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 תוכן העניינים

 9 ___________________________________________________ מצוות עשה למול את בנו – סימן רס 

 9 _________________________________________________________________ מצוות מילה / סעיף א 

 9 ________________________________________________________________________ חובת האב למול את בנו

 9 ________________________________________________________________________________ מעלת המילה

 11 ________________________________________________ דין אם לא מל האב את בנו –סימן רסא 

 11 _____________________________________________ חיוב המילה, כאשר האב לא מל את בנו / סעיף א 

 11 _________________________________________________________________ אישה אינה חייבת למול את בנה

 11 __________________________________________________________________________ חובת בית הדין למול

 12 _________________________________________________________________ אין מלין את הבן שלא מדעת האב

 12 ____________________________________________________________________ ת הבן שלא מדעת אביומל א

 12 _______________________________________________________________________ נטילת שכר עבור המילה

 12 ______________________________________________________________________ חיוב האדם למול את עצמו

 14 ___________________________________________________________ זמן המילה  – סימן רסב 

 14 __________________________________________________________________ ביום / סעיף א מילה 

 14 ______________________________________________________________________ ביום השמיני –זמן המילה 

 14 ______________________________________________________________________________ עבר ומל בלילה

 15 ______________________________________________________________ מילה בבין השמשות של היום השמיני

 15 _______________________________________________________________________ ביום –מילה שלא בזמנה 

 15 _________________________________________________________________________ ין למצוותזריזין מקדימ

 16 _____________________________________________________________________ אכילה ומלאכה לפני המילה

 16 _____________________________________________________________________ חולה / סעיף ב 

 16 ________________________________________________________________ המתנת שבעה ימים אחר שהבריא

 17 _______________________________________________________________ בחולי קטן אין ממתינים שבעה ימים

 17 ____________________________________________________________________________ מילה ביום המעונן

 18 ____________________________________________________________________ תינוק שהתרפא ביום חמישי

 19 ___________________________________ ומי שיש לו שתי ערלות, טומטום ואנדרוגינוס / סעיף ג יוצא דופן 

 19 __________________________________________________________________________________ יוצא דופן

 20 _________________________________________________________________________ מי שיש לו שתי ערלות

 20 _________________________________________________________________________________ אנדרוגינוס

 20 ___________________________________________________________________________________ טומטום

 20 ____________________________________________________________ נולד בין השמשות / סעיף ד 

 20 ____________________________________________________________________________ השמשות נולד בין

 21 ________________________________________________________ בכה או הוציא את ראשו / סעיף ד 
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 21 __________________________________________________________________________ בכה או הוציא ראשו

 22 _________________________________________________________ ו-סעיפים ה   /נולד סמוך לחשכה 

 22 _________________________________________________________ נולד לאחר קבלת שבת / סעיף ז

 22 ___________________________________________________________________________ קיבלו שבת מוקדם

 23 __________________________________________________ בראש השנה / סעיף ז זמן המילה בפורים ו 

 23 ____________________________________________________________________________________ פורים

 23 ________________________________________________________________________________ ראש השנה

 24 _______________________________ אדום, ומי שבניו מתו מחמת המילה תינוק צהוב או – סימן רסג 

 24 ___________________________________________________________ תינוק צהוב או אדום / סעיף א 

 24 ____________________________________________________ ג -נים מחמת המילה / סעיפים במתו הב

 25 ___________________________________________________________________ איש שמתו בניו מחמת המילה

 26 _______________________________________________________________________________ ביטול החזקה

 26 ________________________________________________________________ המילהאחיות שמתו בניהם מחמת 

 26 __________________________________________________________________ נולד מהול / סעיף ד 

 27 _______________________________________________________ תינוק שמת לפני שנימול / סעיף ה 

 27 _______________________________________________________________________ תינוק שמת לפני שנימול

 28 ___________________________________________________________________ עיף ה מילת גוי / ס 

 28 ____________________________________________________________________ אין מלים גוי שלא לשם גרות

 28 ________________________________________________________________________________ אלבני ישמע 

 29 _________________________________________ מי ראוי למול, ובמה מלין, וכיצד מלין  – סימן רסד 

 29 _______________________________________________________________ הראויים למול / סעיף א 

 29 ____________________________________________________________________________________ אישה

 30 __________________________________________________________________________________ עבד וקטן

 30 ________________________________________________________________________________ ישראל ערל

 30 _____________________________________________________________________________________ מומר

 30 ________________________________________________________________________________ למול בעצמו

 31 _______________________________________________________________________________________ גוי

 31 _______________________________________________________________________ מילה בתוך שמונה ימים

 31 _____________________________________________________________________________ מוהל ירא שמים

 31 _________________________________________________ נתן המילה לאחד, ורוצה לחזור בו / סעיף א 

 33 ______________________________________________________________________ הגיע לשם אוהבו או צדיק

 33 ________________________________________________________________________ אחד למול ואחד לפרוע

 33 _________________________________________________________________ סכין המילה / סעיף ב 
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 34 ______________________________________________________________ ד -אופן המילה / סעיפים ג

 34 _________________________________________________________________________ והפריעה אופן המילה

 34 ____________________________________________________________________________________ מציצה

 35 ___________________________________________________________________________ חבישת התחבושת

 35 _____________________________________________________________________ ציצים / סעיף ה 

 36 _____________________________________________________________________________ ציצים המעכבים

 36 __________________________________________________________________ חזרה על ציצים שאינם מעכבים

 37 ______________________________________________________________________ ברכה על ציצים המעכבים

 37 ____________________________________________________________ מילה שאינה ניכרת / סעיף ו 

 38 _____________________________________________________________________ היכר המילה בשעת הקישוי

 38 ____________________________________________________________________________ נולד מהול ונתגלה

 38 ___________________________________________________________________________ נולד מהול במקצת

 39 ___________________________________________________ סדר המילה וברכותיה   –סימן רסה 

 39 _______________________________________________________________ ברכות המילה / סעיף א 

 40 _____________________________________________________________________________ ברכת 'להכניסו'

 40 _______________________________________________________________________________ ברכה מעומד

 41 ___________________________________________________________________ החזקת התינוק בשעת הברכה

 41 _______________________________________________________________________________ כוונה בברכה

 41 _________________________________________________________________________ עמידה בשעת הברית

 41 ______________________________________________________ 'להכניסו' כשהאב לא נמצא או שאינו יודע לברך

 41 __________________________________________________________________________ זמן ברכת 'להכניסו'

 42 ______________________________________________________________________________ המל את עצמו

 42 ________________________________________________________________________ כשם שנכנס לברית וכו'

 43 _____________________________________________________________________________ אשרי תבחר וכו'

 43 _________________________________________________________________________ אשר קידש ידיד מבטן

 43 ________________________________________________________________________________ נטילת ידיים

 43 ____________________________________________________________________________________ "ידיד"

 43 _______________________________________________________________________________ "צוה להציל"

 44 ______________________________________________________________________________ ברכה על הכוס

 44 ____________________________________________________________________________ נתינת היין לתינוק

ָדַמִיְך ֲחִיי  44 ___________________________________________________________________________ ָוֹאַמר ָלְך בְּ

 44 _________________________________________________________________________ שתיית המוהל מן היין

 44 ______________________________________________________________________________ שיעור השתייה

 45 _________________________________________________________________________________ תינוק יתום

 45 __________________________________________________________________________ הלילה שלפני הברית

 45 _______________________________________________ ברכת המילה, כשאבי הבן מל בעצמו / סעיף ב 
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 46 _________________________________________________________ אנדרוגינוס ונולד מהול  / סעיף ג 

 46 _________________________________________________________________________________ לד מהולנו

 46 _________________________________________________________________________________ אנדרוגינוס

 47 _____________________________________________________________________ ממזר / סעיף ד 

 48 _________________________________________________________________ קריאת שם / סעיף ד 

 48 ___________________________________________________________ מילה ביום התענית / סעיף ד 

 49 _______________________________________________________________________________ תענית בה"ב

 49 ____________________________________________________________ ף ה מילת שני תינוקות / סעי 

 51 __________________________________________________________________________ אב המל את שני בניו

 51 ______________________________________________________________________________ סדר הקדימות

 51 ________________________________________________________________ עשרה אנשים / סעיף ו 

 51 _______________________________________________________________ ברכת שהחיינו / סעיף ז 

 52 _____________________________________________________ כיסוי הערווה בשעת המילה / סעיף ח 

 53 _______________________________________________________________________________ כיסוי הערווה

 53 ________________________________________________________________________________ ניקוי הצואה

 53 ______________________________________________________ נוכחות האב בשעת המילה / סעיף ט 

 53 ____________________________________________________________ סוי הערלה בעפר / סעיף י כי

 53 ___________________________________________________________________________ כיסוי הערלה בעפר

 54 ___________________________________________________________________________ הבאת עפר בשבת

 54 ___________________________________________________________________________ רקיקת דם המציצה

 54 _______________________________________________________________________________ שני איזמלים

 55 _____________________________________________________________ כיסא של אליהו / סעיף יא 

 55 _____________________________________________________________________________ כיסא של אליהו

 55 __________________________________________________________________ סנדקאות / סעיף יא 

 55 __________________________________________________________________________________ סנדקאות

 56 __________________________________________________________________________________ קוואטרין

 56 ______________________________________________________________________ בעל התפילה ביום הברית

 57 ______________________________________________________________ סעודת המילה / סעיף יב 

 58 _________________________________________________________________________________ שלום זכר

 58 ___________________________________________________ וידוי ונפילת אפיים ביום המילה / סעיף יג 

 59 ________________________________________________________________________________ ווידוי ותחנון

 59 _________________________________________________________________________ "למנצח... ביום צרה"

 59 ______________________________________________________________ מנהגים במילה / סעיף יג 
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 59 ______________________________________________________________________________ מחתה של אש

 60 __________________________________________________________________________ עלינו לשבח ותפילין

 61 ___________________________________________________ מילה בשבת וביום טוב  – סימן רסו 

 61 ____________________________________________________________ מילה דוחה צרעת / סעיף א 

 61 ________________________________________________________________ סעיף ב  /מילה בשבת  

 62 ___________________________________________________________________ מילה בזמנה דוחה את השבת

 62 _____________________________________________________________________________ בתעבר ומל בש

 63 _________________________________________________________________________ ציצים שאינם מעכבים

 64 _______________________________________________________________________________ מכשירי מילה

 64 __________________________________________________________________________ כלים ששבתו בחצר

 65 __________________________________________________________________________ החזרת הכלי למקומו

 66 ________________________________________________________________________________ ניקוי הסכין

 66 ______________________________________________________________________________ טלטול הערלה

 66 ___________________________________________________________________ יםהעברת התינוק ברשות הרב

 66 ___________________________________________ צורכי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת / סעיף ג 

 67 ____________________________________________________________ צורכי מילה שאפשר לעשות בערב שבת

 67 ______________________________________________________________________________ יפת יין ושמןטר

 68 __________________________________________________________________ הוצאה בשינוי דרך רשות הרבים

 68 _________________________________________________________ מילה שתגרור חילול שבת לצורך פיקוח נפש

 68 ________________________________________________________________ רחיצה בחמין / סעיף ד 

 69 ___________________________________________________________________________ רחיצה לפני המילה

 70 ____________________________________________________________________________ רחיצה ביום השני

 70 ____________________________________________________________________ ץ בחמיןמקום שאין דרך לרחו

 70 ____________________________________________________ חימום והבאת מים על ידי גוי  / סעיף ה 

 71 _____________________________________________________________________ הבאת מים חמים על ידי גוי

 71 __________________________________________________________________________ ם אגב אמוחימום מי

 72 _________________________________________________________ מכשירי מילה ביום טוב / סעיף ו

 72 ____________________________________________________________ מי שלא מל מעולם / סעיף ז 

 73 _____________________________________________________________________________ ת בנואב המל א

 73 _________________________________________________________ ט-נולד בין השמשות / סעיפים ח 

 74 _________________________________________________________________________ יום טוב שני של גלויות

 74 ___________________________________________________________________ ו חוץ לפרוזדורהוציא את ראש

 75 __________________________________________________________________________ שיעור בין השמשות

 76 _______________________________________________________ מי שאין מילתו דוחה שבת / סעיף י 

 76 _________________________________________________________________________________ לד מהולנו
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 76 _________________________________________________________________ יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות

 77 _________________________________________________________________________________ אנדרוגינוס

 77 ___________________________________________________________________________________ טומטום

 78 ___________________________________________________ הנולד בחודש שביעי או שמיני / סעיף יא 

 80 ______________________________________________________________ בנו של משומד / סעיף יב 

 80 _____________________________________________________________________________________ממזר

 80 ____________________________________________________________________ בן גויה / סעיף יג 

 81 ____________________________________________________________________________________ קראים

 81 _______________________________________________________ יד שני מוהלים במילה אחת / סעיף 

 83 ____________________________________________________________ מקורות לעיון והרחבה 

 84 ____________________________________________________ מעלת וחיוב המילה  – פרק ראשון 

 84 __________________________________________________________________ מצוות המילה  מעלת 

 85 ____________________________________________________________ על מי מוטלת החובה למול? 

 85 ____________________________________________________________________ ית הדין, הבן עצמואבי הבן, ב

 86 ____________________________________________________________________ פטור האישה מלמול את בנה

 88 _________________________________________________________________ סיכום והלכה למעשה 

 89 ____________________________________________________________ ילה זמן המ -פרק שני 

 89 ____________________________________________ הקדמת הברית לשעות הבוקר  –"זריזים מקדימים" 

 93 __________________________________________________________ דחיית הברית כשהתינוק חולה 

 94 ____________________________________________________________________________________ צהבת

 98 _________________________________________________________________ סיכום והלכה למעשה 

 100 _____________________________________________________ סעודות המילה  – פרק שלישי 

 100 ________________________________________________________________________ שלום זכר

 102 ________________________________________________________________ הלילה שלפני הברית 

 102 _____________________________________________________________________ ליל שימורים –ברית יצחק 

 105 ______________________________________________________________________________ עקריאת שמ

 106 _____________________________________________________________________ סעודת מצווה 

 107 _____________________________________________________________________ סעודה בשרית או חלבית?

 109 _______________________________________________________________________ דה הבריתהזמנה לסעו

 110 ________________________________________________________________ סיכום והלכה למעשה 
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 112 _______________________________________________________ מנהגי המילה  – פרק רביעי 

 112 ____________________________________________________________________ כיסא של אליהו 

 114 ________________________________________________________________ סנדקאות ו'קוואטער' 

 114 _________________________________________________________________________________ סנדקאות

 116 ________________________________________________________________________קוואטער )'סנדק קטן'(

 118 _____________________________________________________________ ברית מילה בבית הכנסת 

 119 ________________________________________________________________ סיכום והלכה למעשה 

 121 _______________________________________________________ ואה ומילה רפ  –פרק חמישי 

 121 _________________________________________________________________ ברית מילה בהרדמה 

 121 ______________________________________________________________________________ שינוי המנהג

 122 _____________________________________________________________ ות המילההרגשת הצער כחלק ממצו

 125 _____________________________________________________________________________ כוונה ושליחות

 126 _______________________________________________________________________________ חשש סכנה

 127 _____________________________________________________________________ ניקיון והיגיינה 

 128 ____________________________________________________________________________ שימוש בכפפות

 129 _______________________________________________________________________________ מציצה בפה

 134 ________________________________________________________________ סיכום והלכה למעשה 
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 מצוות עשה למול את בנו  – רס סימן 
 

 סעיף א /  מצוות מילה

 

 מצוות עשה לאב למול את בנו. .א

 אינו חייב כרת. –אב שלא מל את בנו  .ב

 גדולה מצוות המילה משאר מצוות עשה. .ג

 

 האב למול את בנוחובת 

 כמבואר במסכת קידושין )כט ע"א(:. מול את בנולכל אדם מישראל על ת עשה ומצו

ק ְבנֹו: "(בראשית כא, ד) מנלן? דכתיב... : האב חייב בבנו למולותנו רבנן ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ מָּ   ."ַויָּ
 

וראה לקמן )רסד, א(   א בערל עצמו.אב שלא מל את בנו אינו חייב כרת, לפי שאין הכרת תלוי אלש  הרמב"םכתב  

 מחלוקת הפוסקים אם יש חובה לאב למול בעצמו )כשהוא יודע( או שהוא רשאי לכבד אחרים בקיום מצווה זו.

 

 מעלת המילה

חכמי ולא מל עצמו(. והפליגו  דיליותר משאר מצוות עשה, מפני שיש בה חיוב כרת )אם הג מילה תגדולה מצוו

 מי"א( במעלת מצוות המילה:המשנה )נדרים פ"ג 

ל ַהּגֹוִים : "(ירמיהו ט, כה)שנאמר  ,שנתגנו בה הרשעים - מאוסה ערלה :רבי אליעזר בן עזריה אומר ִכי כָּ

 ".ֲעֵרִלים

נאמרו בפרשת מילה שנאמרה ע"ב:  ר)  ש עשרה בריתותושנכרתו עליה של  -רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה  

 . (לאברהם

 חמורה. השדוחה את השבת  -מילה רבי יוסי אומר: גדולה 

 א שעה. ושלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מל -רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה 

מל, ודוחה איסור קציצת  –)שאם יש לו נגע במקום המילה  רבי נחמיה אומר: גדולה מילה שדוחה את הנגעים

 . הבהרת(

בראשית )  עד שמל, שנאמר  'שלם'ת שעשה אברהם אבינו לא נקרא  ושכל המצו  -רבי אומר: גדולה מילה  

ִמים: "(יז, א ַני ֶוְהֵיה תָּ  .  "ִהְתַהֵלְך ְלפָּ

 :(ירמיהו לג, כה) שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר -דבר אחר: גדולה מילה 

ַמִים " ה ֻחּקֹות שָּ ְילָּ לָּ ם וָּ ֹּא ְבִריִתי יֹומָּ ַמר ה' ִאם ל ְמִתיכֹּה אָּ ֹּא שָּ ֶרץ ל אָּ  . "וָּ
 

 ( הוסיפו:ט"ג ה"נדרים פבנוסח המשנה המובא בתלמוד הירושלמי )

ִהֵנה ַדם : "(שמות כד, ח)שנאמר  ,ת שבתורהושהיא שקולה כנגד כל המצו -גדולה המילה  :דבר אחר

ֵאֶלה ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ֶכם ַעל כָּ ַרת ה' ִעמָּ  ".ַהְבִרית ֲאֶשר כָּ
 

שמקורו מן המבואר במקרא  הבית יוסףכות מצוות מילה ניתנה ארץ ישראל לאברהם, וביאר הוסיף, שבז הטור

זֹאת(: "בראשית טו, יח) ֶרץ הַּ אָּ ִתי ֶאת הָּ תַּ ְרֲעָך נָּ ם ְבִרית ֵלאֹמר ְלזַּ ְברָּ ת ה' ֶאת אַּ רַּ הּוא כָּ ּיֹום הַּ  בחידושי הגהות ".בַּ

לפסוק זה 'במהירות פלטת הקולמוס', משום שפסוק זה נאמר בעניין ברית בין הבתרים,  שהבית יוסף צייןהעיר 
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ֲחֶריָך ח( הוא: "-בראשית יז, זואילו הפסוק שנאמר בפרשת מילה ) ְרֲעָך אַּ ֲהִקֹמִתי ֶאת ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין זַּ וַּ

ם ם ִלְבִרית עֹולָּ ְרֲעָך... ְלֹדֹרתָּ ִתי ְלָך ּוְלזַּ תַּ ם ְונָּ ת עֹולָּ ֲאֻחזַּ ן לַּ עַּ ל ֶאֶרץ ְכנַּ ֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֵאת כָּ  ".אַּ

 

 (:א"ג מי"אבות פ)משנה עוד אמרו ב

אף על פי שיש בידו תורה ...  -והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום  ...  :רבי אלעזר המודעי אומר

 .אין לו חלק לעולם הבא - ומעשים טובים
 

פירשו שזהו  ורבינו יונה והרמב"םיתו של אברהם אבינו הוא מי שאינו רוצה לימול. פירש שהמפר בר רש"י

 המושך ערלתו, שלא תיראה מילתו.

 

ובגמרא )עירובין יט ע"א( מובא שאברהם אבינו יושב על פתח הגיהנום, וחוסם את הכניסה בפני מי שנימול 

 )וניכרת מילתו(:

עְֹּבֵרי : "(תהלים פד, ז)אלא הא דכתיב  ...ם שולטת בהןוגיהנר ּואין א - אמר ריש לקיש: פושעי ישראל

א כָּ ם, ואתי אברהם אבינו וההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנ - ?)ומשמע שהם נכנסים לגיהנום(" ְבֵעֶמק ַהבָּ

דומה לו כמי : רש"י) ולא מבשקר ליה ומסיק להו ומקבל להו, בר מישראל שבא על הגויה דמשכה ערלתו

 .ואינו מכירו שהוא יהודי( ,שאינו נימול
 

ות כמו וואינה כשאר כל המצ ,וגם כי היא אות ברית חתום בבשרנו ,דועל כן צריך ליזהר בה מא: "הטורוסיים 

ומעידה  ,אבל המילה היא אות חתום בבשרנו ,יסיר האות - התפילין והציצית שאינן קבועין בגוף וכאשר יסירם

  ".לתויעמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעובדו ולספר תהואנחנו    ,בנו שבחר בנו השם מכל העמים

 

כנגד כל המצוות, אין  שקולה)אורח חיים, סימן כד( שמצוות ציצית  הטור, שאף על פי שאמר ביאר יד אברהםה

מכל המצוות, אלא שאם מקיים אותה נחשב לו כאילו קיים כל שאר המצוות. וכעין זה נאמר   גדולההכוונה שהיא  

 מכל המצוות. הגדולהגם על צדקה ותלמוד תורה. ומכל מקום מצוות מילה היא המצווה 

 

 

 ראה מקורות להרחבה, פרק ראשון  – מעלת מצוות המילהבעניין עוד 
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 דין אם לא מל האב את בנו  –סימן רסא  
 

 סעיף א / חיוב המילה, כאשר האב לא מל את בנו 

 

 אישה אינה חייבת למול את בנה. .א

 . חייבים בית הדין למול אותו –לא מל האב את הבן  .ב

 .עוברים בעשה -מתעכבים ולא מלים את הבן דין האב או בית כל יום ויום שהב .ג

 בית הדין מלין אותו. –אין מלים את הבן שלא מדעת אביו. ורק אם מונע עצמו מלמול את בנו  .ד

בית הדין אינם חייבים למול את הבן בזמנו, אך כופין  – האב מתעצל למול את הבן בזמנו היה .ה

 את האב )אף על ידי מכות( למול בזמן.

קונסים    –מו, וחשב למול בעצמו  עבר ומל את הבן שלא מדעת אביו: אם היה אביו יודע למול בעצ .ו

אין מוציאין  –אותו לתת לו עשרה זהובים )ובזמן הזה אין מחייבים אותו לשלם, אך אם תפס 

 המוהל פטור.  –לא יודע למול, או שחשב לתת המצווה לאחר האב מידו(. ואם 

גוערים  –יש למוהל למול בחינם. ואם אינו רוצה למול אלא בשכר  –אם האב אינו יודע למול  .ז

 בו.

גוערים  –לא רצה המוהל למול עד שאבי הבן ייתן לו שכר, ואין לאבי הבן את הסכום הנדרש  .ח

 כופים אותו למול בחינם. –במוהל, ואם עומד במרדו  

 חייב האדם למול את עצמו.  –, כשיגדיל לא מל האב ולא מלו בית הדין .ט

 מבטל מצוות עשה. –יום ויום שאינו מל עצמו  בכל .י

יש אומרים שבכל יום ויום הוא עומד באיסור כרת, ויש אומרים שאינו חייב כרת עד שימות  .יא

 כשהוא ערל במזיד. 

 

 אישה אינה חייבת למול את בנה

 בגמרא )קידושין כט ע"א( מבואר שחיוב המילה מוטל על אבי הבן, ולא על אמו:

ק ְבנֹו: "(בראשית כא, ד) דכתיב... חייב בבנו למולו: האב תנו רבנן ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ מָּ  .. ."ַויָּ

ה אֹּתֹו ֱאֹלִהים": )שם( איהי מנלן דלא מיחייבא? דכתיב  ולא אותה.  -, אותו "ַכֲאֶשר ִצּוָּ
 

 

 ראה מקורות להרחבה, פרק ראשון  –בעניין פטור האישה מלמול את בנה 

 

 חובת בית הדין למול

 , כמבואר בגמרא )שם(:חייבים בית הדין למול אותו –לא מל האב את הבן 

ר: "(בראשית יז, י) מיחייבי בי דינא למימהליה, דכתיב -והיכא דלא מהליה אבוה  כָּ ל זָּ ֶכם כָּ  ".ִהמֹול לָּ
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והוסיף  .עוברים בעשה -מתעכבים ולא מלים את הבן דין האב או בית כל יום ויום שהבש כלבובספר הכתב 

שאם עבר היום ולא קיים האב את מצוותו, בית הדין אינם מענישים אותו בנידוי, , הרשב"ץבשם  הברכי יוסף

 אך הוא הפסיד שכר מצווה בזמנה בעולם הבא, שזהו עונש קשה מן הנידוי.

 

 אין מלין את הבן שלא מדעת האב

הדין מלין את בנו של האדם שלא מדעתו, ורק אם עבר ונמנע ולא מל אותו, בית הדין שאין בית  הרמב"םכתב 

מיחייבי בי   –שכך היא פשטות לשון הגמרא: "היכא דלא מהליה אבוה    הבית יוסףמלים אותו בעל כורחו. וביאר  

שסברא היא,   דינא למימהליה", שמשמע שאין בית הדין מלין את הבן אלא כשאביו נמנע מלמול אותו. ועוד כתב

 שכיון שזו מצווה המוטלת על האב, אין לאיש אחר לעשותה שלא מדעתו.

 

שאם האב מתעצל למול את הבן בזמנו, בית הדין אינם חייבים למול את הבן  הרשב"ץבשם  הברכי יוסףוכתב 

 בזמנו, אך כופין את האב )אף על ידי מכות( למול בזמן. 

 

 מל את הבן שלא מדעת אביו

חייב לתת לו עשרה זהובים,   –, שאם עבר אדם ומל את הבן שלא מדעת אביו, והאב יודע למול בעצמו  הש"ךכתב  

, שזה הוא רק רבי יעקב עמדיןבשם    הלבושי שרדאר  י. אמנם בהחוטף מצווה מחבירו )חושן משפט שפב, א(  ןכדי

ן מוציאים ממנו ממון אי –אם האב רצה למול בעצמו, אך אם נתן את המצווה לאחר, וקדם זה ומל את הבן 

 מה הדין אם היה זה בשבת(. בפתחי תשובה)וראה 

 

שבזמננו, שאין אנו דנים דיני קנסות, אין מחייבים אותו לתת עשרה זהובים. ורק אם תפס   הפתחי תשובהוהעיר  

 כמבואר שם בחושן משפט. ,לא מוציאים ממנו –

 

 נטילת שכר עבור המילה

שאם האב אינו יודע למול, ויש כאן מוהל שאינו רוצה למול בחינם   )הובא בבית יוסף לקמן רסד, א(  הרשב"אכתב  

 ומחזרים  יש לבית הדין לגעור במוהל, כי אין זה דרכם של זרע אברהם, ואדרבא המוהלים מהדרים  –  אלא בשכר

י זה כמי שאין לו אב, ובית הר –משגת לתת לו שכרו  בשיתנו להם למול. ואם עומד המוהל במרדו, ואין יד הא

 .הרמ"אבית הדין כופים את המוהל למול, שהרי אין כאן מוהל אחר. וכן פסק  לפיכךהדין חייבים למול אותו. 

 

, שאדרבא במקומו נהוג שהמוהל מחזר אחר אבי הבן למול את בנו בחינם, ומרבה עליו רעים הרשב"אעוד הוסיף  

 בקיום המצווה.כדי שיעשה עמו חסד ויזכה אותו 

 

 חיוב האדם למול את עצמו

כגון שנתעלם מעיניהם ולא ידעו שאינו נימול  את הבן, מלועוד מבואר בגמרא )שם(, שאם גם בית הדין לא 

 :כשיגדל יהיה חייב למול את עצמו – רמב"ם()

ֵרל: "(בראשית יז, יד) מיחייב איהו למימהל נפשיה, דכתיב -והיכא דלא מהליה בי דינא  ֹּא  ְועָּ ר ֲאֶשר ל כָּ זָּ

ה תֹו ְוִנְכְרתָּ ְרלָּ  ."ִימֹול ֶאת ְבַשר עָּ
 

ת עשה, אבל אינו והרי הוא מבטל מצו - וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו: "הרמב"םכתב 

ת שטעמו של הרמב"ם הוא, שאינו חייב כרת )כלומר למו  הבית יוסףביאר    ."חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד
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בקיצור שנים, שהוא אחד ממיני כרת(, משום שעדיין לא עבר על המצווה, שהרי בידו למול את עצמו. ורק אם 

 מת כשהוא ערל במזיד, הרי הוא מתחייב כרת לנפש, מפני שביטל את המצווה )עיין בדבריו פירוש נוסף(.

 

כתב שאף על פי שבידו למול עצמו בכל יום, אין פוטרים אותו מן השמים, ובכל יום הוא עומד  הראב"דאולם 

דן אם ישנו חיוב כרת קודם שנעשה בן ש ביד אברהםעוד עיין ו .הטור. וכן דעת , עד שימול עצמובאיסור כרת

 עשרים.

 

ועוד( שהנפקא מינה  אור שמח דברי חיים, מנחת חינוך,מן האחרונים )הביאו בשם כמה  בהגהות והערות לטור

לא מל עצמו במזיד, ובסוף ימיו היה שוגג, שלדעת  ותבין הרמב"ם לראב"ד תהיה במקרה שבשנים הראשונ

סבר שבאופן זה גם הרמב"ם מודה   'חזון איש'ההרמב"ם הוא פטור מכרת ולדעת הראב"ד הוא חייב כרת. אולם  

 שהוא חייב כרת.
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 זמן המילה –סימן רסב  
 

 סעיף א / יום מילה ב 

 

 ביום ולא בלילה. –זמן המילה הוא ביום השמיני  .א

 יצא. –לכתחילה יש למול רק לאחר הנץ החמה. בדיעבד, אם מל אחר עלות השחר  .ב

 מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום. גם .ג

, ויש טיף דם בריתלהר ווחזיש אומרים שצריך ל – או שמל תוך שמונה )ביום( עבר ומל בלילה .ד

 .שאין צריך להטיףאומרים 

עדיף למול בבין השמשות מלדחות את המילה   –לא מלו ביום השמיני והגיע זמן בין השמשות  .ה

 ליום התשיעי.

 כל היום כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים למצוות ומלים מיד בבוקר.  .ו

לפיכך אם מתקיימת ברית מילה בבית הכנסת, אין לחזנים להאריך בתפילה עד לאחר חצות  .ז

 היום, כדי לא לבטל מצוות זריזין.

 גם במילה שלא בזמנה שייכת מצוות זריזין, ואין לעכב אותה ללא צורך.  .ח

אסור לאכול או לעשות מלאכה ביום המילה, עד שימול. ואם התחיל  –אב שמל את בנו בעצמו  .ט

מפסיק. ואם אינו מל בעצמו אלא על ידי שליח, וכבר מינה את  –לאכול או לעשות מלאכה 

 מותר(. –מותר לאב לאכול ולעשות מלאכה, ולמוהל אסור )ואם המילה אינה בזמנה  –ליח הש

  ם התינוק מותרת באכילה ובעשיית מלאכה לפני המילה.א   .י

 פדיון הבן.איסור אכילה ועשיית מלאכה נוהג גם לפני  .יא

 

 ביום השמיני –זמן המילה 

ר (: "בראשית יז, יב) בתורהזמן המילה הוא ביום השמיני ללידת הבן, כמבואר  כָּ ל זָּ ֶכם כָּ ת יִָּמים ִיּמֹול לָּ ּוֶבן ְשֹמנַּ

תֹו"(: ויקרא יב, ג", וכן )ְלֹדֹרֵתיֶכם ְרלָּ ר עָּ ְשִמיִני ִיּמֹול ְבשַּ ּיֹום הַּ  ".ּובַּ

 

 בלילה:רבותינו במשנה )מגילה פ"ב מ"ד( שיש למול ביום ולא  ואמרו

. וכולן שעשו משעלה עמוד השחר )שאז הוא ודאי יום(  עד שתנץ החמה  ...אין קורין את המגילה, ולא מלין

 .)מפני שהוא ספק יום( כשר –
 

תֹובגמרא במסכת שבת )קלב ע"א( למדו זאת מן הכתוב: " ְרלָּ ר עָּ ְשִמיִני ִיּמֹול ְבשַּ ּיֹום הַּ  ביום, ולא בלילה. –" ּובַּ

 

 בלילהעבר ומל 

אינו כשר, וצריך   –כשר", משמע שאם עבר ומל בלילה    –מפשטות לשון המשנה "וכולן שעשו משעלה עמוד השחר  

 . הגהות מיימוניותלחזור ולהטיף ממנו דם ברית. וכן כתב 
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. וכתב שכן דם ברית אינו צריך להטיףאם עבר ומל בלילה כתב שמסתימת הפוסקים משמע ש הבית יוסףאולם 

שקטן הנימול בתוך שמונה אינו צריך לחזור ולהטיף, ולכאורה הוא  ושפסק והרשב"א הרא"שיש ללמוד מדברי 

כשר", שמשמע שאם    –הדין כאשר מל בלילה. ולפי זה יש לומר שדברי המשנה "וכולן שעשו משעלה עמוד השחר  

 ולא על מילה.עשו בלילה אינו כשר, מוסבים על שאר הדינים המוזכרים במשנה, 

 

כתב שאין להוכיח מדברי הרא"ש והרשב"א לנידוננו, לפי שיש לומר שמילה תוך שמונה ביום בדרכי משה  אמנם  

עדיפה ממילה בזמנה בלילה, ואפשר לומר בדעתם שאם מל תוך שמונה ביום יצא בדיעבד ואינו חוזר להטיף דם 

 הרמ"אעבד, וחוזר להטיף דם ברית. וכן פסק אינו כשר אפילו בדי –ברית, אך אם מל לאחר שמונה בלילה 

 .בהגהותיו

 

חלק על הרמ"א, ופסק שהנימול בתוך שמונה ביום לא יצא אפילו בדיעבד, וצריך לחזור ולהטיף. ואילו מל   הט"ז

בזמנו בלילה מעיקר הדין יצא, אלא שיש להטיף דם לחומרא, והנפקא מינה בזה שאין להטיף דם בשבת, משום 

  רא בלבד.שאינו אלא חומ

 

 סבר שבין בין מל תוך שמונה ביום ובין מל בזמנו בלילה, לא יצא אפילו בדיעבד, ומעיקר הדין צריך לחזור   והש"ך

שהסכים שבשני המקרים הללו לא יצא אפילו בדיעבד,  השאגת אריההביא בשם  ובפתחי תשובה ולהטיף דם.

 אין צריך להטיף דם ברית.שלמעשה פסק אך 

 

 מילה בבין השמשות של היום השמיני

עדיף  - עד בין השמשות ולא מלו השמיניתעצלו ביום הנאנסו או , שאם שאילת יעבץבשם  בפתחי תשובהכתב 

 .ודאי יוםאף שהוא שלא בזמנו  בתשיעי ולמלמ ,למול בין השמשות שהוא ספק שמיני ספק תשיעי

 

 ביום –מילה שלא בזמנה 

 בגמרא )יבמות עב ע"א( מובאת מחלוקת תנאים לעניין מילה שאינה בזמנה:

כתנאי: משוך, וגר שנתגייר כשהוא מהול, וקטן שעבר זמנו, ושאר כל הנימולים, לאיתויי מי שיש לו 

אין נימולין אלא ביום, שלא   –עזר בר שמעון אומר: בזמנו רבי אל .אינן נימולין אלא ביום -שתי ערלות 

 .נימולין ביום ובלילה -בזמנו 
 

מלים ביום ולא בלילה  –( כדעת תנא קמא, שגם מילה שאינה בזמנה רי"ף, רא"ש, רמב"םופסקו הראשונים )

ייעת לתנא קמא. : א. משום שדעת ר"א בר שמעון היא דעת יחיד. ב. משום שברייתא בתורת כהנים מסבית יוסף)

 .הטור והשולחן ערוךג. משום שרבי יוחנן ורבי אלעזר סוברים כמותו(. וכן פסקו 

 

 זריזין מקדימין למצוות

אף שכל היום כשר למצוות המילה, מכל מקום ראוי להזדרז ולקיים אותה בתחילת היום, כמבואר בגמרא 

 )פסחים ד ע"א(: 

ם : "(בראשית כב, ג)  שנאמר  ,ותושזריזין מקדימים למצתניא: כל היום כולו כשר למילה, אלא   הָּ ַוַיְשֵכם ַאְברָּ

 ".ַבבֶֹּקר
 

עד ית הכנסת  כשיש מילה בב  ום טובבשבת וי  םלמחות בחזנים שמאריכישיש    שבות יעקבעל פי זה כתב בתשובת  

 ות זריזין. ומצ םהם מבטליש ,אחר חצות
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כתב שגם במילה שלא בזמנה שייכת מצוות זריזין, ומשום כך הורה למי שלא מל את בנו בזמנו  נודע ביהודההו

מחמת חולי ושוב חזר לבריאותו, שאין לעכב את המילה עד שיגיע ערב הפסח )כדי שיאכלו הבכורות על סעודה 

 זו(, וכתב שזהו מעשה מגונה מאוד מטעמים רבים.

 

 שני ראה מקורות להרחבה, פרק  – הקדמת המילה לשעות הבוקרבעניין 

 

 אכילה ומלאכה לפני המילה

קודם המילה, כמו בנטילת לולב וכיוצא בזה,  מלאכה שנראה שאסור לאב לאכול או לעשות הנחלת צביכתב 

צריך להפסיק, שהרי קיימא לן שבמצוות דאורייתא מפסיקין. ואף אם יעמיד שומר שיזכירו,   –ואפילו אם התחיל  

 לא יועיל לו, משום שאין אומרים כן אלא לצורך מצווה. 

 

אך זהו דווקא אם האב מל בעצמו, אבל אם אינו מל בעצמו וכבר כיבד את המוהל ועשאו שלוחו, מותר לו לאכול 

עצמו אסור לאכול. ואם המילה אינה בזמנה, יש לומר שמותר לו לאכול. ואמו  ואפשר שלמוהלולעשות מלאכה. 

של התינוק מותרת באכילה ובעשיית מלאכה, משום שאינה חייבת למול את בנה. וסיים שהוא הדין בכל זה 

  לעניין פדיון הבן.

 

  ב / סעיף חולה

 

 אין מלין אותו עד שיבריא.  – או כחוש תינוק חולה .יב

 –גדול, שהוא חולי כל הגוף, כגון שהיה לו חום גבוה או כאב עיניים גדול היה חולה חולי  .יג

 אחר שיבריא, ורק אז מלין אותו. מעת לעת   ממתינים לו שבעה ימים 

מונים שבעה ימים מעת לעת מאחר    –היה חולה חולי גדול, והוקל החולי, וחזר אחר כמה ימים   .יד

 שהוסר החולי לגמרי בפעם השנייה.

 מלין אותו מיד אחר שיבריא. –היה חולה חולי קטן ומקומי, כגון כאב עיניים קטן   .טו

יש אומרים שמלים אותו באותו יום )חמישי(, ויש אומרים  –היה חולה, והבריא ביום חמישי  .טז

 שמלים אותו רק ביום שישי.

גם ביום המעונן או ביום שמנשבת בו רוח דרומית, ומי שחושש ואינו רוצה מלים את התינוק  .יז

 הרשות בידו. –למול ביום זה 

 

 המתנת שבעה ימים אחר שהבריא

 (:ה"ט מ"שבת פי)משנה שנינו ב

 .אין מוהלין אותו עד שיבריא - קטן החולה
 

 ובגמרא )שבת קלז ע"א( אמרו:

 נותנין לו כל שבעה להברותו.  - (ממנו החולי ויצא מגופונשלף : רש"י) אמר שמואל: חלצתו חמה
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איבעיא להו: מי בעינן מעת לעת? תא שמע: דתני לודא יום הבראתו כיום הולדו. מאי לאו, מה יום הולדו 

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

 בעינן מעת לעת. -בעינן מעת לעת, ואילו יום הבראתו לא  -יום הולדו 
 

הבין שהגמרא לא הכריעה את הספק, ופסק שמשום ספק נפשות יש להחמיר ולהמתין שבעה ימים מעת   הרא"ש

שאף שבסוגיה כאן לא נפשטה הבעיה,  הר"ןכתב שנפשט בגמרא שצריך להמתין מעת לעת, וביאר  והרי"ףלעת. 

 למעשה. הטור והשו"ער )יבמות עא ע"ב(. וכן פסקו מכל מקום נפשטה במקום אח

 

שאם התינוק חלה בחולי שיש בו סכנה, והוקל ממנו החולי, וחזר אחר כמה ימים, אפילו באופן  מהרי"קכתב 

שאין בו סכנה, מונים שבעה ימים מעת לעת מרגע שהוסר החולי לגמרי בפעם השנייה, מפני שספק נפשות 

 לחומרא.

 

 תינים שבעה ימיםבחולי קטן אין ממ

שאלו איך תתכן מציאות שבה תינוק לא יהיה מהול בשעת עשיית הפסח )י"ד בניסן( ובמסכת יבמות )עא ע"א( 

אך יהיה מהול בשעת אכילתו )ליל ט"ו בניסן(, והשיב רב פפא שמדובר באופן שכאבו לו העיניים בשעת עשיית 

 כילתו )ובינתיים מלו אותו(:הפסח )ולכן לא מלו אותו( והוא הספיק להבריא עד שעת א

רב פפא אמר: כגון דכאיב ליה ...  זכריו דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו בשעת עשיה היכי משכחת לה?

 עיניה לינוקא, ואיתפח ביני וביני.
 

חולי גדול כעין 'חלצתו חמה', כשהתינוק חולה בשאין ממתינים שבעה ימים אלא  והר"ן הרמב"ם ומכאן למד

אין ממתינים אלא עד שיעבור החולי , אב עינייםכ כשיש לו חולי או כאב קטן, כעיןשהוא חולי כל הגוף, אבל 

 .השולחן ערוךוכן פסק  בר מלין אותו.ועהוא והכאב, ומיד כש

 

כאב עיניים גדול, שהוא  העיר שלפעמים גם על כאב עיניים ממתינים שבעה ימים, וכגון שהיה לו הנימוקי יוסף

באובנתא דליבא תלו" )מאור   –חמור מחלצתו חמה, וכפי שאמרה הגמרא )עבודה זרה כח ע"ב( ש"שורייני דעינא  

 .הרמ"אוכן פסק  העיניים אחוז ותלוי בטרפשי הלב. רש"י(.

 

בין מחמת חולי , שממתינים למול את התינוק על כל סוג של צער, הגאוןבשם  הנימוקי יוסף והעיטורעוד כתבו 

 .הש"ךוכן פסק  .ובין מחמת דבר אחר, וכגון שהוא כחוש, כדי שלא יבוא לידי סכנה

 

 

 שניראה מקורות להרחבה, פרק   – תינוק חולהבעניין עוד 

 

 מילה ביום המעונן 

 עב ע"א(: -למדנו בגמרא )יבמות עא ע"ב 

ואיבעית אימא: משום דלא נשיב    .דאורחאאיבעית אימא: משום חולשא  ובמדבר מאי טעמא לא מהול?  

)כדי שלא יצטרך הקב"ה לפזר את ענני הכבוד  ואי בעית אימא: דלא נבדור ענני כבוד ...להו רוח צפונית

 . (המסתירים את החמה
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)רש"י: יום שרוח דרומית מנשבת בו, והיא  ויומא דשותא )יום המעונן( פפא: הלכך, יומא דעיבא מר רבא 

והאידנא דדשו בה רבים, שומר  .)מקיזים בו דם( לא מהלינן ביה ולא מסוכרינן ביה - (קשה מכל הרוחות

 פתאים ה'.
 

הרשות בידו, ונכון הוא עושה   –שמכאן יש ללמוד, שמי שאינו רוצה למול ביום המעונן    רבובשם    הריטב"אוכתב  

ונן, שמא יבוא לידי סכנה שלא לסמוך על "שומר פתאים". והוא הדין שהיה ראוי שלא למול בשבת ביום המע

 ולחילול שבת.

 

כתבו שביום המעונן או ביום שמנשבת רוח דרומית אין להימנע מלמול,  ורבינו ירוחם והרמ"ה )ורבינו מנוח(

 אין למול אותו עד שיתרפא. –מפני ששומר פתאים ה', אבל כשהתינוק חולה מטורח הדרך 

 

 תינוק שהתרפא ביום חמישי

 מובא:( א"יט עבמסכת שבת )

לדבר הרשות,   -  ?שה ימים קודם לשבת. במה דברים אמוריםותנו רבנן: אין מפליגין בספינה פחות משל

 שפיר דמי. -אבל לדבר מצוה 
 

 שהטעם שאין מפליגים בספינה שלושה ימים קודם השבת הוא כדי שלא יבוא לידי חילול שבת. הרז"הופירש 

 

ום חמישי, ממתינים למול אותו עד למחר, כדי שלא יצא יום שתינוק שחלה והתרפא בי הרשב"ץכתב על פי זה 

 השלישי למילתו בשבת ויצטרכו לחלל עליו את השבת.

 

הבין שהסיבה לכך שאין למול ביום חמישי היא כדי שלא לגרום לתינוק צער בשבת, ועל פי זה כתב שכל  הט"ז

( כתב רעק"אב )הובא ברכי יוסףהולם שכן שאין למול אותו ביום שישי, הואיל ויהיה לו צער גדול יותר. א

מפני שהחשש הוא רק שלא יצא היום שבתשובת הרשב"ץ מפורש שממתינים למחר ומלים אותו ביום שישי, 

)רסו, יח( הוסיף להקשות על סברה  ובש"ך .תבתהיה סכנה לתינוק ויבואו לידי חילול שהשלישי למילה בשבת ו

 לעשותה לא בחמישי ולא בשישי, וזה ודאי אינו נכון להלכה.זו, שאם כן כל מילה שלא בזמנה יהיה אסור 

 

, שהרי מבואר בגמרא שכל הדברים אמורים רק לדבר ( כתב לחלוק על עיקר דברי הרשב"ץשם) ש"ךההוסיף ו

הרשות, אבל מותר להפליג  בספינה ביום חמישי לצורך מצווה אף שיש חשש שאחר כך יצטרך לחלל את השבת. 

שמלשון השו"ע:  מהרנא"חהביא בשם  ובגליון מהרש"אקיים מצוות מילה ביום חמישי. ואם כן יש להתיר ל

משמע שאף ביום חמישי מלין אותו ולא מאחרים, ודלא  ,"ממתינים לו שבעה ימים מעת לעת, ואז מלין אותו"

 כרשב"ץ. והטעם הוא, משום שכל שמשהה אותו בלא מילה עובר על איסור.

 

שיתכן שהרשב"ץ לא אמר לדחות את המילה אלא בתינוק  תפארת למשה)רסו, טו( כתב בשם  ובפתחי תשובה

שהיה חולה והבריא, שכיון שאין קצבה ידועה לחולי, על כן אפשר להמתין לו יום אחד נוסף. מה שאין כן אם דחו 

לדחות את המילה את המילה מסיבות אחרות, כגון מחמת יום טוב, בזה ודאי יש למול אותו ביום חמישי ולא 

 ביום נוסף.
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שלעניין מילת גר, שעדיין אינו בר חיובא, יש לחשוש לעשות פשרה,    שאילת יעב"ץעוד הביא הפתחי תשובה בשם  

לדברי הרשב"ץ ולא למול אותו ביום חמישי, אך בקטן שהוא כבר בר חיובא אין להשהות את המילה, אלא למול 

 מיד אף ביום חמישי, כהכרעת הש"ך.

 

 

 סעיף ג   / א דופן ומי שיש לו שתי ערלות, טומטום ואנדרוגינוסיוצ

 

יוצא דופן )מי שנולד בניתוח קיסרי(, ומי שיש לו שתי ערלות )שני עורות זה על גב זה או שני   .יח

 ., אך אין מחללים עליהם את השבתנימולים לשמונה -איברי זכרות( ואנדרוגינוס 

 השמיני ללידתו. מלים אותו ביום –טומטום שנקרע ונמצא זכר  .יט

 טומטום אינו חייב לקרוע עצמו כדי להתחייב במילה. .כ

 

 יוצא דופן

נחלקו האמוראים בעניין זמן מילת יוצא דופן )שלא נולד באופן טבעי, אלא ב'ניתוח במסכת שבת )קלה ע"א וע"ב(  

 קיסרי'(:

כגון יוצא דופן, : רש"י) נימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה -אמר רבי אסי: כל שאמו טמאה לידה 

ה ִכי ַתְזִריַע  : "ג(-ויקרא יב, ב) , שנאמר(אלא נימול מיד) נהואין נימול לשמ - (ונכרית שילדה ולמחר נתגיירה ִאשָּ

תֹו ְרלָּ ה וגו' ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימֹול ְבַשר עָּ ְמאָּ ר ְוטָּ כָּ ה זָּ ְלדָּ  ..."ְויָּ

רב הונא ורב חייא בר רב. חד אמר: מחללין    -  שתי ערלותאיני? והא איתמר: יוצא דופן ומי שיש לו   

 -נה  ואלא לחלל עליו את השבת, אבל לשמ  -עליו את השבת; וחד אמר: אין מחללין. עד כאן לא פליגי  

דוחה שבת, ומי שאינו  -וחילול שבת תלי במילה לשמונה, דמי שנימול לשמונה ) הא בהא תליא - ?ודאי מהלינן ליה

 .(אינו דוחה השבת -נימול לשמונה 
 

 ואמרו שם )קלה ע"ב( שדין זה נתון במחלוקת תנאים:

נה, יש מקנת כסף שנימול לאחד, ויש  וויש יליד בית שנימול לשמ ,כתנאי: יש יליד בית שנימול לאחד

ביה דתרי קראי כתיבי ביליד בית ומקנת כסף, חד כתיב ביה שמונה וחד לא כתיב  :  רש"י) מקנת כסף שנימול לשמונה

כיצד? לקח שפחה מעוברת  - . יש מקנת כסף שנימול לאחד, ויש מקנת כסף שנימול לשמונה(שמונה

זו  -לקח שפחה וולדה עמה  ;(שנולד ברשותו של ישראל) זהו מקנת כסף הנימול לשמונה -ואחר כך ילדה 

אצלו וילדה נה, כיצד? לקח שפחה ונתעברה  והיא מקנת כסף שנימול לאחד. ויש יליד בית שנימול לשמ

 זהו יליד בית שנימול לאחד - נה. רבי חמא אומר: ילדה ואחר כך הטבילהוזהו יליד בית שנימול לשמ -

 ,וחלה עליה שם תורת שפחת ישראל ,לשם עבדות) , הטבילה(דכל שאין אמו טמאה לידה אין ממתינין לו לשמונה)

 נה.וזהו יליד בית שנימול לשמ -ר כך ילדה ואח (שה חייבת בהן, והויא טמאה לידהית שהאובה בכל מצוידנתחי
 

פסק כדעת רב אסי, שיוצא דופן אינו נימול לשמונה אלא ליום אחד, ואחרים פסקו כתנא   יונה  בנוהר"ן שרוכתב  

ומשמע שיש לו ספק בהלכה זו, ולכן יש להורות בזה לא הכריע בזה  והרי"ףקמא שיוצא דופן נימול לשמונה, 

בה"ג, בעל המאור, הרא"ש לחומרא, שיוצא דופן נימול לשמונה אך אין מחללים עליו את השבת. וכן פסקו 

 )רסב, ג; רסו, י(. השולחן ערוך. וכן פסק והרמב"ם
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 מי שיש לו שתי ערלות

דהיינו מי שיש לו שני עורות זה על גב זה, ויש אומרים שזהו מי שיש לו  רש"יבעניין מי שיש לו שתי ערלות כתב 

 שני גידין )איברי זכרות(.

 

, שמכיוון שאין הכרעה בגמרא יש להורות לחומרא, שהוא נימול לשמונה אך אין הרמב"םולעניין הלכה פסק 

 .השו"עמחללים על את השבת. וכן פסק 

 

 אנדרוגינוס

 נחלקו התנאים במשנה )שבת קלד ע"ב( לגבי מילת אנדרוגינוס:

אין מחללין עליו את השבת. ורבי יהודה  -ואנדרוגינוס  (ספק בן שמונה חדשים וספק בן תשעה :רש"י) ספק

 מתיר באנדרוגינוס.
 

 בגמרא )שם( הסבירו את שורש המחלוקת:

תֹו [ְבַשר ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימֹול]"תנו רבנן:  ְרלָּ ולא ספק דוחה   ערלתו ודאי דוחה את השבת, - (ויקרא יב, ג)" עָּ

את השבת. ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא אנדרוגינוס דוחה את השבת. רבי יהודה אומר: 

אנדרוגינוס דוחה את השבת וענוש כרת. ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד בין השמשות דוחה 

 ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת.את השבת. 
 

שגם בזה מחמירים, ומלים את האנדרוגינוס בשמיני, אך אין מחללים עליו את השבת. וכן פסק   הבית יוסףוכתב  

 .הרמב"ם

 

 טומטום 

לא יהיה מהול הבאנו לעיל )סעיף ב( את הגמרא במסכת יבמות )עא ע"א( שביררה איך תתכן מציאות שבה תינוק  

בשעת עשיית הפסח )י"ד בניסן( אך יהיה מהול בשעת אכילתו )ליל ט"ו בניסן(. אחת התשובות לשאלה זו היא, 

 שמדובר בטומטום שנקרע בין שעת עשיית הפסח לשעת אכילתו )שם ע"ב(:

 רב כהנא בריה דרב נחמיה אמר: כגון טומטום, שנקרע ונמצא זכר ביני וביני.
 

