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 רסו -מילה. סימנים רס

 

 מעלת מצוות מילה. סימן רס . 1

 

כי כל הגוים ', שנא': שנתגנו בה רשעים -. רבי אלעזר בן עזריה אומר: מאוסה היא הערלה משנה – נדרים לא,ב

שדוחה   -רבי יוסי אומר: גדולה מילה    1.שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות  -. רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה  'ערלים

. רבי שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה -. רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה את השבת חמורה

המצות שעשה אברהם אבינו לא  שכל -. רבי אומר: גדולה מילה שדוחה את הנגעיםנחמיה אומר: גדולה מילה 

שאלמלא היא לא ברא הקב"ה  -דבר אחר: גדולה מילה  2.'התהלך לפני והיה תמים', שנאמר: נקרא שלם עד שמל

. תניא, ר' יהושע ראגמ. 'חקות שמים וארץ לא שמתי -כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה ', שנאמר: את עולמו

ויפגשהו ', שנאמר: ות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילהשכל זכי -בן קרחה אומר: גדולה מילה 

ולא נקרא תמים ת כאברהם אבינו, ותניא, רבי אומר: גדולה מילה, שאין לך מי שנתעסק במצו '...ה' ויבקש המיתו

. ד"א: גדולה מילה 'אתנה בריתי ביני ובינך'ו: )בתריה( , וכתיב'התהלך לפני והיה תמים', שנאמר: אלא על שם מילה

כרתי אתך  כי על פי הדברים האלה אל משה כתב לך את הדברים האלה  ה'ויאמר ', שנאמר: ששקולה כנגד כל המצות שבתורה -

אם לא בריתי יומם ', שנאמר: שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ -. דבר אחר: גדולה מילה 'ברית ואת ישראל

 3.ולילה וגו'

 

; עברי 'עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה'ר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב  אמ  –  רובין יט,איע

שבוכין ומורידין  -שמעמיקין להם גיהנם, הבכא  -אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקדוש ברוך הוא, עמק  -

שמצדיקין עליהם את הדין,  -יעטה מורה , גם ברכות (כולתו ד)נקב שבמזבח שניסוך היין יור דמעות כמעיין של שיתין

אמר  ..ואומרים לפניו: רבונו של עולם יפה דנת, יפה זכית, יפה חייבת, ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים.

)שמשמע שבוכים על כך שנידונים  ריש לקיש: פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן... אלא הא דכתיב עברי בעמק הבכא  

, ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו, בר )נידונים רק לפי שעה( ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם - ?בגיהנם(

 . )ואברהם לא מכירו שהוא יהודי( ולא מבשקר ליה )שבעולם העליון ערלתו נמשכת( מישראל שבא על הגויה דמשכה ערלתו

 

אף על פי שיש בידו תורה ... בינו עליו השלוםהמפר בריתו של אברהם אר' אלעזר המודעי אומר...  – אבות ג,יא

 .ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא

 

שע"י ברית נתנה לאברהם  – רש"יתניא צריך שיזכור בה ברית )בברכת הארץ שבברכת המזון(.  – מח,בברכות 

ובזכותה נכרת לו ברית על  – הטורונראה שע"פ זה כתב  4.'בפרשת מילה 'ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך

 נתינת הארץ.

 

 
כל מצות התורה נכרתו עליהן שלש בריתות, שנאמר אלה דברי הברית אשר צוה יי', מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב,   – רמב"ם הלכות מילה ג,ט  1

  ושם הוא אומר אתם נצבים היום כולכם לעברך בברית יי' אלהיך הרי שלש בריתות, ועל המילה נכרתו שלש עשרה בריתות עם אברהם אבינו, ואתנה 
  ביני וביניך, אני הנה בריתי אתך, והקימתי את בריתי ביני וביניך, לברית עולם, ואתה את בריתי תשמור, זאת בריתי אשר תשמרו, והיה לאות  בריתי

 ברית, והיתה בריתי בבשרכם, לברית עולם, את בריתי הפר, והקימתי את בריתי אתו, לברית עולם, ואת בריתי אקים את יצחק. 
 את בריתי ביני ובינך. רש"י.   וכתיב בתריה ואתנה  2
 שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר וכו'.  -ופליגא דר' אליעזר, דאמר ר' אליעזר: גדולה תורה  –המשך הגמרא   3
  עליו הב"ח  ותמה נראה דהיינו מדכתיב )בראשית טו,יח( 'ביום ההוא כרת השם את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת'.  –   ב"יאמנם כתב  4
כנסין  ושגגה היא דפסוק זה כתוב בבירת בין הבתרים... והכי איתא בבראשית רבה על פסוק זה )שהובא לעיל ברש"י( אם מקיימין בניך את המילה הן נ  –

 לארץ ואם לאו אין נכנסין לארץ. 
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ת"ר: חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצות, תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית   –  מנחות מג,ב

המרחץ בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, ועליהן אמר דוד: שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך; ובשעה שנכנס דוד לבית 

וראה עצמו עומד ערום, אמר: אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה! וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו, לאחר 

 שיצא, אמר עליה שירה, שנאמר: למנצח על השמינית מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמיני.

 

  , עד שיגדיל ולא ימול. ב"י כרת אלא נו מתחייבשאיודייק לכתוב 'צד כרת' ) שיש בה צד כרתוגדולה היא משאר מצות עשה  – טור

על כן צריך ליזהר בה מאד. וגם כי היא אות ברית חתום  בריתות וכו'... ה, וגם נכרתו עליה שלוש עשרכמבואר לקמן(

אבל המילה  ,בבשרינו ואינה כשאר כל המצות כמו התפילין והציצית שאינן קבועין בגוף וכאשר יסירם יסיר האות

היא אות חתום בבשרינו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו 

 גדולה מצוה זו משאר מצות עשה. – שו"ע וכתבעבדו ולספר תהילתו. חייבים ל

 

 , רסד,א רסא ימןחובת המילה. ס. 2

 

 . על מי חובת המילהא

 

. מאי כל מצות הבן על האב? ראגמ .אנשים חייבין, ונשים פטורות -. כל מצות הבן על האב משנה – קידושין כט,א

אנשים חייבין, ונשים פטורות. תנינא להא  -אמר רב יהודה, ה"ק: כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו 

והיכא . 'וימל אברהם את יצחק בנו'למולו. מנלן? דכתיב:  ..., ולפדותו, וללמדו תורההאב חייב בבנו למולודת"ר: 

מיחייב   -והיכא דלא מהליה בי דינא  ; 'המול לכם כל זכר', דכתיב:  מיחייבי בי דינא למימהליה  -דלא מהליה אבוה  

. איהי מנלן דלא מיחייבא? דכתיב: 'וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה', דכתיב:  איהו למימהל נפשיה

ר' ישמעאל: כל מקום שנאמר צו   ולא אותה. אשכחן מיד, לדורות מנלן? תנא דבי  -, אותו  'כאשר צוה אותו אלהים'

מן היום 'דכתיב:  -, מיד ולדורות 'וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו'דכתיב:  -אינו אלא זירוז מיד ולדורות; זירוז  -

 .'אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם

 

בנו חייבים בית דין אם לא מל האב את  .  ואין האישה חייבת למול את בנה(  – )טור ורמ"א    מצות עשה לאב למול את בנו  –  שו"ע

 ואם לא מלוהו בית דין חייב הוא כשיגדל למול את עצמו. ,למולו

 

וה"ה אב או בית דין כל יום שמעכבין עוברים  – כלבובכל יום שיעבור עליו לכשיגדל מבטל מצות עשה.  – רמב"ם

 . הובא בדר"מ, וכ"כ בהג"ה .בכל יום בעשה

  

 . המל בנו של אדם שלא מדעת אביוב

 

דפ"ק   הכי משמע קצת מפשטא דסוגיא  –  ב"י  וכתב.  ורמ"א  טור  פוכ"  ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו.  –רמב"ם  

וסברא , )שרק אם עבר האב ולא מל, מלין אותו בי"ד( דקידושין דקאמר היכא דלא מהליה אבוה מחייבי בי דינא למימהליה

 מדעתו.דמצוה המוטלת על איש אחד אין לאחר לעשותה שלא  נמי הוא
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 ?מל שלא מדעתו האם חייב לשלם* 

 

מי ששפך הוא יכסנו, מעשה באחד ששחט, וקדם חבירו וכסה, וחייבו רבן גמליאל   -  'ושפך וכסה'  :תניא  –  חולין פז,א

 . (. כמבואר בהמשך הגמרא)שכר על הברכה שהפסיד ליתן לו י' זהובים

מלעשות מצות עשה שהם ראויים לעשותה, וקדם אחר ועשאה, כל המונע הבעלים  – שו"ע חו"מ שפבורמב"ם 

הובא  .אבל אם גזלה מאביו חייב ,מי שאמר למוהל למול וקדם אחר ומל פטור –רי"ו  משלם לבעלים י' זהובים.

 . )הובא בפת"ש ב( ולבושי שרד בשם מהר"י עמדין שם בב"י וכ"כ רמ"א

 

, אבל מילתא דשכיחא )כגון הלוואה(  במילתא דשכיחא ואית ביה חסרון כיס  -  5כי עבדינן שליחותייהו  –בבא קמא פד,ב  

 .לא עבדינן שליחותייהו -, אי נמי מילתא דלא שכיחא ואית ביה חסרון כיס 6)כגון בושת(  ולית ביה חסרון כיס

 

 ממנו י' זהובים(   לקח )ש  , אבל אם תפסבזמן הזה אין מגבין אותו  –  לגבי המקרה שלנו  ,שםטור ושו"ע  מ"מ בשם רשב"א,  

 כאן.וכ"כ פת"ש  .לא מפקינן מיניה

 

 . חיוב כרתג

 

 .את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר ִיּמֹולוערל זכר אשר לא  – בראשית יז,יד

 

א ... לשאין בה כרת אלא בערל עצמוהאב חייב למול את בנו... ומיהו אינו חייב כרת אם לא ימולנו  – רמב"ם וטור

 8. שו"ע "פוכ 7.לא מל חייב כרת חייב למול את עצמו לכשיגדיל ואםמלוהו בית דין 

 

 :נחלקו הראשונים מתי מתחייב בכרת

 

רב יוסף, כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא ... זו היא מיתת כרת -מת בחמשים שנה ת"ר:  – מועד קטן כח,א

מי נפיק מר? אמר ליה:  9דנפק ליה מר מכרת דשני, מכרת דיומילרבנן. אמר: נפקי לי מכרת. אמר ליה אביי: נהי 

 . (מכרת דשני מיהא פלטי לי)ד נקוט לך מיהא פלגא בידך

 

 . מת בקיצור ימים, כלומר שמיתתו פתאומית.2. מת בקיצור שנים לפני גיל שישים. 1=< שני סוגי כרת: 

 

אינו חייב כרת עד הרי הוא מבטל מצות עשה, אבל  ל יום ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמוכ – רמב"ם

אינו חייב למות בקיצור שנים, לפי שלא עבר עדיין על המצוה, שהרי בידו למול את  – ב"י. שימות והוא ערל במזיד

, או אפשר דאינו מתחייב למות )כמבואר בהלכות תשובה ח,א. כס"מ(  עד שימות והוא ערל במזיד ואז יתחייב כרת לנפשעצמו  

 .עד שיגיע שעתו למות ואם הוא אז עדיין ערל במזיד ימות בקיצור ימיםבקיצור שנים 

  כ"כ טור ו  11.וכל יום עומד באיסור כרת  ,פוטרין אותו מן השמים  10וכי משום התראת ספק  ,אין בזה תבלין  –  ראב"ד

וזה שכתב  ר שנים, אלא שאם מל נפטר מהחיוב ההואשמיום שגדל ולא מל הוא חייב למות בקיצו – ב"י. "אורמ

 
 לאחר שהתבטלה הסמיכה, בית הדין דן מכח זה שהוא שליח של בתי הדין הסמוכים.  5
 שאין חסרון כיס, אין בכח בית דין בימינו לקנוס את המבייש כדין התורה.כיוון   6
 מגדול לא אתיא שכן ענוש כרת מקטן לא אתיא שכן מילה בזמנה.   –וכ"כ בשבת קלב,ב, כדרך אגב  7
שיכול לקיימן גם אחר שיגדיל משא"כ    היינו שיהיה בן י"ג שנה דוקא, דאע"ג שחייב בכל המצות מדרבנן משהגיע לחינוך היינו דוקא במצות  –זכרון יוסף    8

 במצוה זו שאם יקיימנה עכשיו לא יכול לקיימה שוב כשיגדיל. הוזכר בפת"ש א. 
 זו היא מיתה חטופה. -מת פתאום   – שמא ימות מיתה חטופה )כדמוכח מהמשך הגמרא(, ע"כ. וכתבו שם בברייתא  – רש"י  9

 במסכת מכות טו,ב נחלקו בזה, לדעת ר' יוחנן התראת ספק שמה התראה וריש לקיש סבר שהתראת ספק לא שמה התראה. והלכה כר' יוחנן )רמב"ם(.    10
ומה שהזכיר התראת ספק לדוגמא בעלמא נקטה, דהא התראה אין לה ענין אלא בדיני אדם ולא בדיני שמים )שהרי אין התראה בדיני שמים(,   – ב"י 11

שעשה   והיינו לומר )שאין ללמוד משם לדין כאן( דאפילו למ"ד לא שמה התראה לא אמר כן אלא לפוטרו מדיני אדם, אבל מ"מ חיוב שמים יש עליו מפני 
ת  שה שיוכל להמשך ממנו חיוב מיתה, ועוד שהוא עובר בכל יום על מצות הבורא דין הוא שיתחייב בכל יום למות בקיצור שנים )וכש"כ למ"ד התראמע
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ואע"פ שאינו מתחייב בכרת  ...כלומר ראוי הוא בכל יום ליכרת ולמות בקיצור שנים ובכל יום עומד באיסור כרת

 מ"מ באיסור כרת הוא עומד בכל יום וראוי ליכרת. )לעולם(לגמרי 

 

 רסד,א סימנים רסא,. הללקיחת מו. ד

 

 . רמ"א רסד,א מוהל צדיק( יש להדר אחר 1)
 

אלא   ?, אמר הקדוש ברוך הוא יבא טמא ויטפיל בטהור, אפשר כן'המול ימול'  –  שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ד

המול ימול אני טהור ואברהם טהור נאה לטהור להטפל בטהור, ר' אבין בשם ר' שמעון אמר שיתף הקדוש ברוך 

צריך לחפש אחר מוהל שיהא  –  או"זוע"פ זה כתב וכרות עמו הברית.  הוא ימינו עם אברהם ומלו שנא' )נחמיה ט'(

 12זור ולהדר אחר מוהל היותר טוב וצדיק.יש לאדם לח – וכ"כ בהג"ה, רסד,ג הובא בדר"מיהודי טוב. 

 

 . פת"ש רסד,אאם האב יודע למול, האם רשאי לתת למוהל אחר למול את בנו (2) 
 

מי שהוא מוהל אינו רשאי   –  חו"מ שפבוכ"כ ש"ך    .)הובא בדר"מ רסד,א(  למוהל אחראם האב מוהל אסור ליתן   –או"ז  

וכן משמע מדברי  ,דמי ששפך הוא יכסה ,דומיא דכיסויליתן את בנו לאחר למוהלו וחייב הוא בעצמו למוהלו 

ע"א(  פ"ק דקדושין )דף כט והכי משמע פשטא דש"ס דמצות עשה זו מוטל על האב תחלההרמב"ם ריש הל' מילה 

וכתבתי זה לפי שראיתי   ה,והיכא דלא מהליה אבוהא מחייבי בי דינא לממהלי...  דאמרי' התם האב חייב בבנו למולו

כמה אנשים מכבדים לאחרים למול את בניהם אף שהם בעצמם יכולים למול ולדעתי הם מבטלים מצוה עשה 

 .ומצוה גדולה של מילה

שיכול האב המוהל ליתן למוהל   –  יד אליהווכתב  וצ"ע מאי שנא ממצוה אחרת דיכול לעשות שליח במקומו.    –דר"מ  

 .גוכ"כ תבואות שור ופמ" אחר.

 

 . רסא תשלום למוהל (3)
 

מוהל שלא רצה למול עד שיתן לו אבי הבן שכר, ואין לאבי הבן מה שבקש ממנו ואין מוהל אחר בעיר.  – רשב"א

תשובה: מוהל זה כמעט שמראה בעצמו שאינו מזרע של אברהם אבינו ובכל גלילותינו מוהל העני מחזר אחר אבי 

ואם לעולם עומד במרדו כיון שאבי הבן , צריך לגעור במוהל זה, ולכן נם()בחיהבן להתחסד עמו ליתן לו בנו למולו 

אין ידו משגת לתת לו שכרו הרי הוא כמי שאין לו אב, ובית דין חייבים למולו וזה שיודע למול עליו חל החיוב, ואם 

 לבושי שרד בשם מהר"י עמדיןוכתב . רסא וכ"כ רמ"א, )בסימן רסד, סו"ס א( הובא בב"י. אינו רוצה ב"ד כופין אותו

 רשאים להטעותו להבטיח לו שכר ולא ליתן לו. – ד(רסא,)הובא בפת"ש 

 

והמוהלים מסרבים מפני שיש להם   ,שמעתי מעיר אחת גדולה שישראל מרובים ומוהלים מועטים  –  ערוה"ש רסא,ו

כל מילה כך וכך והוא כמושכר שכרו טובי העיר מוהל אחד שלא יעשה שום פרנסה ויקבל מ, ולכן  בזה ביטול פרנסה

אין מוהלים ששמכיוון שגם בדורנו המציאות היא  וע"פ זה כתב בפנה"ל. לאנשי העיר למול בניהם ונכון הוא מאד

למעשה, מאחר שכיום לא נקבע סכום שעל האבות לשלם ו רבים במקום אחד, הדין השתנה וצריך לשלם למוהל,

למוהלים, העצה הנכונה לסכם מלכתחילה, לפני הברית, את סכום התשלום שישלמו למוהל. ואם המוהל ידרוש 

סכום שלדעת ההורים גבוה מדי, יוכלו לחפש מוהל אחר. ואם לא ימצאו, סימן הוא שהסכום שהמוהל ביקש אינו 

 
ספק שמיה התראה חייב כרת מיד(. והרמב"ם סובר שאפילו למ"ד שמה התראה שאני התם שהוא עובר בקום עשה ולפיכך דין הוא שיחול עליו חיוב 

 מעת המעשה הראשון אבל הכא שאינו עובר אלא בשב ואל תעשה כל שעדיין בידו לתקן אינו חייב כרת עד שימות. שמים 
נלע"ד פשוט שהאח הגדול זוכה במצות מילת אחיו )היתום( והוא קודם לכל אדם )אפילו לאפוטרופוס( כיון שהוא ירא שמים. הובא בפת"ש   – חכ"צ  12
 יב.
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ר על כך, יש להתייחס למוהל כפי שמתייחסים לרופא, ולשלם לו כמו שמקובל לשלם לרופא, ואם לא נעים לדב.  גבוה

  תשלום נוסף. -ועל כל ביקור נוסף 

 

 . סימן רסד,א, וה"ה לגבי הסנדקקבע עם מוהל למול את בנו האם יכול לתת למוהל אחר( 4)
 

לחזור  )מותר(אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: האומר לחבירו 'מתנה אני נותן לך' יכול  – בבא מציעא מט,א

הכי נמי מסתברא, דאמר רבי דסמכה דעתייהו.  )שאסור לחזור בו(בו... אמר רב פפא: ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת 

י רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום בן לו -אבהו אמר רבי יוחנן: ישראל שאמר לבן לוי: כור מעשר יש לך בידי 

אמאי רשאי?  -משום הכי רשאי, אלא אי אמרת מצי למיהדר ביה  -אי אמרת בשלמא לא מצי למיהדר ביה  13אחר.

 אישתכח דקא אכיל טבלים!

 

 'שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב'שיש לו לסמוך על מה שכתוב )צפניה ג(  -'משום הכי רשאי'  רש"י

ולא יתננו ללוי אחר, והא מתנה מועטת היא, שאין לישראל במעשר זה אלא טובת הנאה, שהיה בידו מתחילה לתת 

 לכל בן לוי שירצה.
 

)כלומר שכשיפריש תרומות ומעשרות  . המלוה מעות את הכהן ואת הלוי... להיות מפריש עליהן מחלקן משנה – גיטין ל,א

)איך יכול לעשות כן אע"פ שלא . ואף על גב דלא אתו לידיה? גמרא... ם שמלוה מראש לכהן וללוי(מפירותיו יטול אותם לעצמו תמורת הדמי

)ולתת ... תנו רבנן: ואם בא לחזור 14. אמר רב: במכרי כהונה ולויה.באו הפירות לידיו של הכהן, הרי לא זכה בהם עדיין ואינם שלו(

 ר.אינו חוז את התרומות או המעשרות לכהן או לוי אחרים(

 

אלא טובת הנאה, כגון תרומות ומעשרות, אסור לו לחזור בו, משום 'שארית   השאין לו ב  =< המבטיח מתנה מועטת,

 ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב'.

 

ודאי אותו שנדר לו תחלה הוא  – 15שה"ה לגבי אב שלקח מוהל או סנדק לבנו, שאסור לו לחזור בו מהר"םוכתב 

ואמרי' בפ' הזהב )מ"ט  ,כאלו אתא לידיהו דלפי שרגילין לתת להם חשיב להו ממכירי כהונה ולויהקודם דלא גרע 

ואפי' רבי יוחנן מודה בה כיון דמתנה מועטת היא דאין לישראל בו אלא טובת הנאה סמכה דעתא דבן לוי  ...ע"א(

מרדכי, וכ"כ  ביה ולתנו לאחר.ה"נ אין לו במילת בנו אלא טובת הנאה ולא מצי למיהדר  ולא מצי למיהדר ביה

 .אסור לחזור בו היכא שהמוהל רגיל למול בניו אפילו מן הסתםהכי נמי בנתינת מצוה דמוהל  – המהרי"ק וכתב

 

 ונחלקו האם יש בהבטחה למוהל קנין ואם חזר בו בי"ד כופים אותו: 

 

 ... באתרא דנהיגי למקני ממש קנו.(חביות הייןחותם שמטביעים החנונים על )האי סיטומתא קניא  –בבא מציעא עד,ב 

 

ואע"ג דאין או למול את בנו צריך לקיים לו,    )סנדק(  מי שנדר לחבירו להיות בעל בריתו  –  הגהות מרדכי בשם מהר"ם

מ"מ הואיל ומנהג בני אדם שנודרים בניהם זה לזה ומקיימים, גם כאן צריך לקיים,   אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

... באתרא דנהיגי למקני ממש קנו'. =< במקום שהמנהג מרינן בבבא מציעא עד,א 'האי סיטומתא קניאוראיה מדא

 
מעשר ראשון אצלו, יכול לומר שאותו כור שהבטיח לו הישראל הוא יהיה תרומת מעשר עבור עשרת הכורים, ומעתה יוכל   כגון שיש לו תשעה כורים של  13

 הלוי לאכול את תשעת הכורים שבידו, וכשיגיע לידו הכור העשירי יתנו לכהן.
א להם ושאר הכהנים והלויים מסיחים את דעתם מהם  כלומר שהכהן והלוי הם מכריו וידידיו של המלוה, שאינו רגיל לתת תרומותיו ומעשרותיו אל 14

 והרי זה כאילו באו התרומות והמעשרות לידם וזכו בהם. 
ראובן נולד לו בן לשמנה חדשים ונתן ללוי למול והיה קטן וחלש ושאל לו לאבי הבן מתי נמול אותו וא"ל לסוף חדש שיצא מכלל נפל,   –לשון השאלה  15

י הבן להמתין יותר עד שיחלים ורכב המוהל חוץ לעיר לצורך קהלו כי לא היה סבור שימול הילד במהרה כל כך, ואח"כ ועוד בתוך אותו זמן נתייעץ אב
וי בין לא נתייעץ האב עם קרוביו למול את בנו לאחר חדש והמוהל לא היה בעיר ולא רצה להמתין עד שיבא, ושלח אחר מוהל חוץ לעיר והודיעו בין יבא ל

ו ועתה באו בעיר ביום אחד וגם קדם לוי למוהל אחר וקובל לוי על אבי הבן... ועתה מורי' אדו' תודיעני למי יש לו לאב לתת את בנו  יבא נתתיו לך למול
 למוהל ראשון או למוהל.
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ככל להבטיח ולקיים, הוי קניין גמור אע"פ שהוא ע"י דיבור בלבד, ומשמע שלא יכול לחזור בו וב"ד כופין על זה, 

 .קניין גמור

דהוי דבר שלא בא לעולם דלא דמי  אינו כלום אם הוא מתנה בעודה מעוברת – רבינו יחיאלהגהות מרדכי בשם 

 . וכ"פ רדב"ז לסיטומתא, דהתם בא לעולם.

נראה לי דבר פשוט שאין לו קיום אלא בתקיעת כף או אדם הנותן לחבירו בנו למולו או לעשותו בעל ברית    –  רא"ש

דרבינו מאיר ז"ל, וזה לשונו: ומי שנדר והנה הראה לי מורי החזן, כתב  .  אז כופין אותו לקיים  )שנשבע לו(  חרם  תבקבל

לחבירו לעשותו בעל ברית, אף על גב דהוי דבר שלא בא לעולם, יש לנו לילך אחר המנהג. וכיוצא בזה אמרו בב"מ 

ויש להשיב על דבריו: חדא, דסטומתא הינו דוקא שנעשה מעשה,   ... עכ"ל.)ע"ד(: סטומתא, באתרא דקנו ממש, קני

על החבית. ור"ח ז"ל פי': פאמיא, כמו שרגילין הסוחרים, תוקע כפו בכף חברו וזהו גמר  כדפרש"י ז"ל, שרושמים

המקח. ואותו מעשה שעושין, הוי במקום סודר, אבל דיבור בעלמא, לא; אפי' אי נהוג, מנהג גרוע הוא, ולא אזלינן 

אני רגיל לקיים דבר זה בגמרא; ועוד, מאן נימא לן שנוהג מנהג זה?  בכמה מקומותבתריה; כמו שפרש"י ז"ל 

 .אי הדר בי' פי' ריב"ם שאין ב"ד יכולין לעכבו מלחזור – שכתב מהר"םמ מוכ". בתקיעת כף, שלא יוכל לחזור בו

 .אבל הוא עובר משום שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ומותר לקרותו רשע – הוסיףאמנם 

 

ואפשר דהרא"ש לא קאמר אלא דאין בית דין יכולים לכוף שלא יחזור... דלא הוי קנין משום מנהג כמו  –דר"מ 

לכתחילה אסור לחזור שמשמע שם במרדכי, אבל לדברי מהר"ם האחרים דסבירא ליה דיכול לחזור בדיעבד, אבל 

ואין מועיל בזה  ,ואם חזר בו הוי חזרה )משום שארית ישראל וכו'( אסור לחזור בו – בהג"ה כוכ" 16מודה בהו הרא"ש.

  .ש"ך וט"זוכ"פ  17קבול קנין, אבל אם נשבע לו כופין אותו שיקיים.

 

 * מצא מוהל טוב יותר

 

ונראה לי דאם הוא בעניין שנזדמן לו אח"כ מוהל שהוא אוהבו או צדיק, ואנן סהדי דאלו היה שם בשעה  – ט"ז

שנתן להראשון למול היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב ומותר לחזור בו. ומ"מ אם נשבע להראשון לא סמכינן 

 18על סברא זאת אם לא שיתירו לו השבועה.

 

 לסנדק האישה הבטיחה למוהל או *

 

 19.וכ"כ רמ"א אין כח לאשה ליתן לאחר למול מאחר דלא שייכא במצות מילה. – מהרי"ק בשם רבינו טוביה

 

 

 

 

 

 
הקנה לו בקנין סודר   ואפילו הקנה לו בקנין סודר, כקנין דברים הוא דלא שייך בקנין אלא בדבר שיש בו ממש. גם אם  –אמנם בשו"ת הרא"ש קב,י כתב    16

 אחרי שנולד לו הבן למולו לא מהני. ומטעם זה נמי לא דמי למתנה מועטת דכיון דלא שייך ביה קנין לא שייך ביה מחוסר אמנה. 
 מ"מ אם יש לו היתר על השבועה ודאי יכול להתיר שבועותו ע"י שלשה כשאר היתר שבועה.  –  ט"ז 17
יות מוהל וגם תקע לו כפו ע"ז לבל יחזור בו כי אמר שחושש פן יתן המצוה לחברה סנדק והאיש המוהל הוא מי שנולד לו בן וכיבד לאחד לה  – חת"ס 18

ביני  דר בריחוק מקום ונסע ממקומו ובא ביום המילה לבהכ"נ לקיים מצותו ואמנם בעל הברית אינו נאמן בבריתו אשר כרת את המוהל וחזר בו ביני ו
צוח כי כרוכיא על מצותו וטרחתו ובשתו וקפץ א' מהמורים ופסק שיתירו ג' את התקיעת כף לבעל הברית ושוב  ונתן המצוה לחברה הנ"ל והמוהל הזה 

כי הט"ז לא כתב אלא אם מצא בין כך מוהל הטוב ממנו דלא אסיק אדעתא  אין לחוש לכל טענותיו של המוהל הנ"ל. והשיב דהמורה הזה לא טב הורה 
לשבועתו דהיינו פתחו וחרטתו שמצא טוב ממנו, אבל הכא דמעיקרא אסיק אדעתיה חברה סנדקאות לית כאן מצא   כו'... ומש"ה אפי' כשנשבע יש היתר

... ועוד לדעת גדולי הראשונים תקיעת כף הוא כריתות ברית וחמורה משבועה ואין להתירו  יותר טוב ממנו ויש כאן מחוסר אמנה ואם נשבע אין היתר
 כ"כ בנקל. הובא בפת"ש יא. 

שני מוהלים שנתכבדו למול, אחד לחתוך ואחד לפרוע, יכול לומר אחד לחבירו נטיל גורל בינינו או אני אזכה    –  אדני פז:  פת"ש י  . לה בין המוהליםהגר  19
 בכל המצוה או אתה, ולא הוי ביזוי מצוה, אע"ג דאפשר שיפסיד גם חצי המצוה, מ"מ מצי לומר דבעי למיעבד כל המצוה.
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 20נולד מהול )הטפת דם ברית(. סימן רסג סעיף ד .  3

 

ולד מהול ספק שמא  ) ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת:... תנו רבנן – שבת קלה,א

ברית, ובית הלל אומרים: )ממקום ה(. שבית שמאי אומרים: צריך להטיף ממנו דם . רש"י(העור דבוק בבשר ,ערלה כבושה היא

: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו אמר רבי שמעון בן אלעזראינו צריך. 

: הלכה כרבי שמעון בן ושמואל אמרכה כתנא קמא, : הלרב אמראיתמר, .. דם ברית, מפני שערלה כבושה היא.

)כדי שיטיפו ממנו דם ברית  אתיליד ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול, אהדריה אתליסר מהולאירב אדא בר אהבה  .אלעזר

אדרב. אמר . אמר: תיתי לי דעברי  )עד שהטיף ממנו רב אדא בעצמו ובשגגה חתך מן הגיד(  עד דשוייה כרות שפכה  בשבת, ולא הסכימו( 

סבר: ודאי  )רב אדא בר אהבה( הוא -ליה רב נחמן: ואדשמואל לא עבר? אימר דאמר שמואל בחול, בשבת מי אמר? 

רב יוסף : חיישינן שמא ערלה כבושה היא, רבה אמר. דאיתמר, להטיף דם בשבת( צריך)ולכן לדעת רשב"א  ערלה כבושה היא

 : ודאי ערלה כבושה היא.אמר

 

צריך להטיף. ונחלקו בדעת  –  , רבה ורב יוסףשמואל, רשב"אלא צריך להטיף.  – ת"ק ורבמהול: =< תינוק שנולד 

אם נולד  רב יוסףזו ערלה כבושה, ולכן הטפה לא דוחה שבת, אך לדעת ספק שמא מטיפים מ רבהרשב"א, לדעת 

 מהול ודאי ערלה כבושה היא ומטיפים אפילו בשבת.

 

אין צריך  ...ומשמע דכוותיה קי"ל מדקאמר רב אדא בר אהבה תיתי לי דעברי אדרבפסיק רב הלכה כת"ק  –תוס' 

 .וכ"פ בה"ג. להטיף ממנו דם

. דאיתמר רבה אמר חיישינן שמא ערלה י"ל כבתראי דאינון רבה ורב יוסףק בהאאע"ג דפליגי רב ושמואל  – רי"ף

קי"ל רבה ורב יוסף הלכה כרבה דאמר שמא ערלה כבושה ו.. ורב יוסף אמר ודאי ערלה כבושה היא. ,כבושה היא

וכ"פ רבינו האי, ר"ח  21דלא מחללינן שבתא מספיקא. היא וצריך להטיף ממנו דם ברית בחול אבל לא בשבת

 23. וכ"פ שו"ע 22.להטיף דם ברית העולם נהגו – רא"שורמב"ם, וכתב ה

 

 אלא מיהו בנחת וצריכא מילתא למיבדקיה יפה בידים ומראות עינים ,יך להטיף ממנו דם בריתצר – רבינו האי

אם  ,ורואין ונזהרין היאך מלין אותו 25בפרזלא דלא ליעייק לה. )לבדוק( לאו ,24(מא יש שם ערלה כבושה, או קצת ערלה ממש)ש

 .וכ"כ שו"ע וממתינין לו הרבה ואין חוששין לשמיני שלא יביאוהו לידי סכנה. ,נראית לו ערלה

 

 .,גיתבאר לקמן בסימן רסה * האם מברך ומה מברך

 

 

 
 מושג 'הטפת דם ברית' )לגבי מל תוך ח' ובלילה(, וכאן הוא המקור לזה. הבאתי את הסוגיה כאן, מפני שבסימן רסב מזכירים את ה  20
ותמיהני על רב אלפס ז"ל שכתב דהלכה כרבה שהוא בתראה ובשאר דוכתי כתב דמאביי ורבא ואילך קי"ל דהלכתא כבתראה אבל קודם לכן  –רא"ש  21

כרב יהודה שהיה רבן של רבה ורב יוסף. כ"ש שהלכה כרב רבו של רב יהודה  קי"ל כרב לגבי התלמיד ואילו נחלקו רבה ורב יוסף על רב יהודה היה הלכה 
 כנגד רבה ורב יוסף.

 אמנם משמע מדבריו שם שדעתו נוטה לדעת התוס' ובה"ג.   22
חשב הוא : יש מסבירים שבאמת ערלה כבושה אין חשובה כערלה ממש, שכיון שמתחבר העור לגיד נ3. שוט' הערה מהות הטפת דם ברית בנולד מהול 23

 כחלק מן הגיד ואין מצוה להסירו אלא שיש מצוה וחובה מיוחדת להטיף דם ברית, ומצוה זו אי אפשר לקיים אלא כשמטיפים את הדם מבשר הערלה,
ל  ורק לגבי זה נחשבת הערלה הכבושה כערלה שאפשר לקיים בבשר זה הטפת דם ברית, מכיון שסוף סוף מתחילתו היה בשר זה בשר ערלה. המצוה ש
ור הטפת דם ברית כתב רש"י  )קלד,א בסוף העמוד( שהיא נוהגת בכל מילה ומקורה הוא מהפסוק )זכריה ט,יא( 'גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מב

ה כבושה לאין מים בו' ובירושלמי כאן למדו חיוב זה בנולד מהול מריבוי הפסוק 'המול ימול', ונראה מפשטות סוגיה זו שהחיוב מהתורה, שהרי ודאי ער
 דוחה שבת.

 שאם יש ערלה כבושה בודאות, ההטפה דוחה שבת, ואם יש ערלה ממש אז חייב לחותכה. 24
, שעשה  וכ"כ במהרי"לדהטפת דם ברית לא יעשה בפרזלא דמעייק ליה אלא יעשה חריץ בציפורן או בקוץ ויטיף ממנו דם ברית )  יש מפרשים  –  פרישה  25

אלא אבדיקה קאי שיש שנולד מהול בודקין אותו אם לא נמצא לו ערלה כבושה או שאר שום   ולא נראה ליב(,  מעשה והטיף דם בציפורן, הובא בדר"מ
 .וכ"כ ט"ז וש"ךיתר וע"ז אמר שהאי בדיקה תהיה בנחת בידים ובמראית עינים ולא בפרזלא גם ע"ז סיים וכתב אח"כ ורואין ונזהרין היאך מלין וכו'. 
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 י -, רסו ח , רסד אג-א  , רסגרסב  ניםזמן המילה. סימ. 4

 

 ארסב,עיקר הדין. . א

 

 ביום השמיני ימול בשר ערלתו.ו – ויקרא יב,ג

עד שתנץ החמה. וכולן שעשו משעלה עמוד  ...קורין את המגילה, ולא מלין, ולא טובליןאין . משנה – מגילה כ,א

 26כשר. -השחר 

 .'וישכם אברהם בבקר'ניא: כל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים למצות. שנאמר ת – פסחים ד,א

 

אין מלין עד שתנץ החמה ביום השמיני ללידתו )ומשעלה עמוד השחר יצא. רמ"א(. וכל היום כשר למילה  – שו"ע

 27אלא שזריזין מקדימים למצות ומלין מיד בבקר.

 

, וכ"פ פר"ח וכ"מ בדק הביתכ"כ מלין לאחר קריאת המגילה וסיום התפילה כבשאר הימים.  בפורים – תה"ד

 .)מ"ב תרצד,ד(מגר"א 

מלין התינוק ואח"כ קורין המגילה כדי שיהיה גם כן בכלל יהודי ולומר ליהודים  בפוריםאם חל מילה  – מהרי"ל

והיינו  )מגילה טז,ב(שש אנכי על אמרתך וגו' 'זו מילה שנאמר  ('ששון ')צ"ל  ושמחה ,ועוד דאורה זו תורה 'היתה אורה וגו

 .וכ"כ רמ"א או"ח תרצד,ד שיסמכו זו לזו.

 

הובא מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר, משום דכך הסדר ברית אברהם ועקידת יצחק.  בראש השנה – תה"ד

 .בבדק הבית

 

 לאב והמוהל לאכול או לעשות מלאכה קודם המילה. פת"ש ב* האם מותר 

 

ל המלאכות כת ו, כמו בנטילת לולב וכיוצא, וכן לעשודם המילהנראה לכאורה דהאב אסור לאכול ק – נחלת צבי

כדמסקינן בסוכה לח,א, דבמידי דאו' מפסיק ובדרבנן אינו   ואפילו אם התחיל מפסיקהנזכרות באו"ח סימן רלב,ב,  

בעצמו, מיהו כל זה כשהאב מוהל מפסיק. ואפילו אם יעמיד אחר שיזכירו לא מהני, דדוקא במידי דמצוה מהני. 

ואם המילה ,  כל המלאכות, ואפשר דהמוהלים אסורים לאכול  ותאבל אם כיבד למוהלים נראה דמותר לאכול ולעש

 , ויש לעיין בזה.שלא בזמנה י"ל דמותר

 

 

 

 

 

 

 
 פי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה. רש"י.דמעלות השחר יממא הוא אבל ל 26
על דבר  – ועוד כתב נו"ביש למחות בחזנים שמאריכין בשבת ויו"ט כשיש מילה בבית הכנסת עד אחר חצות והם מבטלין מצות זריזין.  – שבות יעקב 27

עד שיגיע ערב פסח כדי שיאכלו הבכורים על הסעודה, וכתב דזה מעשה   תנוק שלא נימול בזמנו מחמת חולי ושוב חזר לבריאותו, ואביו רוצה לעכב למולו
ית המצוה  מגונה מאוד, חדא שעובר מצות זריזין )משמע שלדעתו לא עובר בעשה כל יום, דלא ככלבו ורמ"א לעיל(, גם יש לחוש אולי ח"ו ימות הילד ונדח 

ולו, משום פעם אחרת שמא ישהא. ועוד מהי תיתי להתיר לכתחילה לשהות מילה לגמרי, ולכן יש לאסור אף אם כבר לא מלוהו והגיע ערב פסח שלא למ 
 . הובאו בפת"ש בשלא בזמנה למול בערב שבת, שיש לחוש שיבא לידי חילול שבת, ועוד, מי התיר לבכורים לאכול בערב פסח בסעודת מילה שלא בזמנה.  
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 . רסו,יג,רסב. וחדיםיולדות מ. ב

 

 יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות( 1)
 

 אין נימול לשמנה  -נימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה    -: כל שאמו טמאה לידה  אמר רבי אסי  –  שבת קלה

: דורות אמר ליה אביי.  'אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' וביום השמיני ימול בשר ערלתו', שנאמר  א נמול מיד(ל)א

ונתחדשה הלכה.   אמר ליה: נתנה תורה  -ונימול לשמנה!    -יוכיחו, שאין אמו טמאה לידה    )עד מתן תורה(  הראשונים

. חד אמר:  רב הונא ורב חייא בר רב, 28ומי שיש לו שתי ערלות )שאין אמו טמאה לידה( יוצא דופןאיני? והא איתמר: 

ודאי  -את השבת, אבל לשמנה  אלא לחלל עליו -מחללין עליו את השבת; וחד אמר: אין מחללין. עד כאן לא פליגי 

 . כרבי אסי שלא נימול לשמונה( - אף אם לא טמאה לידה נימול לשמונה, ורב חמא  -)ת"ק  כתנאי הא בהא תליא. -מהלינן ליה! 

 

 * ולד שאין אמו טמאה לידה

 

 אסי. יברהלכה כ – רבינו יונה

לא הכריע כדברי מי משמע דמספקא ליה מילתא הילכך מטילין אותו לחומרא דנימול לח' ואין מחללין   רי"ף  –ר"ן  

 .ושו"ע , טוררא"ש רמב"ם, וכ"פ בה"ג, רז"ה,עליו את השבת. 

 

 * יש לו שתי ערלות

 

 29.טור ושו"עוכ"כ . ... ואין דוחין את השבתמלין את שתיהן בשמיני ומי שיש לו שתי ערלותיוצא דופן  – רמב"ם

דין מי שיש לו שתי ערלות כיון דאיפליגו בה אמוראי ולא ידיע הי מינייהו אמר הכי והי מינייהו אמר  – ב"יוביאר 

 הכי מטילין אותו לחומרא ונימול לח' ואין מחללין עליו את השבת.

 

 שנקרע ונמצא זכר. רמ"א רסו,י  טומטום( 2)
 

אשה ': אינו נימול לשמנה, דאמר קרא: רב שיזבי אמר... ונמצא זכרטומטום שנקרע  – קכז,א -בבא בתרא קכו,ב 

: אף אין אמו טמאה לידה, רב שרביא אמר , עד שיהא זכר משעת לידה.'כי תזריע וילדה זכר... וביום השמיני ימול

טומטום , עד שיהא זכר משעת לידה. מיתיבי: המפלת  'אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים'דאמר קרא:  

)שהרי הוא דורש את   תשב לזכר ולנקיבה, תיובתי' דרב שרביא! תיובתא. לימא, תיהוי תיובתא דרב שיזבי  -ואנדרוגינוס  

דדלמא דרשינן וילדה  )ביום השמיני( רב שיזבי נמי לחומרא קאמר דלא דחייא מילתו שבת ) ! תנא ספוקי מספקא ליה ולחומראאותו פסוק(

 ( ולא ניתן לה ימי טוהר כלללידה )שמא לא טמאה מיבעי ליה!  . אי הכי, תשב לזכר ולנקבה ולנדהרשב"ם(. זכר שיהא זכר משעת לידה 

 קשיא.

 

, יש ספק אם נימול לשמונה , מכיוון שלא היה זכר בשעת הלידה,טומטום שנקרע ונמצא זכר לדעת רב שיזבי=< 

 הקשתה עליו, ונשאר בקושיא., אמנם הגמרא ולמול אותו בשמיני אך לא בשבתיש להחמיר לכן 

 

 . , וכ"מ מרי"ווכ"פ העיטורוכו'.  )בשבת( רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה – רי"ף

 
 שני עורות זה על זה ואמרי לה שני גידין. רש"י.    28
  – וכתב במ"ב. הובא במ"ב, משום דאין אנו יודעין איזה ערלה עקריתמי שיש לו שתי ערלות דהינו שני גידים לא דוחה את השבת  – כתב המאירי 29

ראוי להזהיר  –)הובא בפת"ש רסו,ט( כתב  ובפנים מאירותולסברא שניה דמירי בשתי עורות זה ע"ג זה נמי טעמא דאין אנו יודעין כונת התורה בזה. 
 למוהלים כשרואים שני עורות זה על זה שלא יפרעו עוד בשבת וימתינו עד אחר שבת דאין סכנה אם לא יפרעו עד אחר שבת. 
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וכן נראה דעת .  תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז"ל הך דרב שיזבי הא אותיב רב שרביא לרב שיזבי ממתני'  –  רא"ש

 .)ב"י(שלא הזכירו בהלכות מילה  הרמב"ם

 

ח"ז יו"ד כד,ד, שמלים   וכ"פ ביבי"א  ויש אוסרין.  )כדעת הרמב"ם(ם שנקרע ונמצא זכר מלין אותו בשבת  טומטו  –  רמ"א

 אותו בשבת.

 

 . הסימנים לעיל, וסימן רסה,גאנדרוגינוס( 3)
 

אנדרוגינוס ..  מאכילה בתרומה.  -רבי יוסי ור"ש אומרים: אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל  .  משנה  –  יבמות פא,א

 מקמי ברייתא  )שאמר ר' יוסי שאנדרוגינוס זכר(  ליתא למתניתין:  אמר רב.  גמרא פג  .(זכרנחשב שהוא מפני )  אבל לא נישאנושא  

; דתניא, רבי יוסי אומר: אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא, ולא הכריעו בו חכמים אם )שאמר ר' יוסי שאנדרוגינוס ספק(

: הלכה כרבי יוסי אמרי בי רב משמיה דרב.. מקמי מתניתין.: ליתא לברייתא ושמואל אמר.. זכר אם נקבה.

חייבין עליו סקילה   -אמר רב: אנדרוגינוס    )י"ג 'רב הונא'(  אמר רב יהודה...  אמרי בי רב מנו? רב הונא  ...באנדרוגינוס

  30משתי מקומות.

 

 נחלקו האם אנדרוגינוס נחשב זכר לענין האכלה בתרומה וסקילה משתי מקומות:

 

אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי  ,ש"מ הדר ביה... ליתא למתני' מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי – רי"ף

מתוך דברי הרי"ף משמע דהא דפסיק משמיה דרב הלכה כרבי יוסי, ארבי  – רא"ש כתב .וכן הלכה ,באנדרוגינוס

 קילה ואם כהן הוא אינו מאכיל בתרומה., והבא עליו אינו חייב סאנדרוגינוס הוא ספק=<  יוסי דברייתא קאי.

דמתני' ואמרי בי רב היינו רב הונא כדלקמן ופליג אדאמרן לעיל אליבא דרב ליתא  – 'הלכה כרבי יוסי' רש"י

ן עליו סקילה ייה דרב אנדרוגינוס חייבמחזינן לרב הונא דאמר משדהא  – )וסתם תוס' הוא ר"י( תוס'וכ"כ . למתניתין

דשמואל סבר  ,כיון דפליגי אליביה דרב מסתבר דהלכה כדאמרי בי רב – וכתב הרא"ש בשיטתם משתי מקומות

 . ולהאי פיסקא חייבין עליו סקילה משני מקומות כרבי יוסי דמתניתין  כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין

 הוא מאכיל בתרומה.י מקומות, ואם כהן נ=< אנדרוגינוס הוא ודאי זכר לענין זה שחייבים עליו סקילה מש

 

 אנדרוגינוס דוחה שבת:מילת נחלקו  האם 

 

. גמרא קלה,א.  מתיר באנדרוגינוס  ורבי יהודהאין מחללין עליו את השבת.    -ספק ואנדרוגינוס  .  משנה  –  שבת קלד,ב

אנדרוגינוס : רבי יהודה אומרערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא אנדרוגינוס דוחה את השבת.  -תנו רבנן: ערלתו 

 דוחה את השבת וענוש כרת.

 -אמר רב שיזבי אמר רב חסדא: לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא, שאם אתה אומר כן  – שם קלו,א

.. וסתם ספרא רבי יהודה... ומאי שנא ולא טומטום ואנדרוגינוס.  -  'הזכר'דתניא:    -בערכין יערך! ומנלן דלא מיערך  

 ול לכם כל זכר'.מילה? משום דכתיב 'המ

 

 מברכיןולדבריו פסק שהוא זכר גמור וחייבין עליו סקילה כזכר  (, לגבי חיוב סקילה לעילבסוגיה תוס', ב) ור"י – טור רסה,ג

דאע"ג דקרי ליה התם זכר, אפשר דלא לכל מילי מיקרי זכר   אין הדבר מוכרח  –  ב"י.  עליו )ודוחה שבת. טור רסו,י(

 שאם אתה אומר כן בערכין יערך.

 
 על הנקבה.שאם בא עליו זכר חייב סקילה משום משכב זכור, בין שבא עליו כדרך שבא על הזכר ובין שבא עליו כדרך הבא  30
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שמע מינה הלכתא כוותיה, וגאון קאמר דלית  איכא מאן דאמר מדקאמר רב חסדא טעמא דרבי יהודה – רי"ף

 .הסתפקו אם דוחה שבת=<  31.וכ"כ הרא"שהלכתא כוותיה. 

 .  טור ושו"ע כוכ" .לא דוחה שבתש לו זכרות כזכר ונקבות כנקבה אנדרוגינוס והוא הילוד שי – רמב"ם

 

וכיון דגבי יוצא   –  )מדוע הרמב"ם היה צריך לציין שנימול לשמונה(  ב"יוביאר    .צריך למול אותו בשמיני...  אנדרוגינוס  –  רמב"ם

דופן מספקא לן אי מילה בח' תלויה בחילול שבת או לא, ממילא מספקא לן הכי נמי באנדרוגינוס, הילכך מטילין 

 אותו לחומרא ונימול לח' ואין מחללין עליו את השבת.

 

 ז -. רסב גשמונה ימים וניםממתי מ. ג

 

 ,ו,זד פים)הוציא ראשו חוץ לפרוזדור(. סעי מהי שעת הלידה שממנה מונים שמונה( 1)
 

הוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה: מהו לממהל בשבתא? אמר ליה: שפיר דמי. בתר דנפק, אמר ה – נדה מב,ב

, גופא דעובדא )כעת( רבא: ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא? אזל בתריה, אמר ליה: אימא לי איזי

, ולא אתיליד עד שבתא. אמר ליה: )לפנות ערב של ערב שבת(  שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתאהיכי הוה? אמר ליה:  

 אין מחללין עליה את השבת.  -הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא, והוי מילה שלא בזמנה, וכל מילה שלא בזמנה    -האי  

 

לפרוזדור מבעוד יום או ששמעו  אם הוציא ראשו חוץ – ד ושו"ע וכ"כ טור. כ"פ הרמב"םוהובא ברי"ף וברא"ש 

 33או ששמעו אותו בוכה. 32אותו בוכה אפילו לא נולד עד אחר שתחשך מונין לו שמנה ימים מיום שיצא ראשו

 

הוציא ראשו חוץ לפרוזדור בית הרחם ולא נולד אלא לח' ימים מלין אותו מיד כי חשבינן ליה כנולד מיום  – רי"ו

הוצאת   –  לבושי שרד בשם מהר"י עמדין  .ד  שו"ע  פוכ"  וכ"כ רמ"ה.  )יבמות עא,ב(שהוציא ראשו, כך מוכח בפרק הערל  

 .הובא בפת"ש רסו,ח 34הראש חוץ לפרוזדור היינו לאויר העולם דוקא ולא לבית החיצון.

 

ולא היתה מקשה אשה והאם אומרת שבאותה השעה היה מונח בבטנה כשאר ימים  תינוק שצוח בבטן – ראבי"ה

אח"כ כמו יום שלם, מונים לו משעת לידה אע"ג דסתם ולדות אינם צווחין עד שמוציאין ראשיהם מפרוזדור  לילד

וכ"כ  הובא באו"ז ודר"מ פרוזדור הייתה מקשה לילד מיד.דאי היה ראשו חוץ ל ,נאמנת ,מ"מ כאן שהאם אומרת

מה שאמרנו שכתב השו"ע שאם שמענו את התינוק בוכה ודאי הוציא ראשו זה דווקא בסתמא, אבל =<  .ד בהג"ה

 35אם האם אומרת שלא הרגישה צירי לידה כששמעה את התינוק צווח, נאמנת, ולא חוששים שהוציא ראשו.

 

וציא הולד ראשו חוץ לפרוזדור נראה ג' כוכבים בינונים יש לסמוך עליהם הבתשובה אם כשר"י השיב  – הג"מ

 36.ו וכ"פ שו"ע .שהוא לילה

 
 ולא הכריע הוא ז"ל ביניהם, הא משמע דספוקי מספקא ליה.  – ותמה עליהם הב"ישהרי"ף כתב שאנדרוגינוס דוחה שבת.   וכתבו הטור והעיטור 31
יצא לגמרי  אפילו לא  – רשב"א וטורמשיצא פדחתו )מצחו(.  -עד שיצא רוב ראשו )חשיב כילוד(. ואיזהו רוב ראשו  -משנה. יצא כדרכו  – נדה כח,א  32

 .וכ"פ שו"ע קצד,ילחוץ אלא משהוציא רוב ראשו חוץ לפרוזדור חשוב כילוד. 
 . הובא בדר"מ גה"ה עשה שום מעשה בפיו דלעולם כשהוא במעי אמו פיו סתום.  –  וכתב רי"ו 33
 ומשנפתח הקבר ואינה יכולה לילך, בידוע שהוציא העובר ראשו. ע"כ. עיין בסיכום בהלכות נדה שלא חוששים לזה. –ועוד כתב שם   34
איש ואשתו היו במטה והאשה מעוברת והיתה ישינה   – )הובא בפת"ש קצד,ט(  נו"ב)המעוברת ישנה והאב שמע את התינוק צווח(: ספק הוציא ראשו  35

ר ושמע קול העובר בוכה במעי אמו... טמאה י"ד יום )כדין יולדת נקבה( ולא אמרינן אילו יצא ראשו אגב צערה היתה מתערה כדאיתא  והאיש היה ניעו
ומשם נלמד לענין זה דלא אמרינן   – כאן ס"ק ז  וכתב פת"ש. מידי ספיקא לא נפקא בנדה דף ג' דהכא כיון דרוב ולדות אינם בוכים קודם הוצאת הראש 

לוד לקולא, ואם אירע יום השמיני בשבת אין מוהלין אותו דאמרינן אלו הוציא ראשו אגב צערא מתערה ומסתמא לא הוציא ראשו, ואף בחול דחשוב כי
 יש לומר כן דאין למולו עד שמיני ללידתו ממש. 

