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 לההלכות מי

 ר"ס סי'

 גודל מעלת מצוות מילה

אשר לא ימול בשר  "וערל זכר 1דכתיב ,שיש בה צד כרת ,גדולה מילה משאר מצוות עשה .א
	).כרתבדין ה רס"אסי' (עיין לקמן  עורלתו ונכרתה",

דלא כתיב בה י"ג  ,: ובזה היא חמורה מפסחפרישה( ,ונכרתו עליה י"ג בריתות :2 .ב
	בריתות).

ם השמיני וביו" 3: דכתיבר"ן( ,מר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורהר' יוסי או : .ג
	.)4ואפי' בשבת "ביום"ודרשי'  ,ימול בשר עורלתו"

ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה עליה אפי' מלא שעה,  : .ד
גשהו "ויפ 5שנא' ,ובברייתא שם: כל זכויות שעשה משרע"ה לא עמדו לו שנתרשל מן המילה

	ה' ויבקש המיתו".  

"ימול בשר עורלתו"  3: דכתיבר"ן( ,ר' נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים : .ה
	). 6ואפי' יש שם בהרת יקוץ

"התהלך לפני והיה  7כתיבד ,אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלגדולה מילה ש : .ו
	תמים".

"אם לא בריתי יומם  8שנא' ,גדולה מילה שאלמלא היא הקב"ה לא היה בורא את עולמו:  .ז
	.ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"

	כל הגויים ערלים"."כי  9שנא' ,מאוסה הערלה שנתגנו בה הגויים : .ח

																																																													
 בראשית י"ז י"ד. 1
 נדרים ל"א ע"ב. 2
 ויקרא י"ב ג'. 3
דסבר מכשירי מילה אינם דוחין את השבת, אמנם וברש"י (שבת קל"ב ע"א) ד"ה "ביום" כתב דילפותא הנ"ל היא לדברי ר"ע  4

 לר"א ילפותא זו אזלי' להתיר מכשירי מילה בשבת, והא דמילה עצמה דוחה שבת הלכה למשה מסיני.  
 שמות ד' כ"ד. 5
 שבת קל"ב ע"ב. 6
 בראשית י"ז א'. 7
 ירמיהו ל"ג כ"ה. 8
 ירמיהו ט' כ"ה. 9
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	תי את בריתי וכו' ונתתי לך ולזרעך"."והקימ 11שנא' ,10ניתנה הארץ השבזכות גדולה מילה .ט

וכל הנימול אינו מניחו להיכנס  ,אברהם אבינו יושב בפתחו של גיהנוםש 12מצוות מילה גדולה .י
	(ובגי' אחרת מסיק להו מגיהנום), חוץ מהבא על הגויה והמושך בערלתו.

	מי שאינו מל או שמשך בערלתו אין לו חלק לעוה"ב.ד ,עד מאוד 13חמורה מצוות מילה .יא

והרי היא  15כל המצוות שאינן קבועים בגוף ואינה כשאר ,14וכן שהיא מצווה שחתומה בבשרנו .יב
 . 16אות חתום שבנו בחר ה'

 	

																																																													
זקן אומר צריך שיזכור בה ברית (ברכהמ"ז), ועיי"ש ברש"י שע"י ברית ניתנה טור, ועיין בברייתא ברכות (מ"ח ע"ב) נחום ה 10

 לאברהם.
בב"י הביא שנא' "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי" (בראשית ט"ו י"ח), ודחה הב"ח דבריו דפס' זה איירי  11

פי' אם נאמר דפס' "דביום ההוא וכו'" הוא חלק מי"ג בברית בין הבתרים, וע"כ הביא שנא' "והקימתי וכו'", וצ"ע דברי הב"י דא
 בריתות שנא' במילה, מ"מ עדיף טפי הפס' שנא' על הברית עצמה. 