שטומטום שנקרע ונמצא זכר מחשבים לו את שמונת הימים מיום לידתו ולא  ורבנו ירוחם הרמ"המכאן למדו 

 מיום קריעתו. ולכן אם נקרע ביום השמיני ונמצא זכר, מלים אותו מיד.

 

ו כדי להתחייב במילה אם יימצא שהוא זכר. וכן הסכים שטומטום אינו חייב לקרוע עצמ המהריק"שכתב 

 .רעק"א

 

 סעיף ד  /  נולד בין השמשות

 

 חוששים שמא נולד בלילה, ומלים אותו ביום התשיעי ללידתו. –תינוק שנולד בין השמשות   .כא

 

 נולד בין השמשות

 שנו חכמים במשנה )שבת קלז ע"א(:
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 ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר.  ,ולאחד עשר ,ולעשרה ,ולתשעה ,נהוקטן נימול לשמ

 ...נימול לתשעה -השמשות נה, נולד לבין ולשמ -כדרכו  ?הא כיצד
 

הטעם שמלים את הנולד בבין השמשות רק ביום התשיעי הוא משום שבין השמשות הוא ספק יום וספק לילה, 

ולמדנו בתוספתא )מגילה א, ד( שמחמת הספק יש לאחר ולא להקדים, לפי שבתוך שמונה ימים אין עדיין מצווה 

 ."עהשווכן פסק  למולו, ולאחר תשעה יש ודאי מצווה.

 

 

 סעיף ד  / בכה או הוציא את ראשו

 

תינוק שהוציא ראשו מחוץ לפרוזדור בית הרחם נחשב כנולד, ומונים לו שמונה ימים מיום   .כב

 שהוציא ראשו, אף אם נולד בפועל רק לאחר שמונה ימים.

 נחשב כנולד. –שמעו את התינוק בוכה או שראו אותו עושה מעשה בפיו  .כג

 אינו נחשב כנולד. –הייתה אמו ישנה, ואחרים שמעו אותו בוכה  .כד

שמעו אותו בוכה, ואמו מעידה שהיה מונח בבטנה כבשאר הימים, ולא היו לה כלל חבלי לידה   .כה

 לא נחשב כנולד. –

 

 בכה או הוציא ראשו

 מסופר: ובמסכת נידה )מב ע"ב(

ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה: מהו לממהל בשבתא? אמר ליה: שפיר דמי. בתר דנפק, אמר 

? אזל )רש"י: אלא ודאי דבר ספק אירע בו( דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא לקא דעתךרבא: ס

יא דמעלי  בתריה, אמר ליה: אימא לי איזי, גופא דעובדא היכי הוה? אמר ליה: שמעית ולד דצויץ אפנ

, ולא אתיליד עד שבתא. אמר ליה: האי  (שמעתי את הולד צועק בתוך המעיים מבעוד יום של ערב שבת) שבתא

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

 השבת.
 

ונה ימים מיום שהוציא את ראשו או שבכה. ( שמונים לתינוק שמרמב"םרי"ף, רא"ש, ) הראשוניםמכאן למדו 

שהוא הדין אם עשה התינוק מעשה כל שהוא בפיו, שיש להחשיבו  רבנו ירוחםוכתב וכן פסקו הטור והשו"ע. 

 .רעק"אוכן פסק  כנולד, משום שכשהוא במעי אמו פיו סתום.

 

נולד רק לאחר שמונה ימים, מלים , שאם הולד הוציא ראשו לפרוזדור בית הרחם, אך  רבנו ירוחם והרמ"ה  ווכתב

 אותו מיד, לפי שמחשיבים אותו כנולד מיום שהוציא את ראשו.

 

בבטנה כבשאר  אומרת שבשעה שצווח ובכה היה מונח שאם אמו של התינוק הראבי"הבשם  האור זרועכתב 

ידה. וטעמו, הימים, ולא הייתה מקשה לילד אלא אחר זמן )בערך יום שלם(, מונים לו שמונה ימים משעת הל

שאף שסתם תינוקות אינם צווחים עד שמוציאים את ראשם מחוץ לפרוזדור ונחשבים כילודים, מכל מקום כאשר 

אמו מעידה שהוא היה מונח כבראשונה, היא נאמנת, שאם היה ראשו מחוץ לפרוזדור הייתה מקשה לילד מיד. 

 .הרמ"אוכן פסק 



22 
 

 

ם אמו של התינוק הייתה ישנה ושמעו את קולו בוכה, אין שא הנודע ביהודהלמד מתוך דברי  בפתחי תשובה

מחשיבים אותו לילוד לקולא )כדי למול אותו בשבת(, מפני שאנו אומרים שאם היה מוציא את ראשו הייתה אמו 

מתעוררת אגב צער הלידה, ומסתמא לא הוציא את ראשו. ואף שרוב הוולדות אינם בוכים קודם הוצאת הראש, 

 בחול יש לומר שאין למול אותו עד ליום השמיני ללידתו ממש. ףיוצא מידי ספק. ואמכל מקום אין זה 

 

 

   ו-ה פיםסעי /  נולד סמוך לחשכה

 

נחשב ספק  –נולד סמוך לחשכה, ועדיין הרקיע מזהיר, ויצאו שלושה כוכבים קטנים מאוד  .כו

 לילה, ומלים אותו בתשיעי ללידתו, כשאינו חל בשבת או ביום טוב.

נחשב ודאי לילה, ומלים אותו בתשיעי   –יצאו שלושה כוכבים בינוניים, ולא היה הרקיע מזהיר   .כז

 )שהוא שמונה מיום המחרת( אף אם חל בשבת. 

 

יום אך היו נראים ברקיע כוכבים שאם התינוק נולד סמוך לחשכה, והיה נראה שהוא  ר"יבשם  המרדכיכתב 

קטנים מאוד, נחשב הדבר לספק לילה, ויש למול אותו בתשיעי ללידתו, אך לא בשבת או ביום טוב. וכן פסק 

 .השו"ע

 

, שאם מיד לאחר הוצאת ראשו של הולד נראו ברקיע שלושה ר"יכתב בשם  סמ"גבשם  ובהגהות מיימוניות

א לילה ודאי, ואפילו למול בשבת. ואם שהו מעט לאחר הוצאת הראש, כוכבים בינוניים, יש לסמוך עליהם שהו

אם לפי השיהוי נראה להם שבזמן הוצאת הראש היה עדיין יום, אין להם אלא מה שעיניהם רואות, ויהא נימול 

 .השו"ע וכן פסק לשמונה אפילו אם יארע בשבת.

 

בכוכבים קטנים מאוד, ולכן אין לסמוך  , שבמקרה הראשון מדוברהש"ךבביאור ההבדל בין שני המקרים כתב 

עליהם שהוא ודאי לילה, ואילו במקרה השני מדובר בכוכבים בינוניים, ולכן יש לסמוך עליהם שהוא בוודאי 

, שאם יש לסמוך על כוכבים בינוניים, כל שכן שיש לסמוך על כוכבים קטנים. הפר"חכתב בשם    רעק"אלילה. אך  

הוא, שבמקרה הראשון עדיין היה הרקיע מזהיר, ולכן אף שיצאו כבר כוכבים ולכן ביאר שההבדל בין המקרים 

קטנים, עדיין אנו בספק שמא הוא יום. ואילו במקרה השני לא היה הרקיע מזהיר, ודי בכך שיש כוכבים בינוניים 

 כדי לסמוך על כך שהוא בוודאי לילה.

 

 סעיף ז  / נולד לאחר קבלת שבת 

 

אך עדיין לא הקדימו להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, ונולד התינוק לאחר תפילת ערבית  .כח

 נחשב שנולד ביום, ומלים אותו ביום שישי הבא. –נראו כוכבים 

 

 קיבלו שבת מוקדם

( שאם התינוק נולד בערב שבת לאחר מהר"ם מרוטנבורג, הגהות מיימוניות, הגהות מרדכיהראשונים ) כתבו

תפילת ערבית, אך עדיין לא נראו הכוכבים, נחשב שנולד ביום )שישי(; לפי שדין יום ולילה בעניין מילה אינו תלוי 

 .השו"עכלל בתפילה או בקבלת השבת אלא בצאת הכוכבים. וכן פסק 
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 סעיף ז  /  זמן המילה בפורים ובראש השנה

 

יש הנוהגים למול אותו לאחר קריאת המגילה וסיום  –כשמלים את התינוק ביום הפורים  .כט

 התפילה, ויש הנוהגים למול אותו לפני קריאת המגילה.

 בראש השנה נוהגים למול בין קריאת התורה לתקיעת שופר. .ל

 

 פורים

. ה )כמו בשאר הימים(שביום הפורים מלים את התינוק לאחר קריאת המגילה וסיום התפיל  התרומת הדשןכתב  

' יהודי'יהיה בכלל  גם התינוק  כדי ש  ,המגילה  אים אתכך קוראולם המהרי"ל כתב שקודם מלים את התינוק ואחר  

 -שון וש ,זו תורה - אורה" ב(ע"מגילה טז שדרשו חז"ל )ועוד  ושמחה", ליהודים היתה אורה" ואפשר יהיה לומר

כתבו שיש  הפר"ח והגר"א)או"ח תרצג, ד(. אולם  הרמ"אוכך פסק ", ורצונם לומר שיש לסמוך זו לזו. זו מילה

 להקדים את קריאת המגילה, כדעת תרומת הדשן.

 

)תרצג,  ובפסקי תשובות( כתב שמנהג הספרדים למול אחר גמר התפילה. שיז ודעמ ,מועדים) ילקוט יוסףבספר 

 ח( כתב שמנהג האשכנזים למול לפני קריאת המגילה.

 

 ראש השנה

בראש השנה מלים אותו בין קריאת התורה לתקיעת שופר. וכתב שהטעם הוא משום עוד כתב התרומת הדשן ש

 שכך הוא הסדר: ברית אברהם ועקידת יצחק. ובספר הרוקח כתב שהטעם הוא "לפי שהשכינה אצל התורה".
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 תינוק צהוב או אדום, ומי שבניו מתו מחמת המילה   – סימן רסג 
 

 סעיף א   /  תינוק צהוב או אדום

 

אין מלים אותו, עד שיחזור  –תינוק שביום השמיני ללידתו נמצא ירוק ביותר או אדום ביותר  .א

 מראהו להיות כמראה שאר הקטנים.

אין מלים אותו עד שיתחזק ויבוא   –תינוק שאיבד דם, כגון שלא קשרו לו כראוי את חבל הטבור   .ב

 לו דם אחר.

 צריך להיזהר מאוד בדברים אלו, ובכל חשש חולי וסכנת נפשות אין למול את התינוק. .ג

 

 במסכת שבת )קלד ע"א( מובא:

 ינוקא... דירוק ואכתי לא נפל ביה דמיה: האי )האומנת שגידלה אותי ביתמותי(אמר אביי, אמרה לי אם 

ימתינו עד שיזרום דמו )ליתרחו עד דנפל ביה דמיה, ולימהלוה  - (ועדיין דמו אינו זורם כראוי ,תינוק שצבעו ירוק)

 . כראוי, ורק אז ימולו אותו(

דתניא, אמר רבי נתן: ... פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא, ובאת אישה אחת לפני, שמלה בנה  

שון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפני. ראיתיו שהוא ירוק, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית. רא

אמרתי לה: המתיני לו עד שיפול בו דמו. והמתינה לו, ומלה אותו וחיה, והיו קורין שמו 'נתן הבבלי' על 

 שמי. 
 

ו אדום ביותר, אין מלים אותו, שקטן שביום השמיני ללידתו היה ירוק ביותר א  הרמב"ם והשו"עעל פי זה כתבו  

  להיות כמראה שאר הקטנים. ועד שיחזור מראה

 

שכל מין ירוק בכלל, כזהב או ככרתי או כעין הכחול. ועוד כתב בשם  הלבושי שרדכתב בשם  בפתחי תשובה

ק , שתינוק שלא קשרו לו את חבל הטבור כראוי ויצא ממנו הרבה דם, אין למול אותו עד שיתחזהחמודי דניאל

 ויבוא לו דם אחר.

 

, על יסוד דברי הרמב"ם: "וצריך להיזהר מאוד באלו הדברים, שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי, הטורוכתב 

 דסכנת נפשות דוחה הכל, שאפשר לו למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם".

 

 

 שניראה מקורות לעיון והרחבה, פרק  –בעניין צהבת 

 

 

 ג - ב פיםסעי  / מתו הבנים מחמת המילה

 

  – אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת המילה, ומלה את בנה השני ומת מחמת המילה  .ד

לא תמול את בנה השלישי, מפני שהוחזקה שבניה מתים מחמת המילה. ותמתין למולו עד  
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שלושה בעלים  ואין בזה הבדל בין אם היו בניה מבעל אחד, או משניים או    שיגדל ויתחזק כוחו. 

 שונים.

לא ימול   –איש שמל את בנו הראשון ומת מחמת המילה, ומל את בנו השני ומת מחמת המילה  .ה

 את בנו השלישי.

 –איש ואישה שמלו את שני בניהם הראשונים ומתו מחמת המילה, ונתגרשו ונישאו לאחרים  .ו

 לא ימולו את בניהם. 

מלה את בנה  )בין מן האב, בין מן האם( שמלה את בנה ומת מחמת המילה, וגם אחותה  ישהא .ז

 האחות השלישית לא תמול את בנה.  –ומת 

בנו  אינו מל את  האח השלישי  –איש שמל את בנו ומת מחמת המילה, וגם אחיו מל את בנו ומת   .ח

 וכן באב ובנו ובן בנו שמתו בניהם מחמת המילה.  עד שיגדל ויתחזק.

אפשר שבטלה החזקה ומלים את שאר  –עשו שלא כדין ומלו את התינוק השלישי, והוא חי  .ט

 התינוקות הנולדים אחריו.

 

 במסכת יבמות )סד ע"ב(:בברייתא למדנו 

שלישי לא תמול, דברי רבי; רבן שמעון בן גמליאל אומר: שלישי   -תניא: מלה הראשון ומת, שני ומת 

 ...תמול, רביעי לא תמול

הלכה כרבן  .רב יוסף בריה דרבא לרבא, בעי מיניה מרב יוסף: הלכה כרבי? ואמר לי: אין מר ליהא 

)אישה  : לא, סתמי היא, ופשיט לך: נישואיןמר ליהא ?אחוכי אחיך בי .איןשמעון בן גמליאל? ואמר לי: 

)משום שספק  כרבי – )מי שהתחייב מלקות כמה פעמים, שמכניסים אותו לכיפה( ומלקיות קטלנית, שבעליה מתים(

 כרבן שמעון בן גמליאל.  -, וסתות ושור המועד נפשות להקל(
 

וא כדין נישואין, שבשתי פעמים נחשב 'חזקה', משום שזהו ספק שמסתבר שדין המילה ה הרי"ף והרא"שכתבו 

שאין מלים את התינוק השלישי עד שיגדל ויתחזק כוחו. וביאר   הרמב"םנפשות, וכל ספק נפשות להקל. וכן פסק  

שאפילו אם אין לתינוק שום חולי בשעת המילה, אין מלין אותו, משום שיש משפחות שדמם רפוי ויש   הבית יוסף

  מול אותם.סכנה ל

 

  שהרמב"ם והטור כתב שמפשט הגמרא נראה שאין מלים את התינוק השלישי כלל, אבל מאחר  הנודע ביהודה

, ימולו הבינו שאין מלים אותו עד שיגדל ויתחזק כוחו, על כן אם ראינו שהוא בריא וחזק כשאר ילדים בני גילו

 אותו, וטוב להשגיח שימולו אותו ביום שבו האוויר זך ונקי, וכדאי היא מצוות המילה שלא ייגרם לו נזק כלל. 

 

שאין הבדל אם התינוקות היו מבעל אחד או משניים, שבכל מקרה האישה מוחזקת שבניה מתים   הרמב"םכתב  

 בשעת המילה. 

 

 איש שמתו בניו מחמת המילה

א הדין אם האיש מל את שני בניו הראשונים ומתו, שאין מלים את בנו השלישי, בין שהיו כתב שהו רבנו מנוח

כתב שרק לגבי אישה שמתו בניה חוששים,  האגודה חידושיוב. השו"עמאישה אחת או משתי נשים. וכן פסק 

נפשות   שאין הלכה כמותו, משום שספק  פסק  הרמ"א, משום שהדם בא מן האישה. אך  ולא לגבי איש שמתו בניו

 להקל.
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דן לגבי איש ואישה שמלו את שני בניהם הראשונים ומתו מחמת המילה, וגירש האיש את  שבות יעקבבשו"ת 

אשתו, ונישאו לאחרים ונולדו להם בנים. ותחילה סבר להוכיח שיש להם למול את בניהם, אך למסקנה פסק 

 שאין למול אותם מחמת ספק נפשות.

 

 ביטול החזקה

שאם לא עשו כדין אלא מלו את התינוק השלישי, והוא חי, אפשר שבטלה החזקה מהרי"ט בשם רעק"א כתב 

הראשונה, ויש לה למול את שאר התינוקות הבאים. ואין זה דומה לדיני שור המועד וקביעות וסתות, שמבטלים 

 את החזקה רק בשלוש פעמים.

 

 שמתו בניהם מחמת המילה אחיות

 ( מסופר:בהמשך הגמרא במסכת יבמות )סד ע"ב

פורי, שמלה ראשונה ומת, שניה ומת,  ייוחנן: מעשה בארבע אחיות בצ  מר רביחייא בר אבא א  ביאמר ר

 באת לפני רבן שמעון בן גמליאל, אמר לה: אל תמולי.  -שלישית ומת, רביעית 
 

שחזקה זו אינה רק באישה אחת שכל בניה מתו מחמת המילה,  הרא"ש והרמ"ה ורבנו ירוחםעל פי זה כתבו 

גם באחיות שכל אחת מהן מלה את בנה ומת, שהוחזקו בכך, ולאחר שמת הבן של האחות השנייה, השלישית אלא  

 ובגליון מהרש"א,  השמיטו דין זה  הרי"ף והרמב"םמדוע    תמה  ובבית יוסף)  השו"עוכן פסק   אינה מלה את בנה.

 , שאין הבדל בין אחיות מן האב או אחיות מן האם.רבי יעקב עמדיןבשם    תשובההפתחי  וכתב    .(ההציע יישוב לז

 

הסתפק לגבי אחים, אם אחד מל את בנו ומת, וגם אחיו מל את בנו ומת, שיש להסתפק אם האח   בגליון מהרש"א

נו ובן בנו שהוחזקו בניהם שגם באחים, ובאב וב  ריא"זכתב בשם    והברכי יוסף  השלישי צריך למול את בנו או לא.

 למות, אין מלים את התינוק השלישי.

 

 

 סעיף ד  /  נולד מהול

 

 צריכים להטיף ממנו דם ברית.  –נולד כשהוא מהול  .י

 אין חובה להטיף דם ברית דווקא ביום שמיני למילה. .יא

תחילה יש לבדוק אותו היטב, שאין לו ערלה כבושה. ואין בודקים באמצעות ברזל, מפני   .יב

 הסכנה.

 אין מברכים על הטפת דם ברית. .יג

 

 במסכת שבת )קלה ע"א( נחלקו התנאים והאמוראים בעניין תינוק שנולד מהול, אם צריך להטיף ממנו דם ברית:

בית שמאי אומרים: צריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים: אינו צריך.   ...נולד כשהוא מהול

ת שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו אמר רבי שמעון בן אלעזר: לא נחלקו בי

על גר שנתגייר כשהוא מהול,  ?. על מה נחלקו)עור שנדבק בבשר( דם ברית, מפני שערלה כבושה היא

 שבית שמאי אומרים: צריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים: אין צריך להטיף ממנו דם ברית.
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שיטיפו : רש"י) הוא ינוקא כשהוא מהול, אהדריה אתליסר מהולאירב אדא בר אהבה אתיליד ליה ה 

והוא ) עד דשוייה כרות שפכה (ממנו דם ברית, ולא רצו משום דשבת הואי, ואפילו לבית שמאי ספק הוא ואין מחללין

ליה . אמר (דאמר אין צריך להטיף) . אמר: תיתי לי דעברי אדרב(עצמו מלו, ועשאו כרות שפכה, שחתך מן הגיד

)רב  הוא –? (הא ספיקא הוא) אימר דאמר שמואל בחול, בשבת מי אמר !רב נחמן: ואדשמואל לא עבר?

. דאיתמר, רבה אמר: חיישינן שמא ערלה )ומחללים עליה את השבת( סבר: ודאי ערלה כבושה היא אדא(

 כבושה היא, רב יוסף אמר: ודאי ערלה כבושה היא. 
 

ורב האי גאון רבנו חננאל שאין צריך להטיף דם ברית ממי שנולד מהול, אך  פסקו בעל הלכות גדולות והתוספות

אך  פסקו שצריך להטיף ממנו דם ברית. והרא"ש כתב שהעולם נהגו להטיף ממנו דם ברית. והרי"ף והרמב"ם

שאין לו ערלה כבושה, ואין לבדוק הוסיף שיש לעשות זאת בזהירות רבה, ולבדוק את התינוק היטב היטב 

וככל , וממתינים הרבה ואין חוששים לעשות זאת דווקא ביום השמיני למילה. מחשש סכנה ות הברזלבאמצע

 .השו"עהדברים הללו פסק 

 

עשה   המהרי"לוכן    (., גשאין לברך על המילה אלא אם נראית ערלה כבושה )ויתבאר עוד לקמן רסה  הרא"שכתב  

 מעשה בנולד מהול, שלא בירך על המילה והטיף ממנו מעט דם בציפורן.

 

 

   סעיף ה / תינוק שמת לפני שנימול

 

נוהגים למול אותו בבית הקברות בצור או בקנה, ואין   –תינוק שמת לפני שהספיקו למול אותו  .יד

 לו שם.קוראים ומברכים על מילה זו, 

 פותחים את קברו ומלים אותו. –שכחו למול את התינוק לפני קבורתו  .טו

יש אומרים שאם עבר זמן לאחר מותו אין פותחים את הקבר כדי שלא לראות בניוולו. ויש  .טז

אין פותחים את קברה    –ואם התינוק קבור ליד אמו    זמן. אומרים שפותחים את קברו גם לאחר  

 כדי שלא לראות בניוולה. 

 אין מסירים ערלת נפל ביום טוב, אפילו ביום טוב שני של גלויות. .יז

 

 תינוק שמת לפני שנימול

שאם התינוק מת לפני שהספיקו למול אותו, נהגו למול אותו בצור ובקנה בבית הקברות, כדי שלא  הכלבוכתב 

שאין מברכים   רב נחשון גאון, והוסיף בשם  גאוןבשם    רבי דוד אבודרהםבערלתו, כי חרפה היא לו. וכן כתב    ייקבר

על מילה זו, ונוהגים לתת לו שם, כדי שירחמו עליו מן השמים, וכדי שכשיקום בתחיית המתים ידע אביו להבחין 

 . השו"עוכן פסק  .רבנו הגרשוניבשם  רבנו ירוחםבו. וכן כתב 

 

במדרש רבה )וירא, מח( אמרו שהקב"ה , לפי שכתב שטעם המנהג הוא משום תקנת הפושעים  בהגהות מיימוניות

 מעביר את הערלה מן הקטנים שמתו ולא מלו, ונותנה על פושעי ישראל.

 

כתב  נודע ביהודההו שאם שכחו למול אותו, פותחים את קברו כדי למול אותו. הבכור שורבשם  רעק"אכתב 

בתשובת כנסת הקבר כדי שלא לראות בניוולו. אולם  עברו כמה ימים לאחר מותו, אין לפתוח אתשאם כבר 
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שאם קברו  בשו"ת מאיר נתיביםכתב שגם לאחר זמן פותחים את קברו ומלים אותו. כיוצא בזה כתב  יחזקאל

 וראים לו שם.את הנפל בצד אמו, ושכחו למול אותו, אין פותחים את הקבר כדי שלא יראו את ניוולה, אך ק

 

שאין מסירים ערלת נפל ביום טוב, אפילו הוא יום טוב שני של גלויות,  והגהות מרדכיההגהות מיימוניות  וכתב

 .הרמ"אוכן פסק  משום שאין מצווה לקבור נפלים, ואסור לטלטלם ביום טוב.

 

 

 סעיף ה   /  מילת גוי

 

 וגם ישמעאלים בכלל איסור זה.  אסור למול את הגוי שלא לשם גרות. .יח

 אסור למול אותו בחינם, ומותר למול אותו בשכר.  –אם מתכוון לצורך רפואה   .יט

 

 אין מלים גוי שלא לשם גרות

 (:ב"כו ע)עבודה זרה למדנו במסכת 

דאסור   ,תולעת שיש לו בערלתו דלא:  רש"י)  לאפוקי לשום מורנא דלא  .לשום גרגוי  : ישראל מל את הנו רבנןת

 .(נםילרפאותו בח
 

שנראה  הט"ז. וכתב הרמ"אשאסור למול גוי שלא לשם גירות. וכן פסק  הגאוניםבשם  רבנו ירוחםוכן כתב 

שהטעם הוא משום שאברהם אבינו עומד בפתח הגיהנום ומי שהוא נימול אינו מניחו להיכנס לשם, ומי שמל את 

שכיון שאין כוונת הגוי להתגייר למה נסיר חרפתו   הבית יוסףוכעין זה כתב    הגוי מבטל את סימן המילה מישראל.

 ממנו ונחתימו בחותם ברית קודש?!

 

במסכת עבודה זרה הנ"ל מבואר שהטעם שאין מלים את הגוי שלא לשם   רש"י ותוספותכתב שמדברי    הש"ךאך  

טעם הוא משום , שההרמב"םגירות הוא משום שאסור לרפא אותו בחינם, אבל בשכר מותר. וכן מבואר בדעת 

 ואין איסור אלא משום רפואה, ובשכר מותר. ,שמורידין ואין מעלין

 

שאם רואים שכוונתו לרפואה מותר למול אותו בשכר, ואין בזה   שו"ת מעיל צדקהכתב בשם  הפתחי תשובה  גם  

ודש. חתימת ברית כלל. אבל בשאר אופנים אסור למול אותו אפילו בשכר, כדי שלא לחתום אותו באות ברית ק

וכתב טעם נוסף, שזהו כמו שאין מוכרים לגוי טלית מצויצת כדי שלא ייראה כיהודי ויהרוג את היהודי שיתלווה 

 אליו. ואף שהמילה אינה נראית כמו הטלית, מכל מקום ישנו חשש שיראה מילתו ויחשבו שהוא יהודי.

 

 בני ישמעאל

 הרמב"םדן אם מותר למול ישמעאלים שמנהגם למול עצמם בגיל שלוש עשרה. וכתב שלדעת    בשו"ת שאגת אריה

בני קטורה, שהם זרעו של אברהם שבאו אחר ישמעאל ויצחק, חייבים במילה, אם כן כיון שהתערבו בני קטורה 

טורה שנולדו רק ששת בני ק רש"יובני ישמעאל, כולם חייבים במילה, ומותר ואף מצווה למול אותם. אך לדעת 

אותם ואת בני ישמעאל. והאריך להוכיח כשיטת רש"י  ללאברהם התחייבו במילה, ולא זרעם, אם כן אין למו

 והעלה להלכה שאין למול את הישמעאלים.
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 מי ראוי למול, ובמה מלין, וכיצד מלין –סימן רסד  
 

 סעיף א  /  הראויים למול

 

 לכתחילה יש למול על ידי איש גדול. .א

אפשר למול על ידי עבד, אישה או קטן. ויש אומרים שאישה לא תמול אפילו   –ש גדול  כשאין אי .ב

 כשאין שם איש.

מפסיקים  –לא היה איש גדול, והתחילו למול על ידי אישה או קטן, ובינתיים הגיע איש גדול  .ג

 באמצע ונותנים לאיש לסיים את המילה.

 –ישראל ערל, שלא מל מפני שמתו אחיו מחמת המילה, ולא מפני שהוא מתכוון להפר ברית  .ד

 כשר למול. –ויש אומרים שכל שלא עשה כן להכעיס   כשר למול.

 כשר למול.  –אינו כשר למול. ויש אומרים שאם הוא נימול    –מומר לכל התורה או לאכול נבלות   .ה

צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. ויש אומרים שאין צריך לחזור    –גוי אינו כשר למול, ואם מל   .ו

 ולהטיף דם.

יש אומרים שאם האב יודע למול בעצמו אינו רשאי לתת לאחר למול במקומו, ויש אומרים   .ז

 שמותר לו לכבד אחרים בקיום המצווה.

מותר למול אותו גם על   –פני הסכנה הוצרכו הרופאים למול את התינוק בתוך שמונה ימים מ .ח

יסיימו לאחר    –ידי גוי. ואם לא סיימו את המילה, כגון שנשארו ציצים המעכבים או שלא פרעו  

צריך להטיף לו דם ברית על ידי   –שמונה על ידי ישראל. ואם לא נשארו ציצים המעכבים 

 ישראל.

 צריך לחזר אחר מוהל וסנדק יראי שמים. .ט

 

 אישה

 בודה זרה )כז ע"א(:מובא במסכת ע

ה ֶאת ְבִריִתי ":  (בראשית יז, ט)  שהיא פסולה? דרו בר פפא משמיה דרב אמרגוי  איתמר: מנין למילה ב ְוַאתָּ

ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך] ִתְשמֹּר  – המל' קרי ביה ) "ִהמֹול ִימֹול": (בראשית יז, יג) ורבי יוחנן ,ולא גוי( -)רש"י: זרעך  ["ַאתָּ

 . (ימול אחרים - מי שהוא מהול ',ימול

אן  איכא, ומ   "ִהמֹול ִימֹול"מאן דאמר    ;מהול איכא בינייהו  )שם אומה(  מאי בינייהו? ערבי מהול וגבנוני 

איכא? והתנן: קונם שאני נהנה מן הערלים   "ִהמֹול ִימֹול"ליכא. ולמאן דאמר    -  "ֶאת ְבִריִתי ִתְשמֹּר"  דאמר

  .; אלמא, אף על גב דמהילי כמאן דלא מהילי דמוגוייםור במולי מותר בערלי ישראל ואס -

ה  " אן דאמר, למ)כדי שלא ימות( אלא איכא בינייהו: ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ולא מלוהו  ְוַאתָּ

ליכא? והתנן:  "ִהמֹול ִימֹול" אן דאמרליכא. ולמ - "ִהמֹול ִימֹול"איכא, למאן דאמר  - "ֶאת ְבִריִתי ִתְשמֹּר

; אלמא, אף על גב דלא מהילי כמאן  גוייםאסור בערלי ישראל ומותר במולי  -קונם שאני נהנה ממולים 

  .דמהילי דמו
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ה ֶאת ְבִריִתי ִתְשמֹּר" אן דאמרשה, למיאלא איכא בינייהו: א  שה לאו בת מילה יליכא, דא - "ְוַאתָּ

 שה כמאן דמהילא דמיא. יאיכא, דא -"ִהמֹול ִימֹול" אן דאמרהיא, ולמ
 

שלכתחילה ראוי שאיש ימול ולא אישה, אבל במקום שאין איש יהודי  הרי"ף והרא"ש והרמב"םמכאן למדו 

 שיודע למול, ויש אישה יהודייה שיודעת למול כראוי, יכולה למול, מפני שהלכה כרבי יוחנן שאישה כשרה למול. 

 

 כתב  הבית יוסף  כתב שאישה לא תמול.  הכלבובספר  . וגם  כתבו שאישה לא תמול  בהגהות מרדכי ובסמ"קאולם  

פוסלים מילת אישה אפילו בדיעבד   שהראשונים הנ"לסבר    הב"חאך    ,לא אמר כן אלא לכתחילהשהכלבו  יתכן  ש

  במקום שאין איש.אף ו

 

כתב שאפילו אם התחילה אישה )או קטן( למול   ובשו"ת בית יעקב  להדר אחר איש שימול.  םפסק שנוהגי  הרמ"א

בזמן שלא היה שם איש )גדול(, וכשהתחילו למול הגיע גדול שיודע למול, מפסיקים באמצע החיתוך ונותנים לגדול 

 לסיים את המילה. והוסיף שכל הפסולים למילה, אם לא סיימו את החיתוך, וסיים הכשר, המילה כשרה.

 

 עבד וקטן

וכן קטן כשר למול, כשאין שם   שגם עבד כשר למול, כשאין שם איש אחר, שהרי עבד דינו כאישה.כתב    הרמב"ם

שעבד וקטן  השו"עוכן פסק  מעבד ומאישה, שהרי עתיד לבוא לכלל מצווה. ףשקטן עדי הבית יוסףאיש. וביאר 

 כשרים למול.

 

 ישראל ערל

שזהו  רבנו מנוח ובעל העיטורר למול. אך כתבו מבואר שישראל ערל נחשב כמי שנימול, והוא כש (לעיל)בגמרא 

 דווקא כשלא מל מפני שמתו אחיו מחמת המילה, אך אם הוא מתכוון להפר ברית, אינו רשאי למול.

 

שכל זה הוא דווקא בישראל קטן שאי אפשר לו להיות נימול מפני שמתו אחיו מחמת המילה, אבל  הט"זוהעיר 

אם הוא גדול ואפשר לו למול עצמו כעת, אף על פי שבקטנותו אי אפשר היה למול, ודאי אין לו למול אחרים. אך 

וא מתיירא למול שמא כתב שלחינם דחק הט"ז שמדובר בקטן, משום שאפשר שגם כשהוא גדול ה  בנקודות הכסף

 ביאר שהכל תלוי בשאלה אם הוא מתכוון להפר ברית, או שהוא לא מל מפני חשש וסכנה. ובש"ךימות כאחיו. 

שמומר לערלות פסול למול רק אם עשה כן להכעיס, אבל אם לא נמנע למול   הפר"חבשם    רעק"אגדולה מזו כתב  

 להכעיס הוא כשר למול.

 

 מומר

פסק שמומר לכל התורה כולה או שהוא   והרמ"א  אל משומד כשר למול או שדינו כגוי.סתפק אם ישרה  אור זרועה

  פסק שאם המומר נימול הוא כשר למול. חיים עוזר 'ראולם  .)לעניין מילה( מומר לנבלות דינו כגוי

 

 למול בעצמו

במה שונה מצוות   הדרכי משהשאם האב מוהל, אסור לו לתת למוהל אחר למול במקומו. ותמה  האור זרוע  כתב  

  מילה משאר המצוות שרשאי למנות שליח במקומו.
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כאן( פסק כדעת האור זרוע שהאב )שיודע למול( צריך למול את בנו  בפתחי תשובה)חו"מ סי' שפב, הובא  הש"ך

העלה שהאב רשאי ליתן את  בשו"ת יד אליהוריעה והן בחיתוך. אך בעצמו, ולא לתת לאחרים לסייע לו, הן בפ

 כתבו שהאב רשאי לכבד אחרים במצווה זו. התבואות שור והפרי מגדיםהמצווה למוהל אחר. וגם 

 

 גוי

שאם הגוי כבר מל, אינו צריך לחזור ולמול פעם שנייה.   הרמב"םכאמור בגמרא, גוי אינו כשר למילה. אמנם כתב  

 שהטעם הוא משום שלא מצינו בתורה שהמילה צריכה להיות לשמה. מנוחרבנו וביאר 

 

שאין כאן  מנוח הבית יוסף ורבנוכתב שאם הגוי מל, צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. וביארו  הסמ"גו

מחלוקת, שכוונת הרמב"ם לומר שאין צריך לחזור ולחתוך מעט מן הבשר, אך הוא מודה שצריך להטיף ממנו 

 השאגת אריהאמנם  .הרמ"אוכן פסק  ולזה מסכים הסמ"ג. ,דלא גרע מקטן שנולד כשהוא מהולדם ברית, 

 .האריך להוכיח כדעת הפוסקים שאין צריך לחזור ולהטיף דם ברית

 

כתב שלדעת הרמב"ם שבני קטורה חייבים במילה גם בזמן הזה, הם כשרים למול, שהרי "המל   שער המלךבספר  

כתב שגם לדעת הרמב"ם הם אינם כשרים למול,  השאגת אריהימול", והם בכלל "את בריתי תשמור". אולם  –

 ימול" ולא בכלל "את בריתי תשמור". –ואינם לא בכלל "המל 

 

 מילה בתוך שמונה ימים

שאם הוצרכו הרופאים למול את התינוק בתוך שמונה ימים ללידתו מפני הסכנה, אין זה נחשב  הרשב"אכתב 

כלל למילה אלא לחיתוך בשר בעלמא, ולכן אין הבדל אם עושים זאת על ידי ישראל או גוי. אולם אם לא גמרו 

טלו את הציצין ויפרעו על את המילה, כגון שנשארו שם ציצים המעכבים או שלא פרעו, לאחר שיתרפא יחזרו וי

 .הרמ"אוכן פסק  ידי מוהל ישראל.

 

שאם לא נשארו ציצים המעכבים, צריך לחזור ולהטיף לו דם ברית אחר שמונה ימים )עיין  הט"ז והש"ךוכתבו 

 בדבריהם שנחלקו בדעת הרשב"א בזה, אך הסכימו להלכה למעשה(.

 

 מוהל ירא שמים

טוב שיהיה בעל הברית )סנדק(, כדי שיבוא אליהו וישב אצלו. וכן צריך  שצריך לחפש אחר יהודי האור זרועכתב 

 .הרמ"אוכן פסק  לחזר אחר מוהל שהוא יהודי טוב.

 

 

 סעיף א  / נתן המילה לאחד, ורוצה לחזור בו 

 

 אסור לחזור בו ולתת את המילה למוהל אחר.   –נתן לאחד למול את בנו  .י

 חזרתו מועילה, אף אם עשה קניין.  –עבר וחזר בו  .יא

 כופים אותו לקיים שבועתו. –נשבע לו  .יב

 אינו רשאי לתת את המילה למוהל אחר. –היה רגיל לתת למוהל אחד למול את בניו  .יג

 אינה יכולה לעכב עליו. –אף אם האישה רוצה לתת את המילה לאחר  .יד
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ואנו יודעים שאם היה נתן את המילה לאחד, והזדמן לשם מוהל אחר שהוא אוהבו או צדיק  .טו

 מותר לחזור בו, אלא אם כן נשבע לראשון. –שם בתחילה היה נותן לו למול ולא לראשון 

רשאי אחד מהם לומר שיטילו גורל ביניהם כדי   –כיבד שני מוהלים, אחד למול ואחד לפרוע  .טז

 שיזכה אחד מהם בכל המצווה.

 

 (:א"מט ע)בבא מציעא למדנו במסכת 

יכול לחזור בו. יכול, פשיטא!    -חנה אמר רבי יוחנן: האומר לחבירו מתנה אני נותן לך  אמר רבה בר בר  

, דסמכא )שאינו רשאי לחזור בו( אלא: מותר לחזור בו. אמר רב פפא; ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת

 דעתייהו. 

 לך בידי הכי נמי מסתברא, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: ישראל שאמר לבן לוי: כור מעשר יש 

בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר. אי אמרת בשלמא    -  (שעישרתי מפירותי, ואתננו לך:  רש"י)

ֹּא ַיֲעשּו(: "שיש לו לסמוך על מה שכתוב )צפניה ג, יג) משום הכי רשאי -לא מצי למיהדר ביה  ֵאל ל  ְשֵאִרית ִיְשרָּ

ב זָּ ֹּא ְיַדְברּו כָּ ה ְול לוי אחר, והא מתנה מועטת היא, שאין לישראל במעשר זה אלא טובת הנאה, שהיה בידו ולא יתננו ל "ַעְולָּ

אישתכח דקא אכיל   ,אמאי רשאי -, אלא אי אמרת מצי למיהדר ביה (מתחילה לתת לכל בן לוי שירצה

 !?טבלים
 

 שנינו במשנה )גיטין פ"ג מ"ז(:כיוצא בזה 

כשיפריש התרומה ימכרנה ע"ב: ר) מפריש עליהן מחלקןהמלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות 

ויעכב הדמים לעצמו בשביל חובו שיש לו על הכהן. ומעשר ראשון ומעשר עני יעכב ויאכל בשביל החוב שיש לו על הלוי 

 מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי, או העשיר העני.  - (ועל העני
 

 בגמרא )גיטין ל ע"א(: וביררו

וכיון   ,דיפריש עליהןיתין  אף על פי שאינו נותנן לכהן ויחזירם לו קתני מתנ  ה,בתמיה:  רש"י)  ואף על גב דלא אתו לידיה

  !?(והיאך יצא ידי נתינה ,תרומה שיקבלנה זה בחובו דלא מטו לידיה מאן זכי ליה להאי כהן הך

הלכך כיון   ,דאינו רגיל לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה  ,שהם מכיריו ואוהביו)  אמר רב: במכרי כהונה ולויה 

 .(והוה כמאן דמטו לידייהו דהני ,אסחי להו שאר כהני דעתייהו ,לתא דפשיטא היא דלדידהו יהיב להוידמ
 

לחזור בו, אסור כפי שביאר רש"י )בבבא מציעא( שכיוון שמתנות כהונה נחשבות מתנה מועטת,  המרדכיוביאר 

שהוא הדין בנתינת המצווה למוהל ולבעל הברית  מהר"םהוי חזרה. וכתב בשם  –אולם בדיעבד אם חזר בו 

 הוי חזרה. –לכתחילה לא יחזור בו, אך אם חזר  – שאחר שנתן את המצווה למוהל ולבעל הברית)סנדק(, 

 

שמי שנדר לחבירו להיות בעל בריתו או למול את בנו, צריך לקיים את נדרו.  מהר"םכתב בשם  ובהגהות מרדכי

הואיל  מכל מקוםואף על גב שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם )בבא מציעא לג ע"ב; בבא בתרא סג ע"א(, 

. והביא לזה ראיה ממה גם כאן צריך לקיים ,זה לזה ומקיימים )וי"ג: בניהם( ניהםיבומנהג בני אדם שנודרים 

 רבינו יחיאלאולם  , דהיינו מנהג בני אדם זה עם זה.סיטומתא קניאש( ד ע"אבבא מציעא עשאמרה הגמרא )

, ואין ולםדהוי דבר שלא בא לעסובר שאם הוא מתנה עמו בשעה שאשתו עדיין מעוברת, אינו חייב לקיים נדרו, 

 .הרדב"זוכן פסק  .ומועיל בה קנין זה דומה לסיטומתא שהיא באה לעולם
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נשאל על מי שנולד לו בן ונתנו ללוי שימול אותו, והיה התינוק קטן וחלוש ושאלו את אבי הבן   מהר"םובתשובות  

מתי ימול אותו ואמר שימול אותו לאחר חודש כשיצא מכלל נפל, ובינתיים יצא אותו מוהל מחוץ לעיר, ואחר כך 

ל הראשון )הלוי( הוא יתן החליט האב למולו ושלח למוהל אחר שיבוא למול אותו, והודיעו שגם אם יבוא המוה

, באחד שנתן בנו למוהל ובא אחר וקדמו, ותבע רבנו תםלו )לשני( למול. והשיב המהר"ם שמעשה היה בימי 

שאין אנו דנים דיני קנסות בדבר שאין בו חסרון כיס, הראשון שישלם לו על שכר הברכה והמצווה, והשיב ר"ת 

הקדימו, ועומדים שניהם לפנינו, אז ודאי אותו שנדר תחילה  מוציאים ממנו. אבל אם עדיין לא –ואפילו תפס 

הוא קודם, כדין מכירי כהונה ולויה שאינו רשאי לחזור בו מפני שנחשב כמתנה מועטת ודעתו סומכת על כך. 

שאם חזר בו, אין בית הדין יכולים לעכבו, אך הוא עובר על "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא   ריב"םוכתב בשם  

 ב", ומותר לקרוא לו רשע.ידבר כז

 

כתב, שכמו שבמתנות כהונה אינו יכול לחזור בו במכירי כהונה, דהיינו בכהנים ולויים שהוא  מהרי"קובתשובת 

רגיל לתת להם תרומות ומעשרות, כך לעניין מילה, אם המוהל רגיל למול את בניו, אינו רשאי לחזור בו ולתת את 

, שאם אשתו רוצה לתת את המילה למוהל אחר, אינה יכולה לעכבו, טוביהרבנו  המילה למוהל אחר. והוסיף בשם  

 .הרמ"א וכן פסק משום שהיא לא חייבת במצווה זו.

 

כתב בתשובה שאם אדם נתן לחבירו למול את בנו או להיות בעל ברית, אין קיום להבטחתו אלא  הרא"שו

ניין שיהיה בעל ברית, יכול לחזור בו, דקניין בתקיעת כף או בקבלת חרם. ואפילו אם כבר נולד הבן והקנה לו בק

 דברים בעלמא הוא.

 

, שיתכן שהרא"ש לא אמר אלא שבית הדין אינם יכולים לכוף אותו שלא יחזור, אבל אולי הדרכי משהוהעיר 

למעשה, שאסור  הרמ"אוכן פסק הוא מודה לדברי מהר"ם שיש בזה משום "שארית ישראל לא יעשו עולה". 

ם "שארית ישראל" וגו'(, אך אם חזר הוי חזרה אפילו אם עשה קניין. והוסיף שאם נשבע על כך, לחזור בו )משו

 כופים אותו לקיים.

 

 הגיע לשם אוהבו או צדיק

שאם נתן את המילה לאחד, ואחר כך הזדמן שם מוהל שהוא אוהבו או צדיק, ואנן סהדי שאילו היה  הט"זכתב 

שם בשעה שנתן את המילה לראשון היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב ומותר לחזור בו. ומכל מקום אם 

 נשבע לראשון אין סומכים על סברא זו, אלא אם יתירו לו את השבועה.

 

 ואחד לפרועאחד למול 

שאם כיבד שני מוהלים, אחד למול ואחד לפרוע, רשאי אחד מהם לומר שיטילו גורל ביניהם   בשו"ת אדני פזכתב  

כדי שיזכה אחד מהם בכל המצווה, ואין בזה ביזוי מצווה אף על פי שיתכן שיפסיד את חלקו, משום שיכול לומר 

 שהוא רוצה לקיים את המצווה בשלימות.

 

 עיף ב  ס / סכין המילה

 

 מותר לבצע את המילה בכל דבר שחותך וכורת, אפילו אבן או זכוכית חדה.  .יז

אך אין מלים בקרומית של קנה, העשויה מעץ, מפני שניתזים ממנה סיבים וקסמים, ויש בהם   .יח

 סכנה לתינוק.
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 מצווה מן המובחר למול בברזל, בין בסכין ובין במספרים. ונהגו כל ישראל למול בסכין. .יט

 

 (:ב"חולין טז עא )למדנו בגמר

דברים נאמרו בקרומית של קנה: אין    חמישה  :יצחק, ואמרי לה במתניתא תנא  ברמר  אמר רב חסדא א

ואיכא סכנתא במילה שלא   ,קיסמין ניתזין ומפרשים הימנה  ה,משום שכשדוחקין אות)רש"י:    שוחטין בה, ואין מלין בה

 , ואין מחתכין בה בשר, ואין מחצצין בה שינים, ואין מקנחים בה. (תנקוב הגיד ומשוי ליה כרות שפכה

אמר רב  ?והתניא, בכל שוחטין: בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה ?!אין שוחטין בה 

 .(ואין קיסמין נבדלים הימנו ,דוד וחותךח - וכשהוא יבש ,עשב הגדל באגמי מים) פפא: בסימונא דאגמא
 

ולא ימול  .ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר שכורת ,ובכל מלין: "הרמב"םעל יסוד דברי הגמרא הנ"ל כתב 

בין בסכין בין במספרים, ונהגו כל ישראל  ,ה מן המובחר למול בברזלוומצו .בקרומית של קנה מפני הסכנה

 .השולחן ערוךוכן פסק  ."בסכין

 

 

 ד -/ סעיפים ג  אופן המילה

 

 כיצד מלים? חותכים את כל העור החופה את העטרה, עד שתתגלה כל העטרה. .כ

אחר כך פורעים את הקרום הרך שלמטה מן העור בציפורן, ומחזירו לכאן ולכאן עד שייראה  .כא

 בשר העטרה.

 כאילו לא מל. –מל ולא פרע  .כב

 מעבירים אותו. –ל שאינו מוצץ לאחר הפריעה מוצצים את הדם, מפני הסכנה. וכל מוה .כג

 אחר המציצה נותנים תחבושת על המילה. .כד

 לא יבוא התינוק לידי סכנה. כדי שיש להיזהר שהתחבושת לא תידבק למכה,  .כה

 

 אופן המילה והפריעה

 (:ו"ט מ"שבת פי)משנה שנינו ב

 . כאילו לא מל - מל ולא פרע את המילה
 

פה את העטרה עד שתתגלה כל העטרה, וחותכין את כל העור הח  ?מוהליןכיצד  "  )מילה פ"ב ה"ב(:הרמב"ם  תב  וכ

 . "יראה בשר העטרהיפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שישלמטה מן העור בצ פורעין את הקרום הרך ךכר ואח

 

 מציצה

 ( אמרו:ב"שבת קלג עובגמרא )

 סכנה הוא, ועברינן ליה. - )מוהל שאינו מוצץ את הדם( דלא מייץ אמר רב פפא: האי אומנא
 

א לידי סכנה, ומוצץ את המילה עד שיצא הדם ממקומות רחוקים כדי שלא יב  ר כךואח)שם(: "  הרמב"םוכן פסק  

 ."ואחר שמוצץ נותן עליה אספלנית או רטייה וכיוצא בהן .מעבירין אותו - וכל מי שאינו מוצץ
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כדי להוציא את הדם העלול לצאת, ואחר כך יש  שתחילה יש למצוץ הדבר שמואלכתב בשם  בגליון מהרש"א

 לזלף את היין כדי לעצור את הדם, ולא כאותם המוהלים הטועים שתחילה מזלפים את היין ואחר כך מוצצים.

 

 

 חמישי ראה מקורות להרחבה, פרק  – מציצה בפה או בשפופרתבעניין 

 

 

 חבישת התחבושת

 (:א"קלד עעוד מובא בגמרא )שבת 

)יקפל את שפת החלוק  לפניה לסיטרא לעילאי -: האי חלוק דינוקא )האומנת שלי(אמר אביי, אמרה לי ֵאם 

, וכשיפשטו את )כדי שלא יצאו ראשי החוטים מהבגד וידבקו במקום החתך  , דילמא מידביק גרדא מיניהכלפי מעלה(

 ואתי לידי כרות שפכה.  (החלוק יקרעו את ראש הגיד

)הייתה עושה לתינוקות הבאים לידה לתקן מילתם, כיס של בגד   כיסתתא לפלגא  אביי עבדאד  )האומנת(  אימיה 

 . בתוך החלוק, כדי לחצוץ בין שפת הבגד לחלוק(

דאית ליה שיפתא, וליכרכיה לשיפתא לתתאי,   לייתי בליתא  -אמר אביי: האי ינוקא דלית ליה חלוק   

כרוך אותו בתחתית ראש הגיד, ואת ראש הבגד העליון יקפל כלפי שיש לו שפה, וי )יביא בגד שחוק ועייף ליה לעילאי

 .(חוץ, כדי שחוטי השפה לא ידבקו בחתך
 

, שיש להיזהר בתחבושת ששמים לתינוק, שיהפוך אותה כלפי חוץ, כדי שלא הרמ"או רבנו ירוחםו על פי זה כתב

 תידבק במכה ויבוא לידי סכנה.

 

 

 חמישיראה מקורות להרחבה, פרק  –  ומילה באמצעות כפפות , שמירה על הגיינהבעניין 

 

 

 / סעיף ה   ציצים

 

מעכב את המילה, ואם   –גובה העטרה  אתרוב העור החופה  שארמן העור: אם נציצים נשארו  .כו

 אינו מעכב את המילה. –רוב העור נחתך, ונותר רק מיעוטו 

 כב את המילה.מע –וכן אם נשאר רוב העור החופה את החוט הסובב את הגיד  .כז

חוזר בין על ציצים המעכבים ובין על ציצים שאינם  –המל בשבת: כל זמן שעוסק במילה  .כח

 חוזר על ציצים המעכבים, ואינו חוזר על ציצים שאינם מעכבים. –מעכבים; פירש 

יש אומרים שאף על פי שפירש חוזר גם על ציצים שאינם מעכבים, ויש אומרים  –ביום חול  .כט

ובתינוק חלש מעט, אף שאין בו סכנת נפשות אלא חשש   שלאחר שפירש אינו חוזר עליהם.

 חולי, יש לסמוך שלא לחזור לאחר שפירש. 

אין  , אך  'על המילה' ו'להכניסו'מברך    –  את המילה או את הפריעה  כשחוזר על ציצים המעכבים .ל

 אומרים "קיים את הילד הזה" וכו'.

 אין מברכים עליהם. –ציצים המצריכים תיקון רק מדברי סופרים  .לא
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 ציצים המעכבים

 (:ו"ט מ"שבת פי)משנה שנינו ב

המקפת את  ההיא שפה גבוה -עטרה  :רש"י) בשר החופה את רוב העטרה :אלו הן ציצין המעכבין את המילה

 .(הגיד סביב, וממנה משפע ויורד לראשו
 

 (:ב"שבת קלז עוביארו בגמרא )

לא : רש"י) אמר רבי אבינא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב: בשר החופה את רוב גובהה של עטרה

 . (תימא רוב העטרה דקתני מתניתין רוב היקפה, אלא אפילו רוב גובהה במקום אחד
 

, אם העטרה היא כל הבשר אשר בראש הגיד, או שהיא רק החוט חכמי ספרדציין למחלוקת בין  הבית יוסף

הגבוה הסובב, הנמצא ביו הבשר והגיד. והביא בשם אחד החכמים, שעיקר מצוות המילה היא לגלות את כל 

ד, או שהציצין בין שהציצין חופים את רוב גובה ראש הגיד, אפילו במקום אח  –העטרה עם החוט הסובב, ולמעשה  

הרי הוא ערל, וצריך   –חופים את רוב היקף החוט, שהוא עיקר העטרה, אף שאינו מכסה את רוב גובה ראש הגיד  

 .הט"ז והש"ךוכן פסקו  למול אותו פעם שנייה.

