא ע"ב,  46)

הש' בראשית יח,  טו עם שרה סוטה ז,  א (כא ע"ב,  47)

בראשית ג,  טז אל האשה סוטה ז,  א (כא ע"ב,  47)

בראשית כה,  כג ויאמר ה' סוטה ז,  א (כא ע"ב,  48)

בראשית יח,  טו ויאמ' לא סוטה ז,  א (כא ע"ב,  50)

ס"ד שג (321) דברים כו,  ה וענית ואמרת סוטה ז,  א (כא ע"ב,  51)

דברים ו,  ז ודברת בם סוטה ז,  א (כא ע"ב,  51)

ת' סוטה ז,  ז רבי אומר סוטה ז,  א (כא ע"ב,  51)

דברים ו,  ו והיו הדברי' סוטה ז,  א (כא ע"ב,  52)

הש' מ' מג' ב,  א מגילת אסתר סוטה ז,  א (כא ע"ב,  55)

מג' עג ע"א היה יודע סוטה ז,  א (כא ע"ב,  56)

ת' סוטה ז,  א משביעין אותו סוטה ז,  א (כא ע"ב,  60)

נד' לז ע"ד ת' סוטה ז,  ד
(36:192)

שבועת הדיינין סוטה ז,  א (כא ע"ב,  61)

דברים כט,  יד כי את סוטה ז,  א (כא ע"ב,  64)

מדר"י 13:238 כל מקום סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  1)
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שמות יט,  יט משה ידבר סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  3)

בראשית כד,  נ ויען לבן סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  4)

בראשית כד,  נ מה' יצא סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  5)

בראשית לא,  מז ויקרא לו סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  6)

מ' סוטה ז,  א בכל לשון סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  7)

ב"ר 871 רבי שמואל סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  7)

בראשית לא,  מז ויקרא לו סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  9)

ירמיה י,  יא כדנה תימרון סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  9)

דניאל ב,  ד וידברו הכשדים סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  10)

מגי' א,  ט (עא ע"ב,
53);  אס"ר ד,  יב (ט
ע"א 9);  מת"ה לא,  ז

(8:240)

אמר רבי סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  10)

הש'  חגיגה,  טו
ע"ב

לעז לזמר סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  11)

שבת,  קטו ע"ב;
סנהדרין,  כב ע"א;
הש' סנ' צז ע"ב;
זבחים סב ע"א

הש' מ' סופרים,  א ז
(31:101);  יד,  יז
(110:272);  טו,  א

(1:273)

הש' ת' סנהדרין,  ד,  ז
(23:421);  מ' מגילה,

א,  ח ;  ב,  ב;  ידים,  ד,  ה

אשורי יש לו סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  13)

ת' סנהדרין,  ד,  ח
(7:422);  הש' מ'

מגילה,  א,  ח ;  ב,  ב;
ידים,  ד,  ה

ולמה נקרא סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  14)

ת' סנ' ד,  ז (1:422) אמר רבי סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  15)

דברים כז,  יד וענו הלוים סוטה ז,  ב (כא ע"ג,  15)

ס"ד נו (123) דברים יא,  ל הלא המה סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  18)

דברים יא,  ל הלא המה סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  21)

הש' ת' סוטה ח,  ז
(85:206)

מאה ועשרים סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  26)

ס"ד נו (123) אמר רבי סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  29)

דברים יא,  ל אצל אלוני סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  30)

דברים יא,  ל אלוני מורה (1) סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  32)

בראשית יב,  ו אלוני מורה (2) סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  32)

סוטה כג ע"ג ס"ב קז (106) דרבי ישמעאל סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  33)

דברים כז,  ד והיה בעברכם סוטה ז,  ג (כא ע"ג,  36)

ת' סוטה ח,  ט
(117:207)

רבי אומר סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  38)

הש' יהושע ח,  לג למטן סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  39)

הש' דברים כז,  יב למעלן סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  39)

ת' סוטה ח,  ט
(122:207)

הראוי לשרת סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  42)
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דברים כז,  יב שמעון ולוי סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  43)

יהושע ח,  לג נגד הכהנים סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  44)

מע"ש נו ע"ב רבי יהושע סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  44)

יחזקאל מד,  טו והכהנים הלוים סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  45)

יהושע ח,  לד הברכה והקללה סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  48)

דברים כז,  טו וענו כל סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  50)

ת' סוטה (129:207) אילו ואילו סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  51)

ת' סוטה ח,  י ברוך בכלל סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  53)

הש' דברים כז,  כו ארור בכלל סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  53)

הש' דברים כז,  טוכה וארור בפרט סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  53)

ת' סוטה ח,  יא רבי שמעון סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  55)

ת' סוטה ח,  יא רבי שמעון סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  61)

הש' במדבר א,  מו שש מאות סוטה ז,  ד (כא ע"ג,  62)

ספ' א ע"א כל שהיה סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  2)

דברים כז,  טוכו אמן סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  5)

דברים כז,  כו ארור אשר סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  6)

הש' מל"ב כג,  ג קרע יאשיה סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  8)

ו"ר תקסט;  ק"ר ז,  יא
(כ ע"א);  תנ"ו

משפטים ז (261)

