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המשך בעמוד דד



נד            

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת   

         
           
           

      
גם חלה כאיש, נחשב לאיש' סמוך ש'מופלא זו, הלכה האם

נוספים? בתחומים
יתחייב עשרה שלוש לגיל המתקרב שקטן לומר שניסו היו
רבי כותב וכך הפוסקים. בקרב התקבלה לא זו דעה אך בדין,

מברונא סי"ט)ישראל שהוא(שו"ת לי אמר קיצינן קלמן "והח"ר :
עליו ותמיהני הקטן, חייב ולכך לאיש סמוך מופלא שהיה כתב
אמרו לא ובפוסקים בתלמוד מקום בכל סמך. לו מצינו שלא

מקרא". ליה דמרבינן לנדרים אלא לאיש סמוך מופלא
מ"א)ובמשנה ח, פרק ומורה(סנהדרין סורר בן נעשה "מאימתי :

קטן איש. ולא - 'בן' זקן... שיקיף ועד שערות, שתי משיביא -
מצות". לכלל בא שלא פטור,

הפסוקים שכן בוגר, להיות יכול איננו ומורה סורר בן כלומר,
קטן להיות יכול אינו ומאידך, 'איש', על ולא 'בן' על מדברים
בר אינו וממילא במצוות חייב אינו כי עשרה שלוש לגיל מתחת

עונשין.
הרא"ש ס"א)וכתב טז, כלל י"ג(שו"ת, דבן לנו מאין "וששאלת: :

כי דע, לא? מכן פחות אבל עונשין, בר הוא אחד ויום שנה
ומחיצין, חציצין שיעורין בכלל והוא הוא, מסיני למשה הלכה

כתב והמהרי"ל מסיני...". למשה הלכה סנ"א)שהן "...(שו"ת :
אבל י"ג". בגמטריא זו יספרו', תהלתי יצרתי ז"ו מ'עם יש סמך

הוא". קבלה מדברי דאסמכתא זה על סומכין ש"אין הוסיף

             
  

        

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

 
 

הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע מּכזית1מי ּפחֹות ואכל ּכלּום, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּפטּור מּכזית2- ּפחּותה אכילה ׁשאין ּכאֹוכל3; הּוא והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּוטרפֹות מּנבלֹות ׁשעּור ּבהן4חצי אמר:5וכּיֹוצא ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
חּיב - ואכלֹו זה, ּדבר אכל ׁשּלא הּדבר6ׁשבּועה היה ואפּלּו , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חרּדל זרע עליו מּמּנּו7ׁשּנׁשּבע פחֹות אֹו .8אחד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.חּיב - ׁשהּוא ּכל ואכל ּכלּום, יטעם ׁשּלא .9נׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּׁשתּיה‚. חּיב; - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמי

אכילה לפיכ10ּבכלל ו11. אכל אם אּלא, חּיב אינֹו - ׁשתה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד, היה אם אחת, 12מלקּות ְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ֵׁשֹוגג.
ׁשאין„. לאכל; מּתר זה הרי - הּיֹום יׁשּתה ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻנׁשּבע

ׁשתּיה ּבכלל לי,13אכילה נראה חּיב? ויהא יׁשּתה וכּמה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
רביעית ׁשּיׁשּתה עד חּיב האּסּורין14ׁשאינֹו ּכׁשאר ,15. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשבּועה‰. אֹו הרּבה; מינין ואכל הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשבּועה
חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום, אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

אחת ּופת16אּלא ּבּׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אחת אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל מצטרפין17וקטנית, וכּלן . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

.18לכזית ְִִַ
.Âחּיב - וׁשתה ואכל אׁשּתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

'וׁשּלא ואמר ּופרט והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתים.
האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא דעּתֹו ּגּלה - ,19אׁשּתה' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא
ׁשּתים חּיב 20ּולפיכ. ְְִִַַָָ

.Êּׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא ׁשבּועה האֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכן
אמר ׁשּלא ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין, ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת

אחת ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת' ּופת .21'ּפת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ
.Áמסרהב חברֹו ּבֹוא22היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹ

ואמר ּודבׁש, וחלב יין עּמי ׁשֹותה23ּוׁשתה ׁשאיני ׁשבּועה : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבפני ואחת אחת ּכל על חּיב - מהן וׁשתה ּודבׁש, וחלב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיין
מה אֹו ּכלּום, ׁשֹותה ׁשאיני ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב דעּתֹו ּגּלה - ּופרט ּומּׁשחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשאמרּת;

לפיכ עצמֹו. ּבפני ומין מין ּכל עם24על זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן25זה הֹואיל אחד. מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מצטרפין ׁשאינן ודם ּכחלב הן הרי - לחּטאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחלּוקין
אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .26לכזית, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזה1) ומכיוון שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה כי לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו ומלקים שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי הזיד.2)דבר אם - וממלקות שגג, אם - מקרבן

מסיני.3) למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא גדול לא שאמרו נשחטה4)"וכזית שלא או מאליה, שמתה - נבילה
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה שקדם פי על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד - טריפה שאסור5)כראוי.

וחידש עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום - אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה, מן
אלא דעתו הייתה שלא אומרים ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו על מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו,
הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו אלא שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו יזכיר כשלא הדין והוא שלם. לכזית
האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה שהוא, מאכל מין כל על מוסבה "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות. מקרבן פטור "כלום"

ומלקות.6) מאוד.7)בקרבן קטן חייב8)שהוא שהוא נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד, עליו ונשבע הואיל
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני אלא9)מלקות "כלום", תיבת הדגיש לא ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי

שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב זה הרי סתם, יטעם, שלא אלוקיך10)נשבע ה' לפני "ואכלת שנאמר
חייב. ששתה ונמצא אכל שלא נשבע שאם ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך" תירושך דגנך מעשר ...

היא.11) אכילה בכלל ושתייה אחד.12)הואיל קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם ואכל וחזר כאכל דומה, זה שהרי
לאכול.13) וייכנסו ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם ומחצה.14)שאין ביצה ושיעורה הלוג. ללכת15)רביעית לנו יש כי

מרביעית. בפחות נקראת שתייה ואין אדם. בני לשון כיוון16)אחר אלא למלקות, או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
אחת. אלא חייב אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם אחד17)שאכלם רק אכל ואם כולם, יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא

פת ולא בשר היום אוכל שלא שבועה שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה לא לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם
ומין. מין כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל על לוקה שאז קטנית, כדי18)ולא יחד המינים מכל אכל שאם

מצטרפת ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב, אחד כזית
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השנייה19)השתייה שבועתו הייתה לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי

השנייה השבועה שאין פעמים שתי יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על חלה שבועה שאין כלל חלה השתייה על
כלל. כשהזיד.20)חלה - מלקות פעמים ושתי כששגג, - חטאות חיטים21)שתי "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל

מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי לא לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין" אילוושעורים כי שבועתי,
שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת מאוד.22)נשבעתי עצמו.24)המוזמן.23)מפציר בפני מין כל על וחייב הואיל

וכן25) שיעור. חצי השותה כדין ופטור אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות יין רביעית משיעור פחות שתה שאם
מצטרפין". אין שבועות "שתי מצטרפות".26)אמרו אין כיכר) כל על חטאת (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך

             

         
        

          
           

         
          

         
          

         
          

          
           
         

      
        

   
       

        
          

          
         

         
          

   
      

        
        

      
          

        
         

          

        
         

       
          
         

         
        

        
          
           
           

      
          

        
       

          
         

          
 
       

        
        

          
           
        


          

          
          

         
      































































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' א
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המשך בעמוד יי



יז         

"שיבנה תענית): סוף (ירושלמי הגמרא דברי וכסיום בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ולסיום
"נאו". חדא, וברגעא חדא בשעתא שבדבר, והאמיתיות הוודאות מודגש שבזה אמן", בימינו במהרה

וברכותיהם איחוליהם את מביעים אלול חודש בימי יחדיו נפגשים יהודים שכאשר ישראל" ב"מנהג ונסיים
"לשנה ואחת: אחד לכל דורנו), נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כהוראת יחיד ובלשון הבאה, לשנה

ותחתם". תכתב טובה

שי' משה ר' החזן ניגן כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו [ניגנו:
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי טלישבסקי

אחד לכל לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
מטבעות]. ג' - שיחיו והילדות מהילדים ואחת
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המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' ב
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