 

 חזרה על ציצים שאינם מעכבים

 שנינו בברייתא במסכת שבת )קלג ע"ב(: 

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

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

 אינו חוזר. -
 

ינם שאפירש שברייתא זו עוסקת במי שמל בשבת, שיש לו לחזור על ציצים המעכבים ולא לחזור על ציצים    רש"י

 מעכבים, שלא ניתנה שבת להידחות עבורם. ומשמע מדבריו שביום חול חוזרים אף על ציצים שאינם מעכבים.

וכן פסקו  , שאף על פי שהציצים אינם מעכבים, יש לו לחזור אחריהם אף על פי שפירש.בעל העיטורוכן כתב 

 .הטור והרמ"א

 

משמע שסובר שאף בחול אינו חוזר על ציצים שאינם הביא דברים אלו בסתם, וגם לעניין שבת, ו הרמב"םאולם 

שדין הידור מצווה נאמר רק בשעת קיום המצווה,  הבית הלויבטעם הדבר, כתב . מהשו"עוכן משמע מעכבים. 

ואי אפשר להדר במצווה לאחר קיומה. משום כך, כל זמן שמל יש לו להדר אף אחר הציצים שאינם מעכבים, אך 

כתב שהטעם הוא מפני שהאב אינו רשאי לחבול בבנו הקטן יותר   והחת"סזור עליהם.  משפירש שוב אין הידור לח

שהטעם שאין חוזרים על ציצים שאינם מעכבים הוא   המרכבת המשנהממה שהוא עיקר המצווה. וכעין זה כתב  

 מפני צער התינוק.

 

ם המעכבים. וכתב שאף האריך להוכיח כדעת הרמב"ם, שאף בחול אין צורך לחזור על ציציבשו"ת שאגת אריה 

שהרמ"א פסק שיש לחזור, מכל מקום בתינוק חלש קצת, אף שאין בו סכנת נפשות אלא חשש חולי בלבד, ראוי 

 לסמוך על זה שלא לחזור לאחר שפירש, אף בחול.
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 ברכה על ציצים המעכבים

ובשו"ת שכשחוזר על ציצים המעכבים צריך לברך את כל הברכות, מלבד ברכת "אשר קידש".  המהרי"לכתב 

וכן פסק  שמברכים גם "אשר קידש", אך אין אומרים "קיים את הילד הזה" וכו'.  האגודהכתב בשם    בנימין זאב

  )רסה, ג(. הרמ"א

 

זרים ומברכים 'על המילה' כתב שנראה פשוט שאפילו על ציצים המעכבים את הפריעה חו ובשו"ת חת"ס

ו'להכניסו', אך כל זה הוא כשידוע שהציץ נשאר כך מתחילה ולא נימול כראוי, אבל אם היה צריך תיקון רק 

 מדרבנן אין מברכים.

 

 סעיף ו  /  מילה שאינה ניכרת

 

צריך לחתוך  –אם בעת שמתקשה אינו נראה מהול היה התינוק בעל בשר ואינו נראה מהול:  .לב

 את כל העור עד שיהיה נראה מהול. וזהו מדברי סופרים, מפני מראית העין.  

ראוי לתקן    מראית העיןפני  אין צריך למול פעם שנייה, אך מ  –אם בעת שמתקשה נראה מהול  ו .לג

 . את המילה על ידי משיכה לאחוריה, ולא על ידי חיתוך בסכין

אין צריך למול פעם שנייה, ויש   –אם בשעה שמתקשה נראית מקצת העטרה )כשליש(  .לד

 חוששים לכך.

אין צורך   –נולד מהול והטיפו ממנו דם ברית, ומתוך שומנו נתכסתה העטרה אף בשעת הקישוי   .לה

 לחזור ולחתוך את העור. 

צריך לחזור ולחתוך את הערלה.  –לד מהול במקצת, ואחר כך נמשך העור ולא נראית העטרה נו .לו

 ויש אומרים שאם נראה מיעוט העטרה אין חותכים את העור.

 

 (:ו"ט מ"שבת פי)משנה שנינו ב

 .מתקנו מפני מראית העין -ואם היה בעל בשר 
 

 (:ב"שבת קלז ערו בגמרא )מוא

כל זמן  ,רואין אותו - (ששמן ועב, ולאחר שנימול נראה כמכסהו :רש"י) המסורבל בבשראמר שמואל: קטן 

צריך למול. במתניתא  -אינו צריך למול, ואם לאו  -ונראה מהול  (ומתוך הקישוי מתפשט בשרו) שמתקשה

רואין אותו, כל זמן שמתקשה ואינו נראה  - תנא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: קטן המסורבל בבשר

לשמואל, ) אינו צריך למולו. מאי בינייהו? איכא בינייהו: נראה ואינו נראה  -צריך למולו, ואם לאו    -הול  מ

הוא דצריך, הא נראה ואינו נראה   -למתניתא, אינו נראה    .צריך  –הוא דאין צריך למולו, הא נראה ואינו נראה    -נראה מהול  

 .(אינו צריך -
 

כרשב"ג ש'נראה ואינו נראה' אינו צריך למול.  ופסק וסמ"גורבנו ירוחם לא הכריעו בדין זה,  הרי"ף והרא"ש

בעל כדעת שמואל, ש'נראה ואינו נראה' צריך למול. וכן פסק    ופסקמשמע ש  והטור והשו"ערמב"ם  המלשון  אבל  

 ה., וטעמו משום שמסתבר ששמואל לא בא לחלוק על הברייתא אלא להורות הלכה למעשהעיטור
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שדין זה הוא מדברי סופרים, מפני מראית העין, אבל מן התורה אף על פי שהוא  הרמב"םועל כל פנים סיים 

 נראה כערל אינו צריך למול פעם שנייה.

 

 היכר המילה בשעת הקישוי

המילה אינה ניכרת כלל, ובשעת הקישוי נראה רק ראש התינוק נימול כראוי אך כעת כתב שאם  בתרומת הדשן

שהוא כשליש העטרה, והרבה מילדי המשפחה הם בקטנותם באופן זה אך כשהם גדלים הם כשאר  המילה

לכתחילה צריך לתקן מפני מראית העין באופן  –הנימולים, והחיסרון אינו מצד המוהל שלא חתך כל צורכו 

ה מהול בשעת שדוחקים את העור וקושרים אותו, אך אין חובה לחתוך ולקצוץ כלום מן העור, הואיל והוא נרא

הקישוי. ואף שלגבי ציצים המעכבים צריך רוב, זהו משום שעדיין לא נימול כהוגן, אבל בנידון הנ"ל הוא כבר 

מן התורה, ומפני מראית העין אין לצער אותו כל כך, ובפרט שבני משפחתו חוזרים ונראים נימולים כראוי    נימול

 (.הכסף בנקודות)הובא  מהרי"לוכעין זה פסק  כשהם גדולים.

 

שאין צורך שיראו בשעת הקישוי את רוב העטרה, ודי בכך שיראו את מיעוט העטרה. וגם  מ"אהר על פי זה פסק

 בזה ראוי לכתחילה לתקן ולמשוך את המילה לאחוריה. 

 

הקשה כמה קושיות על דברי תרומת הדשן, וכתב שבמקרה שרואים בשעת הקישוי רק מיעוט העטרה   הט"זאולם  

יש לחשוש שמא המוהל לא פרע כראוי, ולכן צריך שבכל מילה יהיו מוהלים אחרים שיראו שהפריעה נעשתה 

י מילה כראוי כהוגן, ונפקא מינה למקרה שאחר כך חזר ונתכסה, שאם לא ראו את הפריעה יש חשש שלא יצא יד

 מן התורה.

 

הקשה על התרומת הדשן, שלכאורה פסק כדעת רשב"ג ש'נראה ואינו נראה' אינו צריך לחזור,   בנקודות הכסףגם  

ומדוע לא ציין למחלוקת התנאים. וביאר שמחלוקת שמואל ורשב"ג עוסקת במקרה שמצד אחד הוא נראה מהול 

ית כלל. אבל אם שליש מהעטרה נראית, לכל הדעות אינו חוזר כהוגן, ורק מהצד השני סביב הגיד אין העטרה נרא

 למול.

 

 נולד מהול ונתגלה

לגבי מי שנולד מהול והטיפו ממנו דם ברית, ואחר כך מתוך שומנו נמשך העור ולא נראית כל  הט"זהסתפק 

ר היה נימול העטרה בשעת הקישוי, אם יש לחתוך את העור בסכין ולתקנו כראוי, שהרי כאן אין שייך לומר שכב

, או שאין צורך לחתוך בסכין, משום שהחיוב מן התורה מן התורה, לפי שבאותה שעה לא הייתה לו ערלה כלל

העלה שאין צריך לחזור  ובשו"ת שאגת אריההוא רק אם הייתה עורלה בשעת הלידה ולא מה שנמשך אחר כך. 

 ולחתוך את העור.

 

 נולד מהול במקצת

, ודאי צריך לחתוך את ולא נראית כל העטרה מהול במקצת ואחר כך נמשך העורשאם נולד כתבו  הב"ח והט"ז

כתב שמדברי הירושלמי משמע שגם מי שעדיין לא   הש"ךאולם    הערלה, שהרי לא נימול אפילו פעם אחת כראוי.

 נימול כראוי כלל, משערים אותו אם נראית העטרה בשעת הקישוי או לא. ונשאר בצ"ע. 

 

כדעת הב"ח והט"ז שכל שעדיין לא נימול כראוי, אין משערים אותו במתקשה, אלא העלה  ובשו"ת חת"ס

העלה שגם אם נולד מהול במקצת, אין צריך שתיראה רוב העטרה   בשו"ת שאגת אריהמאידך,    חותכים את העור.

 אלא מיעוטה. 
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 סדר המילה וברכותיה –  סימן רסה
 

 / סעיף א  ברכות המילה

 

ֶריָך"לפני המילה אבי הבן אומר:  .א כֹּן ֲחצ  שְׁ ב יִּ ָקר  ַחר ּותְׁ בְׁ י תִּ ר   ", והעומדים שם מסיימים:ַאשְׁ

יָכֶלָך" דֹּש ה  יֶתָך קְׁ טּוב ב  ָעה בְׁ בְׁ שְׁ  ".נִּ

י"יש נוהגים לומר תחילה את הפסוקים:  .ב ינִּ מִּ ַכח יְׁ שְׁ ִּם תִּ רּוָשָל ְך יְׁ ָכח  ם ֶאשְׁ כִּ  . אִּ חִּ י לְׁ שֹונִּ ַבק לְׁ דְׁ י  תִּ

י ָחתִּ מְׁ ֹּאש שִּ ִּם ַעל ר רּוָשַל ֹּא ַאֲעֶלה ֶאת יְׁ ם ל י אִּ כִּ ר  כְׁ ֹּא ֶאזְׁ ם ל ; ולומר פעמיים: "ה' מלך" וגו', "אִּ

יָחה ָנא"ופעמיים את הפסוק:  לִּ יָעה ָנא ָאָנא ה' ַהצְׁ  ."ָאָנא ה' הֹושִּ

 מברכים את הברכות במעומד, מלבד הסנדק שיושב.  .ג

 הברית, מלבד הסנדק שיושב.הקהל צריך לעמוד בשעת   .ד

הסנדק, המחזיק את התינוק בשעת הברית, הוא המחזיק את התינוק בשעת  יש אומרים ש .ה

 הברכות.

 המל את התינוק מברך: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה". .ו

המוהל צריך לכוון להוציא בברכתו את הפורע,   –בזמן שיש שני מוהלים, אחד מל ואחד פורע  .ז

 והפורע צריך לכוון לצאת בברכת המוהל.

 אבי הבן מברך: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו". .ח

יברך לפני המילה. ובדיעבד,   –מברכים ברכת "להכניסו" בין המילה לפריעה, ואם אי אפשר  .ט

 יצא ידי חובה. –אף אם בירך לאחר הפריעה 

 מברך "להכניסו" לפני המילה. -כשהאב מל בעצמו את בנו   .י

מברך "על המילה" ו"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להיכנס בבריתו של   –גדול המל את עצמו  .יא

 אברהם אבינו". 

. ונוהגים שהסנדק "להכניסו" אחד מן הקהל מברך –כשהאב לא נמצא או שאינו יודע לברך  .יב

 הוא קודם לסנדק. –אב נמצא מברך. ואם אבי ה

הקהל מברך את האב ואומר: "כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסו לתורה ולחופה ולמעשים  .יג

טובים". ויש אומרים שאין מברכים את האב אלא את התינוק, ואומרים: "כשם שנכנס לברית, 

 כן ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".

 א פרי הגפן" וברכת "אשר קידש ידיד מבטן".אחד מן הקהל מברך על הכוס: "בוראחר כך  .יד

 וראוי לתת ברכה זו למיוחד שבעם.

אם המוהל מברך "אשר קידש ידיד מבטן", תחילה יש לו ליטול ידיו ולרחוץ את פיו, כדי שיברך  .טו

 בנקיות.

המוהל צריך לשתות מעט מן היין, ואינו חייב לשתות מלוא לוגמיו. ונוהגים שמשגר מן היין   .טז

 ויש נוהגים שהנערים הקטנים שותים מן היין.לאם התינוק. 
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י. ויש נותנים יין  -ד-ונוהגים לעשות באצבעותיו צורת שנותנים מעט מן היין בפי התינוק,  .יז

יוָ "פסוק: אומרים וכופלים את הלתינוק רק כש ְך ֲחיִּ ָדַמיִּ י, אַֹּמר ָלְך בְׁ ְך ֲחיִּ ָדַמיִּ  ."ָואַֹּמר ָלְך בְׁ

 ואומרים: "אלוקינו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו" וכו'.  .יח

ָוהיש אומרים:  - בנוסח הברכה  .יט להציל ידידות שארנו משחת" )בלשון עבר(, ויש אומרים:   "צִּ

ה" )בלשון   .(בקשה ותפילה"ַצו 

מדלגים ואומרים: "קיים את הילד הזה לאמו" וכו'. היה יתום גם   –תום מאביו היה התינוק י .כ

מדלגים ואומרים: "קיים את הילד הזה, וייקרא שמו בישראל" וכו'. ויש נוהגים לומר   –מאמו  

 נוסחים שונים לברך את התינוק היתום.

היולדת, ורוקדים  יש הנוהגים להיות ניעורים בלילה שלפני הברית ולעסוק בתורה בבית  .כא

 ושמחים.

 

 (:ב"שבת קלז עשנינו בברייתא )

תיו ודשנו במצויאשר ק'. אבי הבן אומר:  'ונו על המילהיוותיו וצודשנו במציאשר ק' תנו רבנן: המל אומר:  

כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה '. העומדים אומרים: 'ונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינויווצ

אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות '. והמברך אומר:  'לחופה ולמעשים טובים

על כן בשכר זאת, אל חי חלקנו, צוה להציל ידידות שארינו משחת, למען בריתו אשר שם   ,דשוברית ק

 .'ברוך אתה ה' כורת הברית ,בבשרנו
 

 ברכת 'להכניסו'

מברך 'להכניסו', לפי שלא מצינו שתי ברכות על שיש אומרים שכשהאב עצמו מל את בנו אינו  רבנו מנוחכתב 

 .הראב"דבשם  האבודרהםמצווה אחת. אך הוסיף שהמנהג לברך 'להכניסו' אפילו כשהאב עצמו מל. וכן כתב 

 

שאינו יודע מה טיבה של ברכת 'להכניסו', ומדוע לא מספיק שהמוהל   רבנו שמחהכתב בשם    ובהגהות מיימוניות

שהוא שלוחו מברך על המילה. וכתב שאולי מפני שהמוהל שייך במצווה גם בלעדי האב, על כן תיקנו ברכה אחרת 

לאב. וכשהאב מל בעצמו ובירך 'להכניסו' בעיקרון די בכך, אבל מאחר שתיקנו למוהל לברך 'על המילה' אין 

 ות את המטבע, ויש לברך את שתי הברכות.לשנ

 

כתב שברכה זו נתקנה מפני שהאב מצווה על בנו, למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אישה,   רבי דוד אבודרהם

 ואנו רומזים שמהיום ואילך מוטלות עליו מצוות אלו.

 

 ברכה מעומד

, ולומדים זאת בגזירה שווה "לכם לכם" מספירת העומר, שיש לברך את הברכות מעומד בעל העיטורכתב 

ר" :י( ,)בראשית יזשבמילה כתוב  כָּ ל זָּ ֶכם כָּ ֶכם : "טו( ,ב )ויקרא כגועומר כתספירת הוב ",ִהּמֹול לָּ ְרֶתם לָּ ּוְספַּ

ת בָּ שַּ ת הַּ ֳחרַּ קָּ (:  דברים טז, ט", ושם נאמר )ִמּמָּ ֵחל ֶחְרֵמש בַּ הֵמהָּ אל (:  פסיקתא זוטרתא, לך לך", ודרשו חכמים )מָּ

ה"תקרא  מָּ קָּ  אלא בקומה. -" בַּ

 

מברך  –שהאב והמוהל עומדים בשעה שמברכים, אך אם הסנדק )התופס את התינוק( מברך  הרמ"אופסק 

 בישיבה.
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 החזקת התינוק בשעת הברכה

יק את הילד בשעת המילה הוא מחזיק ( כתב שהסנדק המחזרבי עקיבא איגר)הובא בחידושי  תורת חייםבספר 

 את התינוק בשעת הברכה, והוא גם שותה מן היין.

 

 כוונה בברכה

ן להוציא ולכושאם נותנים את המילה לשניים, אחד מוהל ואחד פורע, המוהל צריך  חמודי דניאלכתב בספר 

 של המוהל.ן לצאת בברכתו ווהפורע צריך לכו ,את הפורעבברכתו 

 

 הבריתעמידה בשעת 

 בשעת הברית: עומדיםבברייתא המובאת לעיל נזכר שהנוכחים בברית 

 כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים. ,אומרים: כשם שנכנס לברית  העומדים
 

(: מלכים ב כג, גהכתוב )היה עומד בשעה שמלים את התינוק, והביא ראיה לכך מ שמהר"ם המרדכיכתב וכן 

ְבִר " ם בַּ עָּ ל הָּ ֲעֹמד כָּ ּיַּ , שכל הנוכחים צריכים לעמוד בשעת המילה, מלבד הרמ"אוכן פסק  .הכלבווכן כתב  ".יתוַּ

 הסנדק שיושב.

 

 יודע לברך שאינואו  'להכניסו' כשהאב לא נמצא

שכיון שמצוות המילה מוטלת על האב יותר משאר ישראל, לפיכך אם האב לא מצוי שם אין  הרמב"םכתב 

מברכים ברכת 'להכניסו'. והוסיף שיש מי שהורה שבית הדין או אחד מן העם מברכים ברכה זו, אך אין ראוי 

 .הרא"שת שהברכה נתקנה רק עבור האב. וכן דע רש"י ורבי אליעזר ממיץ ורבנו שמחהוכן דעת  לעשות כן.

 

כתב שמסתבר  הראב"דושמלים, הכל מברכים 'להכניסו'. דין שבית  רב האי גאוןכתב בשם  ר"י ברצלוניאולם 

בהגהות וכן כתב  כדעה שבית הדין או המיוחד שבעם מברך את הברכה, וכתב שהמנהג אצלם שהסנדק מברך.

וכן פסק  א כמו שליח בית דין.שהסנדק התופס את התינוק מברך, וכתב שאולי הטעם הוא משום שהו סמ"ק

 .שמי שתופס את הנער הוא המברך הרמ"א

 

בתשובה בעניין מילת תינוק יתום, שאם אבי אביו הוא מוהל, הוא יברך 'להכניסו', משום  איגרעקיבא רבי כתב 

 שהוא ראוי יותר מן הסנדק.

 

אחד מהעומדים שם מברך  ',להכניסו'הבן אינו יודע לברך בשם המפרשים, שאם אבי  רבי דוד אבודרהםוכתב 

 שהסנדק הוא המברך. שגם במקרה זו נהוג הרמ"אופסק  .פשוט, וכתב שזהו דבר ומוציאו

 

 זמן ברכת 'להכניסו'

על הנהיג שהאב יברך ברכת 'להכניסו' לפני המילה, משום ש'להכניס' משמעו להבא, וגם צריך לברך  רשב"ם

מסדר הברכות המובא בגמרא משמע שמברכים ש וכתב והרא"שרבנו תם קודם לעשייתן. אולם המצוות 

שכל שאמרו לברך עובר לעשייתן הוא דווקא כשעושה המצווה בעצמו, אבל  ווביאר. 'להכניסו' לאחר המילה

הבין  הבית יוסף) והעיטור רב שר שלוםכן דעת וכשהיא נעשית על ידי אחר אינו חייב לברך עובר לעשייתן. 

הבין שגם לדעת ר"ת מותר לברך לפני המילה, אלא שמפני שנהגו   הט"זשלדעת ר"ת אסור לברך לפני המילה, אך  

  .ברך לאחריה, על כן הקפיד שלא לשנות(ל
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ביאר שברכה זו אינה ברכת המצוות אלא ברכת השבח, שזיכהו הבורא יתברך להכניס את בנו בבריתו של  הר"ן

שברכה זו אינה דווקא על המילה  ר"תהוסיף בשם  והרא"ש .אברהם אבינו, ולכן אין צורך לברך עובר לעשייתה

 ה שציווה לעשות מצווה זו כשתבוא עוד לידו.שנעשית עכשיו, אלא הודאה לקב"

 

שטוב לברך ברכת 'להכניסו' מיד אחר ברכת המילה, קודם שיעשה הפריעה, כדי שייחשב עובר  הרא"שוכתב 

לברך ברכה   השו"עוכן פסק    כאילו לא מל". והוסיף שכן המנהג באשכנז ובצרפת.  –לעשייתן, שהרי "מל ולא פרע  

כתב שמכל מקום אם בירך 'להכניסו' לפני המילה או באמצע,  ובשו"ת הרשב"א. זו בין חיתוך הערלה לפריעה

 .הש"ךוכן פסק  יצא ידי חובה.

 

יש לברך  –שלכתחילה ראוי לנהוג כדעת הרא"ש לברך בין מילה לפריעה, אבל במקום שאי אפשר  הט"זכתב 

לפני המילה, כדי שיהיה עובר לעשייתו. עוד כתב הט"ז, שאב המל את בנו ינהג כדעת רשב"ם, שיברך את שתי 

הברכות )'על המילה' ו'להכניסו'(, ורק אחר כך יחתוך, מפני שאינו יכול לברך בין חיתוך לפריעה הואיל והוא 

אמצע, ועוד שהמקום עלול להתמלא דם וימצא את טרוד בעשיית המצווה, ומפני שיש בזה צער לתינוק שיפסיק ב

מקום הפריעה רק בדוחק. ומכיוון שאף לדעת ר"ת ורב שר שלום, כאשר עושה את המצווה בעצמו צריך לברך 

עובר לעשייתו ואינו יכול לברך לאחר המילה והפריעה, על כן יש לו לברך לפני המילה. וסיים הט"ז שכך נהג 

 .מהרי"לאחר זמן מצא שכן פסק בעצמו בעת שמל את בנו, ושל

 

 המל את עצמו

בבריתו של   להיכנסקידשנו במצוותיו וציוונו    רשכשהאנוסים מלים את עצמם, הם מברכים: 'אש  הרשב"שכתב  

 שנראה פשוט שהם מברכים גם 'על המילה'.הש"ך וכתב  אברהם אבינו'.

 

 כשם שנכנס לברית וכו'

ם במעמד המילה אומרים: "כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה ( הנמצאיב"שבת קלז עכפי שהוזכר בברייתא )

שהעומדים מברכים את אבי הבן שיזכה לקיים בבנו גם את שאר  רבנו מנוחביאר  ולחופה ולמעשים טובים".

ביאר שהסדר הוא 'תורה' ואחר 'חופה', מפני שאמרו חכמים  והאבודרהםהמצוות שהאב חייב לעשות לבנו. 

"לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה", ולבסוף הזכירו מעשים טובים, לפי שאמנם )קידושין כט ע"ב(: 

הבן מתחייב בקיום המצוות מגיל שלוש עשרה, אך מכל מקום אינו נענש עד גיל עשרים, וכבר היה בן שמונה 

 עשרה לחופה.

 

כתבו שנוסח הברכה הוא: "כשם שהכנסתו לברית, כן תכניסהו" וכו', אולם הנוסח  ברמב"ם, בטור ובשו"ע

שלפי נוסח הגמרא הברכה מופנית לתינוק, שיזכה   הט"זבגמרא הוא: "כשם שנכנס לברית, כן ייכנס" וכו'. וביאר  

, ורה ולחופהלהיכנס לתורה ולחופה, ואילו לפי גירסת הפוסקים הברכה מופנית לאב, שיזכה להכניס את בנו לת

וכתב שנוסח זה הוא העיקר. אולם כתב שיש חילוק בדבר, שהאנשים העומדים בסמוך   שרבנו מנוח.שביאר    וכפי

לאב ורואים אותו, יכוונו ברכתם אל האב ויאמרו לשון 'שהכנסתו', ואילו העומדים רחוק מן האב ואינם רואים 

 כנס'.אותו, יכוונו ברכתם כלפי התינוק, ויאמרו לשון 'כשם שנ

 

, וכתב שנוסח זה עדיף יותר משום שלפעמים האב אינו נמצא או שאין כתב שנוהגים לומר "כשם שנכנס"  והש"ך

לתינוק אב, ואי אפשר לברך אותו בלשון נוכח אלא בלשון נסתר, ומשום כך לא חילקו חכמים בנוסח הברכה. עוד 

 ם שנכנס", והוכיח כן מלשון הגמרא.כתב שנראה שגם מי שגורס "כשם שהכנסתו" מודה שאפשר לומר "כש
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 אשרי תבחר וכו'

ֵרב ִיְשֹכן ֲחֵצֶריָך(: "תהלים סה, ההפסוק )תחילת מובא שאבי הבן אומר את  בספר הזוהר ר ּוְתקָּ ְשֵרי ִתְבחַּ ", אַּ

ֶלָך" והעומדים שם מסיימים: ה ְבטּוב ֵביֶתָך ְקֹדש ֵהיכָּ ". וכתב שם שמי שאינו עושה כן מוציא עצמו מכלל ִנְשְבעָּ

כתב   הט"זאך    כתב שלא ראה שנוהגים כן.  בדרכי משהעשר חופות שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים לעולם הבא.  

שרבים וכן שלמים הלומדים ספר הזוהר נוהגים כן, ואומרים פסוק זה כולו לאחר שמביאים את התינוק לבית 

 הכנסת.

 

-תהלים קלז, ההביא שנוהגים שאבי הבן לוקח את הילד קודם המילה ואומר את הפסוקים ) בבית לחם יהודה

ח ְיִמיִני(: "ו ִם ִתְשכַּ לָּ ֵחְך ְירּושָּ ל רֹאש  .ִאם ֶאְשכָּ ִם עַּ לַּ ֲעֶלה ֶאת ְירּושָּ ק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם לֹא ֶאְזְכֵרִכי ִאם לֹא אַּ ִתְדבַּ

ִתי ה (: "תהלים קיח, כהיים: "ה' מלך" וגו', ואחר כך אומר פעמיים )", ואחר כך אומר פעמִשְמחָּ א ה' הֹוִשיעָּ נָּ אָּ

ה נָּא ְצִליחָּ א ה' הַּ נָּ א אָּ ֵרב ִיְשֹכן ֲחֵצֶריָך", ואז אומר את הפסוק: "נָּ ר ּוְתקָּ ְשֵרי ִתְבחַּ  ".אַּ

 

 אשר קידש ידיד מבטן

שמלשון זו משמע שכל  הבית יוסףכו', וכתב " ווהמברך אומר: אשר קידש ידיד מבטןבברייתא הנ"ל נאמר: "

שברכה זו נאמרת על ידי אבי הבן  הרמב"םאחד מהנוכחים רשאי לברך ברכה זו, ולאו דווקא המוהל. וכן פסק 

  או המוהל או אחד מן העומדים שם.

 

ם כתב שהמנהג אצלם הוא שהמוהל מברך ברכה זו, אך כתב שמנהג זה אינו ישר בעיניו משום שלפעמיהב"ח 

הוא עם הארץ ואינו מבין את הברכה ומדלג ומסרס את התיבות, ולכן הירא את דבר ה' יתן ברכה זו לאחד 

שהמוהל הוא שהמנהג  הט"זכתב שהוא מנהג קדמונים וראוי לקיימו. וכן כתב  הש"ךהמיוחד שבעם. אולם 

 הפורע מברך. – אחד מוהל ואחד פורע ,, וכשיש שנייםמברך

 

 נטילת ידיים

שכאשר המוהל מברך ברכת "אשר קידש ידיד מבטן", יש לו ליטול ידיו תחילה ולרחוץ פיו  ודרהםהאבכתב 

 .הרמ"אוכן פסק  )מהמציצה(, כדי שיברך בנקיות.

 

 "ידיד"

פירש ש"ידיד" הוא יצחק, אשר התקדש למצוות המילה קודם שנולד   רש"יבביאור הברכה נאמרו כמה פירושים.  

 פירשו ש"ידיד" הוא אברהם". והתוספות. הסמ"ג והגהות מיימוניותוכן הבינו  )"מבטן"(.

 

 "צוה להציל"

להציל ידידות שארנו משחת" וכו'.  צוהגרסו: "על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צורנו  הרי"ף והרא"ש והטור

" )בלשון הוָ צִּ שלגירסת הרי"ף והרא"ש יש לנקד: " היעב"ץ"צוה כצוואת קדושים" וכו'. וכתב  גרס:והרמב"ם 

הלפי גירסת הרמב"ם יש לנקד:  אך  ,  רב האי גאוןבשם    בספר העיטור, וכתב שכן הוא גם  עבר( -)בלשון עתיד  ""ַצו 

 ציווי(. 

 

" )בלשון עבר(, וכן מנהג המוהלים, אך כתב שיותר נראה שאין הוָ צִּ כתב שבכל לוחות בתי הכנסת מנוקד " הש"ך

(, ולכן בה"גומדברי    הרמב"םבשם    האגודהזו ברכה על העבר אלא תפילה ובקשה על העתיד )כפי שמשמע מדברי  

ה"יש לומר  ה" ובין אם אמר הוָ צִּ שבין אם אמר "כתב  והיעב"ץ ."ַצו   אינו משתבש. ""ַצו 
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 ברכה על הכוס

הבית שיש לברך ברכת "אשר קידש ידיד מבטן" על הכוס, ותחילה מברכים "בורא פרי הגפן". וכתב  הטורכתב 

שאמנם לא מצא מקור לכך בגמרא, ברי"ף או ברמב"ם, אבל מדברי כל המפרשים והגאונים נראה שמוסכם   יוסף

נראה שהטעם לכך הוא משום שאין אומרים שירה אלא  המרדכיעל כולם שיש לברך ברכה זו על הכוס. ומדברי 

 על היין )ברכות לה ע"א(.

 

 נתינת היין לתינוק

ולומר: "קיים את הילד הזה" וכו', ואף על פי שמן הדין היה לו שנוהגים לתת יין בפי התינוק  בעל העיטורכתב 

לשתות את היין מיד בסיום ברכת 'אשר קידש ידיד מבטן', מכל מקום בקשת הרחמים על התינוק אינה נחשבת 

 הפסק. 

 

ִיְך ֲחִיי(: ", ויחזקאל טזכתב שמנהגם לתת יין בפי התינוק רק כשמגיעים לפסוק )  והבית יוסף מַּ ְך ְבדָּ ר לָּ ֹאמַּ  ן", וכוָּ

ששמע שנוהגים לעשות   הבית יוסףביאר מנהג זה על פי המדרש. וכתב    ובאבודרהם.  בשו"עוכן פסק  .  הכלבוכתב  

 י באצבעותיו בעת שנותן מן היין בפי התינוק.-צורת שד

 

י ְך ֲחיִּ ָדַמיִּ  ָואַֹּמר ָלְך בְׁ

ֹאמַּ שנוהגים לכפול: "  האבודרהםכתב   ִיְך ֲחִייוָּ מַּ ְך ְבדָּ ִיְך ֲחִיי  ,ר לָּ מַּ ְך ְבדָּ ר לָּ ֹאמַּ ", לרמוז שעל ידי המילה יזכה לעולם וָּ

 הזה ולעולם הבא.

 

 שתיית המוהל מן היין

שנוהגים שהמוהל אינו שותה מן היין וסומכים על כך שמטעימים מן היין לתינוק, ומכל מקום נוהגים   הכלבוכתב  

שלכתחילה צריך שהמברך יטעם מן היין, אבל כשאי  בעל העיטורלשגר מן היין לאם התינוק. בדומה לזה כתב 

הבין  יירי כנסת הגדולהבשהבין שכוונתו לתת לתינוק הנולד, אך  הבית יוסףאפשר נותנים לתינוק לטעום )

 שכוונתו לתינוק שהגיע לחינוך(.

 

כתב שטעימת הנימול אינה מוציאה את המוהל מידי ברכה לבטלה, כיון שאינו בר חיובא כלל,  הבית יוסףאולם 

וטעימת האם מוציאה אותו ידי חובה רק בזמן ששמעה את הברכה ולא הפסיקה בין הברכה לטעימה. אבל אם 

וכן  או שהפסיקה בין הברכה לטעימה, אין טעימתה מועילה להוציאו מידי ברכה לבטלה. לא שמעה את הברכה

 שאין נוהגים לסמוך על שתיית התינוק הנימול )מלבד ביום הכיפורים(, אלא נותנים לסנדק לשתות.  הרמ"אפסק  

 

חמודי ר ספה ראה שנוהגים לתת לנערים הקטנים לשתות מכוס הברכה. אך בכל המקומות שהיכתב שב הש"ך

יותר שהמברך ישתה בעצמו ועדיף  ,הברכההיטב את הנערים אינם שומעים משום ש אין לנהוג כןשכתב  דניאל

 את היין.

 

 שיעור השתייה

שאף שהמקדש על היין צריך לשתות מלוא לוגמיו, מכל מקום בשאר ברכות, כגון ברכה זו, אין  הרשב"אכתב 

צריך  - כל דבר שצריך כוס, ג( ש"אורח חיים קצ) בשו"ענפסק הקשה על כך ממה ש הט"ז צריך מלוא לוגמיו.

", וביאר שדין זה נאמר לגבי דברים שצריכים כוס מדברי הגמרא  )כגון כוס ברכת לשתות ממנו כמלא לוגמיו
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המזון(, מה שאין כן לעניין מילה שאין זה אלא מצד שאין אומרים שירה אלא היין, שמשום כך אין צריך לשתות 

 מיו.מלוא לוג

 

 תינוק יתום

שאם התינוק היה יתום מאביו או מאמו, אין אומרים "קיים את הילד הזה לאביו ולאמו",   רבי דוד אבודרהםכתב  

ויתסי כמה  ,ויתקרי שמיה פלוני ,תשתלח אסותא דחיי ורחמי מן קדם מרי שמיא לאסאה ית רביא הדין" :אלא

)תישלח   "כן יתסי בעגלא ובזמן קריב  ,דמשה במדברא וכמיא דיריחו על ידי אלישע  ל ידידאיתסיאו מיא דמרה ע

רפואה וחיים ורחמים לפני אבינו שבשמים לרפא את הילד הזה, ויקרא שמו פלוני, ויירפא כמו שהתרפאו המים 

בסידורי . וכן מובא כן יתרפא במהרה ובזמן קרוב( במרה על ידי משה במדבר וכמו המים ביריחו על ידי אלישע,

  .הכלבווכעין זה מובא בספר  (.הגאונים )רב עמרם, רב סעדיה

 

הי אבותינו קיים את הילד הזה לאמו ולקרוביו והינו ואלואלכתב נוסח אחר לברכת היתום: "  הריטב"אבשו"ת  ו

כל בשר אבי יתומים תהיה לו לאב והוא יהיה הי והינו אלואתה אל ,ויקרא שמו פלוני כשם אביו ,ולכל משפחתו

תתענג נפש  ,ותהא כניסתו לברית לכפרה ולמנוחה לנפש אביו ולנחמה ולמשיב נפש לאמו ולכל קרוביו ,לך לבן

 ויתקיים בו מקרא שכתוב ואעבור עליך ואראך  ,שה בעולם הזה בפרי בטנהיהאב בגן עדן ביוצא מחלציו ותגל הא

 .הט"זוכן פסק  .באורחות חייםכעין זה מובא ו .וגו' מתבוססת בדמייך"

 

שכשלתינוק אין אב מדלגים ואומרים: "קיים את הילד הזה לאמו", וכשאין לו  הוא םכתב שמנהג הש"ךאולם 

 .ספר התניאובשם    הגהת מנהגיםגם אם מדלגים ואומרים: "קיים את הילד הזה וייקרא שמו". וכן הביא בשם 

 

 הלילה שלפני הברית

כתב שנהגו בארץ ישראל להיות ניעורים בכל הלילות שקודם המילה ולעסוק בתורה בבית  בבית לחם יהודה

. ויש הנוהגים לעשות כן רק בלילה שלפני הברית, ובלילה זה נוהגים לרקוד בזוהר הקדושהיולדת, ויסוד המנהג 

 ולשמוח.

 

 שלישי ראה מקורות לעיון והרחבה, פרק  – בעניין מנהגי הלילה שלפני הברית

 

 

 / סעיף ב   רכת המילה, כשאבי הבן מל בעצמוב

 

יש אומרים שמברך 'למול את הבן', ויש אומרים שמברך 'על    –היה אבי הבן מל את בנו בעצמו   .כב

 .המילה'

 יצא ידי חובה בדיעבד.  –בירך רק 'להכניסו'  .כג

 

או  "ביעור חמץ על"במסכת פסחים )ז ע"א וע"ב( דנה הגמרא אם צריך לברך את הברכות ב"על" או ב"ל" )כגון: 

בתוך דבריה ביארה הגמרא, שכאשר המוהל אינו אבי הבן יש לו לברך "על המילה", וכאשר המוהל   (."בער חמץל"

 הוא אבי הבן יש לו לברך "למול את הבן":
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. רב פפא 'לבער חמץ'שיברך. מאי מברך? רב פפי אמר משמיה דרבא:  אמר רב יהודה: הבודק צריך

 –כי פליגי  כולי עלמא לא פליגי דודאי להבא משמע, - 'לבער'. ב'על ביעור חמץ'אמר משמיה דרבא: 

 . מר סבר: מעיקרא משמע, ומר סבר: להבא משמע.  'על ביעור'ב

לא סגיא    -  'למול'נימא    ,התם היכי נימא  -  '?המילהונו על  יוותיו וצודשנו במציברוך אשר ק'מיתיבי:   

 . 'על ביעור חמץ'הלכתא: .. ואבי הבן מאי איכא למימר? אין הכי נמי. !דלאו איהו מהיל?
 

הקשה, שכל החילוק בין מל בעצמו   הר"ןשאם אבי הבן מל בעצמו מברך 'למול את הבן'.    הרמב"םעל פי זה פסק  

בר שיש לברך 'לבער חמץ', אבל לשיטת רב פפא, שהלכה כמותה, שמברכים לאחר שמל הוא רק לשיטת רב פפי הסו

שגם  רש"י ורבנו שמחהבשם  הגהות מיימוניות'על ביעור חמץ' ודאי גם אבי הבן מברך 'על המילה'. וכן כתבו 

האריך ליישב דעת הרמב"ם, ולהסביר שדברי הגמרא הם גם לדעת רב  והבית יוסףאבי הבן מברך 'על המילה'. 

 א ולמסקנת ההלכה.פפ

 

כתב שהמנהג הוא שלא   הרמ"אהביא את דעת הרמב"ם שהמל את בנו בעצמו מברך: "'למול את הבן', אך    בשו"ע

 לחלק, ולברך 'על המילה'. וסיים שמכל מקום אם בירך 'למול' או שבירך רק 'להכניסו', יצא ידי חובה.

 

 

 / סעיף ג   ונולד מהול  אנדרוגינוס

 

 אין מברכים על מילתו )הטפת דם ברית( כלל. –קטן שנולד מהול  .כד

 אין מברכים על מילתו, מפני שאינו זכר ודאי. –אנדרוגינוס  .כה

 

 נולד מהול

סברו שאין לברך על הטפת דם ברית למי שנולד מהול. וכן  שהרא"ש ומהרי"להבאנו לעיל )סימן רסג, סעיף ד( 

 . רב האי גאון והרמב"םדעת 

 

סבר שיש לברך עליו, והוסיף שאף לדברי הסוברים שאין לברך ברכת 'על המילה' מודים שעל  עיטורבעל האולם 

כתבו שאין לברך אפילו ברכת   הרמב"ן והרשב"א והר"ןכל פנים יש לברך 'להכניסו' ו'אשר קידש ידיד מבטן'. אך  

 .השו"עא טועה גמור. וכן פסק 'להכניסו'. והוסיף הרמב"ן שמי שהורה לברך עליו 'להטיף' או 'כורת הברית' הו

 

 אנדרוגינוס

 ( אם מותר לאנדרוגינוס לשאת אישה:ו"ח מ"יבמות פרבותינו התנאים נחלקו )

  .מאכילה בתרומה - אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל :שמעון אומרים בירבי יוסי ור

מפני שהוא כזכר, והשוכב עמו הוי בא על הזכור  ע"ב:ר ) אבל לא נישא ,אנדרוגינוס נושא ... :רבי יהודה אומר

  .(בין בזכרות שלו בין בנקבות שלו

 .(ולא בנקבות שלו ,וקא במקום זכרות שלוודע"ב: ר) חייבים עליו סקילה כזכר - אנדרוגינוס :אליעזר אומר ביר
 

נקבה אלא ברייה בפני בגמרא )יבמות פג ע"א( הביאו את דברי רבי יוסי הסובר שאנדרוגינוס אינו לא זכר ולא 

 עצמה, ונחלקו אם הלכה כמותו:
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)שאמרה שרבי יוסי  מקמי ברייתא )שאמרה בשם רבי יוסי שאנדרוגינוס נושא אישה( ליתא למתניתיןאמר רב: 

; דתניא, רבי יוסי אומר: אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא, ולא הכריעו בו חכמים מסופק בגדר אנדרוגינוס(

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

 .כרבי יוסי באנדרוגינוס
 

 ובהמשך הגמרא )פג ע"ב( מובא:

יהודה בר זבדי אמר רב יהודה אמר רב:  ביאבא אחוה דר מר רביאמר רב שמואל בר יהודה א

 חייבין עליו סקילה משתי מקומות.   -אנדרוגינוס 

בזכרות  - מה דברים אמורים?חייבין עליו סקילה כבזכר, ב -מיתיבי, רבי אליעזר אמר: אנדרוגינוס  

חייבין   -הוא דאמר כי האי תנא; דתניא, רבי סימאי אומר: אנדרוגינוס    ?פטור  –שלו, אבל בנקבות שלו  

 עליו סקילה משתי מקומות. 

ה" דרבי סימאי? אמר רבא, בר המדורי אסברא לי: אי טעמאמ  ֹּא ִתְשַכב ִמְשְכֵבי ִאשָּ ר ל כָּ "  ְוֶאת זָּ

 אי זהו זכר שיש בו שני משכבות? הוי אומר: זה אנדרוגינוס. - (ויקרא יח, כב)
 

 ובמסכת נידה )כח ע"א( מובא:

)מראה הדומה   או אודם  )מראה הדומה לשכבת זרע( אמר רב: טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן  ב נחמןאמר ר

ר : "(במדבר ה, ג )שנאמר  ...אין חייבין על ביאת מקדש, ואין שורפין עליהם את התרומה - לדם נידה( כָּ ִמזָּ

ה ְתַשֵלחּו  זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס. - "ַעד ְנֵקבָּ
 

משמע שמה שאמר רב "הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס" הכוונה לדברי רבי  הרי"ףשמתוך דברי  הרא"שוכתב 

פירשו שהכוונה לדברי רבי  רש"י ור"ישוהוסיף הרא"ש וסי בברייתא, שאנדרוגינוס הוא ספק זכר ספק נקבה. י

יוסי במשנה, שאנדרוגינוס הוא זכר ודאי, וכפי שאמר רב שחייבים עליו סקילה משני מקומות, והיינו מפני שהוא 

זכר ודאי, וכפי שדרש רבי סימאי מפסוקי המקרא. ומכיוון שבמסכת נידה מובא בשם רב שאנדרוגינוס אינו זכר 

מסתבר ש"אמרי בי רב" אמרו את מסקנת ההלכה, שאנדרוגינוס נחשב ונמצא שיש מחלוקת אליבא דרב, ודאי, 

 זכר ודאי, וכפי שפסק שמואל.

 

כתב שמברכים על  והראב"דכתב שאין מברכים על מילת אנדרוגינוס מפני שאינו זכר ודאי.  הרמב"םוהנה, 

וגינוס הוא זכר הנ"ל שאנדר ר"י והרא"שלמד מתוך דברי  והטורמילתו, מפני שמברכים על ספק דאורייתא. 

שאין משם ראיה מוכרחת, שהרי ברור שלא לכל דבר הוא  הבית יוסףודאי ולכן יש לברך על מילתו. אך העיר 

נחשב זכר ודאי, שאם לא כן היה נערך בערכין, וכפי שאמר רב חסדא )שבת קלו ע"ב(: "לא לכל אמר רב יהודה 

 אנדרוגינוס זכר הוא, שאם אתה אומר כן בערכין יערך".

 

 פסק להלכה כדעת הרמב"ם, שאין מברכים על מילת אנדרוגינוס, מפני שאינו זכר ודאי.  השולחן ערוך

 

 

 / סעיף ד   ממזר

 

מברכים על מילתו את כל הברכות, אך אין מבקשים עליו רחמים ולא אומרים "קיים   –ממזר  .כו

 וכו'. ולא "כשם שנכנס לברית" את הילד הזה" 
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מפרסמים בשעת מילתו שהוא ממזר, כגון שמלים אותו מחוץ לבית הכנסת, כדי שידעו שלא  .כז

 להתחתן איתו. 

אין אומרים "אשרי תבחר",  –ולד שיש בו נדנוד עבירה, אפילו מדרבנן, והדבר ידוע מפורסם  .כח

 ואין אומרים שבחים לאב ולאם.

 

, הרי הוא כישראל לכל דבר ומברכים על מילתו, שאף על פי שממזר בא מטיפה פסולה  גאוןבשם    בעל העיטורכתב  

וכן   .(ש"ך.  הממזרים שביניהםאת  הקדושים לקיים  )משום שלא נוח להם לישראל    אך אין מבקשים עליו רחמים

 .השו"עפסק 

 

 ,שלא במקום שאר הקטנים הכשרים ,בית הכנסתלחוץ מ את הממזר וה למוליושעשה מעשה וצכתב מהרי"ל ו

עמו. וכן פסק זהרו מלהתחתן ישיכדי להכריז שהוא ממזר  ר כךה אחוויוצ לברית", נכנסכשם ש"וגם לא אמרו 

 שיש לפרסם בשעת מילתו שהוא ממזר. הרמ"א

 

אין  ,אפילו איסור דרבנן ,בכל ולד שיש בלידתו נדנוד עבירה, שמהריק"שהביא דברי  י עקיבא איגרבחידושי רב

 . אך דווקא כשהדבר מפורסם וידוע.ואין אומרים שבחים לאב ולאם ,וכיוצא בו "אשרי תבחר"אומרים 

 

 

 / סעיף ד  קריאת שם

 

 מותר לקרוא לילד בשם מן השמות שהיו לפני אברהם אבינו, כגון 'אדם', 'נח', 'שם' ו'עבר'. .כט

 אין לתת לילד שם של אדם רשע, אלא אם כן ישנו גם צדיק שנקרא בשם זה.  .ל

 אשתו מעוברת, קוראים לבן בשמו של האב. מת האב בלא בנים והניח   .לא

 

כתב שאין לקרוא לילד 'אדם' או 'נח' או 'שם' ו'עבר', מפני שאין ראוי לקרוא בשמות אלא מאברהם  המבי"ט

כתבו שאין צורך להקפיד על כך, שכן מצינו בגמרא:  בשו"ת תשובה מאהבה ובברכי יוסףאבינו ואילך. אולם 

 '.חנוך' בכורהראובן קרא לבנו ', ואף מהללאל' ועקיבא בן 'יפת'רבי בנימין בר 

 

שאין לתת לתינוק שם של רשע, אלא אם כן ישנו גם צדיק הקרוי   (והתוספות)ע"פ הגמרא    רבי עקיבא איגרוכתב  

 כתב שכשמת האב בלא בנים והניח אשתו מעוברת, קוראים את התינוק על שם אביו. האגודהובשם  בשם זה.

 

 

 יף ד / סע מילה ביום התענית

 

, הייןונותנים לאם התינוק לשתות מן    ,מברכים על הכוס  -מילה שחלה ביום של תענית ציבור   .לב

הברכה, ולכוון לצאת בה, ולא להפסיק בדיבור בין שמיעת הברכה  את והיא צריכה לשמוע 

 לשתיית הכוס.

מטעימים מן היין לתינוק שמברכים ויש נוהגים שלא לברך על הכוס, ויש  –ביום הכיפורים  .לג

 הנימול.
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יש נוהגים שלא לברך על הכוס )ולא על ההדס(, ויש שמברכים ונותנים מן היין   –בתשעה באב   .לד

 לילדים קטנים.

המברך טועם מן היין, וייזהר שלא לשתות רביעית. וטוב שבזמן שמקבל את   – תענית בה"ב  .לה

 עוד יום יאמר בפירוש שאינו מקבל עליו להיאסר מלטעום את כוס המילה.התענית מב

 

בשם כמה מהגדולים, שכאשר חלה המילה ביום התענית יש לברך על הכוס ולהניחה עד מוצאי   בעל העיטורכתב  

את דבריהם מכמה   בעל העיטורודחה  .  המרדכי והרוקחוכן כתבו  התענית, ואז נותנים לאמו של התינוק לשתות.  

היין ונמצא שבירך לבטלה. שנית, מפני שהוא מפסיק   ךהלילה, שמא ישפ  דעמים: ראשית, אין להניח את הכוס עט

הרבה בין הברכה לטעימה מן היין, וכשישתה את הכוס בלילה יצטרך לברך שנית, ונמצאת הברכה הראשונה 

 לבטלה.

 

כתב  הגאוניםשאם חלה המילה ביום התענית אין מברכים כלל על היין. ובשם  הרי"ףכתב בשם  והרשב"א

, אך שבתשעה באב אין להביא הדס, מפני שאין מריחים בשמים  הבית יוסףוהעיר    ,ליושמביאים הדס ומברכים ע

הביא שיש נוהגים לברך על  )סעיף א( ובשו"ע .כתב שלא שמענו שיש איסור להריח בשמים בתשעה באב הש"ך

שובת וגם בת. , ושוב ציין )סעיף ד( שבתשעה באב אין מביאים הדסההדס גם בברית מילה שאינה ביום התענית

כתב שאין מברכים על הכוס מפני שאינו יכול לשתות, וגם לא אחר שמבין את עניין הברכה, וגם  הרמב"ם

 התינוקות אינם יכולים לשתות שמא יתרגלו לשתות ביום התענית לכשיגדלו )"אתו למיסרך"(.

 

ום שאין יין, ובשאר שביום הכיפורים ובתשעה באב לא יברכו כלל על היין, וינהגו כמו במקכתב  ובעל העיטור

 התוספות ודעת    .הרי"ץ גיאתוכן כתב    .)היינו לקטן, ולא לתינוק הנימול(  התעניות יברכו ויטעימו מן היין לתינוק

בתשעה באב מברכים על היין ונותנים לקטן לשתות, ואין חוששים שמא יבוא 'למיסרך' מפני שאין זו תענית   גםש

 קבועה.

 

העלה להלכה כעין דעת בעל העיטור, שביום הכיפורים ובתשעה באב לא מברכים על הכוס, אך בשאר   הבית יוסף

תעניות, שהיולדת אינה מתענה, מברכים על הכוס ונותנים לאם התינוק לשתות מן הכוס, והיא צריכה לשמוע 

 .בשולחן ערוךק וכן פס הברכה, ולכוון לצאת בה, ולא להפסיק בדיבור בין שמיעת הברכה לשתיית הכוס.

 

פסק כדעת התוספות שבכל תענית, כולל תשעה באב, מברכים על היין ונותנים לתינוקות קטנים  הרמ"אאולם 

 לתינוק הנימול.מן היין לשתות, וביום הכיפורים נותנים 

 

 תענית בה"ב

 הביתום. וכתב  שבתעניות של תשובה או בתענית של שני וחמישי, המברך טועם מן היין ואין בכך כל  הרוקחכתב  

את קבל עליו מששבזמן שטוב  . ועוד כתבמכל מקום צריך ליזהר שלא ישתה רביעית שהוא שיעור שתייהש יוסף

 .כוס המילהאת יאסר מלטעום התענית מבעוד יום יאמר בפירוש שאינו מקבל עליו לה

 

 

 / סעיף ה   מילת שני תינוקות 

 

 מברך ברכה אחת לשניהם.  –המל שני תינוקות  .לו
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הראשון מברך 'על המילה' ופוטר את השני, והשני מברך 'אשר קידש  –אפילו שניים מלים  .לז

 ידיד מבטן' ופוטר את הראשון.

פוטר אותו, משום שדעתו עליו. ובלבד שלא  –גם אם התינוק השני אינו לפניו בשעת הברכה  .לח

 יסיח בדברים שאינם מצורכי המילה.

אינו נחשב הפסק ואינו צריך לחזור ולברך   –קידש ידיד' לאחר מילת הראשון  שכח ובירך 'אשר   .לט

 'על המילה'.

 יש לברך על כל מילה בפני עצמה. –אם צפוי להיות הפסק גדול בין שתי המילות  .מ

יש אומרים שלכתחילה ראוי שלא להכניס את שני התינוקות כאחד, אלא לברך על מילת  .מא

ורק אחר כך להכניס את התינוק השני ולברך  יוצא בזה, להפסיק באמירת פסוקים וכהראשון, 

 על מילתו.

