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 פתח דבר
 

דר ולחלק סיכום תמציתי היות מיושבי בית המדרש, ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסאודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל
 .ולהאיר לרבים אורן בהלכות מילה וגירות

חיבורם, מהם מלפנים זאת, שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו. מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן 
 נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם, ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.

. מ"מ, לבעל דין מקום לומר, מה לתבן את הבר, ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא, מאן מעייל בר נפחא לתמן היות והיהו
תכלית, אשר חיבורים דומים לחיבורי זה, לכך ראיתי לחבר חיבור תמציתי בראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה בשאר 

כרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא וטריא אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי יזללסיכום ו יועיל ללומדי הלכות מילה וגירות

 כליו.
ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר, בתמציתיות כדרך מטרת הקונטרס אשר הינה "לחלק  "חלקת אליהו"קראתי שם חיבורי לזה, 

המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס להלכה" והם הטור וב"י  כדי שיהיה לתועלת ללומדי הלכות מילה וגירותובסיכום מסודר. ב
 יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.

, ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את כל פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י באריכות, או בפת"ש ארוך וכדו'
 והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם. –הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה 

דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר לא  –לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות 
 למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא תפשת.

ראש בתי ההוראה "אפיקי  משה פנירי שליט"א ה"גרהלמו"ר ובעמדי בשערי חיבורי, הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים, 
המומחה הכי גדול בדורנו בהלכות נדה. אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש מעשי מעמיק  בארץ ובעולם. מים" בכל תפוצות ישראל

 והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר.  ויסודי להיות מורי הוראות בישראל, בטרחה
בתוך מחיצות אוהל תורתו  ויראת ה', למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א, אשר הדריכנו ללמדנות התורהברצוני להודות 

 ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא. מעטירהבישיבה ה
 כנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה, עד הגיענו לכדי חיבור זה.ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדר

אשר עזרוני רבות רבות, ולא חסרו מאונם ומהונם בטרחה בגוף  ברצוני להודות להורי היקרים אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי'
ויזכו ליבם לטובה,  משאלותימלא ה' כל , עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא נפש וממון מתוך אהבה רבה, ברצונם לראותנו

 לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם, באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.
ואני אברך ולי נאה לברך את נות ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך, אשר לרוב 

. יהי רצון שנזכה יחדיו לראות כל זרענו . ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היאנו עד הלוםמסירותה הגדולה בכל מכל כל הגע
לימודי ה' עוסקים בתורה, ומזכים את הרבים, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו 

 . יים וכל טובעד עולם. ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות ח
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   הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   סימן רס 

 
 א

 הלכות מילה
 
 
 
 

 רס סימן
 
 

 )שו"ע( .בנו את למול לאב עשה מצות
 דכתיב "וימל אברהם את יצחק בנו". – (כט.)מקור: קידושין 

 
 )שו"ע( .עשה מצות משאר זו מצוה וגדולה

 הטעם:
 וט"ז()טור  .כרת צד בה שישכיון  .א
  )טור( .מילה בפרשת בריתות ג"י עליה נכרתו וגם .ב
 )טור( .שנימול עד שלם אברהם נקרא ולא .ג
 )טור( .הארץ נתינת על ברית לו נכרת ובזכותה .ד
 ואינו גיהנם של בפתחה יושב אבינו שאברהם חכמים שאמרו כמו ,גיהנם של מדינה מצלת והיא .ה

 כל כי" מר:שנא ,כוכבים העובדי בה שנתגנו הערלה היא ומאוסה שנמול מי לכל בו ליכנס מניח
 )טור( ".ערלים הגוים

 ומעשים תורה בידו שיש פ"אע - רלתווע שמושך או מל שאינו אבינו אברהם של ברית המפר וכל .ו
  .ב"לעוה חלק לו אין טובים

 פ"אע מיד נענש אלא ,אותה שאיחר אחת שעה אפילו עליה נתלה שלא רבינו ממשה ולמד וצא
 )טור( מאד. בה ליזהר צריך כן על .בדרך שהיה

 שאינן והציצית התפילין כמו המצות כל כשאר ואינה .בבשרנו חתום ברית אות היא כי וגם .ז
 שבחר בנו ומעידה בבשרינו חתום אות היא המילה אבל ,האות יסיר יסירם וכאשר ,בגוף קבועין

 ולספר לעובדו חייבים אנחנו ודור לדור אשר מרעיתו וצאן עמו ואנחנו העמים מכל השם בנו
 )טור(. תהלתו

 
 
 
 
 

  



    הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   סימן רסא

 
 ב

 רסא סימן
 
 

 בנואם לא מל האב את 

 . למולו ד"יב חייבים – בנו את האב מל לא אם ❏
 ."המול לכם כל זכר"דכתיב  – (כט.) מקור: קידושין

  כרת. חייב –מל  לא ואם. עצמו את למול, כשיגדיל, הוא חייב – ד"יב מלוהו לא ואם ❏
 ."ונכרתה ימול לא אשר זכר וערל" דכתיב - )כט.(מקור: קדושין 

 החיובנחלקו הראשונים בגדר ו ❏
  ההוא. מהחיוב נפטר מל שאם אלא שנים, בקיצור למות חייב הוא מל ולא שגדל שמיום ד:"טור וראב

 אבל ,אדם מדיני לפוטרו אלא כן אמר לא ,התראה שמה לא ספק התראת למ"ד דס"ל דאפילו «
  מיתה. חיוב ממנו להמשך שיוכל מעשה שעשה מפני עליו יש שמים חיוב מקום מכל

שיעבור עליו לכשיגדל מבטל מצות עשה, אבל אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל בכל יום  ם:"רמב
 במזיד.
 עשה, בקום עובר שהוא שונה הדין שם כיון –התראה  שמה ספק התראת למ"ד דאפילו ,ס"לד «

  הראשון. המעשה מעת שמים חיוב עליו שיחול הוא דין ולפיכך
 והוא שימות עד כרת חייב אינו לתקן בידו שעדיין כל ,תעשה ואל בשב אלא עובר שאינו כאן אבל
 במזיד. ערל

 הב"י הביא ב' אפשרויות: –האם ימות בקיצור ימים  –לענין החיוב כרת  «
 שהרי המצוה על עדיין עבר שלא לפי ,מכרת אחד מין שהוא שנים בקיצור למות חייב אינו .א

  לנפש. כרת יתחייב ואז במזיד ערל והוא שימות עד עצמו את למול בידו
 אז הוא ואם ,למות שעתו שיגיע עד שנים בקיצור למות מתחייב אינו קאמר דהכי אפשר או .ב

 )ב"י( כרת. של אחר מין שהוא ,ימים בקיצור ימות במזיד ערל עדיין
 . אלו בעונשין עוברים יום בכלכטור, ד –הכריע הרמ"א 

 
 

  מדעתו שלא אדם של בנו מלין ואין ❏
 רמ"א(). כרחו בעל אותו מלין דין בית – מלו ולא האב עבר אא"כ,

  :ואם עבר ומלו שלא מדעתו ❏
 )פת"ש(. מיניה מפקינן לא – ועשאה אחר וקדם לאחר המצוה האב נתן אם • 
 מחלוקת  – כשהאב רצה בעצמו למול•  

 חייב ליתן לו י' זהובים. –מוהל  ואם עבר ומלו שלא מדעתו, כשהאב הוא ך:"ש
 להילכתח כ"א שליחותייהו. עבדינן לא כיס חסרון ביה דלית דבמידי אותו, מגבין אין ז"פת"ש: בזה

  בחול. היה אם' אפי מגבין אין ה"בלא
  )ש"ך ופת"ש( ., אפילו היה בשבתמוציאים ממנו וגבה ממנו בעל כורחו לא תפס אם -לכו"ע  «

 לומר דיכול בודאי מ"זהובים. מ י' מליתן פטור לכו"ע –ומלו  אחר ובא בשבת בנו את למול רצה כשאב•  
 .ה"הרא כדעת לי קים

 נחלקו בזה –לענין האב עצמו למול בנו בשבת  «
 דהוא דידיה לגבי רישא פסיק הוא דמילה אחר. יש אם בשבת בנו את למול לאב לו רא"ה: אין

 .ומותר תיקון מקרי לא אחר לגבי אבל בנו, את לתקן מכוין
 )פת"ש( אלא אף לאב מותר. ,שו"ע ופת"ש: לא קיימא לן כן

 
 
 
 
 
 
 



   הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   אסימן רס 

 
 ג

 חיוב האמא במילה ❏
 )רמ"א( .בנה את למול חייבת האשה ואין

 )ב"י בסי' רס( אותו ולא אותה. -אם לא מפקדא דכתיב "כאשר צוה אותו אלהים" – (כט.)מקור: קידושין 
 
 
 
 

 מילה בשכר או בחינם ❏
 כי, זה במוהל לגעור ד"ילב יש – בשכר רק, בחנם למול רוצה שאינו מוהל כאן ויש, למול יודע שאינו האב
 . למול להם שיתנו מהדרין מוהלים ואדרבה, אברהם זרע של דרכן זה אין

 ולכן, למולו חייבים ד"ישב אב לו שאין כמי הוי – שכרו לו לתת משגת האיש יד ואין, במרדו עומד ואם
 (רמ"א) .שימול אחר שאין מאחר, אותו כופין היו ד"יב

 )פת"ש(לו.  ליתן ולא שכר לו להבטיח בי"ד להטעותו ורשאים «
 
 
 
 
 
 

  



    הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   רסבסימן 

 
 ד

 סימן רסב
 

 סעיף א'
 זמן המילה 

 דריש ליה מקרא. - )קלב.(שבת  )כ.(מקור: מגילה 
 מחלוקת ראשונים

 )ב"י(טור: מעלות השחר. 
 )ט"ז(לילה.  ולא יום בבירור שהוא בשעה כלומר בלילה, ולא וביום דכתיב הטעם:

 .החמה ב"י: משתנץ
  )ט"ז(לילה.  מספק ודאי יצא שאז הטעם:

 . ללידתו השמיני ביום החמה שתנץ עד מלין אין –ובשו"ע פסק לשיטתו 
 . יצא – השחר עמוד משעלהדמ"מ  –וצידד ברמ"א 

 )שו"ע(. בבקר מיד ומלין למצות מקדימים שזריזין אלא, למילה כשר היום וכל ❏
 )ד.(מקור: פסחים 

 ערב שיגיע עד למולו לעכב רוצה ואביו ,לבריאותו חזר ושוב חולי מחמת בזמנו נימול שלא תינוק «
  .מאד מגונה מעשה זה – הסעודה על הבכורים שיאכלו כדי פסח

 לגמרי. המצוה ונדחית הולד ימות ו"ח אולי לחוש יש גםו ,זריזין מצות שעובר חדאהטעם: 
 ויש ,חטאים עצת שזה למולו שלא רב פסחע והגיע מלוהו לא כבר אם אף לאסור יש ולכן

 )פת"ש(ישהה.  שמא אחרת פעם משום לגזור
 

 זמנה דווקא ביום ולא בלילה

 )שו"ע( .ביום אלא אינה בזמנה שלא מילה ואפילו ❏
וקטן שעבר  ,וגר שנתגייר כשהוא מהול ,כשהוא מהול()ונולד  ,משוךמחלוקת תנאים,  – )עב.(מקור: יבמות 

רבי אלעזר בר שמעון  .אינן נימולין אלא ביום :קטן שעבר זמנות"ק: ל – מי שיש לו שתי ערלות... וזמנו
.. הטעם לת"ק: דדריש ו' יתירא .נימולין ביום ובלילה -שלא בזמנו  ,אין נימולין אלא ביום - בזמנו :אומר

 ביום" השמיני.-ד"ו
 כת"ק, דכל הנימולים אין נימולים אלא ביום. –פסק השו"ע 

 ספק שהוא השמשות בין למול עדיף – מלו ולא השמשות בין עד' ח ביום נתעצלו או שנאנסוכ «
 )פת"ש(יום.  בודאי בזמנו שלא מלמולו ,תשיעי ספק שמיני

 )טור וב"י(אין נימולים אלא ביום.  –ה"ה, טומטום שנקרע ונמצא זכר, ומשוך  «
 ראשונים מחלוקת – בלילה ומל עבר ❏

 הגהות מימון: אינו כשר, וא"כ יצטרך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית.
 )ב"י(רא"ש: אינו צריך לחזור ולהטיף. 

 מחלוקת –להלכה 
 רמ"א(). ברית דם ממנו ולהטיף לחזור רמ"א: צריך

  )ט"ז(ויטיף.  יחזור בשבת ומדייק הט"ז, דמשמע דלרמ"א הוי חיוב גמור, וא"כ אפילו «
 )ט"ז וש"ך( .חומרא אלא כאן איןצריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית, אולם : וב"ח ט"ז

 )ט"ז( כן. יעשה לא ובשבת «
 )ש"ך(ברית, מצד הדין, ולא רק מצד חומרא.  דם ממנו ולהטיף לחזור וצריך יצא ש"ך: לא

 לחזור ין צריךא מ"ומ ,יצא לא בדיעבד' ואפי ,כלום עשה לא – ובלילה זמנו לאחרכשנימול  אריה: שאגת
 )פת"ש( ברית. דם ולהטיף

 מחלוקת – וביום' ח תוך מלו ❏
 )רמ"א וט"ז(ולהטיף.  לחזור צריך ואין ,רמ"א: יצא

  )ש"ך(בלילה.  נימול מאלו' ח תוך הטעם: דס"ל דעדיף
  (וש"ך )ט"זכלל.  מילה הוה לא' ח , דתוךברית דם ממנו ולהטיף לחזור וצריך ,יצא לא: וש"ך ט"ז

 ולהטיף לחזור ין צריךא מ"ומ יצא, לא בדיעבד' ואפי כלום, עשה לא זמנו בתוך כשנימול אריה: שאגת
 )פת"ש(ברית.  דם
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 סעיף ב'
 תינוק החולה

 הגוף שבכל חולי שהוא, בו וכיוצא חמה כשחלצתו  
 דשמואל אהא לן איבעיא ...להברותו שבעה כל לו נותנין - חמה חלצתו :שמואל אמר - .(קלז) מקור: שבת

  .איפשיטא ולא ?לא או ,לעת מעת בעינן אי - שבעה כל לו נותנין דאמר
 ואז, לעת מעת ימים שבעה מחליו שנתרפא מעת לו וממתינים, שיבריא עד אותו מלין איןד –סק השו"ע פ

 )שו"ע(. אותו מלין
 )ב"י(ונותנים לו מעת לעת.  –הטעם: דספק נפשות הוא 

 ושוב ,סכנה עוד בו היה שלא עד והזיע ,חליו מעליו הוקל ולבסוף סכנה של חולי שחלה הקטן «
 אין – והזיע וחזר סכנה של לא אך ,קטנה קדחת לו להיות חזר ימים שלשה או שנים לסוף

  .השנייה מן אלא ,הראשונה מהזיעה למנות
 לא שעדיין התגלה הדבר ,ימים שלשה או שנים לסוף בקצת הקדחת לו שחזרה כיוןהטעם: 

 מכל השניה להבראתו ימים שבעה אחר עד בילד יד לשלוח ואין ,הראשון מהחולי הבריא
 )ב"י(. וכל

 
 מאיבריו באחד חלה אם אבל  

 ?לה משכחת היכי .עשייתו בשעת וליתנהו ,פסח אכילת בשעת דאיתנהו זכריו מילת - (.:עא) יבמותמקור: 
 ]ומוכח דמלין אותו מיד[. .וביני ביני ואיתפח לינוקא עיניה ליה דכאיב כגון :פפא רב ואוקמה

 עד לו ממתינים – בזה וכיוצא מועט כאב עיניו לו שכאבו כגוןאם חלה באחד מאבריו,  –פסק השו"ע 
 . מיד אותו מלין, שיבריא ולאחר, שיבריא

 )רמ"א( ., וממתינים לו ז' ימיםהגוף שבכל כחולי הוי – גדול כאב עיניו לו כאבו אבל «
 )ב"י(הטעם: דהא חמיר מחלצתו חמה, דשורייקי דעינא בליבא תלו. 

 
 

 אחר שנתרפא ❏
  ביום צער לגרום ואין לנימול צער יש' הג שביום לפי ,חמישי ביום אותו מלין אין – ביום חמישילמולו  • 
  )ט"ז(השבת.  
 מחלוקת – למולו ביום שישי • 
 )ט"ז(טפי.  צער דאיכא' ו ביום למולו שאין ש"כט"ז:  
 )נקוה"כ(ש"ך בנקוה"כ ]ובסי' רסו[: מלין אותו.  

 
 
 

 למול ביומא דעיבא
 דדשו והאידנא .ליה מהלינן לא – דשותא ויומא דעיבא יומא הילכך :פפא רב אמר - .(עב) מקור: יבמות

 . (ו קטז תהלים)' ה פתאים שומר רבים ביה
 נחלקו בזה הראשונים

 למיסמך דלא עבד ושפיר ,בידו הרשות – דעיבא ביומא לממהל בעי דלא דמאן מכאן :רבו בשם א"ריטב
  .מעונן כשהוא בשבת למול שלא ראוי שהיה וה"ה, .פתאים שומר על

 )ב"י( ה'. פתאים דשומר מלמולו מעכב אינו – דרומית רוח בו שמנשבת יום או מעונן יום :ירוחם רבינו
 )ב"י( .שיתרפא עד אותו מלין אין – הדרך מטורח חולה שהוא כלומר – הדרך טורח -לכו"ע  ❏

 היכי כי .בשבילו המילה את משהין אין – לדרך לצאת שרוצה כגון ,תינוק של בגופו שאינו דבר כל ❏
 )ב"י( .'ה פתאים דשומר הרוחות נשיבת בשביל משהינן דלא
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 סעיף ג'
  דופן ויוצא ,ערלות שתי לו שיש מי

 נימול אינו – לידה טמאה אמו שאין כל :אסי רב אמרמחלוקת תנאים ואמוראים.  – .(קלה) מקור: שבת
 נימול - לידה טמאה אמו דאין ג"אע :סבר , ת"קכתנאי... ליה מהלינן ודאי: רב בר וחייא הונא רב. 'לח
  .'לח נימול אינו - לידה טמאה אמו שאין כל :סבר חמא ורבי .'לח

 נחלקו בזה הראשונים
  .אסי כרבאינו נימול לח',  :יונה רבינו

 ר"ן בשם ראשונים אחרים: נימול לח', כת"ק דר' חמא.
  .מי כדברי הלכה הכריע לאו : נסתפק בדבר,ף"רי

 )ב"י( .השבת את עליו מחללין ואין ,'לח דנימול לחומרא אותו מטיליןבה"ג רז"ה ורמב"ם: 
 )שו"ע(. רז"ה ורמב"םכבה"ג דמטילין אותו לחומרא, , לשמונה נימוליםד –פסק השו"ע 

 :ערלות שתיגדר  «
 ל זה.ע זה עורות שני .א
 ט"ז וש"ך(ב"י )גידים. ' ב .ב

 
  אנדרוגינוס

 :יהודה ורבי .השבת את עליהן מחללין איןלת"ק:  – ואנדרוגינוס ספקמחלוקת,  – (קלד:) מקור: שבת
  .באנדרוגינוס מתיר

 דנימול לח'. –פסק השו"ע 
 )ב"י(דמטילין אותו לחומרא כספק בדין יוצא דופן.  «

 )ב"י( מיד. נימול – ללידתו' ח ביום ונקרע ,זכר ונמצא שנקרע טומטום ❏
 
 
 
 
 

 סעיף ד'
  השמשות בין נולד

 . מקדימין ולא מאחרין מילה ספק – (ד"ה א"פ) דמגילה תוספתאו .()קלז מקור: שבת
 .שמיני ספק שהוא, לתשיעי ונימול ,מהלילה לו מוניםד –פסק השו"ע 

 )ב"י( מצוה.' ח לאחרואילו  מצוה, אינו' ח שבתוך לפיהטעם: 
 

  יום מבעוד לפרוזדור חוץ ראשו הוציא אם
 גופא איזי לי אימא א"ל: .בשבתא למימהל מהו א"ל: ,דרבא לקמיה דאתא גברא ההוא - ()מב: נדהמקור: 
 לפרוזדור חוץ ראשו הוציא א"ל: .שבתא דמעלי אפניא דצויץ ולד שמעית א"ל: ?הוה היכי דעובדא

  [.צועק היה לא כן לא שאילו]
 ראשו. שיצא מיום ימים' ח לו מונה, ימים כמה אחר נולד אפילו –פסק השו"ע 

 ראשונים מחלוקת –]ולא ראו שהוציא ראשו[  בוכה אותו ששמעוכ ❏
 )ב"י( .בוכה אותו ששמעו מיום ימים' ח לו רמב"ם: מונה

 בבטנה מונח היה דהתינוק אומרת אמו אם אבל, מונין לו מיום ששמעו אותו בוכה בסתם דוקא או"ז:
, שאם היה ראשו חוץ ךפרוזדור הלידה מיום לו מונין –כמו יום שלם מקשה לילד  התהי ולא, כשאר ימים

  )ד"מ( היתה מקשה לילד מיד.
 מחלוקת –להלכה 

 ששמעוהו בוכה.שו"ע, כרמב"ם, ותמיד מונה לו ח' ימים מיום 
 מונח היה דהתינוק אומרת אמו אם אבל .בסתם מונין לו מיום ששמעו אותו בוכה דוקאמ"א: כאו"ז, ור

  הלידה. מיום לו מונין – בוכה ששמעו פ"אע, כלל לידה חבלי לה היה ולא, פעמים בשאר כמו בבטנה
 שהיה לומר נאמנת האם ,מ"מ – לפרוזדור חוץ הראש הוצאת בלא שיבכה שכיח לאש ג"אע «

 )ד"מ(ובכה.  פעמים בשאר כמו מונח
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 בשבת' הח יום אירע ואם ,לקולא כילוד דחשוב אמרינן לא – בוכה הולד קול ושמעו ישנה היתה אם ❏
 )פת"ש( .אותו מוהלין אין

 ואף .ראשו הוציא לא ומסתמא ,מתערה היתה צערה אגב ראשו הוציא אילו דאמרינןהטעם: 
 כ"ג לומר יש בחול ואף נפקא לא ספיקא מידי מ"מ ,הראש הוצאת קודם בוכים אין ולדות דרוב
 )פת"ש(. ממש ללידתו שמיני עד למולו דאין

 
 
 
 

 סעיף ה'
  מאוד קטנים כוכבים ברקיע נראים כשהיו נולד אם
 הרקיע שהיה פ"ואע, טוב יום ולא שבת לא היה שלא כיון, למחרת למול לספק הכוכבים על לסמוך יש

 )שו"ע(. יום של אורה כעין מזהיר
 מחלוקת –בכוכבים בינונים  «

 יש – בינונים בכוכבים אבל .בשבת למול עליהם לסמוך אין מאד קטנים שהם משום דוקאש"ך: 
 .בשבת' אפי למול עליהם לסמוך

 )ש"ך ופת"ש( ץ: חלקו עליו בזה."יעב ושאילת ח"פר הליקוטי
 
 

 סעיף ו'
  בינונים כוכבים' ג נראו לפרוזדור חוץ ראשו הולד כשהוציא לאלתר אם

 . שבת למחר הוא אפילו, לילה שהוא עליהם לסמוך ישד –פסק השו"ע 
 מה אלא להם אין, הראש בהוצאת יום שהיה להם נראה השיהוי לפי אם – כך אחר שהו אם אבל ❏

 )שו"ע(. בשבת יארע אם אפילו, לשמונה נימול ויהא – רואות שעיניהם
 
 

 סעיף ז'
 בפלג המנחההתפללו ערבית ביום 

 )שו"ע(. להחמיר ולא להקל לא – יום מבעוד התפללו אם, בתפלה תלוי זה דבר אין
 
 
 

 מילה במועדים ❏
 . הימים כבשאר התפלה וסיום המגילה קריאת לאחר מלין – בפורים

 )בדה"ב( שופר לתקיעת התורה קריאת בין מלין – השנה בראש
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  רסג סימן
 

 סעיף א'
  ירוק שהוא קטן

 מימרא דאביי, וברייתא דרבי נתן. – )קלד.(שבת  מקור:
 מראהו ויחזור דמו בו שיפול עד אותו מלין ואין – דמו בו נפל שלא סימן -קטן שהוא ירוק  –פסק השו"ע 

   .הקטנים שאר כמראה
 )פת"ש(הכחול.  כעין או ככרתי או כזהב בכלל ירוק מין כל «

  אדום נמצא אם וכן ❏
  )שו"ע( .דמו בו שיבלע עד אותו מלין ואין – לבשר עור בין אלא, באבריו דמו נבלע שלא סימן 

  .חולי חשש בו שיש ולד מלין שאין, הדברים באלו מאד ליזהר וצריך ❏
 אחת נפש להחזיר י אפשרוא זמן לאחר למול לו שאפשר, הכל את דוחה נפשות דסכנתהטעם: 
 )שו"ע(. לעולם, מישראל

 

 דם לו ויבוא שיתחזק עד למולו דאין נראה – הרבה דם ממנו ויצא כראוי הטבור את קשרו שלא תינוק ❏
 )פת"ש( אחר.

