
  אלש' ס
  

  'א �סעי
  .)שבת קלג". (עושי� כל צרכי בשבת מוהלי� ופורעי� ומוצצי� ונותני� עליה איספלנית וכמו
" – משנה
  .פסק כמשנה – מחבר

  

  'סעי� ב
המעכבי
 את ) שיורי
(המל כל זמ
 שהוא עוסק במילה חוזר בי
 על הציצי
  :ר"לאתויי הא דת ?כל צורכי מילה לאתויי מאי ,קתני כולהו מכדי" – גמרא

 
  :)שבת קלג( ".על ציצי
 שאי
 מעכבי
 את המילה אינו חוזר ,על ציצי
 המעכבי
 את המילה חוזר ,פירש .מעכבי
 את המילה שאי
המילה בי
 על הציצי

 ערל לא אוכל כי כה( ואינו אוכל בתרומה) שפה גבוהה המקפת את הגיד(בשר החופה את רוב העטרה : המעכבי� את המילה ציצי
אלו ה� " – משנה
  .)שבת קלז)". (תרומה
  :)שבת קלז( ".בשר החופה את רוב גובהה של עטרה: ר ירמיה בר אבא אמר רב"אמר רבי אבינא א" – גמרא

  .עטרה ומחללי� עליו את השבתכבר נחשב כבשר החופה את רוב ה, במקו� אחד גובההא� חופה את רוב  – י"רש
כגו
 רצועות הבשר בי
 מהערלה ובי
 לעור ( שאינ� מעכבי� חוזר אפילו על ציצי� )אפילו התחיל כבר לפרוע( פסק כגמרא שכל זמ
 שעוסק במילה – מחבר
  .וכמשנה שבשר החופה רוב גובהה של עטרה במקו� אחד מעכב, וא� סילק ידו חוזר רק על ציצי
 המעכבי�, )שפורע

כי עדי
 , ומותר לראשו
 לחזור ולגמור את הציצי� שאינ� מעכבי�, כל עני
 אחדכל עוד שלא סיי� את הפריעה ה, ואפילו א� מל אחד ופורע אחר – ב"מ
  .לא נגמרה מצות המילה

  ]אלחנ
 וסרמ
 והרב גשטטנר בזה' מחלוקת ר' ד' שכח סע' ביתר עיו
 בזה עיי
 בס[
  

  'סעי� ג
אנדרוגינוס : רבי יהודה אומר. ולא אנדרוגינוס דוחה את השבת, ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא ספק דוחה את השבת –ערלתו : תנו רבנ
" – גמרא

  ...לתו ודאי דוחה את השבתער ,כרתוענוש , דוחה את השבת
ספק ב
 . אי
 מחללי� עליו את השבת' וב
 ח, ב
 שבעה מחללי� עליו את השבת: לאיתויי הא דתנו רבנ
? ולא ספק דוחה את השבת לאיתויי מאי: אמר מר

  .)שבת קלה". (כנהאבל אמו שוחה ומניקתו מפני הס, הרי הוא כאב
 ואסור לטלטלו' ב
 ח. אי
 מחללי� עליו את השבת' ספק ב
 ח' ז
מימהל היכי מהלינ
 , ספיקא הוי, הא לא שהה ...ופדויו מב
 חודש תפדהשנאמר , יו� באד� אינו נפל' כל ששהה ל: ש ב
 גמליאל אומר"ר: תניא" – גמרא
  .וא� לאו מחת& בבשר הוא, שפיר קא מהיל, א� חי הוא: אמר רב אדא בר אהבה מלי
 אותו ממה נפש&? ליה

אמר ! מחת& בבשר הוא, וא� לאו, א� חי הוא שפיר קא מהיל, נפש&נמהליה ממה  ,אמאי, אי
 מחללי� עליו את השבת' ב
 ח' ספק ב
 ז: ואלא הא דתניא
כשירי משאמר ש(אליעזר ' ואליבא דר, לא נצרכה אלא למכשירי מילה, אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא מימהיל הכי נמי מהלינ
 ליה: מר בריה דרבינא