נוהגים להקדים את מי שנולד ראשון. אך אם   –אם לשני התינוקות המילה נעשית בזמנה  .מב

 מלים אותו מיד, ואין ממתינים לראשון. –הכניסו תחילה את התינוק שנולד שני 

מקדימים את הנימול בזמנו, אף שנולד   –אם לאחד המילה נעשית בזמנה ולשני אינה בזמנה  .מג

מלים אותו מיד, ואין ממתינים לנימול  –אחרון. ואם הכניסו תחילה את הנימול שלא בזמנו 

 בזמנו.

מברך 'להכניסם' בבריתו של אברהם אבינו, ואומר: 'קיים את  –אב המל את שני בניו כאחד  .מד

 לה', ומתקן כל צורכי המילה לכל אחד בפני עצמו.הילדים הא

 מברך על כל אחד 'להכניסו'. –אם הפסיקו בין מילה למילה  .מה

 

שכאשר יש שני תינוקות למול באותו בית כנסת, יש לברך על כל מילה ומילה, שהרי אי אפשר  בעל העיטורתב כ

הראשון יברך   –פילו אם שניים מלים  כתב שמברכים ברכה אחת לשניהם, וא  הרא"שאולם    למול את שניהם יחד.

'על המילה' ויפטור את השני, והשני יברך 'אשר קידש ידיד מבטן' ויפטור את הראשון, ואפילו שהתינוק השני 

אינו לפניו בשעת הברכה על הראשון, פוטר אותו, משום שדעתו עליו, ובלבד שלא יסיח דעתו בינתיים. וכן דעת 

משמע  רבנו ירוחם. ומדברי רבנו משולם ומהר"ם מרוטנבורגבשם  ירוחם הרשב"א והריב"ש והמרדכי ורבנו

כתב שלא נראה כדבריו, אלא מברך ברכה  הבית יוסףשמברך 'אשר קידש ידיד מבטן' אחר כל מילה ומילה, אך 

 .בשולחן ערוךוכן פסק להלכה  אחת לשניהם.

 

שאם לא הייתה דעתו מתחילה למול את שניהם, ובירך על דעת למול תינוק אחד, ואחר כך  רבנו ירוחםוכתב 

שיחת חולין בין המילה הראשונה לשנייה, חוזר   חחוזר ומברך על המילה השנייה. וכן אם ש  –הביאו לו תינוק שני  

 סק, ואינו חוזר ומברך.ומברך, אפילו אם הייתה דעתו למול את שניהם. אבל אם שח לצורך המילה, אינו נחשב הפ

וכן פסק   שגם אם בירך ברכת 'אשר קידש' בין שתי המילות, אינו נחשב הפסק.  הרשב"אוכתב  . הרמ"אוכן פסק  

 .הרמ"א

 

שאם ידוע שהתינוק השני לא יבוא כל כך מהר, וצפוי להיות הפסק גדול בין שתי המילות, יברכו על  הט"זכתב 

כל מילה בפני עצמה. ולכן, כשמלים שני תינוקות כאחד, ראוי לנהוג שהתינוק השני יהיה מוכן למילה מיד לאחר 

 מילת הראשון.
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כל מילה ומילה בפני עצמה, ומשום כך כתב חלק על עיקר דברי השו"ע, והעלה להלכה שיש לברך על  והש"ך

שראוי להיזהר שלא להביא את שני התינוקות ביחד לבית הכנסת, אלא להביאם בזה אחר זה, דהיינו שרק לאחר 

שהראשון נימול יביאו את השני. והוסיף שכן ראוי לנהוג גם משום שעל דרך רוב מפסיקים בין מילה למילה 

מצרים נהגו לברך שב  בשו"ת דרכי נעםכעין זה כתב    נחשב הפסק לכל הדעות.  בשיחה שאינה לצורכי המילה, וזה

להסיח להפסיק וכדי  בזה וכיוצא "המלאך הגואל"ואחר מילת האחד אומרים פסוקי  ה,בפני עצממילה על כל 

  .דעתאת ה

 

 אב המל את שני בניו

שאם האב מל את שני בניו כאחד, מברך 'להכניסם' בבריתו של אברהם  הרשב"א והמרדכי והאבודרהםוכתבו 

)ובחלק מהגירסאות מובא בשמו לברך: 'להכניס בניי'(, והוסיף שבברכת 'אשר קידש'  המהרי"לאבינו. וכן כתב 

 יאמר: 'קיים את הילדים' וכו', ויתקן כל המנהג לכל אחד, כגון הנרות שמדליקים למילה יעשה לכל אחד ואחד.

מברך על כל אחד בפני עצמו האב כתב שאם יש הפסק בין שתי המילות,  ובשו"ת דרכי נעם .הרמ"אוכן פסק 

 '.להכניסו'

 

 סדר הקדימות

כתב שכאשר יש לפנינו שתי בריתות הנעשות בזמנן, אין סברה להקדים דווקא את התינוק  ברית אברהםבספר 

. אך הוסיף שברור שאם הביאו תעורר קנאה ומחלוקתתאפשר שהוא מטעם שלא ו ,נהגו שנולד ראשון, אך כך

וכשיש שתי בריתות, אחת בזמנה ואחת  תחילה את התינוק שנולד אחרון, אין ממתינים כלל, ומלים אותו מיד.

 שלא בזמנה, ודאי צריך להקדים למול את התינוק שנימול בזמנו, אף שנולד אחרון.

 

אם אירע שהביאו שאך כתב    .אף שנולד ראשון  ,מי שזמנו קבוע הוא קודם לזה שנדחהש  בשו"ת יד אליהווכן כתב  

 .ולא להמתין למי שזמנו קבוע ,מיד אותו יש למול ,את התינוק שנדחהית הכנסת לב

 

 

 / סעיף ו   עשרה אנשים

 

מלים אף   –לכתחילה ראוי שיהיו עשרה אנשים במעמד הברית, אך כשאין הדבר מתאפשר  .מו

 בלא עשרה.

 

עושים את  –שאם אפשר רצוי לעשות את המילה במעמד עשרה אנשים, אבל כשאי אפשר  רב צמח גאוןכתב 

 .השו"עוכן פסק  המילה גם בלא עשרה, ומברכים על המילה אפילו אם נמצאים רק האישה והמוהל.

 

)על המרדכי( שצריכים להיות עשרה אנשים בזמן הברית, משום שמדמים את התינוק   בשלטי הגיבוריםוכן כתב  

הנימול למי שיוצא מבית האסורים שצריך להודות בפני עשרה. ומשום כך אומרים "הודו לה' כי טוב" בברכת 

 המילה.

 

 / סעיף ז   ברכת שהחיינו

 

 מילה ומילה. מנהג ארץ ישראל וסביבותיה שהאב מברך 'שהחיינו' על כל  .מז
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האב מברך 'שהחיינו' רק  שאין מברכים 'שהחיינו' על המילה. ויש שנוהגים שמנהג אשכנז  .מח

על מילת בנו הבכור שהוא חייב בפדיונו, אבל על מילת שאר הבנים, וכן על בנו הבכור שפטור 

 אינו מברך 'שהחיינו'. –מפדיון הבן 

 

דירה שאינה מצויה בכל עת, והיא נשאבי הבן מברך ברכת 'שהחיינו' על המילה, מפני שהיא מצווה    הרמב"םכתב  

כתבו שרק מי שמל את בנו בעצמו מברך  והאגודהוהמרדכי והראבי"ה דומה למצווה שבאה מזמן לזמן. 

רך 'שהחיינו'. 'שהחיינו', משום שהוא עושה את המצווה המוטלת עליו, אך אם אחר מל את בנו עבורו אינו מב

בבדק  שגם דעת הרמב"ם היא שמברכים 'שהחיינו' על המילה רק כשהאב מל את בנו בעצמו, אךכתב  הרמ"ה

 העיר שלא משמע כן בדעת הרמב"ם, אלא בכל אופן האב מברך 'שהחיינו'. הבית

 

שיש בה צער   כתב שאין מנהגם לברך 'שהחיינו' על המילה, ויש מפרשים שהטעם הוא משום  ובהגהות מיימוניות

דחה טעם זה, משום שברכת 'שהחיינו'   הרשב"אוגם    .לרבינו שמחה(, אך אין זה נראה  ר"תלתינוק )כן מובא בשם  

אינה תלויה בשמחה אלא בדבר שמגיעה ממנו תועלת, אף על פי שמתערב עמה צער, שהרי אפילו מת אביו ונפלה 

שהטעם שאין מברכים 'שהחיינו' הוא משום שעד כתב  והרוקחלו ירושה אומר 'שהחיינו' )ברכות נט ע"ב(. 

דחה טעם זה, משום שהולכים אחר הרוב, שאינם נפלים.  רבנו ירוחםשלושים יום לא יצא הולד מתורת נפל. אך 

שהטעם שאין מברכים 'שהחיינו' על המילה הוא משום שזו מצווה מצויה  התוספותבשם  רבנו ירוחםוכתב 

 א מצווה שאינה מצויה ולפיכך מברכים עליה 'שהחיינו'.ושכיחה, שלא כמו פדיון הבן שהי

 

כתב שמעולם לא ראה אפילו לאחד מן הגדולים שבירך 'שהחיינו' בשעת המילה, אבל מי שמברך   הרשב"אבשו"ת  

אינו צריך לחשוש שמא הוולד הוא נפל, שכל שנגמרו סימניו ושערו וציפורניו אין חוששים אפילו למול אותו  –

ובתשובה אחרת כתב שכל מי שנולד לו בן צריך לברך 'שהחיינו' על לידתו, אלא  לעניין ברכה. בשבת, וכל שכן

שלא ראה אפילו לגדולים שנוהגים כן. וכתב שאולי סברו שברכה זו היא רשות. וסיים שמפני שראה שהגדולים 

 אינה מברכים, גם הוא נהג שלא לברך.

 

לפי שהם  ',שהחיינונוהגים לומר ' )ומלכות מצרים( כתב שבכל ארץ ישראל וסוריה וסביבותיה הבית יוסף

  .בשו"עוכן כתב  .הרמב"םפסקי סומכים בהוראותיהם על 

 

נשאל אודות אב שמל את בנו הבכור, והאם הייתה כהנת, אם יש לאב לברך 'שהחיינו' בשעת המילה,  ומהרי"ל

ון הבן והתבטלה ברכת 'שהחיינו' על הפדיון. והשיב שלא יברך 'שהחיינו'. משום שהאם הפקיעה את בנה מפדי

אלא אם כן מל בעצמו את בנו  על המילה ברך 'שהחיינו'מאב האין שלדעת מהרי"ל  הדרכי משהמכאן למד 

הבכור, שכיון שבלאו הכי יצטרך לברך 'שהחיינו' על פדיון בנו, מקדים לברך כבר עכשיו בשעת שעוסק במצווה. 

למד מדברי  הש"ךאולם  .בהגהותיו לשו"ע הרמ"אוכן פסק  אם בנו פטור מן הפדיון, אינו מברך 'שהחיינו'.רק ו

ורצונו לומר, שאף  , אפילו כשמל בעצמו את בנו הבכור.מהרי"ל שלעולם אין האב מברך 'שהחיינו' על מילת בנו

'שהחיינו' על המילה, וכל שכן אם מברך שפקעה מן האב ברכת 'שהחיינו' על הפדיון, אף על פי כן אינו מברך 

 בשעת הפדיון. וסיים הש"ך שכן הוא המנהג, שלא לברך 'שהחיינו' כלל, וכן עיקר.

 

 / סעיף ח   כיסוי הערווה בשעת המילה

 

 אין חובה לכסות את ערוות התינוק הנימול בשעת הברכה. .מט
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 יש לנקות את התינוק מצואתו לפני הברכה.  .נ

 

 כיסוי הערווה

, אך נראה (רבנו יחיאל)וכך היה נוהג  שיש אומרים שצריך לכסות את ערוות הקטן בשעת הברכהרבנו יונה כתב 

שכל זמן שאינו  בעל העיטור ורבנו פרץוכן כתבו שבקטן כל כך אין דין ערווה ואין צריך לכסותו בשעת הברכה. 

לכסות את הערווה מפני שכל כוונתנו  כתב שאין צורךהרא"ש וגם ראוי לביאה )עד גיל תשע( אינו נחשב ערווה. 

דֹושוהרי זה בכלל "היא לתקן את המילה,  ֲחֶניָך קָּ יָּה מַּ ת ואין בזה משום " (,דברים כג, טו" )ְוהָּ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרוַּ

ר בָּ  " )שם(.דָּ

 

ו שאף על פי שהרמב"ם כתב סתם שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד ערוות קטן, ומשמע אפיל הבית יוסףוכתב 

וכן  הוא בן שמונה ימים, מכל מקום כיון שדעת הרא"ש ורוב הפוסקים להתיר לעניין מילה, כך נוקטים להלכה.

 .בשו"עפסק 

 

 ניקוי הצואה

שאם התינוק מטונף בצואה יש להקפיד, אפילו כשהוא בן שמונה ימים. ואף שאמרו בגמרא )סוכה   רבנו פרץכתב  

 .הרמ"אוכן פסק  מב ע"ב( שמרחיקים מצואת קטן רק משיאכל כזית דגן, מכל מקום טוב לנקותו לפני הברכה.

 

 

 / סעיף ט  נוכחות האב בשעת המילה

 

 שהוא שלוחו.אבי הבן עומד בסמוך למוהל, כדי להודיע  .נא

 

שנוהגים שאבי הבן עומד ליד המוהל, כדי להודיע שהוא שלוחו, וכדרך שאמרו בגמרא )תענית  בעל העיטורכתב 

ומבואר במדרש רבה )אמור, כז( שהמילה היא כז ע"א( שמי שמקריב קרבן צריך לעמוד על גביו בשעת הקרבתו )

 .השו"עוכן פסק  דוגמת קרבן. ביאור הגר"א(.

 

 

 י  ף/ סעי  לה בעפרכיסוי הער

 

 נוהגים להניח ולכסות את הערלה בחול או בעפר.  .נב

 אין מביאים עפר. –כאשר המילה נעשית בשבת יש להכין עפר מערב שבת, ואם לא הכינו  .נג

 נוהגים לרקוק את דם המציצה לתוך העפר, או לתוך כוס היין שמוצצים עמו.  .נד

ייזרק הסכין לתוך העפר, ויצטרך מנהג יפה שיהיו לכל מוהל שני סכינים, שמא בטעות  .נה

 להשתמש בו, ויתעכב כדי לנקותו מן העפר, ויבוא התינוק לידי סכנה. 

 

 כיסוי הערלה בעפר

שבצרפת נהגו להביא ספל מלא חול ועפר, וטומנים שם את חתך המילה, ויש סמך לכך על פי  המנהיגכתב בספר 

 :)פרק כט( פרקי דרבי אליעזרהמובא ב



54 
 

)לפי כשבאו ישראל לארץ ישראל, אמר הקב"ה ליהושע: אי אתה יודע שאין ישראל נימולין כתיקנן 

ֵאל : ")יהושע ה, ב(, חזור ומול אותם פעם שנייה, שנאמר שבמדבר היו מלים ולא פורעים( מֹּל ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

מָּ : ")שם, ז(". וקיבץ כל הערלות עד שעשה אותם כגבעה, שנאמר ֵשִנית ֵאל ֶאל ִּגְבַעת ַויָּ ל ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

לֹות ֲערָּ  ".הָּ

והיו ישראל לוקחים את הערלה ואת הדם ומכסים אותן בעפר המדבר. וכשבא בלעם הקוסם ראה  

את כל המדבר מלא מערלתן של ישראל, אמר: מי יוכל לעמוד בזכות ברים דם המילה שהוא מכוסה 

ה ֲעפַ : ")במדבר כג, י(בעפר, שנאמר  נָּ  ".ר ַיֲעקֹּבִמי מָּ

מכאן אמרו חכמים: מכסים את ערלת הדם בעפר הארץ. ולא עוד אלא שנמשלו לעפר, שנאמר  

ֶרץ: ")בראשית כח, יד( אָּ ה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָּ יָּ  ."ְוהָּ
 

ר (: בראשית יג, טזעוד הוסיף המנהיג שיש סמך לכיסוי הערלה בעפר, מן הפסוק ) ֲעפַּ ְרֲעָך כַּ ְמִתי ֶאת זַּ ֶרץְושַּ אָּ ". הָּ

 כתב שבארצותיו נוהגים לשים את חתיכת הערלה בסיד כתוש היטב.  ורבי דוד אבודרהם

 

ונופל דם  ,ובהם הדס ומיני בשמים םמים שלוקיעל גבי למול  ובמתא מחסיא נהג רב כהן צדק תו שלובישיב

 .אברהם אבינוזה דם הברית שבין המקום לש הורותל שם, כל הנועדיםאת בהם  םורוחצי ,המילה על המים

 

(. והטעם מים ועפרהערלה בחול ) להשליך אתשנהגו ( כתב בהגהות מיימוניות)סימן תב, הובא  יראיםובספר 

(: ט-יחזקאל טז, חמשום שמצאנו במדרש שבני ארץ ישראל היו מוהלים את הערלה במים, כפי שכתוב ) ,לכך

ְך" בֹוא ִבְבִרית ֹאתָּ אָּ ִים  ...וָּ ּמַּ ֵצְך בַּ ֶאְרחָּ ם (: "זכריה ט, יאני בבל היו משליכים את הערלה בעפר, כמו שנאמר )", ובוָּ גַּ

ִים בֹו ִיְך ִמבֹור ֵאין מַּ ְחִתי ֲאִסירַּ ם ְבִריֵתְך ִשלַּ ְת ְבדַּ ". ועתה מביאים חול, לקיים את דברי שניהם, שכן החול נקרא אַּ

 עפר ומים, כמבואר במסכת חולין )כז ע"ב(.

 

 הבאת עפר בשבת

 הבית יוסףשאין למול על גבי עפר בשבת, גזירה שמא יביאו עפר מבחוץ.  רב יהודאי גאון בשם העיטורבעל כתב 

כתב שמלשון הטור משמע שהבין בכוונת הגאון שדווקא אם אין לו עפר מוכן אין מביאים אותו מבחוץ, לפי 

וכן  שהרי מותר לטלטלו.שאסור לטלטל עפר בשבת, אבל אם יש לו עפר מוכן מערב שבת, ודאי מלין על גביו, 

 , שמכסים את המילה בעפר גם בשבת, אך צריך שהוא יהיה מוכן מבעוד יום.בשו"עפסק 

 

יותר בדעת בעל העיטור שאין מכסים בעפר בשבת כלל, שמא יביא עפר מבחוץ, וכפי שהבין כתב שנראה  והש"ך

מקום העולם נהגו היתר בעפר מוכן בשם רב יהודה גאון, מכל  ספר תניאבדעתו, וכפי שמבואר גם בדעת  הב"ח

 מערב שבת, וכדברי השו"ע.

 

 רקיקת דם המציצה

שיש מקומות שנוהגים לרקוק את דם המציצה לעפר, ויש הרוקקים אותו לכוס היין ששותים ממנו   מהרי"לכתב  

 הביא להלכה רק את המנהג לרקוק את הדם לתוך העפר. והרמ"אכשמוצצים. 

 

 שני איזמלים

האיזמל בטעות את  משליך  המוהל  לפעמים  שמשום    ם,לכל מוהל שני איזמלי  יונהג יפה הוא שיהמש  מהרי"לכתב  

א התינוק והראשון מן החול יבאת  ואם ימתין עד שיקנח    ,לאיזמלהוא צריך שוב  ואחר כך    ,תוך החוללעם הערלה  

 .לידי סכנה
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 יא ף סעי /כיסא של אליהו  

 

 שנקרא "מלאך הברית".נוהגים להכין כיסא לאליהו הנביא,  .נו

 כשמכינים את הכיסא, יש להזמין את אליהו הנביא בפה, ולומר שהכיסא מיוחד לאליהו הנביא. .נז

 

 כיסא של אליהו

 מובא בפרקי דרבי אליעזר )פרק כט(:

וכך היו ישראל נוהגין למול עד שנחלקו לשתי ממלכות, ומלכות אפרים מנעו מהם את המילה, ועמד 

 א קנאה גדולה... אליהו זכור לטוב וקינ

ם אתה מקנא  ס )במדבר כה, יא(נאת בשיטים על גילוי עריות, שנאמר  יק  ;אמר לו הקב"ה: ְלעֹולָּ : "ִפיְנחָּ

ם"   ִתי ְבתֹוכָּ ֵאל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנאָּ ִתי ֵמַעל ְבֵני ִיְשרָּ ר ֶבן ַאֲהרֹּן ַהכֵֹּהן ֵהִשיב ֶאת ֲחמָּ זָּ , )ופינחס הוא אליהו(ֶבן ֶאְלעָּ

 וכאן אתה מקנא. ַחֶייָך, שאין ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך.

: "ּוַמְלַאְך ַהְבִרית )מלאכי ג, א(מכאן התקינו חכמים שיהיו עושין מושב כבוד למלאך הברית, שנאמר   

א ִבי... ֲאֶשר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהֵנה בָּ ה ַהנָּ ֶכם ֵאת ֵאִליָּ נִֹּכי שֵֹּלַח לָּ  ".אִהֵנה אָּ
 

מבואר   (אע"א צג  "ח)  בזוהר הקדושו  שעל פי מדרש זה נהגו להכין כיסא לאליהו הנביא.  האבודרהם והטורוכתבו  

 .השולחן ערוךכתב וכן . אין אליהו הנביא מגיע לברית –שיש להזמין את אליהו הנביא בפה, שאם לא כן 

 

 ביעי רראה מקורות לעיון והרחבה, פרק  – להרחבה בעניין כיסא של אליהו

 

 

 יא ף / סעי סנדקאות

 

הסנדק, האוחז את התינוק על הברכיים בשעת המילה, נקרא 'בעל ברית', ונהגו להדר אחר  .נח

 מצווה זו.

 יש נוהגים שהסנדק טובל לפני הברית. .נט

 הסנדק מתעטף בטלית. ובתשעה באב לא יתעטף בטלית, אך אין למחות במי שמתעטף. .ס

 יפה כוחו של הסנדק מכוחו של המוהל, והוא קודם לו לקריאה בתורה.   .סא

 נוהגים שלא לכבד את אותו אדם בסנדקאות לשני ילדיו, אלא בכל פעם לכבד אדם אחר. .סב

אישה לא תיעשה סנדקאית להושיב התינוק על ברכיה ולהיכנס בין האנשים, אך היא יכולה   .סג

 ולמסור אותו לבעלה.להביא את התינוק עד פתח בית הכנסת 

נהוג שהמוהל העוסק במצווה עובר לפני העמוד בתפילה באותו יום, אך אינו דוחה את תפילת  .סד

 האבל.

 

 סנדקאות

 (:תשכג ,תהליםמובא בילקוט שמעוני )
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ה"   ֹּאַמְרנָּ ל ַעְצמֹוַתי ת אמר דוד: אני משבחך בכל אבריי ומקיים בהן המצוות... ברכיים   –  )תהלים לה, י("כָּ

מֹוָך".בה  – ה ה' ִמי כָּ ֹּאַמְרנָּ ל ַעְצמֹוַתי ת  ן אני עושה סנדיקוס לילדים בשעת מילה ופריעה. לכך נאמר: "כָּ
 

שמכאן נובע המנהג שמתאווים לאחוז את התינוק על הברכיים בשעת  מוניותהאור זרוע והגהות מייוכתבו 

 שנוהגים להדר אחר מצווה זו, להיות סנדק. הרמ"אוכן כתב  המילה ולהיות 'בעל הברית'.

 

כתב שזו  הדרכי משהכשהיה סנדק כדי להיות נקי ולהכניס את הילד בנקיות לברית. אך לטבול נהג  ומהרי"ל

 חומרא בלבד, ואין נוהגים כן.

 

 שכוחו של הסנדק יפה מכוחו של המוהל, והוא קודם לו לקריאה בתורה, מפני שהסנדק המחזיק מהרי"לוכתב 

שמטעם זה נוהגים שלא לתת שני ילדים לבעל   רבנו פרץאת הילד נחשב כמזבח שמעלים אליו את הקטורת. וכתב  

ברית אחד, ובכל פעם לכבד אדם אחר בסנדקאות, וכפי שאמרו חז"ל )יומא כו ע"א( בעניין הקטורת, שכהן 

וכן  לברית שדומה לקטורת.שהקטיר פעם אחת אינו מקטיר פעם שנייה, מפני שהקטורת מעשירה, והוא הדין 

 פסק הרמ"א.

 

כתב שבתשעה באב, שנוהגים שאין  ובכנסת הגדולהשנוהגים שהסנדק מתעטף בטלית.  בפתחי תשובהכתב 

בתשעה גם מתעטפים בטלית בתפילת שחרית, גם הסנדק לא יתעטף, אך אין למחות בסנדק המתעטף בטלית 

 באב.

 

 קוואטרין

כנס לתוכו להיות ילא תאך  עד פתח בית הכנסת ך אותו תולי  ,לתינוק  ריתבעלת בכתב שאישה הנעשית    המהר"ם

 ומהרי"ל אנשים.הבין  , משום שאין זה מדרכי הצניעות שתהיה אישההתינוק על ברכיהאת להחזיק ו יתסנדק

דרך הנשים לסייע  - שהיאבל אם יש לו א ,התינוקאת ברית ולהביא הבעל  בעצמואיש יכול להיות כתב שה

 .הרמ"אוכן פסק  .לבעליהן

 

 רביעי ראה מקורות לעיון והרחבה, פרק  –  להרחבה בעניין סנדקאות

 

 

 תפילה ביום הבריתהבעל 

באותו יום שהם  )לעבור לפני התיבה( מנהג המוהלים להתפללש )ובהגהות השו"ע( בדרכי משה הרמ"אכתב 

ם" :ו( ,על המקרא )תהלים קמטזאת וסמכו  ,מוהלים ם ְוֶחֶרב ִפיִפּיֹות ְביָּדָּ  ".רֹוְממֹות ֵאל ִבְגרֹונָּ

 

כתב שדרשה זו לא נמצאה בשום מקום, ורק הדרשנים אומרים אותה, ולכן אין  בשו"ת מהר"ם מינץאמנם 

לו יה וכאולו מוחה באדם לעשות מצויהמוחה באבל כאלדחות משום כך את האבל להתפלל ביום המילה, וכל 

שעיקר הטעם  הש"ך. וכתב בש"ךוהובאו דבריו  .חכמים ל פיאם לא במקום שיש מנהג קבוע ע ,גוזל את המת

 .לו להתפללשהמוהל עובר לפני העמוד הוא משום שהוא עוסק במצווה, ולכך ראוי 
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 / סעיף יב  סעודת המילה

 

 נוהגים לעשות סעודה ביום המילה, והיא נקראת 'סעודת מצווה'. .סה

 סעודה זו במניין אנשים.נוהגים לעשות  .סו

הוא כמנודה לשמים. וזהו דווקא אם נמצאים שם אנשים  –מי שאינו אוכל בסעודת המילה  .סז

 הגונים.

טוב יותר שלא להזמין אנשים במפורש לסעודת המילה, מחשש שמא לא יוכלו להגיע ויהיו   .סח

 חלילה בכלל נידוי. 

 יעשו אותה ביום אחר. –לא עשו את הסעודה ביום המילה  .סט

ו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר שנולד זכר, בביתו של התינוק, וגם היא סעודת  נהג .ע

 מצווה.

 

)וכעין זה מובא במדרש   ( מובא שיש לאדם לעשות שמחה ומשתה ביום שמל את בנופרק כט)פרקי דרבי אליעזר  ב

 :תהלים, מזמור קיב(

ק  " :(בראשית כא, ד)למילה, שנאמר  )אברהם(כשנולד יצחק בן שמונה ימים הגישו  ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ מָּ ַויָּ

ִמים  ". והגישו למנחה על גבי המזבח, ועשה שמחה ומשתה. ְבנֹו ֶבן ְשמַֹּנת יָּ

מכאן אמרו חכמים: חייב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו היום שזכה למול את בנו כאברהם  

ד" :(חשם, )אבינו, שנאמר  ם ִמְשֶתה גָּ הָּ קַוַיַעש ַאְברָּ ֵמל ֶאת ִיְצחָּ  ". ֹול ְביֹום ִהּגָּ
 

 שבכל הדורות נהגו ישראל לעשות שמחה ומשתה ביום ברית המילה:קל ע"א( )שבת  מסכתוכן מבואר ב

)תהלים קיט, תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה, כגון מילה, דכתיב 

ֶתָך ְכמֹוֵצאקסב( נִֹּכי ַעל ִאְמרָּ ש אָּ ב"  : "שָּ ל רָּ לָּ ֶתָך", בלשון יחיד שָּ אמירה יחידה שקדמה לשאר  -)רש"י: "ִאְמרָּ

 .)רש"י: שעושין משתה(עדיין עושין אותה בשמחה  - אמירות, והיא מילה, שישראל עושין וששים עליה(
 

 'שהשמחה במעונו' סבר לברךאף רב חביבא ובמסכת כתובות )ח ע"א( שעושים סעודה ביום המילה,  בוארוכן מ

 בסעודה זו, ואין הלכה כמותו רק משום שיש צער לתינוק:

, בריך שהשמחה במעונו. ולית הלכתא כוותיה, משום )רש"י: לסעודת מילה(  רב חביבא איקלע לבי מהולא

 דטרידי, דאית ליה צערא לינוקא.
 

ם המילה, מן הפסוק " תרמז לסעוד רבנו תםהביאו בשם  והתוספות הָּ ְברָּ ש אַּ ּיַּעַּ ֵמל ֶאת וַּ דֹול ְביֹום ִהגָּ ִמְשֶתה גָּ

ק ֵמל" –" ִיְצחָּ הוסיף שכן יש ללמוד מדברי דוד  והאבודרהם, נוטריקון: ה"ג מל, דהיינו מילה ביום השמיני. "ִהגָּ

ח(: "תהלים נ, ההמלך עליו השלום ) בַּ י ֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי זָּ  רמז לדם המילה שזב לח' ימים. –" ִאְספּו ִלי ֲחִסידָּ

 

 ובמסכת פסחים )קיג ע"ב( אמרו:

)רשב"ם: כגון משתה של ברית שבעה מנודין לשמים... ויש אומרים: אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה 

 .מילה(
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שסעודת המילה נקראת 'סעודת מצווה', ומצווה לאכול בה. וכתב שנהגו לקבץ מניין  האור זרועעל פי זה כתב 

כתבו שהמצווה לאכול בסעודת המילה היא דווקא כשנמצאים שם בני אדם  והתוספותאנשים לסעודת המילה. 

ן היו נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבים בסעודה אלא אם כשא( ע")סנהדרין כג הגונים, וכבר אמרו חכמים 

  .הרמ"אוכן פסק יודעין מי ישב עמהן. 

 

בשם האחרונים שטוב לבטל את מה שהשמש קורא ומזמין את האנשים לסעודת ברית  פתחי תשובההוכתב 

 , ויהיו חלילה בכלל נידוי.סיבותמילה, כי אולי לא יסתייע בידם ללכת מכל מיני 

 

א לא עשו את הסעודה ביום המילה, יש לעשות שאם מסיבה כל שהי חמודי דניאלכתב הפתחי תשובה בשם עוד 

 אותה ביום אחר. 

 

 שלום זכר

 במסכת בבא קמא )פ ע"א( מסופר:

 לבי שבוע הבן, ואמרי לה לבי ישוע הבן... )הזדמנו(רב ושמואל ורב אסי איקלעו 
 

 טש'בי ישוע הבן' היא סעודה שהיו עושים לכבוד ישועת הוולד, שנושע ונמל רבנו חננאלבשם  התוספותוכתבו 

שמכאן פשט המנהג לעשות סעודה קטנה בליל שבת לאחר שנולד הזכר, והיא  התרומת הדשןממעי אמו. וכתב 

שנוהגים לעשות סעודה  הרמ"אוכתב  סעודת מצווה, וקבעו אותה בליל שבת משום שאז הכל מצויים בבתיהם.

 ית התינוק.זו בב

 

 הביא סמך לסעודה זו הנעשית בשבת ממדרש רבה )פרשת אמור כז, י(: הט"ז

ִמים ַתַחת ִאמֹו " ה ִשְבַעת יָּ יָּ משל למלך שנכנס  :לוי אמר בייהושע דסכנין בשם ר ביר - (ויקרא כב, כז) "ְוהָּ

כך אמר   .להיתח  כה()המל  וגזר ואמר כל אכסנין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרונא  ,למדינה

ואין מילה בלא   ,ימים בלא שבת שבעהשאין  ,לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת ב"ה:הק

ֶצה: ")שם(דא הוא דכתיב ה .שבת ה ֵירָּ ְלאָּ הָּ ְרַבן ּוִמיֹום ַהְשִמיִני וָּ  ".ְלקָּ
 

אבל על תורתו מפני ההוא  ,מה שנוהגים בשבת לבקר אצל התינוק הנולד, שמהר"ר מנחםכתב בשם  והדרישה

ממנו את התורה משכח בא מלאך ו, כפי שאמרו במסכת נידה )ל ע"ב( שכשהתינוק יוצא לאוויר העולם ששכח

 שלמד במעי אמו.

 

 שלישי ראה מקורות לעיון והרחבה, פרק  – להרחבה בעניין סעודות המילה

 

 

 / סעיף יג   וידוי ונפילת אפיים ביום המילה

 

אומרים סליחות ווידוי, אך אין אומרים "והוא רחום"  –כשחלה ברית המילה ביום התענית  .עא

 ותחנון.

 יש נוהגים שאם התקיימה הברית בבית הכנסת, אין אומרים תחנון גם בבית המדרש הסמוך.  .עב
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אין אומרים תחנון במניין הראשון, אך אומרים במניין השני   –התקיימה הברית במניין הראשון   .עג

 .והשלישי

 אומרים "אבינו מלכנו". –כשחלה המילה בעשרת ימי תשובה  .עד

 ביום המילה אין אומרים "יהי רצון" שאחר קריאת התורה. .עה

 יש נוהגים שלא לומר "למנצח... יענך ה' ביום צרה" ביום המילה, ויש הנוהגים לאומרו. .עו

 

 ווידוי ותחנון 

יחות ואומרים את הווידוי כדרכם, אך בתשובה שכשחלה המילה ביום התענית מתפללים את הסל  הרשב"אכתב  

 .השו"עוכן פסק  .באורחות חייםאין אומרים "והוא רחום" ותחנונים. וכן כתב 

 

כתב שראה בכמה קהילות, שכאשר הייתה ברית מילה בבית הכנסת הגדול, לא היו אומרים  הבית לחם יהודה

תחנון גם בבית המדרש הסמוך. וכך נהגו בק"ק פראג. ובק"ק וילנא נהגו שאם התקיימה הברית במניין הראשון, 

 אין אומרים תחנון במניין זה, אך אומרים במניין השני והשלישי.

 

ש מילה בעשרת ימי תשובה, אומרים 'אבינו מלכנו', ואין אומרים "והוא רחום" כתב שאם י בספר המנהגים

 כתב שאין אומרים "יהי רצון" אחר קריאת התורה.ובהגהות המנהגים ותחנון, אף בצום גדליה. 

 

 "למנצח... ביום צרה"

צרה" מפני שהוא   כתבו שאין אומרים "יענך ה' ביום  האבודרהם והכלבונחלקו המנהגים בעניין אמירת "למנצח".  

בספר המנהגים, בתשובת מהר"ם מינץ ובמהרי"ל יום שמחה לאבי הבן על קיום המצווה, ולא יום צרה. אולם 

כתב שבמגנצא נוהגים לומר "יענך ה' ביום צרה" מפני  והרוקחכתבו שיש לומר "למנצח" משום צער התינוק. 

כן על  לים כ, ב(, אך בוורמיזא אין אומרים אותו.  )כמוזכר במדרש תהשיש בו תשעה פסוקים כנגד חודשי העיבור  

 שאמירת "למנצח" תלויה במנהג המקום. "ךהש כתב

 

 

 / סעיף יג  מנהגים במילה

 

 יש נוהגים להביא מחתה של אש למקום שעושים בו את המילה, ולהעלות ריח ניחוח. .עז

 יש נוהגים להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה.  .עח

 המילה לפני אמירת 'עלינו לשבח'.נוהגים לקיים את  .עט

 נוהגים שלא לחלוץ תפילין עד אחר המילה.  .פ

 

 מחתה של אש

 , אות ז(:פרשה מז ,לך לךמובא במדרש רבה )

ל ְיִליֵדי ֵביתֹו" ֵעאל ְבנֹו ְוֵאת כָּ ם ֶאת ִיְשמָּ הָּ ם  ...ַוִיַּקח ַאְברָּ תָּ ְרלָּ ל ֶאת ְבַשר עָּ מָּ  מר רביא  –  (בראשית יז, כג )"  ַויָּ

ועלה  ,וזרחה עליהם חמה והתליעו ,העמידן גבעה ערלות ,בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו :אייבו

בשעה שיהיו  ב"ה:אמר הק .ריחן לפני הקדוש ברוך הוא כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישים
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מים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רח ,בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים

 ומרחם עליהם.
 

וכן  שמכאן נהגו להביא מחתה של אש למקום שעושים בו את המילה, אפילו בימי הקיץ. באורחות חייםכתב 

( שנוהגים להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה. וכן , הגהת מנהגיםתניא, מהרי"למובא בספרי המנהגים )

 .הש"ךהביא 

 

 עלינו לשבח ותפילין

נהגו שלא לחלוץ . ועוד כתב שכן המנהגש הש"ך, וכתב "עלינו לשבח"קודם  םשמלי מנהגיםבהגהות כתוב 

 .'אות' היאהמילה גם ו ,'אות'משום שהתפילין הם  ,התפילין עד אחר המילה
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 מילה בשבת וביום טוב –  סימן רסו
 

 / סעיף א   מילה דוחה צרעת

 

מילה, בין בזמנה בין שלא בזמנה, דוחה צרעת; שאם יש בהרת בעור הערלה, אף על פי שיש   .א

 לא תעשה, חותכה עם הערלה. איסור בקציצת הבהרת 

אם לאחר שנימול גדל בשר במילתו עד שאינו נראה מהול וצריך לחותכו, אם יש בהרת באותו  .ב

 תכו. והבשר אסור לח

 

 במסכת שבת )קלב ע"ב( מובא:

ִימֹול ְבַשר "מנהני מילי? דתנו רבנן:  ..בין בזמנה בין שלא בזמנה. ,ן: מילה דוחה את הצרעתתנו רבנ

תֹו ְרלָּ ַרַעת" :ואף על פי שיש שם בהרת יקוץ. ומה אני מקיים - (ויקרא יב, ג )" עָּ ֶמר ְבֶנַגע ַהצָּ דברים )" ִהשָּ

 בשאר מקומות, חוץ ממילה.  - (כד, ח
 

מילה, בין בזמנה בין שלא בזמנה, דוחה צרעת; שאם יש בהרת בעור הערלה, אף : "והשו"עהטור  על פי זה פסקו  

 ."על פי שיש בקציצת הבהרת לא תעשה, חותכה עם הערלה

 

 צריך למול שוב מדברי סופרים: –ובמסכת יבמות )עב ע"א( אמרו שמי שנימול ונמשכה ערלתו 

: א שמע ת  ..יהם גזרו עליו, מפני שנראה כערל.משוך אוכל בתרומה, ומדבר  -  הונא: דבר תורה  מר רבא

דאורייתא   -הוא סבר, מדקא נסיב לה הש"ס קרא    ?לרבות את המשוך  -  (בראשית יז, יד)"  ֶאת ְבִריִתי ֵהַפר"

 היא, ולא היא, מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. 
 

אם יש   ,וצריך לחותכו  אם לאחר שנימול גדל בשר במילתו עד שאינו נראה מהולש  והשו"עהטור    ומשום כך כתב

 .דרבנןחובת המילה כעת היא רק מכיון ש ,אסור לחותכו - בהרת באותו הבשר

 

 

   בסעיף  / בשבת מילה

 

 אינה דוחה שבת ויום טוב. –דוחה שבת ויום טוב, ושאינה בזמנה   –מילה בזמנה  .ג

 מלים אותו בשבת על פיו.  –עד אחד אומר: 'תינוק פלוני נולד בשבת'  .ד

אף על פי שמתחייב בנפשו, מילתו כשרה, ואין צריף להטיף  –המל בשבת מילה שאינה בזמנה  .ה

 ממנו דם ברית.

 ספק אם יש להטיף ממנו דם ברית פעם שנייה.  –הנולד מהול, שהטיפו ממנו דם ברית בשבת  .ו

כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על ציצים המעכבים ובין על ציצים שאינם   –המל בשבת  .ז

חוזר על ציצים המעכבים, ואינו חוזר על ציצים שאינם  –מעכבים. לאחר שפירש מן המילה 

 מעכבים.
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 מכשירי מילה שאפשר היה לעשותם מערב שבת, אינם דוחים את השבת.   .ח

לפיכך אין עושים סכין ואין משחיזים את הסכין כדי למול בו, ואין מביאים את הסכין ממקום   .ט

 חצרות ומבואות שאינם מעורבים. ולמקום דרך רשות הרבים או דרך גגות 

מותר להביא אותו דרך חצרות וגגות, בין כשעירבו את הבתים עם   –סכין ששבת בחצר או בגג  .י

 החצרות, ובין כשלא עירבו.

יש אומרים שאסור לטלטל את הסכין )מפני שהוא 'מוקצה'(, וצריך לזרוק   –המילה  לאחר .יא

אותו מידו ולהשאירו במקומו. ויש אומרים שמותר לטלטלו כדי להצניעו על מנת שלא יאבד. 

 ויש אומרים שמותר לטלטלו לכל תשמיש, ואינו נחשב 'מוקצה'.

 להתיר. יש אוסרים לקנח את דם המילה מן הסכין. ומנהג העולם .יב

 אחר שזרקו את הערלה לעפר היא נעשית 'מוקצה', ואסור לטלטלה. .יג

לכתחילה יש למוהל להיזהר להשליך את הערלה לתוך העפר מיד לאחר החיתוך. אך אם אירע   .יד

 שזרק אותה מידו לפני שנתן אותה בתוך העפר, מותר לו להגביה אותה ולתת אותה בעפר.

אישה אחת תושיט את    - ילה בעיר שאין בה עירוב  אם הוצרכו להביא את התינוק אל מקום המ .טו

לידה(, ואחר כך  והתינוק מן הבית ואישה אחרת תיקח אותו מידה )ולא שהראשונה תתן אות

יוליכו אותו פחות פחות מארבע אמות עד מקום המילה, וגם שם אישה אחת תושיט אותו  

 ואישה אחרת תיקח אותו מידה.

 

 מילה בזמנה דוחה את השבת

 ( נאמר:ב"שבת קלב ע) בברייתא

אינה דוחה אלא   שבת(הוא הדין:  )ו  בין בזמנה בין שלא בזמנה. יום טוב  ,תנו רבנן: מילה דוחה את הצרעת

 בזמנה בלבד.
 

 שמילה בזמנה דוחה יום טוב ושבת, ושלא בזמנה אינה דוחה. השולחן ערוךוכן פסק 

 

 ה"א( מובא: ב"ירושלמי )ראש השנה פהלמוד ובת

 .מלין אותו על פיו - נולד איש פלוני בשבת :אמר עד אחד
 .רבי עקיבא איגרוכן פסק 

 

 עבר ומל בשבת

האריך לדון לגבי המל בשבת מילה שלא בזמנה )שלא כדין(, אם אנו אומרים "אי עביד  בשו"ת רבי עקיבא איגר

ו שכיוון שמצד עצמה לא מהני" והרי הוא כאילו נחתך העור מעצמו או על ידי גוי, וצריך להטיף ממנו דם ברית, א

 נעשתה הברית כהלכתה, אלא שהיום גרם שלא נעשית כדין, מועילים מעשיו ואין צריך להטיף ממנו דם ברית.

 

 והנה במשנה במסכת חולין )פ"א מ"א(: 

 .שחיטתו כשרה ,אף על פי שמתחייב בנפשו - פוריםיהשוחט בשבת וביום הכ
שחיטתו   -עבירה ומתחייב בנפשו, מעשיו מועילים, וכשם שהשוחט בשבת  ולכאורה יש ללמוד מכאן שגם אם עבר  

 המילה כשרה ואין צריך להטיף ממנו דם ברית. -כשרה, כך גם המל בשבת 
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אין העבירה תלויה במצוות השחיטה, וגם אם היה נוחר את   –אך כתב רעק"א שיש לחלק בין הנידונים. בשחיטה  

פיכך גם אם נאמר שמעשיו לא יועילו לא נמנע אותו מן האיסור. אולם הבהמה היה בזה משום מלאכה בשבת, ול

העבירה תלויה בעצם המצווה, שאלמלא הייתה כאן מצווה לא היה אלא מקלקל בחבורה ופטור, ורק  –במילה 

 מפני המצווה הוא נחשב מתקן וחייב, ובזה יש לומר שלא יועילו מעשיו כדי שלא ייחשב לעושה מלאכה בשבת. 

 

חזר וכתב שיש לדמות מילה לשחיטה, מפני שבכל מקרה הוא נחשב מתקן, שהרי גם אם נאמר שלא עלתה אמנם  

 רעק"אהעלה  ןלו המצווה לא יצטרך אלא להטיף דם ברית. ונמצא שהעבירה אינה תלויה בעצם המצווה. על כ

 מעשיו מועילים, ואין צריך להטיף ממנו דם ברית. -שהמל בשבת מילה שאינה בזמנה 

 

, שמתוך האמור יש ללמוד לגבי המטיף דם ברית בשבת לתינוק שנולד מהול, שלא יועילו הפתחי תשובההעיר ו

מעשיו ויצטרך לחזור ולהטיף דם ברית, שבמקרה זה אם נאמר שלא יועילו מעשיו הרי הוא מקלקל גמור. ונשאר 

 בצריך עיון. 

 

 ציצים שאינם מעכבים

 שנינו במשנה )שבת פי"ט מ"ב(: 

 .ונותנין עליה איספלנית וכמון ,מוהלין ופורעין ומוצצין :רכי מילה בשבתוכל צ עושין
 

 והובא על כך בגמרא )שבת קלג ע"ב(:

לאתויי מאי? לאתויי הא דתנו רבנן: המל, כל זמן שהוא עוסק  "כל צורכי מילה"מכדי קתני כולהו, 

ין מעכבין את המילה. פירש, על חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שא -במילה 

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

 ובגמרא )שם( ביררו:

 ? מצווה(ה דבר שאינו מעכב את מחלל שבת לצורך)כלומר, שאינו  מאן תנא פירש אינו חוזר

דתניא: ארבעה   בי יוחנן בן ברוקה היא.אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: רבי ישמעאל בנו של ר 

)משום שכבר יכול להוציא את האימורין ואין צורך  מפשיט את הפסח עד החזה -עשר שחל להיות בשבת 

 , דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. וחכמים אומרים: מפשיטין את כולו.להפשיט יותר(

ובין שלא   )בגלוי לכל(  בעליל  )הירח בחידושו(  דתנן: בין שנראהרבי יוסי היא,    -אמר רב אשי: הא מני  ... 

)משום   אין מחללין עליו את השבת  -מחללין עליו את השבת, רבי יוסי אומר: נראה בעליל    -נראה בעליל  

 .שגם הקרובים ראו את הלבנה בחידושה ואין צורך לחלל שבת ולבוא מחוץ לתחום(

היא, דתנן: ארבעה כהנים נכנסין,  )בעניין לחם הפנים( יוסי אמרי נהרדעי: רבנן דפליגי עליה דרבי 

ליטול שני סדרים,    -ם יים בידם שני בזיכין. וארבעה מקדימין לפניהם, שנייים בידם שני סדרים, ושנישנ

ליטול שני בזיכין. המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום, והמוציאין עומדים בדרום ופניהם  -ים יושנ

ַני : "(שמות כה, ל)שכים ואלו מניחין, טפחו של זה בצד טפחו של זה, משום שנאמר לצפון. אלו מו ְלפָּ

ִמיד  אף זה היה תמיד. -. רבי יוסי אומר: אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין "תָּ
 

שאין הלכה   בעל העיטורממה שדנה הגמרא מי הוא בעל הברייתא, והעמידה את הדברים במחלוקת תנאים, הבין  

כאותה ברייתא, ובפרט לפי ההסברים המעמידים את הברייתא כדעת יחיד )רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה 
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רי קיימא לן שהלכה כרבי יוסי בדין זה או כרבי יוסי(. וגם לפי ההעמדה כרבנן דרבי יוסי בעניין לחם הפנים, ה

פסקו כרבנן דרבי יוסי(. לכן פסק שגם אם פירש מן המילה חוזר  הרשב"א והרמב"ם, אך  בעל העיטור)כך לדעת  

 על ציצים שאינם מעכבים. 

 

הביא ברייתא זו  הרא"שאמנם בסוף דבריו כתב בעל העיטור ששאר הפוסקים פסקו את הברייתא להלכה. וגם 

שכוונתו לפסוק אותה להלכה. ולעיל )רסד, ב( הבאנו מחלוקת הראשונים, אם דין חזרה על   הטורוהבין    כצורתה,

ציצים המעכבים עוסק רק בעניין שבת או גם ביום חול. ועל כל פנים מבואר שכולם פסקו כברייתא זו, ולכל 

חוזר רק על ציצים  –שפירש מעכבים, ולאחר  םכל זמן שעוסק במילה חוזר גם על ציצים שאינ –הדעות, בשבת 

 .השו"עהמעכבים. וכן פסק 

 

 מכשירי מילה

 אם מכשירי מילה דוחים את השבת: (א"ט מ"שבת פי)משנה נחלקו חכמי ה

 מביאו בשבת מגולה - מערב שבת (איזמל למול את התינוקע"ב: ר) אם לא הביא כלי :רבי אליעזר אומר

שיעידו )  מכסהו על פי עדים  (שגזרו גזרה על המילה)  ובסכנה  ,(שמחללים עליה את השבת  ,להודיע שחביבה מצוה זו)

כורתין עצים לעשות  :ועוד אמר רבי אליעזר .(שאיזמל של מצוה הוא מביא, ולא יחשדוהו שהוא נושא שאר חפציו

  .(כדי לעשות איזמל למילה) ולעשות כלי ברזל ,פחמין

אינה דוחה את   -  )כגון מכשירי מילה(  פשר לעשותה מערב שבתכל מלאכה שא  :כלל אמר רבי עקיבא 

ושאי אפשר לעשותה מערב   ,ופליג אדרבי אליעזר(הואיל ואפשר לעשותן מערב שבת אין דוחין את השבת,  )  השבת

 .דוחה את השבת - שבת
 

 

 כרבי עקיבא: ובגמרא )שבת קלג ע"א( פסקו להלכה

 יהודה אמר רב: הלכה כרבי עקיבא.כלל אמר רבי עקיבא וכו'. אמר רב 
 

כגון שאין  שמכשירי מילה אינם דוחים את השבת, כיון שהיה אפשר לעשותם מבעוד יום. השולחן ערוךוכן פסק 

(, ואין מביאים אותו ממקום חכמת אדםעושים סכין כדי למול בו )והוא הדין שאין משחיזים אותו אם אינו חד. 

 ות, חצרות ומבואות שאינם מעורבים.למקום דרך רשות הרבים או דרך גג

 

 כלים ששבתו בחצר

 עוד מובא בגמרא )שבת קל ע"א וע"ב(:

אמר רבי אבא בר רב אדא אמר רבי יצחק: פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאוהו 

 שלא ברצון רבי אליעזר. , (שלא עירבו זו עם זו, ואיכא איסורא דרבנן :רש"י) דרך גגות ודרך חצירות בשבת

וכי תימא שלא ברצון   !אדרבה, רבי אליעזר הוא דשרי  !מתקיף לה רב יוסף: שלא ברצון רבי אליעזר? 

דאסרו דרך רשות הרבים, ושרו דרך גגות   -דשרי אפילו ברשות הרבים, אלא ברצון רבנן    -רבי אליעזר 

כך אין מביאין  -אותו דרך רשות הרבים  והתניא: כשם שאין מביאין !דרך חצירות וקרפיפות. ומי שרי?

 אותו לא דרך גגות ולא דרך קרפיפות ולא דרך חצירות. 

אליעזר אפילו ברשות הרבים שרי, ואינהו  בידר) אלא אמר רב אשי: שלא ברצון רבי אליעזר ומחלוקתו 

יו דאסרי דרך חצרות, דהעמידו דאייתו דרך חצרות גלי אדעתייהו דאין מכשירי מילה דוחין שבת, ושלא ברצון החלוקין על

. דתנן, רבי שמעון (שמתיר אף לדבר הרשות)  , אלא ברצון רבי שמעון(חכמים דבריהם דאיסור שבת אף במקום כרת
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כולן רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן, ולא לכלים  -אומר: אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות 

 .(מטלטלי מזה לזה, דלא אסרו מרשות לרשות אלא בתים -ואפילו הן של בעלים הרבה ) ששבתו בתוך הבית
 

 אך נחלקו בזה האמוראים:ובמסכת עירובין )צא ע"א( נפסקה הלכה כרבי שמעון, 

בני החצרות כל אחת :  רש"י)  רבי שמעון אומר אחד גגין וכו'. אמר רב: הלכה כרבי שמעון, והוא שלא עירבו

בחצר, וליכא למיגזר אי שרית להוציא כלים ששבתו בזו להכניסן לחברתה, אתי לעצמה, דהשתא לא שכיחי כלי הבתים 

אסור לטלטל מזו לזו אפילו ) לא – (ולא עירבו שתי החצירות יחד ,כל חצר לעצמה) . אבל עירבו(לאפוקי נמי כלי הבית

ושמואל אמר:  .(כיון דשכיחי מאני דבתים בחצר) , דגזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר(כלי החצר

 !בין עירבו בין שלא עירבו. וכן אמר רבי יוחנן: מי לחשך בין עירבו ובין שלא עירבו?
 

רק כלים ששבתו בחצר, דרך חצרות ומבואות, פסק כדעת רב, שהלכה כרבי שמעון, שמותר להביא בעל העיטור 

, אסור ל בית עם החצר שלו()כ  אבל אם עירבו את החצרות עם הבתים  כשלא עירבו בני החצרות כל אחת לעצמה.