בין השמשות,   - יום, שנים  -י הכי: כוכב אחד לילה. תניא נמ -בין השמשות, שלשה   - יום, שנים  - אמר רב יהודה אמר שמואל: כוכב אחד   –  שבת לה,ב 36
וכיון שאין   – כתב תר"ילילה. אמר רבי יוסי: לא כוכבים גדולים הנראין ביום, ולא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה, אלא בינונים. ע"כ.  -שלשה 

 א לעניין ק"ש, ואעפ"כ כתב כאן לענין מילה שאין ליזהר בזה.הכל בקיאים בין בינונים לגדולים צריך ליזהר עד שיראו הקטנים. וכ"פ שו"ע או"ח רלה,
קשה לי הא קיי"ל כר' יוסי )לחומרא( ור' יוסי סבירא ליה דשני כוכבים הוי בין השמשות וכהרף עין אח"כ יוצאים  –)על הדין המובא לעיל(  וכתב בה"ל

  רק אם שלשה, וא"כ בתוך כך שאחד יוצא מבית היולדת לחוץ לראות אם הוא לילה , מאי הוי, שמא השתא הוא דיצא וכהרף עין.  ולא יצויר דין השו"ע 
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 . סעיף ז* התפללו ערבית או קיבלו שבת מבעו"י

 

וכ"כ . ואינו תלוי כלל בתפלה אם קבלו שבת מבעוד יום לא להקל ולא להחמיר אלא מן יציאת הכוכבים – הג"מ

 .שו"ע

 

 טומטום שנקרע ונמצא זכר *

 

ונקרע ביום ח' ללידתו נימול מיד דלא חשבינן ליה ח' ימים משעת קריעה אלא  טומטום שנקרע ונמצא זכר – רי"ו

 .הובא בב"יוכ"כ רמ"ה.  )יבמות עא,ב(משעת לידה, כך פשוט בפרק הערל 

 

 סו ח,ט; ר. סעיפים ד,ה)לענין מילה בשמיני ודחיית שבת( ספק באיזה יום נולד( 2)
 

 נימול לתשעה. -. נולד לבין השמשות משנה –שבת קלז,א 

 ספק מילה... מאחרין ולא מקדימין. – תוספתא מגילה

 נולד בין השמשות מונין לו מן הלילה ונימול לתשעה שהוא ספק שמנה. – דרסב, טור  ושו"ע

 

 ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד בין השמשות דוחה את השבת. - 'ערלתו'תנו רבנן:  – קלה,אשבת 

מי שנולד בה"ש... אם נולד ערב שבת אינו דוחה את השבת שאין דוחים את השבת מספק...  – רסו,ח  טור ושו"ע 

 בה"ש אע"פ שיצא כולו בשבת אינו נימול בשבת. אלא אפילו לא הוציא ראשו

 

 ט רסו,* מהו בה"ש. 

 

מטילין  -נו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה ת – שבת לד,ב

כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא  משתשקע החמה -אותו לחומר שני ימים. ואיזהו בין השמשות 

הגמרא  דעתו בהמשך )ונחלקו ב י יהודהדברי רבזהו לילה,  -בין השמשות, הכסיף העליון והשוה לתחתון  -הכסיף העליון 

 37. (2/3מיל    הוא מתחיל קצת אחרי השקיעה ושיעורו   ולדעת רב יוסף  ,מיל  3/4  בה"ש מתחיל מיד משתשקע החמה, ושיעורו  לדעת רבה,  מתי מתחיל בה"ש

נכנס וזה : בין השמשות כהרף עין, זה  רבי יוסי אומר: כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל.  רבי נחמיה אומר

אמר רבה  .דשלים בין השמשות דרבי יהודה, והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסי ..יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו.

: הלכה כרבי יהודה לענין שבת, והלכה כרבי יוסי לענין תרומה. בשלמא הלכה כרבי יהודה אמר רבי יוחנןבר בר חנה  

לאכילת תרומה, דלא אכלי אלא    ספקא היא!    -אילימא לטבילה  אבל לענין תרומה מאי היא?  ,  לחומרא  -לענין שבת  

 כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי.

 

לר' יוחנן אי הלכה כר' יהודה או כר' יוסי ולמוצאי שבת נמי אסור בעשיית  המסתברא לן מדמספקא לי – רועיטה

מלאכה עד דשלים ביה"ש דר' יוסי ומשתשקע החמה עד דשלים ביהש"מ דר' יוסי ספיקא היא ולחומרא הלכך אי 

משתשקע  למוצ"שאתיליד ינוקא בע"ש משתשקע החמה עד דשלים ביה"ש דר' יוסי נימול לעשרה ואי אתיליד 

 .וכ"כ שו"ע. לחומרא כרבה דמשוו ליה ביהש"מ ונימול לתשעהמה מספקא לן אי כרבה אי כרב יוסף ועבדינן הח

 
..  בעת הלדה ממש רואה שיש שלשה כוכבים, כגון שהחלון פתוח ויושב אצל החלון, ודוחק. אמנם אם רואה לאלתר כוכבים קטנים מסתברא דיש לסמוך.

 דקטנים נראין אחר שכבר הוא לילה, ואף זה אין ברור כ"כ דלמא הם בינונים, אם לא שיש הרבה כוכבים קטנים אז בודאי יש לסמוך על זה. 
לילה הוא.   -משתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימין. הא הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון    -הא גופה קשיא; אמרת: איזהו בין השמשות    –שם    37

משתשקע החמה   -אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל: כרוך ותני, איזהו בין השמשות    -בין השמשות!    -והדר תנא: הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון  
לילה. ורב יוסף אמר רב יהודה אמר    - נמי בין השמשות, הכסיף העליון והשוה לתחתון    - ל זמן שפני מזרח מאדימין, והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון  כ

ה לתחתון  בין השמשות, הכסיף העליון והשו  -יום, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון    -שמואל: הכי קתני: משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין  
ה לילה. ואזדו לטעמייהו, דאיתמר: שיעור בין השמשות בכמה? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל:... תלתא ריבעי מילא. ורב יוסף אמר רב יהוד -

 אמר שמואל:... תרי תילתי מיל. 
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יום לפי  עדייןשהוא בזמן  ,'שיטת הגאונים'בה"ש לפי ב) : תינוק שנולד ערב שבת אחר שקיעת החמהשאלה – מהר"מ אלשקר

דידהו ביה"ש הוי תכף אחר שקיעת החמה מעל , האם נימול ליום ראשון כדעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש דלר"ת(

הארץ, או אם נימול בע"ש כדעת ר"ת, שכתב דשתי שקיעות נינהו ושאין בין השמשות מתחיל אלא מסוף השקיעה 

: תשובה, וכן דעת הרמב"ן, הסמ"ג והר"ן... אאחר שנכנסה החמה בעובי של רקיע, אבל קודם לכן יום גמור הו

לא =<  .הובא בש"ך. )כדעת הרמב"ם והרא"ש ולא כדעת ר"ת(מלין אותו עד יום ראשון  כללא דמילתא דהאי ינוקא אין

לילה, מונה שמונה בה"ש או פוסקים כר"ת, לכן אם נולד בזמן שלדעת ר"ת הוא יום ולדעת שאר הפוסקים הוא 

 וכן המנהג. ,מהלילה

 

 בלילה(* ספק אם נולד ביום או בלילה )וכן ספק אם נולד בבה"ש או 

 

אם הוציא ראשו חוץ לפרוזדור בערב שבת, אז אין מלין אותו בשבת   מקשה בערב שבתצריך לדקדק באשה    –  סמ"ק

)שהייתה בחזקת מעוברת בער"ש, ולכן תולים   ואם אינן יודעות יש לילך אחר חזקהכי אם בערב שבת, וצריך לשאול לנשים 

 ביום או בלילה ספק אם נולד . =< )הגה"ט אות ו( "ג,ט וכ"פ שכהרסו הובאו בש"ך .וכ"כ כלבו. (. בה"ל שלא,ה שנולד בשבת 

וכש"כ הולכים אחר החזקה שהייתה מעוברת ביום, ותולים שנולד בלילה, ואם הוא ליל שבת מלים אותו בשבת, 

  .אם הספק הוא אם נולד בה"ש או בלילה

אלא כך הוא פסקן של דברים לענ"ד, אלא כיוון שקשתה האשה בה"ש יש לחוש לחומר   ואינו נראה לי  –  לבושי שרד

איסור שבת דקרוב הדבר שהוציא הראש לפני שבת, ואע"פ שלא ידעו מזה לא היולדת ולא המילדת אימור לאו 

החזקה למול חוששים שהוציא ראשו בבה"ש ולא סומכים על =<  .חרסו, הובא בפת"ש 38.אדעתייהו אגב דטרידי

  אותו בשבת.

 

יש לסמוך והורה ר"י כי    והיה נראה יום אך היו נראים ברקיע כוכבים קטנים מאודבן הנולד סמוך לחשכה    –  מרדכי

לכל הפחות ולמול למחרת כיון שלא היה למחרת לא שבת ולא יום טוב, ואף על פי שהיה רקיע  על הכוכבים לספק

כאשר =<    39. הרסב,וכ"פ שו"ע  מתחיל להחשיך כ"כ אע"פ שהוא לילה כבר.  מזהיר כעין אורה של יום פעמים שאין  

 .דוחים את המילהכוכבים קטנים מאוד,    אך רואיםנראה יום  , כגון שבעת שהוציא הולד ראשו היה  הספק במציאות

 

 ביום או בבה"שספק אם נולד * 

 

)כלומר לא יצאו כוכבים   אם שהו הכוכבים אחרי כן  ...וציא הולד ראשו חוץ לפרוזדורהר"י השיב בתשובה אם כש  –  הג"מ

נראה להן שהוא יום בהוצאת אם לפי השהייה    ,(ספק אם נולד בבה"ש או ביוםקצת זמן אח"כ, ואז יש  בינוניים בשעה שהוציא ראשו אלא  

יה חכ"כ מורי רבינו שי בסמ"ג,ע"כ  ,ויהיה נימול לח' ואפילו בשבת ין להן אלא מה שעיניהם רואותהראש א

וכתב  או"ח שלא, הובא במ"ב .יש להחמירש רדב"ז, כתב אך כאשר עדיין יש ספק . רסב,ו וכ"פ שו"ע. בתשובה

שאפשר שאין בזה ספק ספקא משום  – (מדוע לא נאמר שנולד ביום משום ספק ספקא) פמ"גוביאר השהביאוהו האחרונים. 

 שם. . הובאו בבה"לוכ"כ מנחת כהן .הוא, ועוד אפשר לומר משום דשם ספק חד 40דאוקי אחזקת מעוברת

 

 

 
 אלא דבריהן. וכי שיילו להו ואמרו דידעו שהוציא ראשו לפני שבת או שלא הוציא פשיטא שאין לנו – המשך דבריו  38
אבל בכוכבים בינונים יש לסמוך עליהם למול אפילו בשבת. ותמהו עליו שאילת יעב"ץ וליקוטי פרי חדש )הוזכרו בפת"ש ח(, שהרי כוכבים   –ש"ך  39

 קטנים מוכיחה שהוא לילה יותר מאשר כוכבים בינוניים. 
חזקה לא אלימא כל כך לענין דחית שבת, ונפק"מ לענין אם נולד בשבת   נראה לי מה שכתב בלשון שאפשר משום דסבירא ליה דאותה  – בה"ל שלא,ה  40

 ואין אנו יודעים אם בע"ש או בלילה ואין לנו ממי לשאול )כפי המקרה שהובא לפני כן בשם הסמ"ק(. 
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 ג -רסג א א,ב רסב. )לאחר שמונה( מילה שלא בזמנה. ד

  

 . רסב,א ( עיקר הדין1)
 

רבי אלעזר ;  אינן נימולין אלא ביום  -  וקטן שעבר זמנו  41( נימול כבר, ומשך העור עד שנתכסה מילתו)משוך  ...  תנאי:  –  יבמות עב

הכא בהא קמיפלגי, מר סבר:   ...נימולין ביום ובלילה  -שלא בזמנו  אין נימולין אלא ביום,    -: בזמנו  בר שמעון אומר

 אינו נשרף אלא ביום -כי הא דיתיב רבי יוחנן וקדריש: נותר בזמנו  .'וביום', ומר סבר: לא דרשינן 'וביום'דרשינן 

נשרף בין ביום בין בלילה, ואיתיביה רבי אלעזר לרבי  -, שלא בזמנו )לפי שנאמר 'והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף'(

יוחנן: אין לי אלא נימול לשמיני שאין נימול אלא ביום, מנין לרבות לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר? 

; אישתיק. בתר דנפק, א"ל רבי יוחנן לר"ל: ואפילו למאן דלא דריש וא"ו, וא"ו וה"י דריש. תלמוד לומר: וביום

פדת )ר' אלעזר( שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה, א"ל ר"ל: דידיה היא? מתניתא היא. היכא תנא ליה?   ראיתי לבן

 בתורת כהנים. נפק תנייה בתלתא יומי, וסברה בתלתא ירחי.

 

  42אפילו מילה שאינה בזמנה אינה אלא ביום. – רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור ושו"ע

 

   רסג,א ,ב. רסבחולה (2)
 

 . רסב,בהגוףבכל חולי * 

 

 חלצתו חמה)היה חולה עם חום ו(. אמר שמואל:  גמרא  אין מוהלין אותו עד שיבריא.  -קטן החולה  .  משנה  –  שבת קלז,א

. איבעיא להו: מי בעינן מעת לעת? תא שמע: )כדי שיבריא לגמרי( נותנין לו כל שבעה להברותו - (ויצא מגופוחום )נשלף ממנו ה 

לא בעינן מעת לעת, אף יום הבראתו לא בעינן מעת  -הולדו. מאי לאו, מה יום הולדו דתני לודא יום הבראתו כיום 

בעינן מעת  -לא בעינן מעת לעת, ואילו יום הבראתו  -לא, עדיף יום הבראתו מיום הולדו. דאילו יום הולדו  -לעת 

 לעת.

 

 . טור ושו"ע 43וכ"פ רי"ףהוא יהיבינן ליה מעת לעת. וכיון שספק נפשות  ולא איפשיטא, – רא"ש

 

מילת הקטן שחלה חולי של סכנה ולבסוף הוקל מעליו חליו והזיע )חלצתו חמה( עד שלא היה בו עוד  – מהרי"ק

סכנה, ושוב לסוף שנים או שלשה ימים חזר להיות לו קדחת קטנה אך לא של סכנה וחזר והזיע, מאימתי ימנו לו 

כיון שחזרה לו הקדחת תו. נלע"ד דבר פשוט שאין למנות מהזיעה הראשונה אלא מן השנייה... שבעת ימי הברא

בקצת איגלאי מלתא שעדיין לא הבריא מהחולי הראשון ואין לשלוח יד בילד עד אחר שבעה ימים להבראתו השניה 

 .הובא בב"י .מכל וכל שהשבעה ספק נפשות והולכים בו להחמיר

 

 

 

 

 

 

 
 בסימן רסד,ו. ומבואר שם שמשוך צריך למול מדרבנן. וכתב נמוק"י דה"ה נמשכה העור מעצמה ע"י חולי. הובא בדר"מ. ודינו יתבאר  41
 כגון טומטום שנקרע ונמצא זכר או משוך, או שלא מלו אותו בזמנו.  –טור   42
ואיני יודע מאי פשיטותא זה,   – ובקו"נ תמה לא איפשיטא הכא אלא בריש הערל )יבמות עא,ב(, ע"כ. – ר"ןואיפשיטא דבעינן מעת לעת, ע"כ.  – רי"ף 43

 אינו אלא לשנוייה דרבה, וצ"ע.



16 

 
 . רסב,בדבאיבר אחמיחוש * 

 

, מנין ליתן 45עבדיו בשעת אכילה)מילת(, ו44)שחיטה( מילת זכריו בשעת עשיה אלא )לעכב בקורבן פסח(אין לי  – יבמות עא

את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? ת"ל: אז אז לגזירה שוה; בשלמא עבדיו משכחת לה דאיתנהו בשעת 

דזבנינהו ביני ביני, אלא זכריו דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו בשעת עשיה היכי אכילה וליתנהו בשעת עשיה, כגון 

,  )בין השחיטה לאכילה  , ואיתפח ביני וביני)בבוקרו של י"ד ניסן( רב פפא אמר: כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא... משכחת לה?

 .(שאז מכיוון שיכול למולו ולא מלו לא יכול לאכול את הפסח 

 

 יניו והתרפא, מלים אותו מיד.=< אם כאבו לו ע

 

חולה אין מלין אותו עד שיבריא, ומונין לו מעת שיבריא מחוליו שבעה ימים מעת לעת ואח"כ מלין  – רמב"םוכ"כ 

לו עיניו בעת שיפתחו עיניו וירפאו מלין   אותו, במה דברים אמורים בשחלצתו חמה וכיוצא בחולי זה אבל אם כאבו

, וכ"כ ר"ן,  )ב"י(  ה"ה לכל חולי שאינו כולל כל הגוף דאין ממתינין לו כללכלומר  , ע"כ.  כיוצא בזהוכן כל    ,אותו מיד

משהין אותו למול עד שיבריא כדי שלא   צער וחולי כל שהואדייקי מינה רבוותא דמשום    –  וכתב נמוק"י  .ושו"ע  טור

 46.ךהובאו בב"י וכ"כ ש". וכ"מ מהעיטור , ע"כ.יבוא לידי סכנה וכ"כ הגאון
 

אם יש לו כאב גדול ייבי לי עיניה לא יהבינן ליה המתנת זמן, אלא בכאב מועט, אבל  כלא אמרינן דהיכא ד  –  נמוק"י

וכ"כ    .)ע"ז כח,ב(  47חמיר מחלצתו חמה 'דשורייקי דעינא בליבא תלו'  דהא  בעינים ממתינין לו אחר שנתרפא ז' שלימים

 48נראה דהיינו באופן שנתבאר באו"ח שכח,ט. –'כאב גדול'  וכתב הש"ך .ורמ"א שו"ע

 

 * תינוק ירוק או אדום. רסג,א

 

  ( ימתינו מלמולו)  , ליתרחו ליה49דאכתי לא איבלע ביה דמא  -מר אביי, אמרה לי אם: האי ינוקא דסומק  א  –שבת קלד,ב  

ליתרחו עד דנפל ביה דמיה, ולימהלוה. דתניא,  - 50עד דאיבלע ביה דמא ולימהלוה. דירוק ואכתי לא נפל ביה דמיה

אמר רבי נתן: פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני, שמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו 

דמו. המתינה לו עד שנבלע בו דמו, ומלה אותו וחיה.   לפני. ראיתיו שהוא אדום, אמרתי לה: המתיני לו עד שיבלע בו

והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי. שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא, ובאת אשה אחת לפני, שמלה בנה 

ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפני. ראיתיו שהוא ירוק, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית. אמרתי לה: 

 שיפול בו דמו. והמתינה לו, ומלה אותו וחיה, והיו קורין שמו נתן הבבלי על שמי.המתיני לו עד 

 

סימן שלא נפל בו דמו ואין מלין אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראהו  51קטן שהוא ירוק – רמב"ם, טור ושו"ע

ין מלין אותו עד כמראה שאר הקטנים, וכן אם נמצא אדום, סימן שלא נבלע דמו באיבריו אלא בין עור לבשר וא

וצריך ליזהר מאד באלו הדברים שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי, דסכנת נפשות דוחה את הכל  .שיבלע בו דמו

 שאפשר לו למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם.

 

 
 שנאמר: "המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו".  44
 שנאמר: "ומלתה אותו, אז יאכל בו".  45
ויבא לו דם  נראה דאין למולו עד שיתחזק  תינוק שלא קשרו את הטבור כראוי ויצא ממנו דם הרבה    –  תינוק שאיבד הרבה דם. פת"ש א: חמודי דניאל  46

 .אחר
 המשמעות המדוייקת של לשון זו אינה ברורה דיה, מ"מ הכוונה שיש קשר בין העיניים ללב.  47
החושש בעיניו או בעינו ויש בו ציר, או שהיו שותתות ממנו דמעות מחמת הכאב, או שהיה שותת דם, או שהיה בו רירא ותחלת אוכלא   –שו"ע שם  48

 )חולי(, מחללין עליו את השבת. 
 בבשרו, דעכשיו כל דמו מצוי בין עור לבשר, וכשמוהלין אותו יוצא כל דמו. רש"י.  49
 לא בא בו דם, ומתוך כך חלש הוא ואין בו כח, וממהר לחלות ולמות. רש"י.  50
 כל מין ירוק בכלל, כזהב או ככרתי או כעין הכחול. הובא בפת"ש א.   –  לבושי שרד בשם מהר"י עמדין  51
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 וטורח הדרך מזג האוויר לא נח( 3)
 

משום דלא ואיבעית אימא:  ;משום חולשא דאורחאובמדבר מאי טעמא לא מהול? איבעית אימא:  – יבמות עב,א

שרוח צפונית  ) , דתניא: כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפוניתנשיב להו רוח צפונית

ויומא  (, שהשמש לא זורחת)יום המעונן דעיבאא"ר פפא: הלכך, יומא  ...(, ובשעה שהיא מנשבת החמה זורחתנוחה לא חמה ולא צוננת

 לא מהלינן ביה; והאידנא דדשו בה רבים, שומר פתאים ה'. - (שרוח דרומית מנשבת והיא קשה מכל הרוחות)דשותא 

 

מאן דלא בעי למימהל ביומא דעיבא הרשות בידו ושפיר עבד שלא ולפום האי טעמא  –'שומר פתאים'  ריטב"א

 .ק"יוהובא בנמ , וה"ה שהיה ראוי שלא למול בשבת כשהוא יום המעונן.'לסמוך על שומר פתאים ה

כי היכי דלא כל דבר שאינו בגופו של תינוק כגון שרוצה לצאת לדרך אין משהין את המילה בשבילו  –בינו מנוח ר

 .וכ"מ מרי"ו. משהינן בשביל נשיבת הרוחות, דשומר פתאים ה'

 

כך פשוט בפרק הערל וכ"כ  ,אין מלין אותו עד שיתרפא ,כלומר שהוא חולה מטורח הדרך ,אבל טורח הדרך – רי"ו

 הרמ"ה.

 

 הובאו בב"י, ובשו"ע לא התייחס. 

 

 מתו אחיו מחמת מילה. סימן רסג סעיפים ב,ג  (4)
 

: שלישי תמול, רביעי רשב"ג אומר;  דברי רבישלישי לא תמול,    -תניא: ָמלה הראשון ומת, שני ומת    –  יבמות סד,א

לא תמול.... א"ל רב יוסף בריה דרבא לרבא, בעי מיניה מרב יוסף: הלכה כרבי? ואמר לי: אין; הלכה כרבן שמעון 

לגבי אשה ) , ופשיט לך: נישואיןשל משנה הן(  )סתמותבן גמליאל? ואמר לי: אין, אחוכי אחיך בי! א"ל: לא, סתמי היא 

 כרבן שמעון בן גמליאל. -כרבי, וסתות ושור המועד  -ומלקיות  (קטלנית 

 

וכ"פ דספק נפשות היא וספק נפשות להקל.  ,מסתברא דמילה כנישואין דבתרי זימני הויא חזקה –רי"ף, רא"ש 

תמתין לו עד שיגדל אלא  53לא תמול השלישי – ב רמב"ם, סמ"ג, נמוק"י, טור ושו"עוכתבו  52.ושו"ע ב רמב"ם

 54.ויתחזק כחו

 

הכי משמע מדקתני סתמא מלה ראשון ומת שני ומת ולא  –ב"י לא שנא היו מבעל אחד או משנים.  – רמב"ם וטור

 .וכ"כ שו"ע ב חילק.

 

 
אפילו בדלית ביה שום חולי עסקינן, ומשום דאיכא משפחה דרפי דמא, דאי אית ביה שום חולי מאי איריא ג' אפילו הוא ראשון  ומשמע ודאי ד – ב"י 52

 נמי, ולפיכך כתבו הרמב"ם ורבינו 'ומת מחמת מילה שהכשילה )המילה( כחו', לומר שלא היה בו שום חולי בשעת המילה.
תניא, אמר רבי נתן: פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני, שמלה בנה ראשון ומת, שני   – שבת קלד,א . פת"ש ד: התינוק השלישי חולה 

משמע  ומת, שלישי הביאתו לפני. ראיתיו שהוא אדום, אמרתי לה: המתיני לו עד שיבלע בו דמו. המתינה לו עד שנבלע בו דמו, ומלה אותו וחיה. =< 
ואים שהשלישי חולה, ממתינים עד שיבריא ומלים אותו מיד, ולא ממתינים עד שיגדל יותר ויתחזק.  שאע"פ שהוחזקה שבניה מתים מחמת מילה, אם ר

השמיט הרמב"ם )פ"א הי"ח( וטור ושלחן ערוך )סי' רס"ג סעיף ב'( דאם מלה בנה פעמיים ושלש שהוחזק למות ורואין בוולד הנולד סימנים    –   וכתב פליתי
לא ידע שכבר החזיק, אבל אם ידע לא היה סומך בספק  דסבירא להו דאין לסמוך עליו, ורבי נתן )מ"ז ע"ב(  אדום או ירקון דמותר למולו. שמע מינה 

ודבריו תמוהים בעיני דהאיך שייך לומר דר"נ לא ידע שכבר הוחזק שהרי הוא בעל המאמר מספר את אשר   – תמה עליו אך בשו"ת בית אפרים . סכנה 
צוה למול את זה לפי שראה אותו אדום או ירוק תלה מיתת בניה בזה שהיה ג"כ, ואף כי הוחזקה זו באדומים או    ואעפ"כקרהו באתה אשה א' לפני כו'...  

וא"כ ממילא דלק"מ למה לא ביארו ברמב"ם וטור   בירוקים מ"מ בבריאים מי הוחזקה ולכן צוה להמתין עד שיבלע או יפול בו דמו ושפיר דמי לממהלי' 
ת לה השתא לדידן דקי"ל האי ינוקא דסומק או ירוק ליתחרו לי' עד דאיבלע בי' דמא או דנפיל בי' דמא, ואפי' בפעם  וש"ע האי דינא דבאמת לא משכח 

דיין  ראשון הדין כן כדאיתא ברמב"ם וטור ושו"ע... וא"כ לא משכחת להאי דינא כלל והאי איתתא דאתיא לקמי' דר"נ שמלה בניה שגגה היתה בידם שע
שצריך להמתין עד שיבלע בו דמו ולכן השמיטו הרמב"ם ושו"ע )לכאורה עדיין קשה, למה לא כתבו שאם התינוק השלישי  לא נתחדשה להם הלכה זו 

 חולה תולים שגם הראשונים היו כך ומלים את השלישי מיד כשיבריא. וצ"ע(. 
 לאו דוקא השלישי אלא ה"ה רביעי וחמישי. הובא בפת"ש ב.  – תשב"ץ 53
אי לאו שהרמב"ם והטור והנימוקי יוסף ביבמות אמרו שלא תמול השלישי בזמנו אלא ממתינין לו עד שיגדל ויתחזק כחו הייתי אני חוכך שלא    – נו"ב 54

י  למולו כלל כי סתמא אמרו ביבמות ס"ד ע"ב שלישי לא תמול וכן הרי"ף והרא"ש שם ביבמות העתיקו סתם שלישי לא תמול... וכיון שהרמב"ם והנ"
 ור והש"ע פסקו כן מי יבוא להרהר אחריהם.והט
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שניה ומת, שלישית אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: מעשה בארבע אחיות בצפורי, שמלה ראשונה ומת,  – שם

שלישי לא תמול לאו  – כתב הרא"שע"פ זה ו .באת לפני רבן שמעון בן גמליאל, אמר לה: אל תמולי -ומת, רביעית 

 55. רי"ו ורמ"ה, וכ"פ שו"ע ג כוכ" דוקא באשה אחת אלא אפילו באחיות.

  

 .הובא בפת"ש בנראה כל שלא הבריא אחר המילה ומת, מיקרי מחמת מילה.  –מהר"י עמדין 

 

 . סעיף באיש שמתו בניו מחמת מילה* 

 

 איש:האישה או אף לגבי הנחלקו האם דין זה נאמר דוקא לגבי 

 

נשאלתי על איש שמתו לו שני בנים מחמת מילה ומתה אשתו ונשא אחרת וילדה ואמרתי למולו  – חדושי אגודה

וכ"פ .  משמע דמן האשה נולד הדם וכן עשה ומל וחיה  )נדה לא,א(  אשה, ועוד פרק המפלת  )שבת קלד,א(מרינן הכא  מדקא

 .ב"ח

לא ימול שלישי בין שהיו לו מאשה אחת בין שהיו לו משתי נשים.   ,ה"ה אם האיש מל בנו ראשון ושני  –  רבינו מנוח

 .דספק נפשות להקל –, וכ"כ רמ"א וכ"פ שו"ע

 

 בגלל האב או בגלל האם. פת"ש ז חזקה היא* ספק אם ה

 

איש ואשה שמלו בנם ראשון ושני ומתו מחמת מילה וגרש האיש את אשתו והלכו ונשאו לאחרים אם : שאלה

שניהם כאחד המה יוכלו לתלות ... ניהם אח"כ כי כל אחד ואחד מהם תולין הקלקול זה בזהמחויבים למול את ב

 56. )שבות יעקב( הקלקול זה בזו וזו בזה או נימא דשניהם מקולקלים ועומדין

 

האם  מהו)שכל פעם מת הבעל( שתי נשים צרות שנישאו לב' אנשים או לג'  :שאלה –שו"ת הלכות קטנות א,קנג 

כל א' בפני עצמה תתלה אפשר דשתיהן יחד לא ינשאו לאחד אבל  :תשובה נחשבו נשים קטלניות ואסורות לינשא?

חר =< לכאורה ה"ה בשאלה לעיל שכל אחד תולה את הקלקלה בא  57. (,א)פסחים י  הקלקלה בחברתה כדין שני שבילין

 ומלים בשמיני.

בהשקפה ראשונה היה נראה לדמות נדון זה להא דאמרינן בב"ב פ' חזקת הבתים דף ל"א ע"ב בשני  – שבות יעקב

וזו באה בפני עצמה ומעידה ופרש"י אף  הומעיד הכיתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמ

וקי"ל הלכתא כר' הונא ה מהן פסול העל פי שהאחת פסולה אין לך לפסול לא זו ולא זו הואיל ואינך יודע איז

איברא אחר העיון נראה להיפך דודאי הנך   ...)פסחים י(  וכן יש עוד לדמות להא דשני שביליןא,  וכמבואר בח"מ סי' ל"

שכל אחת מעידה בפני עצמה היינו משום דמעמידין כל אחת בחזקת ם  א נפקא ובשתי כיתי עדידינים מידי ספיקא ל

משא"כ בנדון דידן דהוי ספק נפשות   ,וכפרש"י לשם  ,כשרות וכן בהא דשני שבילין משום דספק טומאה בר"ה טהור

מרין פירוקא לסכנתא דהולכין להקל אפי' בכמה ספיקות וכמבואר בא"ח סי' שכ"ט סעי' י"ג ואין או וספק סכנה

דכל ספק כי האי בקטלנית ומילה ראוי שלא לישא ולא למול את וראוי לפרוש מספק סכנה וכמבואר בי"ד סי' רס"ג  

 .בניהם כי חמירא סכנתא מאיסורא ופרשי אינשי מספק סכנה אלא תמתין עד שיגדיל ויתחזק כחו

 

 
 לא שנא אחיות מן האב לא שנא אחיות מן האם.  –  מהר"י עמדין  55
כמובן שהשאלה היא רק לדעת שו"ע ורמ"א שאף בבניו של האיש חוששים. אך לדעת חידושי אגודה אין שאלה, וברור שהאיש לא חושש והאישה   56

 חוששת. 
אחד טמא ואחד טהור, והלך באחד מהן ועשה טהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר: אם נשאלו  תנן: שני שבילין,    –פסחים י,א    57

 טמאין.  - טהורין, שניהן בבת אחת  -זה בפני עצמו וזה בפני עצמו  
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 רסד,א רסב,א. תוך שמונה או בלילה הלימ. ה

 

 הדין ודעות הראשוניםמקור  (1)
 

 * מל תוך ח'

 

תני רבי חייא, אומר היה רבי מאיר: לא נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שני תינוקות  – שבת קלז,א

 (כלל)ועכשיו הגמרא מבינה שלא מל את של שבת  אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת

על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת. ושכח ומל של  -ה נחלקו שהוא חייב. על מ -

)שלדעתו הטועה מחמת טרדתו במצווה פטור, וכאן היה טרוד  אחר השבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

מוכח שמל תוך ח' לא עשה מצווה אפילו =< ) פוטר -השתא, רבי יהושע סיפא דלא קא עביד מצוה . במילה של התינוק שזמנו בשבת(

כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת, דלא  -רישא : אמרי דבי רבי ינאי -, רישא דקא עביד מצוה מחייב? בדיעבד(

 ניתנה שבת לידחות. -. סיפא ניתנה שבת לידחות

 

קדם ומל בערב שבת קטן כאשר  כאן ש, שהרי אמרו  שקטן שנימול תוך שמונה לא צריך הטפהלמד מגמרא זו,    ר"ש

)שבת יט    הובא ברא"ש  58.לא ניתנה שבת לידחות, ואם היה חייב בהטפה הרי ניתנה שבת לידחות  שזמן מילתו בשבת,

   .סימן ה(

 

לא גמרו את המילה כגון )מלו ו(  כל שמלו אותו קודם ח' אין זו מילה אלא חתיכת בשר בעלמא, ואם  –  רשב"אוכתב  

  , רסד,ד ט"זו ,דר"מ הארוך ,ב"יוכתבו עדיין ציצין המעכבין או שלא פרעו יחזרו ויטלו ציצין ויפרעו. שנשארו 

 59.)אפילו להטיף( אין צורך לישראל לעשות שום דבר אח"כהמעכבים ופרעו כדין, משמע שאם לא נשארו ציצין ש

 

 * מל בלילה

 

וכולן שעשו משעלה עמוד . אין קורין את המגילה, ולא מלין, ולא טובלין... עד שתנץ החמה. משנה – מגילה כ,א

 .כשר -השחר 
 

 .היכא דעבר ומל בלילה מפשטא דמתניתין משמע דאינו כשר – ב"י =<

 

דבר דמצותו ביום אם עשה ... כדאשכחן אם מל בלילה בין קטן בין גר צריך להטיף ממנו דם ברית ביום – הג"מ

  60. )מנחות עב,א( בלילה דאין כשר

 

 ( מחלוקת האחרונים במל תוך ח' ומל בלילה 2)
 

יש והיכא דעבר ומל בלילה מפשטא דמתניתין משמע דאינו כשר ואם כן יצטרך לחזור ולהטיף. אם הדבר כן  – ב"י

 וכן נראה מדברי הרא"ש. , ואפשר שהם סוברים שאינו צריך להטיף)חוץ מהג"מ( לתמוה על הפוסקים שלא הזכירוהו

ולפי  ... וכן נראה מדברי תשובת הרשב"א...ףשקטן שנימול בתוך שמנה אינו צריך לחזור ולהטי )הר"ש שהובא ברא"ש(

 
היינו טעמא דגר כיון שהיתה לו ערלה דין  קטן שנולד מהול לא צריך הטפה, וגר שהתגייר כשהוא מהול צריך הטפה, ונראה ד –   בה"ג: מקור דברי ר"ש 58

א"כ קטן שנימול תוך שמונה יהיה צריך הטפה כיון שהיתה לו ערלה ונימול   –  והקשה עליו הר"שהוא שצריך הטפה יותר מקטן שלא היתה לו ערלה. 
 ות. שלא בזמנו. ואינו כן מדאמר בשילהי פירקין )קלז,א( דהיכא דקדם ומל של שבת בע"ש שלא נתנה שבת לדח 

 לא משמע שם )מהרשב"א( מידי.  –אך הש"ך כתב   59
כשר כל הלילה;    -כשר כל היום, דבר שמצותו בלילה    -תנן: כל הלילה כשר לקצירת העומר, ולהקטיר חלבים ואברים, זה הכלל: דבר שמצותו כל היום    60

 קתני לילה דומיא דיום, מה דיום בלילה לא, אף דלילה ביום נמי לא!. 
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זה צריך לומר שמה ששנינו וכולן שעשו משעלה עמוד השחר דמשמע שאם עשו בלילה פסול לא קאי אמילה אלא 

  62ואינו צריך הטפה. בדיעבד קיים מצווה=< המל תוך ח' או בלילה  61אאינך.

 

עבר ומל בלילה  – בהג"ה רסב,א שכתב פוכ" ואפשר דעדיף תוך שמונה ביום מאילו נימול בזמנו בלילה. – דר"מ

יצא בדיעבד ולכן המל תוך ח'  =<. )ולא צריך להטיף( יצאצריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית, מלו תוך שמונה וביום 

 . בשבת. ט"ז()לכאורה גם  לא יצא וצריך הטפההמל בלילה אך  לא צריך הטפה,

 

וזה אינו דלא מצינו שסובר  )שצריך לחזור ולהטיף אם מל בלילה(תמוה הג"ה זו בתרתי, חדא דמשמע דחיוב הוא  –ט"ז 

. ותו, במה שכתב בסיפא מל תוך פשוט שאין כאן אלא חומרא ובשבת לא יעשה כןשיחזור ויטיף אלא הג"מ, ואם כן  

טיף, מאי שנא מרישא, דודאי לא עדיף תוך שמונה מבלילה, וכן שמונה וביום יצא משמע שאין צריך לחזור ולה

המל תוך שמונה או בלילה לא הוה דתוך שמונה לא הוה מילה כלל. =<  )רמ"א א שהביא את הרשב"א(מוכח בסימן רסד 

הטיף )אמנם לא ברור אם לדעתו יש להחמיר למעשה ולמילה כלל, והטפת הדם אינה אלא חומרא בעלמא ובשבת לא יעשה כן 

 להטיף דם מחומרא ולא מן הדין, ולכן כתב שמטיף בחול ולא בשבת ובלא ברכה דסב"ל. והב"ח פסק למעשה דם(

 

לענין דינא נראה דבין נימול בלילה ובין נימול ביום תוך שמונה לא יצא, וצריך לחזור ולהטיף ממנו דם  – ש"ך

לאו ראיה היא לפענ"ד, די"ל דנהי דלא יצא מ"מ לא ניתנה שבת לדחות   ...הראיה שהביא ר"ש )משבת קלז(ו  63ברית.

צריך לחזור  מהתורהמילה תוך ח' או בלילה פסולה, ולכן =<  אלא על מצות מילה ממש ולא על הטפת דם ברית.

וכ"פ   64. (ולכאורה יברך על הטפת דם ברית), מפני שרק מילה ממש דוחה שבת ולהטיף, אך הטפה זו אינה דוחה את השבת

  .ערוה"ש ה

 

, שהרי נימול הוא מכל לא קיים המצוה, ומכל מקום אינו צריך כלוםמל בשביעי או קודם לו,  – )שבת קלב,א(מאירי 

וכולן  – א כתב,מגילה כובמקום, ולא הצריכו הטפת דם ברית בנולד מהול אלא משום ספק ערלה כבושה. עכ"ל. 

שעשו משיעלה עמוד השחר בדיעבד יצאו, אבל קודם לכן אפי' בדיעבד לא יצאו, אלא שמכל מקום במילה שעשאה 

  65.שאגת אריהוכ"כ . מצות מילהבלילה הרי נימול ויצא מכלל ערל, אלא שלא קיים 

 

קטן שנימול בתוך שמנה א"צ הטפת דם ברית. ואף בנימול בלילה, א"צ הטפת דם ברית,  – כד יו"ד "א ח"זייב

וכמ"ש מרן הב"י להשוות דין זה לנימול בתוך שמנה. וכן מבואר במאירי, וכן פסק השאגת אריה. וכן עיקר, דשב 

 ואל תעשה עדיף.

  

 סימן רסד,א לגבי מילת פסולים, האם צריך הטפה.עיין לקמן 

 

 
 ולקמן יובא השאגת אריה שתמה עליו ועל הפוסקים שכתבו שהשאלה אם צריך הטפה או לא תלויה בשאלה אם קיים את המצווה בדיעבד או לא.  61
 כ"כ מהרש"ל ופרישה לגבי המל בלילה, שבדיעבד יצא ולכן לא צריך הטפה, אך לא ברור מה דעתם לגבי מל תוך ח'. 62
  - . נקצר ביום גמרא כשר.  -)עא,א(. מצותו )של קציר העומר( לקצור בלילה )בט"ז בניסן(, נקצר ביום  משנה – ,א במנחות עבהוכיח את דבריו מהגמרא  63

כשר כל  -כשר כל היום, דבר שמצותו בלילה  -כשר. והתנן: כל הלילה כשר לקצירת העומר, ולהקטיר חלבים ואברים, זה הכלל: דבר שמצותו כל היום 
דומיא דיום, מה דיום בלילה לא, אף דלילה ביום נמי לא! אמר רבה, לא קשיא: הא רבי )שסובר שבדיעבד אם קצר ביום כשר(, והא  הלילה; קתני לילה 

י ישמעאל,  ר' אלעזר בר' שמעון; דתניא וכו'... אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ר' אלעזר בר' שמעון )שסובר שקצירה ביום פסולה(... סבר לה כרב
צירת העומר מצוה; דתנן, רבי ישמעאל אומר )על הפסוק 'בחריש ובקציר תשבות'(: מה חריש רשות אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהיא  דאמר: ק

פסול. =<  -מצוה; ואי סלקא דעתך נקצר שלא כמצותו כשר, אמאי דחי שבת? נקצריה מערב שבת! אלא מדדחי שבת, שמע מינה: נקצר שלא כמצותו 
חה את השבת רק מפני שקצירה שלא בזמנה פסולה, אך אם קצירה שלא בזמנה הייתה כשרה בדיעבד, קציר העומר לא היה דוחה את  קציר העומר דו

לה  השבת. וע"פ זה כתב הש"ך גם לענין מילה, שאם מל תוך ח' היה כשר בדיעבד מילה לא הייתה דוחה את השבת, ומכיוון שדוחה את השבת מוכח שמי
 תוך ח' פסולה. 

ה"ט רסד,א כתב בדעת הש"ך שאם מל תוך ח', בזה לא ניתנה שבת לידחות, אך אם מל בלילה מטיף אפילו בשבת, ע"כ. וצ"ע מנין לו החילוק הזה בב 64
 הרי בש"ך משמע שבכל אופן רק מילה ממש הותרה בשבת, ולא הטפה. 

נלע"ד מוכח מהגמרא ומהרשב"א )שהובאו לעיל( שהמל תוך ח'  ותמה על על הפוסקים שהבינו שהטפה תלויה בשאלה אם קיים את המצווה או לא. וכ 65
לא קיים מצווה, ואעפ"כ כתב הר"ש שלא צריך הטפה )וב"י, דר"מ וט"ז הבינו שכך סובר גם הרשב"א בעצמו(, הרי שהטפה לא תלויה אם קיים את  

 המצווה או לא. וצ"ע על הב"י שלכאורה סותר את עצמו בהבנתו בדברי הרשב"א.
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 רסד,אמילה תוך ח' משום הסכנה.  (3)
 

קטן שהצריכוהו רופאים בקיאים למולו תוך ח' מפני הסכנה... תשובה: כל מחמת הסכנה מותר שאין לך   –  רשב"א

 .הובא בב"י וכ"פ רמ"אדבר עומד בפני פקוח נפש. 

 

 מילה בה"ש. פת"ש ג  (4)
 

שהוא  עדיף למול בין השמשותהיכא שנאנסו או נתעצלו ביום השמיני עד בין השמשות ולא מלו,  –שאילת יעב"ץ 

 כבר הוכחתי לעיל דבדיעבד כשרה בלילה שלא בזמנהש ,ספק שמיני ספק תשיעי, מלמולו שלא בזמנו בודאי יום

ועוד כי ממתינין   ,כיון דמספקא עבדינן דילמא עדיין אפשר לקיומי מצוה בשעתה  ,והא נמי כדיעבד דמיא  ,)כדעת הב"י(

למה נפסיד בחנם אפשרות קיום המצוה כתקנה.   ,דיעבדלה עד למחר מה הוי, הא שלא בזמנה הוי, ולא כשר אלא ב

מיהא מודינא   ,66וגם משום דזריזין מקדימין  ,ולזה דעתי נוטה דחביבה מצוה בשעתא כדאמרינן גבי אמורים ופדרים

  67.דכה"ג ודאי יום עדיף ,בבה"ש דשלא בזמנה, דאין מלין
 

 תינוק שמת קודם שמונה. סימן רסג סעיף ה. ו

 

להסיר חרפתו ממנו שלא יקבר נהגו למול בן שמת קודם שיגיע להיות בן ח' בצור ובקנה בבית הקברות  –כלבו 

מה שנהגו להסיר ערלת הנפלים בצרור  – וכתב הג"מ. כ"כ אבודרהם וטור בשם גאון. בערלתו כי חרפה היא לו

הקטנים שמתו ולא מלו דאמרינן בבראשית רבה שהקב"ה מעביר הערלה מן  משום תקנת הפושעיםובאבן הוא 

 .וכ"כ הגה' מרדכי 68ונותנה על פושעי ישראל.

 

דכד מרחמין ליה מן שמיא   ולא מברכין על המילה ומסקין ליה שמארגילין דמהלין ליה על קבריה    –  רב נחשון גאון

  .שו"ע וכ"פ, וכ"כ רא"ש, רי"ו בשם רבינו הגרשוניוהוי תחיית המתים הויא ידיעה לתינוק ומבחין ליה לאבוה. 

 

 ה"ה הגיע לבן שמונה אלא שלא נמול בחייו מחמת איזה סיבה. – ש"ך

 

 )ביצה ו,א( אע"ג דלגבי מת כחול שויוה רבנן  אפילו ביום טוב שני של גליות )למול נפל(אסור לעשות כן  –הגהות מרדכי 

אבל נפל אין מצוה לקוברו ואסור לטלטלו ומה שנהגו להסיר ערלת הנפלים בחול אין זה חובה,  ,דדוקא בן קיימא

 .וכ"פ הג"מ ורמ"א אלא מפני המדרש.

 

 שכחו למולו וקברהו. פת"ש יא* 

 

נראה  – פת"שאם קברו את התינוק תוך שמונה בלתי נימול בצור מותר לחטט ולמולו בצור.  – כנסת יחזקאל

 שדעתו דאף אחר זמן אחר מותו פותחין. 

 
זה דוקא לדעת ב"י רש"ל ופרישה, שיצא ידי חובה במילה בלילה, אבל לדעת רבים מהאחרונים לעיל, רמ"א, ש"ך, ט"ז, ושאגת אריה, לא יצא  לכאורה    66

אה  כלל, ולשיטתם לכאורה עדיף למול בתשיעי מאשר בבה"ש, שאז ודאי יצא. אמנם בשעת הדחק, שבדחיית הברית יש הפסד גדול ועגמת נפש גדולה, נר
 ום לסמוך על המקילים, ועיין לקמן. שיש מק

משום שיש ספק ספיקא שהוא יום, שמא הלכה כרבינו תם וסיעתו, שאחר השקיעה במשך   – ח"ז יו"ד כד, אך לא מטעמיה, שכתב להתיר וכ"פ יבי"א  67
מתחיל בין השמשות, שמא בין השמשות   שלשה מיל ורביע יום גמור הוא, וכן פסק מרן בש"ע א"ח )סי' רסא(, ואת"ל כהגאונים שתיכף ומיד לאחר שקיעה 

הרף עין  יום הוא, ויש ג"כ ספק נוסף, דשמא הלכה כר' יוסי שכל זמן בין השמשות של ר' יהודה יום גמור הוא, ובין השמשות מתחיל לאחר מכן, והוא כ
אחר שקיעה, מתחיל זמן בין השמשות. ע"ש. ואין  זה נכנס וזה יוצא, וכמבואר בשבת, והתם פסקינן מספק להחמיר לענין שבת כרבי יהודה שתיכף ומיד ל

פסק  לומר שספקות אלו הוי משם אחד, כיון שהספק הראשון דשמא יום גמור הוא, הוי מתיר יותר מן הספק השני )שרוב הראשונים סוברים כר"ת, וכך 
"ד סי' צב( שכתב לתמוה על דברינו, וכתב שזהו  בשו"ת תבואות שמש )חיו הגר"ש משאש שו"ע(. ושפיר חשיב ס"ס משני שמות. אולם ראיתי לידידנו 

 ס"ס משם אחד, ולכן העלה שיש לפסוק להלכה ולמעשה שלא למולו, אלא לדחות המילה למחר, ולא להכנס בספק של מילה בלילה, שאינה מצוה כלל. 
ם מהול מישראל לירד לתוכה ואותן שחטאו  א"ר לוי לעתיד לבא אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח אד  –בראשית רבה פרשת וירא פרשה מח  68

 יותר מדאי מה עושה להם מעביר את הערלה מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה עליהם ומורידן לגיהנם. 
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 אם הוא איזה ימים אחר מותו אין לפתוח הקבר שלא לראות בנוולו.  – נו"ב

 

ושכחו למול את  על יד ימינהוקברו את הנפל עמה אם אירע שלא קברו הנפל עד שמתה היולדת,  – מאיר נתיבים

 הנפל אין פותחין את הקבר אבל קורין לו שם.

 

 הכשרים למול, במה מלים וכיצד מלים. סימן רסד .  5

 

 . סעיף אהכשרים למולא. 

 

 ( מקור הדין1)
 

: מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה? תלמוד לומר 'ואתה את רבי יהודה הנשיא אומרתניא:  – כז,אע"ז 

: מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה? )נחלקו בגירסת הברייתא. ריטב"א(   איתמר...  אחריך לדורותם'  אתה וזרעךבריתי תשמר  

המל ימול מי שהוא מהול ימול קרי ביה ) : המול ימולורבי יוחנן; 'ואתה את בריתי תשמור': דרו בר פפא משמיה דרב אמר

, מאן דאמר המול ימול איכא, ומ"ד מהול איכא בינייהו )אומה מהולה( ערבי מהול וגבנוני. מאי בינייהו? רש"י( אחרים.

מותר בערלי ישראל   -ליכא. ולמאן דאמר המול ימול איכא? והתנן: קונם שאני נהנה מן הערלים    -את בריתי תשמור  

אלא איכא בינייהו: ישראל שמתו  אף על גב דמהילי כמאן דלא מהילי דמו!בים; אלמא, ואסור במולי עובדי כוכ

ליכא. ולמ"ד המול   -איכא, למאן דאמר המול ימול    -, למ"ד ואתה את בריתי תשמור  אחיו מחמת מילה ולא מלוהו

אלמא, אע"ג דלא ם; אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכבי -ימול ליכא? והתנן: קונם שאני נהנה ממולים 

ליכא, דאשה לאו בת מילה  -, למ"ד ואתה את בריתי תשמור אלא איכא בינייהו: אשה מהילי כמאן דמהילי דמו!

ותקח 'איכא, דאשה כמאן דמהילא דמיא. ומי איכא למאן דאמר אשה לא? והכתיב:  -היא, ולמ"ד המול ימול 

ואיבעית אימא:  69ת, דאמרה לאיניש אחרינא ועבד.ר  כ  יה ות  ח. והכתיב: ותכרות! קרי בק  ת  ! קרי ביה ו  'צפורה צר

 אתיא איהי ואתחלה, ואתא משה ואגמרה.

 

' אתה וזרעךלמדו זאת מהפסוק 'ואתה את בריתי תשמור,   לדעת רב, ונחלקו בטעם:  שמילת גוי פסולה  מוסכם=<  

 למדו זאת מהפסוק 'המול ימול', שרק הנימול יכול למול. ולדעת רבי יוחנן

מילתו  , אע"פ שהוא לא מהול,שמתו אחיו מחמת מילה ישראל כןו, 70פסולה ושאף אם הגוי מהול מילת ומוסכם

מילתה  שלדעת רב, לגבי אשה ונחלקו. וכ"פ שו"ע מפני שלעולם גוי נחשב אינו מהול, וישראל נחשב מהול. ,כשרה

 , מפני שהיא כאדם מהול.מילתה כשרה ולדעת רבי יוחנן, מפני שאינה בת מילה, פסולה

 

 ( אשה, עבד וקטן 2)
 

דהלכה   ,דידע למימהל ואיכא איתתא דידעה למימהל מהלא שפיר  היכא דליכא גברא יהודאההלכך    –  רי"ף  ורא"ש

 . ו"ערמב"ם, טור ושבה"ג, וכ"פ . כר' יוחנן דקי"ל רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן

 
 אין הכוונה שכך צריך לקרוא את הפסוק אלא שכך יש לפרש את המילים בפסוק, שעשתה ע"י שליח. ריטב"א.  69
ת גוי שלא לשם גרות, מובאת מחלוקת האם בני קטורה חייבים במילה, ולדעת הרמב"ם חייבים, וכיוון שהתערבו עם בני  בסוף הלכות מילה, לגבי מיל  70

לדעת הרמב"ם דבני קטורה אף   –  נחלקו בדעת הרמב"ם האם בני ישמעאל כשרים למול. פת"ש ה: שער המלךישמעאל אף בני ישמעאל חייבים למול, ו
למ"ד   –  כתב  אך בשאגת אריהם הם למול דהא המול ימול כתיב מאן דמל ימול והא מל, וגם הוא בכלל בריתי תשמור. בזמן הזה חייבים במילה, כשרי

שהרי לא ניתנה   אע"ג דבני קטורה חייבין במילה היינו למול דוקא אבל לא לפרועדהא אמרת אף על גב דמהילי כמאן דלא מהילי...  המול ימול ליכא
משום   הילכך אינן בכלל ואתה את בריתי תשמורפריעה לאברהם אבינו כדאמר בפרק הערל )דף עב( ופריעת מילה בהל"מ נאמרה כמ"ש התוספות שם 

 דכשניתנה תורה ונתחדשה הלכה דמל ולא פרע כאלו לא מל אינו קרוי אצל ישראל שמירת ברית אא"כ מצווה נמי על הפריעה.
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דברייתא   ,דאף על גב דרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן בהא הלכה כרב  יש לפסוק כרב ואין אשה כשרה למול  –תוס'  

 . והגהות מרדכי 71וכ"פ סמ"ק. דרבי יהודה הנשיא קיימא כוותיה

 

 72.יש אומרים דאשה לא תמול וכן נוהגין להדר אחר איש – רמ"א

 

 * עבד וקטן

 

 .הכל כשרים אפילו עבד, אשה וקטן – טור ושו"ערמב"ם, 

 

, וקטן עדיף מעבד ואשה שהרי עתיד לבוא לכלל (הסוברים שאשה כשרה   )לכן כשר רק לדעת רו"ה ידוע שעבד דינו כאישה    –  ב"י

 . )ולפי זה כשר לדעת כולם(מצוה 

 

 ישראל ערל  (3)
 

 * מתו אחיו מחמת מילה

 

אסור בערלי   -והתנן: קונם שאני נהנה ממולים  ...  איכא בינייהו: ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ולא מלוהו  –שם  

 מהילי כמאן דמהילי דמו! ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים; אלמא, אע"ג דלא

 

 הכל כשרים... וערל ישראל שמתו אחיו מחמת מילה. – שו"ע וכ"כ טור

 

פירוש והוא קטן שא"א לו להיות נימול. אבל אם אפשר לו להיות נימול עכשיו אע"פ שבקטנותו   –'וערל ישראל'    ט"ז

 . )כדין מומר לקמן( לא היה אפשר ודאי אין לו למול אחרים

 בחנם דחק, די"ל דמיירי בשגם עכשיו שהוא גדול מתיירא שמא ימות כאחיו. –  נקה"כ

 

 לערלות מומרישראל * 

 

, וגם לא בכלל )שאינו בכלל בריתי תשמור  אבל אם מתכוין להפר ברית לא  )כשר(  דוקא שמתו אחיו מחמת מילה  –  רבינו מנוח

 וכ"כ וכן סתם בשו"ע, ,הובאו בב"י .העיטורוכ"כ  .(כנפק"מ בין רב ורבי יוחנןהגמרא הייתה צריכה להביא אותו המול ימול שאם כן 

   .)וכש"כ מומר לכל התורה. רמ"א( ש"ך וט"ז רמ"א

תימה אמאי לא אמר איכא בינייהו מומר לערלות דלמ"ד ואתה את בריתי ליכא שאינו   –  'איכא בינייהו אשה'תוס'  

דאמרי לעיל אע"ג דלא מהילי   ולמ"ד המול ימול איכאבכלל לשמור ה"נ נימא שאינו בר מילה כיון שאינו חפץ לימול  

הו בר שמירת ברית אלא שאינו חפץ אבל מי דמומר לערלות מיהו בר שמירת ברית הואואור"י  ,כמאן דמהילי דמו

 .וכ"כ אבן העוזר, )הובא ברע"א והוזכר בפת"ש ח(בספר מים חיים  בעל הפרי חדש "פוכ. הוא אם יחפוץ

 

 

 

 

 
 הביא את דעת התוס' ורק כתב שהכלבו כתב בשם הסמ"ק שאשה לא תמול. וכתב עליו הב"י 'ואפשר דלכתחלה קאמר'. הב"י לא  71
, דהא גם להמחבר ישראל גדול קודם לכולם, ומשום הכי נוהגין להדר אחר איש, ואם דעתו לומר דאפילו היכא דליכא  לא ידענא מאי קאמר – ש"ך 72

ונוהגין להדר אחר גדול משום דאשה אינה כשרה למול. אם כן לא שייך בזה לומר וכן נוהגים דדבר שאינו מצוי אין   ישראל גדול אין נותנין לאשה למול
 בו מנהג. 
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 ישראל גדול קודם לכולם( 4)
 

 . וכ"פ טור ושו"ע . במקום שאין שם אישואשה וקטן מלין  הכל כשרין למול ואפילו ערל ועבד – רמב"ם

 

אפילו אם התחילו אלו למול בעוד שלא היה שם גדול, וכשהתחילו למול בא גדול שיודע למול, מחויבים   –  בית יעקב

 .הובא בפת"ש גלהפסיק באמצע. 