 עירובין י"ט ע"א. 12
אבות (פ"ג מי"א) המפר בריתו של אברהם אבינו וכו' אין לו חלק לעוה"ב, ופי' הר"ר יונה זה המושך בערלתו וכ"פ הרמב"ם,  13

 שאינו רוצה לימול, ועיי"ש. אמנם רש"י שם כתב מי
בספר החינוך מצוה ב', הק' אמאי ברא הקב"ה את האדם עם ערלה דצריך לתיקוני ולא ברא את האדם שלם מבטן, ותי' דרצה  14

לרמוז עליו, כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולתיו. וכן הוא במדרש תנחומא תזריע ה', 
טורנוסרופוס לר"ע אם הוא חפץ במילה אמאי לא יצא הוולד מהול ממעי אמו, א"ל ר"ע לא נתן הקב"ה את המצוות אמר לו 

 לישראל אלא לצרף אותם בהם דכתיב (תהילים י"ח ל"א) "אמרת ה' צרופה".  
הם דחה דבריו ששקולה ובספר בית הילל כתב חוץ ממצוות ציצית שגדולה יותר שהרי שקולה כנגד תרי"ג מצוות, ובספר יד אבר 15

 הכוונה שבעצם קיומה חשוב כאילו מקיים את כל המצוות, אבל ודאי אינה גדולה ממילה שיש בה כרת ודוחה את השבת, עיי"ש.
 טור. 16
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 סי' רס"א

 על מי החובה למול

, והיכא דלא מהליה "וימל אברהם את יצחק בנו" 17דכתיבלמולו מנלן  
ב "המול לכם כל זכר", והיכא דלא מהליה בי דינא מיחיי 18אבוה  מיחייבי בי דינא למימהליה דכתיב

"וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה". איהי מנלן דלא  1איהו למימהל נפשיה דכתיב
 .ולא אותה , אותו"כאשר צוה אותו" 17מיחייבא דכתיב

 הדינים העולים:

 1עצמו שנא'כרת, שהכרת נא' על הערל  ואם לא מל אין חייב .את בנולמול  20חייב 19האב •
	"וערל כל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו ונכרת".

	לא מל האב ימולו בי"ד.  •
 , ואם לא מל חייב כרת.       21לא מלו בי"ד חייב למול את עצמו לכשיגדיל •

וכן אין יכולה  , 23חייבת למול את בנה 22ואין האשה [
                    . (קידו' שם)]ליתן לאחר למולו

 טור ושו"ע 24וכ"פ רמב"ם

 לגעור ד"לב יש, בשכר רק, בחנם למול רוצה שאינו מוהל כאן ויש, למול יודע שאינו האב 
 עומד ואם. למול להם שיתנו מהדרין מוהלים ואדרבה ,אברהם זרע של דרכן זה אין כי, זה במוהל

																																																													
 בראשית כ"א ד'. 17
 בראשית י"ז י'. 18
שאחיו קודמים לאפוטרופוס פת"ש בשם חכם צבי (רס"ד ס"ק י"ב): אם האב מת קודם שנולד הבן ומינו אפוטרופוס, הדין הוא  19

לעניין מי ימול את התינוק ומי יהיה בעל הברית. וטעם הדבר דדמיא ליתומים שמחוייבים ליתן צדקה, דודאי שהאפוטרופוס צריך 
ליתן צדקת היתומים לקרובי היתומים ולא לקרוביו, וה"ה נמי שאחיו הגדולים קודמים לאפוטרופוס (ודווקא אם הם יראי שמים), 

 ם נפטר האב אחר שנולד הבן אזלי' בתר אומדן דעת האב, במי שהיה רוצה שימול בנו.אמנם א
בפת"ש (סי' רס"ד ס"ק א') מביא מחלו' בפוסקים, אי רשאי האב ליתן למוהל אחר למול בנו, והביא דלדעת הש"ך חייב למול  20

אחר (אע"ג דיודע למול בעצמו), אמנם ולפרוע ואי לא עושה כן מבטל מצוות עשה, אמנם לרוב הפוסקים רשאי לכבד מוהל 
 בדרכ״מ (שם ס״ק א׳) הק׳ ע״ד הש״ך דמ״ש מכל המצוות דיכול לכבד אחר. 

