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ער'  יח ע"ב רבי יוסי סוכה א, א (נא ע"ג, 48)

ער'  ב ע"א ורבנן ילפין סוכה א, א (נא ע"ג, 49)

הש'  מ'  מדות ד, א מפתחו של סוכה א, א (נא ע"ג, 49)

מ'  מדות ג, ז פתחו של סוכה א, א (נא ע"ג, 51)

ער'  ב ע"ב איכ"ר 45 תני רבי סוכה א, א (נא ע"ג, 52)

ער'  ב ע"ב הש'  סוכה נה ע"ב (39) תני בר סוכה א, א (נא ע"ג, 53)

מ'  ער'  ט, ד וכן גשרים סוכה א, א (נא ע"ג, 54)

ער'  צה ע"א את רואה סוכה א, א (נא ע"ג, 56)

סוכה ד ע"ב דוקרנין כשירים סוכה א, א (נא ע"ג, 60)

סוכה ו ע"ב ת'  סוכה א, יג (39:259) שתים כהילכתן סוכה א, א (נא ע"ג, 64)

הש'  מ'  ער'  א, א ובמבוי פסול סוכה א, א (נא ע"ד, 3)

מ'  סוכה א, ד; הש'  ת' 
ער'  א, ז (21:89)

הדלה עליה סוכה א, א (נא ע"ד, 3)

מ'  סוכה א, א חמתה מרובה סוכה א, א (נא ע"ד, 6)

מ'  סוכה א, א סוכה מקורה סוכה א, א (נא ע"ד, 6)

הש'  ת'  ער'  א, ז (21:89) לא סוף סוכה א, א (נא ע"ד, 7)

ער'  כה ע"א ער'  יח ע"ג אכסדרה שנפרצה סוכה א, א (נא ע"ד, 12)

ויקרא כג, מב בסוכות תשבו סוכה א, א (נא ע"ד, 14)

סוכה ב ע"א עד עשרים סוכה א, א (נא ע"ד, 14)

סוכה ב ע"ב הדא דאת סוכה א, א (נא ע"ד, 15)

סוכה ב ע"ב רבי בא סוכה א, א (נא ע"ד, 18)

ת'  סוכה א, א (2:256) אמר רבי סוכה א, א (נא ע"ד, 21)

הש'  סוכה ד ע"א הביא נסר סוכה א, א (נא ע"ד, 28)

הש'  ער'  נב ע"ג (9, 28,
(37

כאויר פסול סוכה א, א (נא ע"ד, 30)

הש'  ת'  סוכה ב, ב
(9:260)

להיתרה של סוכה א, א (נא ע"ד, 33)

מ'  סוכה א, ט המשלשל דפנות סוכה א, א (נא ע"ד, 35)

מ'  ער'  ח, ח כצוצטרא שהיא סוכה א, א (נא ע"ד, 38)

הש'  ת'  ער'  ו, כז
(94:126)

בין מלמעלן סוכה א, א (נא ע"ד, 40)

ער'  כה ע"א ואמר רבי סוכה א, א (נא ע"ד, 40)

ויקרא כג, מב בסוכות תשבו סוכה א, א (נא ע"ד, 42)

הש'  סוכה ד ע"א היתה למעלה סוכה א, א (נא ע"ד, 45)

סוכה ד ע"א ער'  כד ע"ב הש'  ת'  אה'  טו, ב קש ותבן סוכה א, א (נא ע"ד, 47)

סוכה ד ע"ב שבת ב ע"ד מניין למעלה סוכה א, א (נא ע"ד, 48)

שמות כה, כב ונועדתי לך סוכה א, א (נא ע"ד, 49)
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שמות כ, יט אתם ראיתם סוכה א, א (נא ע"ד, 50)

סוכה נא ע"ד (64) דבית רבי סוכה א, א (נא ע"ד, 52)

סוכה ה ע"א מניין לכפורת סוכה א, א (נא ע"ד, 52)

הש'  שמות כה, יז שנתנה התורה סוכה א, א (נא ע"ד, 54)

שמות כה, כה ועשית לו סוכה א, א (נא ע"ד, 55)

שמות כה, כה ועשית זר סוכה א, א (נא ע"ד, 56)

ויקרא טז, יד פני סוכה א, א (נא ע"ד, 58)

ער'  כב ע"ג אלא בשעה סוכה א, א (נא ע"ד, 59)

סוכה ה ע"ב ניחא כמאן סוכה א, א (נא ע"ד, 60)

הש'  מ'  כלים יז, י כמאן דאמר סוכה א, א (נא ע"ד, 60)

הש'  מ'  כלים יז, י כמאן דאמר סוכה א, א (נא ע"ד, 61)

סוכה נא ע"ד (52) דבית רבי סוכה א, א (נא ע"ד, 64)

שבת א, א (ב ע"ד, 26);
ב"ר, לא (4:284);במ"ר

יב, יז (נ ע"א, 11);
שהש"ר, ו, ד, ב (לג
ע"ד, 4); פד"כ, א ח

(113)

הש'  מ'  כלים טז, ז; מ' 
כלים יח, ב; ס"ז ז, ג

(251:17)

לא כן סוכה א, א (נב ע"א, 3)

מע'  נ ע"ד ת'  סוכה ב, ב (9:60) רבי אומר סוכה א, א (נב ע"א, 6)

סוכה ו ע"ב רבי שמעון סוכה א, א (נב ע"א, 7)

ת'  ער'  ה, ה (15:112) וכן היה סוכה א, א (נב ע"א, 8)

הש'  ת'  סוכה א, יג
(39:259)

ר"ש אמר סוכה א, א (נב ע"א, 11)

ויקרא כג, מב סכות (1) סוכה א, א (נב ע"א, 12)

ויקרא כג, מב סכות (2) סוכה א, א (נב ע"א, 12)

ויקרא כג, מג סכות (3) סוכה א, א (נב ע"א, 12)

ישעיה ד, ו וסוכה תהיה סוכה א, א (נב ע"א, 16)

ישעיה ד, ו וסוכה תהיה סוכה א, א (נב ע"א, 19)

ישעיה ד, ו ולמחסה ולמסתור סוכה א, א (נב ע"א, 20)

ישעיה ד, ו מזרם וממטר סוכה א, א (נב ע"א, 20)

ת'  סוכה א, יג (39:259) שתיים כהילכתן סוכה א, א (נב ע"א, 21)

ת'  סוכה א, ח (19:257) חצר שהעמודין סוכה א, א (נב ע"א, 25)

כל'  כט ע"ב; ער'  יט ע"ג רבי שמעון סוכה א, א (נב ע"א, 33)

הש'  סוכה יא ע"א נעץ ארבע סוכה א, א (נב ע"א, 34)

סוכה יא ע"ב מעשה שהלך סוכה א, א (נב ע"א, 36)

מ'  ער'  א, ט מקיפין שלשה סוכה א, א (נב ע"א, 40)

