
 סיכוך ע"י קטן

  ב/ח דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 סוכת בהמה סוכת נשים סוכת גוים סוכת ך"גנב רבנן תנו

 מסוככת שתהא ובלבד כשרה מקום מכל סוכה כותים

 לצל שעשאה והוא חסדא רב אמר כהלכתה מאי כהלכתה

  תרלה סימן חיים אורח ע"שו

 שתהיה והוא כשרה מצוה לשם נעשית שלא פ"אע סוכה

 רועים כותיים בהמה נשים נכרים סוכת כגון לצל עשויה

 מאליה שנעשית סוכה אבל שדות שומרי בורגנין קייצים

 לצל נעשית שלא לפי פסולה

  תרלה סימן - זהב משבצות - ח"או על מגדים פרי ספר

 מעשה חולין' ע להן יש מעשה כשירה ל"י סוכה שעשה וקטן

 :ע"וצ דבר בה לחדש לענין ו"תרל סימן' וע מחשבה עם

  ב/יב דף חולין מסכת בבלי תלמוד

 אין או מחשבה לו יש קטן יוחנן רבי בעי אבא בר חייא ר"א

 מעשה ש"מ מעשה ליה ותיבעי אמי רבי ל"א מחשבה לו

 לא נמי מחשבה מעשה להן יש דתנן ליה מבעיא קא דלא

 והאגוז והרמון האלון דתנן מחשבה להן אין דתנן ליה תיבעי

 מאזנים לכף שהתקינום או עפר בהן למוד תינוקות שחקקום

 ליה אמר מחשבה להן ואיןה מעש להן שיש מפני טמאין

 ליה מיבעיא קא כי ליה מיבעיא קא לא גרידתא מחשבה

 בדרום עולה קיימא דהוה כגון מעשיו מתוך ניכרת מחשבתו

 לה איכוין ושחט בצפון מדאתייא מאי ושחטה בצפון ואתיוה

 רבי אמרה נמי הא ליה איתרמי דלא הוא מקום דילמא או

 הכנימה מפני לגג פירותיו המעלה דתנן זימנא חדא יוחנן

 בכי הן הרי לכך נתכוין ואם יותן בכי אינן טל עליהם וירד

 אינן לכך שנתכוונו פי על אף וקטן שוטה חרש העלום יותן

 רבי ואמר מחשבה להן ואין מעשה להן שיש מפני יותן בכי

 בכי זה הרי בהן היפך אבל בהן היפך שלא אלא ש"ל יוחנן

 בר נחמן רב דרבנן או דאורייתא ליה מיבעיא קא הכי יותן

 לו יש קטן יוחנן רבי בעי אבא בר חייא ר"א הכי מתני יצחק

 ליה ותיבעי אמי רבי ליה אמר מעשה לו אין או מעשה

 אין דתנן ליה מיבעיא קא דלא מחשבה שנא מאי מחשבה

 מעשה להן יש דתנן ליה תיבעי לא נמי מעשה מחשבה להן

 להן יש ופשיט דרבנן או דאורייתא ליה מיבעיא קא הכי

 מדרבנן' ואפי מחשבה להן אין מדאורייתא ואפילו מעשה

 יש מדרבנן לו אין מדאורייתא מעשיו מתוך ניכרת מחשבתו

 לו

 

 

 

 