 
 
 
 
 

 ג'-סעיף ב'
 אשה שמלה בניה ומתו מחמת מילה

מחלוקת תנאים, לרבי: מלה הראשון ומת, שני ומת, שלישי לא תמול. לרשב"ג:  - )סד:(יבמות  מקור:
 שלישי תמול. ]דנחלקו בדין חזקה, האם בשנים הוי חזקה או בשלושה[. 

 מחמת ומת השני גם ומלה, כחו השהכשיל מילה מחמת ומת ראשון בנה שמלה אשהכרבי,  –פסק השו"ע 
 ויתחזק שיגדיל עד לו תמתין אלא השלישי תמול ולא .מילה מחמת מתים שבניה הוחזקה הרי – מילה

 )שו"ע(. כחו
 )ב"י(מחמירים בזה דבתרי הוי חזקה. הטעם: דספק נפשות להקל, ו

 )שו"ע(. משנים או אחד מבעל א שנאל «
 )פת"ש(מילה.  מחמת מיקרי ומת המילה אחר הבריא שלא כל «
 )פת"ש(וחמישי.  רביעי ה"ה אלא ,השלישי דוקא לאו «
 מחלוקת –גדר ה"הכשילה כוחו"  «

 ש"ך: שהמילה הכשילה כוחו.
 )ש"ך(פרישה: האשה הכשילה כוחו. 

 מחלוקת – מילה מחמת ומתו ושני ראשון בנו מל אחד איש ❏
 . משתים בין אחת מאשה לו שהיו בין, השלישי ימול לא: הר' מנוח
 )ב"י וד"מ( באשה. רק ,באיש שייך דלא האגודה:

 )ט"ז(לפי שהדם בא מן האשה. הטעם: 
 .להקל נפשות דספק – ]ובשו"ע[הכריע הרמ"א 

 להם ויולדו לאחרים ונישאו מילה, מחמת ומתו' וב' א בניהן שמלו והאשה האיש אם נתגרשו «
 )פת"ש(מאיסורא.  סכנתא דחמירא לאסור, ראוי וקטלנית במילה האי כי ספק כל –בנים 

 ימולו לו האחיות שאר – מילה מחמת ומת בנה מלה אחותה וגם מילה מחמת ומת בנה מלה אשה אם ❏
 )שו"ע סעי' ג'(. כחם ויתחזק שיגדלו עד ימתינו אלא ,בניהן
 )פת"ש(האם.  מן או האב מן אחיותהן  אין הבדל אם «
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 מחלוקת – אם בניה הוחזקו למות ולא מתו ❏
 ירוק או אדום שהוא עתה הנולד בולד ורואים למות החזיקו בניה אם -פלתי: היה יכול לכתוב דין נוסף 

 דמו. בו יפול או שיבלע אחר אותו מלין
 עד ליה ליתחרו ירוק או דסומק ינוקא האי ל"דקיי לדידן השתא לה משכחת עליו, דלא השיג אפרים: בית

 )פת"ש(כן.  הדין ראשון בפעם ואפילו דמו בו יפול או שיבלע
 הזה התינוק אם – 'ח ביום מילה מחמת אחיו שמתו מחמת נימול לא שעדיין שנים שלש בן תינוק ❏

 אותו, ימולו –ירוקות  ולא צהובות פניו מראה וגם שנים' ג בני כל שאר כדרך וחזק בריא שהוא בו רואים
 )פת"ש(כלל.  לו יזיק שלא שתגן מילה מצות הוא וכדאי האויר, זך הוא שהיום בזמן שיהיה להשגיח וטוב

 
 
 

 סעיף ד'
  מהול כשהוא נולדה

 מחלוקת תנאים ואמוראים האם צריך להטיף דם ברית. – (קלה.)מקור: שבת 
 נחלקו בזה הראשונים

 תוס' ובה"ג: אין צריך להטיף.
 )ב"י(ר"ח רי"ף רמב"ם ורא"ש: צריך להטיף. 

 . ברית דם ממנו להטיף צריךד –פסק השו"ע 
 ואין מברכין על המילה. «

צריך לברך על  –אא"כ נראית לו עורלה כבושה, אף שאינו ודאי אלא נראית לו וקרוב הדבר 
 )ש"ך(הטפת דם ברית. 

 )שו"ע(. בנחת מ"מ יטיף•  
 )שו"ע( .עינים ובמראית בידים יפה יפה למבדקה המילה וצריכה•  
 )שו"ע(. ליה לעייק דלא, בפרזלא ולא•  

 מחלוקת –מה פירושו  «
 על הבדיקה שלא תעשה בברזל. פרישה וש"ך: מדבר

 )ט"ז וש"ך( ט"ז בשם י"מ: מדבר על המילה, שיעשה חריץ בצפורן.
 )שו"ע(. אותו מלין היאך ונזהרים ורואים•  
 )שו"ע( .סכנה לידי יביאוהו שלא, שמיני ליום חוששין ואין הרבה לו וממתינים•  

 
 
 

 סעיף ה'
  שמונה בן להיות שיגיע קודם שמת תינוק
  )שו"ע(. בקנה או בצור קברו על אותו מלין

 מחלוקת ראשונים –הטעם  «
 רבינו הגרשוני: כדי שירחמוהו מן השמים ויחיה בתחיית המתים ויהיה בו דעה ויכיר את אביו.

הגהות מימון: הוא משום תקנת הפושעים, דהקב"ה מעביר הערלה מן הקטנים שמתו ולא מלו 
 )ב"י(ונותנה על פושעי ישראל. 

 )ש"ך(מחמת איזה סיבה.  כשהגיע לבן ח' אלא שלא נימול בחייםה"ה,  «
 )שו"ע(. המילה על מברכין ואין ❏

 )שו"ע(. המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר, שם לו משימים אבל ❏

 רמ"א() .אסור לטלטלו דאפילו, הנפלים ט"ביו לקבור דאסור, גלויות של שני ט"ובי אפילו כן עושין ואין ❏

 מחלוקת – לחטט בקבר ❏
 בנוולו. לראות שלא הקבר לפתוח אין – מותו אחר ימים איזה הוא נו"ב: אם

 . פותחין מותו אחר זמן אחר אף כנסת יחזקאל:
 ימינה יד על עמה הנפל את וקברו היולדת גם שמתה עד הנפל את קברו שלא אירע אם -לכו"ע  «

 )פת"ש(שם.  לו קורין אבל הקבר, את פותחין אין – הנפל את למול ושכחו
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 (רמ"א). בחול אפילו אסור, – גרות לשם שלא כוכבים עובד למול
 מחלוקת – הטעם «

: אסור משום איסור מילה בעכו"ם, דלמה נסיר חרפתו ממנו ולהחתימו וט"ז רמ"א ועט"ז
  בחותם ברית קודש.

 לכך, אף בשכר אסור למולו.
 , ואין האיסור משום מילה. אינו אסור אלא משום רפואה ש"ך:

 )ט"ז ש"ך ופת"ש(לכך, בשכר יהיה מותר למולו. 
 שיתלווה דחיישינן כוכבים, לעובד מוכרין שאין מצוייצת כטלית יהא דלא הטעם צדקה: מעיל

 בדרך.  ישראל עם
 אבל כלל, ברית חתימת משום בו ואין בשכר שרי - לרפואה שכוונתו רואין אם ודאילכך, 
 )פת"ש( לחתום. שלא משום בשכר אפילו אסור ה"בלא

 – לא או אותם למול לישראל ומצוה מותר אם שנה ג"י אחר ת עצמםא למול שמנהגןדין ההגריים  ❏
 מחלוקת

 ונתערבו והואיל ,במילה חייבין – ויצחק ישמעאל אחר שבאו אברהם של זרעו שהם קטורה בני :ם"הרמב
  .למולן ומצוה מותר כ"א – במילה הכל נתחייבו קטורה בבני ישמעאל בני היום

  .זרעם ולא לאברהם שנולדו עצמן ששה אותן דוקא היינו במילה נתחייבו בני קטורה :י"רש
 מחלוקת –להלכה 

 ,המילה מן פטורים הכל האומות כל את סנחריב שבלבל לאחר מ"מהשאגת אריה: הכריע כרש"י, שהרי 
 .כלל בהן נוהג מילה מצות אין דההגריים העלה ולכן

 דנילך ידעינן לא ני נחב לגבי אבל ,בישראל דוקא היינו רובא בתר אזלינן דהא ב: יישב כדעת הרמב"ם,"נו
 )פת"ש(. רובא אחר
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 רסד סימן
 

 א'סעיף 
 למול? ראוי מי
 שו"ע(. לכולם קודם הוא – למול שיודע גדול ישראל יש אם( 

 ראשונים מחלוקת –אחר  למוהל האם יכול ליתן מוהל כשהאב «
 אור זרוע: אם האב מוהל אסור ליתן למוהל אחר.

 )ד"מ(ד"מ: מאי שנא ממצוה אחרת דיכול לעשות שליח במקומו. 
 מחלוקת –להלכה 

 בעצמו בנו את למול צריךו מצות עשה. מבטל כן והעושה ,אחר למוהל ליתן רשאי דאינו ך:"ש
 בפריעה. או בחיתוך הן עמו לאחרים ולא

 )פת"ש(אחר.  למוהל ליתן המוהל האב יכול אליהו: יד תשובת
 שו"ע(. מילה מחמת אחיו שמתו ישראל וערל עבד וקטן אפילו למול, כשרים הכל – ואם אין גדול( 

 ערל ישראל  «
 לכו"ע ישראל ערל כשר למול. – )כז.(מקור: ע"ז 

 מחלוקת – כיצד מדובר «
 פ"אע עכשיו נימול להיות לו אפשר אם אבל נימול. להיות לו א"שא קטן, ט"ז: כשהוא

 אחרים. למול לו אין ודאי - אפשר היה לא שבקטנותו
ש"ך ובנקוה"כ: מדובר אפילו אם הוא עכשיו גדול, אך מתיירא שמא ימות כאחיו כשימול 

 את עצמו. 
 אשה «

 בריתי את ואתה" משום אמר: רב ימול, לא כוכבים דעובד בטעם מחלוקת – )כז.(ע"ז מקור: 
 ליכא, לרב: אשה, בינייהו? מאי ימול. הוא המל -"ימול המול" דכתיב אמר: יוחנן ורבי ."תשמור
 דמיא. דמהילא כמאן דאיתתא איכא, י:"ולר היא. מילה בת לאו דאשה

 נחלקו בזה הראשונים
 אשה אינה מלה.כרב, הגהות מרדכי: 

 ()ד"מ אשה כשרה למול.כר"י, רי"ף ורא"ש: 
 להלכה

 שו"ע: אשה כשרה למול.ל
כוונתו ובש"ך נשאר בצ"ע כמי ]. איש אחר להדר נוהגין כןהרמ"א הביא דעת החולקים, וכתב ש

 .[לפסוק

 – למול שיודע גדול בא למול וכשהתחילו גדול, שם היה שלא בעוד למול אלו התחילו אם אפילו ❏
 )פת"ש(. הגדול ויגמור החיתוך באמצע להפסיק מחוייבים

 )פת"ש(דמי.  שפיר – למול הכשר וגומר ,לחתוך התחילו רק החיתוך גמרו לא אם ,למול הפסולים כל ❏
 
 
 

  כוכבים עובד
 את "ואתה משום אמר: רבמנין למילה בגוי שהיא פסולה? דארו בר פפא משמיה ד – )כז.(מקור: ע"ז 

  ימול. הוא המל -ימול" "המול דכתיב אמר: יוחנן רבי תשמור". בריתי
 . כלל ימול לא, מהול הוא אפילועכו"ם  –פסק השו"ע 

 )שו"ע( שנית. פעם ולמול לחזור צריך אין – מל ואם ❏
 )ב"י וט"ז(הטעם: משום דלא מצינו בתורה מילה לשמה. 

 האם צריך לחזור ולהטיף לו דם ברית ❏
 : יש בזה מחלוקתורמ"א לטור

 לרמב"ם: אין צריך.
 לסמ"ג: צריך לחזור ולהטיף.

 (וש"ך )ב"ילב"י ור' מנוח: לכו"ע, אף לרמב"ם צריך להטיף ממנו דם ברית. 
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 מחלוקת –להלכה 
  )רמ"א( .ברית דם ממנו ולהטיף לחזור חייביםרמ"א: 

 )ט"ז וש"ך(חייב להטיף.  –ואפילו אם לא נשארו ציצין  «
  פת"ש(). לחזור ולהטיף דם ברית שאגת אריה: אין צריך

 מחלוקת – קטורה בני ❏
 דמל מאן ,כתיב ימול המול דהא למול, הם כשרים – במילה חייבין ז"בזה אף קטורה המלך: בני שער
  תשמור. בריתי את בכלל הוא וגם ,מל והא ימול

  פת"ש() תשמור. בריתי בכלל ולא ,ימול המל בכלל אינם ם"הרמב לדעת דאף ,להיפך כתב אריה: שאגת
 

  כוכבים. לעובד ישראל בין חילוק אין –הסכנה  מפני, 'ח תוך למולו שהוצרכו תינוק ❏
 . מילה מיקרי לא' ח תוך הטעם: דכל

 לאחר או' לח המילה הישראל יגמור –פרע  ולא שמל או, המילה המעכבין ציצין נשארו אם מ"מ, «
  (רמ"א) שיתרפא.

 

  לערלות מומר שהוא או, כולה התורה לכל מומר ❏
 מחלוקת ראשונים

 ב"י() .כוכבים כעובד דינור' מנוח: 
 )ד"מ( או"ז: נסתפק מה דינו.

 כוכבים, ולא ימול כלל. כעובד דדינו כר' מנוח, –הכריע הרמ"א 
 )פת"ש( למול. כשר – נימול שהוא מומראך  «

 
 
 

 האם יכול לחזור בו מן הנתינה לאחד נתנו אם
 יש בזה מחלוקת –לב"י 

מהר"ם: צריך לקיים, כיון שמנהג בני אדם שנודרים בניהם זה לזה ומקיימים. ואם עבר וחזר 
ומותר בו אין בי"ד יכולים לעכבו, אבל הוא עובר משום שארית ישראל לא יעשו עולה וכו' 

 לקרותו רשע.
 רבינו יחיאל: אם הוא מתנה בעודה מעוברת אינו כלום, דהוי דבר שלא בא לעולם.

רא"ש: יכול לחזור בו, שאין לו קיום אלא בתקיעת כף או בקבלת חרם שאז כופין אותו לקיים. 
 )ב"י(ואפילו כבר נולד הילד יכול לחזור בו, דהוי קנין דברים בעלמא. 

 וקת אין בזה מחל –לד"מ 
 מ"מ אבל מנהג. משום קנין הוי דלא לכופו, יוכלו לא ד"ידהב אלא אמר לא ש"שהרא דאפשר

 ולא עולה יעשו לא ישראל שארית משום ביה איתד לה,ילכתח בו לחזור שאסור מ"להר מודה
  רשע. לקרותו ומותר כזב ידברו
 . בו לחזור אסורד –הכריע הרמ"א 

 )ט"ז( רשע. לקרותו ומותר כזב, ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית הטעם: משום
 )רמ"א( .קנין קבול בזה מועיל ואין ,חזרה הוי – בו חזר אם מ"מ,
  (רמ"א) .שיקיים אותו כופין – לו נשבע אם אבל ❏

 היתר כשאר שלשה ידי על שבועתו להתיר יכול ודאי – השבועה על היתר לו יש אם מ"מ, «
 )ט"ז(. שבועות

 שנתן בשעה שם היה דאלו סהדי ואנן ,צדיק או אוהבו שהוא מוהל כך אחר לו שנזדמן בענין הוא אם ❏
 לזה: נותן היה למול להראשון

  בו. לחזור ומותר כזב, דבר משום כאן אין –אם נתנו לו •  
  זאת. סברא על סמכינן לא – להראשון נשבע ואם•  

 )ט"ז(. מהני ודאי דהיתר השבועה, לו אא"כ יתירו «
 ובתוך אחר אחר ושלח המילה בזמן שם יהיה שלא סבור היה אבהו, בעיר היה ולא לאחד נתנו ואם ❏
  (רמ"א) .הראשון מן חזר לא דודאי, הראשון ימהלנו – הראשון בא כך
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 המצוה יתן פן שחושש אמר כי ,בו יחזור לבל ז"ע כפו לו תקע וגם מוהל להיות לאחד כיבדש מי ❏
 לקיים נ"לבהכ המילה ביום ובא ממקומו ונסע מקום בריחוק דר הוא המוהל והאיש ,סנדק לחברה
 לחברה המצוה ונתן וביני ביני בו וחזר המוהל את כרת אשר בבריתו נאמן אינו הברית בעל ואמנם .מצותו

  מחלוקת – ובשתו וטרחתו מצותו על כרוכיאכ צוח הזה והמוהל ,ל"הנ
 המוהל של טענותיו לכל לחוש אין ושוב ,הברית לבעל קיעת כףהת את' ג שיתירו פסק :מהמורים אחד

 . ל"הנ
 הורה. בוט לאד החת"ס: הכריע

 הטעם:
 מחוסר כאן ויש ממנו טוב יותר מצא כאן לית - סנדקאות חברה אדעתיה אסיק מעיקראש כאןד .א

 . היתר אין נשבע ואם ,אמנה
 היתר אין זהובים' ה שכירות לו שיתן טובה ממנו וקיבל חבירו ל דעתע שנשבע ועוד דכאן .ב

  .המוהל מרצון י אםכ זו לשבועה
 כ"כ להתירו ואין ,משבועה וחמורה ,ברית כריתות הוא קיעת כףת הראשונים גדולי לדעת ועוד .ג

 . בנקל
 ליסע זמן וכילוי הוצאה לו גרם ולא קודם יומים או יום להמוהל זה מודיע היה אם תינח ועוד .ד

 .'כו ממקומו
 .ירד איך שעלה אחר ברבים מתבייש היה וזה יומו טרם לו הגיד ולא בעיר פה דר היה אפילו ועוד .ה

 )פת"ש(
ס ולכל אדם אחר למול את הילד, ואין הולכים ולהאפוטרופ קודם הילד הגדול של כשמת האב, אחיו ❏

 אחר אומדן דעת האב למי היה נותן. 
 )פת"ש(. אחר קודם למי שאינו קרוב כמותו כל קרוב ,ה"וה «

 )פת"ש(יכול לחזור בו.  – בעודה מעוברתאם הוא מתנה  ❏
 

 כשרות הסנדק והמוהל ❏
 )ד"מ(צריך לחפש אחר סנדק ומוהל שיהא יהודי טוב. 

  (רמ"א) .וצדיק טוב היותר ברית ובעל מוהל אחר ולהדר לחזור לאדם ישו
 )ד"מ(דצריך לחפש אחר יהודי טוב להיות בעל ברית, כדי שיבוא אליהו וישב אצלו.  «

 
 

 – ורוצים להגריל ביניהם שרק אחד יעשה הכל ,לפרוע ואחד לחתוך אחד למול שנתכבדו מוהלים שני ❏
 (ש"פת) מצוה. ביזוי הוי ולא אתה או המצוה בכל אזכה אני או בינינו גורל נטיל לחבירו אחד לומר יכול

 
 

 רמ"א() בנה. את למול במצות שייכת אינה דהרי, למול לאחר ליתן יכולה אינה אשה ❏
 
 
 
 

 סעיף ב'
 במה מלין?

 טז:()מקור: חולין 
 )שו"ע( .הכורת דבר ובכל ,ובזכוכית צורב ואפילו, מלין בכל
 .קנה של מבקרומתו חוץ ❏

 )שו"ע(. שפכה כרות לידי ויבא ממנו נתזים שקסמים לפיהטעם: 
 )שו"ע( .בברזל למול המובחר מן צוהומ ❏

 )שו"ע(. בסכין למול ונהגו ,במספרים בין בסכין ביןיכול למול  ❏
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 סעיף ג'
  ?מלין כיצד

  כמה חותכין •
  עטרה מיקרי איזה נחלקו ספרד חכמי
  כולו הגיד בראש אשר הבשר האם

 )ב"י וט"ז(והגיד.  הבשר אותו בין אשר הסובב החוט לבד הוא אם או
, הערלה את הסובב. שחותכין חוט ורוב הבשר רוב שניהם לגלות צריך מילה מצות לענין –הכריע השו"ע 

 העטרה. שתתגלה עד, העטרה החופה העור כל
 זה להם מניין ע"וצ –הפריעה  י"ע זה ומתקנין הערלה מעור מעט רק חותכים שאין מוהלים ויש «

 )פת"ש(העור.  כל לחתוך שצריך רק זה, מהני דלא ע"בש דמשמע
  .העטרה בשר שיראה עד ולכאן לכאן ומחזירו, בצפורן, מהעור שלמטה הרך הקרום את פורעין כ"ואח• 
 . סכנה לידי יבא שלא כדי, הרחוקים מהמקומות הדם שיצא עד המילה מוצצין כ"ואח• 

 . אותו מעבירין – מוצץ שאינו מוהל וכל
 סכנה הוא ועברינן ליה. –אמר רב פפא: האי אומנא דלא מייץ  – )קלג:(קור: שבת מ
 אח"כ יחבוש המילה• 

 דילמא אבראי עילאי לסיטריה ליפניה ,דינוקא חלוק האי :אם לי אמרה :אביי אמר - .(קלד)מקור: שבת 
 בליתא ליתי חלוק ליה דלית ינוקא האי :אביי אמרוכו'.  שפכה כרות לידי ואתי מיניה גרדא מידביק

 .לעילאי ליה ועייף לתתאי לשפתיה וליכרכיה שיפתא ליה דאית
  )שו"ע(. הדם העוצרים סמים אבק או רטיה או אספלנית עליה נותן שמצץ אחרו –פסק השו"ע 

 רמ"א(). סכנה לידי ויבא במכה לדבק שלא, לפנים ולא לחוץ שיהפכנו, שפה לאספלנית יש אם, נזהר ויהיה
 
 
 

  'דסעיף 
 )שו"ע( .מל לא כאילו – פרע ולא מל

 )קלז:(מקור: שבת 
 
 
 

 סעיף ה'
 ציצים המעכבים ושאינם מעכבים המילה

 מעכבין, שאינם ציצין על בין המעכבין ציצין על בין חוזר במילה שעוסק זמן כל המל - )קלג:(מקור: שבת 
 חוזר. אינו מעכבין שאינם על חוזר. המעכבין ציצין על פירש

 נחלקו בזה הראשונים
 מעכבין. שאינם על אף חוזר בחול אינו חוזר על ציצין שאינם מעכבין, אבל רש"י וטור: דווקא בשבת

 בשבת. ואף בחול אינו חוזר על ציצין שאינם מעכבין. בין חולב בין הגמ' מדברת ם:"רמב
 בעל העיטור: אף בשבת, אע"פ שאינן מעכבין חוזר אע"פ שפירש.