סוכה טז ע"א נמצאת אומר סוכה א, א (נב ע"א, 60)

סוכה יט ע"א ת'  סוכה ב, ג (12:261) ראשי פסל סוכה א, א (נב ע"ב, 8)

סוכה כב ע"ב הא מחצה סוכה א, א (נב ע"ב, 13)

מ'  סוכה ב, ב סוכה מדובללת סוכה א, א (נב ע"ב, 14)
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פס'  כט ע"ב ת'  פס'  ב, כא (60:149) מצה הישנה סוכה א, א (נב ע"ב, 18)

סוכה ח ע"ב הש'  ת'  סוכה א, ד
(8:256)

סוכת הרועים סוכה א, א (נב ע"ב, 20)

סוכה מו ע"א בר'  יד ע"א ת'  בר'  ו, ט (49:36) העושה סוכה סוכה א, א (נב ע"ב, 22)

סוכה ט ע"ב שני סככין סוכה א, ב (נב ע"ב, 29)

סוכה י ע"א תרין אמורין סוכה א, ב (נב ע"ב, 31)

הש'  מ'  אה'  ג, ז אוהל שהוא סוכה א, ב (נב ע"ב, 33)

סוכה י ע"א הש'  ער'  כג ע"א (22) מה דיורין סוכה א, ב (נב ע"ב, 34)

הש'  מ"ק פג ע"ג דתנא חד סוכה א, ב (נב ע"ב, 34)

הש'  תר'  מו ע"א (54);
שבת ד ע"ד (59); שבת
יז ע"ב (3); סוכה נג ע"ג

(62); גטין נ ע"ג (4)

לית בר סוכה א, ב (נב ע"ב, 35)

סוכה י ע"ב הש'  סוכה נב ע"ג (21) תילה בה סוכה א, ג (נב ע"ב, 37)

סוכה יא ע"א צריך לנענע סוכה א, ד (נב ע"ב, 41)

הש'  סוכה נב ע"ב (64) רב ירמיה סוכה א, ד (נב ע"ב, 43)

סוכ ה יב ע"ב בזכרים כשירה סוכה א, ד (נב ע"ב, 44)

סוכה יב ע"ב ת'  סוכה א, ה (10:256) סיככה באניצי סוכה א, ד (נב ע"ב, 44)

ת'  סוכה א, ד (9:256) סיככה בחבלי'  סוכה א, ד (נב ע"ב, 45)

סוכה יב ע"א אמר רבי סוכה א, ה (נב ע"ב, 47)

סוכה יא ע"ב רבי שמעון סוכה א, ה (נב ע"ב, 48)

דברים טז, יג באספך מגרנך סוכה א, ה (נב ע"ב, 48)

בראשית ב, ו ואיד יעלה סוכה א, ה (נב ע"ב, 49)

הש'  תע'  ט ע"ב ב"ר 120; מת"ה קלה, א
(518)

רבי יוחנן סוכה א, ה (נב ע"ב, 50)

סוכה יב ע"א מפני שהיא סוכה א, ו (נב ע"ב, 54)

הש'  תר'  מז ע"ב (8);
ערלה סג ע"א (54)

אין חבילה סוכה א, ו (נב ע"ב, 55)

סוכה יג ע"ב קצר לסכך סוכה א, ו (נב ע"ב, 56)

הש'  דמאי כא ע"ד בא במחשבה סוכה א, ו (נב ע"ב, 57)

הש'  חו'  קכח ע"א צריכין הכשר סוכה א, ו (נב ע"ב, 59)

סוכה ז ע"ב שמות מ, ג וסכות על סוכה א, ו (נב ע"ב, 60)

סוכה יד ע"א בשיש בהן סוכה א, ז (נב ע"ב, 62)

סוכה טו ע"א סוכה נב ע"ג (2) רבי יסא סוכה א, ז (נב ע"ב, 63)

סוכה נב ע"ב (43) מן מה סוכה א, ז (נב ע"ב, 64)

סוכה נב ע"ב (63) רבי יוסי סוכה א, ז (נב ע"ג, 2)

סוכה נב ע"ג (11) רבי זריקן סוכה א, ז (נב ע"ג, 6)

סוכה יז ע"א הש'  ער'  נא ע"ד (31);
ער'  נב (28, 37)

שאין סכך סוכה א, ז (נב ע"ג, 9)

הש'  סוכה יד ע"ב סוכה שאינה סוכה א, ז (נב ע"ג, 10)

סוכה נב ע"ג (6) דאמר ר'  סוכה א, ז (נב ע"ג, 11)
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סוכה טו ע"ב יותר מכמותן סוכה א, ח (נב ע"ג, 14)

סוכה יב ע"א מפני שהיא סוכה א, ח (נב ע"ג, 16)

דברים טז, יג תעשה לך סוכה א, ח (נב ע"ג, 17)

סוכה טז ע"ב ער'  כה ע"ב אמר רבי סוכה א, ט (נב ע"ג, 19)

הש'  מ'  ער'  ט, ד דגשרים המפולשין סוכה א, ט (נב ע"ג, 25)

ער'  פז ע"ב שבת ו ע"א; ער'  כה ע"ב רבי חנניה סוכה א, ט (נב ע"ג, 26)

ת'  ער'  ו, כז (97:126) והתיר כצוצרה סוכה א, ט (נב ע"ג, 27)

מ'  שבת כב, ה הבאת לונטיות סוכה א, ט (נב ע"ג, 27)

סוכה יז ע"א הש'  ער'  נא ע"ד (31);
ער'  נב (9, 37)

אויר פסול סוכה א, י (נב ע"ג, 28)

בר'  יא ע"א דתנינן הרחיק סוכה א, י (נב ע"ג, 29)

מ'  סוכה א, ט הרחיק את סוכה א, י (נב ע"ג, 30)

מ'  סוכה א, י בית שנפחת סוכה א, י (נב ע"ג, 31)

סוכה יט ע"א התיב רבי סוכה א, י (נב ע"ג, 32)

הש'  מ'  מק'  ז, א ואין מטבילין סוכה א, י (נב ע"ג, 33)

הש'  ער'  נא ע"ד (31);
ער'  נב (9, 28)

משום שאין סוכה א, י (נב ע"ג, 37)

סוכה יט ע"ב ת'  סוכה א, יא (31:258) מודה ר'  סוכה א, יא (נב ע"ג, 38)

סוכה כ ע"א במחצלות אושא סוכה א, יא (נב ע"ג, 41)

סוכה כ ע"א הש'  ת'  סוכה ג, י
(34:259)

ארוגה טמיאה סוכה א, יא (נב ע"ג, 44)

מ'  סוכה א, ג אבל פורס סוכה ב, א (נב ע"ד, 28)

קידושין, מ ע"ב הש'  שמ'  יא, ז
(32:189); פס'  ג, ז (ל
ע"ב, 40); חג'  א, ז (עו
ע"ג, 38); שהש"ר, ב,