 

 תוך שמונה מפני הסכנה   פסולע"י  מילה (5)
 

פיקוח נפש, קטן שהצריכוהו רופאים בקיאים למולו תוך ח' מפני הסכנה מותר שאין לך דבר עומד בפני  – רשב"א

, ואם לא גמרו את ומיהו כל שמלו אותו קודם ח' אין זו מילה אלא חתיכת בשר בעלמא ואין הפרש בין גוי לישראל

הובא בב"י וכ"פ . המילה כגון שנשארו עדיין ציצין המעכבין או שלא פרעו יחזרו לאחר שיתרפא ע"י מוהל ישראל

 .רמ"א

 

 מלש פסול (6)
 

 73אין צריך לחזור ולמול פעם שניה.אם מל גוי...  – רמב"ם

 אם מל הגוי כבר אין צריך לחזור ולמול ולחתוך מעט כי אם להטיף ממנו דם ברית. – סמ"ג

 

אפשר לפרש דברי  – אך כתב הב"י, שהרמב"ם והסמ"ג נחלקו ולרמב"ם אפילו הטפת דם לא צריךמשמע  מהטור

אבל אין הכי נמי   ,ו לומר שאין צריך לחזור ולחתוך מעטהרמב"ם דמה שכתב אין צריך לחזור ולמול פעם שניה היינ

אפשר לומר  –על הרמב"ם  וכ"כ רבינו מנוח 74שצריך להטיף ממנו דם ברית דלא עדיף מקטן שנולד כשהוא מהול.

 שצריך להטיף דם ברית ע"י בן ברית.

 

אך   75, כפי שכתב בב"י.צריך להטיף  –  ש"ךלדעת ה  :נחלקו בדעתו  .אם מל אין צריך לחזור ולמול פעם שניה  –  שו"ע

משמע מדברי הרשב"א לעיל, שאם לא נשארו ציצין אין צורך לישראל לעשות שום דבר אח"כ ביום  – כתב ט"זה

והיינו שאפילו להטיף כו"ם לישראל... השמיני, וכ"כ הב"י בסימן רסב, והיינו כדעה שפסק בעל השו"ע באם מל הע

 76.אין צריך

 77, וכן עיקר.דחייבים לחזור ולהטיף ממנו דם בריתויש אומרים  – רמ"א

ה"ל מעוות שא"י לתקון וא"צ לחזור ולהטיף היכא שנימול בתוך זמנו או בלילה אי נמי ע"י פסולין  – שאגת אריה

 .הובא בפת"ש ו. ממנו דם ברית

 

לעיל  )כדמוכח מהגמרא  הפסולים למול, אם לא גמרו החיתוך רק התחילו לחתוך וגמר הכשר, שפיר דמי – * בית יעקב

 .הובא בפת"ש ג. לגבי ציפורה(

 

 

 

 
 משום דלא מצינו בתורה מילה לשמה. ולכאורה דבריו סותרים את מה שאמר לקמן שאפשר שלדעת הרמב"ם צריך הטפה. וצ"ע.  –  רבינו מנוח  73
 ולד מהול צריך הטפה משום ערלה כבושה.לכאורה לא דומה, שהרי נ 74
 ולפי שיטתו של הב"י לגבי מל תוך ח' או בלילה שאם יצא בדיעבד לא צריך הטפה, יוצא שכאן לא יצא ולכן צריך הטפה. 75
 שבדיעבד יצא, כך צ"ל לפי שיטת הב"י לעיל לגבי מל תוך ח' ובלילה. 76
 להטיף, מפני שלא יצא.  מפני שלא יצא. וכשיטתו לעיל לגבי המל בלילה שצריך 77
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 ב. במה מלים. סעיף ב

 

: של קנה()צלע  אמר רב חסדא א"ר יצחק, ואמרי לה במתניתא תנא, ה' דברים נאמרו בקרומית של קנה – חולין טז,ב

 .שוחטין בה, ואין מלין בהאין 

קיסמין ניתזין ומפרשים הימנה ואיכא סכנתא במילה שלא תנקוב הגיד ומשוי ליה כרות  ,שכשדוחקין – רש"י

 .שפכה

 

בכל מלין ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר שכורת, ולא ימול בקרומית של קנה מפני הסכנה, ומצוה מן  – רמב"ם

 .ושו"עוכ"כ טור  במספרים, ונהגו כל ישראל בסכין. המובחר למול בברזל בין בסכין בין

 

 ,דג. כיצד מלים. סעיפים ג

 

 ( עיקר הדין1)
 

את העור המכסה את ראש הגיד.  מגלים ) ופורעין )חותך את הערלה. רש"י( ; מוהליןבשבת . עושין כל צרכי מילהמשנה – שבת קלג

סכנה הוא,  -מוצצין וכו'. אמר רב פפא: האי אומנא דלא מייץ . גמרא ומוצצין, ונותנין עליה איספלנית וכמון. רש"י(

 ועברינן ליה.

 כאילו לא מל.  -מל ולא פרע את המילה  – שבת קלז,ב

 

ם כיצד מוהלין חותכין את כל העור המחפה את העטרה עד שתתגלה כל העטרה, ואח"כ פורעין את הקרו  –  רמב"ם

, ואח"כ מוצץ 78בצפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה )שאף הוא מכסה את העטרה( הרך שלמטה מן העור

, ואחר 79את המילה עד שיצא הדם ממקומות רחוקים כדי שלא יבא לידי סכנה, וכל מי שאינו מוצץ מעבירין אותו

 . ג,ד וכ"כ שו"ע רע כאילו לא מל... מל ולא פשמוצץ נותן עליה אספלנית או רטייה וכיוצא בהן.

 

 . רמ"א ג* הדרכה בנתינת התחבושת

 

אמר אביי, אמרה לי אם: האי חלוק  .גמרא קלד,א .)בשבת(לכתחלה  80אין עושין לה חלוק .משנה –שבת קלג,א 

 81כרות שפכה., דילמא מידביק גרדא מיניה ואתי לידי )כלפי מעלה( לסיטרא לעילאי )יהפוך את שפתו( לפניה -דינוקא 

אמר אביי: האי ינוקא דלית ליה  82.)דמילה( כיסתתא לפלגא )לתינוקות הבאין לידה לתקן מילתן( דאביי עבדא )אומנתו( אימיה

 84, וליכרכיה לשיפתא לתתאי, ועייף ליה לעילאי.83)אימרא( דאית ליה שיפתא )חתיכה מבגד ישן(לייתי בליתא  -חלוק 

 

 
יש מוהלים שאין חותכים רק מעט מעור הערלה ומתקנין זה ע"י פריעה, וצ"ע מניין להם זה, דמשמע בשו"ע דלא מהני זה, רק שצריך   – חמודי דניאל 78

 . הובא בפת"ש יגלחתוך כל העור. 
וג, דיותר טוב ממציצה  מותר למצוץ בספ – המציצה דוקא בפה ולא ע"י דבר אחר שהמציאו הרופאים החדשים. יד אליעזר  –  בנין ציון בה"ל שלא,א:  79

לדעת רופאים כיום יש חשש זיהום שעלול לעבור מהתינוק למוהל, ומהמוהל לתינוק. אמנם החשש למחלה  – וכתב פנה"לבפה ואפילו בשבת יש להתיר. 
אצל מוהל שמל רק בני קהילה    מסוכנת הוא של חלקיקי אחוז, אולם עדיין כיוון שיש סיכון, המל תינוקות מכל חלקי הציבור, עדיף שימצוץ דרך שפופרת.

פופרת  דתית, הסיכון פוחת מאוד, מפני שרוב המחלות עוברות דרך פריצות, ואע"פ כן הסיכון עדיין קיים, והרוצים להחמיר בספק מחלה ולמצוץ דרך ש
 רשאים.  –
 ות את הגיד. רש"י. כעין כיס דחוק היו עושין ומלבישים את ראש הגיד עד העטרה וקושרים שם כדי שלא יחזור העור לכס 80
שלא תהא סמוכה לבשרו, מפני שראש מקום חתך הבגד שם הוא, ויוצאין ממנו גרדין )חוטי ארג(, ודלמא מדביקא גרדתא מיניה במכה, וכשבא    – רש"י    81

 להפשיט החלוק מעל המילה ישמוט ויקרע את ראש הגיד, ומשוי ליה כרות שפכה.
 , ותופרתו מתוכו בתוך החלוק ומגיע למטה עד חצי החלוק, כדי לחוץ בין האימרא ובין המילה. רש"י. כיס היתה עושה של בגד לפנים בתוך החלוק 82
 לפי שהאימרא מהדקה יפה בבשר שלא ישמט החלוק מן הגיד. רש"י.  83
 אותו ראש העליון החלוק יקפל ויקפול כלפי חוץ מפני הגרדין שלא ידבקו במכה. רש"י.  84
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ויהיה נזהר אם יש לאספלנית שפה שיהפכנו לחוץ ולא לפנים  – וכן הובא בב"י, וכ"כ רמ"א בדר"מ()הובא וכ"כ רי"ו 

 85שלא לדבק במכה ויבא לידי סכנה.

 

 ה . סעיף המעכבים ושאין מעכבים ןציצי (2)
 

 * עיקר הדין

 

המעכבין את המילה: בשר החופה את רוב העטרה,   )רצועות של בשר שנשארו מהערלה. רש"י(. אלו הן ציצין  משנה  –  שבת קלז

: בשר החופה את רוב גובהה של אמר רבאמר רבי אבינא אמר רבי ירמיה בר אבא . גמראואינו אוכל בתרומה. 

 עטרה. 

 

, שממנה הגיד משפע ויורד לצד הקרקע, שורה גבוה המקפת בגיד סביב -ומה היא עטרה  –קלג,ב 'ציצין'  רש"י

, רוב היקפהלא תימא רוב העטרה דקתני מתניתין  –'רוב גובהה' כאן  וע"פ זה פירש רש"י. הגוףומשפע ויורד לצד 

 .אפילו רוב גובהה במקום אחדאלא 

אם הבשר אשר בראש הגיד כולו או אם הוא לבד החוט  נסתפק להם מה נקרא עטרהבהיות ספרד על תלה  – ב"י

והכריע דעטרה דלגבי מילה שכתב על זה  מחכם אחד וראיתי קונטרסהגבוה הסובב אשר בין אותו הבשר והגיד. 

ועיקר מצותה לגלות כל העטרה עם החוט הסובב שהוא עיקרה אית בה תרי היא הבשר אשר בראש הגיד כולו... 

הקיפה אע"ג דליכא רוב גובהה ודאי מעכב מלשון המשנה, ורוב גבהה במקום אחד נמי אע"ג  ... דרובגווני עיכובא

הילכך לענין הלכה למעשה נראה שבין שהציצין חופין רוב גובה ראש הגיד אפילו . דלא הוי רוב הקיפה מדרבינא

טרה אע"פ שלא יכסה או שהבשר או ציצין ממנו חופה רוב הקיפו של החוט שהוא עיקר הע )כדרבינא( במקום אחד

   .וט"ז וכ"פ ב"חובש"ך  והובא בדר"מ הארוך .המשנה( וזו כוונת ) הרי הוא ערל כמו שהיה רוב גובה ראש הגיד

 

אם נשאר מהעור עור החופה את רוב גובהה יש ציצין המעכבין המילה ויש שאינם מעכבים אותם כיצד    –  טור ושו"ע

זהו המעכב את המילה וכאלו לא נימול ואם לא נשאר ממנו אלא מעט ואינו חופה רוב   של עטרה אפילו במקום אחד

משמע שלא פסקו לכן  ולא כתבו שאם העור חופה את רוב היקפה מעכב, ו .ע"כ  ,גובהה של עטרה אינו מעכב המילה

גובהה רוב העטרה היא החוט הסובב בלבד ולכן מספיק לכתוב ששאלא כפרוש רש"י כחכם הספרדי שהביא הב"י, 

 וצ"ע. .וכש"כ רוב הקיפהמעכב במקום אחד הוא ה

 

 כאשר חוזר על ציצין המעכבין.לקמן בסימן רסה, יתבאר מה מברך  *

 

 האם הולכים לפי שעת הקישוי? *

 

שנימולו  )לקמן(ויראה ודאי שבדיקת הקישוי לא נאמרה אלא לגבי המסורבל והמדולדל  – )הובא בב"י( חכם ספרדי

)הובא  וכ"פ ב"ח וחת"ס. אבל לכל השאר צריך שתראה העטרה מגולה אפילו שלא בשעת קישויתחלה כהלכתן, 

 . בפת"ש טז(

את המילה... ר' טבי בשם ר' , דגרסינן בירושלמי אמתניתין דאלו הן ציצין המעכבין חכם זה צ"ע יולי דבר – ש"ך

. אלמא דבלא נמול כהלכתו נמי אמר שמואל בודקים )הירושלמי( שמואל אומר בודקין אותו בשעה שמתקשה, ע"כ

 .אותו בשעה שמתקשה, וצ"ע

 

 
ולאחר המילה לא היה שם מפה ללפף רגלי התינוק וצוה ליטול מפה של ספר תורה ואמר אף יריעות של ספר תורה  כשהיה סנדק לתינוק –  מהרי"ל 85

 . הובא בדר"מ רסה,יא עצמה היה שרי ליטול דהוי סכנת נפשות.  
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 . כאן וסימן רסו,ב בחול ובשבת לחזור על ציצין שאין מעכבים צריך* האם 

 

חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין  -עוסק במילה תנו רבנן: המל, כל זמן שהוא  – שבת קלג

אינו  -חוזר, על ציצין שאין מעכבין את המילה  -שאין מעכבין את המילה. פירש, על ציצין המעכבין את המילה 

ן ברוקה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ב -מאן תנא פירש אינו חוזר?  חוזר.

הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן  אתמפשיט  -היא. דתניא: ארבעה עשר שחל להיות בשבת 

וחכמים אומרים: מפשיטין את כולו. ממאי? עד כאן לא קאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה  86ברוקה.

 -הכי נמי, דתניא: זה אלי, ואנוהו  -ינן זה אלי ואנוהו , אבל הכא דבע87'זה אלי ואנוהו'משום דלא בעינן  -התם 

 וכו'...  התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה

 

, וכ"מ מהשו"ע וכ"פ רמ"א. בחול חוזר אף על שאינן מעכבים משום הידור מצווה=< אבל  בשבת. –'המל'  רש"י

 .שהביא דין זה רק לגבי שבת

 דבין בחול בין בשבת מיתניאנראה שהוא ז"ל סובר  – ב"יוחזר וכתבה לענין שבת.  ,כתב לברייתא זו סתםרמב"ם 

 88.ולגבי שבת פירושו אינו רשאי לחזור ,לגבי חול פירושו אינו צריך לחזורולפי זה צ"ל דאינו חוזר דקתני 

נמי כיחידאה וכולהו סבירא  )מובא בהמשך הגמרא( הא ר' יוחנן מוקי כיחידאי ורב אשי – רסו,ב()הובא בסימן  העיטור

ומשום זה אלי ואנוהו ומשום ( )חוזרואפי' פירש ואפי' על ציצין שאין מעכבין  דברייתא דאמר פירש לאו הלכה היא  

 89.אלא דרבוותא פסקו כברייתא ,שבת לדחות שניתנה

 

ולכן כתב שאע"פ שכתב הרמ"א שבחול חוזר על שאינן  דהעיקר כדעת הרמב"םהאריך להוכיח  בשאגת אריה

אע"פ שאין בו סכנת נפשות אלא חשש חולי בעלמא ראוי לסמוך על זה שלא לחזור על  בתינוק חלש קצתמעכבין, 

 90.הובא בפת"ש טוציצין שאינם מעכבין את המילה אפילו בחול לאחר שפירש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה,  תנן במסכת תמיד )פרק רביעי משנה ב'( גבי הפשיטו; שהיה מתחיל מן הרגלים והיה  – רש"י 'מפשיט הפסח עד החזה'  86

ילק ידיו  הגיע לחזה )פרש מההפשט( חתך את הראש ונתנו למי שזכה בו, ואחר כך הכרעיים, ומירק )ואז חזר( והפשיט כו', שמעינן מיניה משהגיע לחזה ס
מפשיט, משום דכיון דפירש, הויא חזרה מן ההפשט, והתחיל להתעסק בניתוח קצת... והוה ליה פירש מן ההפשט, וקאמר רבי ישמעאל: שוב אינו גומר ו

 מילתא דאתחלתא לנפשה ושלא לצורך גבוה, דומיא דציצין דלא מעכבין. 
 דאחר נטילת האימורין אין הידור מצוה ביפוי בשר )מפני שאינו מקריבו(.  87
גרס את הגירסה בסוגריים   ב"י: ונחלקו בדעתופירש ממנה... אין צריך לחזור על שאינן מעכבין. ]וי"ג פי' מיירי בשבת אבל בחול חוזר על הכל[.  –  טור 88

לחזור על שאינן מעכבין )היה צריך  ואין צריךא"כ למה כתב רבינו תחלה  –, וכתב ובב"ח תמה על גירסה זו בטור  .כן פירש רש"י, ע"כ – שכתב על הטור 
כלל,  לכתוב אסור(, ותו דכל מ"ש רבינו בסימן זה בחול קאמר וא"כ לאיזה צורך כתבו כאן לענין שבת. ובספרים מדוייקים לא כתוב בהם האי פירוש 

 .וכ"כ דרישה. ונמשך רבינו אחר דברי הרמב"םואיזה תלמיד כתבו,  
 כתבו את הברייתא בסתם.  רי"ף ורא"ש 89
ומסתברא דכל זמן שהוא מתעסק בצרכי מילה כגון חתיכתה ופריעתה ומציצתה לא מקרי פירש דכולהו צורך מילה נינהו אבל אם סילק    –  חדושי הר"ן  90

הרי סיים   עידיו אחר מיכן היינו פירש אע"פ שעדיין יש לו ליתן אספלנית וכמון וחלוק דהני צרכי רפואה נינהו. ואפי' במציצה עצמה יש לעיין דכל שפר
ולפי זה הוא פשוט דאפילו אם הפורע הוא אחר כל זמן שהוא עוסק   – מ"בצרכי מילה ודילמא המציצה מיקריא רפואה ולא צורך מילה היא וצ"ע. 

 במצותה מותר לו לראשון לחזור ולגמור את הציצין שאינם מעכבין, דלא משגיחינן במה שהוא סלק ידו, כיון דעדין לא נגמרה מצות מילה.
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 . סעיף ונימול וחזרה ונתכסתה מילתוד. 

 

 ( עיקר הדין1)
 

אינו צריך למול,  - ונראה מהול: קטן המסורבל בבשר, רואין אותו, כל זמן שמתקשה אמר שמואל – ,בשבת קלז

 צריך למול. -ואם לאו 

 

 לא נראה מהול בעת הקישוי *

 

הבשר המדולדל מכאן ומכאן עד שתראה העטרה חוזרין וקוצצין את לא נראה מהול ואם בעת שיתקשה  – רמב"ם

אבל מן התורה אף על פי שהוא נראה כערל הואיל ומל אינו צריך למול  ,ודבר זה מדברי סופרים, גלויה בעת קישוי

 .וכ"כ טור ושו"ע  91פעם שנייה.

 

 היכא שאינו צריך תיקון אלא מדרבנן אין לברך. – )הובא בפת"ש רסה,ה( חת"ס

 

 * נראה ואינו נראה

 

אינו צריך למול, ואם לאו  - ונראה מהול: קטן המסורבל בבשר, רואין אותו, כל זמן שמתקשה אמר שמואל –שם 

: קטן המסורבל בבשר רואין אותו, כל זמן שמתקשה רבן שמעון בן גמליאל אומרצריך למול. במתניתא תנא,  -

)ושמואל   אינו צריך למולו. מאי בינייהו? איכא בינייהו: נראה ואינו נראה -צריך למולו, ואם לאו  - ואינו נראה מהול

 . תנא ופליג(

 

 -נו נראה הוא דאין צריך למולו, הא נראה ואי -לשמואל, נראה מהול  – 'איכא בינייהו נראה ואינו נראה' רש"י

 אינו צריך. -הוא דצריך, הא נראה ואינו נראה  -צריך, למתניתא, אינו נראה 

 

 לא הכריעו בזה. רי"ף ורא"ש

, מהרמב"ם והטור  וכ"ממסתברא דשמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן ולאו לאפלוגי אברייתא אתא.    –העיטור  

 .)ב"י( שהחמירו בנראה ואינו נראה, כשמואל

 פסק כרשב"ג. רי"ו

 

 * נראה מהול בעת הקישוי

 

 , מפני מראית העין.מתקנו - 92אם היה בעל בשר. משנה –שבת קלז,א 

 

=< דייקו הפוסקים שהמשנה מדברת בנראה מהול בשעת קשוי, שאם הייתה הכוונה לאינו נראה מהול בשעת 

וכ"מ  כ"כ תה"דהמשנה 'מתקנו'.  קישוי, וכדברי שמואל לעיל, מדוע שמואל אמר 'צריך למול' ולא אמר כלשון

 . ועוד מרמב"ם

 

 נחלקו כיצד מתקנו:

 
 א"ר הונא: דבר תורה משוך אוכל בתרומה, ומדבריהם גזרו עליו, מפני שנראה כערל. מיתיבי: משוך צריך שימול! מדרבנן.   –יבמות עב,א   91
 שהיה שמן, ונראה בשר שלמעלה מערלתו לאחר שניטלה ערלה כולה, כאילו אותו בשר חוזר וחופה את הגיד. רש"י.  92
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רואין אותו בעת שיתקשה   ,קטן שבשרו רך ומדולדל ביותר או שהיה בעל בשר עד שיראה כאילו אינו מהול  –  רמב"ם

 וביאר תה"ד .כלום, וצריך לתקן את הבשר מכאן ומכאן מפני מראית העין )לחתוך( אינו צריךאם נראה שהוא מהול 

צריך לתקן מפני מראית העין בדרך זה שיש לטרוח עם הקטן לדחוק העור לאחוריה ולקשור אותן שם סביב הגיד   –

אבל אם א"א בדרך זה אין לחתוך ולקצץ כלום מן  ,שלמעלה מן העטרה אם אפשר שתעמוד שם ולא תחזור למטה

 אמאי נקט במתני' צריך לתקן מפני מראית העין, ושמואל נקט צריך למול... העור הואיל ונראה מהול כשמתקשה

 .)בנראה מהול( ונראה דמהכא דייק הרמב"ם דחלקינהו לתרי גווני ?)ואין צריך למול(

שנית, אפילו הכי  )לחתוך הכל(אין צריך למולו  – וביאר הב"ח מאותו עובי. )סכין(ומשפע באיזמל  –'מתקנו'  רש"י

 93.וכ"מ מהט"ז מתקנו ומשפע באיזמל במקצת מפני מראית העין.
 

ומ"מ משום מראית העין צריך לתקן ריבוי   אין צריך למולו פעם שניתאם בעת שמתקשה נראה מהול    –  טור ושו"ע

שר המדולדל עד שיהא נראה כנימול בהבשר שמכאן ומכאן ואם אינו נראה נימול בעת קישויו צריך לחתוך כל ה

 בשעת קישויו.

 :ונחלקו בדעתם

 .מעט דעתם כרש"י שצריך לחתוך – ב"ח וט"ז

כיון דאיכא חשש סכנה יש להקל  – הב"ח למעשהוכ"פ . גם דברי הטור והשו"ע יש לפרש כדברי תה"ד – נקה"כ

  שלא לחתוך כלום אלא לתקן לדחוק העור.

 

 הגדרת נראה מהול  (2)
 

וכשאינו מתקשה אין מילתו נראית כלל ואף כשהוא קטן מלוהו ונכנס מילתו תחת העור שעל הגויה    :שאלה  –  תה"ד

הרמב"ם  :תשובה .יש קפידא לתקן המילה או לאו ...מתקשה אינו נראה רק ראש המילה כמו עד שליש העטרה

כתב וז"ל קטן שבשרו רך ומדולדל או שהיה בעל בשר או שיראה כאינו מהול רואין אותו בעת שמתקשה אם נראה 

משמע דבנ"ד נמי צריך לתקן מפני ... מכאן ומכאן מפני מראית העין א"צ כלום וצריך לתקן הבשרשהוא מהול 

אבל אם א"א בדרך זה אין לחתוך ולקצץ כלום מן  ...לדחוק העור לאחוריה ולקשור אותן... מראית העין בדרך זה

מ"מ נראה דסגי בהכי דדווקא גבי   ,ואע"ג דאין נראה מן העטרה אלא בראשה כמו שליש אפילו כשמתקשה  ...העור

ר מהול כהלכתו מן ציצין המעכבין את המילה בעינן גילוי רוב העטרה משום דעדיין לא מל כהלכתו אבל בנ"ד שכב

והואיל ונראה מהול רק  ,התורה אפילו לא היה נראה מהול כל עיקר אף כשמתקשה לא היה נקרא ערל רק מדרבנן

  95. ש"ךו, וכ"כ בהג"ה, וכ"פ ב"ח הובא בדר"מ 94.מהול קרינן ביה ,בראש העטרה

מדכתב הרמב"ם אם בעת הקשוי לא נראה מהול חוזרין וקוצצין מהבשר המדולדל,  )של תה"ד(עיקר ראייתו  –ט"ז 

 96דהיינו אם לא נראה מהול כלל. ואין מזה הוכחה, דכל שלא נימול כדינו מקרי אינו מהול.

  

 

 
בא"ז ובסמ"ק וברא"ש מייתי מימרא זו )של שמואל( בהווייתה ולא כתבו מידי שצריך שום תיקון אם   –וז"ל  ,אך תה"ד כתב פירוש אחר בדעת רש"י 93

נראה מהול כשהוא מתקשה, ואם הוה אמר דפרש"י במתניתין קאי אאינו נראה מהול כשמתקשה אתי שפיר )שאין דין מיוחד בנראה מהול כשמתקשה(.  
מתני' צריך לתקן מפני מראית העין, ושמואל נקט צריך למול ונראה דמהכא דייק הרמב"ם דחלקינהו לתרי  אך הלשון לא משמע הכי דא"כ אמאי נקט ב

נראה דמתני' דקתני ואם היה בעל בשר כו' קאי אגדול שהוא כך, ולענין אכילת תרומה תנן לעיל מיניה אינו אוכל בתרומה, ולהכי בעי' טפי  גווני. אפס 
"פ שנדחק לפרש הכי מ"מ הואיל והספרים דלעיל לא מייתו לפסק הלכה ההיא דמתקנה מפני מראית העין נזקקנו לפרש  . אעולהכי לא מייתי לה החבורים

 הכי, דבקטן שנראה מהול כשמתקשה אע"פ כשלא מתקשה אין נראה אין צריך כלום לחתוך מעורו יותר. 
מיהו קשיא לי על התה"ד אמאי פשיטא ליה כן מסברא דבנראה מהול כמו שליש מהעטרה סגי, דהא היינו פלוגתא דשמואל ורשב"ג )לגבי   –נקה"כ  94

נו  גיד אי נראה ואינו נראה(... לכן נראה דסבירא ליה דפלוגתא דרשב"ג ושמואל מיירי דהיינו שמצד אחד נראה מהול כהוגן כל העטרה, ומצד שני סביב ה 
 נראה העטרה כלל.

גם לפי תה"ד יש חשש, שאפשר גם כן לחוש הרבה פעמים שהמוהל טעה בשעת המילה וסובר שכבר מל כראוי ופרע כראוי ובאמת לא   – וכתב הט"ז 95
יעה אם היא כהוגן  פרע כראוי כי יש מקום לטעות, וראיתי מוהלים שטעו בזה, ועל כן צריך שבכל מילה יהיו שם עוד מוהלים אחרים שיראו היטב הפר

 ונפקא מינה לענין אם אחר כך חזר ונתכסה.
 לא דק, דהתה"ד לא דייק כלום מזה, אלא כתב שם דנראה מסברא כן.  –ובנקה"כ השיג עליו   96
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 ( נולד מהול3)
 

 מקצתונולד מהול * 

 

צריך למולו ולחתוך כל ... היקפה היכא שנולד מהול אבל לא לגמרי שהעור חופה העטרה רוב גבהה או רוב – ב"ח

דעד כאן לא קאמרינן במסורבל ומדולדל דכשנראה מהול קצת  ,הבשר מכאן ומכאן עד שיהא נראה נימול לגמרי

דא"צ לחתוך כלום אלא כשנמולו תחלה כהלכתן אבל זה שלא נימול כלל דינו כתינוק שנימול ויש ציצין בעת קישויו  

 .וכ"כ ט"ז וש"ך. מעכבין את המילההחופין את רוב גובהה של העטרה ד

 97.דינו כנימול כבר וא"צ שיהיה נראה רוב העטרה אלא אפי' בנראה מיעוט העטרה נמי סגי – שאגת אריה

 

 העטרה ע"י עורכל והתכסתה  * נולד מהול לגמרי

 

והטיפו ממנו דם ברית ואח"כ מכח שמנו נתרבה ונמשך העור למעלה )לגמרי( נולד מהול דאם  מספקא לי – ט"ז

, דכאן אין שייך לומר )מהתורה( , מי נימא שצריך לחתוך העור באיזמלאחר הקישוי ולא נראה כל העטרה, אפילו

שכבר היה נימול כראוי מן התורה, ודמיא לכיסוי הדם דאמרינן )חולין פז,א( דכסהו הרוח וחזר ונתגלה חייב 

, או דלמא דשאני הכא דמן התורה אין חיוב רק הערלה אפילו מן התורהלכסות... דמ"מ החיוב בא עליו אח"כ 

 בתולדה ולא מה שנמשך אח"כ.

 .שאע"פ שנמשך העור אח"כ שדינו כנימול כברלי  פשיטא – שאגת אריה

 

 . סימן רסה והמנהגים רכותבה ,  סדר המילה .  6

 

 ,ז. סעיפים א,בהברכות ועיקר סדר המילהא. 

 

: אשר קדשנו במצותיו אבי הבן אומר: אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. המל אומרתנו רבנן:  – שבת קלז,ב

: כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים העומדים אומרים אברהם אבינו.וצונו להכניסו בבריתו של 

: אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קדש. על כן בשכר זאת, והמברך אומרטובים.  

 .אל חי חלקנו, צוה להציל ידידות שארינו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך אתה ה' כורת

 

האב והמוהל כשמברכים צריכים   –  וכתב רמ"א  .וכ"כ טור  98צריך לברך מעומד דילפינן לכם לכם מעומר.  –  העיטור

 נהגו שיושב ומברך. )'להכניסו', כשאבי הבן לא נמצא, כמבואר לקמן( כשמברך )הסנדק( לעמוד, אבל התופס הנער

 

 * עמידה בעת המילה

 

רבינו מאיר היה עומד בשעה שמלין את התינוק והביא ראיה מויעמד כל העם בברית )מלכים ב, כג, ג(  – מרדכי

יש   – וכ"כ רמ"א. וכ"כ כלבוובפרק רבי אליעזר דמילה אמרינן העומדים שם אומרים כשם שנכנס לברית וכו'. 

 וא יושב.אומרים שכל העם שהם אצל המילה יעמדו... וכן נוהגין, מלבד התופס הנער שה

 

 
בדין ציצין  יוצא מדבריו שמהול קצת אינו צריך להסיר את הערלה, ומספיק שיטיף את דמו, וקשה, שהרי לכאורה זו ערלה גמורה כפי שלמדנו לעיל  97

 המעכבים. וצ"ע, ועיין בהיכל שלמה בהערה שניסה לתרץ.
כי מברכים מברכים מעומד דת"ר בקמה תחל לספור אל תקרי בקמה אלא בקומה )אמנם לא מצאנו ברייתא   –ולגבי עומר כתב הרא"ש פסחים י,מא  98

 כזו(.  



31 

 
 * אמירת 'אשרי תבחר' לפני הברית

 

יָכֶלָךפתח חד ואמר )תהלים ס"ה(    –  זוהר דֹּש ה  יֶתָך ק  טּוב ב  ָעה ב  ב  ֶריָך ִנש  כֹּן ֲחצ  ב ִיש  ָקר  ר ּות  ח  י ִתב  ר  ש  רישא דקרא   99א 

מה מוכח דכתיב אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, האי מאן דאקריב בריה קרבנא קמי קודשא בריך הוא רעוא 

דקודשא בריך הוא בההוא קרבנא ואתרעי ביה וקריב ליה ושוי מדוריה בתרין אדרין ואחיד להאי ולהאי דאינון 

כד מקריבין בנייהו   ,י כך חסידי קדמאי סבאן דהכאבגינתרין אתקשרו כחדא דכתיב ישכון חצריך, חצריך ודאי תרי,  

 קדשאינון דקיימי עלייהו אמרי נשבעה בטוב ביתך  ,לקרבנא דא, פתחי ואמרי אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך

אמר ר' אבא ודאי כך הוא ויאות מלה ומאן דלא אמר הכי אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין קודשא בריך ...  היכלך

יא בעלמא דאתי וכלהו מתקשרן בהאי, ובגיני כך עשרה מלי דמהימנותא אית בהאי קרא אשרי הוא למעבד לצדיק

 . תבחר ותקרב וגו', וכל מלה ומלה חד חופה אתעביד מנה

 

 לא ראיתי נוהגין כן. –דר"מ 

ומקרוב נהגו כן רבים וכן שלמים שלומדים ספר הזוהר, דהיינו שהעומדים אומרים על הפסוק הזה אחר  – ט"ז יב

 שמביאים התינוק לבית הכנסת.

 

 . סעיף ב ( על המילה1)
 

 רב פפא אמר משמיה דרבא: לבער חמץ.   רב פפי אמרמר רב יהודה: הבודק צריך שיברך. מאי מברך?  א  –  פסחים ז

בעל ביעור. מר סבר:  -כי פליגי  כולי עלמא לא פליגי דודאי להבא משמע, -ור חמץ. בלבער משמיה דרבא: על ביע

התם היכי נימא?  -מעיקרא משמע, ומר סבר: להבא משמע. מיתיבי: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה! 

אין  -אבי הבן מאי איכא למימר?  -? (הרי ברור שהמוהל הוא לא המחויב אלא אבי הבן) לא סגיא דלאו איהו מהיל - נימא למול

 והלכתא: על ביעור חמץ... . )שאומר למול( הכי נמי

 

ואם מל את בנו מברך , אם מל בן חבירו, על המילהקודם שימול אשר קדשנו במצותיו וצונו  המל מברך – רמב"ם

אם אבי הבן הוא מוהל בעצמו מברך למול את הבן לדעת  –, שכתב ונראה שכך דעת השו"ע .וצונו למול את הבן

 . )ולא הביא דעה נוספת(הרמב"ם 

דאמר  ()פפא דאמר לבער אבל לרב פפי )אצלנו הגירסא רב פפי( ואין דבריו מחוורין דכי אמרינן הכי ה"מ לרב פפא – ר"ן

אבי ש רש"יוכ"כ   100.י דאיהו נמי מיחייבעל ביעור אבי הבן נמי מברך על המילה דמילה באבי הבן כביעור חמץ דמ

 )רא"ם(  וכתב ,וכן כתב רבינו שמחה וכן עמא דבר וכן רא"מ  –, וכתב הג"מ וטור העיטורוכ"כ  .הבן מברך על המילה

 101.וכ"פ רמ"א .דכ"ע לא פליגי דלהבא משמע אפילו אבי הבן שמל אמר למול יצא

 

 

 

 

 

 

 
 בעה בהטוב וההשפעה הבאה מביתך והיכלך הקדוש.אשרי להעם אשר תבחר ותקרב להיות שוכן בחצריך והנה נש  –מצודת דוד   99
וסייעתא    דכל מתיבי דאיתא התם הוו תיובתא למ"ד לבערונ"ל שכתב הר"ן כן לפי שהוא סבור    – , שכתב  ובב"י ביאר כיצד כל דעה הבינה את הסוגיה  100

מ"ד על ביעור פירושו דוקא על ביעור דלשון על משמע  למ"ד על ביעור. אבל הרמב"ם אפשר דמפרש דמ"ד לבער פירושו אף לבער, דעל נמי להבא משמע, ו 
מברכת על המילה, ומשני דבמילה הוי טעמא משום    ואותבינן למ"ד על ביעורשכבר נעשית המצוה והכי נמי משעה שגמר בלבו לבטל נעשית מצות הביעור,  

תקנו בעל כדי לעשות היכירא, ע"כ. ועיין בב"י שהביא אפשרות דלא סגיא דלאו איהו מהיל, כלומר אחר הוא המצווה בהם וכיון שזה אינו מצווה עליהם 
 נוספת בפירוש הגמרא לפי הרמב"ם, אמנם יש קושי בפירוש השני כמובא בהגהות והערות. 

 נראה שהמל כשמברך צריך לכוין להוציא את הפורע, והפורע צריך לכוין לצאת בברכתו. הובא בפת"ש א.   –חמודי דניאל  101
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 א. סעיף  ( ברכת להכניסו2)
 

 ' כניסוהל'* טעם תקנת ברכת 

 

ושמא  ,לא ידעתי מה טיב ברכת להכניסו, וכי לא סגי בהאי ששלוחו מברך על המילה – הג"מ בשם רבינו שמחה

וכ"מ   הילכך תקינו ליה רבנן ברכה אחרת לאב.  )ולא ניכר שהוא שליח של האב(  כיון שהמוהל בלא האב שייך במצות המילה

 .ג,א מהרמב"ם

ה על בנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה לרמוז שמהיום וברכה זו נתקנה מפני שהאב מצו – אבודרהם

 .ת אלווואילך הם מוטלות עליו מצו

 

, ופשוט ומוציאולהכניסו אחד מהעומדים שם מברך  אבי הבן אינו יודע לברךאם  – אבודרהם בשם המפרשים* 

 .רמ"ארי"ו, הובא בב"י, וכ"פ וכ"כ הוא. 

 

 מתי מברך?* 

 

: אשר קדשנו במצותיו אבי הבן אומר: אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. המל אומרתנו רבנן:  – שבת קלז,ב

 וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו.

דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות מברך  -כולי עלמא מיהא, מעיקרא בעינן לברוכי, מנלן?  – פסחים ז,ב

 לעשייתן.עליהן עובר 

 

וכבר הנהיג לעשות כן לברך אבי הבן קודם המילה משום  ,גריס אבי הבן ברישא והדר המל אומר – רשב"ם

)יו"ד ח"ז, כא(, שכך המנהג  ביבי"א כוכ" .דכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתןועוד  דלהכניסו להבא משמע

 .מיוצאי ספרדבירושלים וכן מנהג חלק 

, והחזיר המנהג לקדמותו,  )וכן גרסו רי"ף, רמב"ם ורא"ש(  הדר אבי הבן כמו שכתוב בכל הספריםגריס המל ברישא ו  –  ר"ת

מישהו אחר עושה  אם )אך  והא דאמרינן כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן הני מילי כשהמברך עצמו עושה המצוה

דברכה  )בפסחים ז,א 'בלבער'( אומר ר"תעוד ו. הרשב"א ובש"ך לקמן(, וכ"כ בשו"ת ויש חשש שברכתו לבטלה  אין ודאות אצל המברך שיעשה 

זו אינה דוקא על מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ומשבח להקב"ה שצוה לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לידו 

ונחלקו  102.ותקנו לה מקום זה לגלות ולהודיע דזאת המצוה נעשית לשם הקדוש ברוך הוא ולא לשם הר גריזים

 אין איסוראמנם    שהרי אפשר לישבו,  ,שינוי המנהג, שאין צריך לשנותומשמע שר"ת הקפיד רק על    מהטור:  עתובד

הבין  אך הב"י. בדעתו ט"זב"ח ו "כוכ, )שהטור כתב שר"ת חולק על רב שר שלום המובא מיד לקמן( לברך לפני המילה לדעתו

 .)כדעת רב שר שלום, לקמן(  שלדעת ר"ת אסור לברך לפני המילה

 רשב"אאמנם כתב ה .והרשב"א העיטורוכ"כ אין לברך עד לאחר המילה, כיון שנעשית ע"י אחר.  – רב שר שלום

אם לא אמרו לברך האב אחר המילה אלא משום חשש דשמא ימלך המוהל ונמצאת ברכת האב לבטלה. הא  –

)וכתב עליו , דר"מ ג )עמ' קי(הובא בב"י  .עיקר ברכה זו קודם מילה היא ככל הברכות שהן עובר לעשייתןד ,הקדים יצא

 ., וש"ך'ופשוט הוא'(

מיד אחר ברכת המוהל מיקרי שפיר עובר לעשייתו וגם להבא לפי שעדיין לא שמעתי כשאבי הבן מברך  – רא"ש

באשכנז ובצרפת נוהגין שמיד אחר שמברך המוהל  –כתב  ובשו"ת הרא"ש .ותנן מל ולא פרע כאילו לא מל פרע

ראיתי בארץ הזאת, שאבי הבן מברך אחר גמר המילה, וקשה עלי המנהג אלא שאיני אבל    ,  מברך אבי הבן להכניסו

 
ודקאמר דכל המצות מברך עליהם עובר  –חלוקת רשב"ם ור"ת וכתב בדעת ר"ת רק את הטעם השני באופן קצת אחר, שכתב והר"ן הביא את מ 102

 לעשייתן לא קשיא דברכה זו דלהכניסו אינו אלא שבח והודאה בעלמא על שזכהו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 
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אבי הבן מברך בין חתיכת הערלה   –  "עוכ"כ שו  .הובא בבדק הבית  .יכול לשנותו, וגם יש להם סמך מדברי רבינו תם

 103.)ולשמא ימלך לא חיישינן כיון דכבר מל. ש"ך( לפריעה

 

, 104על המילה ולהכניסו, שיברך תחילה שתי הברכות, דהיינו יעשה כדעת רשב"ם דאב המל את בנונראה לי  –ט"ז 

באמצע עשיית המצוה, היאך יפסיק אז בין החיתוך לפריעה אי אפשר לו כיון שהוא טרוד ואח"כ יחתוך, דאלו 

יפסיקו בין חיתוך ופריעה ויתמלא החיתוך דם ובדוחק ימצא הפריעה שבברכה להכניס, ותו דיש צער לתינוק שכ

)לפי טעמו של הרב שר כיון שהוא עצמו עושה המצוה ודאי צריך להיות עובר לעשייתו  אף לר"ת ולרב שר שלוםאח"כ... 

 .מהרי"ל פוכ"מלתי בני. בעת ש יוכן נהגתי בעצמ ת(שלום וטעמו הראשון של ר"

 

 ?'להכניסו' האם אחרים מברכים ,* כשאבי הבן לא נמצא

 

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מצוה על האב למול את בנו יתר על מצוה שמצווין ... אבי הבן מברך –רמב"ם 

, ויש מי שהורה שיברכו אותה אם אין שם אביו אין מברכין אחריה ברכה זוישראל שימולו כל ערל שביניהן, לפיכך  

יראים, רש"י ורבינו  , וכ"כ הג"מ בשםהרב ברצלוני, וכ"כ רא"ש .בית דין או אחד מן העם, ואין ראוי לעשות כן

 .שמחה

 .הכל מברכין להכניסובמקום שאין אב  – )כ"כ בשמו הרב ברצלוני( רב האי גאון

מיהו  – וכ"כ הגהות הסמ"ק .מסתברא כמ"ד ב"ד או מיוחד שבעם מברך ונהגו אצלנו שהסנדקוס מברך – ראב"ד

 105.וכ"פ רמ"א .ושמא היינו משום דהוי כמו שליח בי"דנהגו העולם שהסנדק מברך 

 

 * מל את עצמו

 

כשם שאבי הבן חייב לברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו דמצוה דרמיא עליה היא,   –לגבי האנוסים  רשב"ש

, דמצוה רמיא עליה היאבבריתו של אברהם אבינו,  כשמל עצמו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להכנסהכי נמי 

 , שמברך להכנס.וכ"פ בדק הבית, ט"ז, ש"ך, בה"ט ופת"ש ב .את עצמושאם לא מל אותו אביו חייב הוא למול 

 

 . סעיף א( ברכת העומדים3)
 

 וכ"כשיזכה לשאר מצוות שחייב האב לעשות לבנו.  מברכים אותו –את עניינה של ברכה זו  וביאר רבינו מנוח

דאמרינן לעולם ילמוד אדם תורה ואחר ת הבן המוטלות על האב, וסדרם על זה הסדר ושאלו הן מצו – אבודרהם

כן ישא אשה, והזכיר אחר כן מעשים טובים אע"פ שהוא חייב במצות משהוא בן י"ג מ"מ אינו בן עונשים עד עשרים, 

 .וכ"כ ט"ז וכבר היה בן שמונה עשר לחופה.

 

 ברא"שוכך הגירסא    לתורה לחופה ולמעשים טובים.  כך יכנסלברית    כשם שנכנסעומדים אומרים:  ה  –  שבת קלז,ב

וכן נוהגין, ונראה דבהכי עדיף טפי לפי שלפעמים אין האב שם או שאין לו אב, א"כ  – "ךהשוכתב  .ובאבודרהם

 106ולכך לא פלוג. ,א"א לומר בלשון נוכח

 
מקום שלא אפשר בזה ודאי יעשה עובר לעשייתו... גם בנעשה ע"י אחר. =< סובר שהעיקר  ונראה שבזה יצא ידי שניהם כיון שאפשר בכך, אבל ב  –   ט"ז   103

 כדעת רשב"ם.
איני יודע כשהאב מל ומברך למול מאין לנו שצריך אז לברך להכניסו שהרי משמע ממאי דקתני המל מברך על המילה דהיינו במוהל אחריני   –  או"ז 104

יש אומרים כשהאב עצמו מל את בנו אינו  – וכתב רבינו מנוח . דילמא ה"נ דאין צריך לברך להכניסוקמיירי ולא באב, אבל היכא שהאב מל ובירך למול 
. וכ"כ וכ"פ הג"מ בשם רבינו שמחה, הובאו בב"י.  והמנהג לברך להכניסו אפילו כשהאב עצמו מלוברך להכניסו שלא מצינו שתי ברכות על מצוה אחת,  מ

 שאם בירך להכניסו לחוד יצא. וכתב הרמ"א ב ב, שמברך את שתי הברכות.  וש"ךהמובאים לעיל,  ט"ז, מהרי"ל ורשב"א בפשטות  
 , יברך הוא להכניסו, שהוא יותר ראוי מן הסנדק. הובא בפת"ש ג. יהיה המוהלי אביו יתום שאב – רע"א  105
 וגם נראה דאפילו מאן דגריס כשם שהכנסתו וכו', מודה דכשם שנכנס נמי שפיר דמי.  – המשך דבריו  106
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נוח... משמע שעל האב ולפי מה שכתב ב"י בשם רבינו מ – ט"ז .וכ"כ שו"ע. כשם שהכנסתו –גרסו  רמב"ם וטור 

, דאותן שרואין האב יאמרו לשון מ"מ נראה שיש חילוק בדברעיקר.  )רמב"ם וטור(, ממילא נוסחת הפוסקים 107קאי

 או שאין האב בבית הכנסת יאמרו כשם שנכנס. קשהכנסתו כן תכניסהו וכו', ואותן שעומדים מרחו

 

 . סעיף א שיד  ( אשר ק  4)
 

 מי מברך?* 

 

 וכו'. : אשר קידשוהמברך אומר – שבת קלז,ב

 

 . וכ"כ טור ושו"ע... אשר קידש. ואחר כך מברך אבי הבן או המל או אחד מן העומדין שם – רמב"ם

 

ואינו ישר בעיני  – וכתב הב"ח 108. וב"ח (ו)ס"ק וכ"כ ט"ז  ועכשיו נהגו להיות המוהל מברך אשר קידש וכו'. – כלבו

שאינו מבין אלא מדלג ומסרס התיבות, על כן הירא דבר ה' לא יניח לברך ברכה זו דלפעמים הוא עם הארץ, ולא די  

 אלא אחד משאר העם, המיוחד שבעם.

 

המל מברך קודם שימול על המילה ומחתך הערלה וכו' ואח"כ נוטל ידיו ורוחץ פיו כדי שיברך בנקיות  – אבודרהם

 זו רוחץ וכו'.וכשהמוהל מברך ברכה  – וכ"כ רמ"א, הובא בב"יאשר קידש. 

 

 ופירושה * נוסח הברכה

 

חוק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קדש. על ואשר קידש ידיד מבטן,  – )שלפנינו(ורמב"ם  רי"ף, רא"ש, טור

, למען בריתו אשר שם בבשרנו )מגיהנם. רש"י( להציל ידידות שארינו משחת 109, צוהצורנו כן בשכר זאת, אל חי חלקנו

 .כורתברוך אתה ה' 

 

 '.שם, וצאצאיו חתם באות ברית קדש )בבשרו, קרובו( חוק בשארוואשר קידש ידיד מבטן, '

 נחלקו כנגד מי נאמרו שלושת לשונות אלו:

 וחק בשארו שם זה יצחק. וצאצאיו חתם וכו' זה יעקב. 110ידיד זה אברהם, כדדרשינן במנחות נג,ב. – תוס'

 111כתיב 'ואת בריתי אקי"ם' ראשי תיבות 'אשר קידש ידיד מבטן'.ידיד זה יצחק, וראיה מד – הג"מ בשם סמ"ג

 וחק בשארו שם זה יעקב. וצאצאיו חתם וכו' אלו השבטים.

 

ה או   על העבר וצריך לומר   הודאה ושבח  ושזנחלקו האם הברכה 'על כן... צוה' היא בקשה על העתיד וצריך לומר ָצו 

 ִצָוה:

ונראה לי הוא תפלה  – ש"ךוכ"כ  שואל מאת ה' ואומר אתה צורינו צוה להציל וכו' – אבודרהם בשם הרמב"ם

בפתח הצדי וכו', דלא כמו שנקוד בכל נוסחאות הלוחות שבבית הכנסת  דובקשה על העתיד, וצוה צריך לומר נקו

 
 לכאורה אין הוכחה שעל האב קאי, שאפשר להבין מלשונו שמוסב על התינוק.  107
וכשיש שניים אחד מוהל ואחד פורע אומר אותה הפורע, ונראה ראייה לזה ממה שמצינו בטור או"ח קעד, דאותו שמברך על היין שלאחר המזון    –  ט"ז  108

 הוא מברך על המוגמר. 
 דושים'. רמב"ם דפוס קושטא גורס כאן 'צוה כצואת קדושים להציל...' והאבודרהם כתב שמצא בשו"ת הרמב"ם שהיה גורס כאן 'כצוית לק 109
זה שלמה המלך, דכתיב: וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו   -יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים; יבא ידיד  – שם  110

 , דכתיב: מה לידידי בביתי וכו'. זה אברהם -בן ידיד ידידיה בעבור ה', 
. 'מבטן' קודם שנולד נתקדש למצוה זו דכתיב 'אבל שרה אשתך וכו' והקימותי את בריתי אתו'  וכן פירש רש"י יצחק קרי ידיד על שם 'אשר אהבת' 111

 היינו מילה.  
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זאת', גם לא שייך לשון , שלפי זה הוא לשון עבר ואינו מתיישב 'על כן בשכר  בחיריק, וכן נוהגים כל מוהלים לאומרו

 צוואה אלא לשון הבטחה.

ולענ"ד אינן מוכרחים כלל ואינן ידים מוכיחות להטעות כל המוהלים וכל הנוסחאות. ולא הבנתי  – שאילת יעב"ץ

אדרבה הלשון מיושב יותר על זאת הכוונה. כי מאחר ... ראיותיו לגמרי כי למה לא יתיישב ע"כ בשכר זאת בעבר

כי לא שייך  ,היתכן אח"ז לומר בשכר זה יצילנו ,מת אות ברית בהקב"ה באומרנו אשר חתם כו'שתלינו פועל חתי

בקשת השכר כי אם בבחינת פעולתינו החפשית. אבל על האופן הנ"ל יובן היטב כי הוא ית' עשה זאת בחסדו עמנו 

 .הובא בפת"ש ד ועל כן בשכר זאת כבר צוה להצילנו. ,לראות שכר טוב בעמלינו

 

 ואמירת קיים את הילד הזה מים, בׂשס ייןכו* 

 

זה לא מצאתי מבואר בגמרא  – ב"י .וכ"כ שו"ע ועל הכוס מברכין אותה, שמברך תחילה בורא פרי הגפן. – טור

נראה  )שדנו לגבי שתיית היין בתענית(, אלא שמדברי המפרשים והגאונים שאכתוב בסימן זה ולא בדברי הרי"ף והרמב"ם

אין אומרים  )ברכות לה,א(משום דאמרינן  ומדברי המרדכי נראה שהטעםשהוא מוסכם מהכל לברך אותה על הכוס. 

 שירה אלא על היין.

 

 112מברך על הכוס בורא פרי הגפן ויש נוהגים ליטול הדס בידו ומברך עליו ולהריח ואומר... אשר קדש. – שו"ע

 

נוהגים לכפול 'ואומר לך דמיך  – אבודרהםוכתב  113.לומר קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וכו' ...מנהג – העיטור

 114.ש"ךט"ז ו, וכ"כ ב"ילרמוז שע"י המילה יזכה לעולם הזה ולעולם הבא.  )שבנוסח 'קיים את הילד'(חיי' 

 

 :נחלקו מתי שותה מהיין

בקשת רחמים שהוא מבקש ת אשר קדש היה לו לשתות, כואע"פ שמן הדין תיכף שגמר ברכת היין ובר –העיטור 

 .על הילד לא הוי הפסק

שכתוב בהם בא"ה כורת  ויש סדורים, כיון שנתן יין בפי התינוק לאו הפסקה היא י"א – )הביא את העיטור והוסיף( טור

 115הברית ושותהו.