עיין מנחת חינוך מצוה ב' ד"ה "דיני המצוה", דמסתפק האם יש על האב מצוה למול בנו לאחר שהגדיל, או כיון שהגדיל וחל עליו  21
אם האב עצמו מוהל לשי' הש"ך (חו"מ סי' שפ"ב ס"ק ד') שאסור לכבד אחר  בעצמו חובת המילה פקע חיוב האב, [ונפק"מ א'

במילת בנו, ב' אם מברך האב בכה"ג ברכת "להכניסו"] והביא ראיה מתוס' (קידו' כ"ט ע"א ד"ה "אותו") שהק' למה לי קרא 
, וי"ל דכיון דמיום ח' והלאה אין לה ד"אותו" שאין מצוה על האשה למול את בנה, והרי זו מצוה שהזמן גרמא דאינו נימול אלא לח'

 הפסק ממילא לאו זמן גרמא, ואם לכשיגדיל נפקע המצוה מן האב אמאי חשיב מצוה שאין לה הפסק.  
 ולגבי עבד אם מחייב למול את בנו עיין בשער המלך פ"א ה"א מהל' מילה. 22
(קידו' כ"ט ע"א) דאע"פ שאין אשה חייבת למול את בנה  עיין מנחת חינוך מצוה ב' סוף ס"ק ט' ד"ה "ובינותי", דמביא שי' המקנה 23

היינו דווקא בתורת חיוב "בן", אבל היא בכלל כל איש מישראל המחוייב למול ערלים ישראלים, וחי' שם דבי"ד לאו דווקא אלא כל 
 איש מישראל הוא בכלל בי"ד, וע"כ אשה בכלל.

 מילה פ"א הל' א' וב'. 24
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 היו ד"יב ולכן, למולו חייבים ד"ישב אב לו שאין כמי הוי, שכרו לו לתת משגת האיש יד ואין, במרדו
 ).ב"תע' סי א"רשבתשו' ה( שימול אחר שאין מאחר, אותו כופין

 	חיוב הכרת:
כיון שבכל יום יכול    .בכל יום עובר בעשה אבל כרת אינו חייב עד שימות 24

 שנתו באהשכבקיצור שנים אבל ימות אפשר שאינו  א"נלמול א"ע א"כ לא עובר בכרת, 
ול"ק מהתראת ספק ב"י: [א"נ שיגיע חוליו ימות מייד.  פרישה:מת בקיצור ימים,  למות,

 .עשה והכא בשב ואל תעשה]עובר בקום וכיון דהתם , דישנו בחיוב שמים
מיום שגדל חייב באיסור כרת, היינו שבכל יום ראוי להיכרת. וראיה  

   התראה לא נפיק מחיוב שמים.מהתראת ספק דאפי' למ"ד לאו שמיה 
 )ס"ק ב' גר"אטור ורמ"א (וכ"פ  

 מילה שלא מדעת האב

 בי"ד מלין אותו בע"כ. דבכה"ג נמנע מלמולו,  אא"כ ,מלין בנו של אדם שלא מדעתו אין 25
     טור ושו"עוכ"פ 

 . 26וכ"מ בסוג' בקידו'האדם אין לאחר לעשותה שלא מדעתו, דמצווה המוטלת על  היא, סברא 

 חיוב תשלום: 

י'  אבחייב ליתן ל דם עבר ומל שלא מדעת האב, אם האב יודע למולאם א 
 זהובים. 

אחר ומל קדם אם האב נתן המצווה למוהל ו 
דבזמן הזה אין גובין י' שפ"ב). ומסיק  סיאים מידו, וכ"מ מהרמ"א (חו"מ סו"מוצ יןאאת בנו 
	אם תפס האב לא מפקינן מידיה. ברםזהובין, 

 לאב אין חייב ליתן ,וקדם אחר ומל ,בשבת אם הברית 
למול בשבת היכא דאיכא  שי' ר"א הלוי שאסר לאבב כיון דיכול לומר דהוא אזיל .י' זהובין

לא נפסק כהר"א ד אע"פמשא"כ גבי אחר חשיב מקלקל, ו ,הוא מתקןאב הכיון ד ,מוהל אחר
 ) יכול לומר קים לי כהר"א הלוי ויפטר. 'זהלוי (כמבו' רס"ו סע' 