רבי אחא סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  9)

קהלת ז,  יב כי בצל סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  13)

משלי ג,  יח עץ חיים סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  14)

ת' סוטה ח,  ט
(42:207)

מה תלמוד סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  14)

יהושע ח,  לג והחציו סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  14)

הש' במדבר כה,  ט בשיטים סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  18)

הש' יהושע ד,  יג ארבעים אלף סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  19)

הש' שמות א,  בג החומש השיני סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  20)

הש' במדבר ב בדגלים סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  21)

ש"ר א,  ו (ג ע"א);
תנ"ו שמות ג (163);

תנ"ב שמות ה (3)

אמר רבי סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  22)

ישעיה מח,  יב שמע אלי סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  23)

הש' שמות כח,  י באבני אפוד סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  25)

שמות כח,  כ במלואותם סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  25)

הש' בראשית לה,  יח בנימן דותולדותם סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  27)

תהלים פא,  ו עדות ביהוסף סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  28)
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שמות כח,  י ששה סוטה ז,  ד (כא ע"ד,  30)

ת' סוטה ח,  ו
(66:205)

על אבני סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  33)

דברים כז,  ד ושדת אותם סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  39)

ישעיה לב,  יב והיו עמים סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  40)

הש' שבת פט ע"ב ר"ה א,  ג (נז ע"א,
51);  ו"ר כ ,  י

(תסח:1);  במ"ר,  א,  ח
(ג ע"ג,  9);  ב,  כה (ז

ע"ד,  17);  שהש"ר ד,
ד,  א (כד ע"א,  4);  ר"ר
א ,  ז (237:30);פד"כ
כו,  ט (9:397);  פס"ר,

מו (קפז ע"ב,
10);מת"ה,  יז,  יג

(12:134);  הש' ב"ר,
מא,  (6:407);  ו"ר יא ,

ז (רלז:4);  לד א
(תשעד:1);  במ"ר יג,

ה (נב ע"ד,  17);
אס"ר,  פת' יא (ב ע"ד,
25);  פס"ר,  ה (כ ע"א,

(7

נטלו איפופסין סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  41)

ישעיה ס,  יב והגוים חרוב סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  42)

ו"ר כ ,  י (תסח:1);
במ"ר,  א,  ח (ג ע"ג,
10);  ב,  כה (ז ע"ד,

17);  שהש"ר ד,  ד,  א
(כד ע"א,  4);  פד"כ כו,

ט (9:397);  תנ"ב
במדבר ז (8)

מחורב נטלו איפופסין סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  42)

ת' סוטה ח,  ו
(61:205)

שלשה מיני סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  43)

ת' סוטה ח,  ו
(50:204)

רבי יודה סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  48)

יהושע ד,  ה והרימו לכם סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  50)

תנ"ב שלח (67);
במ"ר טז,  יד (ע ע"א)

לא דמי סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  51)

במדבר יב,  ב איש אחד סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  54)

יהושע ג,  טז ויעמדו המים סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  59)

בב' סוטה לד ע"א מלמד שהיו סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  61)

יהושע ג,  טז הרחק סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  64)

מל"ב כ,  יד מארץ רחוקה סוטה ז,  ה (כא ע"ד,  64)

יהושע ה,  א ויהי כשמוע סוטה ז,  ה (כב ע"א,  2)

דברים כט,  כח הנסתרות סוטה ז,  ה (כב ע"א,  5)

הש' מ'דרשב"י 139 שהרי עכן חטא סוטה ז,  ה (כב ע"א,  7)

 ב"ב קכא ע"ב;
הש' סנ' מד ע"א;

בר' סב ע"ב

הש' שהש"ר,  א,  ה,  א
(ח ע"ג,  28);  תנ"ו

נצבים ב;  א"ר יב;  י"ש
נצבים תתקמ

ורובה של סוטה ז,  ה (כב ע"א,  7)
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יומא מד ע"א בכל אתר סוטה ז,  ו (כב ע"א,  9)

יומא מד ע"ב;  מג' עה
ע"ב

מ' מג' ד,  ד;  ת' מג' ג,
יט

מדלגין בנביא סוטה ז,  ו (כב ע"א,  13)

מ' סוטה ז,  ז וקורא סוטה ז,  ו (כב ע"א,  17)

ויקרא טז אחרי מות סוטה ז,  ו (כב ע"א,  17)

ויקרא כג,  כזלח ואך בעשור סוטה ז,  ו (כב ע"א,  17)

פס' לב ע"ד;  יומא מ
ע"ב;  מד"ש כז,  א

(127);  מת"ה א,  ב (1)

לא כן סוטה ז,  ז (כב ע"א,  25)

ת' סנ' ד,  ד לא היתה סוטה ז,  ז (כב ע"א,  26)

דה"א יז,  טז ויבא המלך סוטה ז,  ז (כב ע"א,  28)

מ' פס' ה,  י יצאת כת סוטה ז,  ז (כב ע"א,  29)

ת' סוטה ז,  טז
(135:196)

רבי חנינה סוטה ז,  ז (כב ע"א,  31)

דברים יד,  כב עשר תעשר סוטה ז,  ח (כב ע"א,  33)