יד, ה (יח ע"ב, 6)

הש'  ספרי דברים, מא
85; מת"ד, יא, יג (34:7)

הוא אומר סוכה ב, א (נב ע"ד, 31)

מ'  סוכה א, ב ר'  יודא סוכה ב, א (נב ע"ד, 33)

ער'  כו ע"א טבי עבדו סוכה ב, א (נב ע"ד, 36)

סוכה כא ע"ב משם שאין סוכה ב, ב (נב ע"ד, 40)

ת'  סוכה ב, ג (10:260) מעשה באנשי סוכה ב, ב (נב ע"ד, 40)

סוכה כב ע"א רב ושמואל סוכה ב, ג (נב ע"ד, 44)

הש'  סוכה נב ע"ד (53) רבי אלעזר סוכה ב, ד (נב ע"ד, 48)

ער'  יט ע"ב רבי שמעון סוכה ב, ד (נב ע"ד, 49)

סוכה כד ע"א מ'  ער'  א, ז מטמא משם סוכה ב, ד (נב ע"ד, 51)

מ'  אה'  ח, ה דרבי יוסי סוכה ב, ד (נב ע"ד, 52)

סוכה כג ע"א מעשה בר'  סוכה ב, ד (נב ע"ד, 53)

ער'  לג ע"א ער'  כ ע"ד ת'  ער'  ב, יג (43:96);
הש'  מ'  ער'  ג, ג

נתנו באילן סוכה ב, ד (נב ע"ד, 55)

סוכה נב ע"ד (63) וקשיא אם סוכה ב, ד (נב ע"ד, 57)

ער'  לג ע"א ת'  ער'  ב, יג (45:96) נתנו בכלכלה סוכה ב, ד (נב ע"ד, 61)
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סוכה נב ע"ד (57) וקשיא אם סוכה ב, ד (נב ע"ד, 63)

ער'  לג ע"ב ראוי הוא סוכה ב, ד (נב ע"ד, 64)

מ'  סוכה ב, ד בידי אדם סוכה ב, ד (נג ע"א, 3)

שבת ז ע"ב דתני רבי סוכה ב, ד (נג ע"א, 11)

ער'  כו ע"א ת'  סוכה ב, ב (5:260) לא סוף סוכה ב, ה (נג ע"א, 15)

ת'  סוכה ב, ב (5:260) אמ'  רבן סוכה ב, ה (נג ע"א, 16)

ער'  כה ע"ב רבי בא סוכה ב, ה (נג ע"א, 17)

ער'  כו ע"א ת'  סוכה ב, ג (13:261) שומרי העיר סוכה ב, ה (נג ע"א, 18)

ער'  כז ע"ב ת'  סוכה ב, א (2:260) מעשה שהלך סוכה ב, ה (נג ע"א, 26)

הש'  בר'  כח ע"ב דלא הוה סוכה ב, ה (נג ע"א, 29)

סוכה כו ע"א אין שינה סוכה ב, ה (נג ע"א, 31)

בר'  י ע"א ת'  בר'  ד, ז (21:19) כל שאומרין סוכה ב, ו (נג ע"א, 36)

סוכה מג ע"ב ספ'  קג ע"א נאמר כאן סוכה ב, ז (נג ע"א, 40)

ויקרא כג, מב תשבו סוכה ב, ז (נג ע"א, 40)

ויקרא ח, לה ופתח אוהל סוכה ב, ז (נג ע"א, 40)

ויקרא כג, ו חמשה עשר סוכה ב, ז (נג ע"א, 42)

ויקרא כג, לד חמשה עשר סוכה ב, ז (נג ע"א, 43)

מדר"י 10:64 לילה הראשון סוכה ב, ז (נג ע"א, 43)

סוכה כז ע"א תני בשם סוכה ב, ז (נג ע"א, 50)

סוכה כז ע"א מחלפה שיטתיה סוכה ב, ז (נג ע"א, 52)

מ'  סוכה ב, ז ארבע עשרה סוכה ב, ז (נג ע"א, 53)

תר'  מג ע"ג רבי יודה סוכה ב, ח (נג ע"א, 55)

מ'  תר'  ה, ד אחר שהודו סוכה ב, ח (נג ע"א, 56)

מ'  טב"י ב, ז המערה מכלי סוכה ב, ח (נג ע"א, 59)

מ'  תר'  ה, ד אחר שהודו סוכה ב, ח (נג ע"א, 63)

ת'  תר'  ו, ד (22:137) מה אם סוכה ב, ח (נג ע"ב, 2)

ער'  יג ע"ב מה זכו סוכה ב, ח (נג ע"ב, 3)

הש'  מ'  עד'  א, יב שהיו רואין סוכה ב, ח (נג ע"ב, 5)

מ'  סוכה ב, ח מעשה שהלכו סוכה ב, ח (נג ע"ב, 7)

סוכה כח ע"ב איזהו קטן סוכה ב, ט (נג ע"ב, 10)

ת'  חג'  א, ב (5:374) קטן שאינו סוכה ב, ט (נג ע"ב, 12)

ספ'  קג ע"א כתיב בסוכו'  סוכה ב, י (נג ע"ב, 13)

ויקרא כג, מב בסוכו'  תשבו סוכה ב, י (נג ע"ב, 13)

דברים יא, לא וירישתם אותה סוכה ב, י (נג ע"ב, 14)

סוכה כח ע"ב ספ'  קג ע"א שיהא אוכל סוכה ב, י (נג ע"ב, 14)

הש'  סוכה כט ע"א לא סוף סוכה ב, י (נג ע"ב, 16)

August 21, 2009 עמוד 5 מתוך 15



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

סוכה כט ע"ב ו"ר תשא; פד"כ כז
(410); מת"ה כו, ה

(217); תנ"ו אמור יח
(464)

ספ'  קב ע"ג תני רבי סוכה ג, א (נג ע"ג, 13)

ויקרא כג, מ ולקחתם לכם סוכה ג, א (נג ע"ג, 13)

יב'  יב ע"ג שופר של סוכה ג, א (נג ע"ג, 16)

הש'  ערלה ס ע"ד (11) מה בין סוכה ג, א (נג ע"ג, 18)

ויקרא כג, מ ולקחתם לכם סוכה ג, א (נג ע"ג, 19)

במדבר כט, א יום תרועה סוכה ג, א (נג ע"ג, 20)

סוכה לא ע"א סוכה גזולה סוכה ג, א (נג ע"ג, 23)

תהלים קטו, יז לא המתים סוכה ג, א (נג ע"ג, 29)

סוכה לא ע"א ת'  סוכה ב, ט (55:264) בשם רבי סוכה ג, א (נג ע"ג, 30)

סוכה לב ע"א נחלק המתאים סוכה ג, א (נג ע"ג, 33)

סוכה לב ע"א פד"כ 413; ו"ר ל, ט
(תשז)