  :)שבת קלה". ()אליעזר' אבל בספק לא דוחי� מכשירי מילה א� לר, שיודאי כלו לו חדוושכל זה כשב, דוחי� את השבתמילה 
  

אליעזר ואי
 הלכה ' כי הברייתא היא לשיטת ר, פ שלא גמרו שערו וצפרניו ממה נפש&"ואע' ספק ח' פסק כפשט הגמרא שמוהלי� בשבת ספק ז – טור
  .גמרו שערו וצפרניו לא מלי� בשבת שלא' אבל ודאי ב
 ח. כמותו
  .אבל רק גמרו שערו וצפרניו' וספק ב
 ח' מוהלי� בשבת ספק ב
 ז – �"רמב

  
של מר בריה דרבינא ו � של רב אדא בר אהבהולא את הסבר, שאי
 מחללי� עליו את השבת' ספק ב
 ח' את הברייתא של ספק ב
 זכתבו  – ש"רא, �"רי

  .ע"ונשאר בצ רסו' ד ס"כ� הקשה הטור ביו. ויש להבי� למה יצאו מפשט הגמרא. אליעזר' והברייתא כר, שמוהלי� אותו
כי מכיו
 שאי
 , כי א� היה סובר שמוהלי� היה צרי& להשמיטה, ולפיכ& הביא ברייתא זו בסת�, � סובר שלא מוהלי� ספיקות בשבת"הרי – �"הסבר הר
  .מר בריה דרבינאו ב אדא בר אהבהו אותה רפרשי שכ הברייתא לא להלכה ,אליעזר' הלכה כר

מימהל "וכ
 משמע מהגמרא ששאלה  ?הרי מעשי� שבכל יו� שמוהלי� אות�, � שאי
 מוהלי� ספיקות"
 את הרי"אי& פרש הר – קושית הבית יוס�
  !משמע שהיו מוהלי� את הספיקות, "היכי מהלינ
 ליה

 �"כמו דעת הרמב' ואפילו הוא ב
 ח, רו שערו וצפרניו מחללי� עליו את השבתש כל שגמ"� ולרא"ג� לרי – פ הבית יוס�"ש ע"� והרא"הסבר הרי
וזהו מנהג העול� שנהגו למהול בשבת כשגמרו שערו וצפרניו ועשו כדי
 ולא מטע� . מדברת כשלא גמרו שערו וצפרניו' ספק ב
 ח' והברייתא של ספק ב
 ז

' פרק ר' ה' בשבת ס ש"כ מפורש הרא"וכ. � ש�"� שכח דברי הרי"וכתב שכנראה הר. תביבמו. � מפורש על הגמרא בד� פ"וכ� כתב הרי .'ממה נפש&'
  .ותימה על הטור שלא ש� לב לדבריו ש�, אליעזר דמילה
. קרוב לודאי שיחיה והולכי� כא
 אחר הרוב ומוהלי� אותו אפילו בשבת, פ שאי
 ודאות מלאה שיחיה"שברגע שגמרו שערו וצפרניו אע, והסבר הדבר

להתיר טלטול במקו� שקרוב  לא רצו חכמי�' ממה נפש&'פ שמצד ספק אפשר למוהלו "ואע, קרוב לודאי שלא יחיה, � לא גמרו שערו וצפרניואבל א
  .לודאי שלא יחיה

  
וצפרניו מלי
 אותו א� גמרו שערו , )'או ט' או ספק ב
 ח 'ב
 ח' וכ
 ספק ב
 ז(שב
 שמונה , ש"� והרא"פסק כגמרא וכפרושו בבית יוס� בדעת הרי – מחבר
 נימול תמיד בשבת בכל' ב
 ז. ודאי' ש ב
 ח"וכ ,אי
 מלי� אותו בשבת )'ב
 ט' או ב
 ח( '
 חב' אפילו הוא ספק ב
 ז, וא� לא גמרו שערו וצפרניו, בשבת
  .מקרה

טוב שמלי� אותו� , א� יחיה: ותו ממה נפש&אפילו לא נגמר שערו וצפרניו מלי� א' או ב
 ז' א שספק ב
 ח"ש� מבוארת דעת הרמ –) רסו' ד ס"יו( א"רמ
  .ספק מחת& בבשר הוא ואי
 בזה משו� חבורה כי הוא נפל, וא� לא