דברים כו,  יב כי תכלה סוטה ז,  ח (כב ע"א,  33)

דברים כ,  ב ודיבר סוטה ח,  א (כב ע"ב,  28)

דברים ו,  ז ודברת בם סוטה ח,  א (כב ע"ב,  28)

מ' סוטה ז,  א בכל לשון סוטה ח,  א (כב ע"ב,  29)

הש' דברים כ,  ג אמירה (1) סוטה ח,  א (כב ע"ב,  30)

הש' דברים כו,  יג אמירה (2) סוטה ח,  א (כב ע"ב,  30)

מ' סוטה ז,  א בכל לשון סוטה ח,  א (כב ע"ב,  30)

הש' דברים כ,  ב נגישה סוטה ח,  א (כב ע"ב,  31)

דברים כא,  ה ונגשו הכהנים סוטה ח,  א (כב ע"ב,  31)

מ' סוטה ז,  ב בלשון הקודש סוטה ח,  א (כב ע"ב,  32)

סוטה כא ע"ד (54) כרבי עקיבה סוטה ח,  א (כב ע"ב,  32)

הש' דברים כ,  ב נגישה סוטה ח,  א (כב ע"ב,  34)

שמות כ,  יז ונגש משה סוטה ח,  א (כב ע"ב,  34)

דברים כא,  ט ופקדו שרי סוטה ח,  א (כב ע"ב,  36)

דברים כא,  ב ונגש הכהן סוטה ח,  א (כב ע"ב,  36)

סוטה כג ע"ג (20) הש' ת' סוטה ז,  יח
(164:198)

בספר את סוטה ח,  א (כב ע"ב,  37)

דברים כא,  ט והיה ככלות סוטה ח,  א (כב ע"ב,  41)

דברים כא,  ב ונגש הכהן סוטה ח,  א (כב ע"ב,  42)

תר' ה,  ט (מג ע"ד,
43);  חג' א,  ח (עו

ע"ד,  40)

רבי אחא סוטה ח,  ב (כב ע"ב,  45)
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תר' ה,  ט (מג ע"ד,
45);  חג' א,  ח (עו

ע"ד,  41);  הש' מ' שמ'
דר"ח,  ד,  ד (1:228);
ו"ר,  יב,  א (רמד:1)  ;
במ"ר,  י,  ב (לב ע"ג,
18);  מדמ"ש א,  ז

(23:43)

הש' מ' בכורות,  ד,  ד;
ספ' במ' קיט

(143:22);  ס"ד,  מח
(109:8);  מת"ד,  יא,

כב (34:41)

אמר רבי לעזר סוטה ח,  ב (כב ע"ב,  46)

שהש"ר א,  ט,  ב (י
ע"ד,  26);  מת"ה,  יח,

יד (עב ע"א,  10);  הש'
אדר"ן נו"א,  לג,  95

מדר"י בשלח ה (95);
מדרשב"י,  יד:ג,  55

תהלים יח,  יג מנוגה נגדו סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  51)

תהלים יח,  יד וירעם משמים סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  54)

הש' ב"ר 3:1274 הלפידים סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  54)

תהלים יח,  טו וישלח חציו סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  55)

דברים ז,  כג והמם מהומה סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  59)

דברים כ,  ד להושיע אתכם סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  59)

ת' סוטה ז,  יז
(147:197)

זה השם סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  60)

שק' מט ע"ג ת' סוטה ז,  יח ר' יודה סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  60)

במדבר יד,  מד וארון ברית סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  63)

ס"ב פב (73) וזה שהיו סוטה ח,  ג (כב ע"ב,  63)

שמ"א ד,  ח אוי לנו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  1)

שמ"א יד,  יח ויאמר שאול סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  2)

הש' שמ"א ז,  א בקרית יערים סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  3)

שמ"ב יא,  יא הארון וישראל סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  4)

יומא,  נב ע"ב,  נד
ע"א;  הוריות,  יב
ע"א;  כריתות,  ה
ע"ב;  הש' יומא,

כא ע"ב

תע' ב,  א (סה ע"א,
56);  שק' ו,  א (מט
ע"ג,  36);  אדר"נ,

נו"א,  מא (11:113);
בדמה"מ,  ד;  הש'

מכות,  ב,  ו   (לב ע"א,
5);  הו' ג,  ב   (מז ע"ג,
54);  במ"ר טו,  י (סה
ע"ד,  22);  שהש"ר ח,

י,  ג,  (מ ע"ג,  10);
ב"מ ח"ב מח"ו (שמות)

ת' יומא ב,  טו;  ת'
סוטה יג,  אדר"נ נו"א

סז ע"א

משנגנז הארון סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  6)

הש' ס"ע 108 יאשיהו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  8)

דברים כח,  לו יולך ה' סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  8)

דה"ב לה,  ג ויאמר ללוים סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  9)

דה"ב לה,  ג עתה עבדו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  11)

שמות ל,  כג ואתה קח סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  12)

שמות ל,  כג ושמן זית סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  14)

שמות ל,  כד ועשית אותו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  16)

שמות ל,  לא יהיה זה סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  17)
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שק' מט ע"ג;  הור' מז

ע"ג;  ו"ר ריג
ספ' מא ע"ב תני רבי סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  17)