להביא אף את הכלים ששבתו בחצר, משום שכלי הבית שכיחים בחצר, וגוזרים על כלים ששבתו בחצר שמא 

  יביאו גם את הכלים ששבתו בבית.

 

מותר   –  את החצרות פסקו כדעת שמואל ורבי יוחנן, שגם כשעירבו  (רי"ף, רא"ש, רמב"ם)  שאר הפוסקים  ולםא

)הרי"ף הביא בשם כמה , ולא גוזרים על כלים ששבתו בחצר משום כלים ששבתו בבית להביא דרך החצרות

 כאן ובהלכות שבת  שו"עהוכן פסק . מרבוותא שפסקו שלא כרבי שמעון, אך תמה עליהם וסתר ראיותיהם(

 ב(.)אורח חיים, סימן שע

 

 החזרת הכלי למקומו

הכלי את לטל ימאחר שט, שהכלי ולהחזירו לאחר המילהאת מותר לטלטל ש הרמב"ןבשם  רבינו ירוחםכתב 

החמיר וסבר שמיד מהרי"ל אולם  .אף על פי שאין לו תינוק אחר למול ,מחזירו לאיזה מקום שירצה - תריבה

 לאחר המילה יש לזרוק האיזמל מידו משום מוקצה, והוא הדין כל צורכי המילה. וכן ביום טוב. 

 

שנראים לו דברי רבינו ירוחם, שמאחר שלא הוקצה האיזמל לבין השמשות יכול לטלטלו לכל כתב  הדרכי משה

 שבת )ביצה כו ע"ב(. פסק להתיר לטלטלו משום שאין מוקצה לחצי המהרש"לוגם  מקום שירצה.

 

פסק כדעת מהרי"ל שאין לטלטל את האיזמל לאחר המילה, והביא שתי ראיות לדבריו. האחת,  הט"זאולם 

 שמהמבואר במסכת ביצה )יא ע"א( בעניין עלי שקצב עליו בשר, שאף על פי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור )לכתו

אך מיד לאחר שקצב את הבשר ועשה את מלאכת  במכתשת( מכל מקום התירו לקצב עליו בשר לצורך יום טוב,

ההיתר, שוב אסור לחזור ולטלטלו. והראייה השנייה, מדין שיפוד שצלו עליו בשר )ביצה כח ע"ב( שאסור לטלטלו 

 משום שנמאס ונעשה מוקצה. והוא הדין לאיזמל, שאחר שנעשית בו המצווה, חזר להיות מוקצה.

 

ת" נאמר על דבר שהיה ראוי בבין השמשות, וביום השבת נדחה, וחזר וביאר הט"ז שדין "אין מוקצה לחצי שב

להיות ראוי, שבזה אין איסור מוקצה משום שבזמן בין השמשות היה ראוי לכל השימושים. מה שאין כן באיזמל 

ולא לשאר תשמישים, ולכן לאחר שנעשתה  של מילה, שכבר בזמן בין השמשות לא היה ראוי אלא לצורך המילה

 וזר להיות מוקצה.המילה ח
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כתב לדחות את ראיות הט"ז, שהעלי הוא כלי שמלאכתו לאיסור ולכן מיד לאחר שקצב את  ובנקודות הכסף

הבשר הוא חוזר לאיסורו, ועוד שלא היה מתוקן מתחילה לצורך קיצוב הבשר. מה שאין כן סכין של מילה שאין 

עוד שמתחילה היה מתוקן לכך. והשיפוד שצלו בו מלאכתו לאיסור )אלא לקיום מצוות מילה, המותרת בשבת(, ו

 נמאס. וס, מה שאין כן איזמל המילה שאינובשר נעשה מוקצה מפני שהוא מא

 

שמה שכתב רבנו ירוחם בשם הרמב"ן להתיר להחזיר את כלי המילה למקומו הוא רק מפני  הט"זעוד ביאר 

ו הוא יימנע ולא ירצה למול. וכתב שמשום החשש שמא אם יאמרו לו שעליו להשאירו שם והוא יהיה אבוד ממנ

כך נראה שהרמב"ן לא התיר אלא להצניעו באותו חדר שמל שם, כדי שלא יהיה אבוד, אבל לא התיר לטלטלו 

 למקום אחר.

 

ובנקודות שמותר לטלטל את האיזמל לאחר המילה ולהצניעו בחצר המעורבת.  הרמ"אבהגהות השו"ע פסק ו

וכדברי   תו להתיר לטלטל את האיזמל אלא בשביל להצניעו, אבל לא לטלטלו בחינם.למד מדבריו שאין כוונ  הכסף

 הט"ז.

 

 ניקוי הסכין

שכשמלים בשבת אין לקנח את האיזמל מן הדם. ]וטעמו, משום  רבי יעקב עמדיןבשם כתב  לבושי שרדבספר 

 ובשו"ת מגדנות אליהו)רסו, טו( כתב שלא נהגו כן.    ובערוך השולחןשאין זה צורך שבת, אלא הכנה מקודש לחול.  

שהטעם שנהגו להתיר הוא משום שאם משאירים את דם המילה על הסכין עלול הסכין  ביאר)ח"א סימן עז( 

 לקל, והוי הפסד, ואין כאן הכנה אלא הצלה לדעת[.להחליד ולהתק

 

 טלטול הערלה

 ובשו"ת נודע ביהודהכתב שאחר שזרקו את הערלה לתוך העפר המוכן לה, הרי היא מוקצה.  בשו"ת מהרש"ל

כתב שמוהל שמל בשבת ואחר כך זרק את הערלה מידו, מותר לו לקחת את הערלה ולהניחה בעפר המוכן לה, 

אותה עדיין לא נעשתה מצוותה ואין עליה שם מוקצה. וסיים שעל כל פנים לכתחילה ייזהר   משום שקודם שזרק

המוהל שמיד לאחר החיתוך, בעוד שהערלה בידו, יזרוק אותה לעפר, אלא שאם אירע שזרק אותה מידו קודם 

 , מותר לו להגביה אותה ולתת אותה בעפר.כןל

 

 העברת התינוק ברשות הרבים

שכאשר צריך להביא את התינוק אל מקום המילה בעיר שאין בה עירוב, אישה אחת תושיט   בגליון מהרש"אכתב  

לידה(, ואחר כך יוליכו אותו  ואת התינוק מן הבית ואישה אחרת תיקח אותו מידה )ולא שהראשונה תתן אות

 ידיה.פחות פחות מארבע אמות עד מקום המילה, וגם שם אישה אחת תושיט אותו ואישה אחרת תיקח אותו מ

 

 

 / סעיף ג  צורכי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת

 

 אין עושים אותם בשבת. –צורכי מילה שאפשר לעשות בערב שבת  .טז

, לפיכך אין שוחקים סממנים, ואין מחממים מים, ואין מכינים תחבושות, ואין טורפים יין ושמן .יז

 לצורך המילה.  ואין עושים 'חלוק' )בגד נקוב שמכניסים בו את איבר המילה(
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להביאו )אפילו  אין מותר להביאו בשינוי אפילו מחצר שאינה מעורבת, אך  –לא הכינו 'חלוק'  .יח

 בשינוי( דרך רשות הרבים.

דוחים את המילה ואין  –נשפכו המים החמים המיועדים לרחוץ את התינוק לאחר המילה  .יט

 לל את השבת.לחו לחמם מים מלים בשבת, כדי שלא יבואו לידי פיקוח נפש ויצטרכו

 

 צורכי מילה שאפשר לעשות בערב שבת

 (:ב"ט מ"שבת פי)משנה שנינו ב

אם   .וכמון (תחבושתע"ב: ר)  ונותנין עליה איספלנית  ,מוהלין ופורעין ומוצצין  :רכי מילה בשבתועושין כל צ

אם לא טרף יין ושמן מערב  ,(משנה - דכל מה דאפשר לשנות) לועס בשיניו ונותן - לא שחק מערב שבת

 - (כדרך שטורפים ביצים בקערה ,רגילים היו שהיו טורפים בקערה יין ושמן ומערבין אותן יחד לרפואה על המילה) שבת

  .נתן זה בעצמו וזה בעצמויי

 (הגידחתיכה של בגד נקובה, ומכניסין המילה באותו הנקב כדי שלא יחזור העור ויכסה את ) ואין עושין לה חלוק 

דרך מלבוש לשנותו ) כורך על אצבעו - אם לא התקין מערב שבת .אבל כורך עליה סמרטוט ,להילכתח

רבו, אלא ילא מיבעיא מבית לבית באותו חצר אף על פי שלא ע) ואפילו מחצר אחרת ,ומביא (מדרך הוצאה בחול

 .(אפילו לחצר אחרת שאינה מעורבת עמהם
 

שאין שוחקים סממנים, ואין מחממים מים חמים, ולא עושים איספלנית, ולא טורפים יין ושמן  הרמב"םכתב 

 שדברים אלו פשוטים, משום שאת כל אלו היה אפשר לעשות מבעוד יום.  הבית יוסףבשבת לצורך המילה. וכתב 

 .בשו"עוכן פסק להלכה 

 

 טריפת יין ושמן

 ( מובא:א"שבת קלד עובגמרא )

 עושין לה ביום טוב: שוחקין לה כמון, וטורפין לה יין ושמן.  -  דברים שאין עושין למילה בשבת  :תנו רבנן

 ,דחזי לקדרה, יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה -אמר ליה אביי לרב יוסף: מאי שנא כמון ביום טוב  

טורפין יין דתניא: אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר: אף 

קשנו לטרוף לו יין ושמן, ולא יושמן. אמר רבי שמעון בן אלעזר: פעם אחת חש רבי מאיר במעיו, וב

אמר לנו:  !?)הרי גם הוא היה חולה, ולשיטתו מותר לטרוף לחולה יין ושמן( הנחנו. אמרנו לו: דבריך יבטלו בחייך

י לבי לעבור על דברי חבירי. הוא ניהו מימי לא מלאנ -אף על פי שאני אומר כך, וחבירי אומרים כך 

  !דמחמיר אנפשיה, אבל לכולי עלמא  שרי

)במילה צריך לטרוף ולערב   , הכא בעי ליכא(אין צורך לטרוף ולערב יפה יפה  )לשאר החולים  התם לא בעי ליכא 

פני עצמו וזה בפני היינו דקתני: נותן זה ב  -  ?)לא נערב יפה יפה(  . הכא נמי, ניעביד ולא לילךיפה, ולכן אסור(

 .(יפה )כלומר, מערב, אך אינו טורף יפה עצמו
 

העיר שהפוסקים לא   הבית יוסףמכאן יש ללמוד שבמילה בשבת מותר לטרוף יין ושמן, אך אסור לערב יפה יפה.  

זה, וכתב שאולי הטעם לכך הוא משום שהוא נזכר בגמרא רק לשיטת רבי מאיר, אבל לתנא קמא  דיןהזכירו 

, שאין טורפים יין ושמן בשבת לצורך המילה  בשולחן ערוךואכן להלכה פסק    אסור לערב אף שאינו טורף יפה יפה.

 נותן זה לעצמו וזה לעצמו. –ואם לא טרף מערב שבת 
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 הוצאה בשינוי דרך רשות הרבים

מלשון המשנה משמע, שכאשר לא התקין 'חלוק' מערב שבת, לא התירו להביא דרך רשות הרבים, אף שמביא 

וביאר .  והשו"ע  הטור, אלא רק דרך חצר אחרת, אף שאינה מעורבת. וכן מבואר בלשון  )"כורך על אצבעו"(  בשינוי

 מש.שאין להביא את ה'חלוק' דרך רשות הרבים, משום שאינו נחשב מלבוש מ הט"ז

 

שאפשר שאין כוונת הר"ן לומר שמביא דרך  הבית יוסףדרך רשות הרבים. וכתב )בשינוי( גם כתב שמביא  הר"ןו

רשות הרבים ממש, אלא לומר שמותר להביא אף דרך חצר שלא עירבה שהיא אסורה )בדרך כלל( כמו רשות 

הבינו את דבריו כפשוטם, שמותר להביא בשינוי אפילו דרך רשות הב"ח והגר"א ורבי עקיבא איגר  אולם  הרבים.  

דעת השו"ע שאין להביא את ה'חלוק' דרך רשות הרבים, אלא רק דרך  עם הגר"אאמנם להלכה הסכים  הרבים.

 חצר שאינה מעורבת, משום שלא התירו אלא שבות על ידי שינוי.

 

 מילה שתגרור חילול שבת לצורך פיקוח נפש

נשפכו המים החמים שנועדו לרחוץ את התינוק לאחר המילה, קודם המילה שיש להסתפק במקרה ש הר"ןכתב 

שתידחה המילה משום שאם נמול נצטרך לחלל את השבת במכשירין ולחמם מים, או שכעת אנו האם אומרים 

 מלים ואחר כך יהיה זה בגדר פיקוח נפש ויהיה מותר לחמם מים ולדחות את השבת.

 

שמותר למול אותו, משום שאין למצווה אלא שעתה, ואין דוחים את המילה מפני שנצטרך  הרמב"ןוהביא בשם 

דוחים אינם  את השבת, לפי שאחר כך זה יהיה פיקוח נפש שדוחה את השבת ולא מכשירי מילה ש  אחר כך לדחות

לועס בשיניו ונותן", "אם לא התקין   –ודייק כן הרמב"ן מלשון המשנה, שאמרה "לא שחק מערב שבת    את השבת.

 כורך על אצבעו ומביא", ולא אמרה שאם אין לו כמון שתידחה המילה. –מערב שבת 

 

יש לדחות את  -לא סברו כן, ולדעתם במצב זה שנשפכו המים שלאחר המילה  בעל המאור והרשב"אאמנם 

המילה. ומה שהתירו לכרוך חלוק על אצבעו ולהביאו ולא דחו את המילה, אפשר שלא מדובר באופן שידעו על 

 ים. כך לפני המילה, אלא שנודע להם רק לאחר המילה, וגם במצב כזה כל כמה שאפשר לשנות משנ

 

שאם לאחר המילה נשפכו המים החמים המיועדים לרחיצת התינוק או שנאבדו סממני  וכתב והרמב"םוהרי"ף 

שסברו כדעת הרז"ה והרשב"א, נראה מכאן ש הבית יוסףוכתב הרפואה, מותר לעשותם בשבת מפני הסכנה. 

נשפכו או שנאבדו לפני המילה, שהרי התירו רק אם נשפכו המים או נאבדו הסממנים לאחר המילה, ומשמע שאם  

בדעת הרי"ף והרמב"ם אינה מוכרחת, אך זו  הכתב שהבנ הש"ך .לא התירו לחלל שבת, אלא דוחים את המילה

 שהסכימו להלכה שבמקרה הנ"ל דוחים את המילה. העטרת זקנים והב"חהביא דברי 

 

 

  ד/ סעיף  רחיצה בחמין

 

מותר לרחוץ אותו   –חמים בימות החול, מפני הסכנה מקום שנוהגים לרחוץ את התינוק במים  .כ

בחמין גם בשבת, בין לפני המילה, בין לאחר המילה, וכן ביום השלישי למילה. ויש מתירין  

 לרחוץ אותו בחמין גם ביום השני למילה.

לפני המילה רוחצים אותו רק בחמין שהוחמו מערב שבת )או שהוחמו בשבת על ידי גוי(, ולאחר  .כא

 צים אותו גם בחמין שהוחמו בשבת. המילה רוח
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אין לרחוץ אותו בשבת. ורק  –מקום שלא נהגו לרחוץ את התינוק במים חמים בימות החול  .כב

 בשבת.  בחמים רוחצים אותו –במקום צורך גדול, או כשיש חשש סכנה 

 

 (:ג"ט מי"מסכת שבת פ)משנה שנינו ב

ומזלפין עליו , בין לפני המילה ובין לאחר המילה ,(ומפרש, כפי שהולך )רע"ב: שלא כדרכו מרחיצין את הקטן

 )כדרכו( מרחיצין את הקטן  :עזריה אומראליעזר בן  ביר .)וכל שכן שאין מרחיצין כדרכו( אבל לא בכלי ,ביד

ם : "()בראשית לד, כה מרשנא ,ביום השלישי שחל להיות בשבת  ". כֲֹּאִביםַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ
 

 בן עזריה:בגמרא )שבת קלד ע"ב( ביררו את מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר 

  ?)רש"י: ואפילו כדרכו( והא אמרת רישא מרחיצין

מרחיצין דרישא לאו כדרכו הוא, דתנא סיפא לפרושי ) רב יהודה ורבה בר אבוה דאמרי תרוייהו: כיצד תני 

 ?מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, כיצד - (ום ראשוןכגון לזלף ביד, ואפילו בי -כיצד מרחיצין 

 מזלפין עליו ביד, אבל לא בכלי. 

אלא אמר רבא, הכי קתני: מרחיצין את הקטן בין מלפני מילה בין  ?אמר רבא: והא מרחיצין קתני 

יד, אבל לא מזלפין עליו ב -כדרכו, וביום השלישי שחל להיות בשבת  -לאחר המילה, ביום הראשון 

ַוְיִהי " :בכלי. רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר

ם כֲֹּאִבים  .  "ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ

כדרכו, וביום  -תניא כוותיה דרבא: מרחיצין הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, ביום ראשון  

רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן ביום   .מזלפין עליו ביד -ת השלישי שחל להיות בשב

ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי " :זכר לדבר, שנאמר -השלישי שחל להיות בשבת, ואף על פי שאין ראיה לדבר 

ם כֲֹּאִבים   ..."ִבְהיֹותָּ

. (כדרכו ביום ראשון שחל להיות בשבתהתיר לו הרחיצה ) ההוא דאתא לקמיה דרבא, אורי ליה כשמעתיה 

מה היה לי ) . אמר אנא בהדי תרגימנא דסבי למה לי(נעשה חולה, והיה דואג שמא על כך נענש) איחלש רבא

? אמרו ליה רבנן לרבא: והתניא כוותיה (לחלוק כנגד זקנים הללו, רב יהודה ורבה בר אבוה שפירשו שאסור להרחיץ

רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את  " :מדקאמר ?ו דיקא. ממאיאמר להו מתניתין כוותייה ?דמר

)ולא  קאמר )ביום ראשון( . אי אמרת בשלמא תנא קמא מזלפין"הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת

היינו דקאמר ליה רבי אלעזר בן עזריה מרחיצין, אלא אי אמרת תנא קמא    -  איירי בהרחצה כלל אלא בזילוף(

, דקאמר תנא קמא )ולא פליג רבי אלעזר אלא איום אשלישי שון קאמר, ומזלפין ביום השלישי מרחיצין ביום הרא

 מיבעי ליה. )ביום השלישי( מרחיצין "אף" !האי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין? - (מזלפין
 

 העלו להלכה כרבי אלעזר בן עזריה:ולמסקנה )שם( 

כי אתא רבין אמר רבי אבהו אמר .. זר בן עזריה.כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר: הלכה כרבי אלע 

רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, בין בחמין שהוחמו  

 מפני שסכנה היא לו. -בשבת בין בחמין שהוחמו מערב שבת, בין הרחצת כל גופו, בין הרחצת מילה 
 

 רחיצה לפני המילה

שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה ביום השלישי, וכל שכן בראשון, שמרחיצים אותו כדרכו, בין לפני  הרי"ףכתב 

שיש הבדל  הרא"שהמילה ובין לאחר המילה, בין בחמין שהוחמו בשבת בין בחמין שהוחמו מערב שבת. והעיר 
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אפילו ישראל רשאי כיון שיש כאן סכנה,  –בין רחיצה לפני המילה ובין רחיצה לאחר המילה, שלאחר המילה 

אפילו על ידי גוי אסור לחמם את המים.   –להבעיר את האש ולחמם, וכל הזריז הרי זה משובח. אבל לפני המילה  

ומה שכתב הרי"ף שמותר לרחוץ גם לפני המילה בחמין שהוחמו בשבת, אין כוונתו להתיר לחמם את המים, אלא 

 לרחוץ בהם את הקטן לפני המילה.  שאם הגוי חימם לעצמו, או שעבר ישראל וחימם, מותר

 

כתב שדברי הרי"ף שמותר לרחוץ בחמים שהוחמו בשבת מוסבים על לאחר המילה, אבל לפני המילה  הר"ןוגם 

רוחצים רק בחמין שהוחמו לפני השבת, שאף שרחיצה בשבת אסורה מדרבנן, לא התירו חכמים מכשירי מילה 

בערב שבת התירו, מפני שנאסרה רק מפני הבלנים שהיו מחממים אפילו של דבריהם. ורק רחיצה בחמין שהוחמו  

 בשבת ואומרים שחיממו בערב שבת, ובמקום מילה התירו מפני שלא שייכת כל כך גזירה זו.

 

, שהרי בגמרא משמע הר"ןועל מה שכתב הרי"ף שמרחיצים את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה, הקשה  

עיקר, שהרי אפילו רבא שחלק עליהם חזר לומר כמותם, ולהבנתם תנא קמא שדעת רב יהודה ורבה בר אבוה 

התיר לפני המילה רק זילוף, ורבי אלעזר בן עזריה לא חלק אלא על אחר המילה, אבל לפני המילה לא חלק כלל, 

 סומכים על ההעמדה של רבא,  שהגאוניםומשמע שגם הוא סובר שמותר רק זילוף ולא רחיצה. וכתב הר"ן שיתכן  

שכן דעת כל הפוסקים   הבית יוסףשהברייתא מסייעת לדבריו, ולהבנה זו מותר גם לרחוץ לפני המילה. וכתב  מפני  

 שכתבו ש"מרחיצין" את הקטן לפני המילה, ולא כתבו ש"מזלפין".

 

 רחיצה ביום השני

לה ובין לאחר נראה שכל שהתירו לרחוץ בחמין הוא דווקא ביום המילה, בין לפני המי הרי"ף והרמב"םמדברי 

כתבו   רש"י והרמב"ן והרשב"א והרוקחהמילה, וכן ביום השלישי, אך לא התירו לרחוץ בחמין ביום השני. אולם  

שמה שמותר לרחוץ בחמין ביום השלישי הכוונה: עד היום השלישי, וכל שכן ביום השני. ולכך נוטה גם דעת 

 .התרומת הדשן

 

 מקום שאין דרך לרחוץ בחמין

הבית ההיתר לרחוץ בחמין בשבת הוא רק במקום שדרכן לרחוץ את הקטנים אף ביום חול. וכתב  כתב ש  הרמב"ם

 שמכאן יש ללמוד שבמקום שאין דרך לרחוץ את הקטנים בימות החול, אין היתר לרחוץ אותם בשבת. יוסף

 

ת צולכן דין רחישבזמן הזה לא נוהגים ברחיצה כלל, אף בימות החול,    לחן ערוךהשוובאורח חיים )שלא, ט( כתב  

שבמדינות אשכנז נוהגים לרחוץ את התינוק לפני המילה,   (שם)כתב    הרמ"אוהתינוק בשבת כדין רחיצת כל אדם.  

)שם( שרחיצת   ה'משנה ברורה'לאחר המילה נוהגים לרחוץ אותו רק במוצאי שבת. וביאר    בלוכן ביום השלישי, א

התינוק בזמן הזה אינה מחשש סכנה אלא שיש בה צורך גדול, ולכן לפני המילה נהגו לרוחצו כדין הגמרא, אך 

סתם, ב הוא כל זה, שהרמ"אמשום כך סיים לאחר המילה אין הקפדה כל כך ולכן ממתינים עד מוצאי שבת. 

, כמו כל בודאי מותר לרחצו ולחלל עליו שבתאבל אם רואים שיש לחוש לסכנה אם לא ירחצו אותו אחר המילה,  

 חולה שיש בו סכנה.

 

   ה/ סעיף  חימום והבאת מים על ידי גוי 

 

מותר לומר לגוי לעשותה לצורך   –כל דבר שעשייתו בשבת אסורה משום שבות )מדברי סופרים(   .כג

אסור לומר   –קיום מצוות המילה בזמנה. וכל דבר שעשייתו אסורה משום מלאכה )מדין תורה(  

 לגוי לעשותה אף לצורך המילה.
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מותר לומר לגוי להביא  –לפיכך, אם נשפכו המים החמים המיועדים לרחיצת התינוק בשבת  .כד

מים חמים שהוחמו מערב שבת דרך חצר שאינה מעורבת, אך אסור לומר לו לחמם מים בשבת  

 או להביא מים שהוחמו מערב שבת דרך רשות הרבים.

להשתמש במים  אחר כך מים, ו עבורהמותר לומר לגוי לחמם  –ם חמים הוצרכה היולדת למי .כה

 שנשארו לצורך רחיצת התינוק. 

אין להרבות בשיעורים ולומר לגוי שיחמם ליולדת יותר מים מכפי צורכה כדי שיספיק    -  בשבת .כו

 מותר גם להרבות בשיעורים. - גם לרחיצת התינוק, אך ביום טוב

 

 הבאת מים חמים על ידי גוי

 (: ב"עירובין סז עמסופר בגמרא )

אמר להו רבה:  .(ונשפכו היום ,והחמו לו חמין מבערב ,שהיו רוצין למולו: רש"י) ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה

 . (והתינוק היה בבית אחר באותה חצר ,מביתיה דרבה) נייתו ליה חמימי מגו ביתאי

במתניתין אם נשתתפו במבוי מותר )דמבוי, דתנן    אמר ליה: נסמוך אשיתוף  !אמר ליה אביי: והא לא ערבינן 

 נימרו ליה לנכרי ליתי ליה.  !. אמר ליה: הא לא שתפינן(אף על פי שלא עירבו ,במבוי ובחצירות ,כאן וכאן

: מאי בעית )רב יוסף לאביי( לבתר הכי אמר ליה ...אמר אביי בעי לאותביה למר ולא שבקן רב יוסף 

ואמירה  ,(אינה אסורה בשבת אלא משום שבות) שבות – (על הטמא) הזאה ,ביה למר? אמר ליה: דתניאלאות

, אף אמירה (ואפילו במקום מצוה, כגון לשחוט פסחו) מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת  שבות,  - לנכרי

אמר ליה: ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית   ?שבות, ואינה דוחה את השבת  -לנכרי  

)שהרי רבה לא אמר שיאמרו לגוי לחמם מים בשבת, אלא רק  דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים ?!ביה מעשה

 .להביא מים שכבר חוממו(
 

ואיסורו בשבת היינו דבר שהיהודי עושה בידיים  ההבין ש"שבות דאית ביה מעשה" האסור בעל הלכות גדולות

בשבת היינו דבר שהיהודי אינו עושה בשבת אלא אומר לגוי  תהמותרמשום שבות, ו"שבות דלית ביה מעשה" 

משום שהישראל אינו עושה מלאכה אלא  "שבות שאין בו מעשה"לעשות, אפילו מלאכה דאורייתא. וזה נקרא 

 דיבור בלבד.

 

אכה האסורה מדאורייתא היא בכלל "שבות הבינו שאמירה לגוי לעשות מל הרי"ף והרא"ש והרמב"םאולם 

שהתירו הוא אמירה לגוי בדבר שאיסורו מדברי סופרים בלבד, כגון להביא מים  דאית מעשה" האסורה, וכל

 שדברי בה"ג הם טעות, ואין לסמוך על דבריו.הרי"ף חמים דרך כרמלית או דרך או מבוי שלא עירבו. וכתב 

 פסק כדעת שלושת עמודי ההוראה הנ"ל. ובשו"ע

 

 חימום מים אגב אמו

 עוד מסופר בגמרא )עירובין סח ע"א(:

נחים  - (לצורכה חמין: רש"י) אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא .ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה

ללין עליה את השבת, אבל עושין אין מח  -דקיימא לן חיה אחר שבעה, אפילו אמרה צריכה אני  )  אגב אימיה  [נכרי]ליה  

 .(לה על ידי ארמאי
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כתבו שיש שאינם   והתוספותפירש, על פי גירסת הגמרא שלפנינו, שמותר לחמם אגב אמו על ידי גוי בלבד.    רש"י

 הר"ןהבין שמותר לחמם אגב אמו אפילו על ידי ישראל, משום מצווה. אך  והרשב"אגורסים בגמרא "נכרי". 

 .רבנו ירוחםמותר לחמם רק על ידי גוי. וכן כתב תמה עליו, והעלה ש

 

שביום טוב מותר להרבות בשיעור, כלומר לחמם לאמו יותר מים ממה שהיא זקוקה, על מנת שיספיק   הר"ןוכתב  

 אין להרבות בשיעור.אך בשבת  ,ת התינוקצגם לרחי

 

 

  ו/ סעיף  מכשירי מילה ביום טוב

 

אינם דוחים גם יום טוב. מלבד דברים הראויים  –כל מכשירי המילה שאינם דוחים שבת  .כז

 לקדרה, כגון שחיקת כמון, וכן טריפת יין ושמן. 

 

 (:א"קלד ע)שבת הבאנו לעיל את דברי הברייתא במסכת 

 עושין לה ביום טוב: שוחקין לה כמון, וטורפין לה יין ושמן.  -  דברים שאין עושין למילה בשבת  :תנו רבנן
 

שכל המכשירין שאין דוחים את השבת אינם דוחים גם יום טוב, מלבד שחיקת  הטורהרמב"ם ו ועל פי זה כתב

 .השו"עוכן פסק  טריפת יין ושמן. ביום טוב מפני שהוא ראוי לקדרה, וכן תהמותר כמון

 

 

 / סעיף ז  שלא מל מעולם מי

 

לא ימול בשבת או ביום טוב, שמא יקלקל ויימצא מחלל שבת או יום טוב.   –שלא מל מעולם    מי .כח

 יש להתיר. –אבל ביום טוב שני של גלויות 

 לא יפרע בשבת או ביום טוב.  –שלא פרע מעולם  מי .כט

 מותר לו למול בשבת.  –אם אין שם מוהל אחר, ויודע בעצמו שיכול למול  .ל

 נאמן, ואין צריך להביא ראיה לדבריו. –בא למול בשבת, ואומר שכבר מל פעם אחת ה .לא

 מותר למול בשבת, אפילו אם הוא אביו של התינוק.   –מי שמל כבר פעם אחת  .לב

 

. וכתב השו"עוכן פסק  שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת. שאדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת, המרדכיב כת

כתב )או"ח שלא, י( שגם אדם שלא פרע מעולם, לא יפרע בשבת, שמא יקלקל ויחלל את השבת.  המגן אברהם

לא ימול ביום טוב, שמא יקלקל.  –שהוא הדין ביום טוב, שמי לא מל מעולם  מהר"ר יונתןבשם  הפתחי תשובה

 אך כתב שביום טוב שני של גלויות יש להתיר.

 

חר, והוא יודע בעצמו שיכול למול, מותר לו למול בשבת אף שלא כתב שאם אין שם מוהל א  בתשובת שבות יעקב

כתב שמוהל שבא למול בשבת ואמר שכבר מל פעם אחת, נאמן ואינו צריך להביא ראיה   הבאר היטבומל מעולם.  

 לדבריו.
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 אב המל את בנו

ול, משום שלגבי כתב שאב היודע למול את בנו, אין לו למול בשבת אם יש אדם אחר שיודע למ רבי אליעזר הלוי

מכוון לתקן את בנו. אך לגבי אדם אחר, אין זה נחשב תיקון. ומכל והוא האב המילה היא פסיק רישיה, הואיל 

 .השו"עוכן פסק    .כתב שנהגו העולם שלא ליזהר בזה  בתרומת הדשןומקום אם אין אחר שיודע למול, ימול האב.  

 

שאחד מן הגדולים הזהיר את אבי הבן שכבר מל פעמיים, שלא ימול בשבת אם יש שם  בתרומת הדשןעוד כתב 

מוהל אחר, עד שיוחזק למול שלוש פעמים. אך דעת התרומת הדשן שאין צורך בחזקה של שלוש פעמים, ואפילו 

 .שו"עה  וכן פסק  מל האב פעם אחת, רשאי למול פעם נוספת בשבת, אף אם יש מוהל אחר שמל כבר פעמים רבות.

 

 

 ט -ח פים/ סעי  נולד בין השמשות

 

 נימול ליום התשיעי. –נולד בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה  .לג

 אינו דוחה את השבת, ונימול ביום ראשון.  –נולד בערב שבת בין השמשות  .לד

 אינו דוחה יום טוב.  –נולד בערב יום טוב בין השמשות  .לה

 אינה דוחה יום טוב שני של גלויות.  –מילה שבוודאי אינה בזמנה  .לו

 דוחה יום טוב שני של גלויות.  –מילה שספק בזמנה, כגון הנולד בין השמשות  .לז

משעה שהוציא הולד את ראשו לאוויר העולם נחשב שנולד. לפיכך אם הוציא ראשו לאוויר   .לח

ת ראשו בין השמשות, אפילו שיצא  מלים אותו ביום שישי. ואם הוציא א –העולם לפני השבת 

 אינו דוחה את השבת. –כולו בשבת 

יש לשאול אותה או את המיילדת אם הוציא הולד את   –אישה המקשה לילד בין השמשות  .לט

 ראשו בין השמשות, וסומכים על דבריהן בין לדחות את השבת ובין שלא לדחותה. 

אין   –ה כל זמן בין השמשות כשהאישה והמיילדת אינן יודעות: אם לא חשה בחבלי הליד .מ

חוששים  –חוששים שהוציא את ראשו לפני השבת. ואם חשה בחבלי הלידה בין השמשות 

שמא הוציא את ראשו קודם השבת, ואין דוחים עליו את השבת. ואם נפתח רחמה ולא הצליחה 

 בידוע שהוציא הולד את ראשו. –ללכת 

מחמירים להחשיבו  –ים בינוניים כל שנולד משעת שקיעת החמה עד יציאת שלושה כוכב .מא

כל שלא  –כנולד בין השמשות, ואין מלים אותו בשבת. ואם אינו יודע לכוון את הזמן במדויק 

 מחמיר ואינו דוחה את השבת. –יצא הספק מלבו אם הוא ודאי יום או ודאי לילה 

 

 (:ה"ט מ"שבת פי)במשנה שנינו 

 ?הא כיצד .לא פחות ולא יותר - ולשנים עשר ,ולאחד עשר ,ולעשרה ,לתשעה ,מול לשמונהיקטן נ

שהרי ליום שמיני של מחר הוא נימול, ושמא בין : רש"י) מול לתשעהינ - נולד לבין השמשות ,לשמונה – כדרכו

אי אפשר למולו בשבת הבאה דשמא תשעה ) מול לעשרהינ - בין השמשות של ערב שבת ,(השמשות יום הוא

יום טוב לאחר  ,(ואינה דוחה שבת, וצריך להמתין עד לאחר השבת שהוא עשיריהוא, והויא ליה מילה שלא בזמנה 
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מול לשנים ינ  -  שני ימים טובים של ראש השנה  ,מול לאחד עשרינ  -  (אין מילה שלא בזמנה דוחה אותו)  השבת

 .עשר
 

 (: ב"שבת קלד עוכן שנו חכמים בברייתא )

תֹו (ְבַשרּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימֹול ")תנו רבנן:  ְרלָּ ולא ספק דוחה   ערלתו ודאי דוחה את השבת, - (ויקרא יב, ג ) "עָּ

 ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד בין השמשות דוחה את השבת... את השבת.
 

אינו נימול בשבת, והוא הדין כשנולד בין השמשות של  –ן למדנו שתינוק שנולד בין השמשות של ערב שבת מכא

 ינו נימול ביום טוב., שאטוב ערב יום

 

 יום טוב שני של גלויות

שמילה שאינה בזמנה, כגון נולד בין השמשות, דוחה יום טוב שני של גלויות, אך אינה דוחה יום  הרמב"םכתב 

משום שלא אמרו במשנה שקטן נימול לשנים עשר אלא שטעמו הוא  הבית יוסףטוב שני של ראש השנה. וכתב 

 שר.בשני ימים טובים של ראש השנה, ומשמע שבשאר ימים טובים של גלויות הוא נימול לאחד ע

 

סבר שמילה שאינה בזמנה אינה דוחה אף יום טוב שני של גלויות, שדווקא לגבי מת התירו )ביצה   הרא"שאמנם  

ו ע"א( לדחות יום טוב שני של גלויות, ואפילו יום טוב שני של ראש השנה, אך לא לעניין מילה שאינה בזמנה. 

 ם לא נהג יום טוב שני של גלויות.לדעתו, אין להוכיח מהמשנה, משום שהיא נשנית בארץ ישראל, וש

 

כתב שנראה  הש"ךפסק כדעת הרא"ש שמילה שאינה בזמנה אינה דוחה יום טוב שני של גלויות. אולם  שו"עה

הסמ"ג והכלבו ורבי עובדיה שהעיקר כדעת הרמב"ם שהיא דוחה יו"ט שני של גלויות, שכן היא גם דעת 

כתב שנראה עיקר כדעת הרא"ש והשו"ע, אך הרוצה לסמוך על הכרעת הש"ך  בשו"ת נודע ביהודה .מברטנורה

 .התשב"ץן דעת כתב שיש להחמיר בהחלט כדעת הרא"ש, ושכ והחת"סלהקל, אין מוחים בידו. 

 

בדעת השו"ע שדווקא מילה שבודאי אינה בזמנה אינה דוחה יו"ט שני של גלויות, אבל מי  הנודע ביהודהוכתב 

שספק שמיני שלו חל ביו"ט שני של גלויות, אפילו בראש השנה, נימול ביום טוב שני, משום שיש כאן ספק ספיקא, 

להקל, אך לא מטעם ספק ספיקא, אלא משום  החת"סם שמא היום זמנו ושמא היום הוא יום חול. וכן הסכי

שספק מצוות עשה דאורייתא )מילה( דוחה ספק קל מדרבנן )יו"ט שני של גלויות(, ובפרט בזמן הזה שאינו אלא 

 מנהג אבותינו בידינו. וסיים שהזריז להחמיר ולמול את הספק ביו"ט שני של גלויות, הרי הוא מן הזריזים.

 מסופק בדין זה, ודעתו נוטה להתיר. איגר ובחידושי רבי עקיבא

 

 הוציא את ראשו חוץ לפרוזדור

 במסכת נידה )מב ע"ב( מסופר:

ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה: מהו לממהל בשבתא? אמר ליה: שפיר דמי. בתר דנפק, אמר 

? אזל )רש"י: אלא ודאי דבר ספק אירע בו( דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא לקא דעתךרבא: ס

בתריה, אמר ליה: אימא לי איזי, גופא דעובדא היכי הוה? אמר ליה: שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי  

, ולא אתיליד עד שבתא. אמר ליה: האי  (שמעתי את הולד צועק בתוך המעיים מבעוד יום של ערב שבת) שבתא

אין מחללין עליה את    -נה  הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא, והוי מילה שלא בזמנה, וכל מילה שלא בזמ  -

 השבת.
 



75 
 

 הטורלעיל )רסב, ד( הבאנו שמכאן למדו הראשונים שהוצאת הראש לפרוזדור נחשבת שעת הלידה. על פי זה פסק  

שאם התינוק הוציא את ראשו לפרוזדור בבין השמשות של ערב שבת, אפילו שיצא כולו בשבת, נחשב שנולד בין 

ביאר שהוצאת הראש חוץ לפרוזדור היינו  לבושי שרד. ובספר השו"עהשמשות ואינו נימול בשבת. וכן פסק 

 לאוויר העולם דווקא, ולא לבית החיצון.

 

שאישה שמקשה ללדת בערב שבת, יש לדקדק עמה ולשאול אותה אם לא הוציא הולד את ראשו  הסמ"קוכתב 

ב שאם לא קשתה האישה כלל כת  ובלבושי שרדחוץ לפרוזדור בערב שבת. ואם אינה יודעת, הולכים אחר המנהג.  

בזמן בין השמשות ולא נראו לה חבלי לידה עד כניסת השבת, לא חוששים שמא הוציא הולד את ראשו לפני 

השבת. אבל אם נמשך זמן קושי הלידה בבין השמשות והיא ילדה בתחילת הלילה, קרוב הדבר שהוציא ראשו 

ואף על פי שלא היולדת ולא המיילדת הרגישו בכך,  ואין דוחים עליו את השבת. ,קודם השבת, ואינו אלא ספק

לא הבחינו בכך. ומכל מקום אם שואלים אותן ואומרות שפשוט שלא הוציא  ןאנו אומרים שמא מתוך טירדת

את ראשו כלל או שהוציא ראשו בערב שבת, אין אנו דוחים את דבריהן, בין לדחות את השבת ובין שלא לדחותה. 

 לה ללכת, בידוע שהוציא הולד את ראשו.ומשנפתח הקבר ואינה יכו

 

 שיעור בין השמשות

 נחלקו התנאים בשיעור בין השמשות )שבת לד ע"ב(:

מטילין אותו   -תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה 

 לחומר שני ימים.  

 )רש"י: השחיר התחתון הכסיף .זרח מאדימין משתשקע החמה כל זמן שפני מ -ואיזהו בין השמשות  

בין השמשות,   -  (פה אינה ממהרת להכסיףיגובהה של כ)  ולא הכסיף העליון  (תחתון של כיפת הרקיע הסמוכה לארץ

זהו לילה, דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר: כדי שיהלך אדם משתשקע    -הכסיף העליון והשוה לתחתון  

. רבי יוסי אומר: בין השמשות כהרף (אורך בין השמשות, ולאחר חצי מיל הוי לילהזהו שיעור ) החמה חצי מיל

הלילה נכנס והיום יוצא, יציאת זה עם כניסת זה, כשהם )  , זה נכנס וזה יוצא(זקהוכשיעור קריצת עין, ברפיון ולא בח)  עין

 ליו., ואי אפשר לעמוד ע (הוי יום מעליא -מתפרשין קרי בין השמשות, וכל דמקמי הכי 
 

 ונחלקו האמוראים )שם( בביאור דעת רבי יהודה:

משתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימין. הא הכסיף   -הא גופה קשיא; אמרת: איזהו בין השמשות  

 ?בין השמשות -לילה הוא. והדר תנא: הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון  -התחתון ולא הכסיף העליון 

משתשקע החמה כל זמן  -אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל: כרוך ותני, איזהו בין השמשות  

נמי בין השמשות, הכסיף העליון והשוה  -שפני מזרח מאדימין, והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון 

 לילה.  -לתחתון 

  -מאדימין  ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: הכי קתני: משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח 

 לילה.  -בין השמשות, הכסיף העליון והשוה לתחתון  -יום, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון 

, דאיתמר: שיעור בין (דרבה סבר שיעור בין השמשות נפיש, ורב יוסף סבר זוטר: רש"י) ואזדו לטעמייהו 

  ... ה חלקי מיל?שה חלקי מיל. מאי שלשוהשמשות בכמה? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל: של

תרי  ...תלתא ריבעי מילא. ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: שני חלקי מיל. מאי שני חלקי מיל?

אחד משנים עשר במיל,  -שתות. פלגא דדנקא  –)דנקא  איכא בינייהו פלגא דדנקא -תילתי מיל. מאי בינייהו? 

 .(רא דרב יוסף שמונה פלגי דנקאדשיעורא דרבה תלת ריבעי מילא היינו תשעה פלגי דנקא, ושיעו
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בעל העיטור וכתב  בהמשך הגמרא )לה ע"א( מובא שרבי יוחנן מסתפק אם הלכה כרבי יהודה או כרבי יוסי.

שלהלכה יש לחשוש לכל הדעות, הן לשיטת רבי יוסי והן לשיטת רבי יהודה, הן לשיטת רבה והן לשיטת רב יוסף. 

וכן   עד צאת הכוכבים, שהוא סוף בין השמשות של רבי יוסי, נימול לתשעה.הלכך תינוק שנולד בין שקיעת החמה  

 .השו"עאם נולד במוצאי שבת משתשקע החמה, מחשיבים אותו כנולד בין השמשות, ונימול לתשעה. וכן פסק 

 

וסיעתו שבין השמשות מתחיל רק לאחר  ר"תשבנידון זה אין חוששים לדעת  מהר"ם אלשקרבשם  הש"ךוכתב 

הרי"ף והרמב"ם והרא"ש השניה, כשנכנסה החמה בעובי הרקיע )ולפני כן הוא יום גמור(, אלא כדעת השקיעה 

  שמשקיעת החמה מעל הארץ מיד מתחיל בין השמשות.

 

כתב שאנו לא מבינים לכוון במדויק את זמן יציאת שלושה כוכבים בינוניים, ולכן כל זמן  ובחידושי בית הלל

 דאי לילה או ודאי יום, יש להחמיר ולא לחלל את השבת.שלא יצא הספק מלבו אם הוא ו

 

 

  י/ סעיף  מי שאין מילתו דוחה שבת

 

 אין מטיפים לו דם ברית בשבת. –תינוק שנולד מהול  .מב

 אין מלים אותו בשבת. – יוצא דופן )הנולד ב'ניתוח קיסרי'( .מג

 ואין מלים אות – זה, כגון שיש לו שני גידים או שני עורות זה על גבי מי שיש לו שתי ערלות .מד

 בשבת.

לא יפרע  –מוהל שהתחיל למול, ובשעת הפריעה ראה שיש לתינוק שני עורות זה על גבי זה  .מה

 עוד בשבת, אלא ימתין ויפרע במוצאי שבת. 

 בשבת. ואין מלים אות –אנדרוגינוס  .מו

 מלים אותו בשבת. ויש אוסרים.  –טומטום שנקרע  .מז

 

 נולד מהול

 (:א"שבת קלה עמובא בברייתא )

 ערלתו ודאי דוחה את השבת, ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת.
 

 יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות

 נחלקו האמוראים: )שם( ובגמרא

כגון יוצא דופן,  :רש"י) נימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה - אמר רבי אסי: כל שאמו טמאה לידה

ויקרא יב, ), שנאמר  (נה, אלא נימול מידואין בנה ממתין עד שמ)  נהושמאין נימול ל -  (ונכרית שילדה ולמחר נתגיירה

תֹו: "(ב ְרלָּ ה וגו' ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימֹול ְבַשר עָּ ְמאָּ ר ְוטָּ כָּ ה זָּ ְלדָּ ה ִכי ַתְזִריַע ְויָּ . אמר ליה אביי: דורות "ִאשָּ

ונימול  -, שאין אמו טמאה לידה (התנה מילה ולא נהגו טומאימאברהם עד מתן תורה, שנ) הראשונים יוכיחו

 ונתחדשה הלכה.  תנה תורהיאמר ליה: נ -נה! ולשמ

רב הונא   -  (שני עורות זה על זה, ואמרי לה שני גידין)  איני? והא איתמר: יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות 

אלא   -ורב חייא בר רב. חד אמר: מחללין עליו את השבת; וחד אמר: אין מחללין. עד כאן לא פליגי 

הא  - !(ואף על גב דיוצא דופן אין אמו טמאה לידה) ודאי מהלינן ליה  -נה ולחלל עליו את השבת, אבל לשמ
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אינו דוחה  -שבת, ומי שאינו נימול לשמונה דוחה  -וחילול שבת תלי במילה לשמונה, דמי שנימול לשמונה ) בהא תליא

 .(בנימול לשמונה כתיב -דילפינן מיניה ואפילו בשבת  "וביום השמיני"דכי כתיב  ,השבת
 

שהסתפקו הפוסקים בפסק ההלכה, ולפיכך מטילים אותו לחומרא, ונימול לשמונה אך אין   הרא"ש והר"ןו  כתבו

 ו הדברים לעיל )רסב, ג(.. והובאהרמב"םמחללים עליו את השבת. וכן פסק 

 

שראוי להזהיר את המוהלים, שכשהם רואים שני עורות זה על זה, שלא יפרעו עוד  בשו"ת פנים מאירותוכתב 

 בשבת, וימתינו עד אחר השבת, משום שאין סכנה אם ימתינו עם הפריעה עד מוצאי שבת.

 

 אנדרוגינוס

 ( לגבי מילת אנדרוגינוס:פי"ט מ"ג)שבת  התנאים הבאנו לעיל )רסב, ג( את מחלוקת

 אין מחללין עליו את השבת. ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס. -ואנדרוגינוס  ספק
 

 :ביאר רב חסדא טעמו של רבי יהודה( ב"שבת קלו עובגמרא )

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

ה ֶעְרְכָך]"דתניא:  -ומנלן דלא מיערך בערכין יערך!  יָּ ר [ְוהָּ כָּ  .. ולא טומטום ואנדרוגינוס. - (ויקרא כז, ג)" ַהזָּ

ר: "(בראשית יז, י)משום דכתיב  ?ומאי שנא מילה כָּ ל זָּ ֶכם כָּ  ."ִהמֹול לָּ
 

שיש מי שאומר שממה שרב חסדא מבאר טעמו של רבי יהודה יש ללמוד שהלכה כמותו, שמילת  הרי"ףוכתב 

בעל העיטור והטור אין הלכה כרבי יהודה. ולא הכריע הרי"ף במחלוקת זו.    גאוןאנדרוגינוס דוחה שבת, אך לדעת  

שהרי"ף מסופק  תמה על כך משום שמשמע הבית יוסףכתבו שהרי"ף סובר שמילת אנדרוגינוס דוחה שבת, אך 

 בדין זה. וכבר הבאנו לעיל )רסב, ג( שלהלכה מילת אנדרוגינוס אינה דוחה שבת. ע"ש.

 

 טומטום 

 (:ב"בבא בתרא קכו עמובא בגמרא )

ה ַהֵבן ": (דברים כא, טו) אינו נוטל פי שנים, דאמר קרא -אמי: טומטום שנקרע ונמצא זכר  ביאמר ר יָּ ְוהָּ

ה לדחות : רשב"ם) נהורב שיזבי אמר: אף אינו נימול לשמ.. שיהא בן משעת הויה.עד  -" ַהְבכֹּר ַלְשִניאָּ

ר... : "(ויקרא יב, ב) , דאמר קרא(אפילו בשבת ,ביום –" וביום השמיני" :שבת כדדרשינן כָּ ה זָּ ְלדָּ ה ִכי ַתְזִריַע ְויָּ ִאשָּ

 עד שיהא זכר משעת לידה. -" ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימֹול
 

 )קכז ע"א( הקשתה הגמרא על רב שיזבי, ונשארה ב'קשיא':בהמשך 

: רשב"ם) לימא, תיהוי תיובתא דרב שיזבי ...תשב לזכר ולנקיבה -מיתיבי: המפלת טומטום ואנדרוגינוס 

ן יואילו האי תנא חשיב ליה זכר לעני ,והוא הדין לגבי טומאת לידה, דאיהו דריש לענין מילה עד שיהא זכר משעת לידה

ורב שיזבי נמי לחומרא קאמר דלא דחייא ) תנא ספוקי מספקא ליה ולחומרא ?(תשב לזכר :דקתני ,טומאת לידה

אבל תיובתא ממש אינה ) קשיא ?דה מיבעי ליהי, תשב לזכר ולנקבה ולנ(דמספקא ליה) . אי הכי(מילתו שבת

 .(תני לזכר ולנקבה ולנדה :דמצי למימר ,בשביל שחסר מן המשנה
 

 בעל העיטורוגם דעת תמה על דבריו.  והרא"שפסק הלכה כרב שיזבי שמילת טומטום אינה דוחה שבת,  הרי"ף

פסק כדעת הרמב"ם והרא"ש שמלים  והרמ"א נראה שלא פסק כמותו. הרמב"םלפסוק כרב שיזבי, אך מדברי 

 את הטומטום בשבת, אך סיים שיש אוסרים.
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 א  י/ סעיף  הנולד בחודש שביעי או שמיני

 

מלים אותו בשבת, אפילו אם לא נגמרו  הרי הוא בן קיימא ו –הנולד בחודש השביעי להיריון  .מח

 שערו וציפורניו.