  .ר הביא בש� המאירי שהמנהג למול ספקות וכל מקו� כמנהגו"אבל הא, ע לא למול ספקות"ז פסקו כשו"ח והט"אמנ� הב
  

  'סעי� ד
שבת )". (ש שבת"וכ(ט אינו דוחה אלא בזמנה "יו, )קט
 חולה שהמתינו לו עד שיבריא(שלא בזמנה מילה דוחה צרעת בי
 בזמנה ובי
 : תנו רבנ
" – גמרא
  :)קלב

  .פסק כגמרא שמילה שלא בזמנה לא דוחה את השבת – מחבר
  

  'סעי� ה
רבי . גינוס דוחה את השבתערלתו ודאי דוחה את השבת ולא אנדרו, ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא ספק דוחה את השבת –ערלתו : תנו רבנ
" – גמרא

  .וענוש כרת, אנדרוגינוס דוחה את השבת: יהודה אומר
ש "שב, ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת, ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד בי
 השמשות דוחה את השבת

ה על נולד כשהוא מהול שצרי& להטי� ממנו ד� "ש וב"לא נחלקו ב: ב
 אלעזר ר שמעו
"א. ה אומרי� אינו צרי&"אומרי� צרי& להטי� ממנו ד� ברית וב
צ להטי� ממנו "ה אומרי� א"ש אומרי� צרי& להטי� ממנו ד� ברית וב"שב, על גר שהתגייר כשהוא מהול: על מה נחלקו, ברית מפני שערלה כבושה היא

  .)שבת קלה". (ד� ברית
  .אותו בשבתק שאנדרוגינוס לא מלי� "הלכה כת – �"רמב

  
  :קביעת יו� הלידה כשיוצא בבי� השמשות

ואפילו , יש לסמו& עליה� שהוא לילה, כוכבי� בינוניי�' נראו ג, א� לאלתר כשהוציא התינוק את ראשו חו) לפרוזדור – מרדכי, מ"רא, מ"הגה, ג"סמ
ואי
 כא
 שו� . ויהיה נימול לשמונה ואפילו בשבת, � רואותאי
 לה� אלא מה שעיניה, וא� שהו מלצאת וחשבו שהוא יו�, ימול ליו� ראשו
, הוא שבת

  .אלא הכל תלוי רק ביציאת הכוכבי�, קשר בי
 א� קבלו שבת והתפללו ערבית או לא
  

  ?הא� מלי� בשבת מי שעברה אמו ניתוח קיסרי או נכרית שילדה והתגיירה מיד אחרי הלידה לפני היו� השמיני
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כגו
 יוצא דופ
 ונכרית שילדה ( שאמו טמאה לידה נימול לשמונה וכל שאי
 אמו טמאה לידה אי
 נימול לשמונהכל : אמר רבה אמר רבי אסי" – גמרא

, )מאברה� עד מת
 תורה(דורות הראשוני� יוכיחו : ל אביי"א. וביו� השמיני ימול בשר ערלתו...אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה: שנאמר, )והתגיירה
  .ניתנה תורה ונתחדשה הלכה: ל"א! לשמונהונימול , שאי
 אמו טמאה לידה

חד אמר מחללי� עליו , רב הונא ורב חייא בר רב, )זה על גב זה( ומי שיש לו שתי ערלות) כגו
 מי שעברה אמו ניתוח קיסרי(יוצא דופ
 : והא איתמר, איני
שמי שנימול לשמונה (הא בהא תליא ! דאי מהלינ
 ליהאבל לשמונה ו, עד כא
 לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת. מחללי� וחד אמר אי
, את השבת

  :)קלה*.שבת קלה)". (ומי שלא נימול לשמונה לא מחללי� עליו את השבת, מחללי� עליו את השבת
  .נימול לשמונה א& לא מחללי� עליו את השבתש, הפוסקי� הסתפקו כמי לפסוק ולכ
 מטילי� לחומרא – �"ר, ש"רא, �"רמב