שמות ל,  כד ושמן זית סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  19)

ת' סנ' ד,  יא ממנו נמשחו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  22)

שמ"א טז,  יב קום משחהו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  24)

שמות ל,  לא שמן משחת סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  26)

ת' סנ' ד,  י אין מושחין סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  26)

מל"א א,  לג והרכבתם את סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  27)

ת' סנ' ד,  יא אין מושחין סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  29)

שמ"א טז,  יח קום משחהו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  30)

ס"ע 108 יהואחז סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  31)

הש' דה"ב לו,  בה שתי שנים סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  32)

ו"ר ריג;  מד"ש יד,  ה
(89)

ת' סנ' ד,  יא אין מושחין סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  33)

בראשית מט,  י לא יסור סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  36)

דברים יז,  כ למען יאריך סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  36)

דברים יח,  א לא יהיה סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  37)

דה"ב ג,  טו הבכור יוחנן סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  38)

דה"ב ג,  טו השלישי צדקיהו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  39)

מל"ב כד,  יז וימלך מלך סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  42)

מ' כלים יז,  י רבי מאיר סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  44)

שמות כה,  י אמתים וחצי סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  46)

דברים י,  ב אשר שברת סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  48)

תע' סח ע"ג;  ש"ר כח,
א (מט ע"ד);  ש"ר מז,
ו (עז ע"ב);  במ"ר ד,  כ
(יד ע"א);  דבר"ל וילך
(122);  תנ"ו תשא לז
(330);  תנ"ו עקב יא

(634)

והלוחות היו סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  48)

דבר"ל 122 ששה טפחים סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  49)

שהש"ר א,  יא (יא ע"ד) לאיסטווה סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  50)

שמות כה,  י אמה וחצי סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  50)

דברים י,  ב אשר שברת סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  52)

שק' מט ע"ד;  תע' סח
ע"ג

והלוחות היה סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  52)

שק' ו,  א (מט ע"ד,  26) מ' כלים יז,  י ר' יודה סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  56)

שמות כה,  י אמתים וחצי סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  59)

דברים י,  ב אשר שברת סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  61)
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שמות כה,  י ואמה וחצי סוטה ח,  ג (כב ע"ג,  64)

דברים י,  ב אשר שברת סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  1)

שהש"ר א,  יא (יא
ע"ד);  תנ"ו ויקהל ז

(337)

בדמה"מ ז כיצד עשה סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  4)

שמות כה,  יא וצפית אותו סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  6)

שהש"ר א,  י (יא ע"ד) ר"ש בן סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  7)

שמות כה,  יא וצפית אותו סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  8)

שק' ו,  א (מט ע"ד,
42);  במ"ר,  יד,  י (סא

ע"ד,  26);  שהש"ר,  ה,
יד,א (לא ע"ד,  1);

תנ"ב,  תשא,  כ
(14:119);  תנ"ו,  עקב

ט

מדר"י,  בחדש,  ח
(223:9);  שם (234:9)

כיצד היו סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  10)

דברים ד,  יג ויגד לכם סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  11)

דברים ד,  יג ויגד לכם סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  14)

שמות לב,  טו מזה ומזה סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  16)

בבלי,  נזיר,  ח
ע"ב;  בבא בתרא,

קסד ע"ב

שק' ו,  א (מט ע"ד,
50);  נז', א,  ב (נא ע"ב
24);  שהש"ר,  ד,  ד,  ו
(כה ע"ג,  3);   ה,  יד,  א

(לא ע"ד,  9);  מת"ה,
עח,  טו (3:355)

ת' נזיר ,  א,  ב
(124:5);  זבים,  ד,  א

(31:678)

טטרגונה סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  16)

שקלים,  ו,  א (מט ע"ד,
50);  במ"ר,  יג,  טו (נד

ע"ג,  33);  שהש"ר,
ה,יד,ב (לא ע"ד,
9);תנ"ו,  עקב ט

הש' מדר"י,  בחדש,  ח
(234:10)

חנניה בן אחי סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  16)

שה"ש ה,  יד ממולאים בתרשיש סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  17)

הש' סוטה כב ע"ב
(60)

כרבי יודה סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  21)

דברים לא,  כו לקוח את סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  22)

שמות כה,  כא ונתת את סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  24)

שמות כה,  כא ואל הארון סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  25)

שמות כה,  כא ונתת את סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  26)

שקלים,  ו,  א (מט ע"ד,
61);  דב"ר,  ג,  יב (קז

ע"א,  24);  דבר"ל,
עקב יב (13:89);

שהש"ר,  ה,  יא,ו (לא
ע"ב,  36);  תנ"ב

שמיני,  יא (יד ע"ב,
27);  תנ"ו,  בראשית א

ד;  יתרו טז;  מ"ת,  צ,
יב (18:391)  ;  הש'

במ"ר,  יב,  ח (מח ע"ב,
22);  פד"כ א,  ג

(11:7);  תנ"ו,  שמיני ח
ד

תורה שנתן סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  27)
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דברים לג,  ב מימינו אש סוטה ח,  ג (כב ע"ד,  28)

דברים כ,  ה אשר בנה סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  29)

ס"ד קצד (234);  ס"ד
רכט (261)

אין לי סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  29)

מע' נ ע"ד ס"ד רכט (262) בית שאין סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  34)

דברים כ,  ה אשר בנה סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  37)

הש' ת' סוטה
(169:198)

לשנפל ביתו סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  38)

דברים כ,  ה ולא חנכו סוטה ח,  ד (כב ע"ד,  39)

דברים כ,  ו אשר נטע סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  43)

ס"ד קצה (235) אין לי סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  43)

ת' סוטה ז,  יח
(177:198)

מניין הנוטע סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  44)

דברים כ,  ו כרם סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  46)

דברים כ,  ו ולא חללו סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  52)

ס"ד קצה (235) תני רבי סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  53)

ס"ד קצה (235) ולא חללו סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  54)

ויקרא יט,  כד ובשנה הרביעית סוטה ח,  ה (כב ע"ד,  61)

דברים כ,  ז אשר ארש סוטה ח,  ו (כב ע"ד,  62)

ס"ד רעא (291) אין לי סוטה ח,  ו (כב ע"ד,  62)

דברים כד,  ה אשה סוטה ח,  ו (כב ע"ד,  63)

דברים כד,  ה חדשה סוטה ח,  ו (כב ע"ד,  64)

ת' סוטה ז,  יט
(182:199)

אפילו שומרת סוטה ח,  ו (כג ע"א,  1)

ת' סוטה ז,  יח
(170:198)

רבי יודה סוטה ח,  ז (כג ע"א,  5)

ת' סוטה ז,  יח
(171:198)

רבי אלעזר סוטה ח,  ז (כג ע"א,  7)

יומא מה ע"ג;  ו"ר
תנה;  פד"כ כו (391);
פס"ר מז (קצ ע"ב);
תנ"ו אחרי ג (429);
תנ"ב אחרי ד (59)

אף כהן סוטה ח,  ז (כג ע"א,  8)

ת' סוטה ז,  כ
(187:199)

בנה בית סוטה ח,  ח (כג ע"א,  9)

ת' סוטה ז,  כד
(246:201)

כל אילו סוטה ח,  ח (כג ע"א,  12)

דברים כד,  ה ולא יעבר סוטה ח,  ח (כג ע"א,  13)

דברים כ,  ח ויספו השוטרים סוטה ח,  ט (כג ע"א,  14)

סוטה כב ע"ב (37) שומע פרשה סוטה ח,  ט (כג ע"א,  20)

יב' ט ע"ג;  קד' סה
ע"ג;  ו"ר תשנב

ואתיא כיי סוטה ח,  ט (כג ע"א,  27)
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ויקרא ו,  יח במקום אשר סוטה ח,  ט (כג ע"א,  28)

דברים כ,  ט והיה ככלות סוטה ח,  י (כג ע"א,  29)

ק"ר ב,  יד (ח ע"א);
הש' ב"ר 368

דרבי מאיר סוטה ח,  י (כג ע"א,  32)

קהלת ב,  יד החכם עיניו סוטה ח,  י (כג ע"א,  33)

בראשית מט,  יט גד גדוד סוטה ח,  י (כג ע"א,  34)

ב"ר 9:1266 גייסא אתי סוטה ח,  י (כג ע"א,  34)

ת' סוטה ז,  כד
(251:202)

רבי יהודה סוטה ח,  י (כג ע"א,  36)

ת' סוטה ז,  כג
(252:202)

ר' יהודה סוטה ח,  י (כג ע"א,  38)

מל"א טו,  כב והמלך אסא סוטה ח,  י (כג ע"א,  40)

הש' ס"ד רט (243) דברים כא,  ז וענו ואמרו סוטה ט,  א (כג ע"ב,  54)

ס"ד רה (240) דברים כא,  א כי ימצא סוטה ט,  א (כג ע"ב,  55)

הש' מ' סוטה ט,  ט שהן מצויין סוטה ט,  א (כג ע"ב,  55)

ס"ד רה (241) דברים כא,  א לא נודע סוטה ט,  א (כג ע"ב,  57)

דברים כא,  ז ועינינו לא סוטה ט,  א (כג ע"ב,  61)

ר"ה נח ע"ג באותן שאמרו סוטה ט,  א (כג ע"ב,  59)

הש' מ' ר"ה ג,  א בעדות החדש סוטה ט,  א (כג ע"ב,  64)

ס"ד רה (243) דברים כא,  א חלל סוטה ט,  א (כג ע"ב,  64)

דברים כא,  א אשר ה' סוטה ט,  א (כג ע"ג,  2)

הש' ת' סוטה ט,  א
(1:209);  ס"ד רה

(242)

פרט לחוצה סוטה ט,  א (כג ע"ג,  3)

דברים כא,  א לרשתה סוטה ט,  א (כג ע"ג,  3)

סוטה כא ע"ג ס"ב קז (106) וכרבי ישמעאל סוטה ט,  א (כג ע"ג,  4)

ת' סוטה ט,  א
(12:209)

כיצד היו סוטה ט,  א (כג ע"ג,  6)

הש' ת' מע"ש ה,  יג ומציינין על סוטה ט,  א (כג ע"ג,  7)