 מחלוקת –להלכה 
  ?כיצד. אותה העכבים שאינם ויש המילה המעכבים ציצים ישדכרש"י וטור,  שו"ע ורמ"א:

 המילה את המעכב זהו – אחד במקום אפילו, עטרה של גובהה רוב את החופה עור מהעור נשאר אם
 . נימול לא וכאילו

 . המילה מעכב אינו – עטרה של גובהה רוב חופה ואינו, מעט אלא ממנו נשאר לא ואם
 רמ"א(שו"ע ו) .מעכבים שאינן אף הגדולים הציצים כל יטול לכתחילה – בחול הוא אם מ"ומ

 )פת"ש(שאגת אריה: כרמב"ם, שאין צריך לחזור אפילו בחול על ציצין שאינן מעכבין לאחר שפירש. 
 – בעלמא חולי חשש אלא נפשות סכנת משום בו שאין פי על אף קצת חלש תינוקמ"מ,  -לכו"ע  «

שפירש.  לאחר בחול אפילו המילה את שאינן מעכבין על ציצין לחזור שלא ז"ע לסמוך ראוי
 )פת"ש(

 מחלוקת ראשונים – ברכות המילה לחוזר על ציצין המעכבין ❏
 מהרי"ל: כשחוזרין על הציצין המעכבים צריך לברך כל הברכות, חוץ מברכת אשר קידש.

 )ד"מ(בנימין זאב בשם האגודה: אף מברך ברכת אשר קידש, אבל לא יאמר קיים את וכו'. 
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 סעיף ו'
  מהול אינו כאילו שנראה עד הרבה בשר בעל שהוא או ומדולדל רך שבשרו קטן

 היה ואם .בתרומה אוכל אינו העטרה רוב את החופה בשר :המעכבים הציצין הם אלו - .(קלז) מקור: שבת
  .העין מראית מפני מתקנו בשר בעל

 מהול ונראה שמתקשה זמן כל אותו רואין בבשר המסורבל קטן :שמואל אמרמחלוקת,  – (קלז:) ובגמרא
 זמן כל אותו רואין :אומר גמליאל בן שמעון רבן תניא במתניתא .למול צריך לאו ואם ,למול צריך אין

 ואינו נראה בינייהו איכא ?בינייהו מאי .למול צריך אינו לאו ואם ,למול צריך מהול נראה ואינו שמתקשה
 נראה אינו :ג"ולרשב .צריך נראה ואינו נראה הא ,לימול צריך דאין הוא מהול נראה :דלשמואל ,נראה

 . צריך לא נראה ואינו נראה הא ,דצריך הוא
 נחלקו בזה הראשונים

  .שמואלפסק כ :ם"רמבה
 )ב"י(. ג"כרשב פסק :ירוחם רבינוה

, שנית פעם למול ין צריךא – מהול נראה שמתקשה בעת אם רואיםכרמב"ם וכשמואל, ד –פסק השו"ע 
 . ומכאן שמכאן הבשר ריבוי לתקן צריך העין מראית משום מ"ומ

 בשעת כנימול נראה שיהיה עד המדולדל הבשר כל לחתוך צריך – הקישוי בעת נימול נראה אינו ואם
 )שו"ע(. קישויו

 
  :אם נראה רק מיעוט העטרה ולא כולה ❏
  אם נימול כראוי 

 לוקת ראשוניםחמ –לט"ז ב"ח ות"ה  
 אם אבל המכסה העור לחתוך צריך אז לגמרי כערל עכשיו נראה באם דוקאת"ה: רמב"ם ו

 אפילו שליש כמו בראשה אלא העטרה מן נראה שלא פ"ע אף קצת מהול עכשיו נראה
  .לאחוריה העור דחיקת י"ע מתקנו אלא כלום כך אחר לחתוך צריך אין כשמתקשה

 אם אפילו שנית למולו צריך אין שוב כהוגן אחת פעם שנימול כיון התורה הטעם: דמן
 למול דהצריכו הוא מדרבנן אלא קישויו, בשעת אפילו כולו אפילו ונתכסה חזרה כ"אח

 )ד"מ וט"ז(שנית. 
 )ד"מ( .העור חיתוך ידי על לתקן צריך בזה שגם :י"רש

אלא רק בפירוש המשנה, דהרמב"ם מפרש , להלכה רש"י לא נחלקים ביניהםה: הרמב"ם ובנקוה"כ לש"ך
המשנה דמיירי דומיא דשמואל. ואילו הרש"י מפרש המשנה דמיירי בשעת מילה אם היה בעל בשר. 

 )נקוה"כ(
 להלכה

, כהוגן אחת פעם ונימול הואיל, העטרה רוב קישויו בעת נראה שיהא כת"ה, דאין צריך – הכריעהרמ"א 
 . שנית למולו ין צריךוא ,סגי שנמול העטרה מיעוט רק נראה אינו אפילו

 תחזור ולא שתעמוד עד שם ויקשרנה ,לאחוריו וידחקנה העור שימשוך י"ע יתקנם אפשר אם מ"ומ
 (רמ"א) למטה.
 מחלוקת – ם"מהרמב ראיית הת"ה «

  מהול. אינו מיקרי כדינו נימול שלא דכל ,הוכחה מזה איןחלק על הת"ה, דלט"ז: 
)ט"ז מסברא. יא משם ראייה אלא רק נראה לו כך לא הבהת"ה, דיישב דברי  נקוה"כ:ש"ך בל

 ונקוה"כ(
 מחלוקת מהי דעתו –השו"ע 

  שלפניה[. השו"ע לדברי פירוש בשם הת"ה היא ה"הג ]ואותה העור. שימשוך י"ע ט"ז: פירוש
 ]וחולק על הת"ה ועל הרמ"א[. הבשר. רבוי משום וחותך דמתקנו דהיינו לכאורה משמע ש"ך:

 בשעת טעה שהמוהל פעמים הרבה לחוש כ"ג שאפשר חשש יש ה"ת דעת לפי דגם –דד הט"ז צי
 לפעמים לטעות מקום יש כי כראוי, פרע לא ובאמת כראוי ופרע כראוי מל שכבר וסובר המילה

  קיימת. הפריעה ועיקר אותו, ופורע בעלמא, ליחה כמו החיתוך אחר מאד דק עור בנמצא שיש
 כהוגן. היא אם הפריעה היטב שיראו אחרים מוהלים עוד שם יהיו מילה שבכל צריך כ"וע

 )ט"ז( התורה. מן כראוי מילה ידי יצא שכבר נימא אם ונתכסה, חזר כך אחר אם לענין מ"ונפק
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 ולא למעלה העור ונמשך נתרבה שמנו מכח כ"ואח ברית דם ממנו והטיפו – לגמרי מהול נולד אם 
 מחלוקת – הקישוי אחר' אפי העטרה כל נראה

  בזה.ט"ז: מסתפק 
 נימול היה שכבר לומר שייך אין דכאן .כראוי ולתקנו באיזמל העור לחתוך שצריך נימא האם

 .התורה מן אפילו כך אחר עליו בא החיובו ,כלל ערלה לו היה לא שעה דבאותה התורה מן כראוי
 )ט"ז( .כ"אח שנמשך מה ולא בתולדה הערלה רק חיוב אין התורה דמן הכא שאני ו שמאא

 פ"אעמספיק בזה. ו העטרה מיעוט בנראה אפילו ,קצת מהול בנולד בין גמור מהול בנולד בין: אריה שאגת
 פת"ש() העטרה. רוב נראה שיהא ין צריךוא ,כבר כנימול דינו - כ"אח העור שנמשך

 שלא כיון ,אותו לחתוך צריך – העור נמשך כך אחראם  ,לגמרי לא אבל קצת מהול נולד היה אם אבל 
 )ט"ז וש"ך( .עדיין כראוי פעם שום נימול
 מחלוקת –כהלכתה  תחלה נימול למי שלא – בדיקת הקישויהיתר  «

 שנימולו והמדולדל המסורבל לבני אלא נאמר לא הקישוי בדיקת :וחת"ס ספרדי חכם בשם י"ב
 עד הבשר לחתוך צריך – כהלכתה תחלה נימול שלא מיוכגון  השאר לכל אבל .כהלכתן תחלה
 .הקשוי בשעת שלא אפילו מגולה העטרה שתהא
 ש"ךב"י )ע. "וצ ,שמתקשה בשעה אותו בודקים שמואל אמר ג"כ כהלכתו נימול בלאאף ש"ך: 

 (ופת"ש
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  רסה סימן
 

 סעיף א'
 ת המילהוברכנוסח 

 

 ברכת על המילה
 )קלז:(מקור: שבת 

 )שו"ע( .המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר: מברך, המל
 )פת"ש(בברכתו.  לצאת לכוין צריך והפורע הפורע, את להוציא לכוין צריך כשמברך המל «

 מחלוקת – חצריך ישכון ותקרב תבחר אשרי פסוק הבן אמירת אבי ❏
 הפסוק: סוף יאמרו שם והעומדים חצריך", ישכון ותקרב תבחר "אשרי פסוק יאמר הבן אבי בזוהר:
 היכלך". קדוש ביתך בטוב "נשבעה דהיינו,

 לעולם לצדיקים לעשות הקב"ה שעתיד חופות עשרה מכלל עצמו מוציא כן עושה שאינו מי דכל «
 . במקרא תיבות עשרה כן ועל הבא,

 )ד"מ(כן.  נוהגין ראיתי ד"מ: לא

 
 ברכת להכניסו בבריתו

 )קלז:(מקור: שבת 

 )שו"ע(. אבינו אברהם של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר נוסח הברכה: ❏

 מחלוקת ראשונים – מתי מברכים? ❏
 המל[. והדר ברישא הבן בגמ' אבי ]דגריס המילה. קודם האב שיברך הנהיג ם:"רשב

  לעשייתן. קודם לברך צריך וגם ב.להבא.  משמע הטעם: א. דלהכניס
  אחר. י"ע שנעשית כיון המילה לאחר עד לברך לו אין רב שר שלום:

  לעשייתן? עובר עליהם מברך המצות כל דאמרינן והא «
  המצוה. עושה עצמו כשהמברך מילי הניי"ל, ד .א
 שבח אלא דאינה ,לעשייתן עובר עליהם מברך שאמרו מה בכלל זו ברכה דאין כתב: ן"הר .ב

 )ב"י(אבינו.  אברהם של בבריתו להכניסו שזכהו על בעלמא והודאה
 הבן[. אבי והדר ברישא בגמ' המל ]דגריס ר"ת: כתב שאין צריך לשנות המנהג.

 ונחלקו מהי דעתו: «
הג, ואילו לרב שר שלום לטור וט"ז: הוא דעה שלישית, דלר"ת אין בזה איסור כי כך המנ

 ברך קודם.יש איסור ל
 )טור וט"ז(א דעת רב שר שלום, ויש בזה איסור. לב"י: היא הי

 ולא דמל ,ולהבא לעשייתן עובר ונחשב פריעה, שיעשה קודם המילה ברכת אחר מיד לברך טוב ש:"רא
 )טור וב"י ט"ז וש"ך( מל. לא כאילו פרע

 לפריעה. רלהוהע חתיכת בין מברכה הבן כרא"ש, דאבי –פסק השו"ע 
  )ש"ך(מל.  דכבר כיון –חיישינן  לא ימלך ולשמא «
ולברך.  לחזור ין צריךוא ,בדיעבד יצא – הפריעה אחר או הערלה חתיכת קודם בירך מ"מ, אם «

 )ש"ך(
 המילה על דהיינו הברכות שתי תחילה שיברך ,ם"רשב כדעת יעשה – בנו את מל כשאב -לכו"ע  ❏

 ודאי המצוה עושה עצמו שהוא כיון בזה איסור יש שלום שר ולרב ת"לר ]דאף יחתוך. כך ואחר ולהכניסו
 )ט"ז(לעשייתו[.  עובר להיות צריך

 היאך המצוה עשיית באמצע טרוד שהוא כיון לו י אפשרא לפריעה החיתוך בין הטעם: דאילו
 החיתוך ויתמלא ופריעה חיתוך בין שיפסיקו לתינוק צער דיש ועוד להכניסו. בברכת אז יפסיק

 )ט"ז( כ."אח הפריעה ימצא ובדוחק דם
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 מברכה?מי  ❏
 )שו"ע(אבי הבן מברכה. 

 מחלוקת ראשונים –לברך  יודע ואינו בכאן האב או אם ,המילה אצל הבן אבי אין אם אך ❏
 )ב"י( .מלבד האב ברכה אותה מברכין אחרים רמב"ם ורא"ש: אין

הטעם: דברכת להכניסו לא נתקנה אלא לאב, לפי שמצות המילה מוטלת עליו יותר מעל כל 
  )ב"י( אדם.

  )רמ"א וב"י( מהעם. אחד או ד"בי אותה י: הכל מברכין אותה, ויברכוהארב 
  )רמ"א וב"י( הנער. שתופס מי אותה ד: יברך"ראב

 )ב"י( הטעם: משום שהוא כמו שליח בי"ד.
 .זו ברכה מברך הנער שתופס שמי נוהגיןד –הכריע הרמ"א 

 להכניסו, הוא יברך – המוהל יהיה אביו ואבי א,"א של בברית להכניסו שרוצים יתוםאולם,  «
 )פת"ש(הסנדק.  מן ראוי יותר שהוא

  להכניסו טעם ברכת ❏
  לאב. אחרת ברכה רבנן ליה תקינו הילכך המילה, במצות שייך האב בלא שהמוהל ר' שמחה: כיון

 ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו בנו על מצווה שהאב מפני נתקנה זו אבודרהם: ברכה דוד ר"ה
 אלו. מצות עליו מוטלות ואילך שמהיום לרמוז אשה,

 זה מקום לה ותקנו לידו. עוד כשתבוא זו מצוה לעשות שצוה להקב"ה ומשבח מודה רא"ש: בברכה זו
 )ב"י(גריזים.  הר לשם ולא הקב"ה לשם נעשית המצוה דזאת ולהודיע לגלות

 מחלוקת –האם מברך ברכת להכניסו  - את עצמו מל אם ❏
  להכנס. כ"ג מברך כשיגדיל עצמו את למול מחויב שהוא אביו מלו לא אם ש:"רשב

 )פת"ש(יקר: חולק עליו בזה.  בר י"ר
  צורת הברכה ❏

  (רמ"א) .לעמוד צריכים, כשמברכים והמוהל האב•  
  )טור וב"י( .מעומר לכם לכם הטעם: דילפינן

 . ומברך שיושב נוהגים, כשמברך, הנער התופס אבל•  
  .יעמדו – המילה אצל שהם העם כל•  

 (וב"י רמ"א). בברית העםכל  ויעמוד שנאמרהטעם: 
 

 ולמעשים ולחופה לתורה תכניסהו כן לברית שהכנסתו כשם: אומרים, שם עומדים אחרים ואם
 )שו"ע(. טובים

 שנכנס כשם אומרים שם העומדים אבינו אברהם של בבריתו להכניסו אומר הבן אבי - (קלז:) מקור: שבת
 .'וכו לברית

 מחלוקת – נוסח הכשם שהכנסתו ❏
  שהכנסתו. כשם טור ורמב"ם:

  שנכנס. כשם י ובאבודרהם:"ואשר ס"בש
 מחלוקת –להלכה 

 כן שהכנסתו לשון יאמרו האב שרואין דאותן בדבר, חילוק יש מ"ומ עיקר, כשם שהכנסתו ט"ז: נוסחת
 .'כו שנכנס כשם יאמרו נ"בבהכ האב שאין או מרחוק שעומדין ואותן .'כו תכניסהו

 אלא נוכח בלשון לומר א"א כ"א אב לו שאין או שם האב אין שלפעמים לפי יותר, ש"ך: כשם שנכנס עדיף
 )ט"ז וש"ך( פלוג. לא ולכך ,'כו שנכנס כשם נסתר בלשון

 שבן קודמת החופה כ"וא עשרים בן עד מעלה של ד"בב נענש שאין לפי :חופה תחילה הטעם שאומר ❏
 )ט"ז(לחופה.  ח"י
 

 ברכת הגפן
 )שו"ע(. הגפן פרי בורא: הכוס על מברך מהעם אחד או המוהל או הבן ואבי

 )ט"ז(. היין על אלא שירה א"הטעם: שא
 )ב"י( .לוגמיו מלא בעינן לא –? הטעימה שיעור הוא כמה ❏
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 ברכת הריח
  )שו"ע(. ולהריח, עליו ומברך, בידו הדס ליטול נוהגים ויש

 
 ידידברכת אשר קידש 

 '. וכו מבטן ידיד קדש אשר העולם מלך אלהינו י"בא: ואומר
 מחלוקת ראשונים – ברכת אשר קידש ידיד פירוש ❏

 . יעקב הוא - קודש ברית באות חתם וצאצאיו יצחק, זה -שם  בשארו אברהם, וחק זה - ידיד תוס':
 )ב"יהשבטים.  אלו - קדש ברית באות חתם וצאצאיו יעקב, זה - שם בשארו וחק יצחק, זה - רש"י: ידיד

 (וט"ז
 מחלוקת ראשונים – זו ברכה סחתונ ❏

 בשכר זאת חלקנו צורנו צוה להציל ידידות זרע קודש שארנו משחת וכו'. ש:"ורא ף"טור רי
 משחת. שארנו ידידות להציל קדושים" "כצואת צוה צורנו חלקנו חי אל זאת בשכר כן על גורס ם:"רמב

 "כצוית צוה צורנו לעד חלקנו חי אל זאת בשכר כן על הרמב"ם: גורס בשם אבודרהם דוד ר"וה
 )ב"י( לקדושים".

 מחלוקת – נוסח צוה להציל ❏
  העתיד. על ובקשה תפלה שהוא ו."הוי י"ובציר י,"הצד ח"בפת נקוד ל"צ ש"ך: צוה

 ופת"ש()ש"ך ומי שאמר כך או כך לא משתבש.  ו."הוי וקמץ י"הצד ק"בחיר שאילת יעב"ץ: צוה

 מחלוקת – גירסת חתימת הברכה ❏
 טור: כורת הברית.

  )טור(ושותהו.  הברית כורת י"בא בהם שכתוב סדורים: יש

 )שו"ע( .התינוק בפי באצבעו מהיין נותן – חיי לבדמיך כשכשמגיע ❏
  התינוק בפי יין שנותן בעת באצבעותיו שדי צורת עושהו «
 )ב"י וט"ז( .ב"ולעוה ז"לעוה זוכה המילה ידי על לרמז שהוא' וכו לך ואומר לכפול ונוהגין «

 
 ידיד  קדש אשרהגפן ההדס ו ברכות האומר מי ❏

 .מבטן ידיד קדש אשר אומר המברך - (קלז:) מקור: שבת
 מחלוקת ראשונים

 -אומר" "המברך המוהל, כדמשמע מהגמ' על מוטלת מצוה ואינה לברך יכול דהוא טור ורמב"ם: מאן
 משמע כל אחד.

 הילד את קיים ואומר' כו מ"ואקי ה"בפ מברך המוהל להיות נהגו עכשיו אבודרהם ט"ז וש"ך: דוד ר"ה
 .'כו

 שיברך כדי פיו ורוחץ ידיו נוטל כ"ואח' וכו הערלה ומחתך המילה על שימול קודם מברך המל «
 )ב"י(מבטן.  ידיד קידש אשר בנקיות

  )ט"ז( .הפורע אותה אומר – פורע ואחד מוהל אחד שנים וכשיש «
 שבעם. המיוחד העם משאר אחד אלא זו ברכה לברך יניח לא' ה דבר הירא ח:"ב

 אלא מבין שאינו די ולא ם הארץ,ע הוא ישר, דלפעמים אינו – לעולם מברך והמנהג שהמוהל «
 )ש"ך(תיבות.  ומסרס מדלג

 
 

 נוסח אלקנו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזה וכו'

 מחלוקת – מאמו בין מאביו בין יתום התינוק היה אם ❏
 אבותינו ואלהי אלהינו במקום אומרים מאמו בין מאביו בין יתום התינוק היה אם אבודרהם: ד"הר

 ויתקרי הדין רביא ית לאסאה שמיא מרי קדם מן ורחמי דחיי אסותא תשתלח –' וכו הזה הילד את קיים
 .וכו' ויתסי פלוני שמיה
 הדין לרביא ורחמי דחיי אסותא שלח דאבהתנא ואלהא אלהנא זה בנוסח התינוק לברך נוהגין כלבו:

 .'וכו
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 משפחתו ולכל ולקרוביו לאמו הזה הילד את קיים אבותינו ואלהי אלהינו :)והיא היפה יותר בעיני הב"י(א "ריטב
 ,לבן לך יהיה והוא לאב לו תהיה יתומים אבי בשר כל אלהי אלהינו אתה ,אביו כשם פלוני שמו ויקרא
 האב נפש תתענג קרוביו ולכל לאמו נפש ולמשיב ולנחמה אביו לנפש ולמנוחה לכפרה לברית כניסתו ותהא

 עליך ואעבור שכתוב מקרא בו ויתקיים ,בטנה בפרי הזה בעולם האשה ותגל מחלציו ביוצא עדן בגן
 )ב"י(. 'וגו ואראך

 אם כ"ג לו וכשאין ,'כו לאמו הזה הילד את קיים ואומר לאביו מדלגין אב לו כשאין נוהגין אנו ש"ך:
 )ש"ך( אמו. גם מדלגין

 
 

 מחלוקת – מתי נותן היין לתינוק ❏
 הילד את קיים ולומר הברית, כורת ואחר היין, ברכת אחר התינוק בפי יין ליתן טור ובעל העיטור: מנהג

 '. וכו הזה
 ברכות כל כדין לשתות לו היה' וכו קדש אשר וברכת היין ברכת שגמר תיכף הדין שמן פ"ואע «

  הכוס? על הסדורות
 הפסק. הוי לא' וכו הזה הילד את קיים הילד על מבקש שהוא רחמים י"ל, דבקשת

  חיי". בדמיך לך "ואומר לפסוק שמגיע עד התינוק בפי היין מן ליתן שלא נוהגים ב"י: אנו
 )ב"י וט"ז( התינוק. בפי היין מן שנותן בעת באצבעותיו שדי צורת עושהו «
 ולעולם הזה לעולם יזכה המילה ידי שעל לרמוז שהוא חיי, בדמיך לך ואומר לכפול ונוהגים «

 )ב"י וט"ז( הבא.
 מחלוקת – הכוס טעימת המברך מן ❏

 לאם משגרין אבל המוהל, לטעום שלא סומכין לתינוק שמטעימין טעימה כלבו ובעל העיטור: אותו
 . התינוק

  ונפיק. דלטעמיה לינוקא יהבינן – אפשר דלא היכא אבל שיטעום. צריך המברך –דהיכן שאפשר 
  מדרבנן. ואפילו כלל הוא חיובא בר דלאו כיון לבטלה, ברכה מידי מוציאתו אינו הנימול ב"י: טעימת

 גב על אף המברך בברכת דנפקא אפשר לטעימה ברכה בין הפסיקה ולא הברכה שמעה אם האם וטעימת
 דמוציא ואבדלתא דקידושא ככסא ליה הוה הכוס על קדש אשר ברכת דנתקנה כיון היא, הנהנין דברכת
  כן. גם היין מברכת אחרים

 מידי מוציאתו טעימתה דאין ודאי לטעימה ברכה בין הפסיקה או הברכה שמעה לא אם אבל «
 לבטלה. ברכה

  מדוע לא נחשב הפסקה בין הברכה לשתייה?קשה,  ❏
 .לשתייה ברכה בין הפסקה הוי לא רחמים כיון בקשת .א
 )טור(היא.  הפסקה לאו התינוק בפי יין שנתן כיון ,א"וי .ב

 

 מבית ליוצא הנימול תינוק דמדמין מילה לברית עשרה להיות צריך – בכמה אנשים נעשית הברית ❏
 ולפי מילה, בברכת הודו אומרים ולכן מצוה. לפרסומי עשרה עשרה ובעינן באפי להודות שצריך אסורין,

  ברכה של כוס לו מטעימין התינוק בשביל שהברכה
 (ד"מ) המצוה. מעכבין ולא מיד מלין – עשרה אם אין אבל

 
  עצמן מוהלין כשהאנוסים ❏

 )ב"י וש"ך( אבינו. אברהם של בבריתו להכנס ו"אקב מברך
 )ש"ך(המילה.  על כ"ג וכן מברכים «

 
  לשמונה וכאב לשבעה כאח יהא אומרים ישראל ארץ בני ❏

  .תלים מקור: מדרש
 מחלוקת –פירושו 

  ודוד ישי זה אמר שמואל ויצחק אברהם זה אומר: יהושע רבי
 )בדה"ב(שמיני.  ומנשה לדגלים שביעי שהוא לאפרים אח לשבעה אח אומרים: ויש
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 סעיף ב'
 בעצמו מוהל הוא הבן אבי אם

 נוסח ברכת המילה ❏
לבער  :משמיה דרבא רב פפי אמר ?מאי מברך ,הבודק צריך שיברך :אמר רב יהודה - (:.ז) מקור: פסחים

 ?ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה ,מיתיבי ...על ביעור חמץ :רב פפא אמר משמיה דרבא .חמץ
... אין הכי נמי ?אבי הבן מאי איכא למימר .נימא למול לא סגיא דלאו איהו מהיל ,התם היכי נימא

 והלכתא על ביעור חמץ.
 ראשוניםה נחלקו בזה

 . הבן את למול מברך רמב"ם:
 בעל העיטור ור' שמחה: אין מחלקין בזה.