 	

																																																													
 מילה פ"א ה"ב.  25
 ע"א, "היכא דלא מהליה אבוה מחייבי בי דינא למימהליה", משמע דווקא כשלא מל האב רק אז בי"ד מחוייבים למולו.דף  כ"ט  26
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 סי' רס"ב

 זמן המילה

 :שמיניביום המילה 

וביום השמיני ימול בשר " 3וכן כתיב ,מול לכם כל זכר וגו'"נת ימים י"ובן שמ 27דכתיב
 .עורלתו"

 :מילה בלילה

 "ביום השמיני" ביום ולא בלילה. 

וכולן  ,אין קורין את המגילה ולא מלין וכו' עד שתנץ החמה 
 .28עמוד השחר כשרשעלה שעשו מ

(מגילה) וכן פשטא דמתני'  ,צריך לחזור ולהטיף דם ברית "מל בלילה" :29
 אבל בלילה פסול. ,כשרדמשמע דווקא מעמוד השחר 

  .31ובדיעבד הוא נימול ,לחזור ולהטיף אין צריך "חמל בתוך "  30

הטיף דם ברית, דבשניהם אין צריך לחזור ול ,למל בלילה והשווה מל בתוך ח' :ב"יוכ"פ 
 ודיוקא דמתני' אזיל על שאר הדברים השנויים שם. 

 פסיקת ההלכה:

  אז יצא מספק לילה בודאי]ד [ מלין מנץ החמה 

 פסיקת ההלכה המובאת בדין מילה ע"י גוי: 

 ברית.  צריך לחזור ולהטיף דם שמל האםגוי גבי ל נח' 

 .ולמולואין צריך לחזור  :32
 צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. :33

																																																													
 בראשית י"ז י"ב 27
 רש"י ד"ה "וכולן": דמעלות השחר יממה הוא, אבל לפי שאין הכל בקיאים בו צריכים להמתין עד הנץ החמה. 28
 מילה פ"א אות ה'. 29
 ' ה'.שבת פרק ר"א דמילה סי 30
וראייתו מדקאמר (שבת קל"ז ע"א) אמרי דבי רבי ינאי רישא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת, דלא ניתנה שבת לידחות.  31

ומשמע דאין צריך להטיף ממנו דם ברית, כיון דלא ניתנה שבת להידחות. והש"ך (רס"ב ס"ק ב') דחה ראיה זו דאפשר דלא ניתנה 
 לא יד"ח ברית, ובאמת צריך לחזור ולהטיף מעיקר הדין.שבת להידחות אצל הטפת דם אע"פ ד

 מילה פ"ב ה"א. 32
 עשין כ"ט. 33
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 לחזור ולמולואם מל אין צריך  ,אבל גוי אפי' הוא מהול לא ימול כלל 
 וי"א דחייבים לחזור ולהטיף ממנו דם ברית וכן עיקר. פעם שניה, 

, וה"ה לחזור ולהטיף ממנו דם בריתהשו"ע שאין צריך דברי כוונת  
לא  דאין צריך לחזור ולהטיף דם ברית, [ אם מל בלילה או בתוך ח'

דלא מטיפין ממנו  ,אלא דומה לנולד מהול שאין לו בודאי ערלה כבושה ,מטעם דחשיב מילה
נחשב וא נימול, משמע ש, ודלא כמשמעות דברי הראשונים שביארו שבדיעבד הדם ברית
 .]בדיעבד למילה

ומש"כ הרמב"ם "דאין לחזור ולמולו" דווקא למולו  ,נראה דלא נח' הראשונים 
כו"ע בעינן לחזור ולהטיף דם דל ,ואין מחלו' בזה לחזור ולהטיף דם ברית,אבל צריך  ,שנית אין צריך

 ו דם ברית.לחזור ולהטיף ממנ נןוה"ה נמי לנימול בלילה ובתוך ח' דבעי ברית,

וכן נראה כך פסיקת השו"ע דצריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית  
ין מחלו' בין השו"ע מדכתב "דאין צריך לחזור ולמולו" ול"כ דאין צריך להטיף וכו', ולפי"ז א