 

  116.הובא בדר"מ אולפי שהברכה בשביל התינוק מטעימין לו כוס של ברכה.  –שלט"ג 

 ונחלקו בזה המנהגים:

 .וכ"כ טורמנהג ליתן יין בפי התינוק אחר ברכת היין ואחר כורת הברית.  – העיטור

 
 כתבו הגאונים ז"ל לא מברכינן אכסא אלא מייתינן אסא ומברכין עלה. –מנהג זה מוזכר בר"ן )לגבי מילה בתענית(   112
אם היה התינוק יתום בין מאביו בין מאמו אומרים במקום אלהינו ואלהי אבותינו קיים   – אבודרהם : נוסח קיים את הילד הזה כאשר התינוק יתום 113

  את הילד הזה וכו', )אומרים( תשתלח אסותא דחיי ורחמי מן קדם מרי שמיא לאסאה ית רביא הדין ויתקרי שמיה פלוני ויתסי כמה דאיתסיאו מיא 
פלת  רה ע"י דמשה במדברא וכמיא דיריחו על ידי אלישע כן יתסי בעגלא ובזמן קריב כאמור ואעבור עליך ואראך וגו' וגומר הפסוקים כמו שגומר בתדמ

 קיים את הילד הזה. ובסדר רב עמרם ורבינו סעדיה כתוב נוסח בקשה זו.  
מו ולקרוביו ולכל משפחתו ויקרא שמו פלוני כשם אביו אתה אלהינו אלהי כל  אלהינו ואלהי אבותינו קיים את הילד הזה לא – ריטב"א כתב נוסח אחר

ג נפש  בשר אבי יתומים תהיה לו לאב והוא יהיה לך לבן ותהא כניסתו לברית לכפרה ולמנוחה לנפש אביו ולנחמה ולמשיב נפש לאמו ולכל קרוביו תתענ
שהיא נוסחא יפה  הב"יתקיים בו מקרא שכתוב ואעבור עליך ואראך וגו'. וכתב עליו האב בגן עדן ביוצא מחלציו ותגל האשה בעולם הזה בפרי בטנה וי

 שכך יש לומר.  ומשמע מהט"ז ביותר. 
אם מתה האם קודם ברית מילה אומר ותגל האם בגן עדן עדנה וכן אם מת האב יאמר ישמח האב בגן עדן עדנו ולא ידלגם כי מצאנו לשון    –  ארחות חיים

 . הובא בבדק הבית  תה אברהם יגל יצחק ירנן ישמח משה וכל זה לקיים אמונת השארות הנפש ותחיית המתים. שמחה וגילה אחר המי
אנו נוהגים כשאין לו אב מדלגין לאביו, ואומר קיים את הילד הזה לאמו וכו', וכשאין לו גם כן אם, מדלגים גם אמו ואומר קיים את   –  אך כתב הש"ך

 . וכ"כ בהגהת מנהגים ובספר התניא 'ישמח האב וכו' ואומר 'ונאמר ואעבור עליך וכו'(,  הילד הזה ויקרא שמו וכו' )ומדלג
אמר ר' זעירא אף שיחתן של ישראל תורה היא, שהן אומרין תהא אח לשבעה ואב לשמונה, ר' יהושע בן לוי אומר אב לשמונה   –  מדרש תהילים ה,ה 114

טורה, אח לשבעה, זה יצחק שהוא אח לישמעאל ולששה בני קטורה. ר' שמואל אמר אב  זה אברהם, שהוא אב לשמונה, יצחק וישמעאל וששה בני ק
)הובא בבדק הבית( שיש מקומות   וכתב או"ח לשמונה זה ישי, שהוא אב לשמונה, שנאמר ולו שמונה בנים, ואח לשבעה, זה דוד, שהוא אח לשבעה אחיו. 

 מילה.שנוהגים לומר 'יהא כאח לשבעה וכאב לשמונה' לאחר ברכות ה 
רבים נהגו לשתות מהיין בסוף התפילה. אולם מרן הרב קוק זצ"ל היה נוהג לטעום מעט מהיין מיד לאחר הברכה, ורק לאחר מכן לומר את   –פנה"ל  115

 התפילה, כדי שלא להפסיק בין הברכה על היין לטעימה. ורבים נוהגים כמותו.
 . ויהושע משקה מרינן במדרש רבה )במדבר( תני לה בשם רשב"י משה מוהל ואהרן פורע וכתב אבודרהם שהטעם לנתינת היין בפי התינוק, משום דא 116
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  –  וכתב ב"י, וכ"כ אבודרהם וב"י. 'ואומר לך בדמיך חיי'נהגו לתת מן היין בפיו של קטן הנמול כשמגיעין  – כלבו

)שאומרים 'בדמייך   ונותנין בכל פעם  –  וכתב הש"ך  .ושמעתי שעושה צורת שדי באצבעותיו בעת שנותן היין בפי התינוק

 מהיין באצבעו. חיי'(

 

לא  )כגון מילה( , גבי שאר ברכותיו. גבי מקדש בעינן מלא לוגמטעימהוכמה שיעור וששאלת מה  – שו"ת הרשב"א

דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות מלא וקשה דהא איתא באו"ח קצ,ג  – ט"ז י .הובא בב"י. בעינן מלא לוגמיו

היין, שצריך כוס מדברי הגמרא, משא"כ כאן שאינו אלא מצד שאין אומרים שירה אלא על    לוגמיו, וי"ל דהיינו מה

 ועל כיוצא בזה כתב הרשב"א.

 

, אע"ג דברכת אפשר דנפקא בברכת המברךטעימת האם אם שמעה הברכה ולא הפסיקה בין ברכה לטעימה  – ב"י

 .הוה ליה ככסא דקידושא דמוציא אחריםהנהנין היא כיון דנתקנה ברכת אשר קדש על הכוס 

 

 האם טעימת התינוק מועילה:ונחלקו 

)וכן הבין הב"י  אבל משגרין לאם התינוק ,שמטעימין לתינוק סומכים שלא לטעום המוהלבאותו טעימה  – וכלב

   .(העיטורמ

. ולי נראה שטעימת הנימול אינו מוציאתו מידי ברכה לבטלה, כיון דלאו בר חיובא הוא כלל ואפילו מדרבנן – ב"י

 117.וכ"כ הרמ"א ד

 

 ( ברכת שהחיינו. סעיף ז5)
 

אמר רבה: כי הוינא בי רב הונא איבעיא לן: מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים? כיון דמזמן   –עירובין מ,ב  

לא אמרינן? לא הוה בידיה. כי אתאי בי רב יהודה אמר:  -אמרינן, או דילמא: כיון דלא איקרו רגלים  -לזמן אתי 

והלכתא: ...  חובה מאי?  -אמר ליה: רשות לא קא מיבעיא לי, כי קא מיבעיא לי    -אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן.  

 אומר זמן בראש השנה וביום הכפורים.

אשר קדשנו במצותיו וצונו על  -לפדיון הבן, בעו מיניה: פשיטא, על פדיון הבן רבי שמלאי איקלע  – פסחים קכא,ב

 -כהן מברך או אבי הבן מברך? כהן מברך  -אבי הבן מברך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה  -פדיון הבן 

שא, אמרו ליה: דקא עביד מצוה? לא הוה בידיה: אתא שאיל ביה מדר -דקמטי הנאה לידיה, או אבי הבן מברך 

 אבי הבן מברך שתים, והלכתא: אבי הבן מברך שתים.

 

וכן מצוה  ...שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה ונר חנוכה כל מצוה – ברכות ותהלכ רמב"ם

מברך  כגון מילת בנו ופדיון הבןשאינה תדירה ואינה מצוייה בכל עת שהרי היא דומה למצוה שהיא מזמן לזמן, 

 ...אחר כך מברך אבי הבן או המל או אחד מן העומדין שם – מילה כתב ותובהלכ. עליה בשעת עשייתה שהחיינו

 118.וכ"כ הטור בדעתו, מברך על כל מילה ומילהומשמע ש, ע"כ. ואבי הבן מברך שהחיינו... אשר קידש ידיד

 .העיקר מוטלת עליוההמל בנו בעצמו מברך שהחיינו, משום שעושה המצוה  – ראבי"ה

. העיטורוכ"פ . מדלא חשיב בסוף ר"א דמילה בהדי ברכות של מילה )שהחיינו( אמילה לא מברך – ()סוכה מו,אתוס' 

, , ורוקחוכ"כ הג"מ ראינו מעולם מי שבירך שהחיינו בשעת מילה.ל הארצות האלו לא כדע שב – וכתב הרשב"א

 119שכך המנהג.

 
)הובא   חמודי דניאל. נותנים לשתות לנערים קטנים ובכל המקומות שהייתי אין נוהגין כן אלא  – ש"ךהסנדק שותה.  – רמ"א ד: מי שותה את הכוס 117

 .ועדיף טפי שיטעום המברךנראה דאין לנהוג כן דהנערים אינם שומעים הברכה  – בפת"ש ח( 
אין   – בדק הביתלא אמר הרמב"ם שמברך שהחיינו אלא בזמן שמל אותו אביו, דוגמא דפדיון הבן.  – או"ח בשם הרמ"הבדעת הרמב"ם: נחלקו  118

 חר מברך אבי הבן שהחיינו.נראה כן מפשט דברי הרמב"ם אלא אפילו כשמל אותו א
, ואין נראה לרבינו שמחה, משום צערא דינוקאיש מפרשים    –הג"מ  .  1:  ונחלקו למה לא מברכים שהחיינו על מצוות מילה, במה היא שונה מפדיון הבן  119

ם האב מצטער ולא שייך לברוכי  שלא נאמר טעם זה אלא בברכת שהשמחה במעונו )כתובות ח,א(, דבמקום דאיכא צערא לינוקא ג  –   ודחה הרשב"א ע"כ.  
שהשמחה במעונו. אבל ברכת שהחיינו אינה תלויה בשמחה אלא תלויה בדבר שמגיע לו תועלת. ואף על פי שמתערב עמה צער ואנחה שהרי אפילו מת  
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ואם המוהל יש אומרים שאין שם ברכת  ,כשהאב עצמו מוהל את בנו הוא מברך שהחיינו – )כדעת הרמב"ם(שו"ע 

בכל מלכות ארץ ישראל וסוריא  ולהרמב"ם לעולם האב מברך שהחיינו על כל מילה ומילה וכן נהגושהחיינו, 

 וסביבותיה ומלכות מצרים.

)בעצמו ובמדינות אלו נוהגין שלא לברך שהחיינו אפילו כשהאב עצמו מל בנו, אם לא שמל    –  )כמהרי"ל, לפי גירסתו(  רמ"א

מברך   בנו הבכור שחייב לפדותו, מברך שהחיינו בשעת מילה ואינו מברך בשעת פדיון, אבל כשפטור מפדיון אינו  את(

 שהחיינו.

וגם הרב שהוציא   .ואין נוהגין כן מעולם אלא אין מברכין שהחיינו כלל אפי' ישראל שמל בנו הבכור וכן בדין  –  ש"ך

וזהו מן התימה דברכת שהחיינו בשעת  120...נ"ל דאגב חורפיה לא עיין שפיר ואדרבה נהפוך הוא... זה ממהרי"ל

 .)בפדיון( ן סי' ש"ה ואין חילוק בדבר לומר דכשהאב מל לא יברךפדיון מוזכר בש"ס סוף פסחים ובפוסקים לקמ

 

 כתב שהמנהג הרווח אצל כל ישראל לברך שהחיינו, ונהגו שמברך מיד לאחר ברכת להכניסו. בפנה"ל

 

 ב. מל ולא פרע או חוזר על ציצין המעכבים. דר"מ רסד,ו הג"ה רסה,ג

 

 ההיאך שהוא צריך למול פעם אחרת, צריך לברך פעם אחרת לפניוכל כה"ג או  ,כאלו לא מל מל ולא פרע –אגודה 

כשחוזרין על ציצין  – וכ"כ רמ"א. וכ"כ המהרי"ל, בנימין זאב .ולא יאמר קיים הילד הזהולאחריה אשר קדשנו 

 צריך לחזור ולברך כל הברכות, אבל אין לומר קיים את הילד הזה )או את הפריעה. חת"ס הובא בפת"ש( המעכבים המילה

  121.הג"ה מנהגים ועטרת זהב ,וכ"פ ט"ז וש"ך. )שכבר ביקש עליו רחמים בתחלה. ש"ך(

 

 . סעיף ג. ספקג

 

 נולד מהול (1)
 

מפרישין אותו ערום. ואי אמרת: כל מדרבנן בעי ברכה, הכא כי קאי ערום,   ...מתיב רב עמרם: הדמאי  –שבת כג,א  

לא  -בעי ברכה, ספק דדבריהם  -: ודאי דדבריהם אמר אביי -וליכא!  'והיה מחניך קדוש'היכי מברך? והא בעינן 

: רוב עמי אמר  רבאהתם כי היכי דלא לזילזולי בה.    -בעי ברכה. והא יום טוב שני, דספק דבריהם הוא, ובעי ברכה!  

 הארץ מעשרין הן.

 

אפילו ספק לא הוי אלא חומרא בעלמא, דרוב עמי הארץ  -, ודמאי ספק דדבריהם בעי ברכה –'רבא אמר'  רש"י

ומיהו דוקא בדבר שעיקרו מדאורייתא כגון מילה וכיוצא בה. ולדבריו נולד כשהוא מהול   –  רשב"אשו"ת    מעשרין.

 וכן דעת מורי הרב ז"ל, דמשום ספק בשל תורה מטיפין ממנו דם ברית ,ילתואף על פי שערלתו ספק מברכין על מ

 , שמברכים על הטפת נולד מהול.העיטור וכ"כ , ע"כ. )רבינו יונה(

  , שמא זוספקה משום  שמטיפים )מפני קטן שנולד כשהוא מהול, כשמטיפין ממנו דם ברית אינם צריכים ברכה  –רמב"ם 

ויצא להם זה ממה שאמרו בפרק במה  –רשב"א בשו"ת וביאר  .מהרי"לורי"ף  ,האירבינו וכ"כ  .ערלה כבושה(

ולדברי ... וכל ברכות המצות דרבנן הן, מדליקין אמר אביי ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק דדבריהם לא בעי ברכה

 
לא נראה טעם הרוקח דאזלינן בתר רובא,    –  ודחה רי"ועדיין לא יצא התינוק מתורת נפל עד שלושים יום.    –   . רוקח 2  אביו ונפלה לו ירושה אומר שהחיינו.

  –. תוס' בכורות מט,א 3שאין לחוש לשמא לא כלו חדשיו דכל שגמרו שערו וצפרניו אין חוששין וסומכין למולו בשבת החמורה.  – וגם הרשב"א כתב
 ואינה כפדיון שמוטל על האב.  דין  לפי שהיא מצוה שמוטלת )אף( על בית – )הובא ברשב"א(  . העיטור4שאני מצות פדיון הבן דלא שכיחא. 

 כתוב בהערות על השו"ע שלרמ"א ולש"ך היו גרסאות שונות במהרי"ל. 120
בספר אגודה איתא כשחוזרין על הציצין המעכבין את המילה צריך לברך שנית וכמדומה לי שאמר לבד מברכת אשר קידש   – אמנם כתב המהרי"ל 121

רא לחלק בין מל ולא פרע לציצין המעכבים, שהרי לגבי מל ולא פרע המהרי"ל כתב בשם האגודה שמברכים  ידיד )ולא ראיתי באגודה, ולא ברור מה הסב
 כתב במפורש שגם לגבי ציצין המעכבים אומר אשר קידש. אך בבנימין זאבהכל(. 
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כתב רבינו אמנם  122.וש"ך שו"ע, וכ"פ רמב"ן, בדעתם"כ הר"ן וכ. הגאונים ז"ל אפילו אביו אינו מברך להכניסו

היכא דנראית לו שהיא ערלה כבושה צריך  – ב"חוביאר ה. אא"כ נראית לו ערלה כבושהאין מברכים...  – האי

א"כ עכשיו דאינו ודאי אלא נראית לו וקרוב לודאי שהיא ערלה  דהא אם היה ודאי ערלה היה דוחה שבת, לברך

 .וכ"כ ש"ךכבושה אע"ג דאינו דוחה שבת מ"מ צריך לברך על הטפת דם ברית. 

  

 אדרוגינוס( 2)
 

 ,ב ששם סוגיית אנדרוגינוס הובאה בהרחבה.4-עיין לעיל ב

 נחלקו הראשונים האם מברכים על מילת אנדרוגינוס:

 

 .וכ"כ שו"ע .נדרוגינוס אין מברכין על מילתו מפני שהוא אינו זכר ודאיא – רמב"ם

 .מברך עליו מפני שהוא ספק דאורייתא ועל ספק דאורייתא מברכין – ראב"ד

 ב"י  שהוא זכר גמור וחייבין עליו סקילה כזכר ולדבריו מברכין עליו.  ור"י פסקכתב הרמב"ם שאין מברכים.    –  טור

 אין הדבר מוכרח דאע"ג דקרי ליה התם זכר, אפשר דלא לכל מילי מיקרי זכר שאם אתה אומר כן בערכין יערך. –

 

 . ממזר. סעיף דד

 

ו ברכת מילה עד כורת ממזר אע"פ שהוא מטיפה פסולה, כישראל הוא לכל דבר ומברכין עלי – בשם גאון העיטור

 . וכ"כ טור ושו"עהברית, אבל אין מבקשין עליו רחמים. 

 

 ,מהר"י סג"ל בשעת הגדת ההלכה )אדוני מורה צדק( מעשה ראיתי, וגם אח"כ כמה שנים סיפר לנו אמ"ץ – מהרי"ל

ין אותו והיו מלשאירע לפניו מילת ממזר נולד מאשת איש. והר"ר גומפרכט אחיו של מהר"י סג"ל היה המוהל 

. וצוה הרב לאחיו לברך אשר קידש אצל פתח ב"ה, משא"כ בכשרים שמוהלין בפנים אצל הפתח בית הכנסתבחצר 

וכל זה אין  ,, דמשם והלאה הכל בקשה לקיים הילד ולהחיותו על דם הברית שהוציאעד כורת הברית ותו לאידיד 

ואמר דמטעם זה נמי העומדים שם לבקש על הממזר דלא ניחא להו לישראל הקדושים לקיים ממזרים שביניהן. 

על שם הפסוק   וצוה לקרא שמו כידור.  , כמו שרגילין לבקש אכשריםאל יאמרו אחר שנימול כשם שנכנס לברית כו'

וצוה הרב לשמש העיר . ,ב, שכידור זה שם של רשע()פג דיומא, וכן איתא פרק בתרא )דברים לב,כ( 'כי דור תהפוכות המה'

למען לא יתערב זרעו בזרענו. ואמר אלינו   להכריז אחר המילה לציבור קול רם תדעו הכל שהילד הנימול הוא ממזר

הובא   מהר"י סג"ל שנתגדל הנער ההוא לבן עשר שנים ומת. וכתבו למהרי"ל לבשורה טובה שנסתלק ונאסף מתוכנו.

 ומפרסמין בשעת מילתו שהוא ממזר. – וכ"כ בהג"ה, מ, ט"ז וש"ךבדר"

 

 ד יף. תענית. סעה

 

מכל ... אמר רבה: כי הוינא בי רב הונא איבעיא לן: מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים? –עירובין מ,ב 

כיון דאמר זמן  -ושתי ליה התינח עצרת וראש השנה, יום הכפורים היכי עביד? אי מברך עליה ... מקום בעינן כוס?

 לית הלכתא כרב אחא - 123המברך צריך שיטעום! ליתביה לינוקא -לברוך עליה ולנחיה  ..קבליה עליה, ואסר ליה.

 
 אפילו לדברי האומר אין מברכין על המילה, אבל ברכת להכניסו ואשר קידש מברכין.   –  אמנם העיטור כתב 122
לאו דווקא קאמר אמברך, דהוא הדין כי שתי אחרינא, דטעמא משום   -לשתותו, לאחר שיברך עליו, דהאי שיטעום דקאמר  –רש"י 'ליתביה לינוקא'  123

שפיר דמי, וכדתניא   - דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא יהנה אדם ממנו לאלתר, שתהא ברכת היין דבורא פרי הגפן שלא לצורך, ומכי טעם ליה אחרינא 
הוא   נמי בגמרא דפרק ראוהו בית דין )ראש השנה כט, ב(: לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהם, שהרי הן יכולין לעשות, אבל פורס

 שפיר דמי, ואף על פי שבירך עליה ברכת המוציא.  -לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות, ואף על פי שהוא לא טעם אלא בניו 
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הלכתא: אומר זמן בראש השנה וביום הכפורים. והלכתא: ... מאי הוי עלה? -. , דילמא אתי למסרך)שיכול לתת לקטן( 

 . כוס יין( )ולא צריך זמן אומרו אפילו בשוק

 

אם אירע ברית מילה בט' דוקא גבי זמן שהוא קבוע חיישינן דלמא אתי למיסרך אבל  אומר רבינו שמואל –תוס' 

נתנו ומעשה היה בחופה בעשרה בטבת  באב או ביו"כ דלא הוי אלא אקראי בעלמא לא חיישינן דלמא אתי למיסרך

 125. )רמז תצג( וכ"כ מרדכי 124.הכוס לתינוק לשתות

 ,ולא ליתביה לינוקא דילמא אתי למיסרך לא יטעום עד הלילהמילה ביוה"כ ובתשעה באב יברך על הכוס ו – רוקח

 .בשאר תעניות שאין חמורין כל כך נותנין לתינוק לטעוםאבל 

בתעניתא אשכחן רבוותא קמאי דאמרי מברכין על הכוס ומנהגנו הוא להניחו עד מוצאי יוה"כ ואמו של  – העיטור

והכא הא איכא איסורא  אטו במקום איסורא כי נהגו מנהג מי שבקינן להו ,ול"נ לן ,)כדעת הרוקח( שותה אותו תינוק

כיון דמשתעי ביני ביני מקמי דלטעום בעי לברוכי ברכה אחריתא דהא קמייתא ברכה שא"צ והא עובר משום לא 

דוכתא דלא שכיח חמרא ולא מצי למימר כבועבדינן    ומסתברא לן ביוה"כ ובט' באב לא מברכין כלל אכסא  126תשא.

דקי"ל רצו מתענין רצו אין מתענין  אבל בשאר תעניות ,בעירוביןרך כדאיתא סדלמא אתי למי, לינוקא הלטעמי

 היהבינן לינוקא דלטעמימברכין אכסא דאע"ג דאמרינן המברך צריך שיטעום הנ"מ היכא שאפשר אבל לא אפשר 

 .וכ"כ אבודרהם בשם ר"י אבן גיאת .ונפיק

 של ברכת המילה לפי שצריך לטעום.ברכין על היין מכל תענית שאין היולדת שותה בו אין  – רשב"א בשם הרי"ף

 127.ולא בזולתם מימי התענית )יו"כ וט' באב( ין מביאין כוס כלל באלה השני ימיםא –שו"ת הרמב"ם 

 

 שתיית הכוס בתענית:ברכה ונחלקו לגבי =< 

 מברך ונותן לקטן.  – ומרדכי תוס'

 ובשאר הצומות נותן לקטן.בלילה, ומניח וטועם בט' באב ויו"כ מברך  – ורבוותא קמאי רוקח

 בט' באב ויו"כ לא מברך על הכוס, ובשאר הצומות נותן לקטן. – העיטור

 128, ובשאר הצומות נותן ליולדת.כל תענית שאין היולדת שותה בה לא מברכים – רשב"א בשם הרי"ף

 בכל הצומות לא מברכים על הכוס. – רמב"ם

 

לברך  יכול, מיהו בשלשה צומות מהם שהיולדת אינה מתענה לא יברך על הכוסה"כ ובארבעה צומות ביו – שו"ע

אם היא שומעת הברכה ומתכוונת שלא להפסיק בדברים בין שמיעת הברכה  ותטעום ממנו היולדתעל הכוס 

< מעיקר הדין לא = 130ברכין על הכוס.מאין  129אבל ביו"כ ותשעה באב שאין היולדת יכולה לשתות לשתיית הכוס.

 צריך לברך על הכוס בכל התעניות, אך בשלשה צומות שהיולדת לא מתענה יכול לברך על הכוס והיא תשתה.

)וכ"כ בדר"מ  הברכה לתינוקות קטנים וכן נוהגין כוס( את )נים תויש אומרים דמברכים אכוס בכל תעניות ונו – רמ"א

 . )וסומכים בזה על דעת הכלבו לעיל שטעימת התינוק מספיקה( לתינוק הנימולהגין ליתן ו. וביוה"כ נאו"ח תקנט יב*(

 
ליזרע  -כריז רב: האי מאן דבעי למיזרע כשותא )שלחכמים הוא ירק וכלאים בכרם ולרבי טרפון הוא אילן ואינו כלאים( בכרמא מ –שבת קלט,א  124

אתי למיסרך, ע"כ.   - )שהלכה כמיקל(. רב עמרם חסידא מנגיד עילויה, רב משרשיא יהיב ליה פרוטה לתינוק נכרי וזרע ליה. וליתן ליה לתינוק ישראל! 
לי אינה קשיא, דאי שרינן בכשותא ע"י תינוק ישראל אתי למעבד הכי בכל שתא ושתא   – קשה הרשב"א בחידושיו על התוס', והשיב הר"ן ומגמרא זו ה 

 מה שאין כן במילה בט' באב או ביוה"כ דלא מתרמיא בהו כולי האי. 
 אמנם בהגהות מרדכי רמז תצה כתב כדעת הרוקח. 125
 ייתם, שיש חשש שמא ישפך ונמצא שבירך לבטלה.עוד טעם לדח  וכתב בכלבו בשם העיטור 126
 הגאונים ז"ל אמרו דלא מברכינן אכסא אלא מייתינן אסא ומברכין עלה. עכ"ל. ולא ברור האם זה גם בשאר תעניות.  –ר"ן  127
ורבוותא קמאי כתבו  לכאורה יש לשאול מדוע העיטור כתב שבתשעה באב וביו"כ לא יברך כלל, והרמב"ם כתב שבכל הצומות לא יברך, והרוקח  128

שביו"כ ותשעה באב יברך וישתה רק בצאת הצום, לכאורה אפשר לתת ליולדת או לחולה שפטור מהצום, אלא כנראה הם סוברים שלא ברור שברכת  
יכול להוציא  הגפן שבברית המילה היא כמו ברכת הגפן שבקידוש והבדלה שיכול לברך בשביל אחר אע"פ שהוא לא שותה, אלא היא כברכת הנהנין שלא 

 בה אם לא שותה בעצמו, אא"כ מברך לקטן כדי לחנכו. 
חיה   – שו"ע או"ח תקנד,ו. יברך על הכוס ותשתה ממנו היולדתאם היולדת מצויה במקום המילה,  –)לגבי מילה בתשעה באב(  שו"ע או"ח תקנט,ז  129

וכתב  ומיהו נוהגין להתענות כל זמן שאין להן צער גדול.  – מיד. רמ"א כל שלושים יום וכן חולה שהוא צריך לאכול אין צריך אומד אלא מאכילין אותו 
, שהרי לא ברור שכך המנהג במקומו של השו"ע שא"כ היה ונלע"ד דחוק)כאן( שהשו"ע כתב את דבריו ביו"ד ע"פ המנהג שהובא ברמ"א שם, ע"כ.  הט"ז  

בשלושת הצומות נותנים ליולדת, אבל בתשעה באב אפילו ליולדת לא נותנים.  מציין זאת, ובכל אופן השו"ע סותר את דבריו בב"י כאן ושם, שכתב שרק
 וצ"ע.

ואם אינה שם, יברך על אם היולדת מצויה במקום המילה, יברך על הכוס ותשתה ממנו היולדת...  –)לגבי מילה בתשעה באב(  שו"ע או"ח תקנט,ז 130
, הרי גם כאן ביו"ד, וגם שם בב"י באו"ח, כתב שלא יברך על הכוס כלל בתשעה באב, וא"כ כש"כ שלא יתן לקטן,  וקשה , ע"כ. הכוס ויטעים לתינוקות

 ברי הרמ"א שבטעות הודפסו כדברי השו"ע.וצ"ע, ואולי אלו ד
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ומ"מ נראה שצריך ליזהר שלא  –ב"י  .תעניות דתשובה או דשני וחמישי יטעום המברך ואין בכך כלום –רוקח 

מקבל יקבל עליו תענית מבעוד יום יאמר בפירוש שאינו  שישתה רביעית שהוא שיעור שתייה ונראה שטוב הדבר שכ

 עליו ליאסר מלטעום כוס המילה.

 

 * הרחת בשמים בתשעה באב

 

וכ"כ ובתשעה באב אסא נמי לא מייתי מטעמא דאין מברכין על הבשמים במוצאי שבת שחל בו תשעה באב.  – ב"י

 .שו"ע

אינו מוכרח, דנראה דהתם היינו טעמא משום שהנשמה היתירה הלכה במוצ"ש ונתקן ברכת הבשמים  – ש"ך

 לתענוג להשיב נפשו, אבל שיהא אסור בכל תשעה באב להריח בבשמים זה לא שמענו.

 

 . סעיף השתי מילות יחד. ו

 

 ( עיקר הדין1)
 

כסוי אחד לכולן,  -לכולן, מאה עופות במקום אחד כסוי אחד  -שחט מאה חיות במקום אחד . משנה – חולין פו,ב

. גמרא. יכסנה, ואח"כ ישחוט את העוף -כסוי אחד לכולן, רבי יהודה אומר: שחט חיה  -חיה ועוף במקום אחד 

  –  וכ"פ שו"ע יט,ב .)על השחיטה. רש"י( א"ר חנינא: מודה היה רבי יהודה לענין ברכה, שאינו מברך אלא ברכה אחת

 יות ועופות, ברכה אחת לכולן.שחט בהמות וח

 

גופין  ,לן כיון דלא איפשר למימלינהו כחדארא בבי כנישתא מסתב והיכא דאית ליה תרי יהודי למימהל – העיטור

ול"ד לשחיטה דהתם אפשר למישחט תרווייהו כחדא כדגרסי' התם   ,וצריכה ברכה על כל חדא וחדאמחולקין נינהו  

 .השוחט והתיז שני ראשים כאחת כשרה אבל הכא לא אפשר

שאל הרב רבינו משולם את הר"ר שמחה יודיענו מורינו אם נולדו שני זכרים תאומים ביום אחד אם דיו  –מרדכי 

והשיב דאפילו שני מוהלין אחד ברכה אחת לעצמו  בברכה אחת למוהל ולאב וברכה אחרונה לשניהם או טעונין כל

אחד יברך על המילה ואב יברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו והמוהל השני לא יברך על המילה אלא יברך 

 .ודמי לשחיטה וכיסוי דאמרי' ומודה רבי יהודה דאינו מברך אלא אחת ...131אשר קידש ידיד מבטן ויעלה לשניהם

 מל את הראשוןכש=< מברך על המילה    ., וכ"פ שו"ערי"ו בשם הרמ"המהרי"ל, וריב"ש,  רשב"א,  ,  132וכ"כ רא"ש

אשר קידש ברכת ו (מתי מברךולקמן יתבאר , מברך פעם אחת על שניהם במקרה של תאומיםו)האב מברך להכניסו  ,ופוטר את השני

וכ"כ אגודה  . )במקרה של תאומים(שהאב מברך להכניסם  – וכתב המהרי"ל 133.לאחר המילה השניה על שניהם ךמבר

 ,ובברכת אשר קידש יאמר קיים את הילדים – ועוד כתב המהרי"ל 134. הובאו בב"י ודר"מ וכ"כ בהג"ה, ואבודרהם

 
ה"ה דאף הראשון יכול לברך אשר קידש, אלא דלא ליתי לאנצויי הוא. הובא בש"ך )נראה שהש"ך הבין ממנו שיכול לברך בנוסף לשני,   – מהרש"ל 131

 ולכן חלק עליו, אמנם נלע"ד שכוונת מהרש"ל שיכול לברך במקום השני(. 
אם יש שני חתנים יחד, מברכים ברכת חתנים    –וכ"כ שו"ע אבה"ע סב,ג  ן על שני חתנים שיברכו שבע ברכות לשניהם.  וכן הוריתי כא  –  וכתב הרא"ש  132

ואפילו לא היו החתנים ביחד, אלא שהיה דעתו על שניהם, כמו שנתבאר בי"ד סימן רס"ה לענין מילה. וי"א דאין לברך לב' חתנים    –  רמ"א אחת, לשניהם.  
ויש להקשות למה כתב שם רמ"א    –  ט"זהגהות מיימוני פ"י דאישות(, וכן נוהגין לעשות לכל אחד חופה בפני עצמו ולברך לכל אחד.  ביחד, משום עין הרע )

יון שבר 'משום עין הרע וכו'' ומאי שנא משני תינוקות דלא הצריך להנהיג כן. ונראה לומר דודאי לכתחלה צריך החתן השני להיות גם כן אצל הברכה כ
א, ואז שייך חשש עין הרע כיון ששניהם ביחד, מה שאין כן בתינוק שנימול אין צריך להיות אצל הברכה דלאו בר חיובא הוא )ולכן מכיוון  חיובא הו

 שאפילו לכתחילה לא צריך להיות בברכה, לא צריך להנהיג שיעשו מילות נפרדות אלא להקפיד שלא יהיו שניהם בעת הברכה(.
ירוחם נראה שמברך אשר קדש אחר כל מילה... ואינו נראה לי אלא אחר השתי מילות מברך אשר קדש ועולה לשתיהן, ע"כ.  מדברי רבינו    –   כתב הב"י  133

באמת לא נראה כלום מדברי רי"ו, ולא העתיק שם אלא   –  וכתב הש"ךוכ"מ מהמרדכי והרא"ש, שכתבו שהמוהל השני מברך 'אשר קידש' על שניהם, 
 לם דאם שנים מוהלים הראשון יברך על המילה והשני לא יברך על המילה אלא אשר קידש. תשובת רבינו שמחה לרבינו משו

 והב"י כתב שכ"כ המרדכי, אבל במרדכי שלפנינו כתוב 'להכניסו'. 134
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הובא בדר"מ וכ"כ  135.ויתקן כל צרכי המילה לכל אחד בפני עצמו כגון הנר שמדליקין יעשה לכל אחד נר בפני עצמו

 .בהג"ה

 

 ( פרטי הדין לדעת הסוברים שמברכים ברכה אחת 2)
 

 ' במילת תאומים?םמתי מברך 'להכניס *

 

שאין האב מברך עד  אם אחר מוהלמברך ברכה אחת להכניסו קודם שימול. אבל אם האב עצמו מוהל  – רשב"א

שמא ימלך המוהל ולא ימול. ומכל מקום אם בירך האב בין קודם  ממתין עד לאחר מילת שניהםלאחר המילה 

 137. )המובאים לעיל בדין ברכת להכניסו( העיטורשר שלום ורבינו כדעת ר"ת,  136המילה בין באמצען יצא.

כדעת , ע"כ.  ימלך שהרי אנו מברכים ברכת אירוסין קודם קידושין  ואנו בארץ ישראל נהגנו שלא לחוש לשמא  –  ב"י

 138. שמברך ברכת להכניסו קודם המילה( ,לעיל) רשב"ם

 

 לפניו או מספיק שתהיה דעתו עליו? והאם צריך ששני התינוקות יהי* 

 

 .ודמנחי קמיה בשעת הברכהיוצא בברכה אחת  – בשם גאון כלבו

 .ואין צריך לברך שנית מ דעתיה ע"זמ"כשמלין הראשון  ואע"ג דליכא תינוק שני בבית הכנסת –מרדכי ורא"ש 

אלא שהביאו לו למול אחר שבירך על המילה הראשונה חוזר ומברך   אם לא היה בדעתו מתחלה  –וכ"כ רי"ו, וכתב  

 139.וש"ך רמ"א, שו"ע פוכ", על השניה

 

 * הפסק והיסח הדעת

 

  .יסיח דעתו בינתיםאין צריך לברך שנית רק שלא  – מרדכי ורא"ש

 

, אבל אם שבתחלה היה בדעתו למול שניתחוזר ומברך אפילו  שיחת חולין בין ראשונה לשניהאם שח  – רי"ו כתב 

 שח דבר שצריך אל המילה לא הוי הפסק ואינו חוזר ומברך, כמ"ש המפרשים בענין שחט כמה חיות בבת אחת.

  .רמ"א כהובא בב"י וכ"

 

אפילו אם בירך אשר קדש בין ראשון לשני אינו חוזר ומברך על המילה, דברכה לא הוי הפסק.  – )הובא בב"י( רשב"א

 . רמ"א, וכ"כ (הובאו בדר"מ) כלבוהגהות מרדכי ווכ"כ 

 

 

 

 
 שנוהגין להדליק נרות קטנים י"ב כנגד י"ב ונר תמיד להדליק ג' ימים, ולתאומים כ"ד קטנים ושני גדולים. מהרי"ל. 135
שלא אמרו לברך האב אחר המילה אלא משום חשש דשמא ימלך המוהל ונמצאת ברכת האב לבטלה. הא אם הקדים יצא דעיקר ברכה זו קודם מילה    136

 היא ככל הברכות שהן עובר לעשייתן, עכ"ל הרשב"א, וכמובא לעיל בדין ברכת להכניסו. 
מוהל ולא ימול את השני הברכה אינה לבטלה שהרי היא חלה על הראשון, ואם  אמנם צ"ע מדוע לא יברך בין הראשון לשני, שהרי גם אם ימלך ה  137

וון  המוהל לא ימלך ירוויח שהברכה תהיה קודם מצוות המילה של הראשון. ואולי זה מפני שלדעת הרשב"א צריך לומר בנוסח הברכה להכניסם ואז מכי
 תב 'להכניסם' אפשר שלא כתב זאת בדווקא. שיש חשש שימלך יצא שנוסח הברכה לא היה טוב. ואע"פ שהרשב"א לא כ 

ונלע"ד שאין זה סותר את פסיקתו של השו"ע בסעיף א לברך ברכת להכניסו בין מילה לפריעה כדעת הרא"ש, שאפשר לומר שלא פסק כך כדי לחשוש   138
סתדר עם הגירסא בגמרא יברך לאחר המילה, לשיטת ר"ת ודעימיה, אלא שפסק כך כי העיקר הוא שאת ברכת להכניסו צריך לברך לפני המצווה, וכדי לה 

 ונראה שגם במילת תאומים יברך בין המילה לפריעה של הראשון.
צ"ע דלעיל סימן יט סעיף ו )לגבי שחיטה( כתב הרב )הרמ"א( דיש אומרים דאפילו לא היה דעתו על השני אין צריך לחזור ולברך כשהן ממין   – ש"ך 139

 וע"פ דברי המג"א  . ולענין דינא העליתי בסימן יט ס"ק ט דאפילו במין אחד צריך לחזור ולברך, א"כ ה"ה הכא.אחד, וכאן תינוקות הא מין אחד הן
ואם לבשם כולם בלא הפסק,   – באו"ח ח, ס"ק טו, אפשר ליישב את דעת הרמ"א, שהמג"א כתב ליישב את דברי השו"ע שם לגבי ציצית, שכתב השו"ע 

אע"ג דגבי שחיטה י"א    –, הוי כמפסיק ביניהם. וכתב המג"א  אם לא היה בדעתו מתחלה על כולםאלא ברכה א'...  והיה דעתו מתחלה על כולם, לא יברך
 דא"צ לברך היינו משום דסוברין יש קבע לשחיטה כל זמן שעוסק בה דרגילין להביא יותר. והוזכר בפת"ש יא. 
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 ? כיצד יש לנהוג למעשה במילת שני תינוקות( 3)
 

ל אחד ברכה בפני עצמו, , ואיכא הפסק גדול בדבר ושיחה, יעשו לכאם ידוע שהתינוק השני לא יבא כ"כ מהר  –  ט"ז

=< למעשה כשאין חשש הפסק, יש לנהוג כדעת  ע"כ ראוי לנהוג שגם השני יהיה מוכן אחר ברכת הראשון למולו.

 רוב הראשונים, שמברכים ברכה אחת על שניהם, וכדעת השו"ע והרמ"א.

ויהו נזהרים שלא יביאו ב'  במקום שנהגו יעשו כמנהגם, אבל בעיר חדשה יש לנהוג לברך אכל חדא וחדא – ב"ח

וכן נכון לעשות, משום דעל הרוב מפסיקין   –  ש"ךהתינוקות ביחד לבית הכנסת אלא דלאחר שנימול זה יביאו השני.  

 140שכך נהגו במצרים. )הובא בפת"ש י( וכתב בדרכי נעםבנתיים בשיחה בטילה שאינה מצרכי מילה. 

לפטרם בברכה אחת, כי כמה פעמים יבואו לידי שהיות גדולות  נמנעו בשני תינוקות שאינן של אחד – מהרש"ל

 והיסח דעת.

 

 איזה תינוק קודם. פת"ש ט( 4)
 

שום סברא להקדים דוקא לזה שנולד תחלה, ומ"מ נהגו להביא  תילא מצא ,שני מילות בזמנם – ברית אברהם

פנים ברור דאם הובא לבית תחלה זה שנולד מקודם, אפשר שהוא מטעם שלא יתעורר קנאה ומחלוקת. ועל כל 

בודאי צריכים מקודם אם אחת היא שלא בזמנה אבל הכנסת זה שנולד אחרון אין להמתין כלום רק למולו מיד. 

אם אירע שהביאו לבית הכנסת את התינוק שנדחה יש למולו מיד  – וכתב, וכ"כ יד אליהולמול המילה שבזמנה. 

 ולא להמתין על מי שזמנו קבוע.

 

 , דר"מ איף וז. מנין. סע

 

צריך להיות עשרה לברית מילה דמדמין תינוק הנימול ליוצא מבית האסורים )שהיה בבטן אמו(  –שלטי גבורים 

שדר רב צמח גאון היכא דליכא אלא   –  העיטורוכתב    שצריך להודות באפי עשרה, ולכן אומרים 'הודו' בברכת מילה.

בפחות  ,דהיכא דאפשר בעשרה עביד היכא דאי אפשר ,המילהאתתא דמהיל וגברא דתפיס ליה לינוקא מברך על 

 .וכ"כ טור, וכ"פ שו"ע. מעשרה

 

 ואו"ח עה,ד . סעיף חות וצואת התינוקוער אמירת הברכות כנגד .ח

 

אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. מאי איריא נכרי, אפילו ישראל נמי!  -אמר רב יהודה: נכרי ערום  –ברכות כה,ב 

, 'אשר בשר חמורים בשרם'ליה דאסור, אלא נכרי אצטריכא ליה; מהו דתימא: הואיל וכתיב בהו  פשיטא    -ישראל    -

 .'וערות אביהם לא ראו'קמשמע לן: דאינהו נמי איקרו ערוה, דכתיב  -אימא כחמור בעלמא הוא 

 

 למד משם – כס"מ. אפילו כותי או קטן לא יקרא כנגד ערותן ,אסור לקרות כנגד הערוה עד שיחזיר פניו – רמב"ם

בחזרת פנים בעלמא   ,וכיון שאין הטעם אלא מפני ראייה ,דלא גרע מכותי  ,רבינו לקטן דערוה היא  )ברכות כה,ב לגבי גוי(

 141.או"חב שו"ע כוכ" סגי ליה.

  "כ וכ .(וקטנה עד ג' שנים  עד גיל ט' שניםקטן ) ראויה לביאהכל זמן שאינה דלא הוי ערוה  )במילה( אין צריך לכסות – העיטור

וכן נראה לי מאחר דהרוב פוסקים להיתר   –  (או"ח )דר"מ    .(או"ח עה,ד  )הובא בדר"מומהר"ל    כלבו,  )בהגהות הסמ"ק(רבנו פרץ  

 .וכ"פ בהג"ה שם .למה לא נפסוק כדבריהם

 
ומרים פסוקים המלאך הגואל וכיוצא, כדי להסיח דעת, והוא מנהג ותיקין,  שכתב שבמצרים נהגו לברך על כל אחד בפני עצמו ואחר מילת האחד א  140

 ואם הם של אדם אחד מברך האב להכניסו גם כן על כל אחד בפני עצמו. 
 מיהו אם קרא כנגד ערות קטן שאינו ראוי לביאה אין מחזירין אותו דכדאי הם הנך רבוותא )שהקילו לקמן( לסמוך עליהם.   –אמנם כתב בב"י שם   141
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נראה דודאי בקטן ... ושמלין אותו ויש אומרים שאין צורך לזהיש נוהגים לכסות ערות הקטן בשעה  –רבינו יונה 

וגם נראה כיון דלתקוני המילה   –וכ"כ הרא"ש, והוסיף    כל כך לא דיינינן ליה ערוה ואין צריך לכסותו בשעת ברכה.

ן כיו –וכתב ב"י  .ואין בו אותה שעה משום לא יראה בך ערות דבר 'והיה מחניך קדוש'קא אתי קרינא ביה שפיר 

 142.וכ"פ בשו"ע דרוב הפוסקים סבירא להו הכי דשרי והרא"ש ג"כ התיר לענין מילה מיהא הכי נקטינן.

 

בקטן בן ח' ימים, מיהו אין לחוש דהא אמרינן דאין  לויש מקפידין אפי הכשהוא מטונף מצוא – )שם(רבינו פרץ 

יש לנקות הקטן  – וכ"כ רמ"א .ואעפ"כ טוב לנקותו קודם הברכה ,מרחיקין מצואת קטן עד שיאכל כזית דגן

 שכוונתו לומר, כדברי רבינו פרץ, שמוטב לנקותו קודם הברכה. וביאר הש"ךמצואתו קודם שיברך. 

 

 יב-ט. מנהגים. סעיפים ט

 

 אבי הבן עומד ליד המוהל. סעיף ט (1)
 

אפשר קרבנו של אדם  )כז,א( כדאמרינן בתענית ,נהג שאבי הבן עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחומ – העיטור

שיהא מעמד בירושלים כהנים לוים וישראלים  ,ולפיכך התקינו הנביאים שביניהם ,קרב והוא אינו עומד ע"ג

 .וכ"כ טור ושו"ע. להודיעם שהם שלוחים של כל ישראל

 

 כסוי הערלה בעפר  (2)
 

וכשבאו ישראל לארץ ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אי אתה יודע שאין  –פרק כט  פרקי דרבי אליעזר

. וקבץ כל הערלות עד שעשה 'ל את בני ישראל שניתמ  'ל אותם פעם שניה, שנאמר מ  ר וישראל נמולין כתקנן חזֹּ 

. והיו ישראל לוקחין את הערלה ואת הדם ומכסין 'ָהֲעָרלֹותוימל את בני ישראל אל גבעת 'אותם כגבעה, שנאמר 

אותן בעפר המדבר. וכשבא בלעם הקוסם ראה את כל המדבר מלא מערלתן של ישראל, אמר מי יוכל לעמד בזכות 

. מכאן אמרו חכמים מכסין את ערלת 'מי מנה עפר יעקב' (במדבר כג,י)ברית דם המילה שהוא מכסה בעפר, שנאמר 

 .והיה זרעך כעפר הארץ (בראשית כח,יד)הדם בעפר הארץ. ולא עוד אלא שנמשלו לעפר, שנאמר 

 

על  מדברי הראשונים(נותנים הערלה. כ"מ )בני מזרח מוהלין  , )בני א"י( לבני מערב )בני בבל( דברים שבין בני מזרח – העיטור

מן  ,בעפרבני א"י מוהלין  ,, יחזקאל טז,ט. הג"מ('וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן ')משום  ונותנין על פניהם  המים

ִים בֹו'הדא היא דכתיב  ין מ  ִיְך ִמבֹור א  ִתי ֲאִסיר  ח  ְך ִשל  ִרית  ם־ב  ד  ת  ב  ם־א  ובתשובת מר רב כהן צדק  '(יא,זכריה ט) 143ג 

ונופל דם המילה על המים ורוחצין בהם כל  ובכל מיני בשמיםס למול במים שלוקין ובהם הד במתא מחסיא מנהג

 .וכ"כ הטור .כלומר זה דם הברית שבין המקום לאברהם אבינו )ובטור כתוב כל הנועדים( הנער

, ומה שאין לוקחין )פרקי דר' אליעזר כט( נפקא ליה במדרש מי מנה עפר יעקב לשים הערלה בחולמה שנוהגים  – הג"מ

ולכך לוקחים חול לקיים דברי שניהם  )ובעיטור כתוב הפוך(משום דבני א"י נותנים אותה במים ובני בבל בעפר  ,עפר

 144שהחול נקרא עפר ומים כדאמרינן בחולין כז,ב עופות מן הרקק נבראו.

 
 נ"ל דמ"מ לא יאחוז המוהל בערוה בשעת ברכה. אליה רבה ומחצית השקל כתבו שמותר לאחוז. והגר"א אצלנו כתב שחובה לאחוז.  –מג"א באו"ח  142
ר"ל כמו המשיח אשר בעבור צדקתו יהיה נושע ומוצלח במלחמותיו כן גם אתה ישראל בכלל בעבור זכות דם בריתך היא מצות   –מצודת דוד 'גם את'   143
 לה שהחזקת בה בהיותך בגולה בזכות זה אשלח אסיריך מבור אשר אין בו מים ר"ל אוציאך מעומק הגלו' והמשיל הגלות בבל לבור שאין בו מים. מי
 גרביל"א. ובאוצר לעזי רש"י הביא שהפירוש חול, חצץ שעל שפת הים או הנהר שיש בה מים ויבשה.  - ורש"י שם פירש 'רקק'  144
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וטומנים שם את חתך המילה, ויש סמך לדבר   נהגו בצרפת להביא ספל מלא חול ועפר  –  חיאבודרהם בשם אבן היר

ובאלו מתי את זרעך כחול הים' ולעפר 'ושמתי את זרעך כעפר הארץ'. שבפרקי רבי אליעזר כט... ויש סמך לחול 'ו

 145לשים חתיכת הערלה בסיד כתוש היטב. הארצות נהגו

 

 נותנין את הערלה בחול ועפר. – שו"ע

 

 * כסוי הערלה בעפר בשבת

 

ובלבד שלא יעשה כן בשבת גזירה שמא יביא ואמר שפיר דמי    עפראואתשל קמי רב יהודאי מהו למול ע"ג    –  העיטור

 , ע"כ. משמע שלא יתן את הערלה בעפר בשבת גזרה שמא יביא עפר מבחוץ.עפר מבחוץ

משמע שאסר רק להביא , ע"כ.  שלא יביא עפר מבחוץובלבד שלא יעשה כן בשבת,    אתשיל מקמי רב יהודאי...  –  טור

 .עפר מבחוץ, אך אם הביא מע"ש מותר לתת את הערלה בעפר

 

בספר העיטור כתב... וכתוב בו גזירה שמא יביא עפר מבחוץ. ונראה לי דהכי פירושו ובלבד  – כתב ב"י על הטור

שלא יעשה כן בשבת להביא עפר מן החוץ למול עליו... אבל אם היה מוכן לכך מע"ש ודאי מוהלין על גביו, שהרי 

דספר העיטור ואפילו הכי ואיכא לתמוה אדברי בית יוסף שהביא הך  – וכתב הב"ח. וכ"פ בשו"עמותר לטלטלו. 

 מיהו העולם נהגו היתר בעפר מוכן מער"ש. 146פירש דאם הכין עפר בער"ש שרי למימהל בשבת, והא ליתא לדידיה.

 .וכ"כ ש"ך

 

 או ליין * יריקת דם המציצה לעפר

 

 כשמוצץ.  ויש רוקקים לכוס של יין ששותים ממנויש מקומות שנהגו שרוקקין דם המציצה לעפר )י"ג חול(    –  מהרי"ל

 147רוקקין דם המציצה אל העפר. – וכתב רמ"א .הובא בדר"מ יא

 

 ( כסא של אליהו. סעיף יא3)
 

מנעו מהם את  148הגין למול עד שנחלקו לשתי ממלכות, ומלכות אפריםוהיו ישראל נ – פרקי דרבי אליעזר פרק כט

המילה. ועמד אליהו זכור לטוב וקנא קנאה גדולה, ונשבע על השמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ, ושמעה 

. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו מה לך פה אליהו. ..עמד אליהו וברח מארץ ישראל..  איזבל ובקשה להרג אותו.

. אמר לו הקדוש ברוך הוא לעולם אתה מקנא, תך בני ישראלהי צבאות כי עזבו בריוליקוק אלאמר לו קנא קנאתי 

פינחס בן אלעזר וגו'. וכאן אתה מקנא. חייך, שאין ישראל עושין  (במדבר כה,יא)קנאת בשטים על גלוי עריות, שנאמר 

מלאכי  )שיהיו עושין מושב כבוד למלאך הברית, שנאמר  מכאן התקינו חכמיםברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. 

 .נוהגים לעשות כסא לאליהו –וכתבו אבודרהם, טור ושו"ע  ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא וגו'. (אג,

 יאמר בפיו שהוא כסא אליהו. )את הכסא( וכשמניחו –והוסיף שו"ע 

 

 

 

 
וא שיהא לכל מוהל שני איזמלין משום דלפעמים משליך האיזמל עם הערלה תוך החול ולאחר כך יצטרך לאיזמל ואם ימתין  מנהג יפה ה  – מהרי"ל 145

 עד שיקנח הראשון מן החול פן יבא התינוק לידי סכנה. הובא בדר"מ יא. 
 אמנם הפרישה הבין שהב"י פירש את דברי הטור ולא את דברי בעל העיטור.  146
 משום לש, אמנם עיין מנו"א ב,ט,ג. ובשבת נלע"ד שאסור   147
 כך נקראת מלכות ישראל על שם השבט המקראי הגדול שבה ומייסדה.  148
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 . רמ"א יא)בעל ברית( ( סנדק4)
 

עושה לי, אמר לו אני אשבחך , אמר לו הקב"ה דוד מה אתה 'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך' – מדרש תהילים

 .לילדים הנימולים על ברכיי 149בברכיי אני נעשה סינדיקנוס... בראשי אני כופף וקודה בתפלתי. בכל אבריי

 

ם לאחוז התינוק על הברכים בשעה שנימול ולהיות בעל ברית יש לזה סמך ממדרש )לעיל(. וימה שמתא – הג"מ

 .וכ"כ או"ז

 

אצלו. ר יהודי כשר לעשותו סנדיק דהוא הבעל הברית, כדי שיבא אליהו ז"ל וישב צריך לחפש אח – מהרי"ל ואו"ז

 ., וכ"כ בהג"ה רסד,אהובא בדר"מ רסד,ג

 

היה נוהג לרחוץ ולטבול עצמו להכניס הוא בעל ברית והוא קרוי סנדק בלשון חכמים,  )מהרי"ל( כשנעשה – מהרי"ל

, מפני שרגליו נדמו למזבח כאילו מקטיר הברית ממצות המוהלואמר גדול מצות בעל  150.התינוק בטהרה לברית

שאין ומטעם זה מקדימין אותו בקריאת התורה קודם המוהל. ומאותו טעם כתב רבינו פרץ ע"ה מה  ,  קטרת לשמים

, משום דאיתמר פ"ק דיומא כהן כופלין לתת בניו לבעל ברית אחד פעמים ושלש רק לכל בן בורר בעל ברית אחר

ת פעם אחת לא שינה עוד לעולם מפני שהקטרת היה מעשיר. דכתיב ישימו קטורה באפך וסמיך ליה שהקטיר קטר

 .הובא בדר"מ וכ"כ בהג"ה , לפיכך בכל פעם היו מעשרין כהן אחר, ה"נ ל"ש.יא( - )דברים לג, י ברך ה' חילו 

ואחד לא יעשה שתי   ,דבריו אין להם שחר דא"כ מ"ט מאדם אחד דוקא  –  )על מש"כ שהמנהג שלא לתת לבניו סנדק אחד(  גר"א

  151.המנהג הוא ע"פ צוואת רבי יהודה החסידאלא  ,פעמים סנדק לעולם, ולעולם לא ראינו סנדק שמתעשר

כל הדברים הללו אין להם שורש ועקר בגמ' והכל רק דרך דרש ורמז ולא לעכוב ולא למנהג קבוע. ובכל  – נו"ב

פולין אין מדקדקין בזה ובהרבה מקומות הרב הקבוע הוא חיוב לסנדק תמיד וגם פה קהלתנו אין הכל מדינת 

וכן נוהגים בשעת הצורך או כשההורים רוצים בכך באופן מיוחד, שנותנים את כיבוד   –  וכתב בפנה"ל  .מקפידין בזה

 הסנדק לאותו אדם פעמיים.