  

  הלכה
זה (� שילדה והתגיירה ומי שיש לו שתי ערלות "נולד בי
 השמשות וכ
 נולד כשהוא מהול או יוצא דופ
 ועכו ,שאנדרוגינוס ,ק"רא וכתפסק כגמ – מחבר

  .אי
 מילת
 דוחה שבת) על גב זה
*כחמש(הבינוניי�  כ"הלכה היא שספק לעני
 שבת מתחיל מסו� שקיעת החמה עד צאת הכוכבי� והוא זמ
 של רביעית שעה לפני צאה – מג� אברה�
  ).עשרה דקות

וכ
 , ש שהוא ספק יו� ספק לילה"כוכבי� בינוניי� הוא זמ
 ביה' שמעת שהתכסתה החמה מעינינו עד יציאת ג, המנהג פשוט בכל מקו� – משנה ברורה
, פ שזה ספק ספיקא"אע[ו� ראשו
 ימול בי, ואפילו א� יש ספק א� נולד קוד� בי
 השמשות או בזמ
 בי
 השמשות. התפשט המנהג בכל ערי אר) ישראל

  ].ספק יו� ספק לילה: שזהו אותו ש� ספק, ועוד, כי אוקי מעוברת על חזקתה
  

  'סעי� ו
שמעידי� שהוא איזמל של (פ עדי� "ובסכנה מכסהו ע. מביאו בשבת מגולה, ש"מער) איזמל של מילה(א� לא הביא כלי : אליעזר אומר' ר" – משנה
שבת ( ".שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת: אעקיב' כלל אמר ר)... מצוה

  .)קל
  .)שבת קלג( ".ע"הלכה כר: אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  
מתקי� . דר& חצירות שלא ברצו
פע� אחת שכחו ולא מצאו איזמל מערב שבת והביאוהו בשבת דר& גגות ו: ר יצחק"אמר רב אבא בר רב אדא א" – גמרא

ר ושרו דר& "אלא ברצו
 דאסרו דר& רה, ר"א דשרי אפילו ברה"וכי תימא שלא ברצו
 ר! א הוא דשרי"ר, אדרבה, אליעזר' שלא ברצו
 ר: לה רב יוס�
כ& אי
 מביאי� אותו לא דר& גגות ולא דר& קרפיפות ולא דר& , ר"כש� שאי
 מביאי� אותו דר& רה: והתניא, ומי שרי, דר& חצירות וקרפיפות, גגות

  ?חצירות
אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות כול
 רשות אחד ה
 לכלי� , ש אומר"ר: דתנ
, ש"אלא ברצו
 ר, א ומחלוקתו"שלא ברצו
 ר: אלא אמר רב אשי
  :)קל*.שבת קל". (לכלי� ששבתו בתו& הבית ששבתו בתוכ
 ולא

ש מותר דר& "ולר, חצירות וקרפיפות שזה איסור דרבנ
, לחכמי� אסור להביא אפילו דר& גגות, ר"אליעזר מותר להביא אפילו מרה' לר, כלומר – י"רש
  .ר"חצירות ואסור דר& רה

  .)ערובי
 צא...". (ש"אמר רב הלכה כר" – גמרא
  .ש באריכות בהוכחותיו"וע .ש"פסק כגמרא בערובי
 שהלכה כר – )בדפיו. שבת נב( �"רי

אבל א� יש , מדובר שהחצר בה נמצא הסכי
 ערבו אותה בערובי חצרות ע� המקו� בו תהיה ברית המילה או שלא ערבו ואי
 בה דיורי
 –) שעב' ס( טור
  .אהלא הועילו כלו� בכ& שהסכי
 שבתה ש� ואסור להבי, בחצר זו דיורי
 ולא ערבו

  
שלפיכ& א� לא הביא איזמל למילה , וכגמרא. עקיבא שמכשירי מילה שאפשר לעשות� מערב מילה אינ� דוחי� את השבת' פסק כמשנה וכר – מחבר