 בעינן להטיף דם ברית.  לרמ"א ולכו"ע

ר, ואם מל בלילה צריך לחזור לכתח' מנץ החמה ובדיעבד מעלות השח 
גבי   תוך שמונה אין צריך לחזור ולהטיף.אבל מל ב ,ולהטיף דם ברית

דכל פחות מח' לא  ,אין חילוק בין ישראל לגוי ויכולים למולו ,אם הוצרכו מחמת פיקו"נ למול בתוך ח'
 ומשמע דצריך לחזור ולהטיף דם ברית. ,מיקרי מילה

 .צריך לחזור ולהטיף דם בריתלדינא , ודברי הרמ"א סתרי אהדדי 
ואם  ,גוי מל בתוך ח' צריך לחזור ולהטיףהאם ש ,תבאריםדברי הרמ"א מ 

 אין צריך לחזור ולהטיף דם ברית. מל בתוך ח' ישראל 

, מרא בעלמא היאמל בלילה אין חיוב גמור לחזור ולהטיף דם ורק חו 
לגבי מל בתוך ח' הביא שי'  בשבת אסור לחזור ולהטיף, לפיכך 

ועמד בצ"ע שהרי  ,שצריך לחזור ולהטיף רמ"אדברי ה העמידו ,הרשב"א שאין צריך לחזור ולהטיף
 .34בדבריו מדוייק כהרשב"א

 לה בין מלדין בין מל בליצריך לחזור ולהטיף מעיקר ה 
	.(ודחה דיוק הב"י ברשב"א) 35בתוך ח'

																																																													
כתב הרשב"א (שו"ת מכת"י סי' קמ"א) קטן שהצריכוהו רופאים בקיאים למולו תוך ח' מפני הסכנה, ויש שם מוהל ישראל, וכן גוי,  34

ותר שאין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, ומיהו כל שמלו מי ימול אותו, ואם מל אותו גוי מהו מילתו. תשובה כל מחמת הסכנה מ
אותו קודם ח' אין זו מילה אלא חתיכת בשר בעלמא, ואין הפרש בזה בין גוי לישראל ואם לא גמרו את המילה כגון שנשארו עדיין 

י בדבריו דרק בגוונא שנשארו ציצין המעכבין או שלא פרעו יחזרו לאחר שיתרפא ויטלו ציצין ויפרעו על ידי מוהל ישראל, ודייק הב"
 ציצין המעכבין צריך לחזור ולהטיף, אבל אם לא נשארו אין צריך הטפת דם.

וראייתו מסוג' הגמ' בחולין (ע"ב ע"א) גבי האם שרי לקצור העומר ביום דהוא לאו זמנו, ור"א בר"ש בשיטת ר"ע אמרה דשרי  35
כל דבר שאפשר לקוצרו בער"ש אינו דוחה את השבת אלא מדדחי את לקצור העומר בשבת ואי שרי לקצור ביום נקצור בער"ש, ד
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 מילה שלא בזמנה האם מחוייב למול ביום:

ות"ק שם סבר מדכתיב "וביום השמיני" וי"ו יתירה, וכן  ,ביום נןמחלו' אי בעי 
           .    יצא בלילהמל  מרודלא כרשב"א דא ק הלכתא כת"קואיפסי ,משמע ברייתא כוותיה

 )סע' א'(וכ"פ כל הראשונים טור ושו"ע 

אם קרה שלא  לפיכךכשרה. בדיעבד בלילה,  מילה שלא בזמנהנראה 36
, דממ"נ אם הוא אע"פ שהוא ספק לילה ,מולו בביה"ש, נראה שימלו עד ביה"ש בין ח' לט'

יעבד כשרה, ועדיף יום הוה שפיר מילה בזמנה, ואם הוא לילה הוה מילה שלא בזמנה ובד
   ספק דיעבד מילה בלילה מאשר ודאי מילה שלא בזמנה ביום.