מע"ש נה ע"ד;  שק' מו
ע"א;  מ"ק פ ע"ב

מניין לציון סוטה ט,  א (כג ע"ג,  8)

ויקרא יג,  מה וטמא טמא סוטה ט,  א (כג ע"ג,  11)

יחזקאל לט,  טו ועברו העוברים סוטה ט,  א (כג ע"ג,  12)

ת' שק' א,  ה שמציינין על סוטה ט,  א (כג ע"ג,  14)

ת' שק' א,  ה אין מציינין סוטה ט,  א (כג ע"ג,  19)

סוטה מד ע"ב סנ' יט ע"א מ' סנ' א,  ג סמיכת זקנים סוטה ט,  א (כג ע"ג,  21)

ספ' יט ע"ב ויקרא ד,  טו וסמכו סוטה ט,  א (כג ע"ג,  22)

ויקרא ד,  טו וסמכו סוטה ט,  א (כג ע"ג,  24)
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ס"ד רה (241) טעמא דרבי סוטה ט,  א (כג ע"ג,  25)

דברים כא,  ב ויצאו זקיניך סוטה ט,  א (כג ע"ג,  25)

ויקרא ד,  טו וסמכו סוטה ט,  א (כג ע"ג,  27)

דברים כא,  ב ויצאו סוטה ט,  א (כג ע"ג,  28)

דברים כא,  ב זקיניך ושופטיך סוטה ט,  א (כג ע"ג,  30)

ת' סוטה ט,  א;  ס"ד
רה (240)

רבי אליעזר סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  32)

דברים כא,  א נופל סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  34)

סוטה כג ע"ד (40) דהדא דרבי סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  37)

ת' סוטה ט,  א נמצא בעליל סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  39)

פאה יט ע"ג רב נחת סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  40)

דברים כא,  א כי ימצא סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  43)

דברים כא,  א באדמה סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  43)

פאה יט ע"ד;  ב"ק ה
ע"ג

מחלפא שיטתון סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  44)

ס"ד רפג (299) פרט לטמון סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  45)

דברים כד,  יט שדך סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  46)

דברים כא,  א באדמ' סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  47)

דברים כא,  ז ידינו לא סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  49)

דברים כא,  ג והית' העיר סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  50)

דברים כא,  ב ומדדו את סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  50)

מע"ש נה ע"ד (10);
מכות לב ע"א (16)

למחלוקת ניתנו סוטה ט,  ב (כג ע"ג,  51)

יב' טו ע"ג ואתייא כיי סוטה ט,  ג (כג ע"ג,  54)

ישעיה ג,  ט הכרת פניהם סוטה ט,  ג (כג ע"ג,  55)

יחזקאל כא,  לד לתת אותה סוטה ט,  ג (כג ע"ג,  59)

דברים כא,  ג אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  2)

פאה טז ע"ג ספ' ב ע"ד כל דבר סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  6)

דברים כא,  ג אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  8)

דברים כא,  ג אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  13)

הש' סוטה כג ע"ד (50) אמ' ליה סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  14)

דברים כא,  ג אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  15)

דברים כא,  ג עול (1) סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  16)

במדבר יט,  ב עול (2) סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  16)

ת' פרה ב,  ד (15:631) אף עול סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  17)
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הש' ס"ב קכג (152) אי מה סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  20)

במדבר יט,  ב אשר אין סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  22)

דברים כא,  ג אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  23)

פס' לו ע"ד;  מג' עב
ע"ב;  ב"ר לב (295)

אמר רבי סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  26)

בראשית ו,  יט ומכל החי סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  27)

הש' דברים כא,  ז כפרה סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  29)

מ' חולין ה,  ג השוחט ונמצא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  35)

סוטה כד ע"א (7) אמר רבי סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  36)

דברים כא,  ד איתן סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  37)

במדבר כד,  כא איתן מושבך סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  38)

דברים כא,  ד והורידו סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  39)

סוטה כג ע"ג (37) דהדא רבי סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  40)

הש' ת' חו' א,  יא עד מקו' סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  43)

מ' מכות ג,  ט יש חורש סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  44)

ת' סוטה ט,  א
(22:209)

מקום גיסתה סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  47)

דברים כא,  ד אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  49)

הש' סוטה כג ע"ד (14) אמר ליה סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  50)

דברים כא,  ד אשר לא סוטה ט,  ה (כג ע"ד,  51)

ת' סוטה ט,  ב
(25:210)

והזקנים רוחצין סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  56)

דברים כא,  ז ידינו לא סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  57)

דברים כא,  ח כפר לעמך סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  57)

דברים כא,  ח ונכפר להם סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  58)

מד"ש י,  ד (77) ת' סוטה ט,  ב
(36:210)

שלשה מקריות סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  58)

ת' סוטה ט,  ג
(38:210)

כיוצא בדבר סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  59)

בראשית לח,  כה ותאמר הכר סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  60)

בראשית לח,  כו ויכר יהודה סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  61)

בראשית לח,  כו ולא יסף סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  62)

ת' סוטה ט,  ב
(31:210)

כיוצא בדבר סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  63)

במדבר יג,  כז ויספרו לו סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  63)

