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  סימ	 שלא  �מילה  
  

  

  יסוד הדי	
  

  ...מוהלי	 ופורעי	 ומוצצי	:  עושי	 כל צורכי מילה בשבת – )א דמילה"פרק ר(. משנה קלג
  'ע א"פ שו"וכ                                                                                                      

  

  
.  	 שלא סילק ידו מ	 המילה חוזר אפילו על ציצי	 שאינ� מעכבי	כל זמ  –  :פ קלג"ע  'ע ב"שו

פ שאי	 מעכבי	 חוזר "ודלא כעיטור שכתב דאע( .        אינו חוזר אלא על ציצי	 המעכבי	, סילק ידו
  .)פ שפירש"אע

    
  
  

  
י ויה':  שנאמר, מרחיצי	 את הקט	 ביו� השלישי למילה שחל להיות בשבת:  ע אומר"ראב � :משנה קלד

  .'ביו� השלישי בהיות� כואבי�
  

  .ואילו ביו� השני אי	 מחממי	, דוקא בשלישי מותר  – �"רמב
  

  .ויו� שלישי לרבותא נקטיה,  כל שכ	 שביו� השני מחממי	  – 	"רמב, א"רשב
  
  

  

א� לא היו רוחצי� את הולד לפני המילה ולאחר המילה ' בזמ	 חכמי הגמ – 'ע ט"שו
לפיכ$ נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות ,  י	 היה מסוכ	וביו� שלישי למילה במי� חמ

ודינו לרחו% בשבת א� רצו כדי	 , )דנשתנו הטבעי�(והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל , בשבת
  .רחיצת כל אד�

  

פ צור$ "דעכ(ובמדינות אלו נוהגי� לרוחצו לפני המילה בחמי	 שהוחמו מאתמול  – א"רמ
וכ	 א� היה יו� שלישי למילתו בשבת ורואי�   ,ש"ולאחר המילה במוצ,  )גדול יש בדבר

אבל , וכל זה מ	 הסת�.       י ורוחצי� אותו בשבת"מכיני� חמי	 מבעו, שיש צור$ לרוחצו
בודאי מותר לרוחצו ולחלל , א� רואי� שיש לחוש לסכנה א� לא ירחצו אותו אחר המילה

  .מידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנה, עליו שבת
  
  

דשמא יצטרכו לחלל שבת עליו ביו� שלישי , אוסר למולו ביו� חמישי �"התשבולה ונתרפא  תינוק שהיה ח
  .מתירי	 א"  והמג"אבל הש,   למילתו

  
  

  

  
  ריבוי בשיעורי�

  
ההוא ינוקא דאשתפו$ חמימיה  אמר לה� רבא נשיילוה לאימיה אי צריכה  – .עירובי	 סח
  .אגב אימיה] נכרי[נחי� ליה 

  

  .פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת"קדרה בשר אע) ט"ביו(שה ממלאה א – .ביצה יז
  

  

א$ בשבת , ט מותר"מביצה משמע שלרבות ביו[  .מהתורהריבוי בשיעורי� אסור  – 	"ר
  .]י גוי"ומעירובי	 לא קשה כיו	 שש� מדובר לחמ� ע.   אסור

  

מדובר בעירובי	 אפשר לפרש ש' ואת הגמ[   .מדרבנ	ריבוי בשיעורי� אסור רק  – א"רשב
גבי מילה משו� מצוה , דכיו	 דאינו אסור בשבת אלא מדרבנ	,  אפילו שישראל יחמ�

  .] התירו לגמרי
  

  .	"הרכתב  דהעיקר כדעת    ב/שיח�ב ב"המשנ
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  ?את מי לא מלי� בשבת
  

  .    מחללי	 עליו את השבת �ב	 שבעה  – .שבת קלה.  1
  .    י	 עליו את השבתאי	 מחלל �ב	 שמונה                                
  .    אי	 מחללי	 עליו את השבת �ספק ב	 שבעה ספק ב	 שמונה                                

  

  ג דאי נפל הוא אי	 כא	"ואע[העמידו ברייתא זו בשלא גמרו שערו וצפרניו    .וביבמות פ           
  צו חכמי� להתיר טלטול במקו� שקרוב לודאילא ר –מחת$ בשר בעלמא הוא  איסור תורה שהרי               
  ג דלא שהה שלושי� יו� כדי לצאת "ואע[מחללי	    �אבל א� גמרו    ,   )]י"ב(קיימא  שאינו ב	               
  ,מ מאחר שגמרו שערו וצפרניו מחזקינ	 ליה ברוב הנולדי� שה� בני קיימא"מ,  לגמרי מתורת נפל               
  .)]י"ב(והאי בר שבעה הוא ואשתהויי אשתהי הולד בבט	 אמו                 

  
  ,אי חי הוא שפיר קא מהיל �מלי	 אותו ממה נפש$   :אמר רב אדא בר אהבה  � .שבת קלו(    
  ).]                   והברייתא שלעיל לא מתבססת על כ$[.            ואי לאו מחת$ בשר בעלמא הוא     
  
  

  שסובר שאי	 מוהלי	 ספקות בשבת ואפילו גמרו שערו בי	 בדעתוה 	"הר  –  '"הרי
  ,  .]כפשט הברייתא בשבת קלה[וצפרניו                             

       

  שסובר שרק בלא גמרו שערו וצפרניו אי	  הבי	 בדעתו י"הבא$                   
  .  .]ת פכהעמדת הברייתא ביבמו[מוהלי	                             

        

  .]ש"הראי בהבנת דברי "ובאופ	 דומה נחלקו הטור והב[          
  
  

