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  לט' ר סי"שוע
'  אלא שאיו ידוע בודאי שהביא ב,ג שים" אפילו הוא בן י, תפילין שכתבן עבד כעי או אשה או קטןא

  .פסולין ... שערות' ח שה שוכל לומר מן הסתם הביא כבר ב" ועדיין איו בן י,שערות

  נה' ר סי"שוע
 לבדוק בשערות ין צריך ומכל מקום א ...ים דיו כקטן אפילו הוא גדול בש,שערות'  אם לא הביא בו

 , שכיון שתפלה מדברי סופרים סומכין על החזקה,'ג שה ויום א" דהייו בן י,בכל שהגיע לכלל שותיו
  .שערות'  כיון שהגיע לכלל שותיו שראוי להביא בהן ב,שערות' שמן הסתם הביא ב

  קפו' ר סי"שוע
 כיון שאיו חייב מן התורה אלא ,]יש[ אפילו הוא א,שלא אכל כדי שביעה מוציא הוא את מי ... הקטן ג

 . שמכל מקום הוא חייב מדברי סופרים כמותו, ואפילו אם הקטן גם כן לא אכל כדי שביעה.ס"מד
 שאין ,שברכת המזון איה דומה למגילה והלל וברכות קריאת שמע ושאר מצות שעיקרן מדברי סופרים

 לפי שהקטן מצד עצמו כשהוא עתה פטור לגמרי אלא שמחכין ,ציא את הגדולהקטן שהגיע לחיוך מו
 לפיכך איו בדין שיוציא את מי שהוא גדול ,אותו כדי שיהא רגיל במצוה זו ויהיה סריך כמהגו כשיגדל

 כיון שהקטן גם חיוב זה איו חייב אלא משום להרגילו ,פ שחיובו איו אלא מדברי סופרים" אע,כבר
 אבל בברכת המזון מה שמחכין את הקטן לברך אחר ,שאז יתחייב חיוב זה של דברי סופריםלכשיגדל 

 לפיכך כשם שהוא מוציא את הגדול שלא אכל כדי ,אכילתו לשובע כשיגדל שהוא חיוב מן התורה
 כיון שחיוכו כשלא אכל כדי ,שביעה אם הוא אכל כדי שביעה כך מוציאו אם לא אכל כדי שביעה

  .יותר)ו( לו להרגילו כמו כשאכל שביעה מועיל

  קצט' ר סי"שוע
ג שה ויום אחד " עד שיהיה בן י, לדברי הכל איו מוציא,להוציא אחרים ידי חובתם בברכתו אבל י

 ובשל . שברכת המזון הוא מן התורה. או שתמלא זקו, בדיקהל ידי ע,שערות כשיעורן' וידוע שהביא ב
  .תורה אין סומכין על חזקה זו

  רעא' ר סי"שוע
 כלומר , שאמר זכור את יום השבת לקדשו, מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדבריםא

  .זכרהו זכירות שבח וקידוש

  . ותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של ייןב

  .ט הוא מדברי סופרים" הקידוש ביוד

פ שכל מצות עשה שהזמן " ואע.ט מדברי סופרים" וביו, שים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורהה
 כל ,'ואמר שמור את יום וגו'  שאמר זכור את יום וגו, בקידוש היום חייבות,גרמא שים פטורות ממה

 והואיל והשים מוזהרות בשמירתו להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא ,שישו בשמירה ישו בזכירה
 הרי הן , גרמא שים מוזהרות בה וכל מצות לא תעשה אף שהזמן,'מצות לא תעשה כל מלאכה וגו

  . דהייו קידוש היום, בזכירתום כןמוזהרות ג

 , וכיון שהשים חייבות בקידוש היום מן התורה כמו האשים יכולות להוציא את האשים ידי חובתםו
  .)שלא יבאו לזלזל במצות(אלא שלכתחלה אין להורות כן לשואל הלכה למעשה 

 כיון שהיא ,שערות איו מוציא את האשה'  אם איו ידוע שהביא ב,ג שה"וקטן אפילו הוא בן י ז
 והוא ,שערות עדיין'  כי שמא לא הביא ב, והוא איו מחוייב אלא מספק,מחוייבת מן התורה בודאי
  . לכן תקדש האשה בעצמה.פטור מכל המצות מן התורה

   תרפה 'ע סי"שו
  .מדאורייתא חייבים לקראם ...א שפרשת זכור "י ז

  הקנ' ז סי" אהעע"שו
אפילו תוך שת , אבל אם באו קודם לכן, ב שה ואילך"כ באו מי"אין שתי שערות סימן גדלות אא יד

  .כ הביאה אחרות אחר שים עשר שה"ואיה חשבת גדולה על ידם אא, חשוב כשומא, שים עשר