במדבר יג,  כח אפס כי סוטה ט,  ז (כג ע"ד,  64)

במדבר יג,  ל ויהס כלב סוטה ט,  ז (כד ע"א,  2)
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ת' סוטה ט,  ד

(53:211)
כיוצא בדבר סוטה ט,  ז (כד ע"א,  4)

שופטים ה,  כח בעד החלון סוטה ט,  ז (כד ע"א,  4)

שופטים ה,  כט חכמו' שרותיה סוטה ט,  ז (כד ע"א,  5)

שופטים ה,  לא כן יאבדו סוטה ט,  ז (כד ע"א,  6)

הש' ס"ד רי (244) כדיי היא סוטה ט,  ז (כד ע"א,  7)

סוטה כג ע"ד (36) אמר ר' סוטה ט,  ז (כד ע"א,  7)

דברים כא,  ד והורידו סוטה ט,  ז (כד ע"א,  10)

הושע ד,  יד כי הם סוטה ט,  ט (כד ע"א,  21)

במדבר ה,  כז והיתה האשה סוטה ט,  ט (כד ע"א,  21)

במדבר ה,  לא ונקה האיש סוטה ט,  ט (כד ע"א,  22)

ס"ב כא (25) אימתי האשה סוטה ט,  ט (כד ע"א,  22)

ת' ב"ק ח,  יג כל הזוגות סוטה ט,  י (כד ע"א,  25)

ת' ב"ק ח,  יד אמר רבי סוטה ט,  י (כד ע"א,  34)

ר' ירמיה סוטה ט,  יא (כד ע"א,  37)

מ' יב' ט,  ד ובת כהן סוטה ט,  יא (כד ע"א,  39)

יב' י ע"ב ניחא בתרומה סוטה ט,  יא (כד ע"א,  40)

מע"ש ה,  ה (נו ע"ד,
(19

ת' סוטה יג,  ט
(136:235)

יוחנן כהן סוטה ט,  יא (כד ע"א,  43)

דברים כו,  טו השקיפה סוטה ט,  יא (כד ע"א,  50)

מע"ש ה,  ט (נו ע"ד,
(27

ת' סוטה יג,  ט
(117:234)

את המעוררין סוטה ט,  יא (כד ע"א,  50)

תהלים מד,  כד עורה למה סוטה ט,  יא (כד ע"א,  51)

מע"ש ה,  ט (נו ע"ד,
28);  אס"ר י,  א (יד

ע"ג,  34);  מת"ה,
קכא,  ג (39:505);

הש' אס"ר,   ז,  יב (יב
ע"ב,  19);מ' פנ"א,

נו"ב ו (10:74)

ת' סוטה ג,  ט
(97:233)

וכי יש שינה סוטה ט,  יא (כד ע"א,  51)

תהלים קכא,  ד הנה לא סוטה ט,  יא (כד ע"א,  52)

תהלים עח,  סה ויקץ כישן סוטה ט,  יא (כד ע"א,  52)

איוב יז,  ב ובהמרותם תלן סוטה ט,  יא (כד ע"א,  54)

ת' סוטה יג,  ט
(123:234)

את הנוקפין סוטה ט,  יא (כד ע"א,  54)

הש' מ' תמיד ד,  א;  מ'
מדות ג,  ה

טבעות סוטה ט,  יא (כד ע"א,  56)

סוטה כד ע"ב (1) עד ימיו סוטה ט,  יא (כד ע"א,  57)

סוטה כד ע"א (57) עד ימיו סוטה ט,  יא (כד ע"ב,  1)

מע"ש נו ע"ד רבי יוסי סוטה ט,  יא (כד ע"ב,  3)
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איכ"ר 158 אבא בר סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  4)

איכה ה,  יד זקינים משער סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  5)

ת' סוטה טו,  ז
(64:241)

בראשונה לא סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  7)

הש' ת' סוטה טו,  ו
(56:241)

אמר רבי סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  8)

איכה ה,  טו שבת משוש סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  10)

ת' סוטה טו,  ז
(61:241)

וכי מה סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  11)

ספ' צא ע"ג ויקרא כ,ד ואם העלם סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  12)

בר' ד ע"א ת' בר' א,  יב (61:5) כך צרות סוטה ט,  יב (כד ע"ב,  16)

דה"ב כו,  ה ויהי לדרוש סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  21)

יומא,  ט ע"ב;
סוטה מח ע"ב;

סנ' יא ע"א

שהש"ר ח<ט>,  י,  ג
(מ ע"ג,  27);  הש'

פס"ר,  לה (קס ע"א,  8)

ת' סוטה יג,  ג
(44:231);  הש' מ'

סוטה,  ט,  יב

משמתו נביאים סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  22)

ת' סוטה יג,  ו
(72:232)

מעשה ששמע סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  23)

סוטה לג ע"א שהש"ר ח,  ג,  (מ ע"ד,
(6

ת' סוטה יג,  ה
(67:232)

ושמע יוחנן סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  25)