 להלכה 
 השו"ע הביא דעת הרמב"ם.

 והרמ"א הביא דנוהגין כבעל העיטור.
 (רמ"א) .יצא – לחוד להכניסו ברכת שבירך או, למול בירך אם מ"מ, –לכו"ע  ❏

 

 מחלוקת ראשונים –בנו  את מל עצמו כשהאב - ברכת להכניסו ❏
 מצוה על ברכות שתי מצינו שלא להכניסו, מברך אינו בנו את מל עצמו בשם י"א: כשהאבמנוח  ר"ה

  אחת.
  מלו. עצמו כשהאב אפילו להכניסו לברך ד: מנהג"הראב בשם אבודרהם הר"ד

 למוהל נותיק דכבר כיון מספיק בכך, מ"מ – להכניסו ובירך האב מלו הגהת מימון בשם ר' שמחה: אם
 )ב"י סעי' א'(שתים.  ומברך המטבע ישנה לא - המילה על לברך

 
 
 
 

 סעיף ג'
 על הטפת דם לברך

 מחלוקת ראשונים – ברכת על המילה ❏
 טור: אין מברכין עליו.רמב"ם ו

 (וב"י )טורבעל העיטור: מברכין עליו. 
 ראשונים מחלוקת – מ"ברכת להכניסו ואקי ❏

 )טור(: מברכין. בדעת בעל העיטור טור
 (וש"ך )ד"מ: אין מברכין ורמב"ם רשב"א

 ברית דם ממנו כשמטיפין, מהול כשהוא שנולד וקטן, שנתגייר קודם שמל גרכרמב"ם, ד –פסק השו"ע 
 )שו"ע וש"ך(קי"מ[. על המילה ובין ברכות להכניסו וא ]ומשמע בין ברכת. ברכה צריכים אינם

 
  אנדרוגינוס

 ישראל בת שנשא כהן אנדרוגינוס אומרים: שמעון ורבי יוסי רבי מחלוקת תנאים, – .()פא מקור: יבמות
 . כזכר סקילה עליו חייבין אומר: אליעזר רבי נישא. לא אבל נושא, אנדרוגינוס בתרומה. מאכילה

 אומר יוסי רבי דתניא ברייתא, מקמי למתניתין ליתא רב: אמר –נחלקו האמוראים להלכה  – .(פג) ובגמ'
  .מתניתין מקמי לברייתא ליתא אמר: ושמואל .'וכו הוא עצמו בפני בריה אנדרוגינוס

 מחלוקת ראשונים
 רמב"ם: אין מברכין, מפני שאינו זכר ודאי.

 )טור וב"י(ר"י: מברכין עליו כיון דהוא זכר גמור, וחייבין עליו סקילה. 
 ב"י()דאורייתא.  על הספק , דמברכיןראב"ד: מברכין

  .ודאי זכר שאינו מפני, מילתו על מברכין איןכרמב"ם, דאנדרוגינוס  –פסק השו"ע 
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  המילה המעכבים ציצין על כשחוזרין אבל ❏
 מחלוקת ראשונים

 מהרי"ל: כשחוזרין על הציצין המעכבים צריך לברך כל הברכות, חוץ מברכת אשר קידש.
 ה'()ד"מ בסי' רסד סעי' בנימין זאב בשם האגודה: אף מברך ברכת אשר קידש, אבל לא יאמר קיים את וכו'. 

 )רמ"א(. הברכות כל ולברך לחזור צריךכבנימין זאב בשם האגודה, ד –הכריע הרמ"א 
 (רמ"א)' וכו הזה הילד את קיים לומר אין אבל «
  כראוי. נימול ולא מתחלה כך נשאר הציץ שזה בודאי בידעינן ,ל זהכו «

 )פת"ש(לברך.  אין –ראית עין מ משום מדרבנן אלא תיקון ין צריךשא יכןה אבל
 )ט"ז(הילד.  את קיים שנית פעם לומר ין צריךשא – פרע כ"ואח פרע ולא ה"ה, כשמל ❏

 
 
 
 

 סעיף ד'
  ממזר
 )שו"ע( .הברית כורת עד מילה ברכת עליו ומברכים ,הוא כישראלממזר 

 )שו"ע(. רחמים עליו מבקשים אין אבל ❏
 ' כו הילד את קיים אומרים איןש «

 )ש"ך( שביניהם. הממזרים לקיים הקדושים לישראל להו ניחא דלא מטעם
 )ש"ך(. 'כו לברית שנכנס כשם שנימול אחר יאמרו אל שם העומדים זה ומטעם «

  (רמ"א). ממזר שהוא מילתו בשעת ומפרסמין ❏
הפתח.  אצל בפנים שמלין בכשרים כ"משא נ,"בהכ פתח אצל הכנסת בית בחצר אותו מלין שהיו
 )ש"ך(

 (ט"ז) .הכשרים שמלין במקום לא הכנסת בית בפתח כגון אחר במקום אותו ימולו «
 מחלוקת –האם יש לקרותו בשם מיוחד  «

 .המה תהפוכות דור כי הפסוק שם על כידור שמו לקרות ט"ז: יש
  ה."ע אבינו אברהם קודם שהיה כשמות שמות מלקרות להקפיד אין מאהבה: תשובה ת"שו

  ואילך. מאברהם אלא שם להעלות דאין ועבר שם או נח או אדם בשם לקרוא ראוי אין ט:"מבי
 וראובן ,מהללאל בן ועקיבא ,יפת בר בנימין רבי מצינו שהרי ,לזה לחוש דאין –הכריע הפת"ש ו

 )ט"ז ופת"ש( חנוך. בכורו לבנו קרא
 
 

 צומות' ובד הכיפורים ביוםברכת היין 
 מחלוקת ראשונים

 שאינו מפני הכוס על מברכין היין. שאין על מברכין אין הכפורים ויום באב : בתשעהובעל העיטור רמב"ם
 דילמא לשתותו יכולים אינם התינוקות וגם הברכה. ענין מבין שהוא ממי אחר ולא הוא לא לשתות יכול
 למסרך. אתי

  קמאי: רבוותא דברי ודחו «
  לבטלה. שבירך ונמצא ישפך שמא הלילה עד הכוס מניחין שאיןא. 

 ונמצא אחרת ברכה צריך וכשיטעום והטעימה, הברכה בין כך כל להפסיק שאין ,עודב. ו
  לבטלה. היתה הראשונה שהברכה

  )ב"י( .עליה ומברכין אסא מייתי אלא אכסא מברכינן וצידד בר"ן: דלא «
 מברך על הכוס ומנהג להניחו עד מוצאי יוה"כ ושותהו אמו של תינוק.המרדכי ורבוותא קמאי: 

 )ב"י(. קבוע דבר דאינו כיון למסרך אתי דילמא חיישינן ולא לשתות, לתינוק ויתן הכוס על יברך תוספות:
 מחלוקת –להלכה 

  הכוס. על יברך דלא כרמב"ם ובעל העיטור וגאונים, –שו"ע ובב"י 
 ,היולדת ממנו ותשתה הכוס על לברך יכול – מתענה אינה שהיולדת מהם צומות בשלשה מ"מ, «

  .הכוס לשתיית הברכה שמיעת בין בדברים להפסיק שלא ומתכוונת הברכה שומעת היולדת אם
 )שו"ע(. הכוס על מברכין אין – לשתות יכולה היולדת שאין באב ותשעה הכפורים ביום אבל
 )ט"ז(גדול.  צער להם שאין כל שהיולדת מתענה נהגו -ומ"מ, אף בג' צומות  ❏
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  קטנים. לתינוקות הברכה ונותנים תעניות בכל אכוס רמ"א: מברך
 )רמ"א(הנימול.  לתינוק ליתן נוהגין כפורים וביום «
 )ט"ז(לוגמיו.  מלא דהיינו ברכה של כוס שיעור כדי כאן צריך דאין מכאן משמע, «

  לוגמיו? מלא לשתות צריך כוס שצריך דבר דכל - ץ"ק' סי ח"בא איתא דהא ,וקשה ❏
 שירה אומרים שאין מצד אלא שאינו כאן כ"משא ,'הגמ מדברי כוס שצריך מה דהיינו ל,"וי

 )ט"ז(היין.  על אלא
 מחלוקת – באב הדס בתשעה ❏

 שו"ע: הדס ג"כ לא מביאים.
 )שו"ע( שבת. במוצאי להיות שחל באב' בט הבשמים על מברכין שאין הטעם:

 ש"ך()בבשמים.  להריח ' באבט בכל אסור ש"ך: לא מצינו שיהא
 

 מחלוקת – בשאר ימות השנה –לצאת בברכת היין כשהמברך אינו טועם מהיין  ❏
  בהטעמת התינוק הנימול. יוצאים תענית בלא אףכלבו: 

 )רמ"א(. תענית כשאינו שותה הסנדק אלא ,כן נוהגין איןרמ"א: 
 )ש"ך(קטנים.  לנערים לשתות נותניםש"ך: 

 שיטעום יותר ועדיף - הברכה שומעים אינם הנעריםלנערים קטנים, כיון ש לתת איןחמודי דניאל: 
 )פת"ש(המברך. 

 
  )ב"י( כלום. בכך ואין המברך יטעום – וחמישי דשני או דתשובה תעניות ❏

  שתייה. שיעור שהוא רביעית ישתה שלא ליזהר ומ"מ, צריך «
 מלטעום ליאסר עליו מקבל שאינו בפירוש יאמר יום מבעוד תענית עליו שכשיקבל הדבר וטוב «

 )ב"י(המילה.  כוס
 
 
 
 

 סעיף ה'
  למול תינוקות שני לו שיש מי

 מחלוקת ראשונים – ברכת על המילה ❏
הראשון יברך על המילה ועולה לשני. והשני  –יברך ברכה אחת לשניהם, ואפילו אם שנים מלין רא"ש: 

יו לפניו בעת הברכה, כיון שדעתו עלואפילו אין הנער השני  יברך אשר קידש ידיד מבטן ועולה לראשון.
 רק שלא יסיח דעתו בנתים. 

 )טור( צריכים ברכה על כל אחד ואחד. בעל העיטור:
 ברכת להכניסו ❏

  שימול. קודם להכניסם אחת ברכה מברך – המוהל הוא האב אם • 
  מחלוקת – האב אינו המוהל אם אבל•  

 . ימול ולא המוהל ימלך שמא ,שניהם מילת לאחר : ממתיןרשב"א
 אחר האב לברך אמרו שלא יצא, –באמצען  בין המילה קודם בין האב בירך אם בדיעבד ,ומ"מ «

 לבטלה. האב ברכת ונמצאת המוהל ימלך דשמא חשש משום אלא המילה
 מברכים אנו שהרי ,ימלך לשמא לחוש שלא נהגנו ישראל בארץ אנומברך מתחילה להכניסם, דב"י: 
 )ב"י(קידושין.  קודם אירוסין ברכת

 מחלוקת –להלכה 
 המילה על יברך הראשון, מלים שנים אם ואפילו, לשניהם אחת ברכה יברך –שו"ע: כרא"ש וכשיטתו 

  .לראשון גם ועולה, ידיד קדש אשר: יברך והשני, לשני גם ועולה
 )שו"ע( .מועילה אף לו ברכת הראשון – עליו שדעתו כיון, הברכה בשעת לפניו הנער אין ואפילו «
 )שו"ע(. בינתיים דעתו יסיח שלא ובלבד «
 ושיחה בדבר גדול הפסק ויהיה ,מהר כ"כ יבא לא השני שהתינוק ידוע אם מ"דמ –וצידד בט"ז  «

 עצמו. בפני ברכה אחד לכל יעשו –
 )ט"ז(למולו.  הראשון ברכת אחר מוכן יהיה השני שגם לנהוג ראוי כ,"ע
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 לא דברכה, המילה על ולברך לחזור אין צריך –הראשון  לאחר, ידיד קדש אשר ובירך שכח אם «
 רמ"א() הפסק. הוי

: אומר וכן, אבינו אברהם של בבריתו "להכניסם": אומר האב, אחד אדם של הילדים שני ואם «
  .'וכו "הילדים" את קיים

עצמו.  בפני נר אחד לכל יעשה, שמדליקין הנר כגון, עצמו בפני אחד לכל המילה צרכי כל ויתקן
 (רמ"א)

 ש"ך: צריך לחזור ולברך על כל אחד, כדמצינו בשחיטה.
הש"ך דכתב הב"ח, דשכשאין מנהג יברך על כל אחד ואחד, ויהיו נזהרים שלא יביאו  וצידד «

 התינוקות ביחד לבית הכנסת, אלא בזה אחר זה.
מפסיקין בינתיים בשיחה בטילה שאינה מצורכי המילה והוי  וכן נכון לעשות, משום שעל פי רוב «

 )ש"ך(הפסק. 
 הגואל המלאך פסוקים אומרים האחד מילת ואחר ,צמוע בפני אחד כל על לברך נהגו במצריםדרכי נועם: 

 כל אחד על כ"ג להכניסו האב מברך אחד אדם של הם ואם .ותיקין מנהג והוא דעת להסיח כדי וכיוצא
 )פת"ש( .ני עצמובפ
 קדש אשר לברך צריך – מתחילה הברכה על דעתו היה שלא או בינתיים, שח אםאף לשו"ע  – לכו"ע ❏

 )רמ"א(. המילה ושאר הברכות על השני שוב על ולברך ולחזור, הראשון רק על, ידיד
 על ולברך לחזור אין צריך, הראשון לאחר אבל, המילה צרכי שאינן בדברים שח אם קאוודו «

 (רמ"א) הפסק. הוי לא דברכה, המילה
 לברך נוהגין הרע עין גבי ב' חתנים שמשום -]באה"ע ס"ב[  א"ב' חתנים, שכתב הרמדין , מקשה לט"ז ❏

  כך? להנהיג הצריך שלא תינוקות וקשה מדוע שונה הדין לגבי שני עצמו, בפני אחד לכל
 חשש שייך ואז הוא, חיובא שבר כיון הברכה אצל כן גם להיות השני החתן צריך לכתחילה דודאי ותירץ:

 הוא. חיובא בר דלאו הברכה, אצל להיות צריך אין שנימול בתינוק כ"משא ביחד. ששניהם כיון הרע עין
 )ט"ז(
אין  השני על דעתו היה לא דאפילו - ט["י , מדין שחיטת ב' בהמות, שכתב הרמ"א ]יו"דקשה לש"ך ❏

 הן? אחד מין תינוקות והרי כאן אחד, ממין כשהן ולברך לחזור צריך
 במילה. כ"משא זה אחר זה בהמות כמה לשחוט דדרך שחיטה הפרישה תירץ: דשאני

על  ברכה וצריכה הם מחולקים גופים למול אותם בפעולה אחת, שאי אפשר תינוקותב'  ש תירץ:"הריב
לשחוט שניהם כאחד, שהרי  שמועילה ברכה אחת לשניהם כיון שאפשר בשונה משחיטה אחד ואחד. כל

 )ש"ך(כשירה.  שחיטתו כאחד ראשים' ב והתיז השוחט
 

 מחלוקת – ברכת אשר קדש ❏
  הפסק. הוי לא הכי ואפילו מילה, כל אחר קדש אשר : מברך)ע"פ הב"י(ירוחם  רבינו

 )ש"ך(דס"ל דאף הר' ירוחם ס"ל דמברך רק לאחר ב' המילות.  ,אך הש"ך חלק עליו «
 )ב"י(. לשתיהן ועולה קדש אשר מברך מילות השתי ב"י: אחר

 מחלוקת –להלכה 
 השני.  אלא כלל קדש אשר יברך לא הראשון שו"ע וש"ך:

 )ש"ך( הוא. לאנצויי ליתי שלא כדי קדש, אשר לברך יכול הראשון אף ל:"מהרש
 

 את מי מלים קודם –שתי מילות החלות באותו זמן ומקום  ❏
, מקודם שנולד זה תחלה להביא מצד הדין אין האחד קודם לשני, אך מ"מ נהגו – בזמנם מילות בשתי • 

  ומחלוקת. קנאה יתעורר שלא מטעם
 .מיד למולו רק כלום להמתין אין – אחרון שנולד זה נ"לבהכ הובא אם פ"ועכ «

 שבזמנה. המילה למול מקודם צריכים בודאי – בזמנה שלא היא אך כשאחת•  
 שזמנו מי על להמתין ולא מיד למולו יש – שנדחה התינוק את נ"לבהכ שהביאו אירע אם אך «

 )פת"ש(קבוע. 
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 סעיף ו'
 מילה בעשרה

 )שו"ע(. בעשרה למילה עושים –בעשרה  אפשרהיכן ש
 עשרה עשרה ובעינן באפי להודות שצריך אסורין, מבית ליוצא הנימול תינוק דמדמיןהטעם: 
  מצוה. לפרסומי

ד"מ ) ברכה. של כוס לו מטעימין התינוק בשביל שהברכה ולפי מילה, בברכת הודו אומרים ולכן
 (בסעי' א'

 )שו"ע(. מעשרה בפחות עושים – אפשר לאש והיכן
 
 
 
 
 
 

 סעיף ז'
 שהחיינו ברכת
 מחלוקת ראשונים – בנו את מוהל עצמו כשהאב 

 רמב"ם וראבי"ה: המל בנו בעצמו מברך שהחיינו. 
 הטעם: «

 .לזמן מזמן שהיא למצוה דומה לרמב"ם: מברך תמיד, כיון שהיא
 )ב"י( משום שעושה המצוה המוטלת עליו העיקר.לראבי"ה: 

  .: אין מברכין שהחיינוור' ירוחם רוקח
 הטעם: «

 משום שעדיין לא יצא התינוק מתורת נפל עד ל' יום.לרוקח: 
 )ב"י(דמילה שכיחא, בשונה מפדיון דלא שכיח ולכן מברכים רק בפדיון.  םמשולר' ירוחם: 

 מחלוקת –להלכה 
 . שהחיינו מברך הוא שו"ע:

  .בנו מל עצמו כשהאב אפילו, שהחיינו לברך שלא נוהגין רמ"א:
 כשפטור אבל, פדיון בשעת מברך ואינו מילה בשעת שהחיינו מברך – לפדותו שחייב הבכור בנו מל אא"כ

  שהחיינו. מברך אינו מהפדיון
בכל ענין יש לברך בשעת פדיון. ואין מברך שהחיינו בשעת המילה אפילו ישראל שמל בנו הבכור. ש"ך: 

 )ש"ך(
 ראשונים מחלוקת – אחר הוא המוהל ואם 

 .שהחיינו ברכתלו לברך  שאין :הגהות מיימוןבעל העיטור ר"י ו
  )ב"י(הטעם: משום צערא דינוקא. 

 מחלוקת מהי דעתו :ם"הרמב
 לרמ"ה: בזמן שמל ע"י אחר אין אבי הבן מברך שהחיינו, ורק כשאבי הבן מל מברך שהחיינו.

 )בדק הבית(לבדק הבית: אפילו כשמל אותו אחר מברך אבי הבן שהחיינו. 
 )ב"י(היא דומה למצוה שהיא מזמן לזמן.  הטעם: שהרי                  

 מברך האב לעולםהשו"ע הביא את המחלוקת, דעת הראשונים כי"א, ואת דעת הרמב"ם כשיטתו ד
 .ומילה מילה כל על שהחיינו
 ומלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות בכל ,כרמב"ם לברך על כל מילה ומילה נהגוד –והכריע 
 .מצרים
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 סעיף ח'
 לכסות ערוות הקטן בשעת הברכה

 ראשונים מחלוקת
 י"א בטור: צריך לכסות ערוות הקטן בשעת הברכה.

 )טור וב"י( בעל העיטור, ר' יונה ורא"ש: אין צריך לכסות.
 הטעם:  «

 )טור( בעל העיטור: כיון דלא הוי ערוה כל זמן שאינה ראויה לביאה. .א
מחניך קדוש, ואין בו משום ולא  והיהקרינן ביה שפיר רא"ש: כיון דלתקוני המילה בא,  .ב

 )ב"י( יראה בך ערות דבר.
 . הברכה בשעת הקטן ערות לכסות צריך איןכבעל העיטור וראשונים, ד –פסק השו"ע 

 י ורמ"א("ב) .שיברך קודם מצואתו הקטן לנקות יש – כשהוא מטונף בצואה אבל ❏
 
 
 

 

 סעיף ט'
 )שו"ע(. שלוחו שהוא להודיעו המוהל על עומד הבן אבי

אפשר שיהא קרבנו של אדם קרב ונוא אינו עומד על  –לגבי קרבן  )כז.(הטעם: כדאמרינן בתענית 
 )טור(גביו. 