ספ'  קב ע"ד ויקרא כג, מ כפות תמרים סוכה ג, א (נג ע"ג, 33)

סוכה לב ע"א אילו הן סוכה ג, א (נג ע"ג, 35)

סוכה לב ע"ב כיני מתניתא סוכה ג, א (נג ע"ג, 37)

סוכה לב ע"ב ת'  סוכה ב, ח (52:264) הדס וערבה סוכה ג, א (נג ע"ג, 37)

ת'  סוכה ב, ח (53:264) באמת חמשה סוכה ג, א (נג ע"ג, 38)

נדה כו ע"א לולב טפח סוכה ג, א (נג ע"ג, 42)

ת'  נדה ד, ט (33:644) שילייא טפח סוכה ג, א (נג ע"ג, 43)

ת'  סוכה א, יג (39:259) אף דופן סוכה ג, א (נג ע"ג, 43)

סוכה לב ע"ב ו"ר תשז ויקרא כג, מ וענף עץ סוכה ג, ב (נג ע"ג, 46)

סוכה לג ע"ב במשחירות שנו סוכה ג, ב (נג ע"ג, 50)

סוכה לג ע"ב ו"ר תשז ויקרא כג, מ וערבי נחל סוכה ג, ג (נג ע"ג, 53)

ת'  סוכה ב, ז (48:264);
ספ'  קב ע"ד

אין לי סוכה ג, ג (נג ע"ג, 53)

ויקרא כג, מ וערבי סוכה ג, ג (נג ע"ג, 54)

סוכה נד ע"ב (32) ת'  סוכה ג, א (4:266);
ספ'  קב ע"ד

אבא שאול סוכה ג, ג (נג ע"ג, 54)

ויקרא כג, מ ערבי נחל סוכה ג, ג (נג ע"ג, 54)

ויקרא כג, מ וערבי נחל סוכה ג, ג (נג ע"ג, 55)

סוכה לד ע"א אי זו היא סוכה ג, ג (נג ע"ג, 55)

סוכה לד ע"א ת'  סוכה ב, ז (49:264) אי זו היא סוכה ג, ג (נג ע"ג, 56)

סוכה לד ע"ב ו"ר תשז ספ'  קב ע"ד רבי ישמעאל סוכה ג, ד (נג ע"ג, 58)

ויקרא כג, מ פרי עץ סוכה ג, ד (נג ע"ג, 58)

ויקרא כג, מ כפות תמרים סוכה ג, ד (נג ע"ג, 58)

ויקרא כג, מ וענף עץ סוכה ג, ד (נג ע"ג, 59)

ויקרא כג, מ וערבי נחל סוכה ג, ד (נג ע"ג, 59)

מ'  סוכה ג, ד רבי טרפון סוכה ג, ד (נג ע"ג, 62)
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הש'  תר'  מו ע"א (54);
שבת ד ע"ד (59); שבת

יז ע"ב (3); סוכה נב
ע"ב (35); גטין נ ע"ג (4)

לית בר סוכה ג, ד (נג ע"ג, 62)

נחמיה ח, טו ואשר ישמיעו סוכה ג, ד (נג ע"ד, 3)

סוכה יב ע"א לא היא סוכה ג, ד (נג ע"ד, 4)

סוכה מו ע"א בר'  יד ע"א ת'  בר'  ו, י (51:36) העושה לולב סוכה ג, ד (נג ע"ד, 5)

שבת כג ע"א סופ'  כ, ד (16:343) כיצד מברכין סוכה ג, ד (נג ע"ד, 8)

סוכה לה ע"א ו"ר תשו; ב"ר טו, ז
(140); פד"כ כז (413

כתיב פרי סוכה ג, ה (נג ע"ד, 19)

ויקרא כג, מ פרי עץ סוכה ג, ה (נג ע"ד, 19)

ספ'  קב ע"ד שהוא דר סוכה ג, ה (נג ע"ד, 21)

ו"ר תשו; פד"כ 413 אמר רבי סוכה ג, ה (נג ע"ד, 22)

ויקרא כג, מ ולקחתם לכם סוכה ג, ה (נג ע"ד, 23)

ער'  כ ע"ד רבי יעקב סוכה ג, ה (נג ע"ד, 25)

הש'  מ'  ער'  ג, ב מתניתא סוכה ג, ה (נג ע"ד, 25)

מ'  סוכה ג, ה ושל דמאי סוכה ג, ה (נג ע"ד, 26)

סוכה לה ע"ב תמן אמרין סוכה ג, ו (נג ע"ד, 28)

סוכה לו ע"א ניקב ולא סוכה ג, ו (נג ע"ד, 30)

מ'  סוכה ג, ו ניטל עוקצו סוכה ג, ו (נג ע"ד, 30)

ת'  נג'  א, ב (15:618) אי זהו סוכה ג, ו (נג ע"ד, 33)

ויקרא יג, מט ירקרק סוכה ג, ו (נג ע"ד, 35)

סוכה לו ע"א מע'  מט ע"א אתרוג הבוסר סוכה ג, ז (נג ע"ד, 36)

הש'  מ'  מע'  א, ד דרבי שמעון סוכה ג, ז (נג ע"ד, 37)

ויקרא כג, מ פרי סוכה ג, ז (נג ע"ד, 42)

ויקרא כג, מ כפות תמרים סוכה ג, ח (נג ע"ד, 47)

סוכה לו ע"ב אמרו עליו סוכה ג, ח (נג ע"ד, 48)

הש'  תהלים קיח, א בהודו סוכה ג, ט (נג ע"ד, 49)

הש'  תהלים קיח, כה באנא ה'  סוכה ג, ט (נג ע"ד, 49)

בר'  ל ע"א הש'  ת'  בר'  ג, יט
(77:16)

זה שהוא סוכה ג, י (נג ע"ד, 50)

מ'  נדה ט, ז צריך לכסכס סוכה ג, י (נג ע"ד, 53)

נדה סג ע"א הכין חד סוכה ג, י (נג ע"ד, 54)

סוכה לח ע"א בר'  ו ע"ב; ר"ה נט ע"א תני אבל סוכה ג, יא (נג ע"ד, 55)

ת'  בר'  ה ,יז (35:27) אבל אמרו סוכה ג, יא (נג ע"ד, 55)

מ'  סוכה ג, י מי שהיה סוכה ג, יא (נג ע"ד, 58)

פס'  קיז ע"א מג'  עב ע"א רב ושמואל סוכה ג, יב (נג ע"ד, 60)

מת"ה א, ו (8) בעשרה לשונות סוכה ג, יב (נד ע"א, 1)

סוכה לח ע"ב בר'  יב ע"ג רב בשם סוכה ג, יב (נד ע"א, 5)

August 21, 2009 עמוד 7 מתוך 15



בבלי מקבילות ספ' תנאים מקרא תח' ציטוט מקום בירו'