. ועיי"ש אי בעי הטפת דם, אפי' בדיעבד פסולהבלילה, מילה שלא בזמנה  37
 ודאי שעדיף למול ביום ט' ולא בביה"ש של יום ח'. ולפי"ז

 למצוות מקדימים זריזים

ימים למצוות ומלין מיד בבוקר מקד שזריזיםם אלא למול כל היו כשר 
  ."וישכם אברהם בבוקר"]מ 38וילפי' ' ע"א)ד([פסחים 

  :(ס"ק ב') המובאים בפת"שבעניין זה כמה דינים 
ת ויו"ט כשיש מילה בבית הכנסת עד יש למחות בחזנים שמאריכים בשב 39

 ומבטלין מצוות זריזין. ,אחר חצות

ער"פ כדי מחמת חולי, ורצה אביו לדחות המילה עד  בזמנושאין נימול  תינוק 40
יש לחוש  ב'עובר על מצוות זריזין,  א'שיאכלו הבכורים בסעודתו, וכתב דזה מעשה מגונה 

מי התיר לבכורים  ד'יכול לבוא לידי חילול יו"ט,  ג'אולי ימות הולד ותדחה המצווה לגמרי, 
יש לגזור שגם אם כבר דחה האב את המילה לא ימול לאכול במילה שלא בזמנה, וכתב ד

 בער"פ שמא ילמדו ממנו.

																																																																																																																																																																																																												
בדחיית  31השבת קמ"ל דאסור לקוצרו שלא בזמנו, וא"כ ה"ה הכא אם מילה בתוך ח' כשרה אמאי שרי למול בשבת. [עיין הערה

פשר לעשותו מער"ש ראיית הרא"ש], אמנם בשאג"א (סי' נ"ב) דחה ראיית הש"ך מכמה טעמים, ומוכיח מתוס' (שם) שהדין אם א
 דוחה את השבת זה דין מיוחד בקדשים, לפיכך בטלה ראיית הש"ך.

 סי' ל"ד ל"ה. 36
 סי' נ"ג נ"ד. 37
 בראשית כ"ב ג'. 38
 ח"א סי' ל'. 39
 תניינא יו"ד סי' קס"ו. 40
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 דחיית המילה מחמת חולי

אמר שמואל חלצתו   שיבריא. עד אותו מוהלין אין החולה קטן 
ן אי חמה [טור: היינו חולי שהוא בכל הגוף] נותנין לו כל ז' להברותו [ודלא כגי' שמונה], איבעיא ל

 נותנין לו מעת לעת ולא איפשטא.

, וכן פסקינן דממתינין 41דבעי ז' ימים קיי"ל כשמואל 
 מעת לעת, מטעם דספק נפשות אזלי' לחומרא.

פשיטא  אחר ב' או ג' ימים חזר לחוליו (אפי' קצת)אם הבריא והחלו למנות ז' ימים ול 
 האחרון דספק נפשות להחמיר. דמונים ז' מהחולי

ואוקמי  ,סח ונימולים בשעת אכילתואיך שייך ערלים בשעת עשיית הפ הק' 
לאו דווקא כאיב ליה עיניה אלא כל  דכאיב ליה עיניה והבריא בין עשיית הפסח לאכילתו.  ר"פ

 .וכ"מ ברמב"ם ובר"ן ,בא' מאיבריו מלין אותו מייד שהבריאחולי 
 )סע' ב'(כ"פ טור ושו"ע ו

ממתינים ז' ימים כיון דחמיר מחלצתו  42אבל כאב גדול ,דווקא בכאב מועט בעיניים 
 חמה.

 )סע' ב'(וכ"פ הרמ"א 

כל תינוק שהוא מצטער בין מחמת חולי בין משום דבר אחר אין מוהלין אותו עד   43
 שיבריא.

 )ס"ק ג'(וכ"פ הש"ך 

 ,א"ר פפא הילכך יום המעונן ויום שנושבת רוח דרומית לא מוהלים אותו 
 והאידנא דדשו ביה רבים שומר פתאים ה'.

 :המעונן ביום המילה דחיית

מי שלא רוצה לסמוך על שומר פתאים ה' הרשות בידו, וה"ה  
 שהיה ראוי לא למול בשבת המעוננת.