  ב/מה דף גיטין מסכת בבלי תלמוד

 תפלין תורה ספר מפשרוניא דרבא בריה המנונא רב דתני

 וקטן אשה ועבד כוכבים עובד ומסור( מין) שכתבן ומזוזות

 כל וכתבתם וקשרתם שנאמר פסולין מומר וישראל וכותי

 אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו

 בכתיבה

 ישנו בקשירה שישנו כל -ב/מה דף גיטין תוספות

 ועושה לולב אוגדת אשה דאין ת"ר אומר מכאן- בכתיבה

 בריש מדפסלינן דהא נראה ואין מיפקדה דלא כיון ציצית

 בני דדריש כוכבים בעובד ציצית.( מב דף מנחותך) התכלת

 כשרה דאשה מכלל כוכבים בעובדי ולא ועשו ישראל

 ודוקא:( ח דף) דסוכה ק"בפ כשרה ך"גנב סוכת נמי ואמרינן

 דרשינן וכתבתם וקשרתם דכתיב ומזוזות ותפילין ת"בס

 :הכי

 דכתיב פסול י"א שעשאן ציצית:  יד סימן חיים אורח ע"שו

: לעשותן כשרה והאשה י"א לאפוקי ישראל בני אל דבר

 לעשות וטוב אותן שיעשו אנשים להצריך מחמירים ויש הגה

 ציצית מהלכות מיימון והגהות ק"ה מרדכי: )לכתחלה כן

 (:ב"מ דף' ותוס

 ולדידהו. מחמירין ויש : יד סימן ח"או על אברהם מגן ספר

 אינה וסוכה לולב כגון בהן מחויבת האשה שאין מצות כל

 דינו דקטן ל"ונ א"סס ט"תרמ' סי ש"ועמ לעשותה רשאי

  :ט"ל' עסי כאשה

 עומד( ד) ואפילו - אנשים להצריך   : יד סימן ברורה משנה

 משמע ועשו ישראל בני דכתיב דהא משום מהני לא גבן על

 :ישראל בנות למעט גם

 הטעם והוא ב"במ עיין : להצריך ה"ד יד סימן הלכה ביאור

 משום הטעם העתקתי ולא מ"בהגה שהובא ם"מהר של

 אינו בלבישה שאינו דכל משום א"במ וכדאיתא ת"דר דהא

 דמשמע משום וסוכה לולב המצות ליתר גם מ"ונ בעשייה

 אין כ"א כן מצאתי ת"בע וכן ם"להמהר רק חשש שלא מ"בד

 ג"שהפמ כיון מ"ומ ח"בארה מצאתי וכן בקטן גם להחמיר

 ונכון ראוי קטן י"ע לכתחלה ליזהר להלכה העתיקו ח"ודה

 . כן לעשות

 ג"אע ל"ר -' וכו ם"עכו : שאגדו תרמט סימן ברורה משנה

 י"ע כשר מ"מ מצוה נוי משום( יד) לאוגדו מצוה דלכתחלה

 דכל והטעם יאגדנו לא דלכתחלה שדעתו א"במ ועיין ם"עכו

 גם( טו) זה ומטעם לתקנו רשאי אינו בדבר מחוייב שאינו

 שם ועיין[ ד"י' בסי א"מ] לכתחלה הלולב תאגוד לא אשה

 טוב מ"ומ בדבר חשש אין דמדינא שביררנו הלכה בביאור

 . בזה ליזהר

 שנים ג"מי פחות קטן ה"וה( טו):  תרמט סימן הציון שער

 שנית ויאגדנו יתירנו אפשר אם אגדו ואם

  יד סימן ח"או - אברהם אשל - ח"או על מגדים פרי ספר

 בעשיה אין בלבישה שאין כל ת"ר של הטעם תפס. א"מג' עי

 שנים ג"י קודם לעשותן פסול קטן הדין והוא, תפילין כמו

'(, ז אות א"במג ה"נ' סי' עי, הוה תורה דדין) בבירור ש"ומב

 וזה לכתחלה לא דיעבד ה"תרל' בסי ך"גנב סוכת כ"וא

 בני גם, ך"גנב מסוכת עליו והקשו דיעבד פוסל ת"דר, דוחק

, בלבישה דאין משום בעשיה דאין תיפוק כותים ולא ישראל

 וקטן נשים ממעטינן ישראל בני שפיר ל"י השני טעם אבל

 בקטן... להחמיר וראוי, כשר

 

 

 

 לך תעשה הסוכות חג  פז: פיסקא ראה פרשת ספרי

 הסוכות חג ל"ת לגבוה אף ומנין. להדיוט. ימים שבעת

 זמן כל לך תעשה נאמר למה כ"א אלהיך' לה ימים שבעת

 :לגבוה עושה אתה כאלו עליך מעלה סוכה עושה שאתה