תהלים קיג, א הללויה הללו סוכה ג, יב (נד ע"א, 7)

הש'  ת'  פס'  י, ז
(15:197)

ואילין אמרין סוכה ג, יב (נד ע"א, 9)

תהלים קיח, כו ברוך הבא סוכה ג, יב (נד ע"א, 9)

תהלים קיח, כו בשם ה'  סוכה ג, יב (נד ע"א, 9)

הש'  בר'  מה ע"ב עונה הוא סוכה ג, יב (נד ע"א, 10)

בר'  מז ע"א ת'  מג'  ג, כז (93:361) אין עונין סוכה ג, יב (נד ע"א, 11)

ב"ר סו, ו (751) ת'  בר'  ה, כא (41:28) גוי שבירך סוכה ג, יב (נד ע"א, 13)

דברים ז, יד ברוך תהיה סוכה ג, יב (נד ע"א, 14)

בראשית כז, כט אורריך ארור סוכה ג, יב (נד ע"א, 17)

סוכה לט ע"א ת'  פס'  י, ט (19:197) רבי היה סוכה ג, יב (נד ע"א, 18)

גט'  מד ע"ב כהדא תרונגייא סוכה ג, יב (נד ע"א, 21)

ר"ה נט ע"ב כתיב ושמחתם סוכה ג, יג (נד ע"א, 23)

ויקרא כג, מ ושמחתם לפני סוכה ג, יג (נד ע"א, 23)

ויקרא כג, ח והקרבתם אשה סוכה ג, יג (נד ע"א, 29)

ויקרא כג, מ ושמחתם לפני סוכה ג, יג (נד ע"א, 30)

ויקרא כג, מ ולקחתם לכם סוכה ג, יג (נד ע"א, 31)

ויקרא כג, מ ולקחתם לכם סוכה ג, יג (נד ע"א, 34)

ויקרא כג, מ ושמחתם לפני סוכה ג, יג (נד ע"א, 34)

סוכה מא ע"ב ת'  בר'  ב, י (62:265) כך היה סוכה ג, יד (נד ע"א, 37)

הש'  שבת ה ע"ד (43) ת'  בר'  ב, יא (70:265) הניחו בארץ סוכה ג, יד (נד ע"א, 40)

מטלטלין עצי סוכה ג, יד (נד ע"א, 41)

פס'  לג ע"ד אף בסכין סוכה ג, יד (נד ע"א, 42)

סוכה מב ע"א ת'  חג'  א, ב (6:374) יודע לנענע סוכה ג, טו (נד ע"א, 45)

ת'  חג'  א, ב (9:375) את גופו סוכה ג, טו (נד ע"א, 47)

ת'  חג'  א, ג (20:376) רבי אומר סוכה ג, טו (נד ע"א, 48)

עזרא ג, ח ויעמידו את סוכה ג, טו (נד ע"א, 50)

סוכה מד ע"א שבי'  לג ע"ב רבי זעורה סוכה ד, א (נד ע"ב, 32)

ת'  סוכה ג, א (4:266) ערבה הלכה סוכה ד, א (נד ע"ב, 33)

סוכה נג ע"ג (54) ת'  סוכה ג, א (4:266);
ספ'  קב ע"ד

ויקרא כג, מ וערבי נחל סוכה ד, א (נד ע"ב, 35)

תע'  ב ע"ב; זב'  קי
ע"ב

סוכה נד ע"ג (52) דרבי עקיבה סוכה ד, א (נד ע"ב, 37)

פד"כ 432 בשיני ונסכיהם סוכה ד, א (נד ע"ב, 37)

במדבר כט, יט ונסכיהם סוכה ד, א (נד ע"ב, 37)

במדבר כט, לא ונסכיה סוכה ד, א (נד ע"ב, 37)

במדבר כט, לג כמשפטם סוכה ד, א (נד ע"ב, 38)

הש'  מ"ק ג ע"ב ועכשיו למה סוכה ד, א (נד ע"ב, 39)
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סוכה לד ע"א; סוכה
מד ע"א; תע'  ג ע"א;

מ"ק ג ע"ב; זב'  קי
ע"ב

רבי בא סוכה ד, א (נד ע"ב, 40)

שבת ג ע"ד רבי יוסי סוכה ד, א (נד ע"ב, 41)

שבת ג ע"ד; פאה טו
ע"ב; שבי'  לג ע"ב; כת' 

לב ע"ג; ב"ר א, יד (12);
ב"ר כב (206); ב"ר נג

(774)

ואתיא כהיא סוכה ד, א (נד ע"ב, 44)

דברים לב, מז כי לא סוכה ד, א (נד ע"ב, 44)

דברים לב, מז כי הוא סוכה ד, א (נד ע"ב, 45)

שבי'  לג ע"ב; ע"ז מג ע"ד רבי יוחנן סוכה ד, א (נד ע"ב, 46)

ת'  פאה א, ה (7:46) דר'  דוסא סוכה ד, ב (נד ע"ב, 51)

סוכה מה ע"א מהו מוצא סוכה ד, ג (נד ע"ב, 60)

מ'  סוכה ד, ג וראשיהן כפופין סוכה ד, ג (נד ע"ב, 62)

הש'  סוכה מד ע"ב וניטלת בפני סוכה ד, ג (נד ע"ב, 63)

סוכה מד ע"א רבי שמעון סוכה ד, ג (נד ע"ג, 3)

מ'  סוכה ד, ה אני והו סוכה ד, ג (נד ע"ג, 5)

ו"ר ט, ג (קעט); מד"ש
ד, ד (55); מת"ה פ, ג

(362)

אמר רבי סוכה ד, ג (נד ע"ג, 5)

תהלים פ, ג לך לישועתה סוכה ד, ג (נד ע"ג, 5)

זכריה יב, ז והושיע ה'  סוכה ד, ג (נד ע"ג, 6)

מיכה ד, י כי עתה סוכה ד, ג (נד ע"ג, 7)

שמות כ, ב אנכי ה'  סוכה ד, ג (נד ע"ג, 8)

הש'  ו"ר כג, ח
(תקלז:3); תנ"ב בשלח
יא (ל ע"א, 2); הש'  תע' 

א, א (סד ע"א, 12)
ובנ"ש; שהש"ר ד, ח (כו

ע"ד)

הש'  מדר"י, פסחא יד
(51:10); ספרי במ'  פד

(82:18); ס"ז, י, לה
(267:10); ראה גם:

מדר"י שירה,
ד(129:12); בחדש ה

(220:1)

רבי ברכיה סוכה ד, ג (נד ע"ג, 9)

שמות כד, י ויראו את סוכה ד, ג (נד ע"ג, 10)

יחזקאל א, כו כמראה אבן סוכה ד, ג (נד ע"ג, 13)

שמות כד, י כמעשה לבנת סוכה ד, ג (נד ע"ג, 14)

שמות כד, י וכעצם השמים סוכה ד, ג (נד ע"ג, 17)