 שומר פתאים ה'.ד , כיוןשמנשבת רוח דרומית אינו מעכב מלמוליום המעונן או יום  

																																																													
), והוכיח כן מהגמ' בשו"ת בנין ציון (סי' פז) כתב, דההמתנה של הז' ימים אחר שיבריא הינה מהתורה (היינו הלכה למשה מסיני 41

 ביבמות (ע"א ע"א) גבי מילת זכריו של אדם.
הגדרת כאב עיניים גדול, כתב הש"ך דהוא כדברי השו"ע או"ח שכ"ח ס"ט החושש בעיניו או בעינו ויש בו ציר, או שהיו שותתות  42

 מחללין עליו את השבת. ממנו דמעות מחמת הכאב, או שהיה שותת דם, או שהיה בו רירא ותחלת אוכלא (פי' תחלת חולי),
 שו"ת הגאונים שערי צדק ח"ג ש"ה ס"ג. 43
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 דחיית המילה מחמת טורח הדרך: 

 טורח הדרך אין מלין אותו עד שיתרפא. מחמת  חלהאם  

וחושש  מי שרוצה לצאת לדרךאמנם כל דבר שהוא לא בגוף התינוק, כגון  
דשומר  דהוה כיום המעונן ין המילה בשבילואין משה ,שיבואלתינוק מפני טורח הדרך 

 .  44פתאים ה'

  אין מחללין עליהם את השבתנימולים לח' שה

 :45יוצא דופן

 יוצא איתמר  ,ר' אסי כל מי שאין אמו טמאה לידה אינו נימול ח'אמר 
 אין אמר וחד השבת את עליו מחללין אמר חד. רב בר חייא ורב הונא רב, ערלות שתי לו שיש ומי דופן

ובהא פליגי תנאי  ,אם מחללין עליו את השבתה בדין ם דדין נימול לח' תליאומסיק בגמ' שמחללין, 
 . עליו את השבת דמ"ד נימול לח' מחללין את השבת ומ"ד אין נימול לח' אין מחללין

ו אין אמ, ואחרים פוסקים דאפי' דפסק כר"א הר"ר יונה
 .ומחללין את השבת טמאה לידה נימול לח'

ואין מחללין  ,נימול לח', אזלי' לחומראמספיקא  
 את השבת. עליו 

  )'יע' ובסי' רס"ו ס סע' ג'(שו"ע וכ"פ טור ו

 ב' עורלות:

 ב' עורות זה ע"ג זה ואמרי לה ב' גידין. 

  אם נימול לח'.מחלו' ר"ה ורחב"ר  

מטילין אותו לחומרא ונימול  ,וכיון דלא ידיענן הי מינייהו אמר הכי והי מינייהו אמר הכי 
 ואין מחללין עליו את השבת. ,לח'

 )'יע' ובסי' רס"ו ס סע' ג'(שו"ע וכ"פ טור ו

 אנדרוגינוס:

ודה מתיר ספק ואנדוגינוס אין מחללין עליהן את השבת ור' יה 
  באנדרוגינוס.

 ת"ר ערלתו ודאי דוחה את השבת ואין אנדרוגינוס דוחה שבת. 

																																																													
 משמע דפסק כרי"ו דשומר פתאים ה' הוה חיוב. 44
 מילה בשבת ילפי' מביום השמיני ואפי' שבת ושם נא' אשה כי תזריע משמע דווקא היולדת ממקום שמזרעת. 45
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 נח' הראשונים כמאן הלכתא:
 וחה שבת.פסק כת"ק דאין ד 46

 דוחה את השבת. וע"כ ,ומטעם דאנדרוגינוס הוה זכר ודאי ,פסק כר' יהודה 

ר' יהודה ש"מ הלכתא כוותיה, ד או' דאיכא מ"ד דמדרב חסדא ביאר טעממביא מחל 
הבין בדברי הרי"ף שדוחה את השבת, וגאון קאמר דאין הלכתא כר' יהודה, אמנם 

 דחה דבריו, ופסק דמספק אין דוחה את השבת.ו

וכיון דמספקא ליה לגבי יוצא דופן ה"ה נמי לגבי אנדרוגינוס, ומטