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  ה  ועד קטןמ
  משה שווערד

  
  ספר מי מועד  .1

  
  

  
  

  חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ה עמוד א .2
חטיטה אין חפירה לא א"ר יוחנן לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם אבל רבים צריכין להם אפי' חפירה נמי 

פרש"י ז"ל בסמוך רבים צריכין להם שאין להם מים לשתות, ואינו נכון דא"כ מאי איריא  ]  1[מותר.  
כשם שקוצר ודש וזורה,  לצורך אכילה ושתייה עושה כל מלאכה ואפי' בטורח גדול ו  דרבים אפי' דיחיד נמי

כדי שיהיו ]  2[ הכי חופרין מעכשיו  ואפי'  פירשו דרבים צריכין להם לשתות לאחר המועד  ובתוספות 
להם   חופרין אלא  לאחר המועד לאלתרמזומנים  אין  להם אפי' לאחר המועד לאלתר  , אבל כשאינן צריכין 

ומיהו חטיטה שרי כיון שיהיו צריכין להם לאחר זמן, ואינו נכון דכל שאין בו צורך במועד ולא לאחר    חוטטין
הרמב"ן ז"ל דה"ק לא שנו אלא  והנכון כמו שהיה מפרש  ]  3[  המועד לאלתר למה נתיר בו אפי' חטיטה.

וטטין שלא יצטרכו  ומ"מ הרוחה יש להם אפי' במועד ולפיכך ח  שאין הרבים צריכין להם אלא להרוחה בעלמא
כולם למלאת ממקום אחד, אבל רבים צריכין להם במועד ואפי' בדוחק כלומר שיהיו המים יותר קרובים להם  
אפי' חפירה מותר, ודכותה גבי יחיד שצריך להם היינו שיהיו קרובים לו בביתו ושאין צריך להם כי יש לו אפילו  

  ות משל עצמו.בקרוב עם הרבים אלא שהוא רוצה בהרוחה לעצמו לשת
  

  ספר יוסף דעת .3
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  לחם משנה הלכות יום טוב פרק ח  .4
ועוד אמרו שם ולא חוטטין לתוכן צ"ל דהך חטיטה בתרא הוי כמו חפירה והוי טפי מחטיטה קמייתא שהתיר    ...ד]  

  קודם וזהו שכתב כאן לתוכן: 
  

 תוספות מסכת מועד קטן דף ה עמוד א .5
  ...  דדמי להאי דהוי מכשול פי' רבינו חננאל נקיט ליה להאי קרא מפרשת מעקה -והיה עליך דמים 

  
 מועד קטן דף ה עמוד אתוספות מסכת  .6

  דהאי קרא לא כתיב אלא לעתיד אבל לא בזמן הזה ומיהו משני דאיכא למילף מהתם. -רמז לציון 
  

  חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ה עמוד א .7
וליתא  ,  יש שפירשו דאי לאו דאורייתא לא הוו רבנן שרו לציין במועד]  1[רמז לציון קברות מן התורה מנין.  

תיהוי דרבנן כדאי הוא לעשותו במועד דצורך רבים הוא, ואפילו תימא דחולו של מועד דאורייתא  דאפי' 
אלא הכי פירושא כי זה ודאי ענין גדול הוא ושמירה רבה ואי אפשר ]  2[,  שהרי מסרו הכתוב לחכמים

התם (ב"ק   דאפילו מאי דאמרי אינשי רמיזא בתורה ללמוד ממנו דרך ארץ כדאמרי'  שלא יהא רמז לזה בתורה
והיינו דכי מייתינן לה מיחזקאל מתמהינן דאכתי עד דאתא יחזקאל מאן אמרה והיאך יהיה  צ"ב) וכל שכן זה,  

דכתיב כל בן נכר    ומהדרינן שהרי מצינו ענין גדול כזה שלא נכתב עד שבא יחזקאל,  ענין גדול כזה שלא יהיה נכתב 
ה לא יבא אל מקדשי לשרתני וריבותא משום ערל בשר הוא דאלו ערל לב סברא הוא ועל ערל בשר הוא  ערל לב פי' משומד וערל בשר פי' שמתו אחיו מחמת מיל 

  י וכו'.דאמרינן עד דאתא יחזקאל מאן אמרה וכדפרש"י ז"ל, אלא ודאי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא כלומר עשה מקרא לסמכו עליו הכא נמ

  
  תורה תמימה שמות פרשת יתרו פרק יח  .8

אמר ר' יהושע בריה דרב אידי, רמז לציון קברות מן התורה מניין, דכתיב והודעת להם   - את הדרך ילכו בה    
  [מו"ק ה' א']: כח) את הדרך ילכו בה

  

וגו', ומרמז דצריך להודיע בזה את   כח) יתכן דדריש הדרך ילכו בה ע"ד הלשון (קהלת י"ב) כי הולך האדם 
דבאמת חיוב ציון קברות    ואין הכונה מן התורה ממשהדרך האסור והמותר ללכת בה מפני הטומאה והטהרה,  

ו ציון, וכ"כ התוס' בב"ב  כמבואר בנדה מ"ז א' ויליף שם מקרא דיחזקאל וראה עצם אדם ובנה אצל  הוי מדרבנן
וכהאי גונא כתב רש"י בביצה ט"ו ב' לענין עירוב תבשילין ,  ומ"ש רמז מן התורה מניין הוא לאסמכתא בעלמאקמ"ז א',  

דאמרו בגמרא מנא הני מילי וכו' ופירש"י אהיכא אסמכוה רבנן בתורה, וכ"כ בפיה"מ להרמב"ם פ"ק דנזיר לענין סתם נזירות שלשים 
  ה"מ לרמב"ם שורש א' וברמב"ן שם, ועיין מש"כ השייך לענין זה דציון קברות בפ' וישלח בפסוק ויצב יעקב מצבה: יום, וע' בס

  
  ספר יוסף דעת .9

  

  
  

 תוספות מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  
כלומר לדידך דאמרת דבזמן הזה הוי מדאורייתא אם כן מקמי דליתי    -הא מקמי דליתי יחזקאל  

ומתרץ הרבה דברים דקים לן דאסורין    להקדוש ברוך הוא לאשמועינן דצריך ציוןיחזקאל הוה ליה  
  מן התורה דלא כתיב בקרא אלא בהלכה עד דאתא יחזקאל והאי הכי נמי.

  

 חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  
ושמירה רבה  אלא הכי פירושא כי זה ודאי ענין גדול הוא  ...  רמז לציון קברות מן התורה מנין.  

דאפילו מאי דאמרי אינשי רמיזא בתורה ללמוד ממנו דרך  ואי אפשר שלא יהא רמז לזה בתורה
והיינו דכי מייתינן לה מיחזקאל מתמהינן דאכתי עד ארץ כדאמרי' התם (ב"ק צ"ב) וכל שכן זה,  

  ,דאתא יחזקאל מאן אמרה והיאך יהיה ענין גדול כזה שלא יהיה נכתב
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  חדשים ספר מגדים  .10

   
  

  קרן אורה מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  .11
משמע מכאן דציון קברות מן התורה היא, וקשה מפרק דם הנדה (נדה נ"ז ע"א)  שם גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמרה כו',  

ומייתי נמי התם קרא דוראה עצים אדם ובנה כו', וכן כתבו התוס' בב"ב דף קמ"ז (ע"א ד"ה מנין) וכתבו התם דהא דקאמר רמז    דאמרינן התם דאין זה אלא מדרבנן,

והיותר קשה, דהא אמרינן  , וקשה לפי זה מאי פריך עד לא אתי יחזקאל מאן אמרה לציון מן התורה מנין היינו אסמכתא בעלמא ע"ש,
, אלא על הספיקות, כמו (סרכות) [סככות] ופרעות, ודברים אלו טומאתן מדרבנן, ואיך אפשר לומר דציון מן התורה הוא, ואפשר לומר  לקמן דאין צריך לציין על וודאי

אלא דאי לאו דהוי רמיזא באורייתא   דבאמת אסמכתא בעלמא הוא, וכדאמר ר"ש בן פזי רמז לציון מן התורה מנין, משמע דאין זה אלא רמז בעלמא,
, על כן אמר ר"ש בן פזי רמז לציון מן ים הדבר הזה מאליהם, שלא להפסיד את ארץ ישראללא היו מתקנ

משני גמרא  התורה מנין, ומשום הכי פריך רבינא עד דלא אתי יחזקאל מאן אמרה, ואכתי רמז מן התורה מנין, ו
אלא דמסיני ניתן  גמירי לה, לאו דגמירי לה מסיני לחייבי' לעשות ציון, דוודאי אין בזה חיוב מן התורה,  

רשות לעשות גדר וסייג, והוטל הדבר על החכמים לעשות משמרת למשמרת בכל דור ודור כפי שיוכשר 
  ...בעיניהם לצורך השעה

  

 מהר"ץ חיות מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  .12
בהשגותיו. וביאר דברי הגמרא זאת על גמרא הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר. נ"ב עיין ס' המצות להרמב"ם שורש שני. ומה שהאריך הרמב"ן שם  

ומקשה הש"ס שפיר    פי הכלל שבא לנו בקבלה אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ואסור להוסיף מאומה על תורת משה.
ועד דאתי יחזקאל מאן אגמרינהו. דע"כ יחזקאל לא היה המחדש בדבר. דהרי אסור לחדש דבר על תורת 

ו מסורות בע"פ בהלכה מסיני. ויחזקאל אסמכי' על קרא. ולא חידש מצד  ומשני שהיו הלכות אל.  משה
  ועיין תוספות יבמות עא ע"ב ד"ה לא ניתנה פריעה. ותוספות ע"ז נב ע"ב ד"ה תנוהו: . עצמו מאומה כי מזמן משה באו לנו

  

 מהר"ץ חיות מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  .13
אולם בהרבה מקומות מצינו  נ"ב כבר התעוררו דבקרא ליתא תיבת לשרתני. שם לא יבא אל מקדשי לשרתני. 

עיין רש"י שבת נה ע"ב ד"ה מעבירים ודברי התוס' שם. ועיין  .  דמובא בש"ס מקראות אשר לא נמצאו אצלנו על פי המסורה
אשתו. ולא נמצא אצלנו. ועיין רש"י זבחים קיח רע"ב ד"ה ולו תאנת שילה. ודף קיט ע"ב ויהי כנח  עירובין יח ע"ב דמביא הש"ס דבאלקנה כתיב וילך אלקנה אחר  

  הארון כ' רש"י חפשתי ולא מצאתי ע"ש: 
  

 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  .14
 קריאת שם על שם אבותיו בחיים

שגרס רבי עוזיאל בר רבי עוזיאל, והיינו וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל. ויש אחד מהראשונים  
שקרא לו אביו בשמו [דבפשטות היה חי], ונמצא דמה שאנו מקפידים שלא לקרוא לבן או נכד וכו' בשם אביו  
עכשיו  אך  ימים).  לאריכות  סגולה  בזה  (ויש  הדבר.  מותר  ההלכה  ומצד  בזה,  הקפידו  לא  הם  חיותו,  בעודו 

  מקפידים ע"ז. 
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  יקרא" בענין "וטמא טמא  .15

     
  

  ספר מגדים חדשים  .16
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  ספר חלקת בנימין  .17

   
  

  ספר מגדים חדשים  .18

  
  

 תוספות מסכת מועד קטן דף ה עמוד א .19
אלא אורחיה דמלתא דכל חד  כל חד וחד נקיט מאי דהוה מסיק אדעתיה ולא פליגי -רב פפא אמר סלו סלו 

  מסיק אדעתיה מאי דלא מסיק חבריה אדעתיה. 
  

 מהרש"א על מועד קטן דף ה/א   .20
גם מה שפי' ושם דרך  כל יומא הוי מקשי ליה בשבתא דריגלא כו' פרש"י משום דאתו כ"ע לפירקא ואי כו' הוה מכסיף עכ"ל. והוא דחוק דלא הוה מצי לפרוקי ומיכסף 

בתלמוד על הרוב נחלקים לב'    ונראה לפי שהקושיות  שהיה מחשב השעות איזה מהן להקשות כו' זה אינו במשמעות המקרא דושם דרך
חלקים הא' קושיות הסותר כגון ורמינהו והא תנן הב' קושיות היתור כגון פשיטא ול"ל והא תנינא חדא זימנא  
וקאמר דבכל יומא דהוי שם תלמידים בבהמ"ד והיה לומד ודורש להם דברים שאינן פשוטים ואפשר שהיה בהן  

בשבתא דריגלא שהיה שם קיבוץ המון עם היה דורש להן דברים    להקשות קושיות הסותר או קושיות היתור אבל
הפשוטים לתלמידים אלא שלא היו פשוטים להמון עם ובודאי שלא היה בהן קושיות הסותר כיון דדברים פשוטים  
הן וכן לא היה בהן קושיות היתור דגם שהם פשוטים לתלמידים צריכים הם להמון עם וקאמר בזה התלמיד דהוה  

א"כ למה הוא בא בשבתא דריגלא    והשתא לא הוה מקשי משום דהדברים פשוטים הם לו  בכל יומאמקשי ליה  
וקאמר דמ"מ הוא בא דשם לו הדרך דהיינו שהיה שם   לבהמ"ד שהרי לא היה צריך לדברים הפשוטים
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לבהמ"ד הליכת הדרך מביתו  לו שכר  אלהים  ומחשב  בישע  חידוש  הוא דאראנו בדבר   וקאמר דשכרו 
ייעתא דשמיא הגם שבכח שכל האנושי לא היה בדברים אלו רק דברים פשוטים אראנו בישע  דהיינו בס

  וע"ד זה הבא לטהר מסייעין אותו מן השמים: וגו' דהיינו בסייעתא דשמיא נפלאות מתורתו
  

  ספר מגדים חדשים  .21

   
  

 שפת אמת על מועד קטן דף ה/א  .22
ולולי דבריו נראה בגמ' כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה פי' רש"י המחשב הפסד מצוה כו' 

כעובדא דההיא   רק ששוקל לעשות המצוה שלא יבא מכשול ע"י  דמיירי אפי' שני הדרכים הם למצוה
התירוץ נתישב בעצמו  תלמידא שלא הקשה לר"י בשבתא דריגלא ופי' הריטב"א דאע"ג שהי' צריך לידע  

יוכל להיות מהשאלה ממה שלא ידע שאלתו ע"ש זוכה כו' שכיון  ,  שיותר מכשול  ונראה דזה הכוונה 
וכמו כן בכל  , שמניח השאלה ע"י החשבון לשם שמים הש"י בעצמו מאיר עיניו ומוצא התשובה בעצמו

ויתכן  בישע אלהים,    , וז"ש אראנו המצוות כשממעט בכוונה לשם שמים הש"י מושיע לו בזה המיעוט
עוד לומר כי היא מדה במדה כי ישועות הש"י היא באופן שלא יבוא מזה שום נזק ומי שאינו מיישב  

אבל זה השם אורחותיו מבין כשבא עליו יסורים ר"ל וכדומה ,  עצמו כראוי תולה ח"ו הישועה לעונש
  "ה דרך הישועות שלו:ששכרן יותר מהפסדן וזוכה לראות בישע אלהים, ולאיש הזה מראה לו הקב

  
 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת מועד קטן דף ה עמוד א  .23

 סייעתא דשמיא לכוון ההלכה כפי הדין
וביאר הריטב"א (יסוד הדברים) דהיו כאן שתי דרכים בשבתא בריגלא לא מקשי ליה קרי עליה ושם דרך וגו'.  

ומתוך   להרב,  הדברים  מתבהרים  שבזה  להקשות,  אחת  דרך  התלמיד  ונמצא  לפני  הדבר  נתברר  ומתן  משא 
ויש כאן דרך שניה  ,  דלפעמים ישנה הרב דבריו משום קושית התלמיד, וזו התועלת ממה שהיה מקשה עליו

שלא להקשות דמיכסיף הרב מפני ציבור גדול, ודילמא לא יוכל להשיב ובחר התלמיד דרך השניה, וע"ז  
ראנו בישע אלוקים, שיעזור הית"ש שלא יצא  . ואקרא עליו ושם דרך ששם הדרכים, ומחליט על דרך שניה

 מכשול תח"י הרב, דהרי ליכא תלמיד שיכוון דרכו בשאלותיו. 
  

  מהרש"א על מגילה דף לב/א  .24
והא דנקט בברייתא שלש רגלים פסח ועצרת וחג ולא  ...  וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהו קורין כו'.  

וה"נ  נקט נמי ר"ה ויוה"כ דכתיבי ג"כ בזו הפרשה י"ל דלא תיקן משה בשאר מצות משום דלא אתיין מזמן לזמן  
ויוה"כ ויוה"כ לא מקרו מזמן לזמן דיש לאדם ליתן לבו לתשובה בכל השנה כמו בר"ה  משא"כ    ר"ה 

ו של יום ומה"ט נמי מספקא לן בפרק בכל מערבין אם אומרים זמן בר"ה דלא בשלש רגלים דמצותן בזמנן בענינ 
  מיקרי שפיר מזמן לזמן אלא שלש רגלים דכתיב בהו מצות ראייה ושמחת חגיגה: 

===============================================================  
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 תוספות מסכת מועד קטן דף ה עמוד ב .25
  צריך ציון ואי גבי יום טוב מיירי הברייתא איכא לפרש אסור לציין ואסור לטרוח ביום טוב. אין  -אין מציינין 

  
  ספר חלקת בנימין  .26

    
  

 חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ה עמוד ב .27
פי' כגון שרץ ונבלה וכיוצא בהן כגון שדרה וגולגולת שחסרו כשיעור שינטל ולא על דבר שאינו מטמא באהל.  

וטעמא דאין מציינין על דבר שאינו מטמא באהל פרש"י ז"ל כי אדם העובר עליהן אינו  ,  וימותמן החי  
דלא אזיל התם אלא ע"י נפוח    לא חיישינן  ולהיסט נמי [שמא] ידרוס על עצם המת ויהיה טמא  מצוי ליגע,

של זב  ומה שאומר רבינו ז"ל דלא חיישינן להיסט שידרוס על המת לא מדין היסט ממש כהיסטו  ,  ע"כ
כי כשהלך    שהרי לא מצינו לו חבר בכל התורה כולה וגם אין לו טומאה מדין מדרס, אלא היינו מדין משא

ולזה חששו בבית הפרס ג"כ להיסט כלומר   עליהן אולי הוא מסיטן בהלוכו שהוא מנענען וזה חשוב משא
היסט דלא אזיל התם אלא  ומיהו קשה לי מה שאומר רבינו ז"ל דלהכי לא חיישינן הכא ל,  שיסיטם ברגליו

ע"י נפוח כיון שאין כאן ציון מנא ידע שיש שם טומאה עד שיזהר לנפח, אלא ודאי טעמא דמילתא משום  
דמגע ומשא ליכא אלא כשהן נגלין ומסתמא חזי להו ומזדהר, ואם הם טמונין תחת הקרקע הא ליכא מגע  

  ולא היסט שאינו מנענען. 
  

  שפת אמת על מועד קטן דף ה/ב  .28
וגם קשה לשון ,  ק"ק הטעם למה לא יציינו דילמא איניש אחריני לא ידע' אין מציינין על הוודאות,  בגמ

, ולע"ד הי'  הסיפא אבל מציינין על הספיקות הלא אפי' אינו ספק רק שלא נתפרסם לכל וודאי צריך לציין
עושין הציון על הספיקות נראה לפרש הכוונה בדאיכא בה"ק וסביביו איכא נמי ספיקות כגון סככות ופרעות אז 

הוודאין אך   מציינין על  ספיקות  ציינו הסביבות ואה"נ כשאין  ולהכי  היא  בה"ק  דעיקר המקום  יבינו  וממילא 
  הראשונים לא פי' כן:

  

  ספר חלקת בנימין  .29
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  ספר חלקת בנימין  .30

    
  

  על מועד קטן דף ה/ב יטב"א ר .31
אבל מציינין על הספקות פי' כשהן מטמאין באהל. ואלו הן ספקות פי' אלו הן ספקות מן הסתם סככות ופרעות 
ובית הפרס ומפרש לקמן סככות אילן המסך על הארץ פרעות אלו אבנים פרועות ויוצאות מן הגדר ופירש"י ז"ל  

הוא סמוך לבית הקברות ואיידי שהוא  בכאן וגם במס' נדה בשלהי פ' דם הנדה דסככות מיירי כגון שהאילן הזה 
ומיהו לאו   מופנה חיישי' דילמא איתרמי ער"ש בין השמשות וקברי התם או שנשים קוברו' שם נפליהןמקום  

מ"מ כיון דמילתא דשכיח    ואע"ג דספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור מדאורייתא  ודאי הוא אלא ספק
  ...  ציוןואפשר הוא חשו חכמים והצריכוהו רבנן 

  
 תוספות מסכת מועד קטן דף ה עמוד ב .32

וליכא לאחזוקי מקום טהור בטמא מספק אלא    דמסתמא ליכא למימר שהגיעה המחרישה עד המת  -מנפח אדם בית הפרס והולך  
לקבור מתים בעומק כי השתא בזמן הזה הילכך  חכמים החמירו משום חומרא דטהרות ומשום הכי הקילו דליכא ספיקא דאורייתא הם אמרו והם אמרו ולא היו רגילים 

בקרקע ואין נוגע לא חיישינן שמא המת בעומק תחת המחרישה ומן הדין אפילו נפוח לא צריך כי אם חומרא בטהרות שהחמירו חכמים בדבר ואמאי לא חייש שיהא מת  
  נה דלא מטמא באהל.בו ומטמא באהל אי נמי בלא המאהילים מן הצדדים הוו מטמאין לאדם באהל אלא שמע מי

  

  ספר מגדים חדשים  .33
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 רש"י על מועד קטן דף ה/ב  .34
  :עד שיהא שם זקן או תלמיד חכם שיהא יודע שנחרשלעולם לא הוי בחזקת שנחרש,  -רבי יהודה אומר 

  
 תוספות רא"ש על מועד קטן דף ה/ב   .35

ואין סומכין על קיום ר' יהודה אומר לעולם היא מטמאה באהל. שאנו תולין שמפני שאבד בה קבר נצטיינה  
ושמא לא כדין עשו עד שיהא שם    אילנות שבה לפי שאין בני העיר בקיאין במשנה זו שאין מקיימין בה אילנות

שנה זו ויודע דאין מקיימין בה והתלמיד הוא בקי במ  שהזקן אע"פ שאינו בקי שואלין אותו למה נצטיינה  זקן
וכיון שהניחן ליטע ולקיים בה אילנות בידוע שנחרש בה    אילנות וכל דברי העיר מוטלין עליו למונען מן האיסור 

, קתני מיהא בידוע שנחרש בה קבר אלמא בעי ציון ומשני דלעולם אין מציינין אלא שדה שאבד בה קבר קבר
זו היינו שאין [יודע] אם עמדה כתחלתה ומטמאה באהל או שמא נחרשה   והאי דקתני אינו יודע מה טיבה ספיקא

  אחר כך עיין באילנות אם קיימו בה אילנות בידוע שנחרש אחר הציון ולא הספיקו לקוצצן עד שנחרש:
  

  הלכות טומאת מת פרק י  -רמב"ם יד החזקה  .36
בר בתוכה אין בה אילן בידוע שאבד (י) מצא שדה מצויינת ואין יודע מה טיבה אם יש בה אילן בידוע שנחרש ק

שאין כל אדם בקיאין בכך ויודעין שמותר  קבר בתוכה כמו שביארנו והוא שיהיה באותו מקום זקן או תלמיד חכם  
  . לנטוע בזו ואסור לנטוע באחרת

האילנות שהרי שאין כל אדם בקיאין בכך וכו' א"א לא כי אלא שאין הכל זריזים לקוץ ממנה  -[השגת הראב"ד 
  אין מקיימין בה אילני מאכל ואין בה אילנות דקאמר שרואין שנקצצו ממנה בידוע שלכך נקצצו]:

===============================================================  
  

  חזון איש יו"ד סימן ריד לדף קלו  .1
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 רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת סוכה דף ג  .2

   

  