פד"כ 169; תנ"ו ראה
טז (644); תנ"ב ראה יד

(25)

ס"ב פד (82) תני בשם סוכה ד, ג (נד ע"ג, 17)

שמ"ב ז, כג מפני עמך סוכה ד, ג (נד ע"ג, 18)

שמ"ב ז, כג אשר פדית סוכה ד, ג (נד ע"ג, 20)

סוכה מו ע"ב לא אמר סוכה ד, ד (נד ע"ג, 22)

ערכ'  י ע"א ת'  סוכה ג, ב (6:266) שמונה עשר סוכה ד, ה (נד ע"ג, 25)

פד"כ נספח (458) ויום טוב הראשון סוכה ד, ה (נד ע"ג, 27)

פס'  ע ע"ב סוכה נד ע"ג (37); חג' 
עו ע"ב

רבי זעורא סוכה ד, ה (נד ע"ג, 27)
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ת'  פס'  ה, ג (16:167) חגיגת ארבעה סוכה ד, ה (נד ע"ג, 29)

ס"ד קמב (195) דברים טז, טו והיית אך סוכה ד, ה (נד ע"ג, 33)

דברים טז, יד ושמחת בחגך סוכה ד, ה (נד ע"ג, 35)

מ'  סוכה ד, א ההלל והשמחה סוכה ד, ה (נד ע"ג, 36)

מ'  פס'  ו, ג שאין חגיגה סוכה ד, ה (נד ע"ג, 39)

פס'  עא ע"א אימתי אמרו סוכה ד, ה (נד ע"ג, 40)

בר'  י ע"ד; פד"כ 418;
פס"ר נספח (רב ע"א)

סוכה שבעה סוכה ד, ה (נד ע"ג, 41)

פס"ר נספח (רב ע"א) רבי אחא סוכה ד, ה (נד ע"ג, 45)

הש'  יומא לט ע"ד (20,
21, 23); יומא מ ע"א

(36, 38); יומא מא ע"ב
(46); שק'  מה ע"ד (51)

כדי לעשות סוכה ד, ו (נד ע"ג, 51)

זב'  קי ע"ב סוכה נד ע"ב (37) דרבי עקיבה סוכה ד, ו (נד ע"ג, 52)

מ'  זב'  יג, ו רבי לעזר סוכה ד, ו (נד ע"ג, 52)

סוכה מט ע"ב פד"כ 111; פס"ר טז (פ
ע"ב)

יוסי בר סוכה ד, ו (נד ע"ג, 63)

סוכה מט ע"א צריכין הספלים סוכה ד, ו (נד ע"ג, 64)

במדבר כח, ז בקדש הסך סוכה ד, ו (נד ע"ג, 64)

סוכה מט ע"א ת'  סוכה ג, טו (56:270) רבי יוסי סוכה ד, ז (נד ע"ד, 1)

ישעיה ה, ב ויעזקהו ויסקלהו סוכה ד, ז (נד ע"ד, 2)

פ"ת, ואתחנן 240 ; הש' 
שהש"ר ז, ה, ג, (לז

ע"א, 2)

ת'  מע'  א, טז
(14:558); הש'  ס"ד, א

(7:14)

זה ההיכל סוכה ד, ז (נד ע"ד, 2)

ישעיה ה, ב ויקב חצב סוכה ד, ז (נד ע"ד, 2)

ישעיה ה, ב וגם יקב סוכה ד, ז (נד ע"ד, 3)

שה"ש ז, ב חמוקי ירכים סוכה ד, ז (נד ע"ד, 4)

סוכה מט ע"א ת'  סוכה ג, טו
(58:270); ת'  מע'  א, טז

(10:558)

אמר רבי סוכה ד, ז (נד ע"ד, 5)

סוכה מט ע"ב פד"כ 111; במ"ר כא, יז
(צא ע"א)

לשון חיבה סוכה ד, ז (נד ע"ד, 9)

איכ"ר 143 רבי יודה סוכה ד, ז (נד ע"ד, 9)

סוטה מח ע"ב משחרב בית סוכה ד, ז (נד ע"ד, 10)

הש'  תע'  ב ע"ב ניסכן בלילה סוכה ד, ח (נד ע"ד, 15)

במדבר כט, לא ונסכיה סוכה ד, ח (נד ע"ד, 17)

תמ'  יד ע"א לא ניסך סוכה ד, ח (נד ע"ד, 18)

ת'  סוכה ג, טז (68:271) רבנן מרבים סוכה ד, ח (נד ע"ד, 19)

יומא לט ע"א אית דבעי סוכה ד, ח (נד ע"ד, 20)

הש'  ת'  פרה ג, ח
(18:632)

דפרה סוכה ד, ח (נד ע"ד, 20)

הש'  מ'  יומא א, ה דכיפורים סוכה ד, ח (נד ע"ד, 20)
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יומא יט ע"ב הש'  ת'  יומא א, ח
(43:223); ת'  פרה ג, ח

(21:632)

לא באו סוכה ד, ח (נד ע"ד, 22)

פס'  נז ע"א צווחה עליהן סוכה ד, ח (נד ע"ד, 25)

סוכה מח ע"ב ת'  סוכה ג, טז (64:270) בו ביום סוכה ד, ח (נד ע"ד, 26)

ויקרא טז, יז וכל אדם סוכה ד, ח (נד ע"ד, 28)

יחזקאל א, י ודמות פניהם סוכה ד, ח (נד ע"ד, 29)

סוכה מט ע"ב למה לי סוכה ד, ט (נד ע"ד, 30)

שמות מ, י וקדשת את סוכה ד, ט (נד ע"ד, 32)

סוטה יח ע"א ר'  פדת סוכה ד, ט (נד ע"ד, 36)

ערלה סא ע"ד מה טעמא סוכה ד, ט (נד ע"ד, 39)

יחזקאל מה, טו ושה אחד סוכה ד, ט (נד ע"ד, 39)

שופטים ט, יג המשמח אלהים סוכה ד, ט (נד ע"ד, 41)

הש'  מ'  ערכ'  ב, ג של קרבן סוכה ה, א (נה ע"א, 33)

סוכה נ ע"ב ת'  סוכה ד, יד (46:275) חליל של סוכה ה, א (נה ע"א, 34)

מ'  ערכ'  ב, ג בשנים עשר סוכה ה, א (נה ע"א, 36)

מל"א א, מ והעם מחללים סוכה ה, א (נה ע"א, 41)

ישעיה ל, כט ושמחת לבב סוכה ה, א (נה ע"א, 42)

סוכה נו ע"א סוכה נה ע"ד (25) מ'  סוכה ה, ז ובעצרת אומ'  סוכה ה, א (נה ע"א, 46)

ת'  זב'  י, א (29:494) תני הי סוכה ה, א (נה ע"א, 46)

ב"ר 806; פס"ר א (א
ע"ב)