כל שהוא ספק ב	 , מלי	 אותו ממה נפש$, כתב דאפילו לא גמרו שערו וצפרניו  הטור[     
 י"ותמה עליו הב.)      כ גמרו שערו וצפרניו"אבל ודאי ב	 שמונה אי	 מלי	 אא(. שבעה ספק ב	 שמונה

  .      ]דבריו דלא כמא	 דסת�
  
  
א� גמרו שערו וצפרניו מלי	 , ב	 שמונה  –  פ הבנתו בה�"עש "' ורא"כרי פסק' ע ג"שו

אי	 מלי	 , אפילו א� הוא ספק ב	 שבעה ספק ב	 שמונה, וא� לא גמרו,      אותו בשבת
מרו אפילו לא ג, וא� הוא ב	 שבע ודאי.     ואי	 צרי$ לומר ב	 שמונה ודאי, אותו בשבת

  .שערו וצפרניו מלי	 אותו
  

ספק ב	 שמונה או ב	 שבעה  אפילו לא נגמר שערו וצפרניו   – כטור פסקד "א ביו"הרמ
  .'מלי	 בשבת ממה נפש$ וכו

  
  
  

  .)אשמיני קאי, "וביו�"דכי כתיב .       (מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת – 'ע ד"שו.  2
  
  
  

    'ע ה"פ שו"ע.  3
   

  :וחה שבתאלו אי� מילת� ד   
  

  .  משו� דאינו זכר ודאי,  משו� ספק  �אנדרוגינוס  
  

  .  שמא הוא שלא בזמנה,  משו� ספק  � ש  "נולד ביה
  

  .דאפשר דליכא כא	 ערלה כבושה והוא מהול ממש,  משו� ספק  �נולד כשהוא מהול  
  

  תנאי� הולכמ, משו� דאי	 טמאי� בטומאת לידה  �כ נתגיירה  "כ שילדה ואח"יוצא דופ	  ועו
  .  בעינ	 כסדר האמור בפרשת תזריע דאשה כשהיא טמאה לידה בנה נימול לשמונה                          

  

  .דאי	 אנו יודעי� איזה ערלה עיקרית, משו� ספק  �מי שיש לו שתי ערלות  
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  ?באיזה מקרה לא מלי� בשבת
  
  

והלכה  ע"א ור"ר' מח[בת ש אינ� דוחי� את הש"מכשירי מילה שאפשר לעשות� מע –' ע ו"שו

במקו� שאי	 בו  אפילוש לא יביאנו בשבת "לפיכ$ א� לא הביא איזמל למילה מע.      ]ע"כר
  .          שהעמידו חכמי� דבריה� במקו� כרת, אלא איסור דרבנ	

  

א� הוא דבר שא� עשהו ישראל אי	 בו איסור אלא מדרבנ	 אומר ,      ולומר לגוי לעשות�
וא� הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מ	 ,      )דהוי שבות דשבות במקו� מצוה ושרי(לגוי ועושהו 

שמתיר לפני המילה כל אמירה לגוי  ג"ודלא כבה.        (לא יאמר לגוי לעשותו, התורה
  .]להקל לעני	 מילה סובר דאפשר א"המגא  [.)         אפילו במלאכה דאורייתא

  
  
  
  
  
  
  
  

  . אלא לועס בשיניו, ש לא ישחקנו"לא היה לו כמו	 שחוק מע – .פ המשנה קלג"ע' ע ז"שו
  
  

ומכשירי מילה אינ� דוחי� את השבת , מדובר כשהוא עדיי	 קוד� המילה   :ב"משנ
  .    ולכ	 א� אי אפשר לו ללועסו בשיניו תידחה המילה, )ואפילו באיסור דרבנ	(
  
  

נ דוחה "שחוק דהא פיקוכ לסממני	 משו� סכנה א"ולא יאמר  אמול אותו ולכשיצטר$ אח
שסובר  	"ודלא כרמב,   כרוב הראשוני�.   (אלא מוטב שתידחה המילה,   את השבת

כ "כיו	 שאי	 למצוה אלא שעתה ואי	 דוחי	 את המילה מפני שנצטר$ אח, שמותר למהול
  .)נ הוא דדחי ליה ולא מכשירי מילה"דבתר הכי פיקו, לדחות את השבת

  
  

מ א� אפשר לו "ומ,  בודאי מותר לשחוק, שאי	 לו כמו	 וא� נתוודע לו לאחר המילה
 ח"א$ הב[.      )'לועס בשיניו'כדתנ	 (צרי$ לשנות , מבלי שיגיע מזה היזק לחולה, לשנות בכל זה

  .]סובר דלאחר המילה אי	 צרי$ שינוי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?מי לא מל בשבת

  
שלא  ונמצא מחלל שבת, יקלקלדחיישינ	 שמא (אד� שלא מל מעול� לא ימול בשבת  – 'ע י"שו

  ,)רבינו שמחה, ד"תה(=א� מל כבר פע� אחת מותר למול בשבת  אבל,         )במקו� מצוה
  

דאב בעצמו לא ימול  ] הרב רבי אליעזר הלוי[ל  "ממא	 דס לאפוקי.      (א� הוא אבי הב	 אפילו
שהרי הוא , המשו� דלגבי דידיה הוי פסיק רישא דניחא לי, בשבת היכא דאיכא אחרינא

, ל הוא"ר דנח"דג� לגבי אחרינא פס, דלא אמרינ	 הכי ] ד"כתה[  ל"קמ,    מתק	 את בנו
  .)ה התירה תורה"ואפ, שהרי הוא רוצה למולו ולזה קאתי