תו בשבת, ואם לא נגמרו שערו מלים או –הנולד בחודש השמיני: אם נגמרו שערו וציפורניו  .מט

 אין מלים אותו בשבת. אינו בן קיימא ו –וציפורניו 

מלים אותו בשבת, ואם לא נגמרו   –ספק בן שבעה ספק בן שמונה: אם נגמרו שערו וציפורניו  .נ

 יש בזה מחלוקת הפוסקים, וראוי להחמיר ולא למול אותו בשבת. –שערו וציפורניו 

 

 "ג(:ט מ"שבת פישנינו במשנה )

 .אין מחללין עליו את השבת - ספק ואנדרוגינוס
 

 :מובא (א"קלה ע)ובגמרא 

נולד לאחר שבעה ה) אמר מר ולא ספק דוחה את השבת. לאתויי מאי? לאתויי הא דתנו רבנן: בן שבעה

שהרי כמת הוא, ואין   :רש"י)  אין מחללין עליו את השבת  -נה  ומחללין עליו את השבת, ובן שמ  -  (היריון  חודשי

 אין מחללין עליו את השבת. -. ספק בן שבעה ספק בן שמונה (מילתו מצוה
 

 ובהמשך )שם ע"ב(:

: (במדבר יח, טז)אינו נפל, שנאמר  -שים יום באדם ותניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל ששהה של

ו ִמֶבן חֶֹּדש ִתְפֶדה"  מימהל היכי מהלינן ליה, ספיקא הוי - (באדם שלושים יוםרש"י: ) הא לא שהה..  ."ּוְפדּויָּ

אמר רב אדא בר  !?(שום קטן ביום השמיני בשבת, דילמא נפל הוא ולא חזי למול, ועושה חבורה שלא לשם מצוה)

מחתך בבשר  -שפיר קא מהיל, ואם לאו  - )אם כלו לו חודשיו( ה: מלין אותו ממה נפשך; אם חי הואאהב

 . (ולא חבורה היא) הוא

אין מחללין עליו את השבת, אמאי? נימהליה  -ואלא הא דתניא: ספק בן שבעה ספק בן שמונה  

אנא   ,מר בריה דרבינא מחתך בבשר הוא! אמר -שפיר קא מהיל, ואם לאו  -ממה נפשך! אם חי הוא 

הכי נמי מהלינן ליה, לא נצרכה אלא למכשירי מילה, ואליבא  -ורב נחומי בר זכריה תרגימנא: מימהיל 

משה ידשים מששושעברו תשעה ח  ,הני מילי דקים ליה בגויה שכלו לו חדשיו  ,דחו שבתמכשירי מילה  דאמר  )  דרבי אליעזר

אין מכשיריו דוחין, דילמא לאו בר מימהל הוא, ומחלל שבת בעשותו  -עיבורה, אבל ספק משה כל ימי יעד שילדתו, ולא ש

 .(פחמים וברזל
 

 ובמסכת יבמות )פ ע"א( מובא:

הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו,   -נה ווהתניא: בן שמ !מי קחיי? )רש"י: שנולד לשמונה חודשים( נהוובן שמ

 .(שלא ירבה חלב הדדין ותיאנס ותמות ,הבן והאם - ת שניהםסכנ) מפני הסכנה אבל אמו שוחה עליו ומניקתו,

רבי אומר: סימנין   .דשיוונה? כל שלא כלו לו חוכשגמרו סימניו; דתניא: איזהו בן שמ  ?הכא במאי עסקינן

 הוא שבעהרניו שלא גמרו; טעמא דלא גמרו, הא גמרו, אמרינן: האי בר ופימוכיחין עליו, שערו וצ

 ואישתהויי הוא דאישתהי. ,)ולשבעה נגמרה צורתו(
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שמי שנולד בחודש השביעי לעיבורו, והוא שלם, הרי הוא   בעל העיטור והסמ"ג והטור על יסוד דברים כאלו כתבו  

אם הוא שלם בשערו ובציפורניו, נחשב בר קיימא   –כילד של קיימא לכל דבר, ומלים אותו בשבת. והנולד לשמונה  

הוא ודאי  –ומלים אותו בשבת )משום שנגמר לשבעה אלא שהשתהה(, אבל אם שערו לקוי ואין ציפורניו שלמות  

מלים אותו ממה  –הרי הוא כאבן, ואין מלים אותו בשבת. וכשיש ספק אם הוא בן שבעה או שמונה בן שמונה, ו

 הרי הוא כמחתך בשר. –הרי הוא בר קיימא, ואם הוא בן שמונה  –נפשך, אם הוא בן שבעה 

 

שספק בן שבעה ספק בן שמונה שאנו מלים אותו ממה נפשך מדובר באופן שנגמרו  הרמב"םבדעת  הטורוכתב 

 והבית יוסףחלק עליו וסבר שאף אם לא נגמרו שערו וציפורניו מלים אותו ממה נפשך.  והטורשערו וציפורניו, 

עוד ביאר הטור, שאין מלים בן שמונה שלא נגמרו שערו וציפורניו אף על גב  הבין שכן היא גם דעת הרמב"ם.

 חתוך בשר שלא לצורך.שהוא כמחתך בשר, משום שהוא נחשב כאבן, ואין בו שום מצווה, ואין ל

 

 והטורהעתיקו את דברי הברייתא שספק בן שבעה ספק בן שמונה אין מחללים עליו את השבת,    הרי"ף והרא"ש

בגמרא מבואר שמלים אותו ממה נפשך, וכל שאמרו שאין מחללים עליו את השבת הוא רק תמה על כך, שהרי 

 כמותו ואין נפקא מינה למעשה. לעניין מכשירי מילה לשיטת רבי אליעזר, ובזה אין הלכה 

 

שדברי רב אדא בר אהבה שמלים את הספק ממה נפשך נאמרו לפני   הרי"ף והרא"שבדעת  הבין    הבית יוסףאולם  

שידענו על החילוק בין נגמרו שערו וציפורניו ללא נגמרו, וכדי ליישב את מנהג העולם שמלים את הספקות )בניגוד 

אהבה שמלים ממה נפשך. אבל לאחר שלמדנו במסכת יבמות שאין מחללים לדברי הברייתא( הסביר רב אדא בר  

שבת על בן שמונה דווקא כשלא נגמרו שערו וציפורניו, אבל אם נגמרו מחללים, התיישב מנהג העולם, שמה שאנו 

מלים את הספקות היינו כשנגמרו שערו וציפורניו. וכבר אין צורך לטעם של 'ממה נפשך', וממילא אין צורך 

 חוק ולהעמיד את הברייתא בעניין מכשירי מילה ובשיטת רבי אליעזר.לד

 

מלים אותו בשבת,  –לפי הבנה זו, גם בן שמונה וגם ספק בן שבעה ספק בן שמונה: אם נגמרו שערו וציפורניו 

 .בשו"עוכן פסק אין מלים אותו בשבת.  –ואם לא נגמרו שערו וציפורניו 

 

כתב שהסבר הבית יוסף נראה דחוק מאוד, והבין שגם לדעת הרי"ף והרא"ש מלים גם את הספקות   הדרכי משה

שלא נגמרו שערותיהם וציפורניהם ממה נפשך. וביאר שמה שכתבו שאין מחללים שבת על הספקות היינו שאין 

תם משום שממה פיקוח נפש שלהם דוחה שבת )כשלא נגמרו שערותיהם וציפורניהם(, אך בוודאי מותר למול או

 .שו"על יובהגהותוכן פסק  נפשך אין כאן חילול שבת.

 

תמה על הסבר הבית יוסף בדעת הרי"ף והרא"ש, וכתב שאין לומר בחינם שהסוגיות חלוקות זו על זו,  הט"זגם 

עוסקת רק במי שלא נגמרו שערו וציפורניו. וביאר הט"ז וגם קשה לומר שרב אדא בר אהבה לא ידע שהברייתא 

תם, שאכן לפי מסקנת הגמרא מלים את הספק ממה נפשך גם כשלא נגמרו שערו וציפורניו. אלא שכיון שבן בדע

שמונה ודאי מלים בשבת רק כשנגמרו שערו וציפורניו, על כן בימינו אין אפשרות למול את הספק כשלא נגמרו 

ל שבת עבורו. ומשום כך סתמו , שמא מה שהוא ספק לנו הוא ודאי לחכמי התלמוד, ואין לנו להקל ולחלסימניו

 הרי"ף והרא"ש שאין מלים בשבת את הספק אלא אם כן נגמרו שערו וציפורניו, וכפסק השו"ע. 

 

על הסברו של הרמ"א בדעת הרי"ף והרא"ש, וכן על פסק ההלכה שלו, שמתיר למול את הספק אף  הט"זותמה 

משמע שאין למול את  והרמב"ם והריטב"אהתוספות והנימוקי יוסף והוסיף שמדברי  כשלא נגמרו סימניו.

 .הב"חהספק כשלא נגמרו סימניו, ולכן אין ראוי להקל בזה. וכן הביא בשם חמיו 
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 / סעיף יב  בנו של משומד

 

 מלים אותו בשבת.  –ישראל מומר שנולד לו בן מאישה ישראלית  .נא

באופן זה מלים אותו יש אומרים שאם גם אמו מומרת אין מלים אותו בשבת, ויש אומרים שגם   .נב

 בשבת.

 מלים אותו בשבת. –ממזר  .נג

 

שישראל שהשתמד והוא נשוי לישראלית, ונולד לו ממנה בן, מלים אותו בשבת, ואין אנו  בעל העיטורכתב 

 שאמו ישראלית. שהרי ,מחזיקים אותו שיצא לתרבות רעה

 

כתב שנראה שאפילו אם הוא נשוי למומרת גם כן מלים אותו, משום שהבן ישראלי לכל דבר וחייב  בבדק הבית

העיטור "והוא נשוי לישראלית", אין כוונתו למעט אם הוא נשוי בעל בכל המצוות. והוסיף שיתכן שמה שכתב 

ור שאין אנו מחזיקים כתבו שמתוך דברי בעל העיט  הט"ז והש"ךאולם    למומרת, אלא למעט אם הוא נשוי לגויה.

שיצא לתרבות רעה משום שאמו ישראלית משמע שאם גם אמו מומרת חוששים שיצא לתרבות רעה ואין מלים 

 אותו בשבת )והש"ך נשאר בזה ב'צריך עיון'(.

 

 ממזר

 .הש"ך. וכן פסק במהרי"לוכן הוא  שמותר למול ממזר אפילו בשבת. הרשב"שכתב 

 

 

  / סעיף יג  בן גויה

 

 אין מלים אותו בשבת. –ישראל שנשא גויה וילדה לו בן  .נד

 מלים אותו בשבת. –ישראל כשר שנולד לו בן מישראלית מומרת  .נה

 מלים אותו בשבת. –ישראלית שנישאה לגוי ונולד לה ממנו בן  .נו

מותר למול את בניהם בשבת, ובזמן   –את חכמי ישראל ומנהגיהם  ם הקראים: בזמן שמכבדי .נז

 אסור למול את בניהם בשבת. –שאינם מכבדים אותם ואינם נוהגים במנהגיהם 

 

 :סופר( מ; וכן הוא בבראשית רבה ז, בו"ב ה"יבמות פבתלמוד הירושלמי )

אם : פני משה) בשובתה אמהו מיגזר בריה דארמיית :אתון שאלין ליה .יעקב איש כפר נבוריה אזל לצור

ם  : "(במדבר א, יח). וסבר מישרי לון מן הדא (שנולד מישראל הותר למול בשבת בן גוימ ַוִיְתַיְלדּו ַעל ִמְשְפחֹּתָּ

ם  . ה(דמשפחת בית אב קרוי משפח)" ְלֵבית ֲאבֹּתָּ

 מאיכן אתה מלקיני  ה:. אמר לי(שילקוהו  ,והביאוהו לכאן  ,אויב)  ייתי אייתוניה דילקי  :אמר  ,חגיי  בישמע ר 

ת ְבִרית ֵלאֹלֵהינּו  : "(עזרא י, ג )מן הדא דכתיב    ה:אמר לי  ?(מנין לך ראיה דלאו כישראל הוא) ה ִנְכרָּ ְלהֹוִציא ]ְוַעתָּ

ד ֵמֶהם ִשים ְוַהנֹולָּ ל נָּ ֶשה: "אמר ליה ?!. אמר ליה מן הקבלה את מלקיני"[כָּ ה ֵיעָּ  . )שם(" ְוַכתֹורָּ



81 
 

מן ההיא דאמר רבי יוחנן   מר ליה:א ?(ומאיזה מקרא מן התורה ,מהיכן נפקא לן) האמר ליה מן הדא אוריי 

ם  : ")דברים ז, ג(כתיב    :בן יוחי  בי שמעוןבשם ר ֹּא ִתְתַחֵתן בָּ ֹּא ִתַּקח ִלְבֶנָך]ְול ֹּא ִתֵתן ִלְבנֹו ּוִבתֹו ל וכתיב ",  [ִבְתָך ל

ִסיר ֶאת ִבְנָך : "(ד ,שם)  אלא בנה.  ",ִבְנָך"ואין בנך מגויה קרוי  ",ִבְנָך"בנך מישראל קרוי  -" ֵמַאֲחַריִכי יָּ

לפי שראוי ואהיה נזהר פעם  ,שהוא טוב לקלוט ,הלקה מלקות שלך) חבוט חבטך דהוא טבא בקלטא :אמר ליה

 .(אחרת
 

 ן מלים אותו בשבת.הרי הוא גוי כמוה, ואי –שישראל שנשא גויה וילדה לו בן  בעל העיטורעל פי זה פסק 

 

כתב שישראל כשר שנולד לו בן מישראלית מומרת, מלין אותו בשבת. וכן ישראלית  תפארת למשהובספר 

 שהולידה בן מגוי, הולד כשר, ומלים אותו בשבת.

 

 קראים

בעניין הקראים, שכל זמן שאינם מדברים תועה על הרבנים  ורב האי גאוןהרמב"ם בשם  האורחות חייםכתב 

שבדור ואינם מתלוצצים על דברי רבותינו הקדושים, חכמי המשנה והתלמוד, נכון לנו לכבדם וללכת לשאול 

 מעולה שישוב בתשובה.בשלומם ולמול את בניהם אפילו בשבת, ולעשות להם מילה ופריעה, שמא יצא מהם זרע  

 

שהקראים הדרים בינינו בזמן הזה, שלא נמצאה כתב שמתוך דברים אלו יש ללמוד    ל אשכנזירבי בצלא  ובתשובת

בהם אחת מכל המידות המוזכרות בדברי רב האי גאון והרמב"ם, כי בכל יום הם מוסיפים גירעון, ואינם מלים 

חכמים אלא בורחים את בניהם )שכן אינם פורעים, ומל ולא פרע כאילו לא מל(, ואינם מכניסים בבתיהם תלמידי  

 אסור למול את בניהם בשבת.  –מהם כבורח מן הנחש, ואין מתפללים במנהג שלנו, והם משונים בכל דבריהם 

 

 

  יד/ סעיף  שני מוהלים במילה אחת

 

שני מוהלים מילה אחת בשבת, שזה מוהל וזה פורע, אלא   ויש להיזהר לכתחילה שלא ימול .נח

 ויש שכתבו ונהגו להתיר.  המל הוא עצמו יפרע.

 מותר לאחר לסיים את מלאכתו. –ומכל מקום אם אירע שסילק המוהל את ידו מן המילה  .נט

 

 למדנו במסכת שבת )קלג ע"ב(:

)מי חייב  כרת. מני -הילקט ענוש  את המילה, ואם לא (את הציצים המעכבים )חותכים תנו רבנן: מהלקטין

ובשבת קאי, שחילל שבת ולא עשה )המוהל. רש"י:    אמר רבי כהנא: אומן  -?  (, כשלא חתך את הציצים המעכביםכרת

 . (מצוה

: רש"י) אתון עבדיתו פלגא דמצוה -לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה  ?!מתקיף לה רב פפא: אומן 

 ...(ברשות עשה, אמאי חייב, נימא להו: לכו אתם וסיימו המלאכה - ברשות התחיל, וחבורה שעשה - הואיל וכשהתחיל

לא מספקת לגמור ) אמר רב אשי: לעולם אומן, וכגון דאתא בין השמשות דשבת, ואמרו ליה: לא מספקת 

תכח דחבורה , ואמר להו: מספקינא. ועבד ולא איסתפק, ואיש(ביום כהילכתה, ותעשה חבורה בשבת בלא מצוה

 .(לא ניתנה שבת לדחות אצלו בשעה זושלפי ) הוא דעבד, וענוש כרת
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)"אמאי חייב"( יש ללמוד שאין למוהל לעשות חצי מילה בשבת, ואף שאין בכך  רש"ישמלשון  הבית יוסףתב כו

איסור חיוב כרת, משום שיכול לומר להם: 'אני עשיתי חצי מצווה, אתם תעשו את החצי השני', מכל מקום יש 

בדבר. והוסיף הבית יוסף שלפי זה יש להיזהר שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבת, כגון שיתנו ביניהם 

 .בשו"עוכן פסק  שאחד ימול ואחד יפרע, אלא המל חייב גם לפרוע ולעשות בעצמו את כל המצווה בשלימותה.

 

כתב לדחות ראייתו, שכן רש"י דיבר על מקרה שהמוהל עשה חצי מלאכה ולא היה מי שסיים   הדרכי משהאולם  

אותה, ולכן פירש רש"י שאינו חייב, שמשמע שעל כל פנים יש איסור בכך. אבל כשיש מי שמסיים את המלאכה, 

במקדש, שכמה  להתיר מצד הדין, והשווה זאת לעבודה בהגהותיו לשו"עוכן פסק  והתנו על כך מתחילה, מותר.

 כהנים היו עובדים יחד ומחללים את השבת, שכיוון שניתנה השבת להידחות הרי היא כיום חול לכל דבר.

 

שאפשר שאחד ימול ואחד יפרע בשבת, ולא נחשב  בעל התרומהבשם  האורחות חייםהביא דברי  בבדק הביתו

שיש  בקובץכתב שמצא  הרמ"אאולם  שהראשון עושה חבורה מפני שהוא יודע שהשני עתיד לסיים את המצווה.

 לאסור, והעלה שאמנם מצד הדין נראה להתיר, אך טוב להחמיר בזה לכתחילה.

 

כתב להתיר אף לכתחילה, והוסיף  הט"זהחמיר בזה מאוד, וכתב שיש בזה אפילו חיוב כרת. אולם  ומהרש"ל

שהלבוש והב"ח ע. וסיים שאף שכן נהגו בהרבה מקומות גדולים שמלים שני מוהלים בשבת, זה מל וזה פור

שבפויזן נהגו  ובגליון מהרש"אכתב שהמנהג להתיר.  הש"ךהסכימו שיש בכך איסור, למעשה יש להתיר. וגם 

 נהג להחמיר על עצמו, אך כתב שאין לאסור לאחרים.  והנודע ביהודהלהחמיר, אך בכל מדינות פולין נהגו להקל.  

ולהוציא לעז על גדולים וטובים שנהגו כן מימות עולם, לומר  כתב שחלילה להחמיר בזה ובשו"ת תפארת צבי

 שחס ושלום חיללו שבת.

 

כתב שאין ללמוד מדברי בדק הבית בשם התרומה שדעתו להתיר, מפני שכוונתו הייתה   בעל כנסת הגדולהאולם  

רק להזכיר את דעת המתירים, אך לא לפסוק כמותם. וכיון שמהרש"ל מחמיר בזה, וכן הוא בקובץ שמצא 

הרמ"א, וגם הרמ"א עצמו כתב שלכתחילה יש להחמיר בזה, על כן אין לאדם להכניס עצמו לספק איסור שבת 

 כתחילה.ל

 

כתב שלכתחילה אין למוהל לסלק ידו משהתחיל למול עד שיסיים את הפריעה, אבל אם אירע  והשאגת אריה

 מותר גם לאחר לסיימה. עוד כתב ששבת ויום טוב שווים בדין זה. –שסילק ידיו 
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מקורות 

לעיון 

 והרחבה
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 מילה מעלת וחיוב ה – ראשון פרק  
 

 מעלת מצוות המילה 

 

גדולה מצוות המילה יותר מכל מצוות עשה שבתורה, משום שהיא אחת משתי מצוות עשה היחידות שיש בהן 

 , ומשום שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות:)המצווה השנייה היא: הקרבת קרבן הפסח(חיוב כרת 

 כא -אפסוקים יז  | פרק בראשית  .1

ה ... ִמים: ְוֶאְתנָּ ַני ֶוְהֵיה תָּ יו ֲאִני ֵאל ַשַדי ִהְתַהֵלְך ְלפָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ ם ַוי א ה' ֶאל ַאְברָּ ַוְיַדֵבר  ...ֵביִני ּוֵביֶנָך ְבִריִתיַוֵירָּ

ְך ְבִריִתיִאתֹו ֱאֹלִהים ֵלאמֹּר: ֲאִני ִהֵנה  ם ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין זַ  ְבִריִתיַוֲהִקמִֹּתי ֶאת  ...ִאתָּ   ִלְבִרית ְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹּרֹּתָּ

ם ה ֶאת    ...עֹולָּ ֹּאת    ְבִריִתיְוַאתָּ ם: ז ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹּרֹּתָּ ֲאֶשר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך   ְבִריִתיִתְשמֹּר ַאתָּ

ְרַלְת  ר: ּוְנַמְלֶתם ֵאת ְבַשר עָּ כָּ ל זָּ ֶכם כָּ ה ְלאֹות  ַאֲחֶריָך ִהמֹול לָּ יָּ ִהמֹול ִימֹול ְיִליד ֵביְתָך   ...ֵביִני ּוֵביֵניֶכם  ְבִריתֶכם ְוהָּ

ה  ְיתָּ תֹו  ִלְבִריתִבְבַשְרֶכם  ְבִריִתיּוִמְקַנת ַכְסֶפָך ְוהָּ ְרלָּ ֹּא ִימֹול ֶאת ְבַשר עָּ ר ֲאֶשר ל כָּ ֵרל זָּ ם: ְועָּ ה ַהֶנֶפש  עֹולָּ ְוִנְכְרתָּ

 ...ֵהַפר ִריִתיבְ ֶאת   ַהִהוא ֵמַעֶמיהָּ 

ק ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת    אתָּ ֶאת ְשמֹו ִיְצחָּ רָּ ה ִאְשְתָך יֶֹּלֶדת ְלָך ֵבן ְוקָּ רָּ ל שָּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֲאבָּ ם    ִלְבִריתִאתֹו    ְבִריִתיַוי עֹולָּ

יו ה ַלמֹוֵעד ַהֶזה   ְבִריִתיְוֶאת  ...ְלַזְרעֹו ַאֲחרָּ רָּ ק ֲאֶשר ֵתֵלד ְלָך שָּ ִקים ֶאת ִיְצחָּ ַאֶחֶרתאָּ ה הָּ נָּ  .ַבשָּ

 

 ועוד שיבחו חכמים את מעלת מצוות המילה:

 פרק ג משנה א | מסכת נדרים   משנה  .2

 . )בפרשת המילה שנאמרה לאברהם( , שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתותגדולה מילהרבי ישמעאל אומר:  

 חמורה.  )שהיא(, שדוחה את השבת גדולה מילהרבי יוסי אומר: 

אלא מיד שנתרשל )ר"ן:  , שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעהגדולה מילהרבי יהושע בן קרחה אומר: 

   ...(קש המלאך להורגויב

ל, שנאמרגדולה מילהרבי אומר:   :  )בראשית יז, א(   , שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד ֶשמָּ

ִמים". ַני ֶוְהֵיה תָּ   "ִהְתַהֵלְך ְלפָּ

ַמר ה' ִאם  )ירמיה לג, כה( , שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו, שנאמרגדולה מילהדבר אחר:  : "כֹּה אָּ

ְמִתי".  ֹּא שָּ ֶרץ ל אָּ ַמִים וָּ ה ֻחּקֹות שָּ ְילָּ לָּ ם וָּ ֹּא ְבִריִתי יֹומָּ  ל
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 תלמוד בבלי | מסכת נדרים דף לב עמוד א  .3

ַרִתי : "( מות לד, כזש) ת שבתורה, שנאמרוששקולה כנגד כל המצו - גדולה מילה ֵאֶלה כָּ ִרים הָּ ִכי ַעל ִפי ַהְדבָּ

ֵאל  ."ִאְתָך ְבִרית ְוֶאת ִיְשרָּ

 

 וזו לשון ה'טור' בפתיחתו להלכות מילה:

 יורה דעה סימן רס  |  טור .4

וגם  ,שיש בה צד כרת - ות עשה ו וגדולה היא משאר מצ  .ת עשה לכל אדם מישראל שימול את בנוומצו

ובזכותה נכרת לו  ,ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול ,בריתות בפרשת מילה שלוש עשרהנכרתו עליה 

שאברהם אבינו  )עירובין יט ע"א( ם כמו שאמרו חכמיםווהיא מצלת מדינה של גיהנ ,ברית על נתינת הארץ

  .ם ואינו מניח ליכנס בו לכל מי שנמולויושב בפתחה של גיהנ

ל ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים: ")ירמיה ט, כה(מר שנא ,יםגוישנתגנו בה ה ומאוסה היא הערלה  וכל המפר ברית  ".ִכי כָּ

אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק  - שאינו מל או שמושך ערלתו ,של אברהם אבינו

אף    ,אלא נענש מיד  ,שלא נתלה עליה אפילו שעה אחת שאיחר אותה  ,וצא ולמד ממשה רבינולם הבא.  לעו

  .על פי שהיה בדרך

ות כמו התפילין וואינה כשאר כל המצ  ,וגם כי היא אות ברית חתום בבשרנו  .על כן צריך ליזהר בה מאד 

בנו   המילה היא אות חתום בבשרינו ומעידה אבל  ,יסיר האות - והציצית שאינן קבועין בגוף וכאשר יסירם

 .לתויואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעובדו ולספר תה  שבחר בנו השם מכל העמים 

 

 על מי מוטלת החובה למול?

 

 אבי הבן, בית הדין, הבן עצמו

חייבים בית הדין למול את בנו. אם גם בית  –חובת המילה מוטלת על אבי הבן. ואם האב התרשל במילוי חובתו 

 א מלו אותו, כשיגדל הבן ויגיע לגיל מצוות יהיה חייב למול את עצמו:הדין ל

 תלמוד בבלי | מסכת קידושין דף כט עמוד א .5
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ק  : "(בראשית כא, ד)שנאמר;  דכתיב... : האב חייב בבנו למולו)שנו חכמים בברייתא(נו רבנן ת ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ מָּ ַויָּ

,  חייבים בית הדין למול אותו( –)והיכן שלא מל אותו אביו  מיחייבי בי דינא למימהליה -. והיכא דלא מהליה אבוה "ְבנֹו

ר: "(בראשית יז, י) דכתיב כָּ ל זָּ ֶכם כָּ )והיכן  מיחייב איהו למימהל נפשיה -והיכא דלא מהליה בי דינא  ".ִהמֹול לָּ

תֹו : "(בראשית יז, יד) , דכתיבחייב הוא למול את עצמו( –שלא מלו אותו בית הדין  ְרלָּ ֹּא ִימֹול ֶאת ְבַשר עָּ ר ֲאֶשר ל כָּ ֵרל זָּ ְועָּ

ה  ."ְוִנְכְרתָּ

 

 פטור האישה מלמול את בנה

 אמנם האישה, אם התינוק, אינה מצווה למול את בנה:

 שם תלמוד בבלי | מסכת קידושין  .6

ה אֹּתֹו : ")בראשית כא, ד( ? דכתיב)היא, האישה, מנין שאינה מחויבת למול את בנה( איהי מנלן דלא מיחייבא ַכֲאֶשר ִצּוָּ

 ולא אותה.  ,אותו –" ֱאֹלִהים

 

רבותינו הראשונים חקרו מדוע צריכים אנו פסוק מיוחד המלמד שאישה אינה חייבת למול את בנה, ואין אנו 

יום )במסתפקים בכלל הידוע שנשים פטורות מכל מצוות עשה התלויות בזמן, ובכללן מצוות המילה התלויה בזמן  

 .השמיני ללידה, ורק ביום ולא בלילה(

 

ה'תוספות' הסבירו שמצוות המילה אינה תלויה דווקא ביום השמיני, משום שאם לא מלו את הבן ביום השמיני 

עדיין חייבים למול אותו בשאר הימים. וכן הסבירו שהפסוק נצרך לדעת הסוברים שלפעמים מותר למול גם 

, ואם כן אין זו מצווה התלויה בזמן מוגדר, ואלמלא ת בזמנה, ביום השמיני ללידה()כאשר המילה אינה מתקיימבלילה 

 הפסוק היינו סוברים שגם הנשים חייבות בו:

 

 מסכת קידושין דף כט עמוד א  |  תוספות  .7

)מדוע צריך פסוק, תוציא ותלמד  תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ,קרא ה לילמ: )ואם תקשה(ם תאמר וא

ש וי ?ונשים פטורות ,שנימול בשמיני ללידתו ,מכך שזו מצוות עשה התלויה בזמן( –שנשים פטורות ממילת בניהן  –את זה 

  .)אין זו מצווה התלויה בזמן( לאו זמן גרמא הוא , דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק כיון  :)יש לתרץ(לומר 

)יש ש לומר וי ?דאין מלין אלא ביום ,שהזמן גרמא הוא צות עשהמ )עדיין( אכתי :)ואם תקשה(ם תאמר וא 

 )מילה שאינה ביום השמיני(  דמילה שלא בזמנה )שהסוגיה הולכת בשיטת מי שאמר שם( התם אן דאמרדאתיא כמ :לתרץ(

 . נוהגת בין ביום בין בלילה
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במקום אחר כתבו ה'תוספות' שאלמלא הפסוק הפוטר את האישה ממילת בנה היינו חושבים שהיא תתחייב 

במצווה זו למרות שהיא מצוות עשה התלויה בזמן, משום שזו מצוות עשה שיש בה חיוב כרת, והיה מקום לומר 

 שמפני חומרתה וחשיבותה גם הנשים יהיו חייבות בה: 

 עמוד א מסכת מגילה דף כ   |  תוספות  .8

מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים   )הרי היא( אם כן הויא ,כיון דמילה אינה בלילה :אפרים ב רבנווהקשה הר

תיפוק ליה דמצות   ,שה אינה חייבת למולילומר דא  "אותו" למה לי קרא ד  )קשה(  קשיא , ואם כן  פטורות ממנה

האישה אינה חייבת למול את בנה, יכולים אנו להוציא וללמוד )מדוע צריכים אנו את הפסוק "אותו" כדי לומר ש  עשה שהזמן גרמא היא

  ?את זה מעצם הדבר שזו מצווה התלויה בזמן(

דהאי   )היינו סוברים(  הוה אמינא ,)אלמלא המילה "אותו", הממעטת את האישה(" אותו"דאי לאו   :)יש לתרץ(ש לומר וי 

מילה  אבל  ...)זהו היכן שאין חיוב כרת(כרת  דליכאדנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא היינו היכא  )שזה(

נשים למול   )שנחייב בה(  דמחייב בהו  )היינו סוברים(  הוה אמינא  ש עשרה בריתותו שיש בה כרת ונכרתו עליה של 

)לכן השמיעה לנו התורה את המילה "אותו, כדי לומר שאין הדבר כך, ובכל  דלא "אותו" א משמע לןק ,)את בניהן( את בנייהו

 .את הנשים פטורות מן המצווה(ז

 

הרמב"ן הציע הסבר נוסף לצורך לחדש את פטור הנשים: היה מקום לחשוב, שהכלל הידוע שאישה פטורה 

ממצוות עשה שהזמן גרמא חל רק לגבי מצוות שהיא צריכה לקיים בעצמה, כגון הנחת תפילין ולבישת ציצית, 

יה חייבת בה, והיינו , היינו חושבים שהיא תה)בנה(אבל מצוות מילה שהיא צריכה לעשות עבור מישהו אחר 

, כך אמו תהיה חייבת למול אותו. ולכן )כאשר אביו לא מל אותו(סוברים שכשם שבית הדין חייבים למול את התינוק  

 הוצרכה התורה להדגיש שבכל אופן האישה פטורה ממילת בנה:

 מסכת קידושין דף כט עמוד א| חידושי הרמב"ן  .9

כי   )משום שהיינו מעלים בדעתנו לומר(לקא דעתך אמינא ס , ם אנו את הפסוק()צריכי איצטריך :)ויש לפרש( ואיכא לפרושי

)כל שהנשים פטורות ממצוות עשה התלויות בזמן הוא   ת בגופייהוופטירי נשים ממצות עשה שהזמן גרמא הני מילי במצו

ואיהי לא   רים, לתינוק()שהיא עושה אותה לאח מצות מילה דלאחריניאבל  ...כגון תפילין , דווקא במצוות הנעשות בעצמן(

)משום שדומה  אבית דין מידי דהוה ,)היינו אומרים שהיא תהיה חייבת( אימר תחייב )והיא עצמה לא שייכת בה( שייכא בה

 .)ולכן השמיעה לנו התורה, שבכל זאת אין האישה חייבת במצווה(א משמע לן ק . שחייבין למול הדבר לבית הדין(

 

 להלכה שהחיוב במצוות המילה מוטל על אבי הבן, ולא על אמו:בין כך ובין כך נפסק 

 רסא -רס  נים שולחן ערוך | יורה דעה סימ .10
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ית חייבים ב - אם לא מל האב את בנו ות עשה.וה זו משאר מצו, וגדולה מצולאב למול את בנות עשה ומצו

ואין  הגה:    חייב כרת.  - לא מלחייב הוא, כשיגדיל, למול את עצמו. ואם    -ית דין  למולו. ואם לא מלוהו ב  דין

 .שה חייבת למול את בנה י הא 

 

 סיכום והלכה למעשה 

 

 מעלת מצוות המילה

גדולה מצוות המילה יותר מכל מצוות עשה שבתורה, לפי שיש בה חיוב כרת ונכרתו עליה שלוש עשרה  •

 בריתות.

ה שבחר בנו ה' מכל גדולה המילה, ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, והיא אות חתומה בבשרינו ומעיד •

 העמים.

 

 על מי מוטלת החובה למול?

 חובת המילה מוטל על אבי הבן, ולא על אמו. •

 חובה על בית הדין למול את הבן. –כאשר האב מתרשל ממילת בנו  •

 חייב כרת. –חייב הבן למול את עצמו, ואם לא מל עצמו  –לא מלו אותו האב ובית הדין, כשיגדל  •
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 המילהזמן  -פרק שני 

 

 הקדמת הברית לשעות הבוקר   –"זריזים מקדימים"  

 

 זמן המילה הוא, כידוע, ביום השמיני ללידת הבן:

 ג-ב פסוקים   יב| פרק ויקרא   .1

ר כָּ ה זָּ ְלדָּ ה ִכי ַתְזִריַע ְויָּ ֵאל ֵלאמֹּר ִאשָּ תֹו ּוַביֹום ַהְשִמיִני ...ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ ְרלָּ  .ִימֹול ְבַשר עָּ

 

, )בעקידת יצחק(מדין תורה כל היום כשר לקיום מצוות המילה, אלא שלומדים אנו מזריזותו של אברהם אבינו 

 שראוי להזדרז ולהקדים את קיום המצוות לתחילת היום, בשעות הבוקר:

 תלמוד בבלי | מסכת יומא דף כח עמוד ב .2

תֹוּוַביֹום ַהְשִמיִני ִימ"תניא:  ְרלָּ ,  ת ו שהזריזין מקדימין למצו אלא  .מלמד שכל היום כשר למילה - "ֹול ְבַשר עָּ

ם ַבבֶֹּקר: "(בראשית כב, ג ) שנאמר הָּ  ."ַוַיְשֵכם ַאְברָּ

 

 ח לכה א ה רק מילה פ כות הל  | רמב"ם  .3

בין שלא בזמנה שהוא מתשיעי   ,אין מלין לעולם אלא ביום אחר עלות השמש, בין ביום השמיני שהוא זמנה

וכל היום כשר למילה,   . כשר  –  מל משעלה עמוד השחר  .ביום ולא בלילה  -"  ּוַביֹום ַהְשִמיִני"  :שנאמר  ,והלאה

 ת. ושזריזין מקדימין למצו  ,לת היוםי וה להקדים בתח ומצ  -ף על פי כן וא

 

שישנו טעם מיוחד להזדרז במצוות המילה, כדי אף שהזריזים מקדימים לכל המצוות, כתב רבנו מנחם המאירי 

 שלא ייראה הדבר כאילו הוא מתרשל במצווה מפני שהוא חס על בנו:

 מסכת יומא דף כח עמוד ב  |  בית הבחירה )מאירי( .4

שלא  ראוי לזריזים להקדים בה בשחרית  כל מקוםומ ,וכו' "וביום השמיני" מר:כל היום כשר למילה שנא

וישכם אברהם "  :ולאחוז בדרכי האבות שנאמר עליהם בכיוצא בה  ,לתו על הבןיראה כמתרשל בה מצד חמ י 

 ".בבוקר

 

 טעם נוסף להקדמת המילה הוא, כדי שלא להשהות את הבן בטומאתו, ולמהר להסיר ממנו את הערלה:
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 סעיף ח   יורה דעה סימן רסב |  ערוך השולחן  .5

שהוא חותם   ,אבל במילה .וה להקדיםואף שבוודאי מצ ,ות אין קפידא כל כך אם נאחר מעטובשארי מצ

 .יש קפידא גדולה שלא לאחרה ,ברית קודש ובזה נכנס לקדושה

 

 וכן כתב הרב דוד זכות מודינא:

 מאמר ראשון פרק סב זכר דוד | .6

היתכן  ומלבד דחביבא מצווה בשעתה, עוד לנו לדעת כי אליהו מוכן שם להיות מזומן לקיום מצות מילה, 

וזהו  איה כבוד האלוקים? לוקים קדוש הוא ימתין כעבד ישאף צל לרצוננו המתנגד לרצון בוראנו?!שאיש א 

 הדרו שנהדרהו שיסיע בעשיית המצוה ושיברך הילד הנימול ויצליהו מכל מחלה.

, כולי עלמא ידעי כוח טומאת הערלה, וכמה מסוכן הוא הנער מהמקטרגים העומדים עליו )ועוד(ותו  

, וכשם כשמאחרים אותה, נמצא שזו היא רעה חולה לנערשסובבים אותו למונעו מתיקון המילה. אם כן, 

  למה לא יחושו גם כן להצילו מיד שאם יחלה ירוצו להעלות תרופות שונות לקרוא הרופא שירפאהו מהרה, 

 הקמים עליו לרעה ולהסיר ממנו חולי הנפש, דהיינו טומאת הערלה?! 

 

 וכן מביא הרב אשר זעליג לאנדא בשם רבי פנחס מקוריץ זיע"א:

 נר מצוה סימן ח אות ב  קרבן אשר | .7

שהמעכב הברית  בשם הרב הצדיק המפורסם רבי פנחס מקוריץ ז"ל,    )נר מצווה אות ח(בספר קרבן אשר    ]וכתב[

 . ות הוא מעשה שטן מילה לאחר חצ 

 

 מנהג העולם לקיים את הברית מיד לאחר תפילת שחרית, ואין לשנות את המנהג לצורכי התארגנות וכדומה: 

 הלכות מילה פרק א הלכה ח | קח ומעשה ר .8

זולת באיזה מקומות שכדי להמתין לנשים עד שיתקשטו  ,וכן מנהג כל ישראל  -  תו שזריזין מקדימין למצו 

  .וזה גורם איחור גדול עד אחר חצי היום ,ת מילהומוכרחים לאחר מצו

או לא   ,ויזהיר לנשים על הדבר ,והשומע ישמע והחדל יחדל ,ומה יעשו גדולי הדור שאין בידם למחות 

א עליו ברכת וותב  ,ת כמנהגן של ישראל ימול מיד אחר יציאה מבית הכנס אלא    ,ישמע להם בדבר הזה כלל

 ה זו.ול הטוב והמטיב שזיכהו לבן זכר שיחיה בזכות מצו-טוב מהא



91 
 

 

גם כאשר אין אפשרות לקיים את הברית מיד לאחר תפילת שחרית, יש להזדרז לעשותה לפני חצות היום, ועדיין 

 נחשב הדבר בכלל "זריזים מקדימים למצוות":

 מן ל חלק א סי  |  שו"ת שבות יעקב .9

 .תומשום זריזין מקדימין למצו ,וצריכין למול קודם חצות

 

, אם התינוק, ואין לקיים את הברית בשעה בריאות היולדתמובן מאליו שהדבר הראשון שיש להתחשב בו הוא 

 מוקדמת מדי המקשה עליה את ההתארגנות לברית:

 162פרק ד עמוד  וימל אברהם | .10

כאשר נשאל ה'חזון איש' האם ראוי למדקדקים בכל דבריהם למול מיד עם הנץ, השיב שכאשר מדובר 

אין הצדקה בשם   –באימא שהיא יולדת ונחשבת 'חולה', והיא נחלשת מההנקה, וישנה שינה מקוטעת 

 על מנת להתחיל בהכנות... תחושת יראת שמים יתירה של הבעל להשכימה באמצע הלילה

 

 ת הברית לאחר חצות היום אפילו כשרוצה לעשותה "ברוב עם" ובהשתתפות אנשים רבים:ואין לאחר א

 סעיף ח   יורה דעה סימן רסב |  ערוך השולחן  .11

שלא באו כל הקרואים  ,ויש לנו לצווח על מנהג זמנינו שמאחרין המילה כמה שעות ביום מפני שטותים...

 . ן פליליו והוא עו  ,היום ויש מקומות שמאחרין עד אחר חצות ,וכדומה שטותים כאלה

 

 שדי חמד | מערכת ז כלל ג  .12

)ולפעמים   , וזימנין אשתהיוצר לי על מנהג איזה אנשים במקומות אלו, שמאחרים המילה עד קרוב לחצי היום

וה ברוב עם, ושיסמוכו כדי שתעשה המצ ל מהעד אחר חצות, עד שיתקבצו המזומנים. ואין להם ע  משתהים(

 משובח. י זה. והזריז הר"..ברוב עםמשום "  "זריזין מקדימין"הא דאין לדחות דמוכח מהש"ס ד

 

 חלק ב יורה דעה סימן יח  |  שו"ת יביע אומר .13

נשאלתי אודות מה שנהגו פה מצרים לעשות המילה אחר הצהרים עד סמוך לעת ערב, בכדי שיוכלו 

 הלכה.קרוביהם ומכריהם להשתתף בשמחת הברית מילה. אם מנהג זה יכון לפי ה
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ת מילה ושעות מן היום, שנראה שמצו חמשות מילה לאחר ואין להשהות מצ...זאת תורת העולה, ש 

ברוב "לקיים  שם ואפילו כוונתו להשהותה לאחר חצות היום בכדי שירבו הנוכחים. ס ושלוםבזויה עליו ח

 ."ב עם הדרת מלךובר"ד  יותר מזה()עדיף    ות עדיף טפי מהאוזריזין מקדימין למצ  ף על פי כן, א"עם הדרת מלך

 

 והוא הדין שאין לאחר את המילה אחרי חצות היום כדי להמתין למוהל או לסנדק צדיק יותר:

 מכתב סופר | יורה דעה סימן כח  .14

כיון שיש לפני אבי הבן מוהלים מומחים זריזים ומקדימים מוכנים ועומדים בבוקר השכם לעשות גוף המצווה 

לאחר המצווה שתיעשה על ידי אדם גדול ותחכמוני, כיון שגוף המצווה  )מי יאמר לנו(ן כתיקונה, מאן לימא ל

 נעשית מן המובחר... 

... ודי  )טוב יותר(כל שכן במצוות מילה שמאוסה היא הערלה וכל מה שמקדים למעוטי תיפלה שפיר דמי  

לאחר המצווה אם לעשות  )מנין לנו(במה שאיחרה התורה עד יום השמיני, אבל ביום השמיני עצמו מנא לן 

 . )יותר(מצווה מן המובחר אין כאן, רק  מה שתיעשה על ידי אדם גדול המוחזק לו לקדוש ופרוש טפי 

הידור מצווה הוא, והוי  –ד שתיעשה המצווה על ידי גדול קדוש ה' מכוב )זה עצמו(ואם תאמר: הא גופא  

בכלל "זה אלי ואנוהו", מכל שכן כשכוונתו מועלת לעשות גוף המצווה מן המובחר; עליך להביא  )והרי זה(

היכן מצאנו בחז"ל לאחר מצוות מילה כמה שעות בשביל כך ולהשהות את הבן בערלה המאוסה עד  ראיה 

וכי אלו הם ציצים המעכבים את המילה עד אחר  ת.שיציין עצמו האדם הגדול בציצים ופרחים סודות וכוונו 

 חצות היום?! 

ומנהג ישראל תורה הוא בכל תפוצות הגולה, להכניס את בניהם לבריתו של אברהם אבינו מיד אחר   

 תפילת השחרית.

... מכל מקום אחרי רואי שבמדינה זו מדקדקים הרבה להדר אחר מוהל אדם גדול קדוש ופרוש הבא  

כא דאפשר אף על פי שתאוחר המצווה כמה שעות, יש לנו ללמד עליהם זכות...  מכל מקום בסוד ה' כל הי

 לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול את העטרה לנפשו.

 מילה כהלכתה | סימן רסב סעיף קטן ז  .15

 בזה. ולדברי הכל אין משהין בשביל מוהל או סנדק צדיק יותר, דאין זה הידור במצוה עצמה. ויש מקילין אף  
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ומכל מקום, למרות מעלת הזריזות בקיום המצווה, אם יש לו קרובים הגרים במקום רחוק ואינם יכולים להגיע 

מוקדם, או שאינם יכולים להפסיד יום עבודה, והזריזות בקיום הברית תגרור בעקבותיה מחלוקת וקטטה, ודאי 

 ש"גדול השלום", ויש לקיים את הברית לאחר חצות היום:

 פתח דבריך פרק ד  כתה |מילה כהל .16

בזמננו, פעמים רבות מתעוררת השאלה האם צריך להזדרז ולהקדים את המצווה אף שזה יכול לגרום צער 

לקרובים שגרים ביישובים מרוחקים, שמפני זה אינן יכולים להגיע, ואפילו אם יכולים להגיע מכל מקום 

 ם לקפידא של הקרובים על האב ומשפחתו.צריכים להשכים מאד ולצאת בחיפזון רב, ופעמים שזה גם גור

שאם הזריזות תגרום למחלוקת וקטטה, פשיטא  ...אמנם צריך לדון בכל מקרה לגופו... ומיהו נראה ברור   

 , ובלבד שימול בשמיני. וכן השיב בתשובה הגר"ח קניבסקי שליט"א. שגדול השלום ויאחרו את המילה

 

מובן שאין לדחות את הברית לאחר חצות היום רק במקרה שיש חשש ברור למריבה וקטטה, אלא  בכל מקרה 

שלבני המשפחה הבאים מרחוק מתעורר קושי גדול להגיע בשעות המוקדמות, או שלצורך הגעתם בשעה מוקדמת 

שב בהם ולקיים את הברית , ראוי להתח)כגון להפסיד שעות עבודה וכיוצא בזה(הם צריכים לעשות מאמצים רבים 

בשעה שנכונה לכולם. ואין להקפיד על הידורים וענייני חסידות על חשבון הזולת. וכפי שנשאל והשיב הרב שלמה 

 זלמן אוירבך:

 חלק ב עמוד קיד עלהו לא יבול | .17

ים שאלה: מצד אחד נפסק להלכה בשולחן ערוך שזריזין מקדימין למצווה ומלין בבוקר, אך מצד שני יש קרוב

 שאנחנו רוצים להזמין לברית וגרים רחוק ויוכלו להגיע רק אם נעשה את הברית בצהרים. כיצד ראוי לנהוג?

 שאינם יכולים להגיע לברית.  תתנהג כבן אדם, ותתחשב בקרוביםתשובה: 

 

 דחיית הברית כשהתינוק חולה 

 

 בזמן שהתינוק חולה ממתינים עם המילה עד שיבריא, מחשש סכנה:

 ה שנה יט מ רק שבת פ משנה | מסכת  .18

 .אין מוהלין אותו עד שיבריא -קטן החולה 

 

 ומעכבים את הברית בין בחולי שיש בו סכנה ובין בחולי שאין בו סכנה, ואפילו בצער מועט שיש לתינוק:

 חלק ג שער ה סימן ג  ( |תשובות הגאונים )  שערי צדק  .19
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מוהלין אותו לאלתר או ממתין לו עד   -  והוא בצרה  ,חולירב הילאי ז"ל. וששאלתם: קטן חלוש שלא מחמת  

אין מלין אותו עד   ,, בין מחמת חולי בין מחמת דבר אחרשכל תינוק שהוא מצטער כך ראינו  ?שיבריא

 ממתינין לו עד שיבריא. - חש בעצמויהלכך כל תינוק שהוא בצער או כ... שיבריא 

 

 נוספים עד שיחלים באופן סופי:  שבעה ימיםלאחר שחלפה מחלתו, ופעמים שממתינים    מידפעמים שמלים אותו  

 תלמוד בבלי | מסכת שבת דף קלז עמוד א  .20

)ממתינים שבעה ימים לאחר  נותנין לו כל שבעה להברותו - )כאשר עלה חום גופו של התינוק( אמר שמואל: חלצתו חמה

 . החולי, כדי שיבריא באופן מלא( 

 

 טז לכה א ה רק מילה פ ת כוהל  | רמב"ם  .21

ר  ואח )יממה שלמה( שבעה ימים מעת לעת לו מעת שיבריא מחוליו  םאין מלין אותו עד שיבריא, ומוני - חולה

בעת  - אבל אם כאבו לו עיניו ,בשחלצתו חמה וכיוצא בחולי זה ?במה דברים אמורים .מלין אותו ךכ

 וכן כל כיוצא בזה. ;מלין אותו מיד  ,פתחו עיניו וירפאוישי

 

 – באחד מאיבריוממתינים שבעה ימים לאחר החלמתו, וכשהוא חולה  – בכל גופוהכלל הוא: כשהתינוק חולה 

 מלים אותו מיד לאחר שהבריא:

 סעיף ב  שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסב  .22

ליו שבעה ימים מעת לעת, ואז מלין ואין מלין אותו עד שיבריא, וממתינים לו מעת שנתרפא מח - חולה

,  באחד מאיבריו , אבל אם חלה  שהוא חולי שבכל הגוףשחלצתו חמה וכיוצא בו,    ?אותו. במה דברים אמורים

 ין אותו מיד.ממתינים לו עד שיבריא, ולאחר שיבריא, מל - כגון שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה

 

 צהבת

. צהבת זו, המכונה: 'צהבת יילודים', 1כחול-תינוקות רבים נולדים עם 'צהבת', דהיינו שעור גופם נוטה לצבע צהוב

אינה מחלה אלא שלב בהתפתחות ובשלות התינוק. צהבת זו נובעת מהצטברות של בילירובין בגוף, אשר תפקידו 

מ"ג  5-לפרק את כדוריות הדם האדומות. תפקיד הכבד לפנות את הבילירובין, ואם יש הצטברות של יותר מ

 השפעה על גוון העור., ניכרת גרם דם( 100)לכל בילירובין 

 
צהבת יילודים היא תופעה נפוצה. שניים מכל שלושה יילודים ייראו צהובים למראית עין רגילה בשלב כלשהו בשבוע הראשון לחייהם,   1

 (.487נמיר, וימל אברהם, עמ' מן התינוקות ייראו צהובים למראית עין ביום השמיני ללידתם )ד"ר סודי  30%ויותר מ
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חז"ל התייחסו ל'צהבת יילודים' זו וקבעו שאין למול את התינוק עד שיסור ממנו מראה הצהבת וישוב מראהו 

 להיות כמראה שאר התינוקות הבריאים:  

 תלמוד בבלי | מסכת שבת דף קלד עמוד א  .23

  -ואכתי לא נפל ביה דמיה  דירוק ...ינוקא: האי )אמרה לי האומנת שגידלה אותי ביתמותי( אמר אביי, אמרה לי אם 

ימתינו עד שיזרום דמו כראוי,  –)תינוק שצבעו ירוק ]צהוב[ ועדיין דמו אינו זורם כראוי  ליתרחו עד דנפל ביה דמיה, ולימהלוה

 .  ורק אז ימולו אותו(

שה אחת לפני, יפעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא, ובאת א  ..., אמר רבי נתן:  )שכך נאמר בברייתא(  דתניא 

, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ראיתיו שהוא ירוקשמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפני. 

 'נתן הבבלי'ברית. אמרתי לה: המתיני לו עד שיפול בו דמו. והמתינה לו, ומלה אותו וחיה, והיו קורין שמו 

 על שמי. 

 

 דוחים את המילה: –כנה ואין להזדרז למול אותו, משום שכל שיש בו חשש ס

 סעיף א  שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסג  .24

ואין מלין אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראהו כמראה שאר  ,סימן שלא נפל בו דמו - קטן שהוא ירוק

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

 להחזיר נפש אחת מישראל לעולם.  י אפשרלמול לאחר זמן ואהכל, שאפשר לו 

 

התייחסו לחולי התינוק ולרפואתו מן הצהבת רק לפי מראהו. עם התפתחות הרפואה, הפסיקו  חז"ל והפוסקים

להתייחס למראה התינוק ולצבע עורו, אלא קבעו את בריאותו וחוסנו לפי רמת הבילירובין שבדמו:  הרופאים

מ"ג הגדירו אותו כחולה בצהבת יילודים, וכאשר רמת הבילירובין  12-13בין הייתה מעל כאשר רמת הבילירו

 הייתה נמוכה מכך קבעו שהוא כשיר למילה.

 

פוסקי הדור האחרון התלבטו וחלקו אם יש לסמוך על הגדרות הרופאים המתייחסים לרמת הבילירובין או שיש 

 ים ולהתייחס רק למראה החיצוני:להמשיך ולנהוג על פי הגדרת חז"ל והפוסקים הקדומ

 

והרב שמואל הלוי וואזנר, סברו שאף בימינו אין לנטות מדברי  )לשעבר ראב"ד ה'עדה החרדית'(הרב יצחק יעקב וייס 

 חז"ל:

 חלק ח סימן פח  |  שו"ת מנחת יצחק   .25

 בדבר מילת ילדים שהם צהובים.
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הנה מה צדקו דברי  :(' געהל')במילת ילדים שהם ירוקים  יההעני עתידת אשר נתעוררתי לומר חוו ברדל ע 

שמספר  )היכן( שאף היכא ,אשר גילו דעתם במודעה ואזהרה למוהלים ,הרבנים הגאונים הצדיקים שליט"א

אין משגיחים עליהם כנגד    –   למול אותם   ם ואף שהרופאים אומרים שיכולי הבילרובין אין מגיע למספר גבוה,  

ואין למול אותם אפילו בזמנם, רק אם סר מהם המראה   ...ש סכנה למול אותםשי ,בדברי חז"ל  אר המבו 

  .וככל המבואר בפוסקים מזה ,ישאר מראיהם כמראה שאר הקטניםיו ',געהל'

 

 חלק ט סימן רז  |  שו"ת שבט הלוי  .26

כל זמן שרואים שהתינוק   ,אם למעלה מעשרה אם למטה מעשרה  ,אנו מחמירים שלא יספיקו מספרי הירקון

וידעתי שישנם גם מקילים אם הוא למטה מעשרה, ורואים בחוש שהירקון פוחת והולך  .ן ירוק באמתיעדי

כאשר   , וקא למראה עיניו ישפוט ווד .במספר וגם במראה חוזק הירקון, ואז מוהל מומחה ירא באמת יכריע 

 .עולם כן נהגו רבותינו מאז ומ 

 

נטה להתייחס לדעת הרופאים, ולהגדיר על פיהם את  )ראב"ד ה'עדה החרדית' כיום(לעומתם, הרב משה שטרנבוך 

רמת הסיכון שבצהבת. וטעמו, שחז"ל אמנם דיברו על תינוק 'ירוק', אך לא הגדירו מה נחשב 'ירוק', ולכן אפשר 

 קיבל את דברי הרופאים בצורה מסויגת: להסתמך בזה על הרופאים המומחים בימינו. ומכל מקום גם הוא

 כרך ב סימן תצ  |  תשובות והנהגות  .27

)הכוונה, כנראה,  אמוגלובין 14שבשיעור  תקפו(חלק א, סימן ) מהדורה קמא 'תשובות והנהגות'עיין בדברינו ב

ברתי עם רופאים מובהקים יועכשיו ד .נקרא חולי כל הגוף, ומשהבריא צריך להמתין שבעה ימים לבילירובין(

אמוגלובין לא נקרא לדידהו חולה  16כאן, וסיפרו לי שבזמן האחרון נשתנה דעת הרופאים בזה, ועד לערך 

רוק ליהוי כחולה  וחז"ל החמירו במראה ירוק, אבל לא גילו מהו שיעור י,  18כל הגוף, ויש שסוברים במספר  

   .כל הגוף

ומעלה יש להמתין שבעה ימים מעת   18או    16קל שרק מלערך  יימים אני מ  שבעהין להמתין  ילענ  ל כןוע  

 10וכשירד עד מספר    .לעת ממתי שהבריא, ולא לפני זה, ובתנאי שהבדיקות מראות דפוחת ויורד כל הזמן

לדחות מילה בעוד  'ירוק'הגוף ולא נקרא בזה  שאין זה מחלת כל ,)או מעט יותר( אני כבר מתיר למולו

 שבעה ימים אחר שהבריא.
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אנו לא  כל מקוםואף שלדעת הרופאים אפשר למולו כשאינו בשיעור הנ"ל שאז הוא חולה ממש, מ ... 