סוטה,  מח ע"ב  ;
סנהדרין,  יא ע"א

;  הש' בבלי,
ברכות,  ו ע"ב;
הש' סוכה,  כח

ע"א;  בבא בתרא,
קלד ע"א;  ר' גם:
מו"ק,  כה ע"א

סוטה,  ט טז (כד ע"ג,
32);  ע"ז ג,  א (מב

ע"ג,  36);  הו' ג,  ז (מח
ע"ג,  35);  שמחות ד

בר' מאב"ר,  ג,  ג
(86:237);  שם,  ד,  י

(60:245);  שהש"ר ח,
י,  ג,  (מ ע"ג,  29);  הש'

אדר"נ,  נו"א,  יד
(57:27);  אדר"נ,  נו"ב,

כח (57:13);  אדר"נ,
הוספה ב לנו"א,  ה

(157:44)

ת' סוטה יג,  ג מעשה שנכנסו סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  27)

ת' סוטה יג,  ד ושוב נכנסו סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  30)

שמ' ח (152) ת' סוטה יג,  ב ובשעת מיתתו סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  34)

ת' סוטה טו,  א
(2:238)

אמר רבי סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  37)

מל"א ו,  ז והבית בהבנותו סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  39)

מל"א ז,  ט כל אלה סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  41)

ת' סוטה טו,  א
(22:239)

ר' או' סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  43)

ת' סוטה טו,  א
(4:238)

אפילו נתון סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  44)

עמוס ה,  ט המבגליג שוד סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  47)

סוטה,  מח ע"ב הש' במ"ר יג,  טוטז
(נד ע"ג,  15);שהש"ר,
ד,  יא א (כח ע"א,  4);
תנ,  עקב ב (24:16);

תנ"ו עקב א

מדר"י,  ויסע ה
(171:6);  מדרשב"י

טז,  לא (115:15)

סולת צפה סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  48)

August 29, 2008 עמוד 31 מתוך 33



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'
פאה כ ע"א;  סוטה יז

ע"ב;  מד"ש יג,  ז (86)
א"ר יונתן סוטה ט,  יד (כד ע"ב,  48)

שבי' לה ע"א;  מת"ה
ז,  ט (68)

אמר רבי סוטה ט,  טו (כד ע"ב,  54)

תהלים ז,  יב ואל זועם סוטה ט,  טו (כד ע"ב,  54)

ת' סוטה טו,  ב אמר רבן סוטה ט,  טו (כד ע"ב,  56)

ת' סוטה טו,  ב
(37:240)

רבי שמעון סוטה ט,  טו (כד ע"ב,  59)

חגי ב,  טז מהיותם בא סוטה ט,  טו (כד ע"ב,  61)

איכה ב,  טז נפלה עטרת סוטה ט,  טז (כד ע"ב,  64)

ת' סוטה טו,  ח
(80:242)

אילו הן סוטה ט,  טז (כד ע"ב,  64)

ת' סוטה טו,  ט
(77:242)

של מלח סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  1)

איכ"ר 158;  ק"ר י,  ה
(כו ע"ג)

רב ירמיה סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  2)

קהלת י,  ב כשגגה שיוצא סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  4)

ת' סוטה טו,  ט
(90:242)

אילו הן סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  4)

ת' סוטה טו,  ט אבל עושה סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  5)

שבת ז ע"ד ר' עקיב' סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  7)

פאה טו ע"ג;  מת"ה א,
יז

ת' ע"ז א,  כ שאלו רבי סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  9)

יהושע א,  ח והגית בו סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  10)

פאה טו ע"ג;  קד' סא
ע"א

והתני רבי סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  12)

דברים ל,  יט ובחרת בחיים סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  12)

שבת ז ע"ד ר' אבהו סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  13)

ר"ר ג,  א (20:80) ריש גלותא סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  17)

יחזקאל כא,  לא כה אמר סוטה ט,  טז (כד ע"ג,  17)

ת' סוטה טו,  ג משמת רבי סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  19)

נד' מ ע"ד;  קד' סד ע"ב ת' סוטה טו,  ד משמת בן עזאי סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  22)

ת' סוטה טו,  ד משמת ר' חנינ' סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  23)

ב"ק ג ע"ד ת' סוטה טו,  ד ולמה נקרא סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  24)

ע"ז מב ע"ג ר' בריעקב סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  26)

שבת יג ע"ג;  ע"ז מב
ע"ג;  הור' מח ע"ג

חד מן סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  29)
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סוטה,  מח ע"ב  ;
סנהדרין,  יא ע"א

;  הש' בבלי,
ברכות,  ו ע"ב;
הש' סוכה,  כח

ע"א;  בבא בתרא,
קלד ע"א;  ר' גם:
מו"ק,  כה ע"א

סוטה ט,  יד (כד ע"ב,
27);  ע"ז ג,  א (מב

ע"ג,  36);  הו' ג,  ז (מח
ע"ג,  35);  שמחות ד

בר' מאב"ר,  ג,  ג
(86:237);  שם,  ד,  י

(60:245);  שהש"ר ח,
י,  ג,  (מ ע"ג,  29);  הש'

אדר"נ,  נו"א,  יד
(57:27);  אדר"נ,  נו"ב,

כח (57:13);  אדר"נ,
הוספה ב לנו"א,  ה

(157:44)

ת', סוטה יג,  ד
(231:44)

ר' יעקב סוטה ט,  יז (כד ע"ג,  32)
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