 
 
 

 

 סעיף י'
 היכן נותנים את העורלה

 מחלוקת ראשונים
  פניהם. על ונותנים המים על מוהלים מזרח: טור בשם בני
  בו". מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את "גם כדכתיב: העפר, על מוהלים מערב: טור בשם בני

 המילה דם ונופל בשמים, ומיני הדס ובהם שלוקין במים למול מנהג מחסיא: במתא צדק כהן רב בישיבת
  )טור(הנועדים.  כל בהם ורוחצין המים על

  המילה. חתיכת את שם וטומנין ועפר, חול מלא ספל להביא הירחי בשם מנהג צרפת: אבן
 משום פורעין היו לא במדבר ישראל שהיו שנה' מ דכל - (ט"פכ) אליעזר רבי בפרקי לדבר סמך ויש «

 ואילך שעה ומאותה בעפר, אותה וטומנין ערלה אותה נוטלים היו מוהלין וכשהיו הדרך, עינוי
  בעפר. הערלה את נותנים היו
  ."הארץ כעפר זרעך את ושמתי" - ולעפר ",הים כחול זרעך את ושמתי" - לחול סמך ויש

 היטב. כתוש בסיד הערלה חתיכת לשים נהגו בשם מנהג ארצו:הירחי אבן 
 )ב"י(ומים.  עפר נקרא שהחול ארץ ישראל ובבל דברי לקיים בחול. הערלה לשים מימון: נוהגים הגהות

 .ועפר בחול הערלה את נותניןד –פסק השו"ע 
 מחלוקת – רקיקת דם המציצה ❏

 המציצה לעפר. יש מקומות: שנהגו שרוקקין דם
  )ד"מ(מקומות: שרוקקים לכוס של יין ששותים ממנו כשמוצץ. יש ו

  .העפר אל המציצה דם רוקקיםד –הכריע הרמ"א 
 מחלוקת – דין העפר בשבת ❏

 . יום מבעוד מוכנים שיהיו צריך, שבת הוא אםרמ"א וב"י: 
בשבת לא יביא העפר כלל, שמא יביא עפר מבחוץ. ]אך גם הב"ח מודה שהעולם נהגו היתר  ב"ח וש"ך:

 )ש"ך(בעפר מוכן[. 
 

 מנהג יפה הוא שיהא לכל מוהל שני איזמלין.  – שיהא למוהל ב' איזמלין ❏
לפעמים משליך האיזמל עם העורלה תוך החול, ולאחר כך יצטרך לאיזמל, ואם ימתין משום ש «

 )ד"מ(עד שיקנח הראשון מן החול פן יבא התינוק לידי סכנה. 
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 סעיף י"א
 כסא של אליהו

 בית בריתך עברו כי' לה קנאתי "קנא שאמר: לאליהו על כסא לעשות יש - )פכ"ט(פרקי דר' אליעזר  מקור:
 בעיניך. שתראה עד מילה ברית עושין שאין חייך הקב"ה: ל"א -ישראל" 

  .הברית מלאך שנקרא, לאליהו כסא לעשות נוהגין –פסק השו"ע 
 )שו"ע( .אליהו כסא שהוא :בפיו יאמר וכשמניחו ❏

 
 מצוות הסנדקאות

אמר דוד אני משבח בכל  -בפסוק "כל עצמותי תאמרנה" – )ילקוט תהלים סי' תשכג(מקור: מדרש שוחר טוב 
 עצמותי ברכי אני עושה בהן סנדקים לילדים בשעת המילה.

  (רמ"א) .למוהלו התינוק לתפוס סנדק להיות, זו מצוה אחר להדר נוהגין•  
  (רמ"א) .קטורת כמקטיר הוי סנדק דכל, התורה לקריאת להקדימו המוהל מכח הסנדק כח יפה•  
 חדשים: קטורת גבי כדאמרינן, אחד ברית לבעל ילדים שני ליתן שלא נוהגין –פעמיים  להיות סנדק•  

  (רמ"א) .לקטורת
 )פת"ש(יכול לעשות אותו הסנדק סנדק לבנו אחר.  –אך אם מת אחד מבניו שהיה לו סנדק  «

  )רמ"א( .כפריצות דהוי משום, באיש שאפשר במקום לתינוק סנדק להיות לאשה ואין•  
 .סנדק ונעשה ממנה האיש לוקח ואז, הכנסת בית עד התינוק ומביאה לבעלה עוזרת היא ,מ"ומ «

  ()רמ"א
  ()רמ"א וד"מ .כשאין אשתו שם אשה בלא הכל לעשות יכול האיש אבל «

 מחלוקת – הוטבילה במקו•  
 מהרי"ל: כשהיה סנדק היה טובל עצמו להיות נקי ולהכניס הילד בנקיות לברית.

 )ד"מ(ואין נוהגין כן.  ,בעלמא הואד"מ: חומרא 
 )פת"ש( בטלית. שהסנדק מתעטף נוהגים – עיטוף בטלית•  

  טלית. ילבש לא למילה סנדק להיות לצורך גם – שחרית ' באבבט טלית ללבוש שלא אך הנוהגים «
 )פת"ש(אין מוחין בידו.  – ובירך אם לבש מ"ומ

 
 מחלוקת – המנהג שהמוהל יהיה החזן

 ."בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות": שנאמר, המילה ביום להתפלל המוהלים נהגורמ"א: 
 )ש"ך( דוחה המוהל את האבל להתפלל.משמע מדבריו דאף ו «

מהר"ר משה מינץ: אין מנהג זה חובה, ולא נמצא זו בשום מקום. ועיקר הטעם שנותנים לו להתפלל הוא 
  )ש"ך(לפי שעוסק במצוה, לכך ראוי לו להתפלל. 

 )ש"ך( ואין לדחות האבל להתפלל ביום המילה מפני המוהל. וכאילו גוזל את המת. «
 )ש"ך(אא"כ הוא במקום שיש מנהג קבוע ע"פ חכמים שאז דוחה גם האבל. 

 
 הדלקת נר 

 )ש"ך(נוהגין להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה. 
  .הקיץ בימי אפילוו ,המילה שעושים במקום אש של מחתה להביא נהגו ❏

 גבעת העמידן ביתו ילידי אברהם שמל בשעה - (מז פרשה לך פ"ס) רבה בבראשית כדאמרינןהטעם: 
 כליל שכולה ועולה כקטורת הקב"ה לפני ריחן ועלה ,והתליעו חמה עליהם וזרחה הערלות
 )בדה"ב(. רחמים עליהם אתמלא עבירות לידי באים בני שיהיו בשעה הקב"ה: אמר .לאישים

 
 

 כשאין שם מפה ללפף רגלי התינוק לאחר המילה 
מעשה היה כשהיה המהרי"ל סנדק לתינוק ולאחר המילה לא היה שם מפה ללפף רגלי התינוק, וציוה 

רך ליפוף המילה, ואמר שאף יריעות של ספר תורה עצמה היה מותר ליטול ויטול מפה של ספר תורה לצל
 )ד"מ( דהוי סכנת נפשות.
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 סעיף י"ב
 עודת המילהס

יצחק"  את הגמל ביום גדול משתה אברהם "ויעש – (קיב )מזמור טוב שוחר ובמדרש ט(")פכ א"דר מקור: פרקי
  .השמיני ביום משתה שעשה יצחק את מל ג"ה ביום -

  .דינוקא צערא משום לאו אי במעונו שהשמחה לברוכי סבר פפא דרב - .()ח כתובות
 . ימים' לח זב שהוא מילה דם -זבח" עלי בריתי כורתי חסידי לי "אספו -בתהילים  דוד אמר וכן

 שש: "דכתיב מילה כגון בשמחה עליהם שקבלו מצוה כל אומר: גמליאל בן שמעון רבן ,תניא - .(קל) שבת
 ]והיינו שמחת ברית מילה[. בשמחה אותה עושין עדיין -"אמרתך על אנכי

  .המילה ביום סעודה לעשות נוהגים –"ע ופסק הש
  (רמ"א) .מצוה סעודת ומקרי, מילה לסעודת מנין לקחת ונהגו ❏

  (וד"מ רמ"א) .לשמים כמנודה הוי – מילה בסעודת אוכל שאינו מי וכל ❏
הוי כמנודה לשמים. ]וברשב"ם שם איתא שהוא  –מי שאינו אוכל בסעודת מצוה  - )קיג:(מקור: פסחים 

 ברית מילה[.
 ין צריךא – מהוגנים שאינם אדם בני נמצאו אם אבל, מהוגנים אדם בני שם שנמצאו וקאווד «

 )רמ"א( .שם לאכול
 ויהיה המתהוים מטעמים ילכו לא אולי כי מילה, ברית סעודת על קורא שהשמש מה לבטל טוב «

 )פת"ש(נידוי.  בכלל ו"ח
 )פת"ש( .אחר ביום יעשו – המילה ביום סעודה עשאו שלא סיבה אירע אם ❏

 )פת"ש( וחתונה. מילה ברית בסעודת גם ליזהר ראוי – מבשלוחו יותר בו מצוה ❏
 

 מנהג השלום זכר ❏

 גבי רב ורב אסי ושמואל דאיקלעו לבי ישוע הבן, ואמרי ליה שבוע הבן.  - (פ.)מקור: ב"ק 
 פני שיראו עד פני יראו לא כאן שיש אכסנאין כל ואמר שגזר למלך משל :אמר לוי' ר -מדרש ויקרא רבה 

 שבת, בלא ימים' ז שאין שבת עליו שתעבור עד קרבן לפני תביאו לא ה:"הקב אמר כך תחילה. המטרונא
 )ט"ז(. שבת בלא מילה ואין

, שם לטעום התינוק אצל נכנסים זכר שנולד לאחר שבת בליל ומשתה סעודה לעשות נהגוד –פסק הרמ"א 
 (רמ"א). מצוה סעודת כ"ג והוא

 הטעם:  «
 .בבתיהם מצויים הכל דאז :ה"ת .א
. ששכח תורתו על אבל שהוא ,הנולד התינוק אצל לבקר בשבת שנוהגים מה :מנחם ר"מהר .ב

 )ט"ז(
 
 
 

 סעיף י"ג
 כשחלה המילה בתענית ציבור

  )שו"ע(. כדרכם וידוי ואומרים סליחות מתפללים ,הכתובים צבור תענית ביום שחל מילה יום
 )שו"ע( .אפים נפילת ולא ,רחום והוא אומרים איןאך  ❏

 (רמ"א) .אפים ארך אל אומרים אבל ❏

 )ש"ך( התורה. קריאת אחר רצון יהי אומר ואין ❏

 מחלוקת –למנצח  ❏
  למנצח. אומרים מינץ ומהרי"ל: מ"ור א"מהר

  דינוקא. צערא הטעם: משום
  צרה. ביום' ה יענך אומרים האבודרהם וכלבו: אין
 על הוא שמחה יום המילה שיום ומפני צרה. יום ולא הבן לאבי שמחה יום שהוא הטעם: מפני

 המצוה. קיום
  המילה. ביום יענך אומרים רוקח:

 העיבור. חדשי' כט פסוקים' ט בו הטעם: כיון שיש
 )ש"ך(יש, והכל תלוי במנהג המקום.  מקומות דמקומות –הכריע הש"ך 
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  :לעשור כסה בין מילהה חלה ואם ❏
  בהשכמה. תפר ואל דמילה ברית זכור אומר «
 איום. יה פזמון גם «
  .מלכנו אבינו ואומר «
 )ש"ך( .ותחנון רחום והוא אומר ואין «

 
 

 מתי מלין אחר התפילה? ❏
 )ש"ך(. לשבח עלינו קודם מלין • 
 )ש"ך(אות.  כ"ג והמילה אות הם שהתפילין משום המילה, אחר עד התפילין חלוץי לא•  

 
 מילה במועדים ❏

 . הימים כבשאר התפלה וסיום המגילה קריאת לאחר מלין – בפורים
 )בדה"ב בסוף סי' רסב( שופר לתקיעת התורה קריאת בין מלין – השנה בראש
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  רסו סימן
 

 סעיף א'
 מילה דוחה צרעת

 ערל הנימול 
ואע"פ שיש שם בהרת יקוץ, ומה אני מקיים "השמר בנגע  -"ימול בשר עורלתו" – )קלב:(מקור: שבת 

 בשאר מקומות חוץ ממילה. -הצרעת"
 שיש פ"אע, הערלה בעור בהרת יש שאם ,צרעת דוחה – בזמנה שלא בין בזמנה בין, מילה –פסק השו"ע 

 . הערלה עם חותכה, תעשה לא הבהרת בקציצת
 במילתו בשר גדל שנימול לאחר אם אבל  

 )עב.(מקור: יבמות 
 – הבשר באותו בהרת יש אם, לחותכו וצריך מהול נראה שאינו עד במילתו בשר גדל שנימול כשלאחר

 )שו"ע(. מדרבנן אלא אחרת פעם למולוין צריך שא כיון, לחתכו אסור
 
 
 
 
 

 סעיף ב'
  ושבת טוב יום דוחה מילה
 מילה דוחה יו"ט ושבת. – בזמנה  
 דוחה אינה – בזמנה שלא אבל . 
 העור נחתך כאילו והוי ,מהני לא דעביד נסתפק הרע"א אם אומרים בו – בזמנו שלא בשבת אם מלו ❏

  מ."אעל בכלל זה אין - קגרים יומא דרק כיון או ברית. דם להטיף דצריך כוכבים עובד י"ע או מעצמו
 בשבת. לשוחט שפיר דדמי ,ם בריתד להטיף ין צריךא דמהני בשבת בזמנו שלא דבמל –והכריע הרע"א 

  מתקן. מקרי ב"ד הטפת רק חסר אינו דעתה כיון מקלקל הוי לא מ"מ ,מהני דלא נדון אם אף במילה דגם
 ולהטיף לחזור וצריך מהני, לא –בשבת  ממנו והטיף עבר אם ב("ד הטפת רק צ")דא מהול בנולד ז,"לפ «

 .ע"וצ .ב"ד הטפת רק חסר היה לא כ"ג דקודם גמור מקלקל הוי מהני דלא נאמר אם דכאן ב,"ד
  )פת"ש(

 
 מה דוחה?

 .ומציצה ופריעה עצמה המילה אלא דוחה אינה, בזמנה אפילו ❏

  :לחזור על ציצין שנשארו , ורוצהפירש ואפילו ❏
 מאי? לאתויי מילה צרכי וכו'. כל ומוצצין ופורעין מוהלין בשבת מילה צרכי כל עושין - )קלג:(מקור: שבת 

 שאינם ציצין על בין המעכבין ציצין על בין חוזר במילה שעוסק זמן כל המל :רבנן דתנו הא לאתויי
חוזר.... מאן תנא פירש אינו חוזר?  אינו - מעכבין שאינם על חוזר. - המעכבין ציצין על ,פירש מעכבין.

 היא. אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא 
 נחלקו בזה הראשונים

 מעכבין. שאינם על אף חוזר - בחול אינו חוזר על ציצין שאינם מעכבין, אבל רש"י וטור: דווקא בשבת
 בשבת. ואף בחול אינו חוזר על ציצין שאינם מעכבין. בין בחול בין הגמ' מדברת ם:"רמב

 )ב"י( חוזר אע"פ שפירש. -בעל העיטור: אף בשבת, אע"פ שאינן מעכבין 
מזה ששאלה הגמ' מאן תנא, משמע דלאו הלכתא היא, ומשמע דדעה יחידאה היא. ולא דס"ל, 

 )ב"י( ס"ל כן בגמ' להלכה.
 רוב החופה עור מהעור נשאר אם דהיינו –על ציצין המעכבין כרש"י וטור, דבשבת חוזר  –פסק השו"ע 

  .אחד במקום אפילו עטרה של גובהה
 )שו"ע(. חוזר אינו - פירש ואם .חוזר - פירש לא אם – מעכבים שאינם עלאך 

 



   הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   וסימן רס 

 
 לא

 )שו"ע(. אספלנית עליה ונותנין ❏

 מחלוקת ראשונים – טלטול האיזמל לאחר המילה ❏
דמאחר שטלטל הכלי בהיתר  ר' ירוחם בשם הרמב"ן: מותר לטלטל הכלי ולהחזירו לאחר המילה,

 )ב"י(זה מקום שירצה, אע"פ שאין לו תינוק אחר למול. מחזירו לאי
מהרי"ל: מחמיר שמיד אחר המילה יזרוק האיזמל מידו משום מוקצה, וה"ה כל צרכי המילה, וכן ביו"ט. 

 )ד"מ(
 מחלוקת –להלכה 

 דאינו ג"אע, המעורב בחצר להצניעו המילה לאחר האיזמל לטלטל מותרכרמב"ן, דב"י רמ"א ורש"ל: 
ואין מוקצה  .שבת באותו לו צריך דהיה מאחר השמשות בין הוקצה לא דהא, שבת באותו עוד לו צריך

 )ב"י ד"מ רמ"א וט"ז(לחצי שבת. 
צידד הש"ך בנקוה"כ: דלא התיר הרמ"א אלא כדי להצניעו בחצר המעורב, אבל לטלטלו בחינם  «

 )נקוה"כ(לא התיר. 
 אבל אבוד, יהיה שלא כדי שם שמל חדר באותו כ"אח להצניעו ואין מותר אלא כמהרי"ל, דאסור.ט"ז: 

  , ולא יותר.אחר למקום לא
 המילה.  לצורך שאינו כל נםיבח לטלטלו אין המילה לפני ואפילו «
 הכי. בלאו שאין צורך לטלטלו, ומספיק בזה הטעם: כיון «
  לטלטלו. שאסור בשר עליו קצב שאם - (יא) ראיה מביצההט"ז והביא  «

 ומוקצה, שנמאס לפי ט"ובי לטלטלו אסור בשר בו שצלו דשפוד (ח"כ) ועוד הביא ראיה משבת
  ט."יו צורך נעשה וכבר

 היה לא השמשות בבין דשאני הכא שמתחילה שבת. לחצי מוקצה וכן דחה ראיית הרש"ל דאין
 )ט"ז( כ."אח ולא ט"וי צורך לעשות אלא ראוי שם עליו

דעלי שקצב עליה בשר שאני דמלאכתו לאיסור.  –אך הש"ך בנקוה"כ דחה ראיות הט"ז  ❏
דמיד שצלו בו בשר נמאס והרי הוא מוקצה מחמת מיאוס.  -וכן שיפוד שצלו בו בשר שאני 

 )נקוה"כ(
 נחלקו בזה – התקיעה אחר ה"ר של בשופרוה"ה,  ❏

  .היום כל בו לתקוע ראוי הרימותר לטלטלו, ש :ל"רשל
 )ט"ז( .תקיעה לצורך שלא הוא אם השופר לטלטל איןלט"ז: 

 
 דינים נוספים:

  )פת"ש(הדם.  מן האיזמל לקנח אסור בשבת כשמלין ❏

  לה. המוכן לעפר ולהניחה הערלה ליקח מותר –מידו  הערלה זרק כ"ואח בשבת שמל מוהל ❏
 )פת"ש(לעפר.  יזרקנה בידו בעודה הערלה שחתך שתיכף המוהל יזהר ועכ"פ, לכתחילה «

 
 
 

 האם דוחים שבת –מכשירי המילה 
 עקיבא: אין דוחין שבת. רבי אליעזר: מכשירי מילה דוחין שבת. רבי מחלוקת, – .(קל)מקור: שבת 

 עקיבא. כרבי הלכתא – )קלג.(שבת 
  את השבת. דוחים אינם מכשיריהד –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. יום מבעוד לעשותה אפשר שהיה כיוןהטעם: 
  :ולפיכך

  .בו לימול סכין עושין אין• 
 עושין. אין דאמר עקיבא כרבי הלכתא ואיפסיקא עקיבא, ורבי אליעזר מחלוקת רבי - .(קל) מקור: שבת

 )פת"ש(. בשבת במשחזת להשחיזו אסור – חד אינו אם ,ה"ה «
 
  למקום ממקום אותו מביאין אין• 

כרצון ר' בשבת... שלא  והביאוהו שבת, מערב אזמל הביאו ולא שכחו אחת פעם - )קל.(מקור: שבת 
 שמעון שמתיר אף לדבר הרשות. רבי כרצון אלא אליעזר ומחלוקתו

 לעצמה אחת כל החצרות בני עירבו שלא והוא שמעון, כרבי הלכה רב: מחלוקת, אמר - )צא.(עירובין 
 יוחנן: חולקים על רב בזה. ורבי אך שמואל בחצר. דבתים מאני שכיחי לא דהשתא
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 נחלקו בזה הראשונים
ור' יוחנן, דאפילו להוציאו מהבית ולהביאו דרך גגין חצרות ומבואות שלא ערבו אסור.  רא"ש: כשמואל

 אבל אם שבת באחד מהן מותר להביאו מזה לזה אע"פ שערבו חצרות עם הבתים.
בעל העיטור: כרב, ואין מותר אלא בשלא ערבו חצרות עם הבתים, אבל ערבו דשכיחי מאני דבתי בחצר 

 לא.
 ין הלכה כלל כר' שמעון, דאסור להביאו מזה לזה אפילו שבת.רי"ף בשם רבוותא: א

  .למקום ממקום אותו מביאין איןדכרא"ש,  –פסק השו"ע 
 . עירבו שלא ומבואות וחצרות גגין דרך (ולהביאו) מהבית להוציאו ואפילו

 )שו"ע(. הבתים עם חצירות עירבו אפילו, לזה מזה להביאו מותר – וחצר בגג הסכין שכח אם אבל
 )ב"י וט"ז(אסור, כיון שאין זה מלבוש ממש.  –אך מרה"ר  «

 

 סעיף ג'
 ש[:"מער לעשותן ]כיון שהיה אפשר מכשירי מילה נוספים שאין דוחים השבת

  .סמנים שוחקין אין•  
  .חמין לו מחמין ולא•  
  .אספלנית לה עושין ואין•  
 . ושמן יין לה טורפין ולא•  
 . בשיניו לועס – שבת מערב כמון שחק לא אם•  
 . לעצמו וזה לעצמו זה נותן – ש"רמע ושמן יין טרף לא אם•  
 )שו"ע( .חלוק לה עושין ואין•  

  .סמרטוט עליה כורך אבל «
 שלא אחרת מחצר אפילו, מלבוש דרך ומביא אצבעו על כורך – שבת מערב התקין לא ואם

 )שו"ע( .עירבה
 )ב"י וט"ז(דאסור, כיון שאין זה מלבוש ממש.  –אבל לא מרה"ר 

 

 סעיף ד'
 נתפזרו הסמנים

  שו"ע(. לו היא שסכנה מפני, בשבת לו עושין – בשבת הקטן את מלונתפזר אחר שכבר( 
 מחלוקת ראשונים – אך אם נתפזר קודם שמלו 

 שעתה, אלא למצוה אין – המילה קודם המילה אחר לצורך שהכינו הסמנים אותן נתפזרו רמב"ן: אם
  אותו. ומלין

 נפש פיקוח הכי דבתר השבת, את לדחות כ"אח שנצטרך מפני המילה את דוחין הטעם: דאין
  מילה. מכשירי ולא לה, דדחי הוא

 )ב"י וש"ך(המילה.  תדחה א:"והרשב ה"הרז
 )ב"י וש"ך(דתדחה המילה.  –הכריע הב"י ובעט"ז 

 

 רחיצת הקטן
 עליו ומזלפין המילה, לאחר בין המילה לפני בין הקטן את מחלוקת, ת"ק: מרחיצין - ()קלד:מקור: שבת 

 בשבת, להיות שחל למילה שלישי ביום הקטן את מרחיצין אומר: עזריה בן אלעזר רבי בכלי. לא אבל ביד
 כואבים". בהיותם השלישי ביום שנאמר: "ויהי

 בין יום, מבעוד שהוחמו בחמין בין בשבת, שהוחמו בחמין בין עזריה, בן אלעזר כרבי הלכה - )שם(ובגמ' 
 לו. היא שסכנה מפני -גופו  כל הרחצת בין מילה, הרחצת

 מחלוקת ראשונים – רחיצה לפני המילה ❏
 מותר לרחוץ בהם הקטן. –רא"ש: אין לומר לגוי להחם, אלא שאם הגוי או ישראל חממו 
 )ב"י(ר"ן: רחיצה בחמין הוא דווקא כשהוחמו מער"ש, ולא בשבת. 