דהיכא דלדעת   ...ובשבת הוי מחלל שבת ,יש אומרים שאין מצוה -על דבריהם חיים, והמל במקום סכנה 

   ...אף שלדעת הרופאים היום אינו סכנה לא משגחינן בהו  , חז"ל הוא סכנה 

כל ולא נוכל למחות בידם, מ 12, ויש מוהלים שמקילין למול 10ואנו מוהלין רק כשהוא לערך במספר  

ס  ונמצאים מבטלים ח  ,תה לדחותוראוי לחשוש שמצו - אם מלים במספר גבוה יותר אפילו משהו מקום

 מצות מילה.  ושלום

 

מ"ג בילירובין, אולם  19ת מומחי הרפואה היא שברוב המקרים אין סיכון לתינוק אפילו ברמה של לאחרונה, דע

 מ"ג בילירובין: 12-13פוסקי דורנו לא סמכו על מחקרים אלו, ולא התירו למול אלא ברמה של 

 מילה שלמה | פרק יב סימן א  .28

את צהבת היילודים כ'מחלה'  בשנים האחרונות פורסם מחקר של רופאים מומחים, שלדעתם אין להגדיר

)כגון מהלך על בסיס רמת הבילירובין בלבד, משום שהגדרת הצהבת כ'מחלה' תלויה בהרבה גורמים אחרים 

. לדבריהם, כל עוד שמהלך התפתחות הצהבת הינו כרגיל ובאופן הדרגתי התפתחות הצהבת, בשלות התינוק, ועוד(

לא תהליך נורמלי של התקדמות בבשלות הכבד. וממילא אין זו מחלה כלל א –ואופייני לרוב התינוקות 

 בילירובין. 19אפשר למולו אפילו ברמה של 

לאחר פרסומו של מחקר זה ומסקנותיו שאלנו את גדולי הפוסקים אם עקב כך יש לשנות את   

 ההתייחסות ההלכתית לעניין קביעת זמן המילה לאחר צהבת, וכדלהלן:

 בילירובין )צהבת( מותר למול?שאלה: עד איזו רמה של 

אין  –מ"ג בילירובין ועד בכלל. ביותר מזה  12מרן הגרי"ש אלישיב: אפשר למול עד רמה של  –תשובה א 

 למול. 

 מ"ג בילירובין. 13מרן הגרש"ז אוירבך: ביום השמיני אפשר למול עד רמה של  –תשובה ב 

 

 רפואתו, נחלקו הפוסקים:ולעניין הגדרתו כ'חולה' שיש להמתין שבעה ימים לאחר 

 מילה שלמה | שם  .29

 שאלה: מאיזו רמה של בילירובין התינוק יוגדר כבר כ'חולה' שצריך המתנת שבעה ימים?
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מ"ג יש לדונו כחולה, היות ובמצב זה הרופאים מדברים   18הגרי"ש אלישיב: אם הגיע לרמה של    –תשובה א  

 .מ"ג בילירובין ומעלה( 25פים דם רק מרמה של )ויש להעיר שבשנים האחרונות מחליכבר על החלפת הדם 

מ"ג, אם לדעת הרופאים הוא נחשב בריא, אין  19-הגרש"ז אוירבך: אפילו אם הגיע כבר ל –תשובה ב 

 לדונו כחולה.

דינו כחולה וחייב  15הגר"י זילברשטיין: מקובל במקומנו שתינוק שהבילירובין שלו הוא מעל  –תשובה ג 

 ת לעת מיום שהבילירובין ירד.להמתין שבעה ימים מע 

שמעתי שנחשב לחולה מהזמן שמתחילים בבית  )ראש הכולל בטורונטו(ומהגאון רבי שלמה מילר שליט"א  

 החולים לדאוג על מצבו...

 

בסיום הדברים נציין שהרופא והמוהל הנודע ד"ר סודי נמיר דן באריכות רבה ביחס הנכון בין דעת הרפואה 

דברי חז"ל והפוסקים בעניין צהבת היילודים, ולדעתו מאחר שדברי הפוסקים בימינו מבוססים המודרנית ובין 

על התייעצותם עם הרופאים, לכן סביר מאוד שככל שהמחקר הרפואי יתפתח ויובא בפני גדולי הדור, עשויה גם 

 הפסיקה ההלכתית להשתנות ולהתעדכן:

 522-514וימל אברהם | פרק יג עמודים  .30

ר סוגיה רפואית, הרב הפוסק מתייעץ עם גורם רפואי מקצועי עליו הוא סומך, ולאחר מכן נצרך על מנת לבר

ייתכן שיש מקום להציע לפני פוסקי ההלכה  להכריע לפי מיטב הבנתו לפי הנתונים אשר הוגשו לפניו... 

ולאור  , לאור התקדמות הידיעות הרפואיות,בחינה מחודשת של סוגיית מילת תינוק עם צהבת יילודים

 מקורות רבים אשר חלקם היו עלומים ולא הוזכרו בספרי ההלכה עד כה. 

זאת משום שייתכן שסיבת הדבר לכך שהפוסקים אסרו למול במקרה של צהבת יילודים היא משום   

כעת, שהמחקר המדעי התקדם וברור מעל לכל  שטרם השתכנעו בוודאות שאין בכך סכנת נפשות. אמנם 

ייתכן שאף פוסקים אלו יסכימו שכעת  , וכל הרופאים מסכימים על כך, בסכנה כלל ספק שיילוד כזה אינו 

 . מותר למול במצב זה

 

 סיכום והלכה למעשה 

 

 זמן המילה

 זמן המילה הוא ביום השמיני להולדת הבן. •
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 –אם מלו לאחר עלות השחר  –כל היום כשר למילה. לכתחילה אין למול לפני הנץ החמה, ובדיעבד  •

 כשרה.המילה 

אף על פי שכל היום כשר למילה, ראוי להזדרז ולקיימה בשעות הבוקר המוקדמות, כדי להראות את  •

 חביבות המצווה, וכדי למהר להסיר את חרפת הערלה והטומאה מן התינוק.

בראש ובראשונה יש להתחשב ביולדת, אם התינוק, ואם היא חלשה ושינתה קטועה, אין לקיים את  •

 מדי כדי לא להקשות עליה ולהטריחה.הברית בשעה מוקדמת 

אין להמתין עם ברית המילה עד אחר חצות היום כדי לקיימה ברוב עם או כדי להמתין למוהל או סנדק  •

 צדיק.

אם הקדמת המילה לשעות הבוקר עלולה לגרום לבני המשפחה המוזמנים לברית לטירחה מרובה  •

ר להיגרר למריבות משפחתיות, יש לקיימה ולהפסד שעות עבודה וכיוצא בזה, וכל שכן אם עלול הדב

 לאחר חצות היום, ש"גדול השלום", ואין להדר במידות חסידות על חשבון הזולת.

 

 דחיית הברית כשהתינוק חולה

 אין מלים את התינוק כשהוא חולה, ואפילו בזמן שיש לו צער מועט. •

; ואם הוא חולה בכל גופו מלים אותו מיד לאחר שיבריא ממחלתו –כשהתינוק חולה באחד מאיבריו  •

 ממתינים שבעה ימים נוספים מיום שהבריא. –)כגון שיש לו חום גבוה( 

 

 צהבת

כחול, אין מלים אותו עד שיחזור -תינוק שיש לו 'צהבת יילודים', דהיינו שעור גופו נוטה לצבע צהוב •

 מראהו למראה שאר התינוקות הבריאים.

 מ"ג.  12-13-אין למול תינוק שרמת הבילירובין בדמו גבוהה מ •

לדעת חלק מהפוסקים יש לדון אותו כ'חולה', ולאחר שרמת  – 15-16כשרמת הבילירובין גבוהה מ •

כל זמן שהרופאים  –הבילירובין התאזנה יש להמתין שבעה ימים נוספים. ולדעת פוסקים אחרים 

ו כשצבעו צהוב, מכל מקום אין צריך להמתין שבעה ימים סוברים שהוא בריא, אף שאין למול אות

 נוספים.

המחקר הרפואי בעניין צהבת היילודים הולך ומתפתח, וקרוב הדבר שכאשר פוסקי ההלכה ישתכנעו  •

שאין חשש סכנה כלל גם באחוזים גבוהים יותר של בילירובין, ישנו את דעתם ההלכתית ויתירו למול 

 גם במצבים אלו.
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 סעודות המילה  –  ילישפרק ש

 

 שלום זכר 

 

 בקהילות יוצאי אשכנז מקובל לערוך בליל שבת שלפני הברית סעודת 'שלום זכר'. 

 

היסוד לסעודה זו מופיע בתלמוד. שם מסופר על גדולי האמוראים שהשתתפו בשתי סעודות, האחת נקראת 'שבוע 

 הבן' והשנייה 'ישוע הבן':

 | מסכת בבא קמא דף פ עמוד א  תלמוד בבלי .1

 ...לבי שבוע הבן, ואמרי לה לבי ישוע הבן )הזדמנו(רב ושמואל ורב אסי איקלעו 

 

מה הן אותן סעודות? רש"י פירש שסעודת 'שבוע הבן' היא סעודת ברית המילה שחלה לאחר היום השביעי, 

 :)ישועה=פדיון(וסעודת 'ישוע הבן' היא סעודת פדיון הבן 

 | שם רש"י   .2

 ברית מילה על שם שעברו עליו שבעה ימים. - שבוע הבן

 כמו פדיון. ,פורקן :)מתרגמים אנו( מתרגמינן – ישוע  ;משתה שעושין לפדיון הבן בכור - ישוע הבן

 

 אולם רבנו חננאל, מאחרוני 'הגאונים', הבין שמדובר בסעודת הודיה שהיו עושים לכבוד הולדת התינוק:

 | שם תוספות  .3

נקט לשון   ...ממעי אמו לד נושע ונמלטוועל שם שהו ,שנולד שם בן רשפי ... ורבנו חננאללבי ישוע הבן

 . והיו רגילין לעשות סעודה ,ישועה

 

בספר 'תרומת הדשן', לרבי ישראל איסלריין, רב העיר וינה ומגדולי פוסקי אשכנז, כתב שסעודה זו היא סעודת 

, והוסיף וה()שכן במסכת חולין אמרו שרב לא היה אוכל מסעודות רשות, ואילו בסעודה זו היה אוכל, ומשמע שזו סעודת מצומצווה  

שנהגו לעשותה בליל שבת דווקא, משום שזהו זמן שכל האנשים מצויים בבתיהם ויכולים להשתתף בסעודת 

 מצווה זו:

 סימן רסט| תרומת הדשן  .4

 דהא אמרינן , )מכך שרב הזדמן לשם( מדאיקלע רב להתם ...ה היאוואחד מהגדולים הוכיח משם דסעודת מצו

  .מסעודת הרשות )לא היה נהנה( דרב לא הוי מתהני (חולין צה ע"ב)מסכת גיד הנשה  רקפ )שהרי אמרנו(
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דמה שאנו נוהגים עכשיו לאחר שנולד זכר נכנסין לשם לטעום בליל שבת הסמוך  ה לומרוהיה רוצ 

 שהכל מצויין בבתיהם. הה בלילי שבת בשע ווקבע ...ללידה דהיא סעודת מצוה

 

 היא סעודת מצווה:וכן פסק הרמ"א שסעודה זו 

 סעיף יב   שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסההגהות הרמ"א ל  .5

 ם כןנכנסים אצל התינוק לטעום שם, והוא ג  - בליל שבת לאחר שנולד זכר ;נהגו לעשות סעודה ומשתה

 ה.וסעודת מצו

 

כן היה ראוי שאם טעמה של הסעודה הוא להודות לה' על הלידה, אם  )דגול מרבבה, יו"ד קעח(הפוסקים היקשו 

, )הזכר(לעשות סעודה גם בלידת נקבה ולא רק בלידת זכר. ולכן ביארו שסעודה זו היא מעין 'ניחום אבלים' לתינוק  

שכאשר היה במעי אמו למד את כל התורה, וכשיצא לאוויר העולם בא המלאך והשכיח ממנו את כל התורה, 

 ובאים אנו לנחמו על כך:

 מוד ב תלמוד בבלי | מסכת נדה דף ל ע  .6

וצופה ומביט מסוף העולם ועד ... לפנקס שמקופל ומונח ?דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו

וכיון שבא  ...ומלמדין אותו כל התורה כולה ...ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים ...סופו

 .בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה -ויר העולם ולא

 

 יורה דעה סימן רסד  |  דרישה  .7

מה שנוהגין בשבת לבקר אצל תינוק  :(, פוסק ומקובל, מחכמי איטליהמנחם ריקאנטי רבי )מתשובת מהר"ר מנחם 

 . ב(ע"דה ל י)נבפרק המפלת  )כפי שמובא( כדאיתא ,משום שהוא אבל על תורתו ששכח  ,הנולד

 

)כגון: להזכיר לתינוק את השבועה שנשבע בלידתו; סעודה להתחלת התורה הפוסקים הביאו טעמים נוספים לסעודה זו 

, וההשלכה המעשית להבדל בין הטעמים היא: האם יש לקיים סעודת ושמירתה; לקבל את פני הנשמה החדשה, ועוד(

שהתינוק ואמו שובתים בבית החולים, והאב בביתו; או כגון שעושים )כגון  'שלום זכר' רק בנוכחות התינוק או גם שלא בפניו  

 .  סעודת 'שלום זכר' בבית הסבא והסבתא, כשהיולדת והתינוק אינם שם(

 

אין חובה לקיים את הסעודה בנוכחות התינוק; ואילו לפי שאר הטעמים   –לפי הטעם הראשון, שזו סעודת הודיה  

 כיום, מנהג העולם לעשות סעודה זו גם בלי נוכחות התינוק:אין לקיים את הסעודה בלא נוכחותו.  –

 פרק יד סעיף ד  מילה שלמה | .8
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לא שייכים כמה מטעמי   )באופן זה(נהגו לערוך את ה'שלום זכר' גם כשהתינוק אינו בבית. הגם שבכהאי גוונא  

)הרב הילות יעקב' ה'שלום זכר' )כמו הניחום או קבלת פניו(, מכל מקום יש בזה סעודת הודיה. וכן נהג ה'ק

 זצ"ל.  יעקב ישראל קנייבסקי(

והגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אמר שלכל הטעמים 'שלום זכר' הוא רק במקום שהתינוק נמצא  

 שם, ואם לא כן הוא רק 'זכר לשלום זכר'.

 סימן רסה אות מ  פסקים ותשובות | .9

ם, וכן היה המנהג מלפנים בישראל,  ואף דלכתחילה יש לערוך את ה'שלום זכר' במקום שהתינוק נמצא ש

 אולם כהיום כבר נהגו בהרבה מקומות לעשותו אף בלא התינוק.

 

בספר 'מגן אבות', האוצר את הליכות ומנהגי הקודש של אדמו"רי באבוב, מביא עדות חשובה על מעלת 

 ההשתתפות בסעודת 'שלום זכר':

 סעודת ליל שבת סעיף עח אות קסד מגן אבות | .10

מרן רבינו הקדוש מצאנז זיע"א היה משתתף במסיבות 'שלום זכר' שנערכו בעיר צאנז, ואף בימות החורף 

)מה שהיו מביאים כששרר בחוץ קור עז. והסמיך לזה כבוק קדושת מרן רבינו שליט"א הא דמטו בה משמיה 

ל הוא ללכת לשלום דהרב הקדוש משינאווא זי"ע שהגיד בשם הרב הקדוש מראפשיץ זי"ע שעניין גדו  משמו(

 . והוא טובה גדולה לנפש האדם,  להיפגש עם נשמה החדשה שירדה לעולם זכר 

 

 הלילה שלפני הברית 

 

 ליל שימורים –ברית יצחק 

 בלילה שלפני הברית צריך התינוק שמירה יתירה, מפני שהשטן מנסה להזיקו ולמונעו ממצוות המילה:

 אות ב  חלק שביעי פרק ד  "חעמוד גמ   |  מטה משה .11

. ומצאתי כתוב טעם מנהג זה, שהשטן מכוון להזיק לנער ולמונעו נוהגין להקיץ ולשמור הנער בליל שמיני 

 : ה שבזכותה ניצולין מדינה של גיהנם. וסמך לדבר וממצות מילה, לפי שקשה לו שישראל מקיימין המצו

ה ֶאת ְבִריִתי ִתְשמֹּר"  . השבשעת הברית צריכין שמיר  - )בראשית יז, ט( "ְוַאתָּ
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 משום כך נהגו לעסוק בתורה בלילה שלפני הברית:

 צג  -צבא דף  הקדוש | חלק זוהר  .12

מר  א... יעקב בריה הוה עמיה, אערעו בכפר טרשא ביור ,רבי אבא הוה אתי מטבריה לבי טרוניא דחמוי

האי בעותא  :אבא מר רביא .למחר ליהוי הלולא דיליה  -  גזר קיימא דבר דאתייליד לי  ...ההוא גברא להו

וכל ההוא   ,בההוא ליליא כנש ההוא גברא כל אינון רחימוי... ניתיב ,ולמחמי אפי שכינתא ,דמצוה איהו

 . ולא הוה מאן דנאים   , ליליא אשתדלו באורייתא 

 

, ורבי יעקב בנו היה )מקום אסיפת הגדולים והשרים(רבי אבא היה בא מטבריה לבית השררה של חמיו  תרגום:

ברית המילה  ...  )בעל האכסניה(... אמר להם אותו האיש  )ונכנסו ללון באכסניה אחת(בכפר טרשא    עמו. עברו בדרכם

. אמר רבי אבא: הרי זו בקשה להימצא במצווה ולראות את למחר תהיה השמחה שלו – של בני שנולד לי 

סקו בתורה,  וכל הלילה ההוא ע פני השכינה, לכן נשב כאן... באותו לילה אסף אותו האיש את כל אוהביו, 

 . ולא היה מי שהלך לישון

 אות מח  נר מצוה  ,מסכת חולין |  (של"השני לוחות הברית ) .13

ֶמר ְלָך ּוְשמֹּר ַנְפְשָך: " (דברים ד, ט)אמרה התורה  ועיקר   ...בכן גם כן ראוי שמירה יתירה לילד היולד ".ִהשָּ

 .  במעשים טובים עור בלילות עד המילה וללמוד תורה ולעסוק י להיות נ   -  השמירה 

 

 הלימוד בליל הברית מועיל גם ללומדים עצמם, וכפי שמספר מרן החיד"א:

 מערכת ספרים אות ז ]מג[   |  שם הגדולים  .14

 ,חם עליויוה' ר )אירע לו נס( ואתרחיש ליה ניסא ...ם בדמשקיהיה חולה כשנתי ]צרפתי[ הרב מהר"ר צמח

  .וכמו רגע חזר לבריאתו ואיתנו ,שלח מלאכו וירפאהו

שיקבל עליו ללמוד כל ליל  כי סיפר הרב ז"ל שנגלה אליו אליהו זכור לטוב ואמר לו  ,והמעשה נורא 

לילך ליל  ,וקיבל עליו ותיכף נתרפא. ומהיום ההוא כך היה מנהגו ,לודים בעיר ויתרפא י ברית מילה לכל הי 

שהיה   ,ששמע מזקן אחד  למיד חכם. וזה שמעתי מתלילהולעסוק בתורה כל ה שלפני המילה במקום שיהיה  

 הוא בבית הרב בשעה שנתרפא. 
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יש הנוהגים לעסוק בתורה בכל הלילות שלפני הברית, אולם המנהג המקובל הוא ללמוד תורה בעיקר בלילה 

 הסמוך לברית:

 מילה  פלא יועץ | .15

מועיל לנפש הילד, להמשיך עליו קדושה ... כי זה כל שמונת הימים ירבה ללמוד באותו חדר מה טוב אם 

 ולב טהור ורוח נכון.

 יורה דעה סימן רסה סעיף א בית לחם יהודה | .16

קודם המילה, ולעסוק שם בבית היולדת בתורה... ואנו נוהגין  בכל הלילותנהגו בארץ ישראל להיות ניעור 

 קודם המילה.  רק לילה אחד 

 

 על כל פנים לעסוק בתורה עד חצות הלילה: מי שאינו יכול לעסוק בתורה כל הלילה, ישתדל

 פסקים ותשובות | סימן רסה אות מא  .17

. וכן ראוי לנהוג מי ולכל הפחות עד חצות הלילהנוהגים שאבי הבן נשאר על בלילה הזה ועוסק בתורה, 

 שאין כוחו במותניו ואם יהיה ער כל הלילה לא יהיה בצלילות הדעת ביום המחר.

 

 בלילה שלפני הברית סעודה קטנה, ולאכול בה מיני מגדים:יש הנוהגים לעשות 

 מחזור ויטרי | סימן תקו   .18

עושה סעודה  , בעל ברית (שלפני הברית)הלילה מנהג אבותינו תורה היא, ויאחז בה צדיק דרכו: אור שמיני 

 . ומשתה לכבוד המצווה 

 

 ומביאים כלי זמר ושרים שירות ותשבחות לקב"ה:

 הלכות מילה |  אורחות חיים   .19

  : )ברכות נד ע"ב( כדאמרינן ,לשמירה 2ש מקומות שאין ישנים כל שבעת הלילות בבית היולדת זכר או נקבהי

 ומשחקין שם.  ומנגנין. ובליל שמיני בכל מקום )חולה, חתן וכלה( שה צריכין שימורושל

 

 שאינה אלא מנהג:ומכל מקום סעודה זו אינה נחשבת 'סעודת מצווה', מפני 

 
נחשבת  שהיולדת, והטעם אינו משום הקטרוג על הברית אלא מפני לידת נקבהלפי מקור זה נכון לעסוק בתורה בלילות גם לאחר  2

 'חולה' וצריכה שמירה יתירה.
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 יג  עיף קטןסימן תרמ ס |  מגן אברהם  .20

שמזמנין המוהל והסנדק  ,שגם הסעודה שעושין באשכנז בלילה שלפני המילה כתב 'נחלת שבעה'בספר 

 . ואינו מוכרח ...והו נקרא סעודת מצ  - ושאר קרובים ואוהבים

 סימן קכב סעיף ח  |  קיצור שולחן ערוך  .21

 . הו אינה סעודת מצו - בלילה שלפני המילהוהסעודה שנוהגין לעשות 

 

 קריאת שמע

 מנהג קדום הוא לקרוא קריאת שמע בבית היולדת:

 מנהגי וורמיישא | סימן רלט  .22

לילה קודם יום המילה עושין משתה ושמחה... ומנהג לקרוא קרובים ושכנים. ואותה סעודה היא בחדר 

 . ה קריאת שמע אצל היולדתקוראין עם עשרשהיולדת בתוכה... והקרואים טרם יוצאין  

 

 בטעם המנהג מובא:

 אות קסו  צרור החיים | .23

פעם אחת שאל הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ את החזן מזאסלאב זצ"ל: אתם חזן, והולכים לקרות קריאת 

 אמרו לי הטעם! –שמע בלילה קודם המילה 

 –: "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'?  )ברכות יג ע"א(וענה החזן: הטעם הוא כך, על פי מאמר הגמרא   

יקבל עליו עול מצוות", וכאשר הילד צריך לקבל עליו מחר עול   כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים ואחר כך

מצות מילה, צריך לקבל עליו תחילה עול מלכות שמים. והילד אין לו שכל עדיין לקבל עליו עול מלכות 

על כן אנו הולכים להתינוק לקרוא שם קריאת שמע ולהמשיך על הילד עול מלכות שמים, ולמחר  שמים, 

 . יקבל עליו עול מצוות

 ענה הרב הקדוש רבנו רבי פנחס זי"ע: זה הדבר הוא כפתור ופרח, ונהניתי מזה מאוד. 

 

 וכבר פשט המנהג שהילדים קוראים 'קריאת שמע' זו, ומחלקים להם ממתקים:

 סימן ג אות יד  זוכר הברית | .24
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בית בכל יום קודם המילה לפנות ערב ל תינוקות של בית רבןיש מקומות שנוהגים שהמלמדים מוליכים 

וגו', ומחלקים להם מיני מגדנות. ויש עושים כן רק ביום   וקוראים שם קריאת שמע ו"המלאך הגואל"היולדת  

 . ואין לבטל שום מנהג ישראל שקודם המילה. 

 

 סעודת מצווה 

 

נוהגים לעשות סעודה של מצווה לאחר המילה, ולמדנו זאת מאברהם אבינו עליו השלום, שעשה סעודת מצווה 

 מילת בנו יצחק:לכבוד 

 אות ב מזמור קיב | מדרש תהלים  .25

ֵפץ ְמאֹּד" יו חָּ ֵרא ֶאת ה' ְבִמְצֹותָּ ּה ַאְשֵרי ִאיש יָּ ה ואת המצו ()אברהם אבינו שלא עשה - (תהלים קיב, א) " ַהְללּו יָּ

ֵפץ ְמאֹּד : "אלא בשמחה, שנאמר )מתוך הכרח( באנגריא יו חָּ  "... ְבִמְצֹותָּ

ם"  -  , ומל מידיג(  ,)בראשית יז  "ִהמֹול ִימֹול"  :אמר לו הקדוש ברוך הוא  הָּ )בראשית   "ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִנמֹול ַאְברָּ

ק ְבנֹו : "(בראשית כא, ד) הגישו למילה, שנאמר - וכשנולד יצחק בן שמונת ימים... יז, כו( ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ מָּ ַויָּ

ִמים    .ועשה שמחה ומשתה   "...ֶבן ְשמַֹּנת יָּ

, כאבינו אברהם, חייב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו היום שזוכה למול את בנו   :אן אמרו חכמיםמכ 

ק: "(בראשית כא, ח) שנאמר ֵמל ֶאת ִיְצחָּ דֹול ְביֹום ִהּגָּ ם ִמְשֶתה גָּ הָּ ַמל ַוַיַעש ַאְברָּ  ". ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד ַוִיּגָּ

 

 מחה ומשתה ביום ברית המילה:וכן מבואר בגמרא שבכל הדורות נהגו ישראל לעשות ש

 תלמוד בבלי | מסכת שבת דף קל עמוד א  .26

: ( תהלים קיט, קסב), דכתיב כגון מילה , כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: 

ב" ל רָּ לָּ ֶתָך ְכמֹוֵצא שָּ נִֹּכי ַעל ִאְמרָּ ש אָּ ֶתָך)רש"י: "" שָּ אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות, והיא מילה,  -", בלשון יחיד ִאְמרָּ

 . )רש"י: שעושין משתה( עדיין עושין אותה בשמחה - (שישראל עושין וששים עליה

 שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסה  .27

 נוהגים לעשות סעודה ביום המילה.
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 סעודה בשרית או חלבית?

 חובה בחלוקת שתייה ומיני מזונות לנאספים לברית:יש להקפיד על סעודה גמורה, ולא לצאת ידי 

 כלל קמט סעיף כד | חכמת אדם  .28

ש "  :וכתיב  ,שכל מצוה שקיבלו ישראל בשמחה עדיין עושין בשמחה  ,ונוהגים לעשות סעודה ביום המילה שָּ

ֶתָך נִֹּכי ַעל ִאְמרָּ   או יין שרף ומיני מתיקה   )קפה(  ואינו נותן רק קאווע ומקמץ    , ומי שאפשר לו לעשות סעודה   ".אָּ

 .והגר"א מיחה בהם ,לא יפה עושה  -

 

 כתבו הפוסקים שיש לעשות סעודה בשרית, לפי שאין שמחה אלא בבשר ויין:

 סעיף קטן ו  אורח חיים סימן רמט | מחצית השקל  .29

 .בבשרבזה אין מקיימים מצות סעודת ברית מילה, דאין שמחה אלא    -  מאכלי חלב  ]האוכלים בסעודת ברית מילה[

 

לכתחילה ראוי להקפיד דווקא על בשר בהמה, הן משום שעיקר השמחה הוא בבשר בהמה, והן משום שסעודת 

 הברית דומה להקרבת הקרבן:

 חלק יד סימן רעב |  שו"ת משנה הלכות  .30

ֹּ : "אכילת בשר בשעת הברית מפורש בתורה ב ִחים ֵלאֹלִהים ַויָּ ה ּוְזבָּ א ַאֲהרֹּן ְוכֹּל ִזְקֵני ַוִיַּקח ִיְתרֹו חֵֹּתן מֶֹּשה עֹּלָּ

ֱאֹלִהים ל ֶלֶחם ִעם חֵֹּתן מֶֹּשה ִלְפֵני הָּ ֵאל ֶלֱאכָּ זה אחר שעמד עמהם    ההי  :הרמב"ן ז"ל  רשופי  ,  (שמות יח, יב)"  ִיְשרָּ

.  ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עמו ביום חתונתו כי חתן דמים הוא ...ימים רבים ונתגייר במילה

 . צריך סעודה עולה וזבחים  ,. הנה מבואר בדברי הרמב"ן ז"ל דעל ברית שהוא חתן דמים עד כאן

מצות המילה כעין קרבן היא, שאדם מקריב תב: ...שכ  )מילה(לרבינו בחיי    'כד הקמח'  פרשוב מצאתי בס  

ֶהם: "(שמות כט, לג) וכשם שכתוב בקרבן ...תווד השי"ת לקיים מצופרי בטנו לכבו ם ֲאֶשר ֻכַפר בָּ ְכלּו אֹּתָּ , "ְואָּ

הרי לן מפורש דסעודת ברית מילה   ...שאכילת קרבן מכפר, כן המנהג בישראל שעושין סעודה ביום המילה

  ...היא כאכילת בשר הקרבן שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין

קא בשר, ואם ודסעודת ברית מילה בא דו ,הרמב"ן והרבינו בחיי ,רבותינו הראשוניםומבואר מדברי  

 לאו הוי כחסרון בקרבן.

 

בקהילות החסידים דקדקו בזה מאוד, ואמרו שאכילת הבשר בסעודה הברית משפיעה הרבה על יראת השמים 

 של הרך הנימול:
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 שם   |  שו"ת משנה הלכות  .31

שבא לפניו   ',דברי חיים'בעל    ,אדמו"ר מצאנז  און הקדושאצל הג   השהיבלתי מעשה  יבכאן אביא לו מה שק

ורק בן אחד יש לו שאינו רוצה   ,איש חשוב והתנצל שיש לו בית מלא תורה וכל בניך לימודי ה' גדולי התורה

  .וצער גדול ת נפשויש לו מזה עגמ ,ללמוד ואינו בן תורה

אולי עשית סעודת חלב בשעת  :ותיכף שאל ,והאדמו"ר התבונן במחשבתו הטהורה כדרכו בקודש 

 און הקדושוהשיב הג   .זמן מבולבל ועשו סעודת חלב  הוהשיב שזוכר שהי  ,חשב האב  ?הברית ולא אכלו בשר

 ?!...מה אתה רוצה אם כן, :ל"זצ

 

אמנם פוסקים אחרים, ובכללם גדולי הפוסקים החסידיים, כתבו שאפשר לקיים את הסעודה גם בבשר עוף או 

 בדגים:

 אות ב  חלק ג סימן יח | שו"ת שבט הלוי  .32

  .וקא בשרופוסקים משמע דהומ  ,ואשר שאל בגדר סעודת ברית מילה, במנהג שנוהגים היום לעשות בדגים

  : ועליו אמרו   ,שמחה  )שבו נאמר(  כתיב  הדבי  ,לה כדאי לעשות בבשר, ואם אפשר בבשר בהמה י דלכתח אמת  

   ".אין שמחה אלא בבשר"

  ... גם בעופות  )יש( דקצת שמחה איכא    תבוכ  )סימן קעח(כבר העיר בזה בתשובת חוות יאיר    )אמנם(איברא   

קצת שמחה   )שיש( וכיון דאיכא ...שמחת יום טוב )יש( דגם בדגים איכא )פסחים פ"ד ה"א( ומוכח בירושלמי

   .יוצאין מן הדין בסעודת ברית מילה גם בדגים 

 

הברית בשעות הבוקר, שאין דרך העולם לאכול בשר בשעות אלו, אפשר ואף כתבו שכאשר מקיימים את סעודת 

 לאכול גם סעודה חלבית:

 כרך ב סימן תפה | תשובות והנהגות  .33

וקא בשר בקר דאין שמחה בבשר וצריך ד  ן אברהםלאכול סעודת בשר, ולמג אלא  לכאורה ראוי שלא לקמץ  

וכן נהגו אצל  .שהגר"א זצ"ל כעס כשמקמצים בסעודת מילה ונותנים רק מזונות 'חכמת אדם'ועיין ב .עוף

 מטעם שסעודת מילה חשובה ובשמחה.  ,זצ"ל בסעודת מילה שהיה עם בשר ולוביצ'יקס ז"מרן הגרי
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כיון שמלין בבוקר, ואפילו בסעודת  מיהו נראה ליישב המנהג דלא נהגו היום לדקדק בבשר בסעודה,  

 .ולכן לא מקפידים בבשר לסעודת הבוקר ,ים בשר בבוקר, וחשובה הסעודה גם בלי בשרמלכים אין אוכל 

 ויש מאחרים הסעודה לצהרים ואז אוכלים סעודה מפוארת בבשר. 

ובמדינתנו כאן מקפידים שלא להוציא הוצאות גדולות מדי כי זה מבייש מי שאין לו, ועלול גם להזיק  

אין אני רואה חיוב    ל כל פניםוע   .ה בסעודה נאהובראשו לכבד המצו  והחכם עיניו  ס ושלום.מפני עין הרע ח

 .ל כך לפזר לארוחת בוקר סעודת בשר שאינה משמחת כ 

 

 הזמנה לסעודה הברית

ההשתתפות בסעודת ברית המילה היא מצווה, וכבר אמרו חכמים שהמסרב לאכול בסעודת מצווה הרי הוא 

 מנודה לשמים:

 יג עמוד בתלמוד בבלי | מסכת פסחים דף ק .34

 . (משתה של ברית מילה כגון : רשב"ם) ויש אומרים: אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה... שבעה מנודין לשמים

 

 דף קיד עמוד א | שם תוספות  .35

 .דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם ,היינו סעודת מילה -ואין מיסב בסעודת מצוה 

 

 בסעודת ברית מילה:וכן פסק הרמ"א שאסור להימנע מלאכול 

 סעיף יב   שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסההגהות הרמ"א ל  .36

 .וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה, הוי כמנודה לשמים

 

משום כך פשט המנהג שלא להזמין באופן ישיר לסעודת ברית המילה, מפני שלעתים אין אפשרות למוזמנים 

 מים:להשתתף בסעודה, ואם יסרבו יהיו חלילה מנודים לש

 יח  עיף קטןיורה דעה סימן רסה ס | פתחי תשובה  .37

דטוב לבטל מה שהשמש קורא על סעודת   ,כתב בשם ספר שרביט הזהב (פ מןסי ) 'מקום שמואל'בתשובת 

 .בכלל נידוי ס ושלוםים ויהיה חוכי אולי לא ילכו מטעמים המתהו ,ברית מילה
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הברית, אבל מותר להזמין להשתתף בברית עצמה, וכל אולם כל האמור הוא דווקא כשמזמינים לסעודה שלאחר  

שכן כאשר תולים מודעה כללית, שאין זה נחשב להזמנה מפורשת. ואף על פי כן נהוג שלא להזמין באופן ישיר 

 אף לברית עצמה, אלא רק להודיע בכלליות על מקום וזמן הברית:

 סימן רסה אות לט   פסקים ותשובות | .38

בן תולה מודעה ובו מודיע לחבריו וידידיו על הברית, יתכן דנחשב שקראו בעצמו. וכפי הנהוג כהיום, שאבי ה

, דלא יעלה על הדעת שכל מי שרואה את  )קלה יותר(יש לומר שמודעה קיל טפי  )ומצד שני(ומאידך גיסא 

 המודעה יתחייב לבוא, וגם בעל השמחה אינו מתכוון לכך.

. וכמדומה שגם בזה נהגו העולם ולא לגבי המילה עצמה   ובאמת כל העניין הוא רק לגבי סעודת הברית, 

 . רק להודיע על מקום וזמן הבריתאלא    )בפירוש(סלסול שלא להזמין להדיא  

 

גם במקרה שהזמינו את האדם בצורה מפורשת להשתתף בסעודת ברית המילה, ישנם מקרים שבהם אינו חייב 

 להשתתף בה:

 שם  .39

ואפילו לגבי סעודת הברית מצינו בפוסקים כמה וכמה צדדי קולא, שאין מחויבים לילך אף אם בעל הברית 

. ולכן תלמיד חכם השוקד על תלמודו, או שהוא טרוד במצווה, או שעוסק במלאכה )בפירוש(הזמינו להדיא 

ח עמו איזה מאכל מסעודת ... ובאופנים הללו טוב שייקאינו מחויב לילך לסעודת ברית  –לפרנס נפשות ביתו  

 הברית.

 

 סיכום והלכה למעשה 

 

 שלום זכר

 בקהילות רבות נהוג לקיים סעודת 'שלום זכר' בליל שבת הסמוכה לברית המילה. •

 סעודה זו מוזכרת בתלמוד, והיא סעודת מצווה. •

 יש אומרים שטעם הסעודה הוא להודות לה' על הולדת הבן, ויש אומרים שטעם הסעודה הוא לנחם את •

 התינוק ששכח את התורה שלמד במעי אמו, ויש מביאים טעמים נוספים.

לפי רוב הטעמים ראוי לעשות סעודה זו בנוכחות התינוק, אף שכיום פשט המנהג לקיים את הסעודה גם  •

 בלי נוכחותו.

 יש מעלה וטובה גדולה לנפש להשתתף בסעודת 'שלום זכר' ולהיפגש עם הנשמה החדשה שירדה לעולם. •

 

 ליל שימורים –ברית יצחק 

 בלילה שלפני הברית צריך התינוק שמירה יתירה, מפני שהשטן מנסה להזיקו ולמונעו ממצוות המילה. •
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 משום כך נהגו לעסוק בתורה בלילות שלפני הברית, וביותר בלילה הסמוך לברית. •

 חצות הלילה.מי שאינו יכול לעסוק בתורה כל הלילה, ישתדל על כל פנים לעסוק בתורה עד  •

יש הנוהגים לעשות בלילה זה שלפני הברית סעודה קטנה, ולאכול בה מיני מגדים, ומביאים כלי זמר  •

 ושרים שירות ותשבחות לקב"ה.

 סעודה זו אינה נחשבת 'סעודת מצווה'. •

 

 קריאת שמע

 נוהגים לקרוא קריאת שמע בבית היולדת בלילה שלפני הברית. •

 'עול מלכות שמים' לפני כניסתו לקיום מצוות המילה.הטעם בזה, כדי לקבל עם התינוק  •

 המנהג הנפוץ בימינו הוא שהילדים קוראים קריאת שמע זו, ומחלקים להם מיני מתיקה. •

 

 סעודת מצווה 

 תיקנו חכמים לעשות סעודת מצווה ביום שזוכה האדם למול את בנו. •

 .יש לעשות סעודה זו בשמחה, להורות על גודל שמחתנו בעשיית המצווה •

 יש לעשות סעודה גמורה, ולא להסתפק בחלוקת שתייה ומיני מזונות. •

 לכתחילה ראוי לעשות סעודה בשרית, ולאכול בה בשר בהמה. •

 אפשר לצאת ידי חובה גם באכילת בשר עוף או דגים. •

יש שכתבו שאפשר לצאת ידי חובה גם בסעודה חלבית מכובדת, ובפרט כאשר מקיימים את הברית  •

 בשעות הבוקר.

 

 ימנעות מהשתתפות בסעודהה

 המונע עצמו מלאכול בסעודת ברית המילה הרי הוא כמנודה לשמים. •

לפיכך נהגו שלא מזמינים באופן ישיר לסעודת הברית, כדי שלא לגרום לאנשים שאינם יכולים להשתתף  •

 להיות כמנודים לשמים ח"ו.

באופן ישיר, וכל המדובר הוא על אין איסור להימנע מהשתתפות בברית עצמה, גם כשהזמינו אותו  •

 הזמנה לסעודת הברית.

 אפשר לתלות מודעה כללית על מקום וזמן הברית, ואין זה נחשב כהזמנה אישית. •

מי שהזמינו אותו לסעודת הברית, ואינו יכול להשתתף בה, ישתדל על כל פנים לקחת עמו מאכל מועט  •

 מן הסעודה.
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 מנהגי המילה –  רביעיפרק  
 

 אליהו כיסא של 

 אליהו הנביא נקרא: "מלאך הברית":

 ג | פרק מלאכי  .1

י נָּ ה ֶדֶרְך ְלפָּ ִכי ּוִפנָּ דֹון ֲאֶשר ַאֶתם ְמַבְקִשים ,)א( ִהְנִני שֵֹּלַח ַמְלאָּ אָּ לֹו הָּ בֹוא ֶאל ֵהיכָּ ּוַמְלַאְך ַהְבִרית   ,ּוִפְתאֹּם יָּ

אֹות ַמר ה' ְצבָּ א אָּ ֶכם ֵאת ... ֲאֶשר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהֵנה בָּ נִֹּכי שֵֹּלַח לָּ ִביא)כג( ִהֵנה אָּ ה ַהנָּ ִלְפֵני בֹוא יֹום ה'  ֵאִליָּ

א דֹול ְוַהנֹורָּ  .ַהּגָּ

 

מצבו הרוחני של עם ישראל בתקופת נבואתו של אליהו היה מן הגרועים שבתולדות ישראל. עם ישראל, בהנהגת 

ֵאל  אחאב ואיזבל עובדים ל'בעל' ול'אשרה', הורגים את נביאי ישראל, ְלֵכי ִיְשרָּ ומכעיסים את ה' יותר "ִמֹכל מַּ

יו"  נָּ יּו ְלפָּ . באותה עת אליהו הנביא 'שואל את נפשו למות", נכנס למערה ומקנא את קנאת )מלכים א טז, לג(ֲאֶשר הָּ

 ה' על אשר עברו ישראל את בריתו:

 י פסוק יט  | פרק מלכים א   .2

א ֹּא ִקֵנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי ְצבָּ ֹּאֶמר ַקנ ֵאלֹות  ַוי ְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְשרָּ ֶרב  ,ִכי עָּ ְרגּו ֶבחָּ סּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך הָּ רָּ  ,ֶאת ִמְזְבחֶֹּתיָך הָּ

ּה ֵתר ֲאִני ְלַבִדי ַוְיַבְקשּו ֶאת ַנְפִשי ְלַקְחתָּ ִאּוָּ  . וָּ

 

המילה שיעשו ומסופר במדרש שבשכר קנאה זו זכה אליהו הנביא לרדת מן השמים ולהשתתף בכל בריתות 

 ישראל בכל הדורות, ומשום כך אנו מכינים כיסא מיוחד עבורו:

 פרק כט  |  פרקי דרבי אליעזר  .3

םאמר לו הקב"ה:   ר : ")במדבר כה, יא(אתה מקנא. קנאת בשיטים על גילוי עריות, שנאמר    ְלעֹולָּ זָּ ס ֶבן ֶאְלעָּ ִפיְנחָּ

ִתי ֵמַעל ְבנֵ  םֶבן ַאֲהרֹּן ַהכֵֹּהן ֵהִשיב ֶאת ֲחמָּ ִתי ְבתֹוכָּ ֵאל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנאָּ , וכאן אתה )ופינחס הוא אליהו(" י ִיְשרָּ

 . שאין ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, ַחֶייָךמקנא. 

ּוַמְלַאְך ַהְבִרית ֲאֶשר "  :(מלאכי ג, א), שנאמר  מכאן התקינו חכמים שיהיו עושין מושב כבוד למלאך הברית 

א  .ְוגֹו' "ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהֵנה בָּ

 

 :)רבי יהושע וולק כ"ץ, תלמיד המהרש"ל והרמ"א(וביאר בעל ה'פרישה' 

 יורה דעה סימן רסה אות כה  |  פרישה .4
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כיון דאתה   :כן ב"ה נראה לי דלשבח אמר לו הק –עד שאתה רואה בעיניך  חייך שאין עושין ברית מילה

   .נתן לו השם יתברך זה לשכרו - ות מילהומקנא לה' על מצ

בעיניך   ?!שאינן מקיימין הברית  יאתה מוציא לעז על בני  :כאילו אמר לו השם יתברך  ,3ויש דורשין לגנאי 

מי יכריח   ם כןוגם א  ,אבל קשה לומר כן שאליהו הוציא דיבה  .וכן משמע קצת הלשון  !תראה שמקיימין אותו

 ?א ויראה בקיומווליהו שיבלא

 

על פי זה מובא בספרי הראשונים שנוהגים להכין שני כיסאות: כיסא אחד שעליו יושב הסנדק בזמן הברית, 

 וכיסא אחד לאליהו הנביא. וכן נוהגים ליפות את הכיסא ולקשטו לכבודו:

 סימן תקה |  מחזור ויטרי   .5

  , האחת לצורך אליהו ופורסין עליהם מעיל או כל דבר תפארת לנוי.  ,)כיסאות( ומתקינין שם שני קתידראות

 .. .הו הבא ויושב שם ורואה בקיום המצו

 

 ונוהגים תחילה להושיב את התינוק על הכיסא של אליהו הנביא, כדי לזכות לברכתו:

 הלכות שבת סימן קיג  |  ספר הרוקח .6

ויש שמושיבין עליה הוולד    .לפי שאחת מתוקן לאליהו  ,לברית המילה  )כיסאות(קתדראות    שנימה שנהגו לתקן  

 . כדי שיברכהו אליהו

 

 אין אליהו הנביא מגיע לברית: –בזוהר הקדוש מבואר שיש להזמין את אליהו הנביא בפה, שאם לא כן 

 דף צג עמוד א | חלק א  הקדוש זוהר  ה .7

 . לא שרי תמן - ואי לאו .אליהודא כרסייא ד  :ויימא  ,תנינן דבעי בר נש לתקנא כרסייא אחרא ליקרא דיליה

, ויאמר: זה הכיסא של אליהו. ואם לא  )של אליהו הנביא(]תרגום: שנינו, שצריך אדם להכין כיסא אחר לכבודו 

 לא ישרה שם[.  – )אומר כן(

 

 וכן פסק השולחן ערוך:

 סעיף יא   שולחן ערוך | יורה דעה סימן רסה .8

 
 ף צג ע"א(.כך מובא, למשל, במדרש שיר השירים רבה )פרשה א, על פסוק ו(, וכן בזוהר הקדוש )פרשת לך לך, ד 3
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 סא אליהו. ייאמר בפיו שהוא כ ,וכשמניחו ".מלאך הברית"סא לאליהו, שנקרא ינוהגין לעשות כ

 

 וכשמזמינים את אליהו הנביא לברית המילה זוכים במקצת ל'גילוי אליהו':

  מעבר יבק | מאמר ד פרק ה  .9

)מזמורי לפני כיסא אליהו עם שירי דוד  )את פרשת 'פיטום הקטורת'(בליל שלפני מילת התינוק מה טוב לאומרו 

מזליה    –. ואי איהו לא יחזי  יזכה להארת פניו  –המכין לכיסא הלז בקדושה ובטהרה ומזמינו בפיו  , כי  תהילים(

 .)אם הוא עצמו לא יראה את אליהו הנביא, מזלו שבשמים יראה אותו(שברקיע יחזה 

 

 סנדקאות ו'קוואטער' 

 סנדקאות

השלום העיד על עצמו שהוא משבח את ה' יתברך ומקיים מצוותיו בכל איבריו, ובכלל זה הברכיים דוד המלך עליו  

 שבהם הוא משתמש להיות סנדק בברית המילה:

 תהלים רמז תשכג | ילקוט שמעוני  .10

ה" ֹּאַמְרנָּ ל ַעְצמֹוַתי ת   –  ים י ברכ ... תוי ומקיים בהן המצויאני משבחך בכל אבר :אמר דוד – (תהלים לה, י)" כָּ

מֹוָך: "לכך נאמרבהן אני עושה סנדיקוס לילדים בשעת מילה ופריעה.   ה ה' ִמי כָּ ֹּאַמְרנָּ ל ַעְצמֹוַתי ת  ."כָּ

 

וכתבו רבותינו שהסנדק, האוחז בתינוק הנימול בשעת הברית, נחשב 'בעל הברית', והוא גדול וחשוב יותר מן 

 המוהל. ולכן ראוי לחפש ולהדר אחר סנדק הגון וחשוב:

 הלכות מילה סימן קז  |  זרוע אור .11

נן מנהג בישראל שהאחד נעשה בעל ברית לתינוק הנימול ותופס אותו על ירכיו. וסמך למנהג זה דאמרי

היינו שתופס תינוק  ,אני נעשה סנדיקניס בילדים הנימולים עליהם ...)מדרש תהלים(' שוחר טוב'ב )שאמרנו(

 .הנימול על ירכיו כשמלים אותו

אצלו    )הכיסא(   דראיא אליהו ז"ל וישב על הקט וכדי שיב  , וצריך לחפש אחר יהודי טוב לעשותו בעל ברית 

 .בשעת המילה

 אות מו  מסכת חולין פרק נר מצוה|  (של"השני לוחות הברית ) .12

 .אחר יהודי כשר לעשותו סנדק דהוא הבעל בריתוצריך לחפש  ..  .ה גדולה במאד ו ות סנדקאות היא מצו ו מצ 
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וכן כתבו שרגלי הסנדק דומים למזבח, כאילו מקטירים עליהם קטורת, וכשם שהעלאת הקטורת הייתה מעשירה 

 את בעליה, כך הסנדקאות מעשירה:

 אות א  הלכות מילה | ספר מהרי"ל )מנהגים(  .13

והוא קרוי סנדק בלשון חכמים, היה נוהג לרחוץ ולטבול עצמו להכניס   'בעל ברית'מהר"י סג"ל כשנעשה הוא  

, מפני שרגליו נדמו למזבח כאילו ת בעל הברית ממצות המוהלו גדול מצ  :התינוק בטהרה לברית. ואמר

 ם.  ירת לשמיומקטיר קט

 )אלא(   קר  ,שום ושלימה שאין כופלין לתת בניו לבעל ברית אחד פעמי  ,ומאותו טעם כתב רבינו פרץ ע"ה 

כהן  )משום שנאמר בפרק ראשון במסכת יומא( דיומא רק קמאבעל ברית אחר, משום דאיתמר פ )בוחר( לכל בן בורר

לפיכך  ...רת היה מעשירומפני שהקט ,עוד לעולם )לא הקטיר פעם שנייה( רת פעם אחת לא שנהושהקטיר קט

הדבר שונה; שאין ממנים אותו סנדק פעמיים, כדי לזכות )גם כאן אין כא נמי לא שנא ה ;כהן אחר םרייבכל פעם היו מעש

 .  אנשים נוספים בעשירות(

אמר מהר"י סג"ל דמקדימין אותו בקריאת התורה קודם   ,יותר ממוהל  )סנדק(   דגדול בעל ברית ומטעם זה   

 המוהל.

 

 סעיף יא | יורה דעה סימן רסה  הגהות הרמ"א .14

ח המוהל להקדימו וח הסנדק מכולתפוס התינוק למוהלו. ויפה כ ה זו, להיות סנדקוונוהגין להדר אחר מצו 

ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד,   .לקריאת התורה, דכל סנדק הוי כמקטיר קטורת

 כדאמרינן גבי קטורת: חדשים לקטורת.

 

 מצווה זו היא גם תיקון גדול עבור הסנדק עצמו:

 אות יג  מצות עשה ב חלק המעשה   |  קודיךי דרך פ .15

סא ותופס התינוק בשעת יואחד יושב על הכ ,סאישוב לוקחין אותו מהכ ,סאיאחר שמניחין התינוק על הכ

 . וה גדולה היא ותיקון לחטא הבריתוומצ , 'סנדק'ה והוא הנקרא והמצו

 

, שמצוות הסנדקאות מכפרת )שאינו ידוע במדרשים המצויים לפנינו(וכתב רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בשם המדרש  

 :)ואף שאר המשתתפים בברית זוכים לכפרת העוונות(לסנדק על כל עוונותיו 
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 אות קמו | אגרא דפרקא  .16

בשעה   :שלמה מקארלין זצללה"ה הי"ד, שאמר בשם המדרשרבי  נאמר לי משם קדוש ישראל הרב הקדוש  

אתה ידעת שאני מקנא  :ליהולאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מילה שבישראל, אמר א  ב"השאמר הק

והבטיחו השי"ת    .לא אוכל לסבול להיות שם  -  בעל עבירה  )הסנדק(  , הנה אם יהיה הבעל בריתברךלשמך ית

   .ואז יהיה ריקן מעבירות  , שיכפר להבעל ברית 

אפשר יהיו הקהל   :השיב עוד  .הבטיחו השי"ת שיכפר גם לו  .אפשר יהיה המוהל בעל עבירה  :והשיב עוד 

כן שמעתי שיצאו הדברים   .הבטיחו השי"ת שיכפר לכל הקהל  .העומדים שם בעלי עבירות ולא אוכל לסבול

 מפי הקדוש הנ"ל.