 

 152ונוהגים להתעטף בטלית. –'סנדק' פת"ש 

 

 מעירבוב בין נשים לגבריםהירות * ז

 

תוליכנו עד להמול  ית הכנסתכתב מהר"ם האשה שהיא בעלת ברית ליטול הילד מהיולדת להוליכו לב – מהרי"ל

לשם להמול הילד על ברכיה משום פריצות שתלך אשה בין  ולא תכנס אל תוכו להיות ג"כ סנדיק ,בית הכנסתפתח 

 דיש אנשים כשנעשו סנדיקין ואין נשותיהן עמהם, הולכים בעצמם ומביאין הילד מן היולדת  )מהרי"ל(  אנשים. ואמר

נזהר בכך, דפעם אחת הוא נעשה סנדיק ולא היתה אשתו עמו, וצוה להביא אליו  )המהרי"ל(. אך הוא )מהעזרת נשים(

מסתמא  ואמרלב"ה. כי הנכנס אצל היולדת להביאו, דרך הנשים לתפוש בכנף הנושא כשמוליכו למצוה.  הילד

מדהקפיד מהר"ם שלא תכנס האשה בעזרה בין האנשים, מסתמא ג"כ לא יכנס איש בין הנשים דכל המרבה 

קום שאפשר לאיש אין לאשה להיות סנדק לתינוק במ – הובא בדר"מ, וכ"כ בהג"ה .להתרחק מהן הרי זה משובח

משום דהוי כפריצות, ומ"מ היא עוזרת לבעלה ומביאה התנוק עד בית הכנסת ואז לוקח האיש ממנה ונעשה סנדק 

 אבל האיש יכול לעשות הכל בלא אשה.

 

 
 על פי הערוך, מקור המילה בלשון יוון ורומי ופירושה "פטרין )מלשון פטרון( ופרקליט".  149
 וחומרא בעלמא הוא ואין נוהגין כן.   –דר"מ  150
 לא יעשה לחבירו סנדק לשני בניו אלא אם כן מת אחד. הובא בפת"ש.  –צוואת ר' יהודה החסיד  151
לפי המנהג שלא ללבוש טלית בתשעה באב שחרית, גם לצורך להיות סנדקי למילה לא ילבש טלית. ומ"מ ראיתי סנדקי   – שע"ת בשם כנסת הגדולה 152

 אחד לבש ובירך, ולא מחיתי בידו. הובא בפת"ש. 
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 ( סעודה. סעיף יב 5)
 

וימל אברהם את  (בראשית כא,ד)כשנולד יצחק, בן שמונה ימים הגישו למילה, שנאמר  – פרקי דרבי אליעזר כט

ועשה שמחה ומשתה. מכאן אמרו חכמים חיב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו היום  ...יצחק בנו בן שמנת ימים

)שבת קל,א    'תוס.  ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק  (שם, ח)שזכה למול את בנו כאברהם אבינו, שנאמר  

 .ביום ה"ג מל את יצחק דהיינו ביום השמיני דמילה כמנין ה"ג, ר"ת – 'שש'(

שש אנכי על 'תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב  – שבת קל,א

 . וכ"כ תוס'. משתה םשעושי –'בשמחה'  רש"י. עדיין עושין אותה בשמחה - 'כמוצא שלל רב 153אמרתך

, בריך שהשמחה במעונו. ולית הלכתא כוותיה, משום )סעודת מילה. רש"י( רב חביבא איקלע לבי מהולא – כתובות ח,א

 דטרידי, דאית ליה צערא לינוקא.

 

. וכן אמר דוד ..כן משמע בכתובות )ח,א(נהגו לעשות סעודה ביום המילה ויש סמך מהמדרש )לעיל(, ו – אבודרהם

זב ח' דם  ,בח, ורבותינו ז"ל אמרו סעודת מילה ומפרשים עלי זבח)תה' נ, ה( אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זָ 

 . וכ"כ או"ז מילה שהוא זב לשמונה ימים.

 

 .הובא בפת"ש טזיבה שלא עשו סעודה ביום המילה יעשו ביום אחר. אם אירע ס – חמודי דניאל

 

ויש אומרים: אף מי שאין מיסב בחבורה של ... שבעה מנודין לשמים, אלו הן: יהודי שאין לו אשה – פסחים קיג,ב

)סנהדרין ודוקא שיש שם בני אדם מהוגנין כדאמרינן    –  וכ"כ תוס', וכתב.  כגון משתה של ברית מילה  –  רשב"ם  מצוה.

  154.רמ"או וכ"כ או"ז לא היו מסובין בסעודה אלא כן יודעין מי מיסב עמהם. נקיי הדעת שבירושלים (,אדף כג

 

 נהגו לקחת מניין לסעודת מילה ומקרי סעודת מצווה. – רמ"א

 

 * שלום זכר

 

, ואמרי לה לבי . רש"י(רית מילה על שם שעברו עליו שבעה ימים)ב איקלעו לבי שבוע הבןרב ושמואל ורב אסי  – ,אבבא קמא פ

 .ישוע הבן

 

 ישוע מתרגמינן פורקן כמו פדיון. ,משתה שעושין לפדיון הבן בכור –'ישוע הבן'  רש"י

 .וקשה דאע"ג דמתרגמינן פדיון פורקן מ"מ אין שייך לשון ישועה ,פ"ה פדיון הבן וכן הערוך – 'לבי ישוע הבן' תוס'

 ,ור"ת פי' שנולד שם בן ועל שם שהולד נושע ונמלט ממעי אמו כדכתיב והמליטה זכר )ישעיה סו( נקט לשון ישועה

 .)לאחר הלידה( והיו רגילין לעשות סעודה

 

מדאיקלע רב  ,הכדאית לי תליה ולפר" ואחד מהגדולים הוכיח משם דסעודת מצוה היא לרש"י כדאית – תה"ד

דרב לא הוי מתהני מסעודת הרשות, והיה רוצ"ל דמה שאנו נוהגים  (חולין צה ע"ב)להתם דהא אמרינן פ' גיד הנשה 

עכשיו לאחר שנולד זכר נכנסין לשם לטעום בליל שבת הסמוך ללידה דהיא סעודת מצוה, והיינו אותה סעודה 

 155.הובא בדר"מ שהכל מצויין בבתיהם. הוקבעה בלילי שבת בשע ת,דפר"

 
 אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות, והיא מילה, שישראל עושין וששים עליה, דכל שאר מצות אינן מוכיחות כל שעה. – "י רש 153
טוב לבטל מה שהשמש קורא על סעודת ברית מילה, כי אולי לא ילכו מטעמים המתהוים ויהיו ח"ו בכלל נידוי.   –  מקום שמואל בשם שרביט הזהב  154

לכן רבים נוהגים שלא להזמין את האורחים בלשון מפורשת, כמו: "אתה מוזמן לסעודת הברית". אלא כשרוצים   –"ל הובא בפת"ש יח. וכתב בפנה 
א יבין להזמין ידיד או קרוב לברית, מודיעים לו שהברית תתקיים ביום פלוני בשעה פלונית, ומתוך כך הוא מבין שרוצים שיבוא. אם מדובר באורח של

 עלולה להתפרש בעיניו כזלזול, יש להזמינו בלשון מפורשת.  את נוסח ההודעה הזו, והיא
'והיה שבעת ימים תחת אמו', ולמה שבעת ימים, ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אמר משל למלך   –ממדרש רבה אמור  הט"ז הביא עוד סמך למנהג 155

ילה. כך אמר הקב"ה לא תקריבו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת,  שנכנס למדינה וגזר ואמר כל אכסניין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני מטרונה תח 
ל  שאין שבעה בלא שבת ואין מילה בלא שבת, ומיום השמיני והלאה ירצה. אמר ר' יצחק כתיב משפט אדם ומשפט בהמה, משפט אדם וביום השמיני ימו
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 ( אמירת תחנון. סעיף יג או"ח קלא,ד6)
 

 יקר הדין. או"ח קלא,ד* ע

 

בשם רבי יצחק בר יהודה מצאתי ביום המילה אין נופלים על פניהם בכנסת אשר שם המילה ואם  – שבלי הלקט

כ"כ . ואין נופלים על פניהם 156שאומרים בשני וחמישי( )הוא יום שני או חמישי אין אומרים תחנונים ולא והוא רחום 

 )הובא בש"ך רסה,כד(  וכ"כ בהגהות ומנהגים  עושים את המילה לא אומרים תחנון., שרק בבית כנסת שבו  הג"מ ותה"ד

 157.ודלא כמנהג דור"א שמצאתי שאם יש מילה בעיר אין אומרים תחינה בכל העיר הואיל ואליהו בא לעיר –דר"מ 

 

אם אין המילה   ודוקא שהמילה באותו ב"ה, אבל  –  רמ"אבבהכ"נ ביום מילה.   ...נהגו שלא ליפול על פניהם  –  שו"ע

ר"ל בביהכ"נ שימולו אח"כ   –'ולא בבי"כ ביום המילה'    מ"ב  .בבהכ"נ, אע"פ שהיא בבהכ"נ האחרת, אומרים תחנון

מתפללין שם ]ונקראין בעלי   וכתבו האחרונים דאם הבעלי ברית  ,בה את התינוק אף שאין מתפללין שם הבעלי ברית

 .ברית אבי הבן והסנדק והמוהל ולא המוציא והמביא התינוק[ אף שהמילה בבית אחר אין נופלין ע"פ

 

 אין אומר יהי רצון אחר קריאת התורה. – )הובא בש"ך רסה,כד( מנהגים

 

 . או"ח קלא,דאמירת תחנון במנחה שלאחר המילה* 

 

 . שביום המילה )שחרית( אין נפילת אפים בתפלת יוצר – הג"מ

 

 אפילו אצל התינוק שנימולאבל אם מתפללים מנחה  אין אומרים תחינה דוקא בתפילת יוצרמשמע ש – דר"מ

 .אוכ"כ רמ". אומרים תחינה

וכך  אבל אצל התינוק אין נופלין אף במנחהאין זה ראיה דלא אתי אלא למעוטי במנחה שלא אצל התינוק  – ב"ח

הורה מהרש"ל ונוהגים כך בבריסק דליטא וכן נראה להקל כיון דנפילת אפים רשות הוא כמו שכתב רב נטרונאי 

אם מתפללין מנחה בבית התינוק קודם הסעודה או  – אליה רבהוכתב  .וכ"כ הט"ז .וכך ראיתי נוהגים בקראקא

  158.חוכ"כ דה" .אבל לאחר בהמ"ז אומרים תחנון ,באמצע סעודה א"א תחנון

 

 .הובא במ"ב. בעל ברית וסנדק ומוהל א"א לעולם במנחה אפילו לאחר בהמ"ז דיו"ט שלהם הוא – חיי אדם

 

 ש"ך כאן .'למנצח... יענך ה' ביום צרה' *

 

 159.ווכ"כ כלבגם אין אומרים יענך ה' ביום צרה מפני שהוא יום שמחה לאבי הבן ולא יום צרה.  –אבודרהם 

וכן נוהגים, ונראה   –  וכתב ש"ך.  וכ"כ מהר"ם מינץ ומהרי"ל.  למנצח אומר משום צערא דינוקא  –  הגהות ומנהגים

 160דמקומות מקומות יש.

 

 
מה שנוהגין בשבת לבקר אצל תינוק הנולד    – ד כתב בשם הר"ר מנחם  בסוף רס  והדרישהבשר ערלתו )ויקרא יב, ג(, ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה.  

 משום שהוא אבל על תורתו ששכח, כדאיתא בפרק המפלת )נדה ל,ב(. 
 הכוונה לכל הנוסח שמוסיפים בשני וחמישי שאצל האשכנזים מתחיל במילים 'והוא רחום' ולכן כך קוראים לו.  156
נגררת אחר המילה שבבית אחר, וכ"ש פיוטים שבברכות דק"ש שבטורח התירו הגאונים לומר פיוטים    ואין סברא לומר דתפילת הציבור תהא  – תה"ד    157

 להפסיק בברכות, ובטעם מועט דחינן לה. וכ"כ ש"ך שם. 
 כל זה כשמתפללין אצל התינוק אבל כשמתפללין בבית אחר אע"פ שהבעל ברית שם אומרים תחנון אפי' קודם הסעודה. –חיי אדם  158
 מפני שיום המילה יום שמחה הוא על קיום המצוה.   –לבו וכתב הכ 159
במגנצ"א אומרים יענך ביום המילה שיש בו תשעה פסוקים כתשעת חדשי העיבור כדאיתא בשוחק טוב. ובווירמייש"א אין אומרים   –וכ"כ ברוקח  160

 יענך.
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 ורמ"א או"ח תרבכאן * עשרת ימי תשובה. ש"ך 

 

, אם חל מילה בין ראש השנה ליום הכפורים אין אומרים תחנון אבל אומרים אל ארך אפים ולמנצח – מנהגים

 .הובא בדר"מ באו"ח, וכ"כ בהג"ה שם, וכ"כ ש"ך 161.ואומרים אבינו מלכנו

 

 תענית. סעיף יג* 

 

חמי וסליחות ווידוי שאלת יום המילה שחל להיות ביום תענית ציבור הכתובים מהו להתפלל פסוקי דר – רשב"א

שאומרים )'והוא רחום ותחוננים' הכוונה לתוספות  : כך נוהגים במקומותינו... אין אומרים והוא רחום ותחנוניםתשובהוכו'. 

 – וכ"כ שו"עווידוי ואל ארך אפים.  )של התענית(, ודי שמניחין במקצת ואין צריכין להפסיק סליחות בשני וחמישי(

אבל אומרים אל  – רמ"א. ואין אומרים והוא רחום ולא נפילת אפיםמתפללים סליחות ואומרים וידוי כדרכם, 

 ארך אפים.

 

 ( מנהג המוהלים להיות ש"צ ביום המילה. רמ"א יב7)
 

'רוממות באותו יום שהם מוהלים וסמכו על המקרא )תהלים קמט,ו(  )להיות ש"צ(  מנהג המוהלים להתפלל    –  דר"מ

עיקר הטעם לפי שעוסק במצווה   –)הובא בש"ך(    וכתב בהגהת מנהגים.  וכ"כ בהג"ה  אל בגרונם וחרב פיפיות בידם'.

 לכך ראוי לו להתפלל.

 

אין לדחות משום כך האבל להתפלל ביום המילה וכל המוחה באבל כאלו מוחה באדם  – ש"ך בשם מהר"ר מינ"ץ

 לעשות מצוה וכאלו גוזל את המת.

 

 הבאת מחתה של אש  (8)
 

ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו, א"ר אייבו בשעה שמל אברהם אותן  – בראשית רבה לך לך מז

ילידי ביתו העמידן גבעה ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקדוש ברוך הוא כקטורת סמים 

שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים   וכעולה שהיא כליל לאישים אמר הקדוש ברוך הוא בשעה

נהגו להביא מחתה של אש  –וע"פ זה כתב או"ח  אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם.

 .הובא בבדק הביתבמקום שעושים המילה אפילו בימי הקיץ. 

 

 ( מנהגים נוספים. ש"ך ס"ק כד9)
 

 וכן המנהג. – ש"ךמלין קודם עלינו לשבח.  – מנהגיםת הגה* 

 

 162נהגו שלא לחלוץ התפילין עד אחר המילה, משום שהתפילין הם אות והמילה ג"כ אות. – ש"ך* 

 

 163.וכ"כ תניא, ש"ך ומהרי"לנוהגין להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה.  – * הגהת מנהגים

 
 ואומר 'זכור ברית דמילה', 'ואל תפר בריתך', בהשכמה )בסליחות שאומרים בהשכמה בעשרת ימי תשובה(. הובא בש"ך.  – ועוד כתב במנהגים  161
נוהגים לא להניח תפילין בשבת ויום טוב, מפני שהתפילין נועדו להיות אות לקשר שלנו עם הקב"ה, שנאמר )שמות יג, ט(:   –פנה"ל ליקוטים א ט,יב  162

יֶכם" ואם כן בשבת ינ  יִני ּוב  ָך", ושבת ויום טוב נקראים אות, שנאמר )שמות לא, יג(: "אֹות ִהוא ב  ל ָיד  אֹות ע  ָך ל  ָהָיה ל  ויום טוב אין צורך להניח תפילין,   "ו 
טוב, מעיד על עצמו  -כי עצם קדושת השבת או החג, מבטא את אותו הרעיון שמתבטא בתפילין )שו"ע לא,א(. ויתר על כן, אדם המניח תפילין בשבת ויום

של בנם, כדי שיהיו בשני אותות. ותירץ  טוב. וקשה ממנהגם של רבים להניח תפילין בברית המילה -שאין הוא מבין את משמעות הקדושה שבשבת ויום
ם, ולכן  בא"ר סי' כט בשם הרוקח, שאות מילה אינו זכר ליציאת מצרים, ולכן טוב לצרף אליו עוד אות, אבל התפילין ושבת ויו"ט הם זכר ליציאת מצרי

 אין לקיימם ביחד.
 עיין לעיל בסעיף ה' שמנהג זה הוזכר במהרי"ל וברמ"א. 163
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קוואטר  .'קוואטר'לפני הברית ישנו כיבוד חשוב ומיוחד, שמיועד לזוג נשוי, בעל ואשה, והוא המכונה  – פנה"ל* 

ראוי   164הוא המביא את הילד אל הברית. האשה לוקחת את הילד מהאם ומוסרת אותו לבעלה, והוא מביאו לאביו.

בתפקיד קוואטר זוג שעדיין לא נתברך בילדים, לתת כיבוד זה לסבא וסבתא או דודים חשובים. ויש נוהגים לכבד 

כדי שבזכות מצווה זו יזכה להיפקד בבנים. אמנם כאשר רוצים לכבד זוג שעדיין לא התברך בילדים, צריך לפנות 

כשיש רצון לכבד אנשים  אליהם ברגישות רבה ולשאול אם הם מעוניינים בכיבוד זה, מפני שרבים מתביישים בכך.

ם נוסף שייקח את התינוק מכסא של אליהו וייתנו לסנדק, וקוראים לכיבוד זה 'מכסא של נוספים, מכבדים אד

 אליהו'. ואם רוצים לכבד עוד אנשים, נוהגים למסור את התינוק בין עוד מכובדים עד שמביאים אותו לסנדק.

, ויש קוראים ה לברכותעמידב(  .  א( כסא של אליהועוד שני כיבודים,    למנהג יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד, ישנם

. לפני הברית מכבדים )ויש מהספרדים שאינם נוהגים בו אלא התינוק נשאר על ברכי הסנדק גם בעת הברכות(לעמידה לברכות 'סנדק שני'  

את אחד המשתתפים ב'כסא של אליהו', כלומר בהנחת הילד על הכסא שהוכן לכבוד אליהו הנביא מלאך הברית. 

על היין. והשני מכובד  'אשר קידש'משתתפים, האחד ב'ברכות', היינו באמירת ברכת לאחר הברית מכבדים שני 

 ב'עמידה לברכות', דהיינו בהחזקת התינוק בעת אמירת הברכות.

 

 . מילת מצורע. סימן רסו סעיף א 7

 

מול בשר י'מנהני מילי? דתנו רבנן:  ..תנו רבנן: מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא בזמנה. – שבת קלב,ב

תלמוד ... או אינו אלא אפילו מילה ,בשאר מקומות, חוץ ממילה - 'השמר בנגע הצרעת'מה אני מקיים ו'... ערלתו

 ואף על פי שיש שם בהרת. -לומר: בשר 

 

מילה בין בזמנה בין שלא בזמנה דוחה צרעת שאם יש בהרת בעור הערלה אע"פ שיש בקציצת הבהרת   –  טור ושו"ע 

אם יש  ,עד שאינו נראה מהול וצריך לחתכו אבל אם לאחר שנימול גדל בשר במילתו, חותכה עם הערלה לא תעשה

 בהרת באותו הבשר אסור לחתכו כיון שאינו צריך למולו פעם אחרת אלא מדרבנן.

 

 ואו"ח שלא  יד- סעיפים ב  . מילה בשבת. סימן רסו8

 

 א. עיקר הדין. סעיף ב

 

ועוד אמר רבי אליעזר: ... מביאו בשבת -: אם לא הביא כלי מערב שבת ומררבי אליעזר א. משנה – שבת קל,א

אינה  -: כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת כלל אמר רבי עקיבאכורתים עצים לעשות פחמין לעשות ברזל. 

דברי הכל  -מילה גופה  .גמרא קלב,א דוחה את השבת. -שאי אפשר לעשותה מערב שבת  (ומילה)דוחה את השבת, 

ביום אפילו  -ורבי יוחנן אמר: אמר קרא ביום  וחה שבת. מנלן? אמר עולא: הלכה. וכן אמר רבי יצחק: הלכה.ד

שמיני ימול :  תניא כוותיה דרבי יוחנן  .. האי נמי מבעי ליה ביום ולא בלילה? ההוא מ'בן שמנת ימים' נפקא...בשבת.

מלאכות חוץ ממילה, או אינו אלא אפילו מילה, ומה בשאר  -אפילו בשבת, ומה אני מקיים מחלליה מות יומת  -

 165אפילו בשבת. -תלמוד לומר ביום  -חוץ משבת  -אני מקיים שמיני ימול 

 .הלכה כרבי עקיבאאמר רב יהודה אמר רב:  – קלג,א

 
וואטר', מפני שנהגו שהמביאים את התינוק לברית קונים לו חיתולים וכרית מיוחדת לברית, וחיבור שמם הוא 'קוואטר'. ויש  כיבוד זה נקרא 'ק 164

 אומרים על שם קטורת, שהמביאים את התינוק כמקטירים קטורת )ערוה"ש רסה, לה(. 
 ובגמרא שם הובאו עוד שתי דעות למקור שמילה דוחה שבת.  165
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 167אינה דוחה אלא בזמנה בלבד. 166)ושבת(  יום טובתנו רבנן:  – קלב,ב

 מילה בשבת; מוהלין ופורעין ומוצצין, ונותנין עליה איספלנית וכמון.. עושין כל צרכי משנה – קלג,א

 

מילה דוחה יו"ט ושבת בזמנה אבל שלא בזמנה אינה דוחה ואפילו בזמנה אינה דוחה אלא המילה עצמה  – טור

ונותנים עליה אספלנית. אבל מכשיריה אינם דוחים את השבת כיון שהיה אפשר לעשותם מבעוד  ופריעה ומציצה

 .וכ"פ שו"ע ואין מביאין אותו ממקום למקום. 168ם, לפיכך אין עושים סכין למול בויו

 

 פת"ש א .מל בשבת שלא בזמנו האם מועיל או לא מועיל וצריך הטפת דם ברית* 

 

 169.: לא מהני מידירבא אמר. מהני -כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד. אם עביד  :אמר אביי – תמורה ד,ב

 .שחיטתו כשרה -השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו  .משנה –חולין יד,א 

 

בזה  ,"ל דכללא דאי עביד לא מהני הוא רק היכא דבביטול המעשה תבוטל העבירה. כגון תמורהי – רע"א קכט

דהאיסור משום נטילת נשמה, גם  ,בשוחט... אמרינן דלא מהני, משום דאינו בדין שיהנו מעשיו להחזיק העבירה

)ולכן לא  מ"מ עבר העבירה דהרי נטל הנשמה ותיקן להוציא מידי אבר מן החי ,לכשתאמר דלא מהני והוי כנוחר

. ולא תוכל לומר בזה דלא מהני התיקון וישאר אומרים דאי עבד לא מהני שהרי בביטול מעשה השחיטה לא ביטלנו את מעשה העבירה(

 מש"ה ל"ש ביה כלל אי עביד לא מהני. ,מתה לפניך דהרי ,אבר מן החי

אי אמרינן ביה דעביד לא מהני והוי כאלו נחתך העור מעצמו או על ידי  במל בשבת שלא בזמנונשאל ובסימן קעד 

דשחט  אומההי – והשיב. או כיון דרק יומא קגרים אין זה בכלל אי עביד לא מהני 170דצריך להטיף דם בריתנכרי 

שאני התם דאין העבירה תלוי בשחיטה, דאף בנוחרו כשירה ול"א דלא מהני והוי כנחירה בעלמא,    בשבת דשחיטתו

אבל במל בשבת העבירה , )ולכן אי אמרינן לא מהני אין זה מבטל את מעשה העבירה, כמבואר לעיל(הוי מלאכת שבת דנטילת נשמה 

)ואילולא הפסוק שמתיר מילה בזמנה,    י מתקן גבראתלוי במצוה דמילה למאי דקיי"ל מקלקל בחבורה פטור אלא דמילה הו

א"כ י"ל בזה, במל שלא בזמנו בשבת דלא מהני וצריך להטיף דם ברית, ולא נתקן   )דף ק"ו ע"א(, כדאיתא שבת  היה חייב(

דבמל שלא בזמנו בשבת דמהני וא"צ להטיף נלענ"ד לעיקר לדינא  ומ"מ    .גברא והוי מקלקל ולא נעשה מלאכת שבת

דגם המילה אף אם נדון דלא מהני וצריך להטיף דם ברית מ"מ לא הוי מקלקל  דדמי שפיר לשוחט בשבת בריתדם 

מקודם, דעתה חסר רק הטפת דם ברית מקרי   הכיון דעשה קצת מן המצוה, דעי"ז אינו מחוסר תיקון כ"כ למה שהי

ונראה לפי ענ"ד דהך שאלה   –  וכתב פת"ש.  (אומרים דמהני, ולכן  )ולכן אין מעשה העבירה מתבטל בכך שאנחנו אומרים דלא מהני  מתקן

לאו לענין דינא איתשיל רק לפלפולא בעלמא לעמוד על טעמו של דבר, דהרי בשבת דף קלז,א משמע להדיא דבזה 

 אי עביד מהני, מדקרי ליה התם עשה מצוה, גבי שכח ומל של ערב שבת בשבת.

 

בנולד מהול דאין צריך רק הטפת ר לשוחט בשבת וכו', לפי זה לכאורה לפי הטעם שכתב רע"א דדמי שפי – פת"ש

, דקודם גם כן לא אם עבר והטיף ממנו בשבת י"ל דלא מהני הוי מקלקל גמור, ואינו דוחה שבת כדלקמן דם ברית

 .וצ"עהיה חסר רק הטפת דם ברית, 

 

 התבאר בסימן רסד,ד ציצין המעכבים ושאין מעכביםדין * 

 
 אין מחללין עליה את השבת.  -מילה שלא בזמנה   כל –וכ"כ בנדה מב,ב  166
 בשבת קלג,א נחלקו מה המקור מהתורה לכך שמילה שאינה בזמנה אינה דוחה את השבת.  167
 ה"ה אם אינו חד אסור להשחיזו במשחזת. הובא בפת"ש ד.   – חכ"א  168
מומר, וסופג את הארבעים. אלמא    - י להמיר, אלא שאם המיר  והרי תמורה, דאמר רחמנא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ותנא: לא שאדם רשא  –שם ה,ב    169

אי לאו דאמר רחמנא והיה הוא ותמורתו, הוה אמינא:    -מהני, תיובתא דרבא! אמר לך: שאני התם, דאמר קרא והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ולאביי 
 תצא זו ותכנס זו, קמשמע לן. 

חזור ולהטיף דם ברית, אבל לדעת שאגת אריה ודעימיה שסוברים שלא צריך להטיף דם ברית,  סובר כרמ"א וש"ך שאם מילתו הייתה פסולה חייב ל 170
 אין שאלה. 
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 . סעיף בהמילה כליטלטול ב. 

 

 או"ח שעב כאן ו( טלטול מרשות לרשות. 1)
 

: כל אחד ואחד רשות בפני וחכמים אומרים. דברי רבי מאיר... 171. כל גגות העיר רשות אחתמשנה – עירובין פט,א

רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכן, ולא  - 173: אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפותרבי שמעון אומר 172עצמו.

לא, דגזרינן  -: הלכה כרבי שמעון, והוא שלא עירבו. אבל עירבו אמר רב. גמרא צא,א 174לכלים ששבתו בתוך הבית.

: בין עירבו ושמואל אמר. (כיון דשכיחי מאני דבתים בחצראחרת, ) לחצר )כלים ששבתו בבית( דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים

 .: בין עירבו ובין שלא עירבווכן אמר רבי יוחנןבין שלא עירבו. 

 

 הלכה כרב, שרק כשלא עירבו מותר. – העיטור

 .משמע דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב וכל שכן השתא דאיכא שמואל בהדיה וכן פסקו הפוסקים – ב"י

 

הם לכלים ששבתו בתוכה שמותר לטלטלם מזה לזה גגין, וחצרות, וקרפיפות, כולן רשות א'  – טור ושו"ע וכ"כ

ולא עירבו יחד, מותר לטלטל מחצר לחצר אחרת, או לגג, או לראש כותל שביניהם, ומגג ה  הם של בעלים הרב  לואפי

הוא יותר   ילוגבוה ממנו הרבה, ומהגג לקרפף שאינו יותר מסאתים, או שהוקף לדירה אפ  לולגג אחר הסמוך לו, אפי

לא עירבו בו, ואע"פ שעירבו בני חצר לעצמן דשכיחי מאני  לובוי שמתוקן בלחי או קורה, אפימסאתים, או למ

דבתים בחצר, מותר לטלטל כלים ששבתו בחצר זו לחצר אחרת ולא חיישינן שמא יטלטל גם כלים ששבתו בבית 

 או לגג וקרפף. לחצר אחרת

 

חו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאוהו אמר רבי אבא בר רב אדא אמר רבי יצחק: פעם אחת שכ – שבת קל

... בשבת שלא ברצון רבי אליעזר. מתקיף לה רב יוסף: שלא ברצון רבי אליעזר? אדרבה, רבי אליעזר הוא דשרי!

, אלא ברצון רבי )שר"א התיר אפילו דרך רה"ר והם הקילו רק כדעת ר"ש(  אלא אמר רב אשי: שלא ברצון רבי אליעזר ומחלוקתו

כולן רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן,   -ן, רבי שמעון אומר: אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות  שמעון. דתנ

 ולא לכלים ששבתו בתוך הבית.

דתניא: כשם שאין מביאין  -איזמל .. העמידו דבריהן במקום כרת. -אמר רבא: ערל הזאה ואיזמל  – פסחים צב,א

 .דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפותאין מביאין אותו אותו דרך רשות הרבים, כך 

 

ואע"ג דאמר רב בפרק כל גגות העיר הלכה כר"ש בהא  רבוואתא דלית הלכתא כר"ש לגבי איזמלופסקו  –רי"ף 

בפסחים ]פסחים צ"ב ע"א[ ערל והזאה ואיזמל העמידו דבריהם במקום  אדהא אמר רב קיימא לן דהלכתא כרבנן

 
אין בהם חילוק רשות, וכלים ששבתו בגג זה מותרין להוציאם לזה.   -ואף על פי שדיורין חלוקין למטה לשני בני אדם, הגגות שאין תשמישן תדיר  171

 רש"י.
 אסור לטלטל מזה לזה. רש"י.  - אם לא עירבו דיורין של מטה  172
  בד"כ שאומרים 'קרפף' מתכוונים לשטח שאינו סמוך לבית שהוקף מחיצות שלא לצורך דיור יומיומי, כגון שהקיפוהו מחיצות כדי שישמש אוצר של 173

שמותר לטלטל בכולו )ובזה מדברת  עצים או גינה וכיו"ב. אם הוא בגודל בית סאתים )חמשת אלפים אמות מרובעות( או פחות, דינו כחצר שלפני הבתים,  
 המשנה כאן(, אבל אם היה גדול מבית סאתיים דינו ככרמלית, שאסור לטלטל בו אלא בתוך ארבע אמות )שוט'(. 

ין  רשות אחת הן, ומטלטל  -ר' שמעון מיקל מכולם, ואמר: חצירות וגגות וקרפיפות שאינן יותר מבית סאתים, הואיל וכולם אין תשמישן מיוחד ותדיר    174
 מזה לזה, אפילו מחצר של רבים לחצר רבים בלא עירוב, ולית ליה לר' שמעון עירובי חצירות אלא משום היתר כלי הבית. רש"י. 
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כרת איזמל מאי היא דתניא כשם שאין מביאין אותו דרך רשות הרבים כך אין מביאין אותו דרך חצירות גגות 

חדא דהא אפסיקא הלכתא בהדיא ]עירובין צ"א ע"ב[ כרבי  ואנן קשיא לן פסקא הדין דפסקו ראשונים .וקרפיפות

ועוד דהא עבדו עובדא כר"ש כדאמרינן א"ר אבין  ,ואפילו איסורא ליכא בדבר של רשות וכ"ש בדבר מצוה וןשמע

והא דאמר , אמר רב אדא אמר רבי יצחק פעם אחת שכחו ולא הביאו אזמל וכו' וקיימא לן דמעשה רב בכל מקום

או הלכה נמי קא פסק אלא סברא רבא ערל והזאה ואיזמל העמידו דבריהם במקום כרת לאו סברא דידיה קאמר ול

ועוד דר"ש נמי אית ליה הא דרבא דלא   דרבנן קא מדכר ורבי שמעון פליג באיזמל על רבנן ואמר דליכא איסורא כלל

פליג ר"ש עלייהו דרבנן אלא בכלים ששבתו בחצר אבל בכלים ששבתו בתוך הבית אית ליה לר"ש דאסור והעמידו 

. א דעתא דילנא בהא שמעתא ומילי דברירן אינון ולית בהון ספיקא כללוהדא הי ,חכמים דבריהם במקום כרת

 .וכ"פ שו"ע, וכ"פ רא"ש ורמב"ם

 

 מוקצה( טלטול 2)
 

סכין של מילה וסכין של סופרים שמתקנין בהן קולמוסין כיון שמקפידין מלעשות בהן תשמיש  – )שבת יז,ד(רא"ש 

 .או"ח שח,אוכ"פ שו"ע  .כיס()שהם מוקצה מחמת חסרון  אחר אסור לטלטלן בשבת

 

 * סכין המילה

 

 .מן החול שהטיל שם הערלה בהיותו בהול על הפריעה לא יחזור ליטול האיזמלהמוהל  – מהרי"ל

זה מקום מאחר שטלטל הכלי בהתר מחזירו לאיד  ,לאחר המילה  ולהחזירומותר לטלטל הכלי    –  הרמב"ןבשם    רי"ו

 .בב"יהובא . למולשירצה אע"פ שאין לו תינוק אחר 

 

 נחלקו בביאור דעת הרמב"ן ובביאור מחלוקתם:

 

 ולי נראה דברי רבינו ירוחם דמאחר שלא הוקצה לבין השמשות יוכל לטלטלו לאיזה מקום שירצה – דרכי משה

 – ה "וכ"כ בהג .(שאין מוקצה לחצי שבת , המבואר בסימן שי וונתו לדין כנראה ש)וכבר נתבאר דין זה באורח חיים הלכות שבת 

ומותר לטלטל האיזמל לאחר המילה להצניעו בחצר המעורב, אע"ג דאינו צריך לו עוד באותו שבת, דהא לא הוקצה 

כיון שהיה ראוי בין השמשות הותר לכל  –וכ"כ רש"ל  בין השמשות מאחר דהיה צריך לו באותו שבת, כן נראה לי.

ומ"מ משמע מדברי רמ"א דלא התיר אלא כדי להצניעו בחצר   –, וכתב  וכ"פ נקה"כהיום, דאין מוקצה לחצי שבת.  

 המעורב אבל לטלטלו בחנם לא.

ת אינו ומ"ש רש"ל דאין מוקצה לחצי שב  175...ואיני כדאי להכריע בין הרים הגדולים אבל נ"ל מבורר לאיסור  –ט"ז  

בענין שיהיה ראוי בבין השמשות וביום השבת  (ביצה כו)ענין לזה דהך אין מוקצה לחצי שבת הוא בפרק אין צדין 

דאין איסור מוקצה בזה מה שאין כן כאן שמתחילה בבין השמשות לא היה עליו שם ראוי  וחזר ונעשה ראויאידחי 

:  ונחלקו בביאור טעם ההיתר של רי"ו בשם הרמב"ן. שלא,האו"ח  וכ"כ מג"א .כאלא לעשות צורך י"ט ולא אח"

וזה עדיף טפי מהנך  נראה טעמו דאי היה צריך להשליך האיזמל אחר כך ויהיה אבוד ודאי מימנע ולא מהיל – ט"ז

שהתירו סופן משום תחילתן ולא חשבו עולא כי פשוט הוא והנך ג' יש בהו חידוש   ,פ"ק דביצה  ,ג' דברים שאמר עולא

ואפילו   ...כדי שלא יהיה אבוד  וע"כ נראה דלא התיר הרמב"ן אלא להצניעו אח"כ באותו חדר שמל שםתא שם.  כדאי

 
לי שמלאכתו  וראיה ברורה מתלמוד ערוך פ"ק דביצה )דף י"א( תנא ושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו פירוש התם קאי על  – המשך דבריו 175 ע 

, ועוד ראיה מפרק אין  במכתשת, ואפילו הכי מתירין ב"ה לקצב עליו בשר לצורך י"ט וע"ז אמר דאחר שעשה בו צורך י"ט אסור לטלטלו לאיסור, לכתוש 
והאי איזמל ממש הוא כוותייהו דהנך דאחר שנעשה בו   שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו בי"ט לפי שנמאס ומוקצה וכבר נעשה צורך י"טצדין )דף כ"ח( 

ולא קשה מידי, דעלי שקצב עליה בשר שאני, דמלאכתו לאיסור, אם כן מיד שפסק מלקצוב עליה בשר הרי מלאכתו    –   נקה"כזר לאיסור מוקצה.  המצוה ח 
ת  לאיסור, וגם לא היה בין השמשות מתוקן לכך שהרי אין מלאכתן לכך. ושפוד שצלו בו בשר נמי שאני, דמיד שצלו בו בשר נמאס והרי מוקצה מחמ 

לא הבנתי את הדחיה לראיה השניה, לכאורה גם סכין לאחר המילה חוזר להיות מוקצה מחמת חסרון כיס, ואולי אף מחמת מיאוס, ומאותה  מיאוס )
 סיבה גם הטעם הראשון לכך שעלי שונה מסכין לא מובן(. 
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שהוא ה  דקי"ל דכל מוקצ  )של הרמב"ן(כוונתו    –  מג"א.  לפני המילה אין לטלטלו בחנם כל שאינו לצורך המילה כנלע"ד

 176.מטלטלו לאיזו מקום שירצה בידו

 

וכ"כ לבושי שרד בשם . מי שרחץ הסכין אחר המילה איכא איסורא כיון שאינו לצורך שבת –ח"ג,פט  * מבי"ט

 .שם מג"א וא"ר,  )הובא בפת"ש ב(מהר"י עמדין 

 

 * הערלה. פת"ש ג

 

מ"מ קודם שזרקו עדיין לא נעשה מצותו לאו  – וכתב נו"ב .לאחר שזרק את הערלה לעפר מוקצה הוא –רש"ל 

ה קמוקצה הוא. עכ"פ לכתחילה יזהר המוהל שתיכף שחתך הערלה בעודה בידו יזרקנה לעפר, אבל אם אירע שזר

 מידו קודם לכן, מאן דמתיר להגביה הערלה כדי לתתה בעפר לא משתבש.

 

 . סעיף דרחיצה בחמיןג. 

 

רבי מרחיצין את הקטן, בין לפני המילה ובין לאחר המילה. ומזלפין עליו ביד, אבל לא בכלי.    .משנה  –  שבת קלד,ב

ויהי ביום השלישי בהיותם 'מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר  אלעזר בן עזריה אומר:

כיצד תני; מרחיצין את  דאמרי תרוייהו: רב יהודה ורבה בר אבוה -. והא אמרת רישא מרחיצין! גמרא. 'כאבים

 -: והא מרחיצין קתני! אמר רבא -. מזלפין עליו ביד, אבל לא בכלי -הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, כיצד 

כדרכו, וביום  -ביום הראשון אלא אמר רבא, הכי קתני: מרחיצין את הקטן בין מלפני מילה בין לאחר המילה, 

. רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן ביום ביד, אבל לא בכלי מזלפין עליו -השלישי שחל להיות בשבת 

: מרחיצין הקטן בין תניא כוותיה דרבא. השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים

אלעזר מזלפין עליו ביד, רבי  -כדרכו, וביום השלישי שחל להיות בשבת  -לפני מילה בין לאחר מילה, ביום ראשון 

זכר לדבר,  -בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, ואף על פי שאין ראיה לדבר 

ההוא דאתא לקמיה דרבא, אורי ליה כשמעתיה. איחלש רבא. אמר  177שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים.

כי אתא רבין אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי אבהו ... 178אנא בהדי תרגימנא דסבי למה לי?

, בין בחמין שהוחמו בשבת בין בחמין שהוחמו מערב שבת, בין הרחצת הלכה כרבי אלעזר בן עזריה  אמר רבי יוחנן:

 .מפני שסכנה היא לו -גופו, בין הרחצת מילה כל 

 

 =< נחלקו האמוראים בביאור מחלקתם של ת"ק וראב"ע:

 ונחלקושלפני המילה אסור לרחוץ את הקטן כדרכו, אלא מזלפין עליו ביד,  מוסכם –  רב יהודה ורבה בר אבוה

מזלפין עליו ביד. ולדעת ראב"ע   , אלא, אפילו ביום השלישילדעת ת"ק אסור לרחוץ את הקטן כדרכובלאחר המילה,  

 179.ביום השלישי רוחצים אותו כדרכו מפני שסכנה היא לו

לגבי היום השלישי,   ונחלקושביום הראשון רוחצים אותו כדרכו בין מלפני המילה ובין לאחר המילה,    מוסכם  –  רבא

 נה היא לו.שלדעת ת"ק אסור לרחוץ כדרכו אלא מזלפין ביד, ולדעת ראב"ע רוחץ כדרכו מפני שסכ

 

 
, וכהאי גוונא איתא  אסור לטלטלו, לכן טוב שיתן ליד אדם אחרולפ"ז כשיש מוהל אחד ועל כרחך צריך להניח הסכין כדי שיפרע,  –  אליה רבה 176

הקל כשיש  בירושלמי ]סוכה[ פ' לולב הגזול ]הי"א[ דמותר ליקח אח"כ מיד חבירו ולטלטל הלולב )עיינתי בירושלמי ונלע"ד שאין משם הוכחה(. גם נ"ל ל
סף  אבד, ואז כיון שחזר ונטל בידו מתירין לו אפילו לשאת לביתו כדלעיל סי' ש"ח סעיף ג' בשאר מוקצה. ועוד הא רמ"א... וכן בספר נקודות הכחשש שי 

 שם משמע דמקיל בכל ענין. הובא בחכ"א ומ"ב. 
סליק ביה   -בישרא הייא )לא נתרפא מהר(, קטן לא סליק  -משום דגדול )אנשי שכם(  -מאי אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר?  –המשך הגמרא  177

 בישרא הייא. 
 מה היה לי לחלוק כנגד זקנים הללו, רב יהודה ורבה בר אבוה שפירשו שאסור להרחיץ. רש"י. 178
 כך פירש הר"ן שהרי לא מצאנו שראב"ע חלק עליהם לגבי הרחיצה שלפני המילה. 179
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בין לפני אמרי רבוותא שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה ביום השלישי וכש"כ בראשון שמרחיצין אותו כדרכו  – רי"ף

, =< הלכה כראב"ע וכדעת רבא  , בין בחמין שהוחמו בשבת בין בחמין שהוחמו מערב שבת.המילה בין לאחר המילה

וכ"פ רמב"ם,   180., ומותר לרוחצו כדרכו גם לפני המילהכדרכו וכש"כ ביום הראשון רוחצושאפילו ביום השלישי 

 . רא"ש, טור ושו"ע

 

הוא  דלאחר מילה כיון דסכנה ,אין דינן שווה לפני המילה ולאחר המילה(רחיצה )אע"פ שכוללן הרי"ף יחד  – וכתב הרא"ש

 .)כמבואר לקמן(  אפילו ע"י גוי אסור אבל לפני המילהאפילו ישראל מבעיר האש ומחמם וכל הזריז הרי זה משובח, 

אם הגוי עשאן לגוי להחם אלא  אמרלא שי ומה שכתב שמרחיצין אותו כדרכו לפני המילה בחמין שהוחמו בשבת

שהוחמו   אע"פ שאסרו רחיצת כל גופו בחמין,  אותן בשבת מרחיצין בהן את הקטן  181והחם  לעצמו או אם עבר ישראל

  .טור וכ"כ .לצורך המילה שריאפילו מערב שבת 

 

 )האם מותר לרוחצו ביום השני?( * האם דוקא בשלישי או עד השלישי

 

וכ"מ   ביום השלישי וכש"כ בראשון.  –וכ"מ מהרי"ף שכתב  .  לאחר המילה או בשלישיבין לפני המילה בין    –רמב"ם  

 . )הובא בבדק הבית רסח, עמ' קפג(מהתשב"ץ א,כא 

)ד"ה וכ"מ מרש"י      182.בשלישי וכל שכן בראשון ובשני דיותר מסוכן ביום ראשון ושני מביום שלישיפירוש    –  "ארשב

 . רסב,ג וכ"פ ט"ז, מ"מ שכ"נ מהרמב"ן וכתב ,)סימן נו( ותה"ד וכ"כ רוקח  אלא א"א(

 

 בימינו רחיצה בחמין* 

 

להרחיץ את הקטן מרחיצין אותו בשבת ביום המילה בין לפני מילה בין לאחר מילה או  כל מקום שדרכן –רמב"ם 

ומתוך דברי הרמב"ם יתבאר לך שכל מה שאמרו להתיר ברחיצת חמין בשבת  –ב"י בשלישי שחל להיות בשבת. 

דרכן אינו אלא במקום שדרכן לרחוץ הקטנים בחמין לפני המילה ואחריה או ביום השלישי אבל במקום שאין 

אבל לדידן דבר ידוע דאינו  )שמותר לחמם מים( מיהו הני מילי לדידהו  – טוכתב הב"י באו"ח שלא, לרחצן בחמין לא.

האידנא לא נהגו ברחיצה כלל ודינו לרחוץ בשבת אם  – וכ"כ בשו"ע שם מסוכן בכך הילכך דינו כדין רחיצת גדול.

 דין רחיצת כל אדם.כרצו 

איני מבין דבריו דמה בין זמנינו לזמנם בדבר סכנה, אבל נראה דיש להחם החמין ע"י גוי, כמו  – דר"מ או"ח שם

ן שהוחמו ובמדינות אלו נוהגים לרחצו לפני המילה בחמי – וכתב בהג"ה שם 183שכתבתי לעיל סימן שכח,טו.

, וכן אם היה יום שלישי למילתו בשבת ורואים )שאין קפידא אם ימתינו עד מוצ"ש. מ"ב(מאתמול ולאחר המילה במוצ"ש 

שיש צורך לרחצו מכינים חמין מבעוד יום... וכל זה מן הסתם, אבל אם רואים שיש לחוש לסכנה אם לא ירחצו 

 אותו אחר המילה בודאי מותר לרחצו ולחלל עליו שבת.

 

 השו"ע חי בארצות חמותלמזג האוויר המצוי באותם מקומות, ש יםהמנהגים השונים לגבי הרחיצה קשורואולי 

, והייתה סכנה אם לא היו רוחצים את התינוק רמ"א חי בארצות קרותה, וולכן לא היה צורך לרחוץ את התינוק

 .בחמין

 

 

 
וץ דהא משמע דאוקמתא דרב יהודה ורבה בר אבוה עיקר, דהא רבא גופיה חש לה, ולפי אוקמתייהו  איכא למידק עליו לפני המילה היכי שרי לרח   –   ר"ן  180

 לא שרי לפני המילה אלא זילוף. 
אע"פ שיש איסור הנאה ממעשה שבת, כיוון שהוא איסור קל התירו חכמים, אך מהר"ן משמע שלא התירו חכמים איסור מעשה שבת לצורך המילה,  181

 י"ף( בין בחמין שהוחמו בשבת אלאחר המילה בלחוד קאי אבל לפני המילה דוקא בחמין שהוחמו מערב שבת.  כי קאמר )הר – שכתב 
והא דכתיב ביום השלישי בהיותם כואבים לאו למימרא דמסתכן ביום השלישי טפי אלא משום דבשלישי איכא חולשא טפי, והיינו   –המשך דבריו  182

 ן ואע"ג דלכולי עלמא ביום ראשון מיהא מסתכן טפי משום דאע"ג דמצטערי טפי מכל מקום ליכא חולשא. דאתו עלייהו ביום השלישי ולא ביום הראשו
 כמדומה לי שנוהגין כדברי הראבי"ה דכל היכא דאפשר בלא שיהוי עושין לו הכל ע"י גוי.  –שכתב שם   183



55 

 

 ו-. סעיפים גד. מכשירי מילה

 

 לפני המילה( 1)
 

 . סעיף געיקר הדין* 

 

אין שוחקין לה סממנין ואין מחמין לה חמין, ואין עושין לה אספלנית, ואין טורפין יין ושמן, זה הכלל כל   –  רמב"ם

וכ"כ  שאפשר לעשותו מערב שבת אינו דוחה את השבת אבל אם שכח ולא הכינו המכשירין תדחה המילה לתשיעי.

 . ושו"ע טור

 

 . סעיף ה* אמירה לגוי

 

ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה, אמר להו רבה: נייתו ליה חמימי מגו ביתאי. אמר ליה אביי: והא  – עירובין סז,ב

נימרו ליה לנכרי ליתי ליה. אמר אביי בעי  -אמר ליה: הא לא שתפינן!  - 184אמר ליה: נסמוך אשיתוף. -לא ערבינן! 

נא: כי הוינן בי רב יהודה, הוה אמר לן: בדאורייתא לאותביה למר ולא שבקן רב יוסף, דאמר רב יוסף אמר רב כה

עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא. לבתר הכי אמר ליה: מאי  -מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה, בדרבנן  -

מה הזאה שבות ואינה , שבות ואמירה לנכרי שבות )על הטמא בשבת(בעית לאותביה למר? אמר ליה: דתניא, הזאה 

שבות, ואינה דוחה את השבת! אמר ליה: ולא שני לך בין שבות דאית ביה  -השבת, אף אמירה לנכרי דוחה את 

 מעשה לשבות דלית ביה מעשה? דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים.

 

 לשבות דלית ביה מלאכה)דאו'(  לא שני לך בשבות דאמירה גופה בין שבות דאית ביה מלאכה  הכי קאמר ליה    –  רי"ף

קאמר ליה דטלטול בעלמא הוא  )לחצר( ל זיל אחים לי דאית ביה מלאכה אלא אייתי לי מגו ביתאידהא מר לא א"

דלית ביה מלאכה דשמעת מינה דכי אמרינן אמירה לנכרי שבות בדבר שהוא מלאכה אבל בדבר שאינו מלאכה כגון 

איסור דרבנן לצורך  , שמותר לומר לגוי לעשותוכ"פ רא"ש ורמב"ם .האי לא אמרינן ביה אמירה לנכרי שבות

 .וכ"פ שו"עהמילה, אך אסור לומר לו לעשות איסור תורה. 

או  )לטלטל( היכא דאייתי איזמל מערב שבת, ואיפגים או דאיגניב מקמי מילה, שרי למימר לגוי לצבותיה – בה"ג

אמר ליה ולא שני   ..., דגמרינן לה מההוא ינוקא דאישתפיך חמימיה)אפילו דרך רה"ר(  איזמל אחרינא  )להביא(  לאיתויי

' דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים=< לא גרס '  וכ"פ העיטור  לך בין שבות דאית בה מעשה לשבות דלית בה מעשה.

אין הגמ' מבחינה בין שני סוגי אמירה לגוי )דאו' ודרבנן(, אלא בין איסור שבות שעוברים עליו ע"י ולכן לדעתו 

לבין איסור שבות שעוברים עליו ע"י דיבור בלבד, כגון אמירה  שאסור, חטאת,מעשה של ישראל, כגון הזאת מי 

 185, שמותר.לגוי

 

  להוסיף בשיעור אגב אימו היולדת* 

 

אמת אמרו: ממלאה אשה כל הקדרה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום  – ביצה יז,א

 .חדחבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון א

 
 וכאן, במבוי ובחצירות, אף על פי שלא עירבו. דמבוי דתנן )עירובין עג,א( אם נשתתפו במבוי מותר כאן  – רש"י 'נסמוך אשיתוף'  184
י"א דמותר לומר לא"י להדליק לו נר לסעודת שבת משום דסבירא ליה דמותר אמירה לא"י אפי' במלאכה גמורה במקום מצוה  – רמ"א או"ח רעו,ג 185

ויש להחמיר במקום שאין  ילה, ואין מוחה בידם. שעל פי זה נהגו רבים להקל בדבר לצוות לא"י להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט בסעודת חתונה או מ
יש לסמוך  עסי' רע"ו דיש מקילין אפילו במלאכה דאורייתא ונ"ל דבמילה  –  וכתב מג"א שלא,ה . צורך גדול, דהא רוב הפוסקים חולקים על סברא זו 

כגון שנתקלקל    –  וכתב כתב סופר, והוסיף שמכש"כ לענין הוצאה והכנסה דלהרבה פוסקים אין לנו בזמן הזה רה"ר.  וכ"כ מ"ב שם.  עלייהו אם א"א בע"א 
ו להשאילו הסכין וצריך לתקנו יש לסמוך עליהו לענין מילה, הינו דוקא בדליכא מוהל אחר, אבל אם איכא מוהל אחר שיש לו סכין מתוקן, הגם שאין רצונ

ליכא מוהל אחר... בתנאי שהיה הסכין מתוקן מאתמול, אבל אם פשע ולא הכין מאתמול גם המג"א אינו מתיר, ולענין להעביר דרך אין להתיר, ואפילו בד
 רה"ר )ע"י גוי( שרי כשלא פשע, ודרך כרמלית )שכל הפוסקים מתירים( אפילו הוא פושע. הובא בבה"ל שם. 
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בעי רבא: חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות, ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצין ושלש בעוקץ אחת, הי  – מנחות סד,א

 הכא דכי קא ממעט באכילה קא מפשא קצירה, ודאי שלש מייתינן. ...מינייהו מייתינן?

 ( )י"ג כאן 'נכרי' חים ליה  נ  -ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה, אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא    –  שבת סח,א

 אגב אימיה.