 מחלוקת ראשונים – יום ראשון ושני למילה ❏
 ר"ן: לאו דווקא שלישי, אלא "עד" יום שלישי, וכ"ש שני.

 )ב"י(רמב"ם: דווקא יום שלישי ולא קודם לכן ]מלבד אחר המילה ממש[. 
טנים בחמין לפני מילה ואחריה או ביום השלישי, הקאין מותר ברחיצה אלא במקום שדרכן לרחוץ  ❏

 )ב"י(לא ירחוץ.  –אבל במקום שאין דרכן לרחוץ 
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 סעיף ה'
 איסורי שבות ודאורייתא – הכנות קודם המילה

 עריב לא והא ביתאי. מגו לייתו רבא: להו אמר חמימיה, דאשתפוך ינוקא ההוא גבי - ()סז: מקור: עירובין
 דאית שבות בין לך שאני ולא לאותוביה... בעאי :אביי אמר ביתאי. מגו ליה לייתי לגוי לימרו שתיף? ולא
 .מעשה? ביה דלית לשבות מעשה, ביה

  נחלקו בזה הראשונים
 רי"ף רמב"ם ורא"ש: אסור לומר לגוי להביא אזמל דרך רשות הרבים.

היינו באמירה מדרבנן ]אך  –היינו דווקא איסור דרבנן, ושבות שאין בו מעשה  –דס"ל, דשבות  «
 בדאורייתא אסור[.

  הרבים. רשות דרך אזמל להביא לגוי בה"ג: מותר לומר
 לעשות לגוי אומר אלא בידים, עושה הישראל שאין דבר היינו -מעשה  ביה דלית דס"ל, דשבות «

 )ב"י( דאורייתא. מלאכה לעשות לו אומר אם אפילו
 ובלבד – בשבת סכין להביא לגוי אומר, ש"רמע סכין הביאו ולא שכחוכרוב הפוסקים,  –פסק השו"ע 

 . הרבים רשות דרך אותו יביא שלא
 כדי אותה לעשות לגוי לומר לנו מותר – שבות משום עליו אסורה בשבת שעשייתו דבר כל: דבר של כללו

 לעשותה לגוי לומר לנו אסור – מלאכה משום עלינו אסורה בשבת שעשייתו ודבר. בזמנה מצוה לעשות
 .בשבת

 

 להרבות בשיעור לצורך המילה ❏
 ליה נחים צריכה אי לאימיה נשיילוה רבא: להו אמר חמימי, דאשתפוך ינוקא ההוא - .(סח)מקור: עירובין 

  אימיה. אגב
 נחלקו בזה הראשונים

  אסור. בשבת אבל מותר, טוב ביום בשיעורא ן: לרבות"ר
  גוי. ידי על מדובר כשחימם –דס"ל, דמה שהתיר רבא להרבות בחימום המים  «

 רשב"א: מותר להרבות אף בשבת, דמשום מצוה התירו.
 )ב"י( .ישראל הוא אף ע"י –דס"ל, דמה שהתיר רבא  «

 
 
 

 
 סעיף ו'

 מכשירי מילה ביו"ט
 .(קלד)מקור: שבת 

  .דוחין אין ט"וי גם, שבת דוחין שאין המכשירים כל
  דמותר ביו"ט. –ושמן  יין לה , וטורפיןט"ובי כמון לה ששוחקין מזה חוץ

  )שו"ע(. לקדרה וראויים הואילהטעם: 
 
 
 

 
 סעיף ז'

 )שו"ע(. שבת מחלל ונמצא יקלקל שמא, בשבת ימול לא – מעולם מל שלא אדם

 מחלוקת ראשונים – כמה פעמים צריך למול ❏
ספק אם יכול למול בשבת, כיון שלא הוחזק ג'  –אדם שמל פעם אחת בשבת  ת"ה בשם אחד מהגדולים:

 פעמים.
 )ב"י( מועיל אע"ג שיש מוהל אחר. –ג' פעמים, ואע"ג שמל רק פעם אחת  ת"ה: לא צריך

 .אביו הוא אם ואפילו, מותר, אחת פעם מל כבר אםכת"ה, ד –פסק השו"ע 
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  פעמים?' ג בעינן - דשחיטה , הרי במוחזקקשה «
' ג מוחזק בעינן ולכך ידרוס, או ישהה כך ידי ועל דהו כל לעילוף למיחש איכא י"ל, דהתם

 דמאמן זמנא בחד דחזינן וכיון ידיו, לאמן יוכל לא שמא משום אלא חשש אין כאן אבל פעמים.
 )ט"ז(ידיו מועיל.  את

 )פת"ש( להם. אחד וטעם בשבת, לפרוע אסור – מעולם פרע ולא מל אם ה"ה – לא פרע מעולם ❏

 )פת"ש(מותר.  – למול שיכול בעצמו ויודע – אחר מוהל אין אם ❏

 צריך ואין נאמן, –פעם אחת  מל שכבר ואמר בשבת למול שבא מוהל –נאמנות המוהל שמהל פעם  ❏
 )פת"ש(. לדבריו ראיה להביא

 
 מחלוקת ראשונים – האב עצמו למול בשבת

 שיודע למול.רא"ה וטור: אם האב יודע למול, אין לו למול בשבת אם יש אחר 
הטעם: דהא מילה הוא פסיק רישיה גבי דידיה דהוא מכוין לתקן את בנו. אבל לאחר לא מיקרי 

 תיקון. 
 )טור וב"י(ת"ה: האב מל את בנו אפילו היכן שיש אחר. 

  מותר., אחת פעם מל כבר דאפילו אם הוא אביו, אם –פסק השו"ע 
 אין לו למול פעם ראשונה. ט"ביו ה"ה – ביו"ט ❏

 )פת"ש(להתיר.  יש – גליות של שני ט"ובי אך «
 
 
 
 

 סעיף ח'
 השמשות בין שנולד מי

 (קלד: קלה.)מקור: שבת 
 .שמיני ספק שהוא, לתשיעי ונימול ,הלילה מן מונין – לילה ספק יום ספק שהואמי שנולד בין השמשות 

  )שו"ע(
 )שו"ע(. מספק השבת את דוחין שאין, השבת את דוחה אינו – שמשות בין שבת ערב נולד ואם ❏

 
  יו"טב ❏

 אחר טוב יום .'לי נימול - שבת בערב השמשות בין .'לט נימול - השמשות בין נולד - .(קלז)מקור: שבת 
 ב."לי נימול - השנה ראש של טובים ימים שני א."לי נימול - השבת

  .מספק ט"וי דוחה אינוד –פסק השו"ע 

  יו"ט שני של גלויותב ❏
  ראשונים מחלוקת –ודאי נולד אז 

  גליות. של שני טוב יום ם: דוחה"רמב
  השנה. ראש של טובים ימים בשני דוקא אלא ב"לי דמוכח מכך שהתנא לא כתב נימול דס"ל

  בשבילה. שני טוב יום לדחות התירו לא ש:"רא
 )ב"י(ישראל.  בארץ נשנית דס"ל דמה שלא שנה התנא הוא מפני שהמשנה

 מחלוקת –להלכה 
 .גליות של שני ט"וי אפילושו"ע וחת"ס: כרא"ש, אינו דוחה 

 ש"ך: כרמב"ם, דוחה אף יו"ט שני של גלויות.
נו"ב: נראה עיקר כהרא"ש דאין דוחה, ומ"מ, מי שרוצה לסמוך על הש"ך שהכריע כדעת הרמב"ם אין 

 )שו"ע ש"ך ופת"ש( מוחין בידו.
  נימול ביו"ט שני. –מי שספק שמיני שלו היו"ט שני של גלויות 

 מחלוקת – הטעם «
דהוי ס"ס, שמא היום זמנו, ואת"ל אינו זמנו שמא היום חול ולא הוי  נו"ב: נימול בשני כיון

 דשיל"מ כיון דחוזר לאיסורו.
 )פת"ש(חת"ס: נימול בשני כיון דאתי ספק קיום מצות עשה דאורייתא ודחי ספק קל דרבנן. 
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  השמשות בין ראשו אלא הוציא לא אם
 מעובדא דההוא גברא דאתא לקמיה דרבא. - (מב:)מקור: נדה 

, בשבת נימול אינו – בשבת כולו שיצא פ"אע ,השמשות בין ראשו אלא הוציא לא אפילו –פסק השו"ע 
 דחשיב כנולד כבר מיום שישי.

 )פת"ש( החיצון. לבית ולא דוקא העולם לאויר היינו – לפרוזדור חוץ הראש גדר הוצאת ❏

 שבת.  איסור לחומר לחוש לנו יש – הלילה בתחלת וילדה ש"בה קישוי זמן נמשך אם ❏
 אלא לנו שאין פשיטא – הוציא שלא או שבת לפני ראשו אך אם ישאלו המילדת ותאמר שודאי שהוציא

  לדחותו. שלא בין שבת לדחות בין דבריהן
 )פת"ש(ראשו.  העובר שהוציא בידוע –לילך  יכולה ואינה הקבר ומשנפתח

 
 
 

 

 סעיף ט'
  השמשות בין בשיעור

ם בשיעור בין השמשות. ובער"ש נסתפק ר' יוחנן אם הלכה כר' ואמוראי םתנאי נחלקו - (לד:)מקור: שבת 
 נחלקו רבה ורב יוסף, לרבה: נימול לתשעה. לרב יוסף: נימול לשמונה. –יהודה או כר' יוסי. ובמוצ"ש 

 ינוקא איתיליד אי הלכך מי כדברי הלכה לן מספקאכיון ד: העיטור עלבע"פ דברי  –פסק השו"ע 
 שבת במוצאי איתיליד ואי. לעשרה ונימול, יוסי דרבי השמשות בין דשלים עד, הוא ספק החמה משתשקע
 )שו"ע(. כדרבה לחומרא עבדינן – החמה משתשקע

 מחלוקת – תינוק שנולד ער"ש אחר שקיעת החמה קודם שנראו ג' כוכבים בינונים ❏
 ונימול יום ראשון. –לרי"ף רמב"ם ורא"ש: בין השמשות הוי תיכף אחר השקיעה 

 ונימול בער"ש. –לר"ת: דס"ל דשתי שקיעות הן, ואין בין השמשות מתחיל אלא מסוף השקיעה 
 )ש"ך(דאין מלין אותו עד יום ראשון.  –הכריע המהר"מ אלשקר 

 
 
 

 

 סעיף י'
 אלו שאין דוחין שבת במילתן

 אינו דוחה שבת. – מהול כשהוא שנולד קטן ❏
 )קלה.(שבת  מקור:

 אינו דוחה שבת. – ערלות שתי לו שיש ומי ❏
 מחלוקת אמוראים - (קלה.)מקור: שבת 

 אחר עד וימתינו בשבת עוד יפרעו שלא זה על זה עורות' ב כשרואים למוהלים להזהיר וראוי «
 )פת"ש(שבת.  אחר עד יפרעו לא אם סכנה דאין שבת,

 שנימולים פ"אע – שילדה עד אמו טבלה שלא בית ויליד דופן יוצאכגון  - ו טמאה לידהאימ כל שאין ❏
 .השבת את דוחים אינם לשמונה

 מחלוקת אמוראים - )קלה.(מקור: שבת 
  אנדרוגינוס ❏

 באנדרוגינוס. מתיר יהודה: ורבי השבת, את עליהם מחללין אין ואנדרוגינוס ספק ,תנן (קלד:)שבת  מקור:
 בערכין כן אומר אתה שאם הוא. זכר אנדרוגינוס יהודה רבי אמר לכל לא :חסדא רב אמר - :(קלו) ובגמ'
  זכר". כל לכם "המול דכתיב: משום ?מילה שנא ומאי יערך,

 מחלוקת ראשונים
 רמב"ם: אין דוחה שבת.

 מחלוקת מהי שיטתו –רי"ף 
 טור ובעל העיטור: הרי"ף ס"ל דדוחה.ל
 )טור וב"י(ב"י: הרי"ף מסתפק בזה. ל

 השבת. את דוחה אינו לשמונה שנימול פ"כרמב"ם, דאע –פסק השו"ע 
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  זכר ונמצא שנקרע טומטום ❏
 'וכו שנים פי נוטל אינו זכר ונמצא שנקרע טומטום אמי: רבי מחלוקת אמוראים, אמר – ()קכו: ב"במקור: 

 וביום זכר וילדה תזריע כי אשה" קרא דאמר ,'לח נימול אינו אף אמר: שזבי רב ]אך כן נימול לח'[.
  לידה. משעת זכר שיהא עד -"ימול השמיני

 נחלקו בזה הראשונים
 שזבי, דאינו נימול לח'. כרב פסק ף:"רי

 דמלין אותו לח'. ,כרבי אמיפסקו רא"ש ורמב"ם: 
 אוסרין."ש ורמב"ם בסתמא, ואת דעת הרי"ף כיש אאת ב' הדעות, דעת הרהביא הרמ"א 

 
 
 
 
 
 

 סעיף י"א
 נולד התינוק קודם מלאת ט' חודשים

 ספק' ז בן ספק השבת, את עליו מחללין אין -' ח בן השבת, את עליו מחללין -' ז בן – (:.קלה) מקור: שבת
 בר אדא רב אמר ?מהלינן היכי מימהל ,הוי ספיקא שהא לא הא... השבת את עליו מחללין אין -' ח בן

  .הוא בבשר מחתך לאו ואי ,מהיל קא שפיר חי אי ,נפשך ממה אותו מלין :אהבה
 ?נפשך ממה נמהליה אמאי ,השבת את עליו מחללין אין שמנה בן ספק שבעה בן ספק דתניא הא ואלא

 .מילה למכשירי אלא נצרכא לא ,דמהלינן נמי הכי
 בשגמרו :עסקינן במאי הכא ?לטלטלו ואסור כאבן הוא הרי' ח בן ,והתניא ?חיי קא מי' ח ובן - .(פ) יבמות
 .דאשתהי הוא ואשתהויי ,הוה שבעה בר האי אמרינן גמרו הא ,גמרו דלא טעמא... סימניו
 וצפרניו שערו גמרו לא אם אפילו בשבת אותו מלין – השביעי בחדש שנולד מי . 
 מילין אותו, דכיון שגמרו שערותיו  –לכו"ע, אם גמרו שערו וציפורניו  – השמיני בחדש שנולד מי אבל

 וצפורניו ודאי נגמר לשבעה ונשתהה לצאת.
, והרי אין מלין אותו, שלא היה ראוי ליולד אלא לתשעה ומיהר לצאת –אך אם לא גמרו שערו וציפורניו 

 הוא כאבן ואסור לטלטלו.
 מחלוקת ראשונים – ספק בן שבעה ספק בן שמונה 

מותר, ממה נפשך, אם הוא בן  –אפילו לא גמרו שעריו וצפרניו  –: ספק בן שבעה או שמונה וסמ"ג טור
 שבעה הרי בר קיימא, ואם בן שמונה הוא הרי הוא כמחתך בשר בעלמא.

 –מלין אותו. אך אם לא גמרו שעריו וצפורניו  –אם גמרו שערו וצפורניו  –ודאי בן שמונה ב אך «
 מא, מ"מ כיון שהוא כאבן למה יחתכו בשר שלא לצורך.אין מלין, אע"ג דמחתך בשר בעל

 מחלוקת מהי שיטתם –רי"ף ורא"ש 
ובין בספק בן שבעה ובין בודאי בן  חולקים על הטור, וס"ל דלא אמרינן ממה נפשך. –לב"י  «

 אין מלין אותו. –הכל תלוי אם גמרו שערו וציפורניו דמלין אותו. ואם לא גמרו  –שמונה 
יו דשם תלו הכל אם גמרו שער -ר"א דמילה  בפרק הערל חולקת על הגמ' בפרקגיא דס"ל, דהסו

 ולא מטעם ממה נפשך. וציפורניו,
אין חולקים על הטור כלל, אלא לכו"ע מלין אותו ממה נפשך, ומה שכתבו דאין  –לד"מ וטור  «

אך היינו שאין פקוח נפשו דוחה שבת מאחר שלא גמרו שערו וציפורניו,  –מחללין עליו שבת 
 ודאי שמלין אותו ממה נפשך.

דבוודאי בן שמונה אין מלין אותו, אך בספק בן שבעה מלין אותו מספק, אלא שלדידן לא מהני 
ודאי לחכמי התלמוד. ]וס"ל,  הספק להתיר למולו, דאפשר שמה שהוא ספק לדידן היה

 דלא כב"י[.  ,אינן חולקות דהגמרות
לין אותו בשבת עכ"פ אם בן שבעה הוא ושלם, בדין הוא במה שכתב: מ – מחלוקת מהי שיטתו –רמב"ם 
 שידחה.

 לטור: ס"ל כשיטתו דמלין גם ספק בן שבעה, ומיירי בגמרו שערו וציפורניו. «
והיינו שלם  -וצידד הט"ז: דס"ל לרמב"ם וטור, דאפילו בבן שבעה צריך שיהיה "שלם"

 בסימנים.
מספיק רק שלא נראה חסרון בבירור אולם בבן שבעה אין אנו צריכין לדקדק אחר זה, אלא 

 לפנינו. אבל בבן ח' צריך שיהיה נראה מבורר שלימות בשערו וצפורניו.
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לב"י: הוי דעה שלישית, וס"ל דהכל תלוי אם הוא "שלם באבריו" אע"פ ששערו וציפורניו לא  «
 מ"מ מלין אותו. –גמרו 

 מחלוקת –להלכה 
  .וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא בשבת אותו ליןמ אין – שמונה בן ספק שבעה בן ספקשו"ע וט"ז: 

 .דברים בשאר השבת עליו מחללין דאין אלא, הוא שבעה בן וספק הואיל ליה מהלינןרמ"א: 
 
 
 
 
 
 

 סעיף י"ב
 בן המומר בשבת

 בשבת אותו מלין – מישראלית בן לו ונולד שהמיר ישראל. 
 מחלוקת – מומר שנולד לו בן ממומרת 

ו ישראלית הוא דאין אנו מחזיקין אותו וש"ך: אסור, כיון שכל ההיתר באימטור בשם בעל העיטור, ט"ז 
 שיצא לתרבות רעה כיון שאמו ישראלית.

 ב"י בבדק הבית בשם בעל העיטור: אפילו נשוי מומרת מלין בשבת, שהרי הם חייבים בכל המצוות.
 פת"ש(מלין אותו בשבת.  – ישראל כשר שנולד לו בן מישראלית שהומרה( 

 
  הקראים ❏

 המשנה חכמי הקדושים רבותינו בדברי יתלוצצו ולא הרבנים על תועה ידברו שלא זמןב –כבעבר  • 
 דגזור היכא בשבת אפילו בניהם ולמול ,בבתיהם אפילו בשלומם לשאול ללכת לכבדם לנו נכון - ס"והש
  .בתיובתא והדרי מעליא זרעא מנייהו נפק דדלמא ,ופריעה מילה להו ועבוד דידן גזירה להו

 הם יום בכל כיהנ"ל,  המדות מכל אחד בהן נמצא לא הזה בזמן אצלינו הדרים קראיםשה –כבזמנינו  • 
 כיון ,בשבת בניהם למול אסור –ועוד רעות רבות  פורעים אינם שהרי בניהם מלים ואינם גירעון מוסיפין
 ואינו שבת מחלל נמצא פריעה בלא ימול תימא וכי ,פריעה להם יעשה איך וא"כ ,בפריעה מודים שאינם

 )בדה"ב וש"ך(. מצוה עושה
 
 
 
 
 

  ג"יסעיף 
 כוכבים מעובדת בן לו שנולד ישראל

 )פרשה ז'(, ובראשית רבה )פ"ו ה"ו(מקור: ירושלמי יבמות 
 בשבת. אותו מלין אין –כוכבים  מעובדת בן לו שנולד ישראל –פסק השו"ע 

 )פת"ש מסעי' י"ב(מלין אותו בשבת, שהרי הולד כשר.  –אך ישראלית שהולידה בן מעכו"ם  «
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  ד"יסעיף 
 זה מל וזה פורע בשבת

 ליכא דכרת דחיובא כרת וכו'. ]ומוכח דנהי ענוש הלקט לא ואם המילה, את מהלקטין - (:קלג)שבת מקור: 
 המצוה[. גמר שלא כיון איכא מיהא איסורא
 בזה הפוסקיםנחלקו 
 עצמו הוא המל אלא, יפרע וזה ימול שזה, בשבת אחת מילה מוהלים שני ימולו שלא ליזהר יששו"ע: 

 .יפרע
, שבת ומחללים עובדים היו כהנים שכמה ,במקדש עבודה כמו שבת דחיא מילה דהא : מותר,וט"ז ת"ה

 .דבר לכל כחול הוא הרי לדחות ניתן דשבת דמאחר
 )רמ"א( .להילכתח להחמיר טוב כן ועל לאסור שישכתב  בקובץלכתחילה, כיון שרמ"א: טוב להחמיר 

לבוש: אף שלא מלאו ליבו להתיר לכתחילה לשואלין, מ"מ אין למחות ביד הנוהגין היתר אפילו 
 )ש"ך( לכתחילה.

 )פת"ש(כן להחמיר.  לאחרים להורות ו"וח לעצמו, מחמיר ובנו"ב: צידד דהוא

 – ידיו שסילק אירע אם אבל הפריעה, שיגמור עד למול משהתחיל ידיו לסלק למוהל בשבת אסור ❏
 )פת"ש( בזה. שוים ט"ויו ושבת לגמרו, לאחר גם מותר

 
 

 מחלוקת –מילה שלא בזמנה  למול ביום חמישי
: אסור למול הגר ביום חמישי כדי שלא יבא יום ג' למילה בשבת ויצטרך ]וט"ז בסי' רסב ב[ הרשב"ץ

 שבת. וכן תינוק שחלה ונתרפא ביום חמישי בשבת ממתינים לו עד למחר.לחלל עליו 
)ש"ך,  דין מילה לדין יוצא בספינה דאין מפליגין פחות מג' ימים קודם השבת.ס"ל, דיש לדמות ד «

 והובא ג"כ בבה"ב ריש הל' גרים[
 אפילו מילה בלא בזמנה ביום חמישי.ש"ך: מתיר למול 

 לספינה, דאף שם לדבר מצוה התירו לצאת בתוך ג' ימים. )ש"ך( אין לדמותדס"ל, ד «
 כ"משא .הוא חיובא בר לאו דאכתי כיון ,ץ"הרשב לדברי חוששין שאנו ודאי בגר: חילק, דץ"יעב בשאילת

 )פת"ש( .שאירע יום בכל אותו ומלין לדבר חוששין אין – בקטן
 למולו יכולין היו שלאכ אבל, לחליו ידוע קצבה דאין ונתרפא חלהלא נחלקו אלא דווקא  –לכו"ע  ❏

 )פת"ש( .'בה למולו דמותר ודאי – טעות שייך ולא טוב יום מחמת מקודם
 מחלוקת – ביום שישילמול  ❏

מותר למול, דלא אסר הרשב"ץ אלא דווקא מחמת שהיום השלישי יצא בשבת, אך לא קודם ש"ך: לכו"ע 
 )ש"ך(לכן. 