 

מפני מעלת המצווה נהוג שהסנדק טובל במקווה לפני הברית, וכפי שהובא לעיל בדברי המהרי"ל. וכתב רבנו יוסף 

)כשטובל במים צוננים, שמחמת חשיבות הטבילה יש להתירה אפילו כשהברית חלה בתשעה באב  )ה'בן איש חי'(חיים 

 : ומכוון לשם מצווה ולא לשם תענוג(

 אורח חיים סימן כט - חלק ד  |  שו"ת רב פעלים  .17

כי זה ידוע  .להיקודם תפ ]תשעה באב[מותר לו לטבול בבוקר  ם כן ג  ,סנדק מי שרוצה להיות  :עוד אני אומר

נזהרים   )בגדד(ופה עירנו  .בחורף בימי הקור לוואפי ,והושוט שהסנדק מוכרח לטבול קודם המצ ומנהג פ 

 .ולא לתענוג  ,והונמצא עתה שאינו טובל כי אם בשביל מצ .בטבילה אבי הבן והסנדק מאד מאד 

 

 קוואטער )'סנדק קטן'(

כפי שלמדנו, מצוות הסנדקאות גדולה היא עד מאד. בתקופות מסוימות גם הנשים רצו לזכות במצווה זו, ונהגו 

 במקומות רבים שהאישה משמשת כסנדקית. 

 

אולם המהר"ם מרוטנבורג יצא בחריפות כנגד תופעה זו, משום שאין זה מדרכי הצניעות שהמוהל ימול את 

, ומשום שהאישה אינה מצווה על המילה, וממילא )אפילו אם היא אשתו(ישה התינוק בשעה שהוא מונח על ברכי א

 זכות זו 'שמורה' לאנשים:

 סימן שצז| תשב"ץ קטן  .18

שה יושבת בבית הכנסת עם האנשים ומלין  י אינו נראה לי כלל מנהג כשר שנוהגין ברוב מקומות שהא 

שה מקושטת בין  יליכנס א )שאין דרך( דלאו אורחא  ,ואפילו אם בעלה מוהל או אביה או בנה , התינוק בחיקה

  ואם כן למה לי כולי האי   ...בנה  לוועוד דאפילו בעיקר מילה לא נצטווית למול אפי  ..האנשים ובפני השכינה.
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והמחמיר   ,ת ימחה ומי שיש בידו למחו  ?!הושימולו לתוך חיקה ולחטוף מאנשים המצו )למה צריך את כל זה(

  .א עליו ברכה ושלום. מאיר ב"ר ברוך זלה"הותב

 

הרי זו מצווה הבאה בעבירה, ויש למחות   –ומוסיף רבי שמשון בר צדוק, תלמידו של המהר"ם, שאישה העושה כן  

 בידה:

 שם  .19

 לוואפי. ... כי נראה מכוער מאד)ואין מי שמשגיח בדבר(  צעקתי ימים רבים ולית דמשגח - באשר כתב מורנו

. וכל איש הירא ..ה הבאה בעבירה היא ו ונראה דמצו   ..ועוד אין כל אדם יודע שהיא אשתו.  ,אדם עם אשתו

יראה כמסייע ידי עוברי עבירה. והזהיר מורי רבינו טוביה ר' יקותיאל יפן    ,דבר ה' יש לו לצאת מבית הכנסת

 כאשר כתב הרב. ,בר משה זלה"ה על הדבר

 

שעל כל פנים, כדי לזכות גם את האישה במצווה, נוהגים שהיא מביאה את התינוק עד וכן פסק הרמ"א. והוסיף 

 בית הכנסת, ואחר כך לוקחים התינוק מידיה לידי הסנדק:

 שם  הגהות הרמ"א | .20

היא עוזרת לבעלה   כל מקוםשה להיות סנדק לתינוק במקום שאפשר באיש, משום דהוי כפריצות. ומיואין לא

 .ומביאה התינוק עד בית הכנסת, ואז לוקח האיש ממנה ונעשה סנדק

 

גדולה מאוד,   )האיש המקבל את התינוק מן האישה(  4וה'קוואטער'  )האישה המוסרת את התינוק לאיש(מעלת ה'קוואטערין'  

וה הגדולה. ומקובל והם מכונים: 'סנדקים קטנים', משום שהם מכניסים ומקרבים את התינוק לקראת המצו

 . 5בפה ההמון שיש בזה סגולה להיפקד בזרע של קיימא

 סימן רסה אות לא  פסקים ותשובות | .21

מנהג ישראל מקדמת דנא שהכנסת התינוק למקום הברית נעשית על ידי איש ואישה. האישה )שקורין 

קוואטער"( לוקח את "קוואטערין"( מביאה את התינוק על גבי כר עד פתח המקום שמלין אותו, והאיש )ה"

 התינוק ממנה ומביאו לאבי הבן...

 
במשמעות המילה 'קוואטער' נכתבו פירושים שונים. יש אומרים שפירושו: שושבין; יש אומרים שפירושו: קטורת )מפני שהוא מקרבו   4

לסנדק שהוא כמקטיר קטורת(; יש אומרים שפירושו: חיתולים )מפני שהוא קונה את החיתולים שבהם מביאים את התינוק למילה(; 
 .91דלת )משום שהוא עומד בפתח ובדלת ומכניס את התינוק(. ראו: מילה שלמה, פרק יד, הערה  יש אומרים שפירושו:

 .אף שלעת עתה לא מצאנו לזה מקור מובהק 5
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. ויש שכתבו שהוא קודם בעלייה לתורה וגדולה מאד מעלת הקוואטער, עד שכינו אותו 'סנדק קטן' 

 אפילו לאבי הבן. והגם שלהלכה לא נהגו כן, מכל מקום יש ללמוד מכאן על חשיבותו הרבה.

 סגולה להיפקד בזרע של קיימא....מקובל שלהיות 'קוואטער' בברית הוא  

 

 ברית מילה בבית הכנסת

 

 בתקופת הפוסקים הראשונים היה מקובל לקיים את ברית המילה בבית הכנסת:

 חלק ז סימן תקלו | שו"ת הרשב"א  .22

ואין ברית אלא    ",ַוִיְכְרתּו ְשֵניֶהם ְבִרית ִלְפֵני ה': "(שמואל א כג, יח)  משום דכתיב  ,שנהגו למול בבית הכנסתומה  

 .מילה

 

וכבר התבאר שהמילה היא כדוגמת הקרבן, ולכן יש שכתבו שראוי להביאו לבית הכנסת שהוא מקדש מעט, 

 ולמול את הבן בצפון בית הכנסת, כדוגמת העולה שהייתה קרבה בצפון:

 מסכת סנהדרין דף פט עמוד ב |  תורת חיים  .23

]כקטורת סמים  ב"העלה ריחן לפני הק ,ערלות והתליעובשעה שמל אברהם ילידי ביתו והעמיד גבעת 

   .)בראשית מז, ז(במדרש רבה  )כפי שיש; שמובא(כדאיתא  ...כעולהו[

שהילד  ...לפי שהעולה שחיטתה בצפון ,נראה מה שמלין בבית הכנסת בצפון )ומטעם זה( ומהאי טעמא 

 .הנימול נחשב כקרבן

 

 כלל:אמנם כתבו הפוסקים שאין זה חיוב 

 אורח חיים סימן קנט שו"ת חתם סופר | .24

אחיזה   ית הכנסת ואין לב  ,ויש לנו רשות למול בכל מקום ית הכנסת?!מילה יש לה שייכות לב )האם(אטו 

 . במילה כלל

 

ואדרבה, יש שכתבו שעדיף להימנע מלקיים את המילה בבית הכנסת, מחשש שינהגו בו קלות ראש וידברו שם 

 דברי חולין:

 הערות על ספר ברית דוד סימן רסה סעיף קטן צ  בר |הגר"ב זיל .25



119 
 

שאין נכשלים   )כך עדיף(. ואדרבה, הכי עדיפא )לקיים את הברית בבית הכנסת(ולא ראיתי בזמננו שמדקדקים בזה 

 באיסור שיחה בטלה בבית הכנסת, כאשר בעוונותינו הרבים חטא זה הוא מהחטאים שדש בעקביו.

 

 :6ויש שהקפידו לקיים את הברית דווקא בביתם

 זכר דוד | מאמר א פרק סא  .26

הרבה בני אדם חשבו בלבם דלמצווה גדולה נראית בעיניהם לקיים מצוות המילה דווקא בביתם, ומנהגן של 

ראל שלא להקפיד בזה שתהיה נעשית דווקא בבית הכנסת, אלא כל אחד יהדר לעשותה בביתו, כי יש

אומרים שהמילה תשאיר ברכה בבית אשר נעשית בו, דזו כוחם של מצוות שרושם שלהם נשאר במקום 

 קיומן

 

 לכן, למעשה אין חובה להקפיד על מקום מסוים, והכל תלוי לפי העניין:

 ה דעה סימן רסה אות לגיור  פסקים ותשובות | .27

נראה שהמנהג היה למול בבית הכנסת... והפוסקים הוסיפו שאף יש בזה משום "ברוב עם הדרת מלך"... 

, ואינו לעיכובא כלל. וכמובן שאם )במקום שהדבר אפשרי(היכא דאפשר  )בלבד(אולם אין זה אלא עניין בעלמא 

 לעשות כן. )יפה וראוי(דה, בוודאי שפיר דמי יש איזה עדיפות לעשות את המילה בבית או במקום הסעו

 

 סיכום והלכה למעשה 

 

 כיסא של אליהו

 אליהו הנביא נקרא "מלאך הברית" משום שהוא מגיע לכל הבריתות הנערכות בקרב ישראל. •

 משום כך נהגו ישראל להכין כיסא מיוחד לאליהו הנביא, ומייפים ומקשטים אותו לכבודו. •

 להושיב את התינוק על הכיסא של אליהו הנביא, כדי שיזכה לברכתו.לפני הברית, נוהגים  •

 אינו בא. –יש להזמין את אליהו הנביא בפה, ואם לא עושים כן  •

 זוכים במקצת ל'גילוי אליהו'. –כשמכינים את הכיסא לאליהו הנביא ומזמינים אותו  •

 

 סנדקאות

 הסנדק מושיב את התינוק הנימול על ברכיו בשעת המילה. •

 נקרא 'בעל הברית', ומעלתו גדולה אף ממעלת המוהל. הסנדק •

 צריך לחפש יהודי כשר והגון שישמש כסנדק. •

 
 אך המחבר שם מאריך לבאר גודל הטעות בזה, וכותב שהראוי ביותר הוא למול בבית הכנסת, שהוא המקום המקודש ביותר בזמננו. 6
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רגלי הסנדק דומות למזבח הקטורת, והמשמש כסנדק זוכה לעשירות. לכן נהגו שלא למנות פעמיים אותו  •

 סנדק, כדי לזכות גם אחרים במעלת המצווה ובעשירות הכרוכה בה.

 ל פגם הברית ועל כל שאר העוונות.מצוות הסנדקאות מכפרת ע •

 נהוג שהסנדק טובל במקווה לפני הברית, ויש אומרים שמותר לטבול אפילו בתשעה באב. •

 

 'קוואטער' 

אין לאישה לשמש כסנדקית, משום שאין זה מדרך הצניעות שימולו את התינוק על ברכיה; והמשמשת  •

 כסנדקית מקיימת מצווה הבאה בעבירה.

 ת לבעלה ומביאה את התינוק עד לבית הכנסת.ומכל מקום היא עוזר •

גדולה מאד, והם מכונים:  )האיש והאישה המוסרים את התינוק לידי הסנדק(מעלת ה'קווטארין' וה'קווטער'  •

 'סנדקים קטנים'.

 מקובל שיש ב'קווטער' סגולה להיפקד בזרע של קיימא, אך אין לזה מקור מובהק. •

 

 ברית מילה בבית הכנסת

 הוא לקיים את ברית המילה בבית הכנסת, שהוא מקדש מעט.מנהג קדום  •

אולם אין בזה חיוב כלל, ואדרבה יש שכתבו שראוי להימנע מכך כדי שלא יבואו לדבר שיחות חולין בבית  •

 הכנסת.

 יש שנהגו למול דווקא בתוך ביתם, כדי לקדש את הבית בביאת אליהו הנביא. •
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 רפואה ומילה –  חמישיפרק 
 

 בהרדמה ברית מילה 

 

מעשה המילה כואב לתינוק. הוא לא בוכה רק משום ש'מציקים לו', אלא משום שמבצעים בגופו פעולת חיתוך 

. בטיפולים רפואיים רבים נהוג כיום להרדים את המטופל, בהרדמה כללית או מקומית, כדי למנוע את 7מכאיבה

 תחושת הכאב והצער בשעת הטיפול בגופו. 

 

בשעת ביצוע מעשה המילה או  )מקומית או כללית(חבטו בשאלה אם מותר לבצע הרדמה פוסקי הדור האחרון הת

)כגון גרים בתינוקות ובמבוגרים  –שיש סיבה הלכתית המונעת זו. נציין שהדיון ההלכתי עוסק בשני סוגי נימולים 

ין המקרים. אנו נציג . ולפעמים סברו הפוסקים שיש הבדל בשנכנסים בבריתו של אברהם אבינו כחלק מתהליך הגיור(

 בקצרה את עיקרי הדיון ההלכתי.

 

 שינוי המנהג

הפוסקים המצדדים לאסור ביצוע הרדמה בברית המילה הוכיחו שכבר בזמן הגמרא ידעו לבצע הרדמה לשיכוך 

, במשך כל הדורות נהגו לבצע את ברית המילה בלי הרדמה  –, ואף על פי כן  (8)כמבואר במסכת בבא קמא פה ע"אכאבים  

 ואין לנו לשנות ממנהג אבותינו:

 

 כך כותב הרב מאיר אריק, שהיה הראשון שדן בנושא ברית מילה בהרדמה:

 | חלק ב סימן קמב אות ג  שו"ת אמרי יושר  .1

מבואר דאפשר   )פה ע"א(, שהרי בבבא קמא ראש פרק החובל  ין הסם כבר היה ידוע לרבותינו ז"ל מאזיהנה ענ

לא מצינו כלל   ף על פי כןוא  לקטוע ידו בסם שלא ירגיש שום צער, ומסתמא גם הסם לצנן הבשר היה ידוע.

, "בצור ובזכוכית ובכל דבר הכורת  -  בכל מוהלין"  :רסג   מןסי  רה דעהיו  יןועי  ...סם  ל ידיבשום מקום שעשו ע 

   ...ומשמע בסם לא

לחז"ל   )מקוים להם; מקובל בידם(ימא לן נראה דהוי קי ,נו זאת מעולםוכיון דעד עכשיו לא נהגו כן ולא ראי 

 . לחדש חדשות שלא נהגו מעולם   ס ושלום וח ... צער דווקא ל ידידהמילה צריכה להיות ע 

 

 וכן כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בתקופת כהונתו כרב ראשי לישראל:

 438תחומין כרך כב עמוד   הרב מרדכי אליהו | .2

 
בחינה מדעית שגם תינוקות קטנים סובלים מכאבים. כגון באמצעות מדידת שינויים בדופק, בלחץ דם, ובנשימה, כיום ניתן להוכיח מ  7

ובאמצעות מדדים רפואיים נוספים. משום כך, כיום מקובל להרדים או לתת משככי כאבים כאשר מבצעים פעולות רפואיות מכאיבות 
 אצל תינוקות.

 –ד באמצעות סייף )חרב(, הכרוכה בצער ובכאב, ובין קטיעת יד באמצעות סם )חומר מרדים(  שם עוסקת הגמרא בהבדל בין קטיעת י  8
 "שאין שם צער כלל" )רש"י, שם(.
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שמוע שמענו בזמן האחרון על מספר מוהלים, חדשים מקרוב באו שלא שערום אבותינו, הרוצים למצוא חן  

בעיני הבריות להראות חכמתם ובינתם וזריזותם לעיני העמים, בזה שהם עושים זריקה או פעולת הרדמה 

 אחרת לתינוק כדי שלא ירגיש ולא יבכה, וכך יתפרסם שמם. 

המילה היא הברית בין הקב"ה לעם ישראל, ואנו עושים זאת לשם ייחוד קוב"ה... הקב"ה הוא המרפא,  

חוכמת  ולא לעשות חוכמות והמצאות בניגוד לרצון הבורא ]ובניגוד[ למנהג אבותינו ואבות אבותינו. 

... לפיכך שתמש בה, ועם כל זה לא עלה על דעת אנוש לה )בבא קמא פה ע"א( ההרדמה הייתה ידועה בימי חז"ל  

 אין להשתמש בשום אמצעי הרדמה לתינוק לפני הברית, לא כללית ולא מקומית. 

 

מנגד, העירו כמה פוסקים שאמנם חשוב להקפיד על מנהגי הדורות הקודמים ולא לשנות בדברים הקשורים 

הנימול אינה מהווה שינוי מהותי , אך הרדמת )כגון מילה באמצעות סכין, פריעה בציפורן, ומציצה בפה(המילה  למהות

 בצורת המילה, ויש מקום להתירה:

 תחומין כרך כב הרב פרופ' אברהם שטיינברג | .3

ביחס לקיום מצוות מילה נלחמו גדולי ישראל מקדמת דנא בכל שינוי, כי המחדשים והרפורמים למיניהם 

אריכו לדחות חידושים שונים בכל הדורות נטפלו למצווה זו, ורצו לשנות בה כל פעם בדבר אחר, ולכן ה

בדרך ביצוע המילה... אכן בכל זאת קיבלו רבים מהפוסקים חלק מהשינויים בתנאים מוגבלים ומוגדרים, 

 . כאשר בבירור אין השינוי בא כדי לפגוע בגדרי הלכות מילה, וכאשר יש טעם נכון לשינוי 

.  לביטול חלק מחלקי מצוות המילהעניין ההרדמה המקומית נראה כרחוק יותר מחשש  ...לכאורה דווקא   

ואם אמנם יש טעם הגיוני להרדמה מקומית, ואם אמנם אין בו שום איסור מהותי ושום שייכות לגוף קיום 

 למה נאסרנו?! –מצוות מילה 

 

 הרגשת הצער כחלק ממצוות המילה

הטעמים לכך  התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו ואת ישמעאל בנו באמצע היום, ודרשו חז"ל שאחד

 הוא משום שאברהם אבינו רצה לחוש את צער המילה כדי לקבל עליה שכר כפול:

 בראשית פרשה מז אות ט  מדרש רבה | .4

ם" הָּ כדי שיכפול לו   , הרגיש ונצטער  :אבא בר כהנא מר רביא – )בראשית יז, כו(" ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִנמֹול ַאְברָּ

 . הקדוש ברוך הוא שכרו
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מכאן, וממקורות נוספים, למדו כמה פוסקים שהרגשת הצער היא חלק מהותי מברית המילה, ולכן אין למול 

 בהרדמה באופן שלא יחוש הנימול את הצער:

 שו"ת אמרי יושר | שם  .5

" הרגיש ונצטער כדי שיכפול הקדוש ברוך הוא שכרו ...נימול אברהם" :לך איתאלך  רשתפ ש רבהובמדר

 .בלי פעולות אחרות ,צער הכריתה  ל ידי קא ע ו דו ין המילה היה יהרי תחילת ענ –

 חלק ה סימן קמז | שו"ת שבט הלוי  .6

ִכי "  :)גיטין נז ע"ב(  חז"למרו  , וא)צער התינוק(  צערא דינוקא  ה ת מילה צורתה שיהיו דמצומצינו לחז"ל בכל מקום  

ל ַהיֹום ֶליָך הַֹּרְגנּו כָּ  . ה המקורית מסיניו צורת המצו   )ופשוט שכך(  דכך   ופשיטא זו מילה,  - (תהלים מד, כג) "עָּ

 

לגרום צער לתינוק. וגם אין  חובהכנגד סברה זו העירו פוסקים אחרים שלא מצאנו בשום מקום בחז"ל שיש 

ראיה מדברי המדרש, שאמנם שאברהם אבינו רצה לחוש את צער המילה כדי להכפיל את שכרו, אך אין ללמוד 

 . ואם כן, אין שום סיבה לצער את התינוק:9מכאן שהרגשת הצער היא חלק מהותי והכרחי בקיום המצווה

 יורה דעה סימן כב  -חלק ה | שו"ת יביע אומר   .7

וה, וכמו שעשה ובלו משום חביבות המציואם הראשונים סברו וק ?שיש חיוב להצטער במילה  נו מצא  היכן 

למנוע ממנו צער המילה  )תחבולות(שהבא לעשות טצדקי  )מהיכן תבוא ללמוד( לומר אברהם אבינו, מהיכא תיתי

יורה דרכו שאין הצער   והאמת  .על המחמיר להביא ראיה ברורה  )כגון זה(אי גוונא  שנוכל לעכב בידו? וכל כה

 ?! שכל שמעשה המילה נעשה כהלכה, מה לנו ולצערו של זה  מעכב במילה,

 

 יורה דעה סימן רסא סעיף א נשמת אברהם | .8

אמר לי הגאון רבי יוסף וינטר שליט"א, ששמע מהגאון רבי יעקב הלל שליט"א, ראש ישיבת המקובלים  

והר הקדוש ובספרי הקבלה שיש עניין מיוחד בצערא  שחיפש ולא מצא בז , )ישיבת 'אהבת שלום'( בירושלים 

 . )בצער התינוק(  דינוקא

יתרה מזו, הוסיף הגאון רבי הלל שליט"א שכתוב בזוהר ובתיקוני הזוהר שצער הלידה מכפר על העוון  

כדי למעט ככל האפשר את כאב הלידה, ולא ראינו מי שפוצה   )תחבולות(של חוה, ובכל זאת עושים כל טצדקי  

 פה ומצפצף. 

 
 .גם בלי הרגשת הצער מתמתקייעצמה משמע שהמצווה ולקבל תוספת שכר, ואדרבה, ממה שביקש אברהם לצער את עצמו  9
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', כתב שאמנם הרגשת הצער במילה הרב אברהם אלקנה שפירא, הרב הראשי לישראל וראש ישיבת 'מרכז הרב

 בין הנימול לקב"ה:  הברית  במעשה כריתת, אבל היא מהווה חלק מהותי והכרחי  מצוות המילהאינה מעכבת את  

 442תחומין כרך כב עמוד   הרב אברהם שפירא | .9

  קיום יתכן לקיים גם כשחותך עור הערלה כשאינו מרגיש כלל, אבל    קיום המצווה של המילהנראה, שאם כי  

ובלי זה אין כאן כלל  של הנולד עם הקב"ה הוא רק כשמרגיש חיתוך הבשר והטפת דם הברית,  הברית

 . והרגשת הטפת דם הברית היא חלק יסוד של כריתת ברית.מעשה של קיום הברית 

ועל כורחך זה הטעם שבכל הדורות, אף על פי שידעו על אפשרות קיום המצווה על ידי סם המרדים,   

בזה מצוות עשה של מילה, אבל כיון שעל ידי זה אנו מונעים מהתינוק מעשה של כאב ובאמת מתקיים 

הברית שנכרת מזמן אברהם אבינו עם הקב"ה, לכן נמנעו מלהפיג את הכאב אלא דווקא שימול תוך כדי 

 הרגשה של מעשה הברית.

כריתת ברית בין הקב"ה  וכשהחיתוך נעשה על ידי הרדמת האבר, אין זה מעשה ברית כלל, ואין כאן  

. ואם כי נעשה מעשה מצווה ואינו ערל, אבל עניין כריתת הברית, שהיא עיקרו של הציווי לאברהם לאדם 

 אבינו, הוא לא קיים.

 

 גם הרב יחיאל יעקב וינברג כתב כעין סברה זו, ולמד מכך להתיר הרדמה מקומית ולאסור הרדמה כללית:

 חלק ג סימן צו  שו"ת שרידי אש | .10

, שלא מצינו בשום מקום שיש מצווה למול בהגרמת צער בהרדמה מקומית באותו אבר יש פנים להתיר

: "לפום )מסכת אבות ה, כג(לנימול. ואברהם אבינו עליו השלום רצה לקבל שכר על צער מילתו, כמו שנאמר 

שאין בו דעת להרגיש צער , אבל אין זה מוכרח שיש חיוב לגרום צער לילד השכר( –)לפי הצער צערא אגרא" 

 קיום המצווה.

ואם מפילים עליו תרדמה  , ואף שאין בו דעת...  שאין להפיל תרדמה כללית על התינוק מכל מקום נראה   

. וכריתת הערלה לתינוק ישן בעיני הבריות כמעשה חבלה, הרי הוא כאבן דומם, ואין מקיימים ברית עם אבן 

 ולא כהכנסה לבריתו של אברהם אבינו.
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 וונה ושליחותכ

לגבי מילת אדם מבוגר הובאו טעמים נוספים שלא לעשות את המילה בהרדמה כללית: משום שעיקר המצווה 

 )או שמיעתן(מוטלת על הנימול, והמוהל רק מקיים עבורו את מעשה המילה, אך כוונת המצווה ואמירת הברכות 

 :10וון במצווה ולשמוע ולצאת ידי חובה בברכותצריכה להיות על ידי הנימול עצמו, וכשהוא מורדם אינו יכול לכ

 זוכר הברית | סימן רסא אות ד  .11

מעשה היה בגדול אחד הנימול, שרצו הרופאים להשקותו משקה השינה כדי דכשישן לא ירגיש בצער 

מצד חסידות. ואמרתי  השכר; מסכת אבות ה, כג( –)לפי הצער המילה, ולא רצה כדי שיהיה "לפום צערא אגרא" 

 . כהמצד הדין יש קפידא למולו כשהוא ער דווקא, דמצוות צריכות כוונה, וגם מצד הברשגם  

 

 שם  שו"ת שרידי אש |  .12

בישראל גדול הבא לימול, בוודאי אין להפיל עליו תרדמה, שהרי לפי דעת כמה ראשונים, כמו הרי"ף, 

דבגדול הנימול על ידי אחר צריך הנימול לכוון לשם  הרמב"ם והרא"ש, מצוות צריכות כוונה... ולכן נראה 

 עושה המצווה., ולא מהני כוונת המוהל, שהרי הוא אינו מצוות מילה 

...וגם צריך הוא לברך ברכת מצוות המילה. אלא שיכול גם לעשות את המוהל שליח לברך בשבילו את  

ואם  הברכה ויוצא בשמיעת הברכה, אבל הוא צריך לשמוע את הברכה ולכוון לצאת בברכת המוהל. 

סם שינה. ורק בהרדמה , ולכן אסור להרדימו במרדימים את הנימול בסם שינה אינו יכול לשמוע את הברכה

 מקומית שלא ירגיש את הכאב אפשר להקל. 

 

כנגד טענה זו כתבו כמה מן הפוסקים שמותר להרדים את הנימול גם אם אינו יכול לכוון בשעת מעשה המילה, 

ואין צורך בכוונת  )ובברכתו(משום שהוא מינה את המוהל לקיים עבורו את המצווה, וממילא די בכוונת המוהל 

 הנימול:

 שם   |  שו"ת יביע אומר .13

ל , שנשאל אם מותר למול איש גדול ע ז( מןא סי רסקונט ,ירחון אהל מועד)ב 'חלקת יואב'ראיתי עוד להגאון בעל 

  קכא(  מן)סי 'בית שמואל'כשכרות, ומבואר ב )הרי הוא(י ליה סם הרדמה, וכתב דסם המיישן ומרדים הו ידי

)ואין זה א דמי חר מכן, כיון שאינו מחוסר מעשה, ולשהשליחות שנעשה לפני שישתכר אינה מתבטלת לא

 גם כשהנימול ישן.  )היטב(. ומצות מילה מתקיימת שפיר )שהוא חסר דעת לחלוטין( לשוטה דומה(

 
אינו צריך לכוון במצווה וגם אינו צריך  –כמובן  –לת תינוק, משום שהתינוק טעמים אלו שייכים רק במילת אדם גדול ולא במי 10

 הוא המכוון והוא השומע את הברכות. -לשמוע את הברכות, אלא אביו מקיים את המצווה 
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גם הרב שמואל הלוי וואזנר שנטה לאסור את ההרדמה הכללית, הסכים שמצד דיני כוונה ושליחות אפשר לצאת 

 הכוונה שמכוון לפני ההרדמה:על ידי  –בדיעבד  –ידי חובה 

 חלק ה סימן קמז  |  שו"ת שבט הלוי  .14

דלא זו במל את הגדול שמצווה בעצמו  :הרדמה כללית מכמה טעמים ל ידיאסור למול ע י עניות דעתי לפ

אף על פי  .ןוואם הוא ישן אינו מכו ,מול אותויה בהוצריך לכוון לשם מצו ם כןלמול אלא דשוי שליח, וא 

ל כל  ע  להי אינו נראה לכתח  כל מקום מ  , ן ומגלה דעת לפני שהרדימו אותו ו ל מה שמכו שאפשר אולי מועי 

  פנים.

 

ומכל מקום, כל הדיון הנ"ל שייך רק לגבי הרדמה כללית, אך לגבי הרדמה מקומית ודאי אין סיבה לאסור מטעמי 

 הברכות.כוונה ושליחות, לפי שהנימול צלול בדעתו ויכול לכוון כראוי ולשמוע את 

 

 חשש סכנה

 עוד כתבו הפוסקים לאסור מילה בהרדמה משום שיש בזה חשש סכנה לתינוק, ואין לסכן אותו ללא צורך חיוני:

 11יורה דעה חלק ד סימן מ  שו"ת אגרות משה | .15

, ואף לא לגדולים. אך הוא משום שלא טוב כלל סמי התרדמה לתינוקות , מה שאין עושין תרדמה לתינוק 

עשיית התרדמה מהצער הגדול שיהיה  )שעדיף להם( לגדולים נותנים סמי תרדמה מפני רצונם, שעדיפא להו

 לו לחתוך בשרו בלא תרדמה. אבל לקטנים עושים כפי היותר עדיף להם לבריאותם. 

דצריכים לעשות איזה ניתוח שיש לחוש שיבכה בקול גדול שיטריד בזה את  ואף כשיש צורך לקטן כזה,   

ליתן סמי תרדמה. אבל בלא זה אין   םבמלאכתו בעשיית הניתוח, צריכי ל ידי זההרופא שיוכל להתעלם ע 

 . ולכן אין נותנים סמי תרדמה לעשיית מילה דקטן. שאין זה דבר טוב לרפואת האדם נותנין סמי תרדמה, 

 

 שם  לוי |שו"ת שבט ה .16

כידוע מרופאים, ואפילו היא כהיום רק  ,כל הרדמה כידוע בגדר ספק סכנה ל מקוםגם במל את הקטן, מכ

כיון דבעצם מעלת המילה לא   ,דהותר להכניס עצמו לזה )מנין לנו(א לן מנ ל מקוםמכ ,בגדר סכנה קטנה

 .רק להפיג צער בשעתו ,מעלה ולא מוריד

 
כתב תשובה זו היא התשובה הארוכה האחרונה שכתב הרב משה פיינשטיין זצ"ל. לאחר תשובה זו, שכתיבתה עלתה לו בקושי רב,  11

 רק תשובות קצרות.
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ק בהרדמה מקומית, יש להשתמש רק בשיטות שמבחינה רפואית אין בהם כל משום כך, גם כאשר יש צורך מובה

 חשש סכנה:

 הרב פרופ' אברהם שטינברג | שם  .17

הנימוק היחיד כנגד השימוש באמצעי הרדמה שיש לו ללא ספק מקום בהלכה, הוא החשש לסכנה לנימול. 

ית ברור מעל לכל ספק לפיכך יש להגביל את ההיתר להרדמה לצורך מילה רק לאמצעים שמבחינה רפוא

 שאין בהם כל סכנה כלל...

]לכן[ אסור לבצע מילת תינוק בהרדמה כללית, ואף לא בהרדמה מקומית על ידי זריקה של לידוקאין,   

שכן בשיטות אלו יש חשש סכנה... לעומת זאת יש להתיר מריחת מקום המילה במשחה לשיכוך כאבים, 

אקמול, או שילוב כל השיטות הללו סביב ביצוע המילה על מנת או מציצת סוכרוז דרך המוצץ, או מתן 

 .12לשכך ולהפחית את כאב המילה

 

 בשולי הדברים נציין שישנה סגולה להתפלל בשעת בכי התינוק, ולכלול את התפילה עם בכיו הטהור:

 מסכת שבת דף קל עמוד א  הגהות רבי אליהו גוטמכר | .18

,  יכוון כל אדם על צרותיו בעת בכי הנימול מייסורי המילה תטו... ב'עוללות אפרים' סימן  )יש; מובא(איתא 

ַמע ה' קֹול ִבְכִיי: " (תהלים ו, ט)שקול זה עולה בלי מונע מכל קליפה, שייכלל גם תפילתו. על זה נאמר   -" ִכי שָּ

חכלומר בכי הילד הנימול, " ִתי ִיּקָּ ִתי ה' ְתִפלָּ ַמע ה' ְתִחנָּ  . והוא עצה נפלאה .  (ו, י )שם" שָּ

 

 ניקיון והיגיינה 

 

במהלך הברית חשוב מאוד להקפיד על הניקיון ועל סביבת עבודה היגיינית כדי לשמור על בריאות התינוק. ולכן 

יש לחטא את כלי המילה ולהשתמש רק בתחבושות סטריליות, וכן חשוב שהמוהל ירחץ את ידיו ואת פיו לפני 

 ביצוע מעשה המילה:

 הברית | סימן יד סעיף טו זוכר  .19

 
הרב פרופ' שטיינברג מסייג את מסקנתו בהסכמת דעות הפוסקים: "כל הדברים נאמרים כאן לצורך לימוד והצעה, להלכה ולא  12

 למעשה. הפסיקה למעשה מסורה בידי הפוסקים המובהקים בלבד".
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אין בה שום סכנה, אף אם חתך הרבה יותר מהצורך שאז רפואתה קשה ונמשכת. אבל  –המילה בעצם 

, כגון שהשתמשו בה בידיים בלתי נקיות או בכלי אומנות או בתחבושות בלתי נקיות- סכנה יש בה על ידי אי 

 נקיות... ומי שגרם לזה חוטא בנפש הילד.

על כל המתעסקים עם הילד, ובראשם המוהל, לדקדק היטב לעשות מעשיהם בניקיון   על כן החוב מוטל 

 היותר אפשרי, היינו שיהיו ידיו נקיות בתכלית הניקיון.

 

 45פרק ד סעיף ט הערה  מילה שלמה | .20

ההקפדה הרבה על נושא העיקור   –לאחר הגילויים המדעיים בדורות האחרונים בנושא החיידקים, ועקב כך  

אין כל סיבה שלא להקפיד על כך בברית מילה... ובפרט בתינוק שהמערכת   –)סטרליזציה( בעולם הרפואה  

לי המילה אינה  ופשוט שההקפדה על כשירותם הרפואית של כ החיסונית שלו עדיין אינה מפותחת דייה. 

 , ואולי אף נכללת בהידור המצווה השייך למילה.נופלת בחשיבותה משאר ההכנות לברית

הכלים  קלב(.  -למעשה, יש להקפיד על חיטוי הכלים והתחבושות על ידי הכנסתם למכשיר עיקור )אוטו 

המוהל  –. סמוך לברית והתחבושות יישמרו באריזה אטומה, מעת הכנסתם למכשיר העיקור ועד לברית

 פותח את האריזה ומניח את תכולתה על משטח סטרילי. 

 

 שימוש בכפפות

אמנם לגבי לבישת כפפות סטריליות בזמן המילה מצאנו הסתייגות אצל פוסקי ההלכה, משום שיש בזה שינוי 

ציצה, , ומשום ח)שמראה כאילו אינו רוצה לקיימה בידיו(ממנהג הדורות הקודמים, ומשום שיש בזה ביזוי המצווה 

 ומשום שאין בזה צורך רפואי הכרחי:

 יורה דעה סימן קמח | שו"ת חלקת יעקב   .21

 ... קיוןימשום נ  )כפפות( יםייד-ין אם מותר למול בבתייבענ

שלא לנגוע בקצהו  וכולם בפה אחד  ...כמה חרדו ורעדו הרבנים הגאונים שבדור הקודם שלא לשנות 

ות מילה יש גם ושבכל מנהג ותיקון במצ  ...הנהוג אצלנו מדור דורותות מילה  וולשנות אף זיז כל שהוא ממצ 

וה וודאי מה שנמסר לנו מדור דור אופן קיום מצווב ...כן טעמים כמוסים וסודות נשגבים על פי הקבלה

 . ל שהואנשגבה הלזו, יש בזה סודות נפלאים וטעמים כמוסים שאין לשנות מהן אפילו זיז כ
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 גם כן טעמא  הממילא שייך בי  ...ות מילה היא כעין קרבןואף דמצ  נם בדין שלפנינו()אמדון דידן  איברא דבני 

 ... זיון קדשים י דהוי ב   ...ע"א( נז)האמור בפסחים  )הטעם(

וכדומה, נוהגין הרופאים כעת   מנא ליצלןרח  תוח גדול בבטןיברתי עם רופא מומחה ואמר לי, אף שבניוד 

ברי אדם בחוץ, לערך כמו חיתוך יתוח קטן באיקיון, אבל בניפלסטיים מפני הנ )כפפות( םילעשות בבתי ידי

וממילא מי   .ופריעה של מילה, עושין גם הרופאים בלי בתי ידיים, באופן שאין בזה שום חששא של סכנה

מבזה  )ונקרא( רוצה ללכלך את ידיו בדם מילה, ומקרי ם, קרוב לומר דהעיקר אצלו שאינוישמל בבתי ידי

  .ות מילה הדומה לקרבןוקדשי שמים, זה מצ

ין יאף על גב דלענ  . דיש לאסור גם מטעם חציצה   ראה לפי עניות דעתיים בשעת המילה, ניובלובש בתי יד 

)אנו אנן פסקינן    ...  והוהמצין קיום  יאבל לענ  ...חציצה כשר  ל ידיכשרות המילה בדיעבד ודאי גם כשנימול ע 

ה צריכה להיעשות בעצמותו של ודמצו )רואים אנו( דחציצה פוסל גם לגבי תפילין וגם לגבי לולב, חזינן פוסקים(

צריכה להיעשות   ם כןה, ג וותה משאר מצוות מילה שגדולה מצוין מצויאם כן גם לענ  .הגוף לא על ידי חציצה

 . ..בעצמותו של הגוף ולא על ידי חציצה

 

 :)כגון במילה של נשאי נגיפים מסוכנים(ולא התירו זאת אלא במקרי סכנה מובהקים 

 47פרק ד סעיף ט הערה  מילה שלמה | .22

לעניין השימוש בכפפות במילה... באופן שהסכנה לפנינו רחמנא ליצלן, כמו במילתם של נשאי נגיפים 

 בפשיטות.מסוכנים וכיוצא בזה, שמעתי מגדולי ההוראה שיש להתיר 

 

 13מציצה בפה

 עניין המציצה בפה או בכלי הוא אחד הנושאים ה'בוערים' בהלכות מילה בדורות האחרונים.

 

נקדים תחילה, שרבותינו ז"ל קבעו שחובה על המוהל למצוץ את דם המילה המתנקז לאיברו של התינוק מחשש 

 מתפקידו:מעבירים אותו  –סכנה, ואפילו בשבת. וכל מוהל שלא מוצץ 

 בשנה יט מ רק שבת פ מסכת  משנה | .23

 ... ומוצציןמוהלין ופורעין  :עושין כל צרכי מילה בשבת

 

 
 י.לצורך הכנת פרק זה נעזרנו בספר 'מילה שלמה' פרק ד סעיף מג ופרק יג סימן  13
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 תלמוד בבלי | מסכת שבת דף קלג עמוד ב  .24

 . )מעבירים אותו מתפקידו( סכנה הוא, ועברינן ליה - )מוהל זה שאינו מוצץ(  אמר רב פפא: האי אומנא דלא מייץ

 

 סימן רסד סעיף ג שולחן ערוך | יורה דעה  .25

מוצצין המילה עד שיצא הדם מהמקומות הרחוקים, כדי שלא   ךכר ואח... חותכין את הערלה ?כיצד מלין

 . מעבירין אותו  -  וכל מוהל שאינו מוצץ א לידי סכנה. ויב

 

הראשונים רפואית העיר פרופ' אברהם שטיינברג שכל הטעמים המובאים בדברי -והנה באנציקלופדיה הלכתית

 מדעית:-למהות הסכנה אינם מוכחים מבחינה רפואית

 232אנציקלופדיה רפואית הלכתית | ערך מילה הערה  .26

 הרי הוא מסכן את התינוק, ומעבירים אותו מתפקידו.  –מוהל שאינו מוצץ 

היא כדי שיצא הדם ממקומות הרחוקים;   –מספר טעמים רפואיים נאמרו במטרת המציצה: לפי הרמב"ם   

ר 'זוכר הברית' מביא שאם אינו מוצץ יש בזה סכנה מפני שהדם נקרש בפי האמה; ב'תפארת ישראל'  בספ

 ובשו"ת 'יד יצחק' כתבו שעל ידי המציצה ניצל התינוק מנפיחת הגיד.

 . ויש להעיר שמבחינת מדע הרפואה, כפי שידוע לנו כיום, אין טעמים אלו מובנים ומספיקים 

 

הרב ד"ר הלפרין מחקר חדש, שבו מבוארת תועלת המציצה גם על פי הרפואה  אולם בשנים האחרונות פרסם

 המודרנית:

 סיני שנה סב כרך קכג )בדילוג( הרב הלפרין | .27

חז"ל לא פירטו לנו את מהות הסכנה אותה מונעת המציצה. כתוצאה מכך, במהלך השנים אבדה 

משנת המציצה לא זזה ממקומה, אך  האינפורמציה הרפואית שהיוותה את הבסיס להוריית המציצה. אכן, 

, ומהו המנגנון הרפואי היכול להסביר לנו התעלומה עומדת בעינה: מהי הסכנה אותה נועדה המציצה למנוע

 את מניעת הסכנה על ידי המציצה. 

: מיד לאחר חיתוך או פגיעה בעורק דם, דפנות העורק מתכווצות וחוסמות, או פתרון תעלומת המציצה 

את המשך הזרימה. כריתת הערלה יכולה אם כן להביא לחסימה זמנית של עורקי הגב  לפחות מקטינות,
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בזמן חיתוך הערלה. החסימה   –המתפצלים מעורקי הגב    –עקב התגובה המקומית לחיתוך עוריקיקי הערלה  

 הזמנית בעורקי הגב עלולה לגרום נזק בלתי הפיך ואף לסכן את התינוק.

לחץ ברקמות ובכלי הדם של העטרה, ובכך מעלה את מפל -תתהמציצה מיד לאחר המילה יוצרת  

ברור אפוא  הלחצים, והסכנה להתפתחות חסימה קבועה באמצעות תהליך הקרישה פוחתת במידה ניכרת.  

כי דברי חז"ל והפוסקים שהמציצה עשויה למנוע סכנה לתינוק מתאימים במדויק למידה הרפואי העדכני  

 שבידינו. 

 

כתבו הפוסקים, שבכל מקום שחז"ל קבעו שיש סכנה בדבר, אין דברי הרופאים מעלים או בין כך ובין כך 

 מורידים:

 שו"ת ציץ אליעזר | חלק ח סימן טו פרק י  .28

ות דעת  וכשחז"ל קבעו שישנו בדבר משום סכנה, אין בשום פנים בידי ח  ,וכל כיוצא בזה בדין מציצה

אף על פי שאינו  ,סכנה שקבעו חז"ל שישנו בדברוה .הרופאים לשנות הדינים האמורים בזה בהחלטיות 

  .סיוןיואין בידנו לברר את הדבר על פי הנ ,מצירה היא לאחר זמן ,נראית באופק לעינינו

סוד ד'  ל פיוכל מה שקבעו חז"ל בזה הוא ע  .הרי ספק נפשות להקל ,ולכן לו גם אם יש רק ספק בדבר 

 קים אשר עליהם.וואת אשר ראו בחכמתם הקדושה ברוח אל ,ליראיו

 

 

לפני כמאה שנים, החלו רבים ממרשיעי ברית לערער על מעשה המציצה, וטענו שיש בזה סיכון גדול להעברת 

מחלות, מהתינוק למוהל או מהמוהל לתינוק, ובמקומות מסוימים הצליחו לגרום לגזירות לביטול המציצה, או 

המציצה בפה. אמנם כל גדולי ישראל קמו כאיש אחד והזהירו שהוציאו את הדם באמצעות ספוג ולא באמצעות 

 לבל יבטלו המוהלים את מצות המילה המסורה לנו מפי חז"ל מדור לדור:

 שו"ת אבני נזר | יורה דעה סימן שלח  .29

אשר   ,ת מציצהומי הוא אשר יש בו שורש וניצוץ ישראל ועמדו אבותיו על הר סיני שיגרע בנו ממצו

 נוראות איך הוא מציל נפש ישראל מכל רע.  המקובלים כתבו סודות

שלא כדין. כל  הואף שהי ...זוקיןי וה אין נ וכי שלוחי מצ  ,ואין להשגיח במה שאומרים שפה המוהל יזיק  

 . שלא יזיק כלל ,עד עתה ן תורהשכדין החזיקו במציצה מימות מת ,שכן בזה

 

 ון פיו ושיניו, כדי שלא יזיק לתינוק:יחד עם זה, הסכימו הפוסקים, שחובה על המוהל להקפיד על ניקי
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 סעיף יט   יורה דעה סימן רסד |  ערוך השולחן  .30

ולא   ,אלא באיזה ספוג שמספג את הדם ,ודע שיש בזמננו שאומרים שיותר טוב לעשות המציצה לא בפה

אך זהו בוודאי שהמוצץ    .ורבותינו חכמי הש"ס היו בקיאים ומחוכמים יותר מהם   .נאבה להם ולא נשמע להם

ובמדינתנו   .ונהיה כאבותינו  ,ואין לנו לחדש חדשות כאלה  ...ניים נקייםי וש   , יהיה לו פה נקי בלא שום מחלה 

 .לא שמענו זה

 

ת המוהל, או שהמוהל וכן כתבו הפוסקים שאם ישנו חשש סביר שהתינוק נושא נגיף מסוכן העלול להדביק א

נושא נגיף שעלול לסכן את התינוק, וודאי שבאופן זה אין לעשות את המציצה בפה אלא באמצעות שפופרת 

 סטרילית שבראשה צמר גפן המונע את המגע הישיר בין הפה של המוהל לאיבר התינוק:

 יורה דעה סימן ריד  |  שו"ת הר צבי .31

או דבכל דבר שמוצץ את הדם    ,וקא בפהוריכה שתהא דזה רבות בשנים שנתעוררה השאלה אם המציצה צ

מציצה  ל ידיהנה, גם בזמן הזה דשכיחי מחלות ע  ..יש מחמירין ויש מקילין. ,. ורבו הדעות בזה)מספיק(  סגי

אם עושה כן מפני שיש  שפופרת של זכוכית לא משתבש    ל ידילעשות המציצה ע   )מי שמקל(  דמיקל  בפה, מאן

 ... חשש 

 

 ג סימן רצא  | חלקתשובות והנהגות  .32

, ובמציצה בפה לדעת הרופאים חמנא ליצלןבבריסק מצוי היה בשעתו מחלת טוברקילוס ר ,כפי שהבנתי

אבל כשאין   .זצ"ל אז למצוץ בפה בכלי קטן )הגאון רבי חיים סולוביצ'יק מבריסק(עלול לסכן, והסכים גם הגר"ח 

ובזמננו כשנודע שיש  .למצוץ בפה כדין ומנהג ישראל דור דור אין לזוז מהוראת רוב גדולי ישראל – חשש

אין במדינה אפילו אחד ממאה  )בדרך כלל( , אבל בעלמאום אחרביארנו במק - דסיחשש רציני למחלת אי

 .וקאוואין לנו לחשוש במילה ד ,אלף

 

 קובץ תשובות )הגרי"ש אלישיב( | סימן קב  .33

כאן בירושלים עיר הקודש חס ושלום לא עלה על דעת המוהלים העוסקים במלאכת הקודש לבטל המציצה 

בפה, וכך הם ממשיכים בזה כפי שנהגו משנות דור... אך מכיון שכאן בארץ הקודש לכל יהודי עורכים 
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לאנשים   הרי רק, )איידס(ברית, ובתוכם גם כאלה שיש מקום להניח שהם נגועים במחלה הממארת הנ"ל 

 . המפוקפקים האלה עושים מציצה על ידי שפופרת

, וביקשו )אנשים שאינם בני מעלה(...ואין זה דומה למה שקרה לפני כמאה שנה, שקמו אינשי דלא מעלי  

, המדובר הוא במוהלים )הזה(לשלוח יד לבטל המציצה מתוך קלות דעת ופריקת עול. אשר לא כן במקרה דנן  

ורק לאלה המפוקפקים אינם מוכנים לעשות המציצה  ם מציצה בפה ללא כל שינוי, יראי ד' הממשיכים לקיי

 . בפה להכניס את עצמם בספק ספיקא של סכנה, ועושים המציצה בשפופרת

 

 וכן התירו במילה של מבוגרים, שיש בהם יותר חשש הידבקות:

 חלק ח סימן ריד  |  שו"ת שבט הלוי  .34

ואבותינו  ,שאנחנו מאד נזהרים במציצה בפהף על פי א – מילות של גדולים  )באלו(ין מציצה בפה בהני יבענ

, ויש נוטה לעשות פעולת המציצה באופן אחר  יהדעתי העני דון זה יבנ כל מקוםמלחמת ה', מ ל זהלחמו ע 

 לפרש. יני צריךא ,מוקיםיטעמים ונ

 

הרחיב ופרט צדדי סוגיה זו, והתכתב עם  )המפקח על המוהלים ברבנות הראשית לישראל(הרב המוהל רבי שלמה שוחט 

 רבים מגדולי דורנו בנושא, וכך סיכם את הדברים הלכה למעשה:

 מילה שלמה | פרק יג סימן י אות יב  .35

שינוי המנהג אין לשנות מצוה מן המובחר למצוץ בפה. הגם שמציצה בשפופרת מועילה, מכל מקום משום 

)אלא במקום סכנה(. ולפיכך לכתחילה ראוי לחזר אחר מוהל המוצץ בפה דווקא. ואף שגם במוהל המתעסק 

רק עם שומרי מצוות שייך )באופן רחוק( חשש הידבקות ממחלה, מכל מקום בחשש רחוק כזה אפשר לומר 

 "שומר מצווה לא ידע דבר רע" ו"שומר פתאים ה'".

, ואף לא בכדי שלא לבייש את  עיקר אצל שומרי מצוות לא ימצוץ אצלם בשפופרתמוהל שמל ב  

, מפני שמעיקר הדין מציצה אם מל אצל אנשים שיש אצלם חששות, יכול למצוץ אצלם בשפופרתהחשודים.  

 בשפופרת מועילה כמציצה בפה.
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 סיכום והלכה למעשה 

 

 ברית מילה הרדמה

ברית מילה בהרדמה, מקומית או כללית, משום שיש בזה שינוי ממנהג פוסקים רבים כתבו שאין לבצע  •

אבותינו מדורי דורות. לעומתם, פוסקים אחרים כתבו שההרדמה מותרת משום שאין בה שינוי מהותי 

 במעשה המילה ובגדרי הלכותיה.

והכרחי יש שכתבו לאסור מילה בהרדמה משום שלדעתם הרגשת הצער בזמן המילה היא חלק מהותי  •

בקיום המצווה או בכריתת הברית עם הקב"ה. ומנגד, פוסקים אחרים כתבו להתיר את ההרדמה, משום 

שלא מצאנו מקור בחז"ל המחייב הרגשת צער בזמן המילה, ולכן יש לעשות כל מאמץ כדי להקל על צער 

 הנימול.

ם אינו יכול לכוון יש מן הפוסקים שכתבו לאסור הרדמה כללית לגדול הנימול משום שכשהוא מורד •

בקיום המצווה ואינו יכול לשמוע את הברכות. ופוסקים אחרים כתבו להתיר, משום שעיקר הכוונה 

 צריכה להיעשות על ידי המוהל, ומשום שהכוונה שמכוון לפני ההרדמה מספיקה כדי שיצא ידי חובה.

 –ק, ולכן יש להשתמש כתבו הפוסקים שאין לבצע הרדמה העלולה לסכן את התינוק, אפילו בחשש רחו •

 רק באמצעים שמבחינה רפואית אין בהם כל חשש סכנה. –במקרה הצורך 

סגולה נפלאה היא להתפלל על צרותיו בשעת בכי התינוק, ולכלול את תפילתו עם בכיו הטהור של הרך  •

 הנימול.

 

 ניקיון והיגיינה

ית כדי לשמור על בריאות במהלך הברית חשוב מאוד להקפיד על הניקיון ועל סביבת עבודה היגיינ •

 התינוק. 

יש לחטא את כלי המילה ולהשתמש רק בתחבושות סטריליות, וכן חשוב שהמוהל ירחץ את ידיו לפני  •

 ביצוע מעשה המילה.

 אין להשתמש בכפפות בזמן המילה, למעט מקרי סכנה מובהקים )כגון במילה של נשאי נגיפים מסוכנים(. •

המתנקז לאיברו של התינוק מחשש סכנה, ואפילו בשבת. וכל  חובה על המוהל למצוץ את דם המילה •

 מעבירים אותו מתפקידו. –מוהל שלא מוצץ 

 יש לעשות את המציצה בפה, ולא באמצעות ספוג או שפופרת, וכפי שנהגו למול במשך כל הדורות. •

 חובה על המוהל להקפיד על ניקיון פיו ושיניו, כדי למנוע הידבקות במחלות. •

ש סביר שהתינוק נושא נגיף מסוכן העלול להדביק את המוהל או שהמוהל נושא נגיף כאשר ישנו חש •

שעלול לסכן את התינוק, אין לעשות את המציצה בפה אלא באמצעות שפופרת סטרילית המונעת את 

 המגע הישיר בין הפה של המוהל לאיבר התינוק.

 וכן נהוג לעשות במילה של מבוגרים, שיש בהם יותר חשש הידבקות. •

 