 

איכא למידק מדאיבעיא לן פרק רבי ישמעאל  , ומיהושמע דלרבות בשיעורא ביום טוב מותרמ – ר"ן על ביצה

תירץ ר"י ז"ל דהתם בשבת דוקא  ,דלרבויי בשיעורא אסורוכו'  א( חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות,במנחות )דף סד

ולא תקשי  ,'אע"ג', כתב שהקילו משום שמחת יו"ט( ד"ה  ב)ובתוס' גיטין ח, דאיכא איסור סקילה אבל ביו"ט דאיסור לאו הקלו

וההוא מעשה בשבת הוה דאלמא אפי' בשבת שרי לרבויי  ,ניחם ליה אגב אימיה ...לך ההיא דגרסינן בעירובין

מוסיף עוד ואומר ואפילו למאן דמפרש התם  והרשב"א ז"ל .חם ליה ע"י עכו"ם קאמרדנידלא קשיא  ,בשיעורא

דע"י ישראל קאמר לא קשיא דכיון דלא מיתסר אלא מדרבנן כיון דביו"ט שרי התם גבי מילה משום מצוה התירו 

עליהם דא"כ   לגמרי אפי' ע"י ישראל מכלל דסבירא ליה ז"ל דרבויי בשיעורא בשבת לא מיתסר אלא מדרבנן ותמהני

פשיטא דשלש מייתי' דרבויי בשיעורא לא מיתסר אלא מדרבנן ורבוי בצירה מיתסר   ,מאי קא מיבעי לן התם במנחות

אגב אימיה, דקיימא לן חיה אחר שבעה, אפילו  נחים ליה נכרי –'נישיילה לאימיה' וכן פירש רש"י . מדאורייתא

 . הובא בב"י .וכ"כ תוס' ורי"ו 186אין מחללין עליה את השבת, אבל עושין לה על ידי ארמאי. -אמרה צריכה אני 

 

=< מותר לומר לגוי, שמחמם מים ליולדת, להוסיף מים ולחממם בשביל רחיצת התינוק לפני המילה, ואע"פ שלדעת 

ומר לגוי לעשות איסור תורה, וכאן אומר לו לעשות איסור תורה, כיוון שרק מוסיף בשיעור ובכל רו"ה לעיל אסור ל

 מקרה מחמם מים התירו חכמים לצורך מצוות מילה.

 

 . סעיף ו * יו"ט

 

תנו רבנן דברים שאין עושין למילה בשבת עושין לה ביום טוב: שוחקין לה כמון, וטורפין לה יין  –שבת קלד,א 

 ושמן.

 

כל המכשירים שאין דוחים שבת גם יום טוב אין דוחין חוץ מזה ששוחקין לה כמון ביום טוב הואיל  – טור ושו"ע

 וכן טורפים לה יין ושמן. ,וראויים לקדרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 י קיי"ל שאפילו אמרה צריכה אני אסור ע"י ישראל. ולפי זה יש עוד קושי במפרשים שמחמם ע"י ישראל, שהר 186
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 . סעיפים ג,דלאחר המילה )פיקוח נפש(( 2)
 

 . סעיף גומל מער"ש * שכח להכין

 

ינתן  -מערב שבת  187לועס בשיניו ונותן, אם לא טרף יין ושמן -מערב שבת  )כמון(אם לא שחק . משנה – שבת קלג,א

מערב  )לא הזמין(לכתחילה, אבל כורך עליה סמרטוט. אם לא התקין  189ואין עושין לה חלוק 188זה בעצמו וזה בעצמו.

 190ומביא, ואפילו מחצר אחרת. (דרך מלבוש, לשנותו מדרך הוצאה בחול) כורך על אצבעו -שבת 

 191כמה דאפשר לשנויי משנינן. –'לועס בשיניו'  רש"י

 192. וכ"כ טור ושו"ע

 

 . סעיף ד, האם מותר למולנשפכו החמין והסממנים לפני המילה* 

 

מכשירין רוחצין אותו ומלין אותו שאין כאן , שהכין לה מקמי מילה )המיועדים לאחרי המילה( נשתפכו חמין –רמב"ן 

דוחין כלום, ואחר שמל הרי כאן סכנת נפשות שדוחה שבת, ואין למצוה אלא שעתה שאין לדחות מילה מפני דחיית 

 193.שבת שיבא לאחר מכאן מפני הסכנה

עבדינן ליה בשבתא מפני הסכנה.  ,בתר דאימהילהיכא דאשתפוך חמימיה דתינוק ישראל ואיבדור סמניה  – רי"ף

   .וכ"פ שו"ע 194.וכ"פ רז"ה ורשב"א .)ב"י( ע דוקא אם נשפך לאחר המילהמשמ .רמב"םו בה"ג וכ"כ

 

 

 

 

 
 כך היו רגילין, והיא רפואה שמערבין וטורפין בקערה יין ושמן יחד, כדרך שטורפין ביצים בקערה. רש"י.  187
תנו רבנן דברים שאין עושין למילה בשבת עושין לה ביום טוב: שוחקין לה כמון, וטורפין לה יין ושמן. אמר ליה אביי לרב יוסף: מאי   – שם קלד,א  188

דחזי לקדרה, יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה! דתניא: אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי   - שנא כמון ביום טוב 
  - הכא נמי, ניעביד ולא לילך )לא יערבנו כל כך(!  -איר: אף טורפין יין ושמן )וסתם משנה ר"מ(.... התם לא בעי ליכא )לערבו יפה יפה(, הכא בעי ליכא. מ

 (. אע"פ שטורפו שרי והוא שלא יערב יפה יפה היינו דקתני: נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ) 
קים )שמותר לערב( ואפשר שהטעם משום דלא איתמר הכי בגמרא אלא אליבא דרבי מאיר אבל לת"ק אע"ג דלא עביד לא נזכר דבר זה בדברי הפוס  –  ב"י

לא יערבם    –וכ"כ שו"ע באו"ח    ,וכ"כ טור כאן ובאו"ח שלא .  ולא מערבליכא, אסור. =< אסור לערב את היין והשמן, אלא טורף ונותן כל אחד בפני עצמו  
שמוכח ברשב"א וברמב"ן שדעתם שהלכה כת"ק, וכן נראה שדעת הרי"ף  וכתב בבה"לבמ"ב שהביא שני פירושים לזה(.  אלא יתן כל אחד לבדו )ועי' 

 והרא"ש. אמנם באו"ז, מאירי ור"ן, משמע שדעתם כר"מ שמותר לערב אך לא לערב יפה. וכתב שע"י שינוי לכו"ע שרי. 
לפי זה   – בה"ל. כדי שלא יחזור העור לכסות את הגידש הגיד עד העטרה וקושרים שם, כעין כיס דחוק היו עושין ומלבישים את רא - 'חלוק'  רש"י 189

מינה  אינו בכלל סכנה בחסרון החלוק, רק שיצטרך ע"י זה למולו עוד פעם שנית מדרבנן. אבל מרשב"א ושארי ראשונים משמע דהוא בכלל סכנה, ונפקא 
 לו עצה אחרת.  מזה לאחר המילה אם מותר להביאו דרך רשות הרבים כשאין

אך הרמב"ן  כורך על אצבעו ומביא דרך מלבוש אפילו מחצר אחרת שלא ערבו, ע"כ. ומשמע שדרך רה"ר אסור וכן פשט דברי המשנה.  –  כתב הטור  190
היכי דברשות  אפשר דמביא דרך רה"ר דקאמר לאו רה"ר ממש היא אלא היינו לומר דכי  –  וכתב הב"יכורך על אצבעו ומביא דרך רה"ר.  – והר"ן כתבו

,  וכ"פ שו"ע וט"ז הרבים איכא איסורא בכורך על אצבעו הכי נמי איכא איסורא מחצר אחרת שלא נשתתפו )לא כ"כ מובן, ולא משמע כך מהרמב"ן(. 
 ודרך כרמלית מצדד אליה רבה להתיר.  – מ"בשדרך רשות הרבים אסור.  

יו לא גרעה מטחינה בשני שינויים שמותרת בשבת, אמנם עדיין אסור משום עשיית  אע"פ שמצד איסור טוחן בשבת מותר לכתחילה, שהרי לעיסה בשינ  191
 רפואה בשבת, וכל דאפשר לשנויי משנינן. 

אע"פ שבמשנה לא כתוב שההיתרים לעשות בשינוי הם דוקא לאחר המילה, כך לכאורה פשוט, שהרי לא התירו עבור מכשירי מילה אפילו איסור   192
כתב שההיתרים הם לפני  הב"ח . אמנם וכ"מ מרש"י )הובאו לקמן מיד(,וכ"כ ר"ן, רז"ה, רשב"א ורמב"ן דרבנן, כפי שלמדנו לעיל לגבי טלטול הסכין, 

 יח הסתפק למעשה.  ובשעה"צ, וכ"כ בביאור הגר"א לה, המי
ומתני' נמי דייקא דתנן לא שחק מע"ש לועס בשניו ונותן אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא ואפי' מחצר אחרת ולא קתני   –המשך דבריו  193

ש"מ כדאמרן, ועוד דכורך על אצבעו ומביא דרך רה"ר  בשאין לו כמון בביתו או שאי אפשר ללעוס בשניו תדחה ומדקתני תקנתא ולא קתני נמי דחייה 
  איסורא דרבנן הוא דמשאוי הוא לו וא"נ מחצר אחרת שלא נשתתפו נמי איסורא הוא ונידחי מילה מידי דהוה אאיזמל שאין מביאין אותו דרך שער 

המילה(, אלא שאין צרכי סכנה שלאחר מילה דוחין אותה   בשינוי ואפי' במבוי שאינו משותף )לא הבנתי את ההוכחה, לכאורה סכין זה שונה, שהוא לפני
 מתחלה אלא מל ואח"כ מחלל לצורך הסכנה כדפרישית.

ומה שהתירו לו לכרוך על אצבעו ולהביא מחצר שאינה מעורבת ולא דחו את המילה בכך כדדחינן לה מפני הבאת האיזמל )ששבת בבית(   –רשב"א  194
ואפילו הכי  ומתניתין בדלא ידעי עד לאחר מילה נויי דאין הכי נמי אי אתידע מילתא מקמי מילה תדחה המילה, ואפילו דרך גגות וקרפיפות, יכילנא לש
דהתם שאני דכיון דעל כרחין מידחיא שבות   מיהו אפילו תמצא לומר דבאתידע מקמי מילה לא קשיא ולא מידיכל היכא דאיכא לשנויי משנינן, ואלא 
יינו נתינת אספלנית משום דהוה ליה דבר שאי אפשר לעשותו מערב שבת, אפילו אתידע מקמי מילה נמי לא דחינן  דרבנן בלאחר מילה בהלין מילי דה 

מילה מקמי שבות דלאחר מילה דאין בה מלאכה דאורייתא, והא דלא קתני נמי לא הביא כמון מערב שבת או שאי אפשר לו ללעוס תדחה מילה אינה  
יבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת והלכך תנא לאו כרוכלא תני ואזיל, ואם אי  ראיה, דהא קתני רישא כלל אמר ר' עק

אפשר להביאן אלא בדחיית מלאכה דאורייתא תדחה מילה כיון דהוי אפשר להעשות מערב שבת, אבל הבאת כמון ואפילו מרשות הרבים שרינן, כיון 
אלא שבות דרבנן, שאין בזה מלאכה דאורייתא, וכל שבות דלאחר מילה שאין בו מלאכה שרינן כדאמרן,  דאפשר להביאו בשערו או לאחר ידו דאין בו 

 דמה לי דחיית שבות דנתינת אספלנית מה לי שבות אחר דלאחר מילה, כן נראה לי. 
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 למול בשבת. סעיף ז רשאיה. מי 

 

והאנן תנן כל המקלקלין   ..: כל המקלקלין פטורין, חוץ מחובל ומבעיר.רבי אבהו קמיה דרבי יוחנןתני    –  שבת קו,א

מדאיצטריך קרא למישרא מילה,  - דרבי שמעוןרבי שמעון. מאי טעמא  - רבי יהודה, ברייתא - מתניתין - פטורין!

)שאם היה פטור   שמע מינה מבעיר בעלמא חייב - (נאפה )ש חייב, ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן - הא חובל בעלמא

לי לתקן מילה, התם מתקן הוא, כדרב אשי: דאמר רב אשי: מה    -  ורבי יהודה.  התורה הייתה מתירה שהרי יש מצווה לשורפה(

 .לי לבשל פתילה, מה לי לבשל סמניןמה לי לתקן כלי, מה 

 

למול  מקלקל בחבורה חייב, ולכן אף שאין תיקון במילה התורה הייתה צריכה ללמד אותי שמותר לדעת ר"ש=< 

 ת.המקלקל בחבורה פטור, אך במילה יש תיקון ולכן צריך פסוק שילמד שמותר למול בשב ולדעת ר' יהודה. בשבת

 

 ונחלקו מהו התיקון שיש במילה לדעת ר' יהודה:

שהוא מדליק פתילה   –  'בישול פתילה', ויש מלאכה בתיקון זה.  הא נמי מתקן גברא הוא  –  'מה לי מתקן כלי'  רש"י

 .שאינו מקלקל האבר בבישולו אלא מתקן וצורףשל אבר ונותנה לתוך פיה, ודרך בישול הוא זה וחייב על הבישול, 

 .צורך מצוהדמילה והבערה איכא תיקון שהוא  –תוס' 

 

למול דהא מילה אם האב יודע למול אין לו למול בשבת אם יש אחר שיודע  )ראבי"ה(ה"ר אליעזר הלוי כתב  – טור

הוא פסיק רישיה גבי דידיה דהוא מכוין לתקן את בנו אבל לגבי אחר לא מיקרי תיקון ושרי ומיהו אם אין אחר 

דמקלקל בחבורה פטור, והא דאיצטריך למישרי  הודהר"ל דסבירא לן כר' י – וביאר תה"ד שיודע למול ימול הוא.

סבר רש"י דמש"ה חשיבה מילה תיקון, משום דע"י כך נעשה התינוק ישראל , מילה היינו דמילה לא חשיב קלקול

שלם. ולפ"ז האב ודאי קמכוין לתקן את בנו כדי שיהא נקרא שלם, ופסיק רישיה לגביה לענין תיקון גברא אע"ג 

דקאמר לא צריכא  (שבת קג ע"א)ובא, אבל אחר דלא איכפת ליה בתיקון התינוק כההיא דעיקר כוונה למצוה וחי

 בארעא דחבריה אע"ג דפסיק רישיה הוא אינו חייב מדאורייתא. 

חשיבי תיקון משום המצוה. וא"כ מ"ש אב ומ"ש אחר דלתרוייהו פסיק דאמנם התוס' פליגי התם ארש"י  – תה"ד

שנהגו תרווייהו למצוה קמכוונו. ומהשתא יש לנו ליישב היטב על שני דרכים מה    רישיה הוא לענין חבורה. דהא ע"כ

אפילו אי א"נ  נוהגים כדברי התוס' דלפי סברתם אב ואחר שוין כדפרישית לעיל.    והעולם... בזה  העולם שלא ליזהר

רה חייב ולדידיה , ואנן קי"ל כר' שמעון דמקלקל בחבוהודהסבירא לן בהא כרש"י מ"מ היינו דווקא אליבא דר' י

אין חילוק בין אב בין אחר ומלשון התוספות משמע בפשיטות דס"ל דהלכה כר' שמעון ולא אשכחן כלל דרש"י פליג 

 .וכ"פ שו"ע. השתא איתבריר לן דיש סעד וסמך יפה למה שנהגו שהאב מל בשבת אהא.

 

  אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת. –מרדכי 

 

: שמיני של מילה שאירע בשבת ואבי הבן יודע למול אבל לא מל כבר רק פ"א, ויש כאן אומן אחר שאלה – ה"דת

: יראה דהוראה זו צריכה דקדוק גדול. תשובהשמל כבר כמה פעמים שבקינן ליה לאב למול בשבת בכה"ג או לאו?  

ני שמעתי בדרך שמועה שאחד וא... ובמרדכי...  כתב בספר יורה דיעה בהלכות מילה וז"ל: כתב הר"ר אלעזר הלוי

מהגדולים הזהיר לאבי הבן שמל כבר כמה פעמים שלא ימול בשבת אם יש שום מוהל אחר. ועל אדם שמל רק פעם 

נ"ד דלא מל האב   ...אחת השיב בתשובה אחת שהוא מסופק אם יכול למול בשבת הואיל ולא איתחזיק בתלת זימנא

הכי משמע לשון המרדכי דמיקרי מוחזק בפעם דתלתא זימנין, רק פעם אחת אין קפידא דלא בעינן איתחזיק ב

דלא בעינן איתחזיק בתלתא זימנין, כההיא   ,אחת, דכתב אדם שלא מל מעולם, משמע הא פעם אחת לא מיבעיא ליה

לא דמי להתם דהתם איכא למיחש לעילוף כל דהו ... דאין מוחזקין דשחיטה דבעינן ג' זימנין דחייש התם לעילופי.

ישהא או ידרוס או יחליד ולכך בעינן מוחזק בתלתא זימנין, אבל הכא אין חששא אלא משום דשמא לא יוכל  ועי"כ
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ולכך שרי לאב למול בשבת אע"ג   ,כדחזינן בחד זימנא דמאמן את ידיו שפיר סגי בהכי  ,לאמן את ידיו לחתוך ולפרוע

חומרי לא שייכי אהדדי לצרפם כלל והמחמיר   דלא מל רק פעם אחת. ואע"ג דאיכא אחר דמל זימנין טובא, דהני תרי

  .יחמיר

 

אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת ואם כבר מל פעם אחת מותר  – שו"ע כוכ"

 195.ואפילו אם הוא אביו

 

 .הובא בפת"ש הה"ה אם מל ולא פרע מעולם אסור לפרוע בשבת, וטעם אחד להם.  – * מג"א

 .וכ"כ מ"ב, הובא שםם אין מוהל אחר ויודע בעצמו שיכול למול שרי. א – * שבות יעקב

, הובא שםמוהל שבא למול בשבת ואמר שכבר מל פעם אחת נאמן ואין צריך להביא ראיה לדבריו.  – * באר היטב

 .וכ"כ מ"ב

 196.הובא בפת"ש וה"ה ביו"ט, אך ביו"ט שני של גלויות יש להתיר, וכן הורה הלכה למעשה.  – * בינה לעתים

 

 יג-שבת. סעיפים חאיזו מילה דוחה את הו. 

 

 ,ט ח פיםזמנה )נולד בהש"מ(. סעיב( ספק 1)
 

 התבאר לעיל בסימן רסב.

 

 . סעיף יולד שספק חייב במילה וולד שאין אמו טמאה לידה( 2)
 

-)התבאר ב ואנדרוגינוס ויוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות בסימן רסג,ד( תבאר)ה  קטן שנולד כשהוא מהול – ושו"עטור 

אע"פ  198(, מפני שעוד לא התגיירה אין אמו טמאה לידה הרי )שדינו כיוצא דופן ש 197שלא טבלה אמו עד שילדה )בן שפחה( ויליד בית ,ב(4

 .שנימולים לשמונה אינם דוחים את השבת

 

 התבאר בהרחבה לעיל בסימן רסב.

 

 199. סעיף יאבן שבעה ובן שמונה, וספק( 3)
 

 * בן שבעה ובן שמונה

 

. בן שמונה הרי .תנו רבנן: בן שבעה מחללין עליו את השבת, ובן שמנה אין מחללין עליו את השבת. – קלה,א שבת

 הוא כאבן, ואסור לטלטלו.

 
דיכול לומר קים לי כדעת ה"ר אליעזר  מי שהיה רוצה למול את בנו בשבת, ובא אחר ומלו פטור מליתן עשרה זהובים,  – פת"ש רסא,א: זכרון יצחק 195

ונראה לי דלדידן אין נפקותא בזה דהא מבואר בחו"מ דבזמן הזה אין מגבין אותן, ואם תפס לא מפקינן מינה, אם כן לכתחילה בלאו הכי   –  פת"שהלוי. 
 אין מגבין אפילו אם היה בחול, ובאם תפס, פשיטא דאפילו היה בשבת לא מפקינן מיניה. 

 ה"צ כתב שהפחד יצחק ורע"א מקלים גם ביו"ט ראשון. ובמ"ב ושע 196
 ובטור כאן ובשו"ע או"ח שלא,ה כתבו 'כותית שילדה ואח"כ נתגיירה'.  197
אלא   - יוצא דופן... רב הונא ורב חייא בר רב. חד אמר: מחללין עליו את השבת; וחד אמר: אין מחללין. עד כאן לא פליגי  – כמבואר בשבת קלה,ב  198

 -הא בהא תליא. כתנאי: יש יליד בית שנימול לשמנה, כיצד? לקח שפחה ונתעברה אצלו וילדה  -ודאי מהלינן ליה!  -שבת, אבל לשמנה לחלל עליו את ה 
זהו יליד בית שנימול   -זהו יליד בית שנימול לאחד, הטבילה ואחר כך ילדה  - זהו יליד בית שנימול לשמנה. רבי חמא אומר: ילדה ואחר כך הטבילה 

 נימול לשמנה.  -ותנא קמא לא שני ליה בין הטבילה ואחר כך ילדה, בין ילדה ואחר כך הטבילה, דאף על גב דאין אמו טמאה לידה לשמנה. 
 סוגיה זו אינה מעשית כלל, מפני שלפי הרפואה הרפואה בימינו מה שאמרו חז"ל לא קיים.  199
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ובן שמנה  , אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים.200ואילונית ובן שמנהאמר רבי אבהו: סימני סריס  – יבמות פ

כשגמרו סימניו; דתניא: איזהו   -הכא במאי עסקינן   ...הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו  -מי קחיי? והתניא: בן שמנה  

א דלא גמרו, הא טעמבן שמנה? כל שלא כלו לו חדשיו, רבי אומר: סימנין מוכיחין עליו, שערו וצפרניו שלא גמרו; 

 201.גמרו, אמרינן: האי בר ז' הוא, ואישתהויי הוא דאישתהי

 

והנולד הרי הוא כילד של קיימא לכל דבר ומלין אותו בשבת.  והוא שלםלעיבורו  בחדש שביעימי שנולד  – טור

אפילו נולד ודאי לשמנה כגון שפירש בעלה ממנה מיד אחר שבעל אפילו  אם הוא שלם בשערותיו ובצפרניו לשמנה

אבל אם ן אותו בשבת, דכיון דגמרו שערותיו וצפרניו ודאי נגמר לשבעה ונשתהה לצאת, יב בר קיימא ומלשוהכי ח

ת והרי הרי זה ודאי בן שמנה שלא היה ראוי ליולד אלא לתשעה ומיהר לצא  שערו לקוי ואין צפרניו שלמים כברייתו

 .)הרי הוא מקוצה(... כיון שהוא כאבן למה יחתכו בשר שלא לצורך בשבת והוא כאבן ואסור לטלטלו ואין מלין אות

 .וכ"כ הרמב"ם

 

 נחלקו בדעת הטור והרמב"ם:

לא חילק בין גמרו ללא גמרו אלא בבן ח', אבל בבן ז' משמע דבכל גוונא מלין... דשלם דקאמר )לגבי בן שבעה(   –  ב"י

מי שנולד בחדש השביעי מלין אותו בשבת  – וכ"כ בשו"עמרו סימניו קאמר, אלא לומר שהוא שלם באיבריו. לא ג

 . )לגבי ספק(  וכ"מ מהטור לקמן אפילו אם לא גמרו שערו וצפרניו.

בשום ין לו שום משמעות, כי לא נמצא קפידא  אותמהתי אם פירושו 'שלם באיבריו' בעי למעוטי בזה וכמעט    –  ט"ז

בפרק הערל )יבמות פ( איזהו בן שמונה רבי אומר סימנין מוכיחין עליו,   אדוכתא לענין מילה. ותו קשה לי דהא אית

ן נלע"ד דעל כן כתבו רמב"ם וטור בבן שבעה שצריך . על ככל שלא נגמרו סימניו מיקרי בן שמונההרי לפנינו דלרבי  

והא דנקט הטור תחילה בבן שבעה שלם סתם   .שיהיה שלם דהיינו בסימנים אלו, דאם לא נגמרו לא מקרי בן שבעה

ואח"כ גבי נולד לשמונה כתב שלם בשערו ובצפרניו, להורות כי בבן שבעה אין אנו צריכין לדקדק אחר זה, או מי 

 מנים אלו, אין חשש רק שלא נראה חסרון ברור לפנינו.שאינו בקי בסי

 

=< בן שמונה חודשים אינו בר קיימא ולא מלין אותו בשבת, נחלקו מה הם הסימנים לבן שמונה שאינו בר קיימא: 

לא מלים אותו בשבת, אך אם נולד בשביעי או  נולד בחודש שמיני ולא גמרו שערו וציפרניורק אם  לדעת השו"ע

מוכח  כל שלא גמרו שערו וציפורניו אך לדעת הט"זלו לא גמרו שערו וציפורניו מלים אותו בשבת. בתשיעי אפי

)וההבדל בין נולד לשמונה לבין נולד שהוא בן שמונה חודשים, ולא מלים אותו בשבת, אפילו אם נולד בשביעי או בתשיעי 

 .שערו וציפורניו, אבל בבן שבעה או תשעה לא צריך( שמונה צריך לדקדק יותר ולבדוק אם גמרו לשעה הוא שבנולד לשבעה או ל

 

 ספק בן שבעה או בן שמונה *

 

ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא ספק  - )משמע דוקא ערלתו של זה דוחה שבת( תנו רבנן: ערלתו – קלה,א -שבת קלד,ב 

ספק בן שבעה ספק   ...דתנו רבנןלאתויי הא    -. לאתויי מאי?  'ולא ספק דוחה את השבת'אמר מר  ...  דוחה את השבת

 אין מחללין עליו את השבת. -בן שמונה 

ופדויו 'אינו נפל, שנאמר    -תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל ששהה שלשים יום באדם    –  קלו,א  -שבת קלה,ב  

אותו ממה : מלין אמר רב אדא בר אהבה -מימהל היכי מהלינן ליה?  ,ספיקא הוי -הא לא שהה  '...מבן חדש תפדה

מחתך בבשר הוא. ואלא הא דתניא: ספק בן שבעה ספק בן שמונה  -שפיר קא מהיל, ואם לאו  -נפשך; אם חי הוא 

מחתך בבשר  -שפיר קא מהיל, ואם לאו  -אין מחללין עליו את השבת, אמאי? נימהליה ממה נפשך! אם חי הוא  -

 
ן קיימא בשביל סימנים כלומר אע"פ שגמרו סימני שערו וצפרניו כשנולד אפ"ה לא  שנולד לח' חדשים אין עושין בו מעשה להחזיקו כב – רש"י 'ובן ח'  200

אינו יכול  אמרינן בר קיימא הוא ודאי עד שיהיה בן עשרים שנה, ע"כ. ודוג' לנפק"מ לכך שלא מחזיקים אותו כבן קיימא ודאי, הובאה לפני כן בגמרא, ש
 להיות בן סורר ומורה עד שיהיה בן קיימא ודאי.  

 בי אבהו מלמד שאפילו לפי רבי אין סומכים על סימנים אלה להחזיקו כבן קיימא עד שיגיע לגיל עשרים. ור 201
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הכי נמי מהלינן ליה, לא נצרכה אלא  -מימהיל ימנא: אמר מר בריה דרבינא; אנא ורב נחומי בר זכריה תרג -הוא! 

 .למכשירי מילה, ואליבא דרבי אליעזר

 

, ונראה דאפילו לא גמרו שערו וצפרניו שרי ספק אם הוא בן שבעה או בן שמנה מלין אותו )בשבת( ממה נפשך  –  טור

 .וכ"פ העיטור וסמ"ג. ממה נפשך

בדין הוא שידחה   ושלם הואאם בן שבעה הוא    ,אותו בשבת על כל פניםספק בן שבעה ספק בן שמנה מלין    –  רמב"ם

שרוצה   )ממה שכתב שלם( ויראה מדבריו    –  טור:  ונחלקו בדעתו.  שבת, ואם בן שמנה הוא הרי זה שמל כמחתך בשר הוא

גמרו סימניו שלם דקאמר לא  – )ע"פ שיטתו לעיל( ב"י. )ע"פ שיטתו לעיל( וכ"כ ט"זלומר דוקא כשגמרו שערו וצפרניו. 

 202.וכ"כ מ"מקאמר אלא לומר שהוא שלם באיבריו. 

אבל  וכל זה איירי שלא גמרו שערו וצפרניו... אין מחללין עליו את השבת -ספק בן שבעה ספק בן שמונה  – רא"ש

. אהבה()ולא כתבו את דברי רב אדא בר  גמרו שערו וצפרניו אפילו הוא ידוע שהוא בן שמונה מותר לטלטלו ולמולו בשבת

 .הרי"ף פוכ"

 

 : הרי"ף והרא"ש נחלקו בדעת

צ"ל דרב אדא לא הוה מפליג בין גמרו שערו וצפרניו ללא גמרו, וכדי ליישב מנהגא דעלמא דמהלי ספיקות  – ב"י

איצטריך לשנויי דמהלינן להו ממה נפשך, אבל למאי דאסיקנא בפרק הערל )יבמות פ( הא דתניא אין מחללין בשלא 

גמרו מחללין ממילא נתיישב מנהג העולם דבגמרו הוא דמהלי ובדין עבדי ולא מטעם ממה נפשך, גמרו אבל אם 

ספק בן  הספק בן שבע – וכ"כ שו"ע 203 .והשתא אתיא ברייתא כפשטה ולא צריכים לדחוקה ולאוקמא כר' אליעזר

הט"ז פירש אחרת את הגמרא ואת הטעם לפסיקה  )אמנם    ט"זכ"פ ב"ח וושמונה אין מלין אותו בשבת אא"כ נגמרו שערו וצפרניו.  

 204. זו של הרי"ף והרא"ש(

, ולי נראה דודאי דעת הרי"ף והרא"ש כדעת רבינו 205אין בדבריו )של הב"י( הכרע וגם נראין דחוקים מאוד – דר"מ

חר דלא ו דאין מחללין עליו שבת היינו דאין פקוח נפשו דוחה שבת, מאב)הטור( דמלין אותו ממה נפשך, והא דכת

ממה נפשך אפשר דסמכו על מה שכתבו דאין מחללין עליו שבת ו גמרו שערו וצפרניו, והא דלא כתבו דמוהלין אות

 ., אלא דאין מחללין עליו שבת בשאר דברים, דמהלינן ליהבהג"ה  "פוכ  ע דוקא דאין מחללין אבל מהלינן ליה.מדמש

 

 . סעיף יבההורים משומדים( 4)
 

ונולד לו בן בשבת מותר למול  ויש לו אשה ישראלית , המיר את דתו(השתמד)אינו יהודי, ישראל שנעשה א"י  – העיטור

  שו"ע  פוכ"  ,טור כוכ". ולא עוד שאמו ישראלית שאפשר שילך אחריה ,בשבת ואין אנו מחזיקין שיעשה מעשה אב

 ישראל שהמיר ונולד לו בן מישראלית מלין אותו בשבת. –

 

 מלין אותו בשבת. ,מישראלית שהומרהישראל כשר שנולד לו בן  – )הובא בפת"ש יד(שה וכתב תפארת למ

 

 

 

 
יש לתמוה עליו היאך עלה על דעתו לפרש כן דברי הרמב"ם דאי בנגמרו שערו וצפרניו מיירי היאך היה אפשר לו לומר ואם בן   –  והב"י תמה על הטור 202

 שערו וצפרניו אפילו בן ח' ודאי מלין אותו בשבת, ע"כ. וצ"ע.   ח' הוא כמחתך בשר, דהא כיון שגמרו
ואע"ג דלצאת לגמרי מתורת נפל לא סגי בגמרו עד שישהא שלשים, מ"מ מאחר ששערו וצפרניו מוכיחים עליו דבן קיימא הוא מחזיקינן    –המשך דבריו    203

 ליה ברוב הנולדים שהם בני קיימא. 
וקשה )על הסבר הב"י( דלמה נאמר בחינם בסתמא דתלמודא שהם חולקים זה על זה... ונראה לענ"ד זה טעם הרא"ש והרי"ף, דבודאי לפי   – ט"ז 204

ה שהוא  מסקנת הגמרא מהלינן בכל גווני אפילו בלא נגמרו, אלא דכיון דאם היה ודאי בן שמונה לא מהלינן בלא נגמרו, ולדידן לא מהני ספק דאפשר מ
א  לדידן היה ודאי לחכמי התלמוד )ולכן בימינו לא התירו למול ספק שמא הוא ודאי לפי חכמי התלמוד, ואסור לחתוך בבשר משום מוקצה(. ע"כ. לספק 

 הבנתי איך יכולה להיות מציאות של ספק לדעת הט"ז, הרי לדעתו כל שלא נגמרו שערו וציפורניו הרי הוא בן שמונה. וצ"ע.
ה על המנהג שמלים ספקות, אלא הקשתה על כך שמהברייתא משמע שלא מלים ספק בן שבעה ספק בן שמונה, ולכאורה  שהרי הגמרא לא הקשת 205

 סברת ממה נפשך גם שייכת כאן. 
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 :יםומדשני ההורים משאם נחלקו מה הדין 

 

 ,שהרי הם חייבים בכל המצוות ,ולי נראה דאפילו נשוי משומדת נמי מלין בשבת הבן הנולד להם – בדק הבית

 .וישראלית דנקט העיטור אפשר דלאו לאפוקי משומדת אלא לאפוקי גויה

לא משמע כן בטור שהרי כתב שאין מחזיקין שיצא לתרבות רעה כיון שאמו ישראלית, ובזה )שגם( אמו  – ט"ז

 .וכ"כ הש"ך, אך השאיר בצ"ע 206משומדת ודאי מחזיקין אותו בכך ואין למולו בשבת.

 

 סעיף יג. אחד מההורים גוי( 5)
 

 .הים אחריםוכי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אל, ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך – דברים ז

, בנך מישראלית קרוי בנך, 'את בנך מאחרי יסירכי 'א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, אמר קרא:  – יבמות כג,א

 .ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה

מדלא כתיב כי תסיר ש"מ הכי קאמר בתך לא תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את בנך שתלד  – 'כי יסיר את בנך' רש"י

אבל אבתו לא תקח לבנך לא קמהדר ולא קרינן ביה כי תסיר בת העובד כוכבים את בנך שתלד  ,לו בתך מאחרי

 הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך. אלמא בנך מן העובד כוכבים שילדה לו בתך קרוי בנך ואין בנך ,מאחרי

 

 בשובתה אאתון שאלין ליה מהו מיגזר בריה דארמיית ,יעקב איש כפר נבוריה אזל לצור – ירושלמי יבמות )ב,ו(

)שמשמע שהולכים לפי   לבית אבותם םויתילדו על משפחות (במדבר א יח ). וסבר מישרי לון מן הדא )לעשות ברית לבן גויה בשבת(

א"ל מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם .. ר' חגיי אמר ייתי אייתוניה דילקי. אמר לי' מאיכן אתה מלקיני.. שמע האבא(

 וכו'.ר"ש בן יוחי 

 

 הישראלית שהוליד – וכתב תפארת למשה ישראל שנולד לו בן מגויה אין מלין אותו בשבת. – עיטור, טור ושו"ע

 .ידהובא בפת"ש בן מגוי מלין אותו בשבת דהא הולד כשר. 

 

 ( קראים. בדק הבית סעיף יג6)
 

ולא יתלוצצו בדברי רבותינו הקדושים   רה על הרבנים שבדובמן שלא ידברו תועזהקראים כל    –  בשם הרמב"ם  "חאו

חכמי המשנה והתלמוד נכון לנו לכבדם וללכת לשאול בשלומם אפילו בבתיהם ולמול בניהם אפילו ביום השבת 

 דאמר הכי. לרבינו האיועביד להו מילה ופריעה דדילמא נפיק מינייהו זרעא מעליא והדרי בתיובתא והכי אשכחן 

 

ד כי בקראים הדרים אצלינו בזמן הזה לא נמצא בהן אחד מכל המדות שהזכיר מצאת למנ – רבי בצלאל אשכנזי

וקיימא לן מל ולא פרע כאלו לא  אינם פורעיםהגאון ז"ל כי בכל יום הם מוסיפין גירעון ואינם מלים בניהם שהרי 

ואין ש אדרבה בורחים מהם כבורח מן הנח ואין מכניסים בבתיהם תלמידי חכמיםמל ואינם מלים במוהל שלנו 

ולפיכך אסור למול בניהם בשבת כיון   ,הרי שהם משונים בכל דבריהם  ,כלל אין אומרים י"ח  מתפללים במנהג שלנו

 .הובא בש"ך. שאינם מודים בפריעה ואם כן איך יעשה להם פריעה

 

 ( ממזר. בדק הבית יב 7)
 

 . )ש"ך(כ"כ מהרי"ל ו ממזר מותר למולו אפילו בשבת. – תשב"ץ

 

 
דאע"ג דנותנין אותו למול שמא אחר כך יחזירוהו לתועבה שלהם, כיון שהם נשארו כך, ותו דאפשר שהם משומדים לכל התורה חוץ  –המשך דבריו  206

 ות מילה. ממצ
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 ביו"ט. סעיף חשלא בזמנה ז. מילה 

 

 ( ודאי שלא בזמנה 1)
 

 אינה דוחה אלא בזמנה בלבד. יום טובתנו רבנן:  – שבת קלב,ב

. קטן נימול לשמנה ולתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר. הא כיצד: משנה –  שבת קלז,א

נימול לאחד עשר, שני ימים של ראש  -וב לאחר השבת יום טנימול לעשרה,  -בין השמשות של ערב שבת  ...נולד

 .נימול לשנים עשר -השנה 

 

=< נולד בין השמשות של ערב שבת, יש ספק אם זמן מילתו הוא ביום שישי או בשבת, לכן לא ימול בשישי ובשבת, 

לה שלא מיש, מפני שאפילו ספק מילה בזמנה אינה דוחה את השבת, ואם חל יו"ט לאחר השבת מל לאחר יו"ט

וכ"כ רמב"ם, רא"ש,  . , וה"ה אם שני ימים של ר"ה חלים לאחר השבת, שמל לאחריהםבזמנה אינה דוחה יו"ט

 . טור ושו"ע

 

 יו"ט שני של גלויות *

 

טעמו מדלא  – ב"י. וכל מי שאינו דוחה את השבת אינו דוחה את יום טוב ראשון ודוחה את יום טוב שני – רמב"ם

,  )הובאו בש"ך( וכ"פ סמ"ג, כלבו, וכ"נ מרע"ב. אשכח תנא נימול לי"ב אלא דוקא בשני ימים טובים של ראש השנה

 . וכ"פ ש"ך

דדוקא גבי מת התירו לדחות יום טוב שני, אבל במילה שכבר עבר זמנה לא התירו לדחות יום טוב שני  – רא"ש

)הובאו  , נו"ב וחת"ס שו"עתשב"ץ, וכ"פ וכ"פ  נית בארץ ישראל.בשבילה וממתניתין אין ראיה דמתניתין נש

 207.בפת"ש(

 

 ז . פת"שבזמנהשלא ( ספק 2)
 

וכן אינה דוחה יום אם נולד ערב שבת בין השמשות אינו דוחה את השבת שאין דוחים את השבת מספק  – שו"ע

 .ואפילו יו"ט שני של גלויות טוב מספק

 

שפסק בש"ע דספק מילה שלא בזמנה אינו דוחה יו"ט שני של גליות זה לא עלה על גדלה הפליאה שדין זה  – נו"ב

דעת הרא"ש מעולם, דהרא"ש קאי על מי שנולד בע"ש בה"ש ולשבוע שאחר ספק שמיני חלו שני ימים טובים ש"ג 

י שלו אבל מי שספק שמינ אי,באחד בשבת ובשני בשבת שנימול ליום י"ב ושם ביום טוב שני כבר עבר זמנה בוד

ביו"ט שני מהי תיתי לאסור והלא יש כאן ס"ס שמא היום זמנה ואת"ל היום אחר זמנה שמא היום חול שהרי יו"ט 

והוא דברי  הוכוונתו בודאי שלא בזמנ ',וכן יו"ט שני של גליות'נלע"ד דהמחבר אגב שיטפא כתב ... שני ספק הוא

ביו"ט שני של  )סימן רנ( וכ"פ חת"ס. אפילו בר"ה אבל ספק מילה שלא בזמנה ודאי שרי ביו"ט שניהרא"ש ממש 

 208גלויות עכ"פ, ולא מטעמיה דהנו"ב, רק מטעם דאתי ספק קיום מצות עשה דאו' ודחי ספק קל דרבנן.

 

 

 
שפסק כרא"ש כהסכמת התשב"ץ שראה דברי הרמב"ם וסמ"ג והסכים עם הרא"ש. והש"ך לא ראה אותה תשובה, וכל היכא שדברי  וכתב חת"ס  207

 מי שרוצה לסמוך על הש"ך שהכריע כדעת הרמב"ם אין מוחין בידו.  –  ובנו"ב כתבהראשונים נעלמו מעיני האחרונים הלכה כראשונים.  
כפי הנראה לא נדפס על הסדר ואתה תשובה דסימן רנ   – וכתב פת"שבסימן רנב, דאפילו ספיקא אינו דוחה יו"ט שני של גלויות.  סאמנם כתב חת" 208

 שנדפס בראשונה השיב באחרונה בערך עשרים שנה ויותר )מן הכתוב על שער הספר מוכח כן( והיא עיקר. 



64 

 

 בשניים )אחד מל ואחד פורע(. סעיף ידבשבת ח. מילה 

 

אמר רבי כהנא:  -כרת. מני?  -הילקט ענוש , ואם לא )בציצין המעכבין( תנו רבנן: מהלקטין את המילה – שבת קלג,ב

 209.אתון עבדיתו פלגא דמצוה! -. מתקיף לה רב פפא: אומן לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה )בשבת( אומן

 

, אמאי חייבכלומר: הואיל וכשהתחיל ברשות התחיל, וחבורה שעשה ברשות עשה,    –  'ונימא אנא עבדי פלגא'  רש"י

 המלאכה.נימא להו: לכו אתם וסיימו 

 

ולפי זה יש ליזהר  ,ויש לדקדק מדבריו דנהי דחיובא דכרת ליכא איסורא מיהא איכא כיון שלא גמר המצוה – ב"י

 וזה יפרע אלא המל הוא יפרע.שלא ימולו שני אומנין מילה אחת לכתחלה בשבת כגון שיתנו ביניהם שזה ימול 

ה דשאני התם דלא נגמר המצוה, ולכן פירש רש"י אמאי חייב דמשמע הא איסורא איכא, יואין משם רא – דר"מ

 .וכ"כ ב"ח , ע"כ.התרומהאבל במקום שנגמר ואדעתא דהכי פסקו בראשונה נראה דשרי, וכן מצאתי בספר 

סברא  ותמוהין דבריו )של הב"י(, דאם היה שום סברא לאיסור בזה מאי קשיא ליה לרב פפא, דילמא ההיא –ט"ז 

מועלת גם לחיוב כרת, אלא ברור דאין כאן אפילו איסור כלל, ורש"י דנקט אמאי חייב לפי שבברייתא אמר חייב 

 אמר גם המקשן אמאי חייב, ולאו לדיוקא אתי. 

 

 נחלקו בהוראה למעשה:

ים היו עובדים כמו עבודה במקדש שכמה כהנדהא מילה דחיא שבת    )שאחד ימול ואחד יפרע בשבת(  נראה לי דשרי  –  רמ"א

אמנם   ,דמאחר דשבת ניתן לדחות הרי הוא כחול לכל דבר וכן מצאתי בספר התרומה... בהדיא דשרי  ומחללים שבת

אף  – וכ"כ לבוש .ועל כן טוב להחמיר לכתחילה אע"פ שמדינא נראה לי מה שכתבתימצאתי בקובץ שיש לאסור, 

 לי למחות ביד הנוהגין היתר אפילו לכתחילה.כי לא מלאני לבי להתיר לכתחלה לשואלין מ"מ אין נראה 

 210.וכ"פ יש"ש .יש ליזהר שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבת שזה ימול וזה יפרע – שו"ע

באורחות חיים כתוב בשם בעל התרומה שני מוהלים בשבת אחד יכול למול  –על דבריו בב"י  הגיה בדק הביתאך ב

נו"ב    ,ב"ח,  וכ"פ ט"ז, ש"ך  .אתון עבדיתו פלגא דמצוה  אנא עבדי פלגא דמצוהאמר רב פפא  ואחד יעשה פריעה...כד

  211וכתבו שכך המנהג. ,ותפארת צבי

ל עד שיגמור הפריעה, אבל אם אירע שסילק ידיו, מותר גם אסור למוהל לסלק ידיו משהתחיל למו – שאגת אריה

 לאחר לגומרו.

 

 ביומיים הסמוכים לשבת מילת גרו ט. מילה שלא בזמנה

 

לדבר הרשות,   -תנו רבנן: אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים       –  שבת יט,א

 שפיר דמי. -אבל לדבר מצוה 

 

אין מפליגין בספינה ואין צרין על עיירות של גוים פחות מג' ימים קודם השבת משום דמקום סכנה הוא  – רז"ה

כמתנה לדחות את השבת מפני שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח  וכל ג' ימים קודם לשבת קמי שבתא מיקרי ונראה

 .וכ"פ שו"ע או"ח רמח,ד. נפש והוא הדין למפריש במדבר וכל מקום סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת

 
שי: גדול בהדיא כתיב ביה וערל זכר אשר לא ימול! אלא אמר רב אשי: לעולם אומן, וכגון  מתקיף לה רב א   -אלא אמר רב פפא: גדול.    –המשך הגמרא    209

 דאתא בין השמשות דשבת, ואמרו ליה: לא מספקת, ואמר להו: מספקינא. ועבד ולא איסתפק, ואישתכח דחבורה הוא דעבד, וענוש כרת. 
המעכבין, שיכול לומר לחברו שיגמור, ובזה אמר רב פפא שאין איסור ונחשב לו  היש"ש הבין כדברי הט"ז, שאין איסור כלל במל ושכח ליטול ציצין  210

שזה ימול  חצי מצווה. אך אם מל ולא פרע חייב כרת, וכפי שאמרה הגמרא )שבת קלז,ב( מל ולא פרע כאילו לא מל, ולכן אסור בשבת שימולו שני מוהלים,  
 וזה יפרע.

 המציצה יכול להיות באחר דהוא ענין בפני עצמו. הובאו במ"ב.   –  ישועות יעקבאלא הפורע יהיה המוצץ.  על כל פנים לא יכבד שלשה בני אדם,    –  חכ"א   211
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מכאן יש ללמוד דאסור למול הגר ביום ה' כדי שלא יבא יום שלישי למילה בשבת ויצטרכו לחלל עליו יום   –  תשב"ץ

וכ"פ תפארת ,  הובא בבדק הבית רסח עמ' קפג.  ממתינין לו עד למחרינוק שחלה ונתרפא ביום ה' בשבת  השבת וכן ת

 .למשה

, כמו שכתוב בסימן רסו )ביום השני מהשלישי(  דאיכא צער טפי כש"כ שאין למולו ביום שישילפי זה נראה    –  ט"ז רסב,ג

 בשם הרשב"א והרמב"ן.

, דהא אמרינן בש"ס )שם(... לדבר מצווה שפיר דמי, והא נמי אין לך התשב"ץ( נראיןשל  אין דבריו )  –  רסו, יח  ש"ך

ועוד לפי מה שכתב הרב המגיד בשם הרמב"ן והרשב"א שכש"כ ביום השני מחללין, א"כ נצטרך   212מצוה גדולה מזו,

שבת קלז,א( לומר דמילה שלא בזמנה שחל בחמישי בשבת נדחה עד לאחר השבת, וזה אי אפשר, דא"כ הא דתנן )

'קטן נימול לשמונה... ולשנים עשר' הא משכחת לה אפילו י"ד היכא דחל שני ימים טובים של ר"ה בשלישי ורביעי 

, ואפילו 213י"א בחמישי, אלא ודאי דאפילו מילה שלא בזמנה שרי ביום חמישי  הונולד ביום שני בין השמשות דהוי לי

ת אפשר דמודו בזה דמילה שלא בזמנה מותר ביום חמישי הפוסקים דסבירא להו דיום שלישי דוקא דוחה שב

ול"נ דבזמן הזה שאין רוחצין אותו ליכא   –  )או"ח שלא(מג"א  וכ"פ  וכן נראה עיקר.    ,וכדהוכחתי מדעת רוב הפוסקים

 . )הובא בפת"ש טו( מים עמוקיםוכ"פ  .למיחש לזה דלא שכיח כלל שיחללו עליו שבת

חיישינן לדברי התשב"ץ, כיון דאכתי לאו בר חיובא הוא, משא"כ בקטן אין חוששין בגר ודאי  – שאילת יעב"ץ

 לדבר ומלין אותו בכל יום שאירע.

 

 רמ"א רסג,גסימן רסח,ט ו.  . מילת גוי שלא לשם גרות9

 

 * לשם רפואה

 

 .ת"ר: ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר, לאפוקי לשום מורנא דלא – עבודה זרה כו,ב

 

 דאסור לרפאותו בחנם דהא אמרן לא מעלין ולא מורידין. ,ולעת שיש לו בערלתו דלאת – 'מורנא'רש"י 

 

עכו"ם שצריך לחתך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד בו היה אסור לישראל לחתוך לו אותה  – רמב"ם

מצוה ברפואה זו שהרי לא שהעכו"ם אין מעלים אותם מידי מיתה ולא מורידין אותן אליה, אף על פי שנעשית 

 –, וכתב הרמ"א  רסח  עשו"ווכ"כ טור .  נתכוון למצוה, לפיכך אם נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל למול אותו

 , עיין סימן קנח,א.מותר בכל ענין  (או בשכר. ש"ך שיש איבה גון כ)כ ובמקום שמותר לרפאות הגוים

 

 * סתם

 

  .רסג,ה וכ"כ בהג"ה, רסג,ג ובדר"מס"ס רסו  הובא בב"יאסור למול הגוי שלא לשם גירות.  – רי"ו בשם הגאונים

 

נראה לי הטעם כיון שאמרינן דאברהם אבינו עומד ומבחין מי הוא שנימול, שאינו מניחו לגיהנם, וזה  –רסג  ט"ז

תו ממנו ולהחתימו בחותם למה נסיר חרפ  –טעם אחר    וכתב הלבוששמל את העכו"ם מבטל סימן המילה בישראל.  

דלא יהא כי אם טלית מצוייצת שאין מוכרין לעכו"ם, שחיישינן שיתלווה עם  –כתב  ובמעיל צדקה ברית קודש.

 
לפי מה שכתב תשב"ץ שיכולין למולו מיד למחר, ואין כאן אלא משום זריזין מקדימין,    –והשיב על זה החת"ס )הובא באוצר המפרשים וצוין בפת"ש(    212

 ר לא קשה מידי. אבל ביטול מצוה ליכא בהמתנה עד למח 
ודאי הכי פירושא של הרשב"ץ דדווקא חלה ונתרפא, דאין לו קצבה ידוע לחלי ואפשר דהיה יכול למולו מקודם אלא   – לתרץ  וכתב תפארת למשה 213

חל ביום ה'  שהוא סובר שעדיין חולה ואפשר דכבר נתרפא לכך נמתין יותר שיתרפא עוד משא"כ בנולד בין השמשות או קודם שבת וי"ט ומוצאי י"ט 
 דוודאי לא היה אפשר למולו מקודם ולא שייך טעות ודאי דנימול ליום ה' דזה זמנו מקרי. 
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, )הר צבי וכך היא דעת כמה אחרונים =< משמע שאפילו אם אין בדבר רפואה אסור. 214.ישראל בדרך )מנחות מג,א(

שודאי אם רואין שכוונתו לרפואה שרי בשכר, ואין  יג(רסג,)הובא בפת"ש  מעיל צדקה תבוכ ,(. הובאו בפנה"לישכיל עבדיו אג"מ

 בו משום חתימת ברית כלל.

, אבל אי אפשר )אפילו אם אין בדבר רפואה(לכאורה משמע מדברי הר"ב דמשום איסור מילה בעכו"ם נגעו בה    –רסג    ש"ך

ואה, הא לאו הכי ליכא איסורא משום מילה ושרי אפילו הרי דלא אסור אלא משום רפ לומר כן דבש"ס ע"ז כו,ב...

ואם כן צריך לומר מה שכתב  ,וכ"כ המחבר והר"ב לקמן סימן רסח,ט שלא לשם גירות כגון בשכר וכהאי גוונא...

הר"ב כאן בסתם שאסור למול היינו משום שסמך עצמו אלקמן סימן רסח. אבל דברי העטרת זהב )לבוש( אי אפשר 

 215.ופנה"ל יבי"א יו"ד ב, יטוכ"פ  י בפירוש כתב הטעם משום שלא להחתימו בחותם ברית קודש.ליישב כן, שהר

 

 (. פת"ש רסג,ידובני ישמעאל )בני קטורה םוה למולוהאם יש גויים שמצ* 

 

אלא   -לא.    -אין, איניש אחרינא    -, אתה וזרעך  'ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם'  –  סנהדרין נט,ב

מתקיף לה רב  -ולא כל יצחק.  -ביצחק  -בני עשו לחייבו!  -. 'כי ביצחק יקרא לך זרע'מעתה בני ישמעאל לחייבו! 

את בריתי 'האמר רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר חנינא:  -אושעיא: אלא מעתה בני קטורה לא לחייבו? 

 ות בני קטורה.לרב - 'הפר

 

אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק חייבין במילה, והואיל  – רמב"ם

 .במילה בשמיני )כל בני ישמעאל(ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל 

 216.וכ"פ שאגת אריה אותם ששה לבדם ולא זרעם. – 'לרבות בני קטורה' רש"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ואף שאין מילה נראית בכל פעם כמו טלית, מ"מ חששא מיהא איכא, כמו שהראה יוסף מילתו לאחיו. – המשך דבריו  214
בשו"ת הרמב"ם )ירושלים תרצד, סי' קכד( כתב, מותר לישראל למול את הגוי אם היה הגוי רוצה לחתוך הערלה ולהסירה, לפי שכל  –שכתב ביבי"א  215

ורה  הגבמצוה שיעשה אותה הגוי, נותנים לו עליה שכר, אבל אינו כמצווה ועושה. ובלבד שיעשה אותה בהודאה לנבואת משה רבינו ע"ה שאמר המצוה מפי  
וטי לשם  ומאמין בזה, לא שיעשה אותה מפני צווי אחר, או מפני שנסתכל בשכלו ועשה כן וכו'. לכך ביאר לנו התלמוד )ע"ז כו:( שמ"ש לשם גר לאו למע

ר לנו למולן אע"פ מילה והוא גוי, אלא למעוטי מורנא וכו'. ואין הפרש בדין זה בין הישמעאלים והנוצרים, אלא כל מי שיבא אלינו להמול לשם מילה מות
מר  שהוא עומד בגיותו. והנה אע"פ שמשמעות ר' ירוחם ומרן הב"י לאסור. מ"מ בהגלות נגלות דברי תשו' הרמב"ם שנראה שסובר להיתרא, ואיכא למי 

ה משלחנו הטהור,  שאילו שלטה עיני קדשו של מרן הב"י בדברי תשו' הרמב"ם הנ"ל, לא היה מביא דברי ר' ירוחם להלכה. ואפשר עוד דמש"ה השמיט
ר  משום דלא ס"ל כר' ירוחם בזה. ואף שלא יצאנו מידי ספק בדעת מרן בזה, לא שייך לומר בכה"ג שקבלנו הוראות מרן. סיומא דהאי פיסקא, שמות

ך רפואה, וגם בזה מותר  למול גוים בין ערבים בין נוצרים, במילה ופריעה כהלכת גוברין יהודאין. ואפילו בחנם מותר. ולא אסרו חז"ל למולם אלא לצור
 בשכר, או משום איבה. ומ"מ המחמיר שלא למולם כלל לחוש לדברי האוסרי' בזה, תבא עליו ברכה.