  .עומדי� מערב שבת לא יביאנו בשבת אפילו במקו� איסור דרבנ
 כי דיניה� במקו� כרת
כי , וא� צרי& להוציאו לחצר שאינה מעורבת. כי יכולי� למולו בביתו, שאינה מעורבתאסור להביא את התינוק לבית הכנסת דר& חצר  – משנה ברורה

י גוי "כי א� יוציא את התינוק יצטר& ג� להחזירו ע, מאשר את התינוק לסכי
, י גוי"מ עדי� להביא את הסכי
 לתינוק ע"מ. י גוי"מוציאו ע, הסכי
 ש�
  .ש"ישאיר אותה ש� עד למוצ, כי
כ א� יביא את הס"משא, ויעבור שוב על שבות דשבות

  
  :טלטול סכי� המילה לאחר המילה

לאחר , מקו� שירצה וכ
 כל מוקצה מטלטלו לכל. מותר להחזירו לאחר המילה לכל מקו� שירצה, שטלטל הכלי בהתרמאחר  – רבנו ירוח�, �"רמב
  .אבל לאחר שהניחו מידו אסור לטלטלו .שסיי� להשתמש בו

, כי א� יצטר& להשליכו סת� כ&, שמותר לטלטלו ז באר"והט .וג� לאחר שהניחו מותר לטלטלו, אי
 מוקצה לחצי שבת – ל"שמהר, )רסו' ד ס"יו(ז "ט
, אבל לא במקו� אחר, מצניעו באותו מקו� שמל בו, � שמטלטלו אחר המילה"שג� לרמב, ולכ� כתב במחצית השקל. ימנע מלמול ולא גזרו כא
 חכמי�

  .לטלטלו שלא לצור� בחנ�ואפילו לפני המילה אי� 
ומה שכתוב שאי
 מוקצה ) ז"ולא כט(אבל כל זמ
 שלא הניחו מטלטלו לכל מקו� שירצה , סובר שיש להחמיר ואסור לגעת בו אחרי שהניחו – מג� אברה�
חזר הסכי� , � לאחר שמל בואבל כא, מותר לו לחזור ולאוחזו, שא� חשב עליו מערב שבת בבי
 השמשות, היינו בדבר שמקצה אותו מדעתו, לחצי שבת

  .ונחשב כפירות שהיו ראויי� לאכילה בי
 השמשות ועכשיו לא ראויי�, לאיסורו הראשו� מחמת חסרו� כיס
  

  אמירה לגוי לצרכי מילה
  .ורי תורהכי התירו לומר לגוי לעשות רק מלאכות דרבנ
 ולא איס, אסור לומר לגוי לפני המילה לחמ� מי� לצור& המילה – ש"רא, �"רמב, �"רי
  .מותר לומר לגוי לעשות לפני המילה ג� איסורי תורה – ג"בה

  .אבל לא איסורי תורה, � שהתירו לומר לגוי לעשות רק מלאכות דרבנ
"פסק כרמב – מחבר
, )רעו' מו שכתוב בסכ(והעיקר כדבריה� , פ שרוב הפוסקי� חלקו על זה"ואע, שז הובאה דעה שמותר לומר לגוי לעבור ג� על איסורי תורה' בס – א"רמ
  .ולכ
 יכול לומר לגוי לתק
 סכי
 מילה שהתקלקלה .ר של תורה"כשבזמנינו אי
 לנו רה, ובפרט בהוצאה, מ לצור& מצות מילה יש להקל יותר"מ
  

  'סעי� ז
ינת
 זה בעצמו וזה , ערב שבתא� לא נת
 יי
 ושמ
 מ. ונות
) כדי לשנות כמה שאפשר(לועס בשיניו  ,מערב שבת) את הכמו
(א� לא שחק ..". – משנה
  .)שבת קלג...". (בעצמו
ל אביי לרב יוס� מאי שנא כמו
 "א. שוחקי� לה כמו
 וטורפי� לה יי
 ושמ
, ט"עושי� לה ביו, דברי� שאי
 עושי� למילה בשבת: תנו רבנ
" – גמרא

הכי נמי . בעי ליכא) במילה(הכא , )לטרפו ולערבו היטב(בעי ליכא לא ) שאר חולי�(הת� :... דתניא, יי
 ושמ
 חזי נמי בשבת לחולה, דחזי לקדרה, ט"ביו
  .)שבת קלד". (זה בפני עצמו וזה בפני עצמו: היינו דקתני? )ללא ערבוב וטריפה, היינו(ניעביד ולא ליל& , )במילה(

אבל לרבנ
 שכתבו , מ"זה כי כל זה לר, סקי�וזה שזה לא נזכר בדברי הפו. אבל לטרו� מעט מותר, משמע מהגמרא שלטרו� ולערב יפה אסור – בית יוס�
  .אלא רק כל אחד לבדו, אסור ג� בערבוב קצת לשאר חולי�, שכשבעי ליכא אסור

  
  .כ"פ שלא הכי
 דברי� הנדרשי� לאחר המילה ויחלל עליה� את השבת אח"אע, מכא
 נלמד שהתירו למול – �"רמב
  .אסור למול, אבל א� ידע שזה לא מוכ
, ברי� לא היו מוכני�כל מה שכתוב במשנה זה רק כשלא ידע שהד – א"רשב, ה"רז

  .פסק את דברי המשנה – מחבר
  .ע מותר"י שינוי לכו"וע .אלא רק כל אחד לבדו, כ אסור לערב"לשאר חולי� גש, כדברי הבית יוס� – מג� אברה�
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ואפילו להביא כמו
 דר& חצר לא , איסור תורה בשביל זה תידחה המילה ולא יעבור, א ללעוס את הכמו
 בשיניו"שא� א, ה"פסק כרז – משנה ברורה
בודאי מותר , וא� נתוודע לו אחר המילה שאי
 לו כמו
. כי היה צרי& להכי
 מאתמול, שמוטב תידחה המילה ולא יבוא לידי חילול שבת, מעורבת אסור

  .וא� אפשר יעשה בשינוי. ר משו� סכנת נפשות"להביא אפילו דר& רה
  

  'סעי� ח
שינוי (כור& על אצבעו , א� לא התקי
 מערב שבת. אבל כור& עליה סמרטוט, לכתחילה) שמונע מהעור לכסות את הגיד(ואי
 עושי� לה חלוק " – משנה

  .)שבת קלג". (ומביא אפילו מחצר אחרת) מדרכו ביו� חול
  .אפילו כשמביא בשינוי, ר אסור"אבל דר& רה, ובי חצרותואפילו א� לא עשו בי
 החצרות ער] ר"א –או כרמלית [ מותר להביא אפילו מחצר אחרת – טור

ומותר להביא כ& את החלוק אפילו נודע הדבר  ).א"מג(ר "אבל לא דר& רה, פסק כמשנה ואת דברי הטור שדוקא מחצר אחרת אפילו לא ערבו – מחבר
  ).ב"מ(קוד� המילה 

  

  'סעי� ט
חיצי� את הקט
 ביו� מר: א ב
 עזריה אומר"ר. אבל לא בכלי, לה ומזלפי� עליו בידמרחיצי� את הקט
 בי
 לפני המילה ובי
 לאחר המי" – משנה

  :)שבת קלד". (ויהי ביו� השלישי בהיות� כואבי�: שנאמר, השלישי שחל להיות בשבת
וביו� , הראשו
 כדרכומרחיצי� את הקט
 בי
 לפני המילה ובי
 לאחר המילה ביו� : אלא אמר רבא הכי קתני... ?והא אמרת רישא מרחיצי�" – גמרא

שנאמר ויהי ביו� , א ב
 עזריה אומר� מרחיצי� את הקט
 ביו� השלישי שחל להיות בשבת"ר. השלישי שחל להיות בשבת מזלפי� עליו ביד אבל לא בכלי
  ...השלישי בהיות� כואבי�

בי
 בחמי
 שהוחמו , ב
 עזריה בי
 בחמי
 שהוחמו בשבתא "הלכה כר: ר יוחנ
"ר אבהו א"ואמרי לה א, ר אלעזר"ר אבהו א"כי אתא רבי
 א: איתמר נמי
  :)שבת קלד". (בי
 הרחצת מילה מפני שסכנה היא לו, בי
 הרחצת כל גופו, ש"מער

  .כי יש כא
 סכנה לתינוק, שמחממי� מי� לקט
 זה אפילו ישראל שמבעיר את האש ומחמ� מי�מה שכתוב  – ש"רא, תוספות
  

ויו� , ש ביו� השני שמחממי� מי� ומרחיצי�"כ – טור, �"רמב, א"רשב. אי
 מחממי� אז מי� – פ מגיד משנה"� ע"רמב: הא� מרחיצי� ביו� השני
  .שאפילו אז, שלישי נכתב לרבותא

ו אינ – דרכי משה. שמותר רק במי� קרי�, אבל דינו כרחיצת גדול, כיו� דבר ידוע שא� לא רוחצי� את התינוק זה לא מסוכ
 – בית יוס�: הדי� בימינו
  .שכח' כמו גבי חולה לעיל בס, י גוי"אבל יחממו מי� ע, ופסק שמותר לרחו) את התינוק, מבי
 מדוע יש הבדל בי
 זמנ� לזמנינו בדבר סכנה

  
ולכ
 כתבו בגמרא הא� , שבזמ
 הגמרא א� לא היו רוחצי� את הולד לפני ואחרי המילה וביו� השלישי היה מסוכ
, פסק כדבריו בבית יוס� – מחבר

  .ודינו כרחיצת כל אד�, אבל כיו� לא נהגו לרחו), תר לרוחצומו
מכיני� לו , הוא בשבת יוא� יו� השליש, ש"ולאחר המילה במוצ, פסק כדבריו בדרכי משה שנוהגי� לרוחצו לפני המילה במי� שהוחמו מאתמול – א"רמ

  .ו שאר חולה שיש בו סכנהכמ, מותר לחמ� לו בשבת ולחלל עליו את השבת, וא� הוא מסוכ
. חמי� מבעוד יו�
  .אבל אסור לומר לו לחמ� לכתחילה, יכול לומר לגוי להביא מי� שהוחמו לצור& גוי, וא� נשפכו החמי� – ב"מ
  

  'סעי� י
  .לא ימול בשבת שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת, אד� שלא מל מעול� – מרדכי בש� רבנו שמחה ששאל את רבנו משול�

  .ימול, אבל א� אי
 מוהל אחר, כי לגביו זהו תינוק ופסיק רישיה, ב שיודע למול לא ימול בשבת א� יש אחרא – טור בש� רבנו אליעזר הלוי
וכ
 אד� שמל פע� אחת יכול למול כבר בשבתות ולא צרי&  ,לא נזהרי� בדבריו של רבי אליעזר הלוי ומל האב בשבת אפילו א� יש אחר – תרומת הדש�

  .ל פע� אחת יכול למול את בנו אפילו יש אחרשמ, ה לאב"וה, חקה של שלוש פעמי�
 .אפילו הוא אבי הב
, אבל א� מל כבר פע� אחת מותר למול בשבת, לא ימול בשבת, שאד� שלא מל מעול�, פסק כרבנו שמחה ותרומת הדש
 – מחבר

  ]נאמ
, ואפילו א� אמר שמל פע� אחת[
  .עד שימול ויפרע פע� אחת ביו� חול, בשבת אסור לו לפרוע, ה א� מל כבר פע� אחת ולא פרע"ה – מג� אברה�

. ט שני של גלויות"אבל התירו ביו, ט"ויש שחלקו ביו .ט"כי חבורה לצור& מותרת ביו, ט מותר למול ג� בפע� הראשונה"אבל ביו, כל זה בשבת – א"רעק
  .ט ראשו
"ודאי אי
 להחמיר ג� ביו, וא� יודע בעצמו שיכול למול

הוא  שיביאו דוקא מוהל ישראלי שיו� זהאו , ל למול"ספק הא� מותרת למוהל ב
 חו, ל שנמצא באר)"ני של גלויות לב
 חוט ש"מילה ביו – אשל אברה�
  .חול לגביו

  
  מילה רסו בעוד דיני' ד ס"ע ביו"וע