אמר רבי סוכה ה, א (נה ע"א, 47)

ישעיה יב, ג ושאבתם מים סוכה ה, א (נה ע"א, 49)

ב"ר 1261 דלמא רבי סוכה ה, א (נה ע"א, 49)

שופטים א, לא אשר לא סוכה ה, א (נה ע"א, 51)

מל"א יז, ט קום לך סוכה ה, א (נה ע"א, 52)

יהושע יט, י ויעל הגורל סוכה ה, א (נה ע"א, 53)

יהושע יט, יג משם עבר סוכה ה, א (נה ע"א, 53)

מל"ב יד, כה כדבר ה'  סוכה ה, א (נה ע"א, 54)

בראשית מט, יג וירכתו עד סוכה ה, א (נה ע"א, 57)

יונה א, ג וירד יפו סוכה ה, א (נה ע"א, 58)

הש'  בר'  ד ע"ג (37) אמר רבי סוכה ה, א (נה ע"א, 59)

שבת ל ע"ב ללמדך שאין סוכה ה, א (נה ע"א, 60)

מל"ב ג, טו והיה כנגן המנגן סוכה ה, א (נה ע"א, 61)

בר'  ב ע"ד; ר"ר ו, א
(7:154)

והיה כנגן במנגן סוכה ה, א (נה ע"א, 61)

מל"ב ג, טו והיה כנגן סוכה ה, א (נה ע"א, 62)

סוכה נא ע"ב ת'  סוכה ד, ו (17:273) אמר רבי סוכה ה, א (נה ע"א, 63)
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אס"ר, פת'  ג (א ע"ב, 3) מדר"י, ויהי בשלח, ב
(95:10); מדרשב"י, יד,

יג (56:6);

תני רבי סוכה ה, א (נה ע"ב, 8)

שמות יד, יג כי אשר סוכה ה, א (נה ע"ב, 9)

דברים יז, טו וה'  אמר סוכה ה, א (נה ע"ב, 10)

דברים כח, סח והשיבך ה'  סוכה ה, א (נה ע"ב, 10)

ישעיה לא, א הוי היורדים סוכה ה, א (נה ע"ב, 12)

ישעיה לא, ג ומצרים אדם סוכה ה, א (נה ע"ב, 12)

ירמיה מב, טו והיתה החרב סוכה ה, א (נה ע"ב, 13)

איכ"ר, א (1:83); איכ"ר,
ד, יט (20:152)

הרשע סוכה ה, א (נה ע"ב, 14)

סוכה נא ע"ב אתא ואשכחון סוכה ה, א (נה ע"ב, 17)

דברים כח, מט ישא עליך סוכה ה, א (נה ע"ב, 18)

סוכה נג ע"א ת'  סוכה ד, ה (14:273) אמר רבי סוכה ה, ב (נה ע"ב, 24)

יב'  קכא ע"ב; נד'  טו
ע"א; שבו'  כה ע"א

נד'  לז ע"ב שבוע'  שלא סוכה ה, ב (נה ע"ב, 29)

סוכה נא ע"ב מה תיקון סוכה ה, ב (נה ע"ב, 30)

מ'  מדות ב, ה וחלקה היתה סוכה ה, ב (נה ע"ב, 31)

זכריה יב, יב וספדה הארץ סוכה ה, ב (נה ע"ב, 33)

סוכה נב ע"א תרין אמורין סוכה ה, ב (נה ע"ב, 33)

סוכה נב ע"ב הש'  סוכה נא ע"ג (53) בר קפרא סוכה ה, ב (נה ע"ב, 39)

הש'  איכ"ר 7:22 כל דתלי סוכה ה, ב (נה ע"ב, 39)

מ'  מדות ב, ו כל העזרה סוכה ה, ב (נה ע"ב, 41)

סוכה נב ע"ב מה ביד סוכה ה, ב (נה ע"ב, 42)

הש'  שבת כא ע"א כתיב להעלות סוכה ה, ג (נה ע"ב, 46)

שמות כז, ב להעלות נר סוכה ה, ג (נה ע"ב, 46)

הש'  מ'  סוכה ה, ג ב"ר, סח, יב (2:787) מהו מפקיעין סוכה ה, ג (נה ע"ב, 47)

סוכה נג ע"א יכולה אשה סוכה ה, ג (נה ע"ב, 49)

פס'  כו ע"א; כר'  ו
ע"א

דאמר רבי סוכה ה, ג (נה ע"ב, 50)

מ'  תמיד ג, ח מיריחו היו סוכה ה, ג (נה ע"ב, 51)

הש'  מ'  תמיד א, ד מוכני לכיו'  סוכה ה, ג (נה ע"ב, 52)

הש'  מ'  ערכ'  ב, ג קול החליל סוכה ה, ג (נה ע"ב, 53)

הש'  מ'  שק'  ה, א; מ' 
תמיד ז, ג

קול הצילצל סוכה ה, ג (נה ע"ב, 54)

סוכה נג ע"א ת'  סוכה ד, ב (4:272) החסידים ואנשי סוכה ה, ד (נה ע"ב, 57)

אדר"נ נו"ב כז (55) הלל הזקן סוכה ה, ד (נה ע"ב, 60)

דניאל ז, יא אלף אלפין סוכה ה, ד (נה ע"ב, 62)

שמ"ב כג, א ונעים זמירות סוכה ה, ד (נה ע"ב, 64)

תהלים כב, ד יושב תהילות סוכה ה, ד (נה ע"ב, 64)
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סוכה נג ע"א ת'  סוכה ד, ד (11:272) אמרו עליו סוכה ה, ד (נה ע"ג, 1)

בר'  ג ע"ב; ב"ר 377 אי זו סוכה ה, ד (נה ע"ג, 3)

סנ'  כ ע"ב כתיב וישב סוכה ה, ד (נה ע"ג, 5)

שמ"ב ו, כ וישב דוד סוכה ה, ד (נה ע"ג, 5)

שמ"ב ו, כ אחד הריקים סוכה ה, ד (נה ע"ג, 6)

במ"ר ד, כ (טו ע"ב);
מד"ש כה, ו (124)

אמרה היום סוכה ה, ד (נה ע"ג, 7)

שמ"א כד, ג ויבא אל סוכה ה, ד (נה ע"ג, 9)

בר'  סב ע"ב גדר לפנים סוכה ה, ד (נה ע"ג, 10)

שמ"א כד, ג ויבא שאול סוכה ה, ד (נה ע"ג, 10)

שמ"א כד, יא הנה היום סוכה ה, ד (נה ע"ג, 12)

שמ"ב ו, כא ויאמר דוד סוכה ה, ד (נה ע"ג, 14)

שמ"ב ו, כב ונקלותי עוד סוכה ה, ד (נה ע"ג, 15)

ב"ר 984; מד"ש יא, ג
(79); מד"ש כב, ד

(111); מת"ה נט, ד
(302)