למעשה, כשנשאלתי על ידי נוצרים אוהבי ישראל שבקשו למול את בנם ביום השמיני מתוך הזדהות עם העם היהודי. השבתי שמותר   –ובפנה"ל כתב 
המילה מתקיימת מתוך הזדהות עם העם היהודי והערכים האוניברסליים של היהדות. ואין לברך את ברכות הברית שנועדו  לקיים את הברית, ויאמרו ש

 למי שחייב במצווה. אבל רצוי לקרוא את כל הפסוקים שנאמרו לאברהם אבינו על ברית המילה.
דאפילו לפי דעתו דבני קטורה וזרעם נצטוו על המילה, מ"מ לאחר שבלבל סנחריב את כל האומות הכל פטורים מן המילה  – והקשה על הרמב"ם 216

 . וכ"כ פמ"גדאזלינן בתר רובא היינו דוקא בישראל, אבל לגבי בני נח לא ידעינן שנילך אחר רובא,  –  ונו"ב תרץ)שהולכים לפי הרוב(. 
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 רסח,רסט   ניםגרות. סימ

 

 . היחס לגויים שבאים להתגייר 1

 

אמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם  – פסחים פז,ב

 .גרים

ב ָזרא"ר יצחק, מאי דכתיב:  –יבמות קט,ב  ע י רֹוע  ִכי ָער  כר' חלבו, דאמר  ...? רעה אחר רעה תבא למקבלי גריםר 

 .ר' חלבו: קשים גרים לישראל כספחת בעור

 

אמר ר"י דהיינו היכא שמשיאין אותן להתגייר או שמקבלין אותן מיד אבל אם הן מתאמצין   –  'רעה אחר רעה'  תוס'

להתגייר יש לנו לקבלם שהרי מצינו שנענשו אברהם יצחק ויעקב שלא קבלו לתמנע שבאתה להתגייר והלכה והיתה 

לאליפז בן עשו ונפק מינה עמלק דצערינהו לישראל כדאמרינן בהגדת חלק )סנהדרין צט:( וגם יהושע קבל  פלגש

 .רחב הזונה ונעמה ורות המואביה

 

 . סעיף א אינו גר עד שימול ויטבול.  2

 

, שמלו ולא טבלו; טבל ולא מל 217: הרי זה גר, שכן מצינו באבותינור"א אומר -"ר: גר שמל ולא טבל ת – יבמות מו

: טבל ולא מל, מל ולא וחכמים אומרים 219, שטבלו ולא מלו;218: הרי זה גר, שכן מצינו באמהותר' יהושע אומר -

. פשיטא, יחיד א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: לעולם אינו גר עד שימול ויטבול.. אין גר, עד שימול ויטבול. -טבל 

דאתא  ...אמר רבה: עובדא הוה בי רבי חייא בר רביוכו'...  ם? רבי יוסי; דתניאורבים הלכה כרבים! מאן חכמי

 .אינו גר עד שימול ויטבול ...ש"מלקמיה גר שמל ולא טבל, א"ל: שהי כאן עד למחר ונטבלינך. 

 

 220.וכ"כ ב"יגר שבא להתגייר אינו גר עד שימול ויטבול.  – טור

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 או מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני השכינה. רש"י. בימי משה כשיצאו ממצרים ויצ 217
 נשותיהם שטבלו כדמפרש לקמן דאם לא טבלו במה נכנסו תחת כנפי שכינה. רש"י.  218
 במל ולא טבל, רבי אליעזר יליף מאבות, ורבי יהושע? באבות נמי טבילה הוה. - כולי עלמא לא פליגי דמהני, כי פליגי  -בטבל ולא מל  –גמרא שם  219
כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא   -רבי אומר: 'ככם כגר'  –כריתות ט,א  220

מר  במילה וטבילה והרצאת דמים. בשלמא מילה, דכתיב: 'כי מולים היו כל העם היוצאים', אי נמי מהכא: 'ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואו
העם,   דמיך חיי וגו', הרצאת דמים, דכתיב: 'וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות...', אלא טבילה מנלן? דכתיב: 'ויקח משה חצי הדם ויזרק עללך ב

כ"כ ואין הזאה בלא טבילה'. אלא מעתה, האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים! אמר רב אחא בר יעקב: 'וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם לדרותיכם'. ו
 הרמב"ם אסו"ב יג. 
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 . סעיפים א,ה דיני המילה .  3

             

 א. בא להתגייר כשהוא מהול. סעיף א

 

 עיקר הדין (1)
 

: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול שצריך אמר רבי שמעון בן אלעזרתנו רבנן:...    –  שבת קלה,א

, שבית שמאי אומרים: על גר שנתגייר כשהוא מהול  -להטיף ממנו דם ברית, מפני שערלה כבושה היא. על מה נחלקו  

: רבי אליעזר הקפר אומרתניא,  ..  .אין צריך להטיף ממנו דם בריתצריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים:  

לחלל  -שצריך להטיף ממנו דם ברית, על מה נחלקו  -נולד כשהוא מהול  )ישראל(א נחלקו בית שמאי ובית הלל על ל

 עליו את השבת. בית שמאי אומרים: מחללין עליו את השבת, ובית הלל אומרים: אין מחללין עליו את השבת.

 מהבא להתגייר כשהוא מהול. משמע שלא צריך להטיף דם ברית=< 

 

מטבילין   -? רבי יוסי; דתניא: הרי שבא ואמר מלתי ולא טבלתי  )שאמרו אינו גר עד שימול ויטבול(  מאן חכמים  –  מו,ב  יבמות

 ...א"ר יהודה בחדא סגיא, היכא דמל לפנינו מטבילין...  אותו ומה בכך, דברי ר' יהודה, רבי יוסי אומר: אין מטבילין

 . רבי יוסי תרתי בעי ..דר' יהודה או הא או הא בעי.

מפני שצריך תרתי, מילה וטבילה, ואע"פ שמל כבר אין  ,מספיק שיטבול=< גוי שבא להתגייר כשהוא מהול לא 

 ולהתגייר  , ורק אז יוכל לטבוללשם גרות  ריך להטיף ממנו דם בריתצ  וע"כ  ,מילתו נחשבת, מפני שלא מל לשם גרות

 . רש"י()וכך פירש 

 

אבל בניו נמולין לח' ונכנסים   ,גר שנתגייר כשהוא מהול אין לו תקנה  –  (, וברמב"ן ובטור דעה זו מובאת בשם ר"ח )הובא בר"ן  ר"ת

 222.לא אבל בעצמו 221וגר חשוב להכשיר את זרעודהא אתגייר בטבילה  לקהל

גר   .)כדמשמע מהגמרא בשבת(  א"צ להטיף ממנו דם ברית ובטבילה לחודה סגיא  ,שנודע שנולד מהולגר שנתגייר    –עיטור  

טיף ממנו דם הכיון שמל שלא לשם מצוה צריך ל מהול הואערל וידוע שנימול ושמא לשם הר גריזים מהל או ערבי 

 . )כדמשמע מהגמרא ביבמות( ברית למצוה ולקדשו וטבילה

גר   –ר"ן  וכתב ה  .רמב"םו  רי"ף  כוכ".  בארמיותיה, צריך להטיף ממנו דם ברית  )שנימול(  דמהילגר, אף על גב    –  בה"ג

. =< כתב הרב אלפסי ז"ל בסמוך שצריך להטיף ממנו דם ברית וכ"כ בעל הלכות והר"ם ז"ל  שנתגייר כשהוא מהול

והרשב"א, וכ"פ וכך הבינו הטור נולד מהול צריך להטיף ממנו דם ברית. הגר אפילו אם הבין שלדעתם משמע ש

ר'  א"לש )את הגמרא בשבת( נראה שפירשו הגאונים – ר"ןה וביאר 223.למעשה, וכ"פ רמ"א )הובא ברא"ש(ור"ש הרשב"א 

 ,כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית בחול )ישראל( אין ודאי מודינא לך דנולד )לר' שמעון בן אלעזר(אלעזר הקפר 

דגר שנתגייר כשהוא מהול לדברי הכל צריך  ,אבל במאי דקאמרת דבגר שנתגייר כשהוא מהול פליגי פליגנא עלך

 .ולפי  הפי' שכתבנו הם סומכין על ר' אלעזר הקפר... להטיף ממנו דם ברית

 
והקשו רבים דע"כ לא מיירי בנשא גויה דבגויה אפילו מישראל הולד כמוה, א"כ מאי קמ"ל הא אפילו בגוי ועבד הבא על בת ישראל הולד  –  ט"ז א  221

כי   – ב(. ובס"ק י כתב כההיא דאיתא בפרק החולץ )יבמות סוף מה, לענין שלא יקראוהו )לולד( בר ארמאי כשר. ונראה דקמ"ל דנכנס לקדושת הקהל 
והש"ך  משא"כ בגוי.    אם הוליד בכור מכהנת שאינו חייב בפדיוןדנפק"מ    ובפרישה כתבמיוחסים שבישראל לא יתחתנו עמו )אם היה בן הגוי( אע"ג דכשר.  

 וזה אינו דהא נקט כאן בנו, ובבנו אין איסור(.   –על תירוץ זה   ובט"ז כתב, שבת גוי אסורה להתחתן עם כהן ) פק"מ שביתו כשרה להנשא לכהןנ – כתב
והקשה עליו הרמב"ן ז"ל דאי סבירא לן כר' שמעון בן אלעזר אף הוא עצמו כשר ונכנס בקהל דהא אין צריך להטיף ממנו דם ברית קאמר ואי לא   222

ותו קשיא עליה מדאמר ר' יוסי התם אין מטבילין אותו כלומר עד שיטיף    סבירא לן כותיה בהטפת דם ברית מיהת סגי ליה וכדתניא התם בפ' הערל )עב,ב(
 שאלמלא אין לו תקנה לעולם מטבילין אותו להכשיר זרעו אבל לא להכשיר עצמו. 

והרא"ש    ומ"ש )הטור( שנראה מדבריו שהוא )שהעיטור( חולק על בה"ג הוא תמוה קצת שהרי סברא זו בעצמה כתבו התוס'   –הבין אחרת שכתב    אך ב"י  223
ונו של  בשם בה"ג שקטן שנולד מהול אין צריך להטיף ובנתגייר צריך להטיף )ואם כך הבנתו בדעת בה"ג לכאורה כך הבין גם ברי"ף וברמב"ם שכתבו כלש

לשון הרמב"ם   כתב את  שבשו"עבה"ג(, וי"ל דרבינו ס"ל דבבן ישראל שנולד מהול הוא דאמר בה"ג דא"צ להטיף. ע"כ. אמנם לא ברור מה דעתו למעשה  
ולכן  ואם מל כשהיה גוי צריך להטיף ממנו, ע"כ. וצ"ע אם כוונתו שנדייק בו מפשט לשונו שדווקא אם מלו אותו כשהיה גוי או שלא רצה להכריע בזה  –

 הביא את לשון הרמב"ם. 
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 האם מברכים  (2)
 

אקב"ו  שמברך (, שמטיפים את דמו מספק ערלה כבושה )בשונה מתינוק ישראל שנולד מהול כולהו מודו"ג בכה –)הובא בר"ן(  רמב"ן

להטיף דם ברית מן הגרים או מן העבדים שאין הטפה זו מספק אלא ודאי שאנו חייבין להטיף ממנו דם ברית 

 .וכ"כ רשב"א. להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ובה נכנסים תחת כנפי השכינה

ולא ידעתי  – ר"ן. אין צריכין ברכהגר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד מהול כשמטיפין מהם דם ברית  – רמב"ם

למה אמר בגר שמל קודם שנתגייר שאינו צריך ברכה ואפשר דרפויי מרפיא בידיה אם צריך להטיף ממנו דם ברית 

 .וכ"פ שו"ע. אם לאו ולפיכך פסק שמטיפין ואין מברכין

 

 הגיד נכרת  (3)
 

מיהו אם נכרת כל הגיד ובא להתגייר נראה שאין מילתו מעכבתו מלהתגייר ומודים חכמים דסגי בטבילה  – רא"ש

כתבו הגאונים סריס עו"ג דמגייר א"צ להטיף ממנו דם ברית הואיל ואין לו גובהה של עטרה.   –  רקנטיוכ"כ    .לחודה

 . וכ"פ שו"ע

 

 וסימן רסז,ב הב. מה מברכים. סעיף 

 

: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. המל את הגרים אומר – שבת קלז,ב

צונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שאילמלא דם ברית לא נתקיימו אשר קדשנו במצותיו ו  והמברך אומר

 שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית.

 

ול מאן דמהיל גר או עבד ליבריך על המילה והדר לימהול, ובתר דמהיל ליבריך למ – )גרס בגמרא כפי שכתוב לעיל(  בה"ג

 224.בשם רב עמרם ורב שמעון, וכתב שכך המנהג )עמ' תקפב( והמנהיג וכ"פ העיטור .את הגרים

 

 .המל את הגרים אומר בא"י אמ"ה אקב"ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית וכו' – (גרס ברכה אחת בגמרא) רי"ף

 . וכ"כ רמב"ם

 : והרמב"ם לפי גירסת הרי"ף נחלקו מה הדין

היינו משום שלא הוצרך לפרש ברכת  )אלא גורסים ברכה אחת כגירסת הרי"ף( לספרים דלא גרסי המל אומראפי'  – רא"ש

)שאבי הבן מברך להכניסו, וכאן המברך מברך לאחר המילה למול   המילה לפי שאין בה שינוי אלא בברכה שהוא במקום אבי הבן

 225. וכ"פ שו"ע ,כדעת בה"ג והעיטור .את הגרים וכו'(

... ולפי אותה גירסא מברך תחלה ואין מברכין עליה לבסוף כללגירסת הרי"ף הסכימו עליה רוב הגדולים    –  רשב"א

 226שמברך ברכה אחת לפני המילה. הרז"הוכ"פ  ואע"פ שנראין דברי הרי"ף ראיתי שנוהגין כאן כדברי בה"ג.

 

לפי שיש כמה גרים שמתגיירין כשהן נימולין ועיקר מילתן הטפת דם  'להטיף מהם דם ברית'ומה שתקנו בה  – ר"ן

 ברית היא לפיכך תקנו לכולם כן.

 
 בסימן רסז. וכ"כ ב"ח וש"ך ידיד.   )רסז,כו( שאת הברכה שלאחר המילה מברך על הכוס והוא במקום אשר קידש וכתב הפרישה בשם מהרש"ל 224
מדלא כתבו הרא"ש והטור חתימת הברכה בא"ה כורת הברית, משמע דלא גריס ליה, ולענין מעשה נראה בפלוגתא דרבוותא אין לחתום כורת   – ב"ח  225

 רסז,כג. וכ"פ ש"ך שחותם כורת הברית.  וכ"כ השו"עטעמם שלא כתבו צ"ל משום דפשוט הוא.  –  פרישההברית. 
וא"ת למה כללו הכל בברכה אחת ולא תקנו בה שתי ברכות תחלה וסוף כמו שתקנו במילה של ישראל המל אומר וכו' המברך אומר וכו', היינו   –ר"ן  226

)אלא(  ל לפי שאינו גר עד שימול ויטבול ולפיכך לא ברכו עליה על המילה )בלבד( כשם שאין מברכין על הטבילה אלא הוא עצמו בעלייתו מברך עליה, אב
ישראל.  כללו הכל בברכה זו לפי שדם המילה בריתן של ישראל הוא ועל הברית אנו מברכין )ולא על מצוות המילה בלבד, שברכת השבח היא על בריתן של  

 כס"מ(. 
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 מילה, אומרים 'למול' או 'על המילה'הבברכה שלפני * 

 

רב עמרם ז"ל כתב המל את  – וכ"כ המנהיג .וכ"כ בה"ג ועיטור. על המילה ר...המל את הגרים אומ – שבת קלז,ב

מצאתי בבראשית רבה  רב שמעון קיירא, וכן תוכן מצאתי בהלכו... ואת הגרים מברך אקב"ו על המילה םהעבדי

וכבר אמרו בירושלמי כל הלכה שהיא רופפת בידך   –  והביאו הרשב"ש וכתב  , וכן עמא דבר.)לא נמצא לפנינו(  פרשת מ"ז

 .הובא בפת"ש רסז,בראה איך הצבור נוהג ונהג כמותם. 

מילת גר המצוה מוטלת על כל איש מישראל וכולם שוים ד  –  כס"מ.  למול את הגריםהמל את הגרים מברך    –  שו"ע

מצווה יותר ולכן אם אביו לא מל מברך על המילה,   )בשונה ממילת ישראל שהאב  בדבר אלא שכל הקודם בו זכה ולכך מברך בלמ"ד

 . שהעושה מצווה המוטלת על אחרים מברך 'על'. כשיטתו בסימן רסה,ב(

 

 . סעיף ב סדר הגיור .  4

 

 א. מה אומרים לו כשבא להתגייר? 

 

אי אתה יודע שישראל   מה ראית שבאת להתגייר?  (1): גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו:  תנו רבנן  –  יבמות מז

 ומטורפין, ויסורין באין עליהם? אם אומר: יודע אני ואיני כדאי )שפלים וכפויים( בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים

ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות  (2) , מקבלין אותו מיד.(ואיני ראוי להשתתף בצרתן ומי יתן ואזכה לכך)

ונלוה הגר עליהם ונספחו על 'נפרוש, דא"ר חלבו: קשים גרים לישראל כספחת, דכתיב:  מ"ט? דאי פריש...  חמורות

 227.'בית יעקב

מ"ט? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: בן נח נהרג על .. .ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני( 3) –שם 

 228.פחות משוה פרוטה

אומרים לו: הוי יודע, שעד שלא באת למדה זו, אכלת חלב אי אתה ענוש , ומודיעין אותו ענשן של מצות( 4) – שם

וכשם שמודיעין   (5)  כרת, חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, ועכשיו, אכלת חלב ענוש כרת, חללת שבת ענוש סקילה.

יקים, , אומרים לו: הוי יודע, שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדאותו ענשן של מצות, כך מודיעין אותו מתן שכרן

 לא רוב טובה ולא רוב פורענות.  אינם יכולים לקבל -וישראל בזמן הזה 

ותרא כי מתאמצת היא ללכת '. אמר רבי אלעזר: מאי קראה? דכתיב:  'ואין מרבים עליו, ואין מדקדקים עליו'  –  שם

 .'אתה ותחדל לדבר אליה

 

שהוא ייחוד  מודיעין אותו עיקרי הדת (2).. .להתגיירמה ראית שבאת אומרים לו ( 1) – וביאר יותרהוסיף  רמב"ם

ואין מאריכין   ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות(  3)  ומאריכין בדבר הזה,  השם ואיסור עכו"ם

ומודיעין אותו עון ( 4), (ואין להודיעו כל הדקדוקים והחומרות שיש באיסור חלב ואיסור שבת, דשמא כוונתו לשמים. ב"ח וש"ך) בדבר זה

, ואין )הזכרת העונשים. ש"ך( ואין מרבין עליו ...ומודיעין אותו עונשן של מצות( 5), ניעלקט שכחה ופיאה ומעשר 

, שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה שבתחלה אין מושכין את )אלא מודיעין אותו דרך כלל(  ין עליומדקדק

וכשם שמודיעין ( 6) .'בחבלי אדם אמשכם ואח"כ בעבותות אהבה'הוא אומר  האדם אלא בדברי רצון ורכים וכן

ומודיעין אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העולם הבא, ,  מודיעין אותו שכרן של מצותאותו עונשן של מצות כך  

ינו צפון ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא א .ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצות אלו ויודען

 
 כדי שלא יאמר לאחר מכאן אילו הייתי יודע לא הייתי מתגייר.  –טעם נוסף   סמ"ג כתב  227
ת שדה גזלנים הם ועומד עליהם והורגם בדיניהם שבני נח הוזהרו על הגזל בסנהדרין )דף נו(, ואזהרתן זו היא  שלא יאמרו עניים הללו הלוקטין פא  228

 מיתתן, דלא בעו התראה, לפיכך בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה דעובד כוכבים קפיד על דבר מועט ולגבי ישראל הויא מחילה. רש"י. 
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שאינן יכולין לקבל רוב  אלא לצדיקים והם ישראל וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה טובה היא צפונה להם

טובה בעולם הזה כאומות, שמא ירום לבם ויתעו ויפסידו שכר העולם הבא כענין שנאמר וישמן ישורון ויבעט. ואין 

, ומאריכין בדבר הזה כדי לחבבןכו"ם כלין והן עומדין,  הקב"ה מביא עליהן רוב פורענות כדי שלא יאבדו אלא כל הע

, והסביר הב"י  שמודיעים אותו עוון לקט שכחה ופאה   הטור והשו"ע לא כתבו )אמנם    וכ"כ שו"ע.  אם חזר בו ולא רצה לקבל הולך לדרכו

 229. (שלפי שאינם מצויים בזמן הזה 

 

המצוה הנכונה  – רמב"םוכ"כ השצריך קודם כל לבדוק את הסיבה שלשמה בא להתגייר, אר לקמן בסעיף יב וומב

כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד 

שמא עיניה נתנה בא להכנס לדת, ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא בודקין  

בבחור מבחורי ישראל, אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי 

הארצות כדי שיפרושו, אם קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר ותרא כי מתאמצת 

 .וכ"כ שו"ע היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.

 

 –  נמוק"יוכ"כ . א בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גרגר של – רמב"ם

וכ"פ שו"ע  "ך שהביאוהו האחרונים., וכתב השהובא בב"י ובש"ךסברא דרבוותא שאם לא הודיעוהו אינו מעכב. 

 .יב

 230אפילו בפני שלשה. (קבלת המצוות )לא משמע כן שהרי מעכב  )טור( לקמן בדברי רבינו – דר"מ

 

 ב. מילה וטבילה

 

 ( עיקר הדין1)
 

, מלין אותו מיד. נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה, חוזרים ומלין אותו )עול מצוות( קיבלת"ר...  –יבמות מז,ב 

תרפא, מטבילין אותו נ' . מ"ט? שהויי מצוה לא משהינן.'קיבל, מלין אותו מיד' ..תרפא, מטבילין אותו מיד.נשניה. 

 מכה. )מכבידין את ה( נתרפא אין, לא נתרפא לא, מאי טעמא? משום דמיא מרזו 'מיד

 

תמהני  – רמב"ןוכתב ה .הובא בבדק הביתלין אותו מיד פירוש קודם טבילה ולא הטבילה קודם המילה. מ – רי"ו

כיון שהמילה קשה עליו  אי נמי, ושמא מצוה למול ואחר כך לטבוללמה משהין אותו יטבילוהו תחלה ומיד ימול, 

 .מלין אותו תחלה כדי שאם דעתו נוקפו יפרוש

 

 האם הסדר מעכב?  (2)
 

ותימה דאמר בהערל )לקמן דף עח.( מעוברת   ,משמע שהמילה קודם טבילה וכדאמר אין גר עד שימול ויטבול  –תוס'  

=< משמע  ואר"י דשאני התם דאכתי לא חזי למילה. ,)והרי קדמה טבילה למילתו( בנה אין צריך טבילה ,שנתגיירה

כשהוא ערל אין טבילה מועלת דה"ל כטובל  –כ נמוק"י וכ". עד שיטבולאינו גר  ,המילה כשיכול למול וטבל לפניש

 . עט"זוכ"פ  .ושרץ בידו ואפי' בדיעבד מעכב

דלא שנא מילה וטבילה ולא שנא טבילה ומילה, תדע דהא אמרינן לקמן  אם טבל ואחר כך מל הרי זה גר – רמב"ן

 ה( גיורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך טבילה והרי קדמה טבילה למילתו אם זכר הוא והוה ליח,אבפרק הערל )ע

 
ין לו מה ראית שבאת, אלא אומרים לו רצונך שתכנס לכלל עבדי ישראל ותהיה מן הכשרים או לא, אם  העבד הנלקח מן העכו"ם אין אומר –רמב"ם  229

 רצה מודיעין לו עיקרי הדת ומקצת מצות קלות וחמורות ועונשן ושכרן כמו שמודיעין את הגר ומטבילין אותו כגר. 
 לכאורה לא קשה, שיש לחלק בין קבלת המצוות להודעת המצוות.  230
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טבל קודם שמל   –שכתב    שכך פסק רמ"א  משמעו  ,ובב"י וכ"פ הט"ז  הובא במ"מ  למימר בתה אינה צריכה טבילה.

 עיל דבדיעבד הוי טבילה ויש אומרים דלא הוי טבילה.מו

 

 טבילה דיני ה (3)
 

ת"ח עומדים על גביו, ומודיעין אותו מקצת מצות קלות  (. גמראשלשה ו צ"ל)ושני , נתרפא, מטבילין אותו מיד – שם

ובמקום שנדה טובלת, שם גר ועבד משוחרר טובלין; וכל דבר שחוצץ בטבילה, חוצץ בגר  ,231ומקצת מצות חמורות

 .ובעבד משוחרר ובנדה

 . וכ"פ טור ושו"ע 

 

 * גילוח השיער והציפורנים

 

ונראה דטעמא הוה משום  –וכתב הב"ח  ושקיל טופריה דידיה ודכרעיה. שערו(מ) מזייהליה מגייז  – רא"שרי"ף ו

 אותן המסובכין וחוצצין, אבל צפרניו נוטלין כולן מפני הצואה שתחת הציפורן.  מקצת שערוחציצה דר"ל שחותכין  

 ,משמע אפילו אין חציצה בשערותיו – וכתב הש"ך. וכ"כ רמ"א ושקל טופריה דידיה ודכרעיה. גייז מזייה –טור 

דברי רבי משה ואפשר דנטילת שער בגר הוא ע"פ    –  ילו בדעת הרי"ף והרא"ש()אפ  וכ"כ הב"חמשום שנכנס לכלל היהדות. 

מיהו נראה דבדיעבד אם לא גילח שערו רק   –  וסיים הש"ך  232.)במדבר ח,ז(הדרשן שהביא רש"י בריש פרשת בהעלותך  

 שאין דבר חוצץ הוי טבילה.

 

 מתי מברך על הטבילה?* 

 

דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות מברך  -בעינן לברוכי, מנלן? כולי עלמא מיהא, מעיקרא  – פסחים ז,ב

אמר רב חסדא: חוץ מן הטבילה. תניא נמי הכי: טבל ועלה, בעלייתו אומר: ברוך אשר .. עליהן עובר לעשייתן.

 קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה.

 

, גאונים, ר"ן,  וכ"פ רי"ף. נכרי הואדלא חזי קודם טבילה דלא מצי למימר וצונו דאכתי  דוקא בטבילת גר –ר"ח 

 מברך לאחר הטבילה(. בכל טבילה ששאמרו  ורמ"א שם, בה"ג, )דלא כרש"י  וכ"פ שו"ע. וראב"ד רמב"ם

 

 .הובא בפת"ש א חר הטבילה, דבאותה שעה נגמר גירותו.איברך שהחיינו ל – רדב"ז

 

 * אישה

 

ת"ח עומדים לה מבחוץ, ומודיעין אותה  )צ"ל שלושה. גמרא( אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, ושני – שם

 מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות.

 

ואם היתה אשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה והדיינים מבחוץ מודיעין אותה מקצת   –  שו"ערמב"ם ווכ"כ  

ויוצאים כדי שלא יראו אותה ואח"כ טובלת בפניהם והם מחזירים פניהם  מצות קלות וחמורות והיא יושבת במים  

 .כשתעלה מהמים

 
 טבילה הוא נכנס לכלל גירות הלכך בשעת טבילת מצוה צריך לקבל עליו עול מצות.  השתא ע"י  231
"קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו" רש"י    232

על הבכורות שעבדו עבודה זרה והיא קרויה זבחי מתים, והמצורע קרוי מת, הזקיקם   מצאתי בדברי רבי משה הדרשן, לפי שנתנו כפרה  -'והעבירו תער' 
 תגלחת כמצורעים. 
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 טבילה בשבת. סעיף ד* 

 

, תקוני )מילה וטבילה( . פשיטא, דכיון דאמר רבי יוסי תרתי בעינן)גר בשבת( ר' יוסי אומר: אין מטבילין – יבמות מו,ב

 גברא בשבת לא מתקנינן!

 

ת"ח  )צ"ל שלשה( שאני הכא דבעי שני )ביצה יח,א( אע"ג דלענין טומאה שרי לטבול בשבת משום דנראה כמיקר –תוס' 

הואיל והדבר צריך בית דין אין מטבילין אותו בשבת ולא   –  רמב"םוכ"כ    .לעמוד שם בשעת טבילה להודיעו המצות

 . וכ"כ שו"ע 233ביו"ט... ואם טבל הרי זה גר.

 .הלכתא מטבילין את הגר בשבת – בה"ג

 

 סעיפים ג,ד . וביום  גיור בפני שלשה .5

 

 עיקר הדיןא. 

 

, )שגם רבי אושעיא היה( אמר רבה: עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי, ורב יוסף מתני: רבי אושעיא בר רבי – יבמות מו,ב

ולא טבל, א"ל: שהי כאן עד למחר  )בפני בית דין( ורב ספרא מתני: ר' אושעיא בר' חייא, דאתא לקמיה גר שמל

דמשפט  ) וש"מ אין מטבילין גר בלילה, וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול, 234צריך שלשה ש"מ גרונטבלינך. ש"מ תלת: 

. ונימא: ש"מ נמי בעינן מומחין! דלמא דאיקלעו. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: גר צריך ג', . תוס'( כתיב ביה 

 235משפט כתיב ביה.

מקצת מצות קלות ומקצת מצות  ומודיעין אותומטבילין אותו מיד; ושני ת"ח עומדים על גביו,  – יבמות מז,ב

 הא א"ר יוחנן לתנא, תני: שלשה. גר צריך שלשה!והא א"ר חייא א"ר יוחנן: ... חמורות

 

. לדון וביוםצריך שיהיה בשלשה הכשרים ובין הטבילה  בין המילהבין להודיעו המצוות לקבלם  כל עניניו –טור 

ומ"ש מילה... אע"פ שלא נתפרש בהדיא בגמרא יש ללמוד כן מטבילה דלא גרעה מינה, וכ"נ  – ב"י .וכ"כ רמב"ן

 .ג וכ"פ שו"ע מדברי נמוק"י.

 

 מה מעכב ב.

 

הרי זה גר,  -מכאן א"ר יהודה: גר שנתגייר בב"ד  - 'ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו'ת"ר:  – יבמות מז,א

 =< גיור בפני שלשה מעכב. .אינו גר -בינו לבין עצמו 

 )אמו(  , אמר רב אסי: מי לא טבלה)היה אדם שהיו רגילים לקרוא לו בן גויה( ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא – יבמות מה,ב

 =< משמע שטבילה בפני שלשה לקריו? )אביו( מי לא טבלההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה, אמר ריב"ל:  לנדותה?

 ., שהרי טבילת נדה אינה בפני שלשה ואינה ביוםאינה מעכבת וביום

 

 
אע"ג דבגמרא יהבינן טעמא משום דתיקוני גברא בשבתא לא מתקנים לא כתבו, משום דמשמע ליה דההוא טעמא לאו   –  ב"י כתב על דברי הרמב"ם  233

כדאיתא בביצה יח,א( ואע"ג דהכא צריכים ת"ח לעמוד ע"ג מ"מ מידי מיחזי כמיקר לא נפיק אלא דוקא דהא לגבי טומאה שרי משום דנראה כמיקר )
, שהרי פשוט שהרמב"ם התכוון להסבר התוס', שכיוון שצריך בי"ד נראה כמתקן ולא  ותמה עליו הט"זעיקר טעמא דאין דנין בשבת )ביצה לו,ב(, ע"כ. 

 כמיקר. 
רב ספרא דייק שהרי ר' חייא הזכירו לפי שהיה בעל מעשה וראש, ורב יוסף הזכיר רבי אושעיא חברו אבל רב  וא"ת ודלמא דאיקלעו וי"ל דמ –תוס'  234

 ספרא למה הזכיר ר' אושעיא בר' חייא.
 ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו )דברים א( אי נמי משפט אחד יהיה לכם ולגר )במדבר טו(. תוס'.  235
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 לגבי מילה וטבילה: ונחלקו 236מעכבת. וביום בפני שלשה שקבלת המצוותמוסכם 

 

 טבילה ומילה בפני שלשה (1)
 

. ועוד דאין דרך ..אמרינן דגר צריך שלשה משפט כתיב ביהוקשה דהא  – תירוץ ראשון )יבמות מה,ב( ותוס' רא"ש

נשים שילכו עמהם אנשים בשעת טבילה ואשה אינה ראויה לדון מדאינה ראויה להעיד כדתנן כל שכשר לדון כשר 

' ת"ח עומדין לה מבחוץ גאע"ג דאמר לקמן ד הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה וי"ל. להעיד

גרים כשרים =< מילה וטבילה בפני שלשה אינה מעכבת, והוא ובניו . לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכבהיינו 

 .פ הטורוכ" מותרים לבוא בקהל.ו

 

=< טבילה ומילה בפני שלשה מעכבת,   .כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי  וי"מ  –  תירוץ שני  רא"ש ותוס'

 .לוהוא ובניו כשרים לבוא בקה שלא עמדו שם הוי כאילו עמדו שםאך אם ידוע לכל שטבל או מל, אע"פ 

 

אי קביל עליה בפני שלשה למול ולטבול והודיעוהו מקצת מצות כדינן והלך ומל וטבל שלא בפני בית דין  – רמב"ן

הא  – רי"ףמה וכ"מהרי זה כשר ולא פסלינן לזרעיה ולא מנסבינן ליה לדידיה בת ישראל עד דטביל בפני שלשה. 

דאי לאו גיורא הוא לא הוה  ,שם קריוהואיל וטבל ל דיעבד הוא דלא פסלינן לבריהדרב אסי ודרבי יהושע בן לוי 

 .והא דר' יוחנן לכתחלה דלא נהגינן ביה מנהג גר ולא מנסבינן ליה בת ישראל עד דטביל בפני ג' ,טבל לשם קריו

אבל ורב אלפס ז"ל כתב דלכתחלה בעינן שלשה דלא מנסבינן ליה בת ישראל עד דטביל בפני שלשה  – רא"שוכתב 

=< מל וטבל שלא בפני שלושה   237.בדעת הרי"ף  וט"ז  שו"ע  וכ"כ טור.  אם לא טבל בפני ג'לבריה    בדיעבד לא פסלינן

 ולבניו מותר לבוא בקהל, אך עליו החמירו חכמים שאסור בבת ישראל עד שיטבול בפני שלשה. ,הרי זה גר

 

, יוצא בזהכגון שתטבול לנדתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד ג – רמב"ם

וכן גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצות הרי אלו בחזקת גרי צדק, ואע"פ שאין שם עדים 

שמעידין לפני מי שנתגיירו, ואע"פ כן אם באו להתערב בישראל אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו 

הוא מפרש דהא דאמר מי לא טבלה לנדתה או לקירויו נראה מדבריו ש – וכתב מ"מ בפנינו הואיל והוחזקו עכו"ם.

וכי קאמרינן מי לא טבלה הכי קאמרינן היכי אפשר שלא נתגיירו כראוי והרי הם נוהגים  להכשיר הבנים קאמר

הגמרא ביבמות מה,ב מדברת  =< 238בלים מטומאתם וטבילה דנקט לאו דוקא.ובכל המצות כישראלים גמורים וט

בגוי שמתנהג בדרכי ישראל ואין אנו יודעים אם התגייר כדין או לא, שבמקרה כזה לא פוסלים את בניו, אך כיוון 

שאנחנו לא יודעים אם כבול לפנינו, אבל כל זה טביא עדים או שיישהוא הוחזק כגוי אסור לו לבוא בקהל עד ש

גם והב"ח הבין כך  239.ל שלא בפני שלשה אין גיורו גיור והרי הוא ובניו גוייםאך אם ידוע שטבל או מהתגייר כדין, 

 .הרי"ףאת דעת 

 

ויש אוסרים   יש אומרים דמגעו ביין מותר בשתייה כדאמרינן 'מי לא טבל לקירויו'  טבל בפני ג' קרובים  –  מרדכיכתב  

ושורש סברות הללו מתבארים מתוך  –וכתב ב"י דכיון דהיו קרובים לא עלתה לו טבילה, דמשפט כתיב ביה. 

 .ובהג"ה וכ"כ בדר"מ. )במחלוקת לעיל(שכתבתי 

 

 
לפי זה בודאי אפילו בקבלת מצוות סגי בדיעבד בלילה ולא הוה ליה להר"ב   –  וכתב הש"ךברו ודנו בלילה, דיניהם דין.  וי"א דאם ע  –רמ"א חו"מ ה,ב    236

גבי למיסתם סתומי. ואפשר דדוקא לענין דיני ממונות חשש הרב לסברת היש אומרים משום דהפקר בי"ד הפקר, וכ"כ הב"ח בח"מ סי' ה' דאף על גב דל
 דאפילו דיעבד החליצה פסולה בלילה מ"מ כדאי הן הי"א לסמוך עליהם עכ"ל וה"ה הכא דכחליצה דמי. חליצה יש לפסוק לחומרא

 פירוש, דאם לא היה בדעתו אז להיות גר לא היה טובל גם לקרי.  –ומה שכתב הרי"ף 'דאי לאו גיורא הוא לא הו הטביל לקריו', כתב הט"ז   237
 ואפשר ג"כ שרבינו סובר שצריך ג"כ שיודע ודאי שטבלו לאיזה דבר שהטבילה אחת מעינייני הגירות.  – המשך דבריו  238
 בב"י ובשו"ע כתב שהרמב"ם סובר כרי"ף. וצ"ע. 239
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ואפילו לא טבל לשם גרות הוי גר ומותר בישראלית חוץ  240בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני שנים – שו"ע

בישראלית, אבל אם ולהרי"ף ולרמב"ם אפילו בדיעבד מעכב ואסור  מקבלת המצות שמעכבת אם אינה... בשלשה.

 241נשא ישראלית והוליד ממנה בן לא פסלינן ליה.

רבים מהראשונים אם טבל שלא בפני שלשה לא עלתה לו טבילה יש כיוון שלדעת  – )הובא בפת"ש ב( פרח מטה אהרון

 להורות שבמקרה כזה יטבול שוב בפני בי"ד.

 

 . סעיף דבלילה טבילה ומילה( 2)
 

ת ה"ה שטבילה וכמו שמילה וטבילה בפני שלשה לא מעכב  –  )שטבילה בפני שלשה אינה מעכבת(  ראשוןתירוץ רא"ש ותוס'  

שכתבו   )שטבילה בפני שלשה מעכבת(  שניהתירוץ  ב  רא"ש ותוס'וכן הדין למעשה ל  .וכ"פ הטור  ת.ובכומילה בלילה לא מע

ב( אמרי' דאין ,נדה בלילה ולקמן )מוומיהו קשה שטבילת  ,וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי –

ז"ל מדלא קאמר אין מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר גר  ותירץ רבינו מאירמטבילין גר בלילה 

אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף הדבר שצריך שלשה צריך שלשה משפט כתיב ביה  

אי נמי קבלת מצוה הוי . ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי.  אבל לא לזמן הטבילה

רמב"ם,  ,סמ"גוכ"פ  .כתחלת דין וטבילה הויא כגמר דין דהוי אפילו בלילה ומדרבנן הוא דבעינן ביום לכתחלה

 , ואם טבל הרי זה גר.הואיל וטבילת גר צריכה בי"ד אין מטבילין אותו... בלילה – שו"עוכ"כ  ,רשב"א, מ"מ

הרי זה גר, ולבניו מותר לבוא בקהל ישראל, אך עליו החמירו חכמים  מל או טבל ביום –טור ושו"ע בדעת הרי"ף 

ואיני יודע אם  –' וש"מ אין מטבילין גר בלילה' רמב"ןוכ"כ  .בפני שלשה וביוםשאסור בבת ישראל עד שיטבול 

הילכך כבר נתבאר לנו במסכת בבא בתרא )קי"ד א'( שאם דנו בלילה אין דיניהם דין, ו ...הטבילוהו בדיעבד מהו

 .וכ"כ נמוק"י בשם הריטב"א. מטבילין אותו פעם אחרת ביום

 

 ח  - גיור קטן. סעיפים ו . 6

 

 סעיף זעיקר הדין. א. 

 

מאי קמ"ל?  כדמוכח מהמשך הגמרא(, אם אין לו אב) מטבילין אותו על דעת בית דין: גר קטן אמר רב הונא – כתובות יא,א

. שלא בפניו כלומר שלא מדעתו וקטן לאו בר דיעה הוא) דזכות הוא לו, וזכין לאדם שלא בפניו, תנינא: זכין לאדם שלא בפניו

קמ"ל דהני מילי גדול, דטעם  ...ליה, ואין חבין לאדם שלא בפניו! מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא רש"י(

זכות הוא לו. לימא מסייע ליה: הגיורת, והשבויה, והשפחה, שנפדו ושנתגיירו  -טעם דאיסורא, אבל קטן 

; מאי לאו דאטבלינהו על דעת בית דין! לא, הכא במאי עסקינן 242ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד

 דניחא להו במאי דעביד אבוהון. בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו, -

 

, מפני שזכות הוא לו וזכין אין לו אב בי"ד יכולים לגיירוואם  ,בבי"ד ויכול לגייר, אביו גוי קטן, אם יש לו אב=< 

 .וכ"פ רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רמב"ן ור"ן. לאדם שלא בפניו

 

 
לאו דוקא שנים אלא בפני אחד )כמו שמוכח התוס' והרא"ש בתירוץ הראשון לעיל(. מיהו י"ל דנקט שנים דכיון דאם   –  וכתב הפרישה . וכ"כ הטור 240

והביאו  .  מכירין היינו אותו שהיה גוי אינו נאמן לומר גיירתי עצמי כמש"כ רבינו בסוף הסימן וא"כ צריכים שיהיו שנים לפחות שידעו שנתגייר כראוי 
 .הש"ך

בגיורת ברור מה החידוש בזה שאנחנו לא פוסלים את בניה שהרי יהדותם של הבנים נקבע לפי יהדותה של האם בעת לידתם. אך לגבי גר   אם מדובר 241
הקשו הפוסקים שלכאורה אין נפק"מ בהכשרת הבנים, שהרי ברור שלא מדובר בנשא גויה שבגויה אפילו מישראל הולד כמוה, אלא פשיטא בנשא  

היינו לענין שלא להזכירו בשם בן גוי כי מיוחסים שבישראל לא   –  ט"זקמ"ל הא אפילו גוי הבא על בת ישראל הולד כשר, וכתב ה ישראלית אם כן מאי 
 נפק"מ דכשר לכהונה, אי נמי לענין פדיון הבן כדלקמן סימן שה,ה.   –  והש"ך כתביתחתנו עמו אע"ג דכשר. 

 . כתובתן מאתים, ויש להן טענת בתולין –המשך המשנה   242
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 מעצמו לא מגיירים אותו.=< משמע שאם בא  .ם אין לו אב ואמו הביאתו להתגיירא –'גר קטן'  רש"י

לא שיהו ב"ד   –  ר"ןוכ"כ  איירי כגון שאמר גיירוני, וקמ"ל שאע"פ שאין לו דעת שומעין לו.    –  מרדכי בשם ראבי"ה

 243. שו"עו  טור  וכ"פ.  שאם בא התינוק מעצמו או שהביאתו אמומצווין לחזור ולמול את העובד כוכבים מעצמם אלא  

 

, מפני שאינן כשרין להתנות עליהן, וכל מי שאין כשר 244להתגייר אין מקבלין אותןוקטן שבאו חרש שוטה  – בה"ג

 . אותו על פי אבותיו )מגיירים(אבל קטן, אעפ"י שאין בו דעת, מלין להתנות אין מקבלין אותו, 

 : ונחלקו בדעתו

 . עיקר דבריו לא נדחו, אע"ג דקאמר לימא מסייע ליה ודוחה אותו, פסק דלא כרב הונאאיני יודע למה  – טור

, אלא שהוא מפרש דרב הונא לא בכל קטן הבא להתגייר קאמר אלא בשאמו מביאתו בה"ג כדרב הונא פסק – ב"י

 ., וזהו שכתב מלין אותו ע"פ אבותיו לשון רבים לומר דע"פ אביו או ע"פ אמווכדפירש רש"ילהתגייר איירי 

 

 טבילה בפני שלשה וביום. פת"ש ג *

 

היינו דוקא בגר גדול שאצלו  –כתב בדעת הסוברים שטבילה שלא בפני שלשה או בלילה מועילה בדיעבד  דגמ"ר

קבלת המצות עיקר והמילה והטבילה אינו אלא גמר הדבר, אבל גר קטן שלא שייך בו קבלת מצות והטבילה היא 

 עיקר שמטבילין אותו על דעת בית דין לכו"ע צריך להיות ביום ובפני שלשה.
 

 . סעיף ועוברב. 

 

   .(לשום גירות דסלקא ליה טבילה דאימיה ) בנה אין צריך טבילה -אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה  – יבמות עח

 . וכ"פ טור ושו"ע 

 

 חפים ז,יכול למחות כשיגדיל. סעיג. 

 

והשפחה, שנפדו ושנתגיירו . איתיביה אביי: הגיורת, והשבויה,  יכולין למחות  -הגדילו  :  אמר רב יוסף  –כתובות יא,א  

כתובתן מאתים; ואי ס"ד הגדילו יכולין למחות, יהבינן לה  -ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד 

. לכי גדלה נמי )נותנים לה את הכתובה(  ? לכי גדלה(שאם מיחתה הרי התברר למפרע שלא הייתה אשתו)  כתובה דאזלה ואכלה בגיותה

 .כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה, שוב אינה יכולה למחותממחייא ונפקא! 

 

 הביא רק את דברי רב הונא לעיל והשמיט את דברי רב יוסף. רי"ף

וכ"כ  .מן התימה על הרי"ף ז"ל שהביא מילתיה דרב הונא ביבמות בפרק החולץ ולא הביא הא דרב יוסף – ר"ן

 . ושו"ע רמב"םוכ"פ ה ,מב"ןרא"ש ור

 

דנהי   יש לומרכיון שהגדילה שעה אחת שוב אינה יכולה למחות היאך אפשר לצמצם  שתמחה מיד שהגדילה,    –  ר"ן

דמחאה דקטנות לאו מחאה היא לענין שאם נתרצתה אחר כך אין מחאתה כלום אפילו הכי מהניא לענין דלאחר 

דכי אמרינן דכיון שהגדילה שעה אחת ולא  אי נמימהני.  (למחות ה שהפסיק)שלא אמרה ם עמדה במחאתה אשהגדילה 

)ששומרת על הלכות  ויהודית  )ששומרת על ההלכות הכתובות בתורה(מיחתה שוב אינה יכולה למחות היינו שהגדילה כדת משה 

 
אם אין רוצה אינו    –   מרדכי בשם ראבי"העשו כן ב"ד מעצמן מהני )אע"פ שהוא אינו רוצה(.    –   ר"ן :  נחלקו מה הדין אם בי"ד גיירו אע"פ שאינו רוצה  243
 .וכ"פ ש"ך וב"ח גר. 

אין זה סותר למה שכתב כאן, דעבד שאני דכיון   – ב"יבסימן רסז.  וכ"כ הטורעבד קטן או שוטה מטבילין אותו על דעת בית דין.  – רב יהודאי גאון 244
 שרשות רבו עליו הרי הוא כגר קטן שמטבילין אותו ע"פ אבותיו. 
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הביאו  ודרישה וש"ך. וכ"כ שו"עכתבו כפירוש השני, תוס' ורא"ש הובא בב"י.  245.צניעות שאינם כתובות במפורש בתורה(

 גם את הפירוש הראשון.

 

 246=< אם לא נהגה כדת משה ויהודית לאחר שהגדילה יכולה למחות.

 

 * האם יכול למחות כשאחד מההורים התגייר איתו. פת"ש ח

 

, כגון שנתגיירה נכרית מעוברת אינו יכול למחותאם היתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה,    –תפארת למשה  

 .וכ"פ פנה"ל למ"ד עובר ירך אמו ונראה לי דהכי קיי"ל.וכישראל גמור הוא 

, מאחר שדעת הרי"ף דלעולם כל שנתגיירו עמו אחד מאבותיו אינו יכול למחותאפילו לדתו שלא בקדושה,    –  חת"ס

בה"ג סובר    )שהרי בלא הביאוהו אבותיו   פסק עכ"פ בהביאוהו אבותיו  )שגם השמיט את דברי רב יוסף, כרי"ף(אינו יכול למחות, ובה"ג  

, ובשטמ"ק 247אפילו לא נתגיירו עמו אינו יכול למחות, וקרוב לודאי שגם דעת הרמב"ם הוא כן שבי"ד לא יכול לגיירו(

  248.הביא רבים מהפוסקים דפסקו בנתגיירו עמו אינו יכול למחות

 .שאף התגיירו עמו אחד מאבותיו יכול למחות נראה השו"עמסתימת אך 

 

 * המחאה עוקרת את הגיור למפרע. פת"ש ח

 

, והיין הנשאר שנגע בו קודם מחאתו הוא ככל מגע ודאי דמיעקר עקר הגירות למפרעהיכא דיכול למחות  – חת"ס

אך אנו אין צריכין לחוש  עובד גילולים קטן ביין שלנו, ואם בא על בת ישראל בהיותו בן ט' נפסלה מהכהונה וכו',

 , ולכן מברכין בשעת טבילה ומניחין אותו ליגע ביין או להנשא לאיש או לישא ישראלית.לזה כלל שמא ימחה

 

 ,יא י פיםנאמן לומר שהתגייר. סעי מי. 7

 

 . סעיף יעיקר הדיןא. 

 

 , במוחזק לך.'ובארצכם לא תונו אתגר אתך וכי יגור 'ת"ר: מי שבא ואמר גר אני, יכול נקבלנו? ת"ל:  –יבמות מו,ב 

 

דאי לא הוה  ,)צריך שיתחזק לנו( אומר רבינו תם דדוקא בדידעינן דהוה עובד כוכבים מעיקרא – 'במוחזק לך'תוס' 

( גבי ההוא עובד כוכבים ג,בכדמשמע בריש מסכת פסחים ) ,ידעינן מהימן מגו דאי בעי אמר ישראל אני דמהימן

דהוו סמכי ארובא דהוו ישראל   )בארץ(  ואין לומר שאני התם  )ולא בדקו אם הוא יהודי(  רושליםדהוה סליק ואכיל פסחים בי

ומעשים   –  וכ"כ סמ"ג  249.ישראל הם  -דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות    ,)אפילו בחו"ל(  דהא בכל מקום נמי איכא רובא

וכ"פ רמב"ן, רשב"א, בכל יום שאורחים באים ואין אנו בודקים אחריהם ושותין אנו עמהם יין ואוכלים משחיטתן.  

 .רא"ש וטור

מי שבא ואמר שהיה עכו"ם ונתגייר בב"ד נאמן, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, בד"א בארץ ישראל  – רמב"ם

ובאותן הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל, אבל בחוצה לארץ צריך להביא ראיה ואח"כ ישא ישראלית, ואני 

 
 כתובות פרק ז משנה ו.  245
 גם אם מיחתה כשהייתה קטנה ועמדה במחאתה כשהגדילה מחאתה מחאה )אף אם המשיכה לשמור מצוות מסיבה מסוימת(.  ולדרישה וש"ך 246
 טן שהטבילוהו בי"ד יכול למחות בשעה שיגדיל. ק  – שכתב הרמב"ם  247
 הקשו האחרונים שבשטמ"ק שלפנינו לא הובאו פוסקים שסוברים כך.  248
ועוד ראיה משמעתין דאמר ליה ר' יהודה )לאדם שאמר שהתגייר אך לא התגייר כדין( אי אתה נאמן לפסול את בניך ואיהו גופיה כשר )כיוון   –המשך   249

ני. תוס' פסחים( ומההיא דלעיל )דף מה.( דא"ל זיל גלי )לך וגלה ממקום ששם פסקו להחשיב אותך ממזר, למקום שלא מכירים  שהיה יכול לומר ישראל א
  אותך, כיוון שלדעתי אתה לא ממזר. וא"כ מוכח שלא היו שואלים וסמכים על החזקה( אין ראיה דשמא לא היו בודקים אלא אם הוא ישראל אם לאו 

 ודקין. אבל במשפחתו לא היו ב
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בא"י הוה והיו  בירושלים()עם הגוי שאכל פסחים  ואפשר שיצא לו משם דההוא עובדא – מ"מ. אומר שזו מעלה ביוחסין

אבל בח"ל צריך להביא   )ולכן כיוון שנאמן לומר שהוא ישראל נאמן לומר שהיה גוי והתגייר שהפה שאסר הוא הפה שהתיר(כולם ישראלים  

 . )מפני שלא נאמן לומר שהוא ישראל( ראיה

 

 -שהיה גוי והתגייר כדין  ובא ואמר שלא הוחזק כגויאינו נאמן לומר שהתגייר, אבל אדם שהוחזק כגוי =< אדם 

ישראל   -לפנינו בתורת יהדות    םרוב הבאימפני ש  בחו"ל,נאמן גם  , לדעת רו"ה  נאמן, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר

 .וכ"מ שפסק שו"ע .דוקא בארץ ישראל, שרובם ישראל, נאמן אך לדעת הרמב"ם ,הם

 

ואפשר דאף הרמב"ם מודה באורחים אף להשיאו ישראלית  ()לאדם שאנחנו לא מכירים נוהגים להקל להאמינו – ב"ח

אף להשיאו ישראלית שכל המשפחות בחזקת כשרות  שבאים והם בחזקת ישראל שנאמן אף עכשיו שרובם גוים

א אמר הרמב"ם אלא במי שלא הכרנוהו בגוי ובא ואמר נתגיירתי ולי(  -הם כמו שנתבאר בא"ע סימן ב' )עמ' ט 

התם קאמר הרמב"ם דאפ"ה מעלה עשו ביוחסין ואין משיאין אותו ישראלית מדין   מדין מגו  בבית דין פלוני דנאמן

 250.והביאו הש"ך. מגו עד שיביא ראיה והכי נקטינן

 

 . סעיף י הוחזק כגוי ואמר שהתגייר כדין ב.

 

. אין לי אלא מקום. רש"י(כי יגור' מכל ו)' 'וכי יגור אתך גר בארצכם'בא ועדיו עמו, מנין? ת"ל:  –מז,א  - יבמות מו,ב

צריך  -בארץ אם כן, מה ת"ל בארץ?  251 , בכל מקום שאתך;'אתך'בארץ, בח"ל מנין? תלמוד לומר  )שמקבלים גרים(

 -בין בארץ בין בחוצה לארץ : וחכמים אומרים; דברי ר' יהודה, אין צריך להביא ראיה -, בח"ל 252להביא ראיה

. ואלא הא כתיב: בארץ! ההוא מיבעי ליה, דאפילו בארץ מקבלים גרים, דסד"א משום טיבותא ..צריך להביא ראיה

א"ר חייא בר אבא דארץ ישראל קמגיירי, והשתא נמי דליכא טיבותא, איכא לקט שכחה ופאה ומעשר עני, קמ"ל. 

כרבים! מהו דתימא  . פשיטא, יחיד ורבים הלכהצריך להביא ראיה -אמר ר' יוחנן, הלכה: בין בארץ בין בח"ל 

 מסתבר טעמא דרבי יהודה, דקמסייעי ליה קראי, קמ"ל.

 

 =< הלכה כחכמים שגוי שבא אומר שהתגייר צריך להביא ראיה בין בארץ ובין בחו"ל.

 

, קרא למה לי? אמר רב ששת, דאמרי: שמענו שנתגייר בב"ד של פלוני, סד"א לא 'בא הוא ועדיו עמו' – שם

 .ליהמנייהו, קמ"ל

 

אפשר דהיינו דוקא אליבא דר' יהודה דמיקל ואמר דבחוצה לארץ אין צריך להביא ראיה אבל לרבנן דאמרי   –  שרא"

דלמא ראיה ברורה  (ולשיטתם לכאורה הפסוק לא בא ללמד כלום על הבאת ראיה ) בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה

 .וכ"פ שו"ע שאינו  נאמן עד שיביא עדים.שסתמו  ונראה שכך פסקו הרי"ף והרמב"ם. ועדות ברורה בעי

 

 ראינו אותו נוהג במנהגי יהדותאין לו ראיה אך * 

 

, אמר רב אסי: מי לא טבלה )היה אדם שהיו רגילים לקרוא לו בן גויה( ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא – יבמות מה,ב

 לקריו?ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה, אמר ריב"ל: מי לא טבל  לנדותה?