 כ"ש שאין למולו ביום שישי, דאיכא צער טפי. –ט"ז בסי' רסב ]סעי ב'[ 
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 הלכות גרים
 
 

 סימן רסח
 

 סעיף א'
  ישראל לקהל הבא להיכנס גר

ולא  גר שמל ולא טבל הרי זה גר. שכן מצינו באבותינו שמלומחלוקת תנאים, ר"א:  – )מו.(מקור: יבמות 
שטבלו ולא מלו. וחכמים אומרים:  הרי זה גר, שכן מצינו באמהות -טבל הגר ולא מל ר' יהושע: טבלו. 

 גר, עד שימול ויטבול.  נואי -טבל ולא מל, מל ולא טבל 
 . תחילה מילה חייב, ישראל לקהל דגר שנכנס כחכמים, –פסק השו"ע 

 )טור(ואינו גר עד שימול ויטבול.  «
  (מהול שנולד או) כוכבים עובד כשהיה מל אם ❏

בית שמאי אומרים: צריך להטיף ממנו דם  - גר שנתגייר כשהוא מהולמחלוקת,  - )קלה.(מקור: שבת 
 ברית. ובית הלל אומרים: אין צריך להטיף ממנו דם ברית. 

 הראשוניםנחלקו בזה 
 לא אבל זרעו, להכשיר חשוב וכגר בטבילה אגייר דהא בקהל, ונכנסין נימולין בניו אבל תקנה לו אין ח:"ר

  הוא.
 בעובד' אפי הא ל,"קמ מאי כ"א בת ישראל ולא גויה. שהר"ח מדבר כשנשא , הרי בהכרחקשה «

 כשר? הולד ישראל בת על הבא ועבד כוכבים
  כוכבים. עובד מבת לאפוקי לכהונה שכשר לענין כאן י"א: דמיירי .א
 ארמאי. בר יקראוהו שלא לענין הקהל לקדושת דנכנס לן משמע דקא ט"ז: נראה .ב
 בעובד כ"משא בפדיון, חייב שאינו מכהנת בכור הוליד אם לענין מינה נפקא פרישה: .ג

 )ט"ז(כוכבים. 
  ברית. דם ממנו שמטיפין תקנה לו יש הלכות ורא"ש: בעל
 לא ואם כאשה. סגי לחוד בטבילה אלא ברית דם ממנו להטיף אין צריך – מהול נולד אם העיטור: בעל
 )טור( ברית. דם ממנו להטיף צריך – מהול ערבי כגון גירות לשם נימול שלא אלא מהול נולד

 )ב"י(רמב"ם: צריך להטיף ממנו דם ברית "ביום השמיני" שנתגייר. 
 . ברית דם ממנו להטיף כרא"ש, דצריך –פסק השו"ע 

 מחלוקת ראשונים – לברך על ההטפה ❏
 רמב"ן: מברך להטיף דם ברית.

 )ב"י(רמב"ם: אינו מברך, דהא ספק אם צריך בכלל להטיף ואין לברך על ספק. 
 כרמב"ם, דאין מברך על הטפת הדם בגר. –פסק השו"ע 

 )טור ושו"ע(. טבילה ומספיקה לו מלהתגייר, מעכבת מילתו אין – הגיד נכרת ואם ❏
 )טור(כאשה בלי מילה.  השכינה כנפי תחת נכנס – להתגייר שבא וה"ה סריס «

 
 קודם ימול ורק אח"כ יטבול

 קשה, למה משהים מצוות טבילה ולא מטבילים אותו קודם המילה? «
 )ב"י וט"ז(י"ל, דכיון שהמילה קשה עליו, מלין אותו תחילה, דאי פריש ליפרוש. 

 מחלוקת ראשונים – שמל קודם ואם טבל ❏
  טבילה. הוי דבדיעבד, מועיל רמב"ן:

 (ד"מ) טבילה. הוי לא נימוק"י:
 להלכה

 "י כי"א.מוקנרמב"ן שמועיל בסתמא, ואת דעת ההרמ"א הביא את דעת ה
  )ב"י רמ"א וט"ז(דאם טבל תחילה הרי זה גר.  –הכריעו  )בסעי' ב'(ובב"י וט"ז 
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 סעיף ב'
 שמתגיירדברים שאומרים לגר קודם 

 )מז.(מקור: יבמות 
סחופים,  דחופים הזה בזמן שישראל יודע אתה אי, להתגייר שבאת ראית מה: לו אומרים להתגייר כשבא

  )שו"ע( .עליהם באים ויסורים, ומטורפים
 הטעם שאומרים לו כך: «

 בגמ': משום דאי פריש נפרוש. .א
  )ב"י(סמ"ג: כדי שלא יאמר לאחר מכאן אילו הייתי יודע לא הייתי מתגייר.  .ב

 שהוא הדת עיקרי אותו ומודיעים מיד, אותו מקבלין –עמהם  להתחבר כדאי ואיני אני יודע: אמר אם
 מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו זה. ומודיעים בדבר עמו ומאריכין, כוכבים עבודת ואיסור' ה יחוד

  חמורות.
 ענוש אתה אי חלב אכלת זו למדה שבאת קודם: לו שאומרים, מצות של עונשין מקצת אותו ומודיעים

. סקילה חייב אתה שבת חללת, כרת ענוש אתה חלב אכלת ועכשיו סקילה. חייב אתה אי שבת חללת, כרת
 . עליו מדקדקין ואין עליו מרבין ואין

 מצות שבעשיית אותו ומודיעים, מצות של שכרן אותו מודיעים כך מצות של נשןוע אותו שמודיעים וכשם
 . ויודעם אלו מצות שעושה החכמה בעל אלא גמור צדיק שום ושאין, ב"העוה לחיי יזכה אלו

 בצער ישראל שתראה וזה ישראל והם, לצדיקים אלא צפון אינו הבא שהעולם יודע הוי: לו ואומרים
 ירום שמא, כוכבים כעובדי ז"בעוה טובה רוב לקבל יכולים שאינם להם צפונה היא טובה, הזה בעולם

 כל אלא, יאבדו שלא כדי פורענות רוב עליהם מביא ה"הקב ואין, הבא עולם שכר ויפסידו ויתעו לבם
 )שו"ע(. לחבבן כדי זה בדבר ומאריכין. עומדים והם כלים כוכבים העובדי

 מחלוקת – בדיעבד אם לא הודיעוהו «
 )ב"י(ב"י בשם הנימוק"י: אינו מעכב. 

 )ד"מ(ד"מ בשם הטור: מעכב. 
 אחר אמירת הדברים ❏
 )שו"ע( אותו. מטבילין כ"ואח שלימה. רפואה שיתרפא עד לו וממתינים ,מיד אותו מלין –קבל  אם

 דיני טבילת הגר ❏
 , ולא קודם לכן.רק לאחר שמל מטבילין אותו • 

 )ט"ז(הטעם: כיון שהמילה קשה עליו מלין תחילה דאי פריש יפרוש. 
 )ט"ז, ועי' לעיל סעי' א'(הרי זה גר.  –בדיעבד אם טבל תחילה  «

  )שו"ע( .חציצה בלא הוגנת מטבילין אותו טבילה•  
 )ש"ך(ובמשוחררים.  ועבדים בגרים חוצץ בנדה שחוצץ דבר וכל «

 מחלוקת – גילוח שערותיו וציפורניו•  
 שו"ע: אין צריך.

 כ"בשערותיו אעפ חציצה אין' אפי טבילה. קודם ורגליו ידיו צפרני ויטול שערותיו שיגלח רמ"א: צריך
 )רמ"א וש"ך( יהדות. לכלל שנכנס משום שערותיו כל יגלח

 )ש"ך(טבילה.  הוי – חוצץ דבר שאין רק שערו גילח לא אם דבדיעבד –צידד הש"ך 
 הטבילההודעת המצוות בשעת •  

 פעם חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעים גביו על עומדים חכמים תלמידי שלשה
 . במים עומד והוא, שנייה

 מקצת אותה ומודיעין, מבחוץ והדיינים, צוארה עד במים אותה מושיבות נשים – אשה היתה ואם•  
 שלא כדי, ויוצאין פניהם מחזירים והם בפניהם טובלת כ"ואח, במים יושבת והיא, וחמורות קלות מצות
  )שו"ע(מהמים.  כשתעלה אותה יראו

 )פת"ש(ד. "בי בפני ותטבול מצות מקצת שנית פעם שיודיעוה צריך – ד"בי בפני טבלה לא ואם «
  )שו"ע(המים.  מן שיעלה אחר הטבילה על יברך•  

 )פת"ש(ויברך אז ג"כ ברכת שהחיינו, דבאותה שעה נגמר גירותו.  «
 אחר שטבל ❏

 )שו"ע(קדושין.  קדושיו קדש שאם מומר כישראל הוא הרי לסורו חזר שאם, כישראל הוא הרי שטבל כיון
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 סעיף ג'
 צריך שתהיה הגירות בשלושה וביום

 גר מטבילין אין מינה: ושמע שלשה, צריך גר מינה: שמע' וכו חייא רבי בי הוה עובדא - (מו:)מקור: יבמות 
 ביה. כתיב "משפט" שלשה, צריך גר יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר בלילה.
 ליה קרו דהוו ההוא לנדותה. טבלה לא מי אסי: רב אמר ארמייתא. בר ליה קרו דהוו ההוא - (מה:)יבמות 

  לקירויו. טבל לא מי לוי: בן יהושע רבי אמר ארמאה, בר
' בג שיהיו צריך, הטבילה בין המילה בין לקבלם המצות להודיעו בין, הגר ענייני כל –לכתחילה  ❏

  וביום., לדון הכשרים
 :כשלא מל בפני ג' וביוםבדיעבד  ❏
 שו"ע(. ובשלשה ביום אינה אם לכו"ע מעכבת – המצות קבלת( 
 נחלקו בזה הראשונים בביאור "מי לא טבלה לנידתה מי לא טבל לקרויו" – המילה והטבילה 

בדיעבד, כיון שאינם אלא כגמר דין, ומועילים בדיעבד אך בלא ג' טבילה המועילה לו המילה ורא"ש: 
 ובלילה.

 עמהן להביא נשים דרך ואין שלשה צריך גר דהוקשה לו: כיצד מועילה הטבילה לרב אסי, הרי «
  הטבילה? בשעת איש

 ב. והביא י"מ: דכיון לטבילה. לא אבל המצות, לקבלת היינו שלשה דבעינן ותירץ: א. דהא
  דמי. שם עומדין כאילו שטבלה לכל דידוע

 וכן הוקשה לו: דטבילת נדה בלילה, ואילו את הגר אין מטבילין בלילה? «
 הוי מצות ותירץ: א. דלא כתיב משפט אלא אקבלת מצוות. ורק לכתחילה בעינן ביום. ב. קבלת

 בלילה. אפילו דהוי דין כגמר הוי וטבילה דין, כתחילת
 והטבילה בלא ג' ובלילה. רי"ף ורמב"ם: אין מועילה לו המילה

דיעבד הוא דלא פסלינן לבריה, אך  -והא דאמרינן "מי לא טבלה לנידתה ומי לא טבל לקרויו" «
 לא נהגינן בו מנהג גר ולא מנסבינן ליה בת ישראל עד דטביל בפני שלשה.

 גר להיות אז בדעתו היה לא דאם . כלומר,טבל הוה לא הוא גיורא לאו הטעם דלא פסלינן: דאי «
 )ט"ז(. לקרי גם טובל היה לא

 מחלוקת –בדעת הרי"ף  «
  .'ג בפני טבל שכבר מ"ש לקרי מדטבל קאמר, הכי ף"ב"ח: הרי
 )ט"ז( כלל. כן משמע ט"ז: לא

 הביא השו"ע את דעת הרא"ש בסתמא שמתיר בדיעבד, ואת דעת הרי"ף והרמב"ם שפוסלים.
ולרא"ש, אף בדיעבד בעינן שיהיו עימו שנים בשביל שיהיו עדים על הגירות, דאל"כ לא מועיל  «

 )ש"ך(כיוון שהכירוהו שהיה עכו"ם. 
 )שו"ע(ליה.  פסלינן לא –בן  ממנה והוליד ישראלית נשא אם לכו"ע, אבל ❏

 ונחלקו בזה  «
  גירות. צריך ולא לגמרי דכשר היינו כשר, הולד ישראל בת על שבא כוכבים ט"ז וש"ך: עובד

  )פת"ש(בקידושין: חלק על זה.  י"אך הרש
 קשה, למאי נפק"מ שלא פוסלים זרעו, הרי גם ככה עכו"ם הבא על בת ישראל הולד כשר? «

 נפק"מ דהולד כשר לכהונה. .א
 )ש"ך(נפק"מ לענין פדיון הבן.  .ב

  שלשה. בפני ביום להיות לכו"ע, בגר קטן צריך ❏
 שלא קטן גר אבל בלילה. ואפילו שלשה בלא מועיל עיקר המצות קבלת שאצלו גדול בגר דדוקא «

 להיות צריך ע"לכו – ד"בי דעת על אותו שמטבילין עיקר היא והטבילה מצות, קבלת בו שייך
 )פת"ש(שלשה.  בפני ביום
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 סעיף ד'
 להטבילו בשבת יו"ט ולילה

 מחלוקת ראשונים
  גר. זה הרי טבל ואם בלילה, ולא טוב ביום ולא בשבת אותו מטבילין אין ם:"רמב

  מתקנים. לא בשבתא גברא דתיקוני משום טעמא יהבינן הטעם: בגמרא
  ביה. כתיב "משפט" וגר בשבת, דנין דאין משום הטעם דעיקר אלא

 .לכתחילה בשבתאותו  בה"ג: מטבילין
 וש"ך()ב"י  ביום. אחרת פעם להטבילו שצריך ואמר ,בלילה דטבל היכא חלוק ן:"רמבה

 ולא ט"ביו ולא בשבת אותו מטבילין אין – 'ג של דין בית צריך גר וטבילת כרמב"ם, הואיל –פסק השו"ע 
 גר. זה הרי –טבל  ואם. בלילה

 מחלוקת ראשונים – קרובים שלשה בפני שטבל גר ❏
  בשתייה. מותר ביין : מגעו)לדעת הד"מ(י"א במרדכי, ורא"ש 

 "משפט"ד טבילה לו עלתה לא קרובים דהיו לא הוי גר, דכיון :הד"מ()לדעת יש אוסרים במרדכי, ורי"ף 
 )ב"י וד"מ( ביה. כתיב

 
 
 
 
 

 סעיף ה'
 ברכת מילת הגר

 )קלז:(מקור: שבת 
 מחלוקת ראשונים –כמה ברכות מברכים  ❏

 רמב"ם: מברך ברכה אחת שכוללת המילה וכריתת הברית.
 )טור(רא"ש ובעל העיטור: מברך ב' ברכות. 

 כרא"ש ובעל העיטור, דמברך ב' ברכות. –פסק השו"ע 
 , הגרים את למול ו"אקב ה"אמ י"בא: מברך הגרים את המל
 לא ברית דם שאלמלא, ברית דם מהם ולהטיף, הגרים את למול ו"אקב ה"אמ י"בא: מברך כ"ואח

 )שו"ע(שמתי".  לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם": שנאמר וארץ שמים נתקיימו
 )טור וט"ז( .הברית כורת' ה אתה ברוך וחותם

 
 מחלוקת ראשונים – לברך על הטפת דם לגר שהוא מהול ❏

 רמב"ן: מברך להטיף דם ברית.
 )ב"י סעי' א'(רמב"ם: אינו מברך, דהא ספק אם צריך בכלל להטיף והוי סב"ל. 

 
 
 
 
 

 סעיף ו'
 מעוברת והיא שנתגיירה כוכבים עובדת

 )עח.(מקור: יבמות 
 טבילה. צריך אין בנה –מעוברת  והיא שנתגיירה כוכבים עובדת –פסק השו"ע 

 )פת"ש(לבנה.  טבילה מצריכים – היא נתגיירה לא אם אבל היא, כשנתגיירה ודוקא «
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 ח'-סעיף ז'
  קטן כוכבים עובד

אמר רב הונא: גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, משום דזכות הוא לו וזכין  - )יא.(מקור: כתובות 
 לאדם שלא בפניו.

 מי מגיירו? ❏
 אותו לגייר יכול – אב לו יש אם . 
 שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות, אותו מגיירין דין לכו"ע, בית – אם אין לו אב ואימו מביאתו להתגייר 

 )שו"ע(. בפניו
 מחלוקת ראשונים – בעצמו להתגייר ובא, אב לו אין ואם 

בה"ג: אין מקבלין אותו מפני שאין כשר להתנות עליו, ואין מלין אותו אלא ע"פ אבותיו. ]והא דרב הונא 
 איירי בשאמו מביאתו להתגייר[. –

 )טור וב"י(טור: בית דין מגיירין אותו. ]וכפשט דברי רב הונא שמדבר בכל קטן הבא להתגייר[. 
 )שו"ע(. בפניו שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות, אותו מגיירין דין כטור, דבית –פסק השו"ע 

 )ב"י(שומעין לו.  –ואע"פ שאין בו דעת  «
  מחלוקת ראשונים – )ולא שבא הוא להתגייר(אם גיירו הבי"ד מעצמן 

 לא הוי גר. –מרדכי: אם גיירו הבי"ד מעצמן 
 )ד"מ(שבי"ד גיירו מעצמן.  ר"ן: אין חילוק בין בא להתגייר, או

 

 מחאת הקטן על הגירות  ❏
 מחלוקת – משהגדיל יהדות מנהג נהג כשלא 

 אלא מומר כישראל דינו ואין משיגדיל, למחות יכול –ד "בי שגיירוהו בין אביו שגיירו קטן שו"ע: בין
 )שו"ע סעי' ז'(כוכבים.  כעובד
 )ש"ך(ויועיל לו שלאחר שהגדיל אם עמד במחאתו דמהני.  –וכן יכול למחות בקטנותו  «
 ופסל בת הוי נסך, בו שנגע הנשאר ]והיין למפרע. הגירות עקר דמיעקר ודאי למחות וכשיכול «

  [.'וכו לכהונה ישראל
 ליגע אותו ומניחין טבילה, בשעת מברכין ולכן ימחה, שמא כלל לזה לחוש צריכין אין אנו אך

 )פת"ש(להינשא.  או ביין
 )פת"ש(רי"ף: לעולם אינו יכול למחות אפילו גיירוהו בי"ד. 

 שו"ע סעי' ח'(למחות.  יכול אינו שוב – משהגדיל יהדות מנהג נהג אבל( 
 יכול אינו – מעוברת כוכבים עובדת שנתגיירה כגון ,בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו היתה אם ❏

 )פת"ש(למחות. 

  )פת"ש(למחות.  יכול אינו –בקדושה  שלא לידתו גם אפילו ,מאבותיו אחד עמו שנתגיירו כל ❏
 מחלוקת –אלא רק הביאוהו להתגייר  אך אם לא נתגיירו הוריו עימו «

 למחות. יכול אינו עמו נתגיירו לא אפילו אבותיו בהביאוהו ג ורמב"ם:"בה
 עמו יכול למחות.למחות, אך אם לא נתגיירו  יכול אינו עמו בנתגיירו דווקא מקובצת: בשיטה

 )פת"ש(
 

 מטבילין אותו על דעת בי"ד. – עבד קטן או שוטה ❏
 )ב"י(הטעם: דעבד שאני דכיון שרשות רבו עליו הרי הוא כגר קטן שמטבילין אותו על פי אבותיו. 

 
 )טור(אין מקבלין אותן מפני שאין כשרין להתנות עליהן.  – חרש ושוטה ❏

 
 
 
 
 



    הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   רסחסימן 

 
 מד

 סעיף ט'
 עורלתו שלא לשם גירותעכו"ם המבקש למול 

  דלא. מורנא לשם לאפוקי גר, לשום הגוי את מל ישראל - (כו:)מקור: ע"ז 
 לישראל אסור –בה  לו שנולד שחין מפני או מכה מפני ערלתו לחתוך שבא כוכבים עובד –פסק השו"ע 

 . למצוה כוכבים העובד נתכוון שלא מפני, לחתכם
 )ש"ך(אליה.  אותם מורידין ולא מיתה מידי אותם מעלין אין כוכבים הטעם: דהעובד

 )ש"ך(מותר.  – בדבר רפואה אין ואם «

 )שו"ע(. אותו למול לישראל מצוה –למילה  כוכבים העובד נתכוון אם לפיכך, ❏

 (רמ"א וש"ך) ענין. בכל מותר – בשכר או איבה משום כוכבים כגון העובד לרפאות שמותר ובמקום ❏
 
 
 
 

 סעיף י'
 האומר שנתגיירנאמנות עכו"ם 

 אם מכירין אותו שהיה עכו"ם ❏
  אין לו שום ראייה כלל 

 כחכמים. הלכתא חכמים: אינו נאמן. ואיפסיקא יהודה: נאמן. מחלוקת תנאים, רבי – )מז.(מקור: יבמות 
, פלוני של דינו בבית נתגיירתי: ואמר שבא כוכבים עובדת או כוכבים כחכמים, דעובד –פסק השו"ע 

 . עדים שיביא עד בקהל לבא נאמן אינו –כראוי 
 שאין פ"ואע צדק, גרי בחזקת אלו הרי –המצות  כל ועושים ישראל כדרכי נוהגין ראינום ואם «

 . נתגיירו מי בפני שמעידים עדים שם
 שיטבלו עד או עדים שיביאו עד אותם משיאין אין – בישראל להתערב באו אם, כן פי על ואף «

 )שו"ע(. כוכבים עובדי והוחזקו הואיל, בפנינו
 עדים האומרים רק "ששמענו" שנתגייר – יש ראייה קלושה 

 למה קרא עמו, ועדיו הוא מקום... בא מכל יגור" ת"ל: "וכי מנין? עמו ועדיו בא - (מו: מז.) מקור: יבמות
  פלוני. של דין בבית שנתגייר שמענו דאמרי ששת: רב אמר לי?