ומה נענשה סוכה ה, ד (נה ע"ג, 16)

שמ"ב ו, כג לא היה סוכה ה, ד (נה ע"ג, 17)

סנ'  כא ע"א והא כתיב סוכה ה, ד (נה ע"ג, 17)

שמ"ב ג, ה השישי יתרעם סוכה ה, ד (נה ע"ג, 17)

יומא כ ע"ב שק'  מח ע"ד תירגם רב סוכה ה, ה (נה ע"ג, 18)

הש'  תע'  סח ע"א (36) דבית רבי סוכה ה, ה (נה ע"ג, 18)

מ'  שק'  ה, א בן גבר סוכה ה, ה (נה ע"ג, 20)

סוכה נג ע"ב רבי ירמיה סוכה ה, ה (נה ע"ג, 20)

יחזקאל ח, טז והמה משתחויתם סוכה ה, ה (נה ע"ג, 21)

הש'  תע'  ה ע"א-ע"ב שהש"ר א, ו, ב (ט ע"ב,
11); הש'  שמ"ר מב, ח
()עא ע"ג, 15); דר"ל,

דברים יא (9:6)

אמר רבי סוכה ה, ה (נה ע"ג, 22)

ירמיה ב, יג כי שתים סוכה ה, ה (נה ע"ג, 22)

הש'  מדרשב"י 1:89;
ס"ד 1:6

הא וותרה סוכה ה, ה (נה ע"ג, 23)

סוכה נג ע"ב ת'  סוכה ד, י (30:274) אין פחות סוכה ה, ו (נה ע"ג, 24)

ת'  ר"ה ב, ג (7:313) שלש על סוכה ה, ו (נה ע"ג, 26)

סוכה נד ע"א ת'  סוכה ד, י (32:274) מאן דאית סוכה ה, ו (נה ע"ג, 28)

הש'  מ'  סוכה ד, י של מחר סוכה ה, ו (נה ע"ג, 31)

סוכה נד ע"א הש'  כל'  לא ע"א; שבת
יב ע"ד (8); ביצה סג

ע"ב (10); יב'  י ע"ג (33,
(48

אילין אינין סוכה ה, ו (נה ע"ג, 31)

במדבר י, ח יתקעו סוכה ה, ו (נה ע"ג, 33)

ערכ'  יג ע"ב מת"ה פא, ג (365) היא נבל סוכה ה, ו (נה ע"ג, 36)

ערכ'  י ע"ב ת'  ערכ'  א, יג (6:544) רבן שמעון סוכה ה, ו (נה ע"ג, 39)
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ת'  ערכ'  ב, ג (18:544) חליל של סוכה ה, ו (נה ע"ג, 40)

ת'  ערכ'  ב, ד (22:544) מכתשת של סוכה ה, ו (נה ע"ג, 43)

ת'  ערכ'  ב, ה (24:544) אילו שני סוכה ה, ו (נה ע"ג, 45)

דה"ב ד, טז נחושת מרוק סוכה ה, ו (נה ע"ג, 46)

מל"א ז, מה נחושת ממורק סוכה ה, ו (נה ע"ג, 46)

עזרא ח, כז וכלי נחושת סוכה ה, ו (נה ע"ג, 46)

הש'  ערכ'  י ע"ב הש'  ת'  ערכ'  ב, ה
(26:544)

חד אמר סוכה ה, ו (נה ע"ד, 1)

ת'  ערכ'  ב, ו (26:544) רבן שמעון סוכה ה, ו (נה ע"ד, 2)

ערכ'  י ע"ב מגריפה סוכה ה, ו (נה ע"ד, 4)

שק'  נא ע"ב מוספי שבת סוכה ה, ו (נה ע"ד, 7)

סוכה נד ע"ב שירו של סוכה ה, ו (נה ע"ד, 9)

מ'  זב'  י, א כל התדיר סוכה ה, ו (נה ע"ד, 13)

סוכה נה ע"ב ת'  סוכה ד, טו (47:275) כל המשמרות סוכה ה, ז (נה ע"ד, 14)

מ'  סוכה ה, ז בשמיני חזרו סוכה ה, ז (נה ע"ד, 16)

ר"ה ד ע"ב; יומא ב
ע"ב; סוכה מז ע"א;

סוכה מז ע"ב; חג'  יז
ע"א

חג'  עו ע"ג; מ"ק פב
ע"ב; ב"ר ק (1289);

פד"כ כח (418); פס"ר
נספח (רב ע"א)

אמר רבי סוכה ה, ז (נה ע"ד, 18)

ת'  סוכה ד, יז (57:276) שמיני רגל סוכה ה, ז (נה ע"ד, 18)

פד"כ 429 פייס בפני סוכה ה, ז (נה ע"ד, 19)

במדבר כט, יז (ועוד) וביום סוכה ה, ז (נה ע"ד, 20)

במדבר כט, לד ביום סוכה ה, ז (נה ע"ד, 20)

מ'  סוכה ה, ז בשמיני חזרו סוכה ה, ז (נה ע"ד, 21)

במדבר כט, לו פר אחד סוכה ה, ז (נה ע"ד, 22)

סוכה נה ע"ב ס"ד קסט (217) כתיב חלק סוכה ה, ח (נה ע"ד, 23)

דברים יח, ח חלק כחלק סוכה ה, ח (נה ע"ד, 23)

דברים יח, ח לבד ממכריו סוכה ה, ח (נה ע"ד, 24)

סוכה נו ע"א סוכה נה ע"א (46) מ'  סוכה ה, ז ובעצרת אומר סוכה ה, ח (נה ע"ד, 25)

מ'  סוכה ה, ח חל יום סוכה ה, ח (נה ע"ד, 28)

שמ"א כא, ד ועתה מה סוכה ה, ח (נה ע"ד, 29)

הש'  ת'  סוכה ד, כה
(71:277)

כדי לחלוק סוכה ה, ח (נה ע"ד, 31)

מ'  מדות ב, ב כל הנכנסין סוכה ה, ח (נה ע"ד, 32)

סוכה נו ע"ב ת'  סוכה ד, כח (74:277) בלגה לעולם סוכה ה, ח (נה ע"ד, 33)

הש'  ב"ר 1276 לוקוס לוקוס סוכה ה, ח (נה ע"ד, 35)

ב"ר, פב, כב כג
(1:989); שהש"ר, ה, ה

,א (ל ע"ג, 22); תנ"ב
תולדות, כג (עא ע"ב, 8)

דאמר רבי סוכה ה, ח (נה ע"ד, 38)

דה"א ט, כב המה יסד סוכה ה, ח (נה ע"ד, 40)
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תע'  סח ע"א באומנותם סוכה ה, ח (נה ע"ד, 41)

מע"ש נו ע"ד רבי בא סוכה ה, ח (נה ע"ד, 43)

מ'  מדות ד, ז הוא היה סוכה ה, ח (נה ע"ד, 45)
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