 

 
 היום ברבנות מבקשים תעודת נישואין או כתובה של ההורים לצורך בירור יהדות. ונראה שזה מפני שכאשר אפשר לברר יחסית בקלות מבררים.  250
 והא אפיקתיה! חדא מאתך, וחדא מעמך )'גר ותושב וחי עמך'(.  251
 חא דא"י הוא דקאמר הכי ומשקר. שבב"ד נתגייר שמא גבעוני מהול הוא ומשום שב – רש"י 'צריך להביא ראיה'  252
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, כגון שתטבול לנדתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזהיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד ג – רמב"ם

וכן גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצות הרי אלו בחזקת גרי צדק, ואע"פ שאין שם עדים 

בישראל אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו שמעידין לפני מי שנתגיירו, ואע"פ כן אם באו להתערב 

יו ורינראה מדבריו שהוא מפרש דהא דאמר מי לא טבלה לנדתה או לק – וכתב מ"מ בפנינו הואיל והוחזקו עכו"ם.

וכי קאמרינן מי לא טבלה הכי קאמרינן היכי אפשר שלא נתגיירו כראוי והרי הם נוהגים  להכשיר הבנים קאמר

 . וכ"פ שו"ע 253ישראלים גמורים וטובלים מטומאתם וטבילה דנקט לאו דוקא.בכל המצות כ

 

 שלא כדין. סעיף יא לא הוחזק כגוי ואומר שהתגייר ג.

 

הרי זה גר,  -מכאן א"ר יהודה: גר שנתגייר בב"ד  - 'ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו'ת"ר:  – יבמות מז,א

אינו גר. מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה, ואמר לו: נתגיירתי ביני לבין עצמי, א"ל רבי יהודה:  -בינו לבין עצמו 

יש לך עדים? אמר ליה: לאו. יש לך בנים? א"ל: הן. א"ל: נאמן אתה לפסול את עצמך, ואי אתה נאמן לפסול את 

 בניך.

 

הא דקאמר שנאמן לפסול את עצמו לא לענין זה שאם בא על בת ישראל שפסלה דקי"ל אדם קרוב אצל  – רא"ש

ועוד היאך קאמר ר' יהודה נאמן על עצמו ואינו נאמן על בניו אלמא אית   254. )כתובות יח,ב(  עצמו ואינו משים עצמו רשע

א( ,לא מהימנינן ליה לגבי בניו ולעיל בספ"ב )דף כהליה לרבי יהודה פלגינן דיבורא דמהימנינן ליה לגבי נפשיה ו

. ועוד מלתא דתמיה היא דאיהו פסול )לא מחלקים את דיבורו ומקבלים חלק מדבריו( לא פלגינן דיבורא... קאמר ר' יהודה

עדותו אין עדותו כלום ואפי' לענין עצמו ואם בא על בת ישראל לא פסלה אלא לענין זה מהני הלכך  ,ובניו כשרין

 . טור ושו"ע וכ"כ תוס' .לעצמו דשוי לנפשיה חתיכא דאיסורא ואסור בבת ישראל

 

וא"ת ואמאי יהיו נפסלין אפילו היה נאמן והא קיי"ל גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, י"ל דהכא  –נמוק"י 

 .וכ"כ רי"ו.  שהתגייר שלא כדין והוא גוי(  )אם היה נאמן לומר  מיירי בגר וגיורת ושניהם היו טוענים כן והרי בניהם גוים גמורים

 

 כתב הרמ"ה אם יש עדים שנתגייר בינו לבין עצמו אפילו בניו פסולים. – רי"ו

 

 . סעיף יב בא להתגייר שלא לשם שמים .  8

 

 אחד איש שנתגייר לשום אשה, ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים  –  יבמות כד,ב

; שהיה רבי נחמיה אומר: דברי ר' נחמיה,  אינן גרים  -  )בעלי שררה היו(  , לשום עבדי שלמה(השפע בתקופת מלכי ישראללהנות מ)

 - (ורבים מעמי הארץ מתיהדים) , ואחד גירי מרדכי ואסתר(בעל חלומות אמר להם להתגייר) אחד גירי אריות, ואחד גירי חלומות

א"ר יצחק בר ... !(שלא יעשה מחמת שררה ) אינן גרים, עד שיתגיירו בזמן הזה; בזמן הזה ס"ד? אלא אימא: כבזמן הזה

ת"ר: אין מקבלין גרים לימות המשיח; כיוצא .  הלכה כדברי האומר כולם גרים הם:  משמיה דרבשמואל בר מרתא  

 . חשש שבאים להתגייר שלא לשם שמים( )שבימיהם יש  בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה

ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ' – יבמות עט,א

! אמר רבי יוחנן 'לא תלין נבלתו על העץ', והא כתיב: 255'ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה

 
 ואפשר ג"כ שרבינו סובר שצריך ג"כ שיודע ודאי שטבלו לאיזה דבר שהטבילה אחת מעינייני הגירות.  – המשך דבריו  253
על   'אין אדם משים עצמו רשע', כלומר אינו נאמן כאשר אומר דבר הפוסל אותו מחזקת כשרותו, מכיוון שאדם קרוב לעצמו ואין אדם יכול להעיד 254

 קרובו.  
ניו,  כיוון ששאול המלך הרג את נוב עיר הכהנים שפירנסו את הגבעונים העלה עליו הכתוב כאילו הרגן, ולאחר מות שאול ביקשו הגבעונים לנקום בב 255

סלע בסמוך לתלויים  ודוד נתן להם שבעה מבני שאול, והגבעונים הרגו ותלו אותם מתחילת ימות הקציר עד ימות הגשמים, ורצפה פרשה לעצמה שק על ה 
 כדי לשמור עליהם מעופות וחיות. 
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יהוצדק: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא, שהיו עוברים ושבים משום רבי שמעון בן  

, אמרו: אין לך אומה 256אומרים: מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים

ים כך, ישראל על שראויה להדבק בה כזו, ומה בני מלכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה וכמה! ומה גרים גרור

ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים ', שנאמר: מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלףאחת כמה וכמה! 

 '.אלף חוצב בהר

 

המצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה  – רמב"ם

ת, ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס לד

היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח 

אמר שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנ

 ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה. 

, בימי דוד שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל המלכות לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה

והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק, 

, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן 257ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות

 . וכ"פ שו"ע 258.שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתםאחר 

 

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גר, אפילו נודע  – רמב"ם

, כמבואר  כישראל מומרשאינו שומר מצוות והרי הוא  )  שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו

 .וכ"כ שו"ע .עד שיתבאר צדקותו (לקמן

 

וההיא דפ"ב דשבת )דף לא.( ההוא דאתא לקמיה ...  לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה  –  תוס' יבמות כד,ב

דהלל ואמר גיירני ע"מ לעשות כ"ג בטוח היה הלל דסופו לעשות לשם שמים וכן ההיא דהתכלת )מנחות מד.( דאתיא 

 259.דהכל לפי ראות עיני בית הדיןומכאן יש ללמוד  – ב"י. לקמיה דרבי גיירני ע"מ שאנשא לאותו תלמיד

 

 . סעיף יב . חזר לסורו 9

 

מאי הלכתא? דאי הדר ביה ומקדש בת ישראל, ישראל ל .הרי הוא כישראל לכל דבריו -טבל ועלה  – יבמות מז,ב

 .מומר קרינא ביה וקידושיו קידושין

 

 –  והוסיף הרמב"םאפילו חזר ועבד אלילים הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין.  – שו"ערמב"ם ווכ"כ 

 260.ומצוה להחזיר אבידתו

 
 גבעונים )נתינים( שבניגוד לגרים אחרים הם נאסרו לבוא בקהל ונהיו עבדים לעולם. 256
  נראה לדקדק מדלא אמר )הרמב"ם( בפני בי"ד הדיוטות דאע"ג דאנן הדיוטות אנן, כדאיתא בסוף גיטין פח,ב על בית –  ב"יבית דין הדיוטות.  –  מ"מ 257

 דין שבזמן הזה, מ"מ אין מקבלים אותם גרים בבי"ד דידן אלא שאם קיבלו אותם הדיוטות שאינם בית דין הרי הם גרים. 
ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי ב"ד גיירום חשבן   –המשך הרמב"ם  258

ובאיסורן עומדין, ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן   הכתוב כאילו הן עכו"ם
 שנאמר אז יבנה שלמה במה. 

מארי   במה שנסתפק כתר"ה אם גר שלא קבל עליו מצות אם נחשב גר, פשוט וברור שאינו גר כלל אף בדיעבד וכן הורה אבא –  אג"מ ח"א יו"ד קנז  259
ם אמר  הגאון זצלה"ה הלכה למעשה בעובדא כזו שאינו גר כלל בין לקולא בין לחומרא שקבלת מצות בגר מעכב כדאיתא ביו"ד סי' רס"ח סעי' ג'. ואף א
ות באמת  בפיו שמקבל מצות אם אנן סהדי שאינו מקבל עליו באמת אינו כלום. וגר שמהני לשם אישות בדיעבד, איירי שבשביל האישות קבל עליו מצ

הם והוא ברור ופשוט וכל זה אמר אבא מארי הגאון בפירוש אז כשהורה. ובכלל איני יודע טעם הרבנים הטועים בזה דאף לדידהו עכ"פ איזה תועלת 
 ה גר כלל.מביאין בזה לכלל ישראל שמקבלין גרים כאלו דודאי לא ניחא ליה להקב"ה ולעם ישראל שיתערבו גרים כאלו בישראל. ולדינא פשוט שאין ז

אפילו היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון וכיוצא בו מצוה להשיב אבידתו, אבל אוכל נבילה להכעיס   – הלכות גזילה ואבידה יא,ב  רמב"ם  260
דברי הרמב"ם על  ובמ"מ כתבהרי הוא מין והמינין מישראל והאפיקורוסים ועובדי עבודה זרה ומחללי שבת בפרהסיא אסור להחזיר להן אבדה כגוי. 

.  שמחזירין אבידת המשומד )מין(, והוא שיהיה משומד לתיאבוןהוא ממה שנתבאר בפרק יא מהלכות גזילה ה"ב    –למעלה שמצווה להחזיר אבידתו של גר  
אסורות שנפשו של אדם מתאוה  , דלא שייכא לתיאבון אלא בגזל ועריות ומאכלות דמה לתיאבון שייך בחזר ועבד עבודה זרה ותמיהני עליו  – וכתב ב"י

עוד דלא חילקו בין לתיאבון ולהכעיס אלא באחת משאר מצוות אבל ע"ז שהמודה בה ככופר בכל התורה וכן המחלל שבת  להם ומחמדתן )מכות כג,ב(, ו
 לא אחזר ועבד ע"ז קאי. , ומה שכתב הרמב"ם בפרק יג מהלכות אסו"ב שמצוה להחזיר אבידתו בפרהסיא הרי הם כגוים ואסור להחזיר להם אבידה 
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מעשה בעובד כוכבים אחד בצידן שהיה כותב ספרים, והתיר רשב"ג ליקח ממנו. ורשב"ג, עיבוד לשמן   –  גיטין מה,ב

  !)שהרי דינו כמין( דהוי ליה מין !כ"ש? ל: בגר שחזר לסורו. לסורואמר רבה בר שמוא... בעי, כתיבה לשמן לא בעי?

)נביאי הבעל  ספרי קוסמין)תנ"ך( לעבודת כוכבים, פיתו פת כותי, יינו יין נסך, ספריו  -ת"ר: שחיטת מין  – חולין יג,א

 ., פירותיו טבליןשלשם ע"ז כתבו, וטעון שריפה(

 

גר שחזר לסורו יינו יין נסך ופתו פת כותי, פירותיו טבלים וספריו ספרי קוסמין ושמנו ויינו ושאר כל דבריו   –  בה"ג

ונראה דלאו לכל מילי קאמר דהוי כגוי שהרי אם קידש בת ישראל קידושיו קידושין, אלא לענין  – טורכגוי. 

 261.עודו ישראל ושוב בהמרותו יהב גט הוי גטה"ה גטו גט ונ"ל דאפילו קידש ב – וכתב המרדכי להרחיקו קאמר.

 

ומיהו אם דין  ,מסתברא דבדיני ממונות בהקנאות וחיובים כולם כישראל הוא נדון – כתב נמוק"י בשם הריטב"א

 .הובא בב"י המלכות הוא שיהא קונה ומקנה כגוי דינא דמלכותא דינא )נדרים כח,א(.

 

 . רמ"א יבישראל מומר שעשה תשובה *

 

בני האנוסים כל שאמם  – וכ"כ רשב"ש. אינו צריך טבילה אלא מלקותתשובה לגאון... ישראל משומד  – טור

מישראל אפילו מכמה דורות ואפילו גוי הבא על המשומדת זרע הבן הוא ישראל אפילו עד סוף העולם ואין לנו 

ואין צריך להודיעם קצת מצוות קלות וחמורות ואינם צריכים להבהילם ולהחרידם כשבאים לחזור בתשובה 

 262.טבילה

בפני בית דין  263שורת הדין אינו צריך טבילה אלא קבלת חבירותדכו"ע ישראל שחטא ועשה תשובה  – נמוק"י

 .'משום מעלה דומיא דעבד משוחרר שאין טבילתו אלא מדרבנן, וכ"כ תוס לכתחילה ואעפ"כ טובל הוא מדרבנן

רק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חבירות בפני   ,ישראל מומר שעשה תשובה אינו צריך לטבול  –וכ"כ רמ"א  

 ישראל מומר שעשה תשובה מותר לטבול אפילו בשבת כיון דאינו מדאורייתא. –)הובא בפת"ש(  וכתב מג"א .שלשה

 

 ח  -א   . עריות בגרים. סימן רסט 10

 

 . סעיפים א,דהדין מהתורהא. 

 

 .כקטן שנולד דמי -גר שנתגייר  – יבמות צז,ב

 וכל גר שנתגייר כקטן שנולד עכשיו בלא אב ואם וקרובים דמי. – רש"י סנהדרין נח,א

 

 לא חולצין ולא מייבמין - היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה ,שני אחים תאומים גרים – יבמות צז,ב

)שכיוון שלידתן   משום אשת אח, אבל חייבין (, ולקמן מיד מבואר מדוע אינם נחשבים אחים מן האב)שייבום וחליצה נוהג רק באחים מן האב

הרי הן כישראלים לכל   -  ואז נכנסו להריון(  )שהאב והאם התגיירו   היתה הורתן ולידתן בקדושה;  בקדושה הם נחשבים אחים מן האם(

 , לא תימא משום דשטופי בזמה, דלא ידיעלגויאמר רבא: הא דאמור רבנן אין אב  ...  אחים מן האב ומן האם(הם  )ו  דבריהן

 
יש מקשין פשיטא לא יהא אלא מומר דכתב ב"י בסימן קכד דיינו יין נסך, ומפרשין שמה שכתב הכא יין נסך ר"ל דאסרינן יינו למפרע אפילו    – פרישה    261

מת, כיון שבא לכלל ישראל  זה דבר שאינו א –  ש"ך מה שעשה קודם שחזר לסורו, ואפשר שר"ל אפילו יינו המבושל אסור לשתות עמו משום חתנות. 
מרא  הוחזק לכל דבר כישראל ואין לך לפוסלו עד שיודע לך שהוא פסול ומשם ולהבא, וכוונת בה"ג נראה לי דקמ"ל דיוקא דדוקא להני מילי שהם לחו

 הוה כגוי.
וך אליו חסד, וכשם שהטית לבו לשוב  וכתב שבמילתו מברך אשר קידש, ואח"כ אומר אלוהינו ואלוהי אבותינו הצלח נא לעבד הנקרא שמו כך ומש 262

הובא   בתשובה שלמה לפניך כן תטע בלבו אהבתך ויראתך ותפתח לבו בתורתך ותדריכהו בנתיב מצותיך למען ימצא חן בעיניך, כן יהי רצון ונאמר אמן. 
 בפת"ש.

 ו בבכורות ל,א לגבי עם הארץ שרוצה להיות חבר(. כדי להיות נאמן כחבר, עליו לקבל בפני בי"ד שמכאן ולהבא יקפיד על המצוות כחבר )כפי שאמר 263
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, אבל ידיע חיישינן, אלא אפילו דידיע נמי לא חיישינן, דהא שני אחין תאומים, דטפה אחת היה ונחלקה ()מי האב

בשר חמורים בשרם 'לשתים, וקתני סיפא: לא חולצין ולא מייבמין, ש"מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה, דכתיב:  

 .'וזרמת סוסים זרמתם

 

 סיכום היוצא מהמקורות הנ"ל:=< 

 

 .וכ"כ שו"ע א שנתגייר נחשב כקטן שנולד וכל קרבה משפחתית שהייתה לו כשהיה גוי מתבטלת ע"י הגרות.גר 

 

גירותו אינה  - )הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה(אולם במקרה שאמו הרתה אותו בעודה גויה ונתגיירה קודם שנולד 

עושה אותו כקטן שנולד והוא נחשב עדיין לבן אמו, ואעפ"כ אף במקרה זה אין לו קרבה לאביו, שהתורה הפקירה 

את זרעו של גוי ובנו אינו מתייחס אחריו. ולכן שני אחים שאמם הרתה את הראשון בעודה גויה ונתגיירה לפני 

בשני אחים תאומים שהרתה אותם אמם   ה"ה )ו ניהם נולדו בקדושה, שהרי שים מן האם ולא מן האבאחלידתו הם נחשבים 

 264. ד וכ"כ טור ושו"ע. , ומכיוון שאינם אחים מן האב לא חולצים ולא מייבמיםונתגיירה לפני לידתם( ה בעודה גוי

 

)ס"ק   וכ"כ טור וש"ך  .הן כישראל לכל דבראם האב והאם התגיירו, והייתה הורתן ולידתן של הבנים בקדושה, הרי  

 . ופשוט ז(

  

 גזירות חכמיםב. 

 

 . סעיף ג )דלמא אתי לאחלופי( יחשבו שגם להם מותרלא שישראל ( 1)
 

מהתורה לא נחשבים אחים כלל לא מן האם  לכן  ,שתחרר נחשב כגר וכקטן שנולדה )עבד כנעני ש בני יודן אמתא אשתחרור – יבמות צז,ב

אסר! א"ל: הוא אסר ואנא   והא רב ששתלמינסב נשי דהדדי. אמר ליה רבא:    שרא להו רב אחא בר יעקב,  ולא מן האב( 

, כי פליגי 265)מדרבנן( כ"ע לא פליגי דאסיר -, מן האם ולא מן האב כ"ע לא פליגי דשרי -מן האב ולא מן האם שרינא. 

נמי בני פלונית. בתר אבא שדינן, דהא בני פלניא קרו להו. ורב ששת? קרו להו  -מן האב ומן האם, מאן דשרי  -

 כקטן שנולד דמי. -, ומ"ט? גר שנתגייר פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחין מן האם: ואיכא דאמר

 

=< מכיוון שלא כולם יודעים את ההלכה שגר שהתגייר כקטן שנולד, יש חשש שישראל יטעו ללמוד מהם היתרים 

 באיסורי עריות.

 מוסכם,  באשת האח  מדרבנן  האם יש איסור ערווה  266אחר הגיור, בגמרא דנו לגבי שני אחים שהתגיירו והתחתנו ל

 מפני שאע"פ שלא ,שישראל יטעו ללמוד מהםאין חשש ולא מן האם  שאם גרים אלו הם אחים מן האב על כולם

שסתם גויה מזנה תחת בעלה ומן הסתם אינם אחים מן האב, ולכן התירו מכירים את ההלכה, כולם יודעים  כולם

 קרובותיהם מן האב.להם את 

מחשש שישראל   עריות מצד האם,  על הגריםחכמים לאסור    שגזרו  מוסכםללישנא קמא  אך אם הם אחים מן האם  

לגבי אחים מן האב ומן האם, האם אשת האח  ונחלקו ולכן אחים מן האם אסורים באשת האח, ילמדו מהם,

 
.  ואינו נראה בעינינראה דהיינו דווקא כשהן תאומים,  – ב"יוהיתה לידתן בקדושה חייבין משום אחותו ואשת אח.  היכא דהוו תאומים  – נמוק"י 264

, ותמה הש"ך שלכאורה סותר את דבריו בב"י.  שו"עוכ"כ בכתבו 'תאומים' ומשמע דוקא תאומים, הובאו בש"ך.  אך רמב"ם, מ"מ ועט"ז. וכ"ד הב"ח 
כתב שמה שכתב הרמב"ם 'תאומים' זה לאו דוקא, וכנלע"ד פשוט לומר בדברי השו"ע שכתב    ובדגמ"רשמרש"י מבואר שאפילו אינם תאומים,    וכתב נו"ב

 את לשון הגמרא והפוסקים, שאין סברא לחלק בין תאומים ללא. 
משום שבאחים מן האם כולם יודעים שנולדו מאם אחת, ואינם יודעים שאין לגרים קרבה משפחתית, ויטעו ויאמרו שגם בישראל מותר לשאת את   265

ל אשת אחיו שנתאלמנה. אך אם הם אחים מן האב בלבד אין חשש כזה, מפני שכולם יודעים שאנו מתירים להם מפני שאין אחוה מן האב לגר ולא בגל
 ם שכך ההלכה, אלא מפני שסתם עובדת כוכבים זונה היא ומאיש אחר הוא. שיודעי

דאילו נשי דנסוב בגיותן שלא ידעום לאחר גרות בתורת קידושין דכו"ע שרו אהדדי, וכן פשוט בגמרא )יבמות צח,א במעשה של נפטיים הגר(,    –  נמוק"י  266
 .וכ"כ רמב"ם ושו"ע
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כיוון שגם נקראים   ולדעת רב ששת, לא גזרו  פלוני(  )בני, כיוון שנקראים על שם אביהם  דעת רב אחאל  אסורה עליהם,

שלדעת  ,נחלקו אף בכל איסור עריות מצד האם ולא רק לגבי אחיםאך ללישנא בתרא . גזרו )בני פלונית(על שם אמם 

 ולדעת רב ששת גזרו, כנ"ל. ,רב אחא לא גזרו כלל

 

 . וכ"פ הטור. עבדינן לחומרא כרב ששתכיוון דלא איפסיקא הלכתא  – רי"ף ורא"ש

מותר בשאר האב אע"פ שיודע בודאי שזה שארו אסור בשאר האם אחר שנתגייר, מדברי סופרים, ו גוי – רמב"ם

נראה  – מ"מ .תאומים שדבר ברור שאביו של זה הוא אביו של זה אע"פ כן לא גזרו על שאר אביו כגוןמאביו, 

ולא אסירי אלא מן האם ולא מן  )שהרי תאומים הם אחים מן האם ומן האב(  ר שהוא פוסק דמן האב ומן האם שריבביאו

האב ואפשר שהוא פוסק כלישנא קמא דגמרא וכרב אחא לקולא בשל דבריהם אבל לא רצה לפסוק כלישנא בתרא 

ה"ק א"ד פליג רב אחא בר יעקב או אפשר שהוא מפרש דלישנא בתרא  ,וכרב אחא משום דכולהו קולי לא נקטינן

אבל במן האם ומן האב אפילו רב ששת מודה ופסק כרב  ,אפילו באחים מן האם בלבד ובהא הוא דפליג רב ששת

 ששת וכל"ב.

 267.וכ"מ מנמוק"י בשם ריטב"א ורבו. הלכה כרב אחא וכאיכא דאמרי לקולא – הג"מ בשם ראב"ן

 

אסור בשאר האם אחר שנתגייר, מדברי סופרים, ומותר בשאר האב, אף על פי שיודע בודאי שזה שארו  גוי –שו"ע 

אבל .. , אף על פי כן לא גזרו על שאר אביו.כגון תאומים, שדבר ברור הוא שאביו של זה הוא אביו של זהמאביו, 

ה אחיו מאמו אחר שנתגיירה, אינו נושא לא אחותו מאמו, ולא אחות אמו מאמה, ולא אשת אחיו מאמו, שנשא

  .הלכה כדעת הרמב"ם. =< אבל אם נשאה אחיו כשהיה עובד כוכבים, הרי זה מותרת לו

 

)אח אחד היה גוי והתגייר, ואח אחר  אחים מן האם שהאחד נולד שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה* 

 נולד ישראל(

 

בין שנולדו   ,לישראל אסורות להן משום דלא ליתי לאחלופי בישראלבאחין מן האם כל העריות האסורות   –רא"ש  

ואם האחד לידתו שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה שניהן שלא בקדושה ובין שנולד אחד מהן בקדושה 

נראה   בתוס'ע"כ. אבל    .דעת ר"י דלא שייך הכא משום לאחלופי כיון דזה הכל בקדושה וזה הכל שלא בקדושה  נוטה

 מסתפקים בדבר זה )ב"י(. שהם

 

 שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה. סעיף א( 2)
 

 עריות בגויים -הקדמה * 

 

 אחות אמו  -, אמו  אחות אביו  -: אביו  רבי אליעזר אומר,  'איש את אביו ואת אמו  -על כן יעזב  'תניא:    –סנהדרין נח  

ולא בזכר,  - 'ודבק'אמו ממש.  -אשת אביו, אמו  -: אביו רבי עקיבא אומר .(וכס"מ על הרמב"ם . רש"יאחותואמו ווכש"כ )

.. מי שנעשים בשר אחד, יצאו בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד. - 'והיו לבשר אחד'ולא באשת חבירו,  - 'באשתו'

 דבת האם אסורה מכלל - 'וגם אמנה אחתי בת אבי היא אך לא בת אמי': )קושיא על ר"ע שסובר שאחותו מותרת( תא שמע

לא שנא מן  -ותסברא, אחותו הואי? בת אחיו הואי! וכיון דהכי הוא  -! )משמע שאם שרה הייתה אחותו מהאם הייתה אסורה(

אית לי בהדה, מאבא ולא  )קרבת אחוה( שריא. אלא התם הכי קאמר ליה: קורבא דאחות -האב, ולא שנא מן האם 

 . העובדות בקשר לקרבתו לשרה(פני אבימלך את  ב )ורק הציג מאמא

 

 
א ועביד בה עובדא כתב הריטב"א ז"ל אבל מורי הרב ז"ל הסכים לדברי הפוסקים הלכה כרב אחא לקולא כיון דאיסורא דרבנן הו –ז"ל של הנמוק"י  267

 ורמי אנפשיה לומר רב ששת אסר ואנא שרינא מכלל דקים ליה שפיר בשריותא דיליה או מגמרא או משום טעמא דמסתבר דאית ליה וכן נראה עיקר. 
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אחות  לדעת ר"אמה עוד אסור,  ונחלקו. בהמהואשת איש, זכר אמו,  ןשהעריות שאסורות על בן נח המוסכם =< 

 .אשת אביו ולדעת ר"ע, ואחותו אחות אמו, אביו

 

 .דר' אליעזר שמותי הוא ויש פוסקין כר' אליעזר ,בעל הלכות פסק כר"ע –רא"ש 

, וזכור, ובהמה, שנאמר על ואחותו מאמו, ואשת איש, ואשת האבשש עריות אסורות על בני נח: האם,  – רמב"ם

כן יעזוב איש את אביו זו אשת אביו, ואת אמו כמשמעה, ודבק באשתו ולא באשת חבירו, באשתו ולא בזכור, והיו 

בהמה חיה ועוף שאין הוא והם בשר אחד, ונאמר אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לבשר אחד להוציא 

)וכתב בכס"מ שזה שאחותו מן האם אסורה לו    פסק=< פסק כר"ע שמצד האב רק אשת אביו אסורה, ומצד שני    לאשה.

  .וכ"פ שו"ע א .דחוק(לפסוק 'אחותי בת אבי וכו'' מפני שנראה לו שהתירוץ 

 

 'דלמא אתי לאחלופי'והיחס בינה לבין הגזירה לעיל  וכו'' שלא יאמרו באין' גזירת* ביאור 

 

השתא ומה ערוה גופה, אי לאו בעו במערבא: גזרו שניות בגרים, או לא גזרו שניות בגרים? אמר ליה:    –  יבמות כב,א

 מיבעיא?, שניות לא גזרו בהו רבנן -שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה 

... יש לו שאר האם ואין לו שאר האב; כיצד? -גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה  ת"ש:    –  יבמות צח,א

 .)שלר"א מותרת בגיותו, ולר"ע אסורה( לאיתויי אשת האב -מותר באשת אחי אביו, ושאר כל העריות מותרות לו 

 

בהיותן נכריות כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה גרים אסורים בעריות שהיו אסורות להן  – רא"ש ותוס'

 וע"פ   .לקדושה קלה וגם בעריות שמצד האם אע"פ שלא היו אסורין להם בנכריות משום דלא ליתי לחלופי בישראל

 .אבל רבי עקיבא פליג עליה ואסר אשת אביו ושרי אחות אבי  ,הך ברייתא כרבי אליעזר  –  )יבמות צח,א(  תוס'  וכתב  זה

כתב   אך התוס'.  וכ"פ רמ"א,  דר' אליעזר שמותי הוא  פוסקין כר' עקיבא  ה"גונחלקו האם הלכה כר"א או כר"ע: ב

טוב להחמיר כדברי   –  טורוע"פ זה כתב ה  268לא הכריעהרא"ש  ו  .)שאסר את אחות אביו(  כרבי אליעזר  ומיהו יש ליזהר  –

 269.)כדברי ר"א ור"ע( שניהם

כדי  אבל חכמים אסרו דבר זה ,שישא אמו או אחותו מאמו שנתגיירו )לגר. מ"מ( לעכו"םין תורה שמותר ד –רמב"ם 

כיצד דין הגרים בעריות ...  שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, שאמש היתה לו זו אסורה והיום מותרת

. ובתו ..ואשת אביו 270לפיכך נושא הגר אשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו ,לא גזרו על שאר אביו... של שאר בשר

פסק דקרובים מצד האב אפילו האסורים לבני נח מותרים לגרים שהרי פסק שם כר"ע   –ב"י    271.תרת לוושנתגירה מ

שלא   וכ"נ דעת הרי"ףדאין אסור לבני נח מקרובי האב אלא אשת אביו בלבד ופסק שהגר מותר אפילו באשת אביו.  

דגר מותר באשת  )יבמות צח,א(שפיר הא דתניא סתמא  . ולפי דעתם אתי)דלמא אתי לאחלופי(כתב אלא ההיא דבני יודן 

לפ"ז מה שאמרו בפ"ב דיבמות )כב.( ערוה גופה אי לאו משום  אביו ככו"ע ולא צריך לדחוקי ולאוקמה כר' אליעזר.

נ"ל דעל קרובים שמצד האם דוקא קאמר והכי פירושו אי   ,ןשמא יאמרו באנו מקדושה חמורה וכו' לא גזרו בה רבנ

אבל השתא דאיכא קרובות דמיתסרי להו אע"ג דאיכא  ,לאו משום שמא יאמרו וכו' לא הוו גזרו בקרובות כלל

קרובות דמיתסרי להו בגיותן ובגירותן שרי להו לא יאמרו באנו מקדושה חמורה וכו' שהרי הם רואים שיש 

מותרות בגיותן ואסורות בגירותן כגון אחות אמו ואשת אחיו מאמו שמותרות לבני נח בקרובות האם שהיו 

וטעמא דגזרו טפי בקרובות האם מבקרובות האב משום ואסורות לגרים אלא יאמרו בקבלת התורה נתחדשה הלכה  

 
ק משום דלמא  מהרא"ש יבמות פרק ב, אות ב משמע שפסק כר"ע שכתב שם שאחותו מן האם אינה אסורה עליו בגיותו, ולכן כשהתגייר אסור עליו ר  268

 אתי לאחלופי.
. כגון שבמדינות או בדת שלהם  הובא בדר"מ א דבר שאינו אסור לבן נח מן התורה רק מחמת חוקותיהן מותר לגר ולא אמרינן שמא יאמרו.    –  נמוק"י  269

 קבעו חוק שאסור לאב להתחתן עם בתו, כיוון שלפי התורה זה מותר לא אומרים בזה שמא יאמרו.  
ב"א דלא כראב"ד שהבין שההיתר של הברייתא לשאת את אשת אחיו מאביו ואשת אביו הוא כשנשאו )אחיו או אביו( את נשותיהן  וכ"כ רמב"ן ורש 270

נשאם  בגיותן, שהקידושין לא תופסים בהם )כפי שאמרו לגבי אשת אחיו מאמו(, אך אם נשאום לאחר שהתגיירו אסורות לו, והחידוש הוא שלא גזרו על  
 גיור.בגיותן אטו לאחר ה 

 גם בזה הסכימו הרמב''ן והרשב''א ז''ל שהרי העכו''ם מותר בבתו ולא גזרו בגר בשאר האב כלל. –מ"מ 'ובתו שנתגיירה'   271
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שעיקר ואי לא הוה אלא האי טעמא בלחוד לא הוו גזרי נמצא  ,דבקרובות האם אפשר דאתו לאיחלופי בישראל

 . שו"עו כ"פ רמב"ן רשב"או'. הגזירה היה משום שמא יאמרו וכו

 

 . סעיף גאם שאר האב מותר לכתחילה או בדיעבדה* 

 

יש לו שאר האם ואין לו שאר האב; כיצד? נשא   -גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה  ת"ש:    –יבמות צח  

 -מן האם  אחות האם, יקיים -מן האב  יוציא, -מן האם  אחות האב, יקיים -מן האב יוציא,  -מן האם  אחותו

ר: כל ערוה שהיא משום : יקיים, שהיה רבי מאיר אומוחכמים אומרים: יוציא, רבי מאיר אומר -מן האב יוציא, 

כונס אחת ומוציא אחת, לכתחלה לא יכנוס.  -נשא אשה ובתה  .יקיים -)בלבד( יוציא, משום האב  -שאר האם 

 השתא אפוקי מפיק, לכתחלה מיבעיא? התם קאי, והכי קאמר: הך דאמור רבנן יקיים, לכתחלה לא יכנוס.

 

אחות האם ואחות האב ,  < לדעת חכמים אחותו=  .כגון אחותו מן האב וחברותיה  –  'הנך דאמור רבנן יקיים'רש"י  

 .בביאור דעתם וכ"כ בדק הבית ולכתחילה לא יכנוס ואם כנס לא יוציא. ,אסורות על הגר במן האאע"פ שהן 

 

סורה אע"פ שאחותו מן האב אינה א=<    .ואם כנסה לא יוציא  נשא אחותו מן האב לכתחלה לא יכנוס  –רא"ש וטור  

לא התירו חכמים את שאר האב אלא בדיעבד משום הגזרה דילמא אתי לאיחלופי, מ"מ    לו בגיותו, ואינה אסורה לו

  272.שנשא, אך לכתחילה כל עריות שאסורות לישראל לא יכנוס

מ"מ  .ואחותו מאביו מן האב( ו)וכש"כ אחות אבי  אחות אמו מאביה ...לא גזרו על שאר אביו, לפיכך נושא הגר –רמב"ם 

הני מילי  וכו'הנך דאמור רבנן יקיים לכתחלה לא יכנוס 'ז"ל דאע"ג דאמרו בברייתא התם  הרמב"ןהסכים בזה  –

דכיון דמצינו להם אחוה בצד האב איכא למיגזר בהא  )כדעת ר"א בסנהדרין( לדברי האומר אחות האב מן האם יוציא

שאר האב כלל כרבי עקיבא דדריש על כן יעזב איש את אביו לאשת אביו משום הנך אבל לדידן כיון שלא מצינו להם  

שהשמיט ברייתא  הרי"ף, ע"כ. ונראה שכך דעת ולא לאחות אביו אם כן אחות האם מן האב ואינך שריין לכתחלה

 .וכ"פ שו"עזו )ב"י(. 

 

 . סעיף ב חייבו אותו חכמים לגרשהנשא אישה משאר האם, מתי ( 3)
 

 שהתגייר* נשא לאחר 

 

יש לו שאר האם ואין לו שאר האב; כיצד?  -ת"ש: גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה  – ,איבמות צח

 . )כי היא מותרת לו(ם יקיי -מן האב , יוציא -נשא אחותו מן האם 

 

ולכן נראה אסורה לו מהתורה, היא הרי  אותה,שיוציא שאם נשא את אחותו מן האם  דבר פשוט הואלכאורה 

נולדה קודם שהאם התגיירה, שאחותו מן האם  הברייתא מדברת בש  )רש"י, נמקו"י, רא"ש(  כתבו הראשונים  שמסיבה זו

מן התורה היא מותרת לו שהרי הורתה ולידתה היו שלא בקדושה ואין לה קרבת משפחה לאמה ככל גר שהתגייר ו

חייבו חכמים  מדועהראשונים נחלקו , וכפי שלמדנו לעיל אותה עליו אולם חכמים אסרו ,שנחשב כקטן שנולד

  :להוציא אותה

 

 
וכתב הרא"ש יבמות פרק יא אות יב, שזה דוקא בעריות האסורות לו מחמת עצמו, אבל בעריות מחמת קידושין )קרובות אשתו( אם הן משאר האב   272

 ילה. כמבואר לקמן. מותר לכנוס לכתח 
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=< לפי זה גוי שלידתו שלא בקדושה  .גזירה דלמא אתי למנסב אחותו שנולדה אחריו דבההיא איכא כרת – רש"י

את אחותו מן אם נשא  ואפילו אחותו מן האם מותרת לו מהתורה, והתגייר, כיוון שמהתורה אין לו קירבה כלל,

 בדיעבד לא צריך להוציא.  )או אשה אחרת משאר האם(האם 

אבל משום שמא יאמרו ליכא דאחותו מן האם שרי בעובדי  – וכתב קו"נ .היינו משום דלא ליתי לחלופי – רא"ש

שהייתה משום הגזירה דלא ליתי לחלופי, אע"פ אסורה לו האם נשא אישה =< אפילו  .)שפסק כר"ע לעיל( כוכבים

 273לקמן. וכ"מ מרמב"ם ושו"ע .מותרת לו בגיותו, צריך להוציא

 

 * נשא כשהיה גוי

 

כדי שישא אמו או אחותו מאמו שנתגיירו אבל חכמים אסרו דבר זה  )לגר. מ"מ( דין תורה שמותר לעכו"ם – רמב"ם

אם היה נשוי כשהוא , כיצד דין הגרים בעריות של שאר בשר, שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה

אם היה נשוי לשאר ,  )דפסק כר"א שאחותו אסורה לו בגיותו(  שביארנוכמו  ,  לאמו או לאחותו ונתגיירו מפרישין אותןעכו"ם  

 .וש"ך וכ"פ שו"ע .)משמע שאם נשא לאחר שהתגייר מפרישים( עריות ונתגייר הוא ואשתו אין מפרישין אותן

 

 ז -( הנושא גיורת. סעיפים ה 4)
 

 * עיקר הדין. סעיפים ה,ז

 

כיון שקידש אדם אשה נאסרו עליו מקרובותיה שש נשים וכל אחת מהן ערוה עליו  – )לגבי ישראל(רמב"ם אסו"ב ב,ז 

ובת לעולם בין כנס בין גירש בין בחיי אשתו בין לאחר מותה ואלו הן אמה ואם אמה ואם אביה ובתה ובת בתה 

 .בנה

 

למדנו לעיל שמדין תורה גר או גיורת שהתגיירו כקטנים שנולדו דמי, ואין להם קרובים, הנושא גיורת אין שלפי מה  

 אשתו דלמא אתי לאחלופי. ותלו איסור עריות מקרובי אשתו, והשאלה היא האם גם כאן גזרו חכמים בקרוב

   

 .ומוציא אחתכונס אחת  -נשא אשה ובתה גר...  – יבמות צח,ב

 

=< אפילו שנשאן בהיתר, כיוון  .אשה ובתה ונתגיירו עמו בהיותו עובד כוכביםאגר דעלמא קאי שנשא  –רש"י 

באיסור שצריך להוציא  ותגיירו אסורות לו מדרבנן צריך להוציא אחת, וכש"כ אם גר או ישראל נשאשלאחר שה

 אחת.

ע"פ . ה שו"ע כוכ"הנושא גיורת ובתה הגיורת או שתי אחיות מן האם יושב עם אחת ומגרש השנייה.  – רמב"ם

בגר או  שיטתם לעיל, שאם נשא בהיתר בגיותו לא צריך להוציא, ומסתימתו כאן, משמע שדין זה נאמר דווקא

נשא בהיותו גוי לא צריך  אך אם שכיוון שנשאן באיסור צריך להוציא אחת, ישראל שנשא גיורת ובתה הגיורת,

היינו שצריכה גט דהא קידושין תפסי לו בה שאינן  –'ומגרש השניה' וכתב הש"ך  274לגרשן כיוון שנשאן בהיתר.

 .כ"כ עט"ז, )מהתורה(קרובות 

 

, וכתבו שה"ה אם נשא וכ"כ רמב"ן ורשב"א  ה"ה לאשה ואחותה מן האם או אשה ובת בתה.  –וכתבו תוס' ורא"ש  

 משום גזירה דלא ליתו למישרי בישראל. – נמוק"י כתבו. )סבתה מצד האם( חמותהאשה ואם 

 
, ע"כ. לכאורה משמע שאם נשא אישה  כיון שהיתה אסורה לו בכותיותו כלומר ואפי' אותה שנולדה בכותיותו  –בנמוק"י 'נשא אחותו מן האם יוציא'   273

ותו היו מותרות לו, כתב  משאר האם שלא הייתה אסורה עליו בגיותו לא צריך להוציאה, אך לקמן לגבי גוי שנשא אשה ובתה שצריך להוציא, אע"פ שבגי
שהיתה שזה משום דלא ליתי לחלופי, וא"כ יוצא שחייבו חכמים להוציא גם אם נשא אישה שהייתה מותרת לו בגיותו. ולכן נלע"ד שמה שכתב כאן 'כיון 

 , גם היה צריך להוציא. אסורה לו בכותיותו' זה מפני שזה המקרה כאן, אך אין הכי נמי, אם היו נותנים דוג' שלא הייתה אסורה לו בגיותו
 אמנם מהמ"מ ומהב"י משמע שהם לא חולקים, וגם הרמב"ם מודה שאפילו אם נשא בגיותו צריך להוציא. וצ"ע. 274
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)כפי שלמדנו לעיל שלא גזרו בקירבה מן   מן האב אף לכתחלה מותר לכנוסאבל אשה ובת בנה או אשה ואחותה  – רא"ש

 . ושו"ע ז טור כוכ" 275.האב(

 

 * מתה אשתו הגיורת. סעיף ו

 

מותר בחמותו, ואיכא דתני: אסור  -מתה אשתו גר... נשא אשה ובתה כונס אחת ומוציא אחת...  –יבמות צח,ב 

, דאמר: חמותו לאחר מיתה באיסורא כר' ישמעאל -מאן דאסר  276בחמותו. חדא כר' ישמעאל, וחדא כר' עקיבא;

ש ליה איסורא, וגבי גר , דאמר: חמותו לאחר מיתה קלכרבי עקיבא -ומאן דשרי קיימא, וגבי גר גזרו ביה רבנן; 

 לא גזרו ביה רבנן.

 

דקי"ל כר' ישמעאל דחמותו לאחר מיתת אשתו בשריפה ולא קלשא איסורה וגזרו בגרים  אסור בחמותו –רא"ש 

אסור בחמותו גם לאחר מיתת אשתו, גם בזה אדוני אבי הרא"ש   –  וכתב הטור  .ויש פוסקין כר' עקיבא  כך פסק ר"ח

 ע שפסק להחמיר )ש"ך(., ע"כ. ומשמז"ל לא הכריע

 . וכ"פ שו"ע. נשא גיורת ומתה הרי זה מותר לישא אמה או בתה שלא גזרו אלא בחייהן – רמב"ם

 

 . סעיף ח שניות( 5)
 

השתא ומה ערוה גופה, אי לאו בעו במערבא: גזרו שניות בגרים, או לא גזרו שניות בגרים? אמר ליה:    –  יבמות כב,א

 , שניות מיבעיא?לא גזרו בהו רבנן -שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה 

 

ונושא אדם גיורת ואם אם אמה  )סבתו(השניות לא גזרו עליהן בגרים לפיכך מותר הגר לישא אם אמו  – רמב"ם

 . וכ"פ טור ושו"ע וכן בשאר השניות.  )נינה שלה(או בת בת בתה  )סבתא רבא שלה(

 

 יא  - . סימן רסט ט פרטי דינים לגבי גר שהתגייר . 11

 

 א. התגייר עם אשתו. סעיף ט

 

להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא ... ג' חדשים (. רש"י)ולפרוש זה מזה  גר וגיורת צריכין להמתין –יבמות מב,א 

 .נזרע בקדושה

 

כ"כ  .והכא לא משמע הכי ,ואשתו שנתגיירו שאין לו לקיימה שמא יחזרו לסורן דגויי"א שנמצא במדרש  –רא"ש 

   .וכ"פ שו"ע ,תוס' ורי"ו

 

)הובא דגמ"ר  וכתב    .לא ביאר אם הם קטנות או זקנות אי גזרינן כמו גבי ישראל או לא  –  ד,יגאבה"ע  חלקת מחוקק 

, ואף שהחלקת מחוקק נסתפק בזה היינו בנתגיירה היא ונשאת אחר ואם היא זקינה אין צריכה הפרשה – בפת"ש(

 
 ואע"ג דאחות האב דאמור רבנן יקיים אמרי' בסיפא דלכתחלה לא יכנוס שאני הכא שאין האיסור בא אלא ע"י קידושין.  –והוסיף הרא"ש   275
נש  ביבמות צד,ב ר"ע ור' ישמעאל נחלקו, לגבי ישראל, באיסור חמותו לאחר מות אשתו, לדעת ר' ישמעאל האיסור נשאר בחומרתו, ועדיין יש בו עו  276

רה  כרת, ולרמב"ן רשב"א וריטב"א מלקות, שאסו -שריפה, ולדעת ר"ע אע"פ שעדיין אסורה לו מהתורה, האיסור נחלש וכבר אין בו עונש מיתה )לתוס' 
 בלאו(  
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נשארים יחד דלא משכחת כיוצא בזה בישראל כך לאחר, ובזה יש לומר שדינו כמו בישראל אבל בנתגיירו שניהם ו

 277.אין צריך הפרשה

 

 278.ואם רצה פוטרה, ואפילו מחיים של גר מותרת לאחרים גויים שנתגיירו איש ואשתו אם רצה מקיימה –נמוק"י 

הא ודאי   –  )הובא בפת"ש(  וכתב דגמ"ר  אם אינו רוצה לקיימה אינה צריכה גט אלא יוצאה ממנו בלא גט.  –  רמ"א  כוכ"

 שאם רוצה לקיימה צריך חופה וקידושין בדת יהדות.

 

 . סעיף יגרים קרובים כשרים לעדותב. האם 

 

 -לא יעידו, ואם העידו  -אמר רב נחמן: גרים, הואיל ואתו לידן, נימא בהו מלתא: אחין מן האם  –יבמות כב,א 

. ומ"ש אפילו אחין מן האם נמי מעידין לכתחלהמעידין לכתחלה. אמימר אמר:  -עדותן עדות, אחין מן האב 

 מי.כקטן שנולד ד -לבית דין מסורה, וגר שנתגייר  -לכל מסורה, עדות  -מעריות? ערוה 

 

אפילו אחים מן האם מעידים זה לזה... וליכא למיחש דאתי לאיחלופי בישראל, שאין מקבלין עדות אלא  –טור 

ואע"ג דרב נחמן הוה אמר דלכתחילה לא יעידו אחים מן האם משמע התם   –וכתב ב"י    בבית דין והם בקיאין בדבר.

 .וכ"פ שו"ע דבתר דשמע לדאמימר שתיק ואודי ליה.

 

 לדון. סעיף יא ג. האם כשר

 

 -אמר רב יהודה: לאתויי ממזר.  -הכל לאתויי מאי?  .גמרא הכל כשרין לדון דיני ממונות.. משנה –סנהדרין לו,ב 

ראוי לדון דיני ממונות, ויש ראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי  -הא תנינא חדא זימנא: כל הראוי לדון דיני נפשות 

חדא  -? ואמר רב יהודה: לאתויי ממזר! )מה באה לרבות המשנה בסוף דבריה( יי מאילדון דיני נפשות. והוינן בה: לאתו

ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות. מאי טעמא? דתני רב יוסף: כשם שבית דין מנוקין   לאתויי גר, וחדא לאתויי ממזר.

 בדומין לך ליהוי  -, אתך  'ונשאו אתך'אמר רב נחמן בר יצחק: אמר קרא  ...  מאי קרא..  כך מנוקין מכל מום.  -בצדק  

 . )שיהיו הדיינים דומים לך, משה, דהיינו שיהיו מיוחסים כמותך(

מקרב שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו  'גר דן את חבירו דבר תורה, שנאמר:  אמר רבא:    –  יבמות קב,א

דן אפי'  -נן מקרב אחיך, אבל גר דן את חבירו גר, ואם היתה אמו מישראל , עליך הוא דבעי'אחיך תשים עליך מלך

 עד שיהא אביו ואמו מישראל, שנאמר: ונקרא שמו בישראל. -; ולענין חליצה 279)שהרי הוא ישראל גמור(  ישראל

 

 * דיני ממונות ונפשות

 

דתנן )סנהדרין דף לב( הכל כשרים   לכל ישראלדאילו דיני ממונות אפילו    דיני נפשות  –  'גר דן את חברויבמות '  רש"י

 אם ו ,גריםדן דיני ממונות לכל ישראל ודיני נפשות ל גר=<  לדון דיני ממונות ואמרי' הכל לאתויי מאי לאתויי גר.

 ., אפילו דיני נפשותדן לכל ישראלו הרי הוא יהודי גמור אמו מישראל

יבמות ק"ב ע"א אמר בדגרסינן  ,  דיני ממונות דוקא דאמו מישראלהאי גר דקא אמרינן כשר לדון    –בסנהדרין    רי"ף

הכל כשרים לדון דיני   – וכ"כ רמב"ם. ואם היתה אמו מישראל דן אפי' ישראל... רבא גר דן את חבירו דבר תורה

 
אחר שלשה חדשים שמחזירה אין צריכה שבעה נקיים אם לא פרסה נדה בינתיים, ואף שכתוב בסוף סימן קצב שמחזיר גרושתו   – ועוד כתב דגמ"ר 277

 צריכה שבעה נקיים שאני התם שגירשה לחלוטין מה שאין כן הכא. 
משום שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה משום דאותה אישות  דאע"ג דבעולת בעל יש להן )סנהדרין נז,ב( אפ"ה ליכא  –המשך דבריו  278

סורה לישראל  אין לו עיקר דכשנתגייר פקע, דאם לא כן אפילו בגט לא משתריא לעלמא דהא אינהו לאו בני גט נינהו בגיותן וא"כ יאמרו באנו וכו' ותהיה א
 ת גדולי הפוסקים ז"ל. עולמית אלא ודאי ליתא דכו"ע ידעי דאישות הראשונה פקעה וכן דע

 אע"פ שהוא ישראל גמור הגמרא מכנה אותו כאן גר שאמו מישראל, מפני שלכל מיני דינים דינו כגר מפני שאביו גוי.  279
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שות אבל בדיני נפ..  .ממונות אפילו גר והוא שתהיה אמו מישראל, וגר דן את חבירו הגר אף על פי שאין אמו מישראל

דן דיני ממונות לכל ישראל, אך  אמו מישראל אםו, , אבל לא לישראלגריםדן דיני ממונות ל גר=<  .אין דנין אותן

 .דיני נפשות לא יכול לדון

כיון דדריש ליה מקרא דמקרב אחיך בדיני נפשות איירי הא ממעטין גר מונשאו  ,)פירוש רש"י( ולא נהירא – רא"ש

בדיני אלא  )ולכן אי אפשר לומר ששני הפסוקים ממעטים דיני נפשות, שהרי מספיק פסוק אחד( ב(,ף לואתך בדומין לך בסנהדרין )ד

ב( הכל כשרין לדון וקאמרי' בגמ' הכל לאיתויי מאי לאתויי ,)דף לו  והא דאמרי' בפ' אחד דיני ממונות  ממונות איירי

למה לי קרא לענין חליצה למעוטי גרים כיון  בדיני ממונות()שגר פסול לדון אפילו  ותימה א"כ לדון את גר חברו קאמר ,גר

לחליצה של גרים שהיתה הורתן  דאיצטריך לפוסלו אפילווי"ל  280דאפילו לשאר דינין פסול כשאין אמו מישראל

יא אי קבילי עלייהו היה כשר לדיני ממונות ולחליצה לא מהנ אי נמי )כלומר שנולד מגוי שבא על ישראלית( ולידתן בקדושה

כי ההיא דלעיל בפ'  לדין של ישראל כשר לדון בלא כפייה דלא שייך שימה ודבר של שררה אלא בכפייה א"נ קבלה

 )הגבאים הממונים על הציבור( ומנייה בפורסי  )שנולד מגוי שבא על בת ישראל( החולץ )דף מה ב( רבא אכשריה לרב מרי בר רחל

כיון דאמו מישראל  'שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיךשום תשים עליך מלך כל 'ואע"ג דכתיב  דבבל

וכן עיקר וכן משמע בההיא  ,מקרב אחיך קרינא ביה אלמא לא בעינן מקרב אחיך אלא במילי דשררא וכפייה

וניחא נמי הא דאיצטריך למיפסליה  דסנהדרין הכל כשרין לדון לאתויי גר דמשמע בסתמא אפילו לדון ישראל

אמו ואם , גריםכול לדון דיני ממונות את כל ישראל שלא בכפיה, אך בכפיה לא יכול לדון אלא י גר. =< לחליצה

 יכול לדון דיני ממונות את כל ישראל אפילו בכפיה, ודיני נפשות וחליצה לא יכול לדון אפילו שלא בכפיה. מישראל

 . וכ"פ טור, עט"ז וש"ך

 

תהא אמו מישראל אבל אם אין אמו מישראל פסול לדון את לענין דין גר כשר לדון דיני ממונות והוא ש – שו"ע

 ישראל אבל לחבירו גר דן =< כדעת הרמב"ם והרי"ף שלא חילקו בין כפיה ללא כפיה. 

 

 * דיני חליצה. כאן ואבה"ע קסט,ב

 

 .עד שיהא אביו ואמו מישראל, שנאמר: ונקרא שמו בישראל -ולענין חליצה  – יבמות קב,א

 

ואפילו היה אביו גר ואמו ישראלית לא תחלוץ  –וכ"פ רמב"ם . משמע שיהא ישראל מכל צדדין –' בישראל'רש"י 

 . וכ"פ שו"ע .עד שיהא אביו ואמו מישראל

פי' באמו לא סגי עד שיהא גם אביו מישראל אבל באביו לחוד סגי דהא אפי'   –  'עד שיהא אביו ואמו מישראל'תוס'  

סמ"ג, וכ"מ מסמ"ק וכלבו,   וכ"פ .מרינן בעשרה יוחסין )קידושין עז.(לענין יחוס כהונה סגי באביו מישראל כדא
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ל.  לכאורה ללא הפסוק היינו יכולים לומר שאם אמו מישראל יכול לדון כפי שיכול לדון דיני ממונות, קמ"ל שלא אלא עד שיהיו אביו ואמו מישרא 280

 וצ"ע.
 לפי מה שכתב הש"ך בסימן רסח ס"ק ט שבית דין של גיור נחשב כבית דין של חליצה גר לא יכול לדון בבית דין של גיור.  281