 נחלקו בזה הראשונים
 שאין צריך עדות גמורה אלא גילוי מילתא. עדות שהוא י"א בטור:

 )טור וב"י(רא"ש רי"ף ורמב"ם: צריך עדות גמורה. 
 )ב"י(דס"ל, דהגמ' היא לשיטת ר' יהודה, אך רבנן חולקים וס"ל דצריך ראיה ועדות ברורה.  «

 . עדים שיביא עד בקהל לבא נאמן כרוב הפוסקים, דאינו –פסק השו"ע 
 

 בבי"ד ונתגייר כוכבים עובד שהוא ואמר שבא כגון מי – הכרנוהו קודם לכן שהיה עכו"םאם לא  אבל ❏
  בירושלים. פסחים ואכיל סליק דהוה גוי ההוא גבי - (ג:) מקור: פסחים

 נחלקו בזה הראשונים
 בחו"ל אבל ישראל, בחזקת שם הכל שחזקת הימים ובאותם ,ישראל ו דווקא בארץנאמן במיג ם:"רמב

  ביוחסין. עשו דמעלה ישראלית. ישא כ"ואח ראיה להביא צריך
 )ב"י(נאמן.  והיה אני, ישראל לומר יכול שהיה גויבמ נאמן – גוי שהוא בו מכירין אנו אין ג: אם"סמ

 מחלוקת –להלכה 
 הפה הוא שאסר שהפה, נאמן –בבי"ד  ונתגייר כוכבים עובד שהוא ואמר שבא שו"ע: כרמב"ם, מי

 - ל"בחו אבל, ישראל בחזקת שם הכל שחזקת, הימים באותן ישראל בארץ, אמורים דברים במה. שהתיר
 ביוחסין. עשו שמעלה, ישראלית ישא כ"ואח ראיה להביא צריך

 בחזקת והם שבאים באורחים מודה ם"הרמב דאף ישראלית. להשיאו אף להאמינו להקל ב"ח: נוהגין
 )ש"ך(בעכו"ם.  הכרנוהו שלא במי אלאעכו"ם, ולא פסל  שרובן עכשיו אף שנאמנים ישראלים

 
 
 
 



   הלכות מילה וגירות  –חלקת אליהו  חסימן רס 

 
 מה

 סעיף י"א
 כדיןמי שהיה מוחזק בישראל, ואמר שלא היתה גירותו 

 לך יש לו: אמר עצמי, לבין ביני נתגיירתי לו: אמר יהודה רבי לפני שבא באחד מעשה - .(מז)מקור: יבמות 
 נאמן אתה ואי עצמך, את לפסול אתה נאמן לו: אמר הן. לו: אמר בנים? לך יש לאו. לו: אמר עדים?
  לגוי. עדות ואין אתה, גוי לדבריך טעמא? מאי בניך. את לפסול

 על נאמן אינו –בנים  לו ויש, עצמי לבין ביני נתגיירתי: שאמר בישראל מוחזק שהיה מי –פסק השו"ע 
 דין. בית בפני שיטבול עד ישראל בבת ליאסר דאיסורא חתיכא נפשיה לשוויה עצמו על נאמן אבל הבנים,

 )ב"י(פסולים.  בניו אפילו – עצמו לבין בינו שנתגייר עדים יש אך אם ❏

 בניו ואפילו נאמן, אינו הגדול דין בבית נתגיירתי אמר אפילו – גירות בחזקת עדיין הוחזקו לא אם ❏
 )ב"י( עצמי. לבין ביני אמר אם שכן וכל פסולים,

 )ב"י( בחזקה. די אלא ראיה, בעינן לא –אם הוחזקו  אבל «
 
 
 

 

 סעיף י"ב
 בדיקת הגר שמתגייר לשם שמים

 )כד:(מקור: יבמות 
 הפחד מפני או לה שיזכה שררה בשביל או שיטול ממון בגלל שמא אחריו בודקים, להתגייר הגר כשיבא

 . לדת ליכנס בא
 עיניה שמא אחריה בודקין, היא אשה ואם. יהודית באשה נתן עיניו שמא אחריו בודקין, הוא איש ואם

 , ישראל בבחורי נתנה
 כדי, הארצות עמי על בעשייתה שיש וטורח התורה עול כובד להם מודיעים עילה להם נמצאת לא ואם

 . שיפרשו
 . אותם מקבלים –מאהבה  שחזרו אותם וראו, פירשו ולא קיבלו אם
 וש"ך()ב"י מקבלין אותו.  –ואם ראו שבכזאת ראוי לקבלו . דין בית עיני ראות לפי אולם הכל ❏

 דסופו היה ]דבטוח גדול וקבלו כהן ליעשות מנת על גיירני ואמר דהלל לקמיה דאתא - .(לא) מקור: שבת
  שמים[. לשם לעשות
  תלמיד. לאותו שאנשא מנת על גיירני ואמרה דרבי לקמיה דאתא .()מד מנחות

 אם לא בדקו אחריו, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ❏
  .'וכו ושלמה דוד בזמן גרים קיבלו לא - .(עו) יבמות
 אותם[. מגיירים היו הדיוטות דין ]ומשמע שבית גרים. אלף נ"ק עליהם ניתוספו דוד שבימי - .(עט)יבמות 

 –הדיוטות ' ג בפני וטבל ומל, ועונשן המצות שכר הודיעוהו שלא או, אחריו בדקו לא אם –פסק השו"ע 
  כוכבים. העובדי מכלל יצא - וטבל ומל הואיל, מתגייר הוא דבר שבשביל נודע' אפי גר הרי זה
 )שו"ע( צדקתו. שתתברר עד לו אך חוששים «

 
 

 גר שחזר לסורו ❏
  מין. ליה הוה לסורו שחזר גר - ()מה: מקור: גיטין

 . טבלים פירותיו קוסמין, ספרי ספריו נסך, יין יינו כותי, פת זרה, פתו לעבודה מין שחיטת - .(יג) חולין
 ספרי וספריו טבלים, פירותיו כותי, פת ופתו נסך, יין ויינו -שעושים לו הרחקות שונות  –וכן פסק הטור 

 )טור( כנכרי. דבריו כל ובשאר כיינו, ושמנו קוסמין,
 מחלוקת –ממתי יינו נחשב יין נסך  «

  לסורו. שחזר קודם למפרע אפילו שלו יינו פרישה: אוסרים
 )ט"ז( ולהבא. משם פסול שהוא לך שיודע עד לפסלו לך ט"ז: אין

אסור להחזיר לו אבידתו. אך עבר  -או חילל שבת בפרהסיא  אם עבד ע"ז –להחזיר לו אבידתו  «
 )ב"י(מחזירין לו.  –על שאר מצוות לתיאבון 

 שקדושיו מומר כישראל הוא הרי –כוכבים  עבודת ועבד חזר ואפילו –אך אם קידש אשה  ❏
  )שו"ע( .קדושין

 (מז:)מקור: יבמות 
 )ב"י( נדון. הוא כישראל –שונים  וחיובים בהקנאות ממונות, בדיני «



    הלכות מילה וגירות –חלקת אליהו   רסחסימן 

 
 מו

 

 דיני ישראל משומד ❏
 דברי עליו משום מעלה, ולקבל לטבול לו יש מדרבנן רק לטבול. אין צריך – תשובה שעשה מומר • 

 (רמ"א וב"י) .'ג בפני חבירות
 )פת"ש( .מדאורייתא דאינו כיון, בשבת אפילו לטבול ומותר «
 )ב"י(אך צריך מלקות.  «

 מחלוקת – גיטו של משומד•  
  גט. הוי - גט יהיב בהמרותו ושוב ישראל בעודו קידש אם ואפילו לסורו. חזר אם גט גיטו מרדכי: ה"ה

 )ד"מ( בדבר. שנסתפקו מרבותינו: מרדכי בשם יש
 הוא הבן זרע – המשומדת על הבא גוי ואפילו דורות, מכמה אפילו מישראל שאמם כל – האנוסים בני•  

 לחזור כשבאים ולהחרידם להבהילם לנו ואין כלל, גרים דין להם ואין העולם, סוף עד אפילו ישראל
  בתשובה.

 ועומדים מושבעים והם כמונו במצות מחוייבים שהם לפי וחמורות קלות מצות קצת להודיעם צריך ואין
 )בדה"ב( טבילה. צריכים ואינם סיני. מהר

היא.  עליה דרמיא דמצוה להכנס וכו', וצונו במצותיו קדשנו אשר לברך צריך – עצמו את וכשמל «
 )בדה"ב(

  אחת. בברכה כוללם ואינו ידיד, קידש ואשר המילה. על ברכות' ב כן גם וכן מברך «
 לשוב לבו שהטית וכשם חסדך, אליו ומשוך כך, שמו הנקרא לעבד נא הצלח א,"או אומר כ"ואח

 בנתיב ותדריכהו בתורתך, לבו ותפתח ויראתך אהבתך בלבו תטע כן לפניך שלמה בתשובה
 )פת"ש( אמן. ונאמר ר"כי בעיניך. חן ימצא למען מצותיך

 )פת"ש(לאחר שיטבול.  שהחיינו ומברך «
 
 

 דיני טבילת עבד משוחרר ❏
 שכבר מצות עליו לקבל צריך ואין ביום, שלשה בפני אחרת טבילה העבד צריך כשישתחרר –לכתחילה  • 

  עבדות. לשם כשטבל הודיעוהו
 מחלוקת –בדיעבד •  

  גמורה. טבילה הוי – בלילה או שלשה בפני טבל לא אי ודאי צריך לטבול. אך בדיעבד משנה: המגיד
  מדבריהם. זו דטבילה קידושין, קידושיו הוי שקידש עבד משוחרר – טבל שלא אע"פ וי"מ במ"מ:

 )ד"מ(לדברי הי"מ ולחשוש לקידושין.  דראוי לחוש –והכריע המ"מ 
 

  



   הלכות מילה וגירות  –חלקת אליהו  טסימן רס 

 
 מז

 סימן רסט
 

 סעיף א'
 גר הרוצה לשאת את אמו או אחותו מאמו

 )כב.(מקור: יבמות 
 . שנתגיירו, מאמו אחותו או, אמו שישא לגר שמותר תורה דין

 . קלה לקדושה חמורה מקדושה באנו: יאמרו שלא כדי, זה דבר אסרו חכמים אבל

 )שו"ע(נכרית.  על כבא זה הרי –בגיותה  והיא, אחותו או אמו על שבא גר וכן ❏
 

 
 

 

 סעיף ב'
  בשר שאר של בעריות גרים דין כיצד

 . אותם מפרישין –ונתגיירו , מאמו לאחותו או לאמו כוכבים עובד כשהוא נשוי היה אם
 )שו"ע(אותם.  מפרישין אין –ואשתו  הוא ונתגייר, עריות לשאר נשוי היה ואם

 

 
 

 

 סעיף ג'
 קרובי הגר מן האם ומן האב

יעקב: התיר  בר אחא אשתחרור, רב אמתא יודן בני –מחלוקת אמוראים בב' לישנות  – ()צז: מקור: יבמות
 ואני מתיר. אסר הוא א"ל: אסר? ששת רב והא רבא: א"ל דהדדי. נשי לישא להם

 עלמא וכולי לגוי, האב מן אחוה דאין משום כלומר דשרי. פליגי לא עלמא כולי - האם מן ולא האב מן
  בישראל. לאיחלופי אתי ולא שרי, טעמא דמהאי ידעי

  דאסיר. פליגי לא עלמא כולי - האב מן ולא האם מן
 להו קרו ששת ורב פלניא. בני להו קרו דהא ליה, שדינן אבא בתר דשרי מאן - האם ומן האב מן פליגי כי

  פלוניתא. בני נמי
  דמי. שנולד כקטן שנתגייר גר טעמא? ומאי האם. מן באחים אפילו יעקב בר אחא רב פליג -דאמרי  ואיכא

 נחלקו בזה הראשונים
 כמי. כרב ששת לחומרא, כיון שלא נפסקה הלכה ש:"והרא ף"הרי

 טור: אף אחים מן האב ולא מן האם אסורים. ]אך צידד הב"י דבהכרח היה בדבריו טעות סופר[.
 אך אסור בקרובי האם. שרי. האם ומן האב מן ם:"רמב

 דבריהם. בשל לקולא אחא וכרב קמא כלישנא דס"ל, «
 מותר בכל קרוביו. א ורבו:"ריטב

 )ב"י(ועשה בה מעשה.  הוא, דרבנן דאיסורא כיון לקולא, אחא דס"ל, כרב «
 פסק השו"ע

 סופרים. מדברי, שנתגייר אחר האם בשאר אסור כוכבים עובד – בשאר האם  
 )ש"ך(חמיר טפי.  –יוציא, כיון שנשא באיסור דיהדות  –ואפילו אם נשא  «
 )ב"י(אסורה.  –ואפילו נולדה בגיותה  «
 שאביו הוא ברור שדבר, תאומים כגון, מאביו שארו שזה בודאי שיודע אע"פ, מותר – אך בשאר האב 
 . אביו שאר על גזרו לא אעפ"כ, זה של אביו הוא זה של

  לפיכך:
 אביו לאחי או לאחיו שנשאת פי על אף, בנו ואשת, אביו אחי ואשת, מאביו אחיו אשת הגר נושא «

 . לו מותרות –שנתגיירו , ובתו, מאביו ואחותו, מאביה אמו אחות וכן. שנתגיירו אחר לבנו או
  מאמה. אמו אחות ולא, מאמו אחותו לא נושא אינו אבל «
  שנתגיירה. אחר מאמו אחיו שנשאה, מאמו אחיו נושא אשת ולא «

 )שו"ע(לו.  מותרת זה הרי –כוכבים  עובד כשהיה אחיו נשאה אם אבל
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 אחות אביו ואשת אביו
 ליה: דריש עקיבא רבי -אביו" את איש יעזב כן מחלוקת תנאים בפי' הפסוק "על – .()נח סנהדרין מקור:
  שריא. אביו אשת אבל אביו, לאחות ליה: דריש אליעזר ורבי שריא. אביו אחות אבל אביו, לאשת

 נחלקו בזה הראשונים
 בה"ג: כר"ע, ואין אסור אלא באשת אביו.

 בשם יש פוסקים: כר"א, ואין אסור אלא באחות אביו. רא"ש
 שניהם.רא"ש תוס' וטור: טוב להחמיר כדברי 

 ואפילו באשת אביו. לגרים. מותרים – נח לבני האסורים אפילו האב מצד כל הקרובים ם:"רמב
 דהפסוק על כן יעזוב לא אסר אלא לבני נח ולא לגרים. «
 שהיו האם בקרובות שיש רואים הם שהרי -' וכו חמורה מקדושה באנו ואין לחשוש שיאמרו «

 נח לבני שמותרות מאמו אחיו ואשת אמו אחות כגון בגירותן, ואסורות בגיותן מותרות
  הלכה. נתחדשה התורה בקבלת יאמרו אלא לגרים, ואסורות

  לבן. מותרת האב שמת דכיון בגירות, אביו נשאה אפילו אביו באשת ומותר «
 נשאה אבל גוי, כשהוא כשנשאה אלא שרו דלא אביו ואשת אביו אחי באשת ם"הרמב על חלק ד:"הראב

 )ב"י( אסור. גר כשהוא
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: כרמב"ם, מותר בכל קרובי האב, ואפילו באשת אביו.
 רמ"א: כבה"ג, ואסור באשת אביו.

 )שו"ע רמ"א וש"ך(ב"ח וש"ך: כרא"ש ותוס', דיש להחמיר גם באשת אביו וגם באחות אביו. 
 

 אחותו מן האב
 - האב מן יוציא, - האם מן האב ם. אחותיקיי - האב מן יוציא. - האם מן אחותו נשא - )צח:(יבמות  מקור:
 אומרים: וחכמים יוציא. אומר: מאיר מחלוקת, רבי – האב מן יוציא, - האם מן האם אחות יקיים.

  יכנוס. לא להיולכתח יקיים...
 נחלקו בזה הראשונים

 טור: אחותו מן האב לכתחילה לא יכנוס, ואם כנסה לא יוציא.
 )טור וב"י(רמב"ם: נושא אותה אף לכתחילה, ]ולא דברה הגמ' אלא למ"ד אחות האם מן האב יוציא[. 

 כרמב"ם, דמותר לשאת אותה אף לכתחילה. –משמעות השו"ע 
 
 
 
 

 סעיף ד'
 בקדושה ולידתן בקדושה שלא הורתן שהיתה תאומים אחים שני

  אח. אשת משום חייבים בקדושה ולידתן בקדושה שלא הורתן היתה - (צז:) מקור: יבמות
 נחלקו בזה הפוסקים

 תאומים, אך אינם תאומים מותרים. כשהן חייבים משום אשת אח דוקא יוסף: נימוקי
 )ב"י ופת"ש(ב"י ]ורש"י[: חולק על זה, דאפילו אינם תאומים אסורים בקרובי האחר. 

 מחלוקת –להלכה 
 –בקדושה  ולידתן בקדושה שלא הורתן שהיתה ""תאומים אחים שו"ע ]דלא כשיטתו בב"י[ ועט"ז: שני

 )שו"ע וש"ך(מותרים זה בזה.  –מיבמין. אך אם אינם תאומים  ולא חולצין לא אבל, אח אשת משום חייבים
 )ש"ך ופת"ש(ב"ח ונו"ב: אפילו אינם תאומים חייבים משום אשת אח, ויש בזה כרת. 

 
 מחלוקת ראשונים – ולידתו בקדושהשני אחים שהאחד נולד שלא בקדושה, והשני הורתו  ❏

  בקדושה. ולידתו הורתו והשני בקדושה שלא נולד האחד ר"י ורא"ש: מתירים אם
 )טור וב"י(זה.  בהיתר תוס': מסתפקים

אך נולדו שניהם שלא בקדושה, או אם אחד מהם נולד שלא בקדושה והשני הורתו שלא בקדושה  ❏
 ()טוראסורים כל האחד באשת חבירו.  –ולידתו בקדושה 
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 ח'-סעיף ה'
 אדם המבקש לשאת גיורת וקרובותיה

 )שו"ע סעי' ה'(השניה.  ומגרש מהן, אחת עם יושב – האם מן אחיות שתי או, הגיורת ובתה גיורת הנושא ❏
  אחת. ומוציא אחת כונס ובתה אשה נשא - )צח:(מקור: יבמות 

 )ש"ך(ואותה שמגרש צריכה גט.  «
 )ש"ך(לכתחילה. ' אפי נושא – האב מן גיורות אחיות אבל «

 
 נשא גיורת ומתה, ורוצה לישא את אמה ❏

 כרבי דאסר מאן בחמותו. אסור דתני: ואית בחמותו. מותר - אשתו מתה תניא, - )צח:(מקור: יבמות 
 עקיבא כרבי דשרי ומאן רבנן. ביה גזרו גר וגבי קיימא, באיסורא מיתה לאחר חמותו דאמר: ישמעאל

  איסורא. ליה קלש מיתה לאחר חמותו דאמר:
 נחלקו בזה הראשונים

  ישמעאל, ואסור. ר"ח: כרבי
 )ב"י(עקיבא, ומותר.  רמב"ם: כרבי

בחייהן ]וגם בחייהן לא היה  אלא גזרו שלא, בתה או אמה לישא מותר – ומתה, גיורת נשא –פסק השו"ע 
 )שו"ע סעי' ו'(אסור אלא משום גזירה[. 

 )ש"ך(אך בש"ך צידד להביא את דעת האוסרים. 
 

 לישא שתי אחיות גיורות ❏
  האב. מן גיורות אחיות שתי לישא לאדם מותר

 )שו"ע סעי' ז'(האב.  בשאר גזרו הטעם: שלא
 

 . בגרים עליהם גזרו לא, כולן – השניות ❏
 בעיא דאיפשיטא. – )כב.(מקור: יבמות 

)שו"ע השניות.  בשאר וכן, בתה בת בת או, אמה ואם גיורת אדם ונושא. אמו אם לישא הגר מותר לפיכך,
 סעי' ח'(
 מחלוקת – )הסבתא(בת בתה  «

  אך בת בתה אסורה. .בתה בת בת דווקא רמב"ם ושו"ע:
  בתה מותרת. בת אף ז:"עט

 )ש"ך(מדאורייתא.  אסורות בתה ובת אמה דאם טעות דגירסת העט"ז הוא –הכריע הש"ך 
 
 
 
 

 סעיף ט'
 האם צריכים פרישה –גר שנתגייר ואשתו עמו 

 בין להבחין חדשים שלשה להמתין צריכים וגיורת גר - .()מב מקור: מחלוקת בין הגמ' למדרש. בגמ' יבמות
 לו שאין שנתגיירו גויה ואשתו איתא דגוי אך במדרש בקדושה. נזרע שלא לזרע בקדושה שנזרע זרע

  לסורן. יחזרו שמא לקיימה
 בקדושה שנזרע זרע בין להבחין, חדשים' ג מזה זה לפרוש צריכים, עמו ואשתו שנתגייר גר –פסק השו"ע 

 .בקדושה שלא שנזרע לזרע
 )פת"ש(הפרשה.  צריך אין –זקינה  היא ואם «

 )פת"ש(נסתפק בזה החלקת מחוקק באה"ע.  – לאחר ונשאת היא אך אם נתגיירה
  )פת"ש(בינתיים.  נדה פרסה לא אםכשמחזירה,  חדשים שלשה ואין צריכה ז' נקיים אחר «
 )פת"ש(יהדות.  בדת וקידושין חופה צריך –עימו  לקיימה רוצה ואם «

 (רמ"א) גט. בלא ממנו יוצאה אלא גט, צריכה אין –לקיימה  רוצה אינו אך אם ❏
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 סעיף י'
 עדות גרים קרובים זה על זה

 מימרא דאמימר. – )כב.(מקור: יבמות 
  לזה. זה מעידים האם מן אחים אפילו, עדות לעניין –פסק השו"ע 

  )שו"ע(דמי.  שנולד כקטן, שנתגייר הטעם: דגר
 ד"בי וסתם ד,"בבי אלא עדות מקבלין אין שהרי בישראל, לאחלופי שמא יבוא ואין לחשוש «

 )ש"ך(בדבר.  בקיאין
 
 
 
 
 

 סעיף י"א
 דין לענין

 עליך -מלך" עליך תשים "שום דכתיב: תורה, דבר חבירו את דן גר רבא: אמר - .(קב )קא: מקור: יבמות
 ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל. גר. חבירו את דן גר אבל אחיך מקרב דבעינן הוא

 יני נפשות.ר לדון דיני ממונות, ופסול לדון דגר כש - )לו:(סנהדרין 
 נחלקו בזה הראשונים

  דן. ממונות דיני אבל נפשות, דיני היינו ישראל דן גר דאין הא רש"י:
  דס"ל, דהגמ' ביבמות מדברת בדיני נפשות. «

 רא"ש רי"ף ורמב"ם: אין גר דן את חבירו אפילו דיני ממונות.
ואילו הגמ' בסנהדרין מדברת לדון גר חבירו, או  דהגמ' ביבמות מדברת בדיני ממונות.דס"ל,  «

 )ב"י( .בגר שאמו מישראל
 , ואף דיני ממונות אינו דן את ישראל. רי"ף ורמב"ם כרא"ש –פסק השו"ע 

 לכך: 
    ]ממונות. דיני לדון כשר גר –כשאימו מישראל ]ולרמ"א בחו"מ ה"ה אביו מישראל  
   ישראל אפי' דיני ממונות. את לדון פסול –מישראל  אמו אין אם אבל  

 )שו"ע(. דן גר לחבירו אבל «
 )טור ב"י וש"ך(אסור.  כפיה ידי על ודוקא לדין. עליו מקבלו אולם יכול לדון אף את ישראל אם «

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל... אלמא לא בעינן  - )מה:(מקור: יבמות 
 מקרב אחיך אלא במילי דשררה וכפייה.

 בחליצה דיין להיות - ולחליצה ❏
 )שו"ע וש"ך(מישראל.  ואמו אביו שיהא עד, גרים לחליצת אפילו, פסול

 מחלוקת –אם רק אביו מישראל  «
 שו"ע: פסול.

 )ש"ך(כשר.  מישראל אביו דאם –א בא"ע סי' קס"ט "י
 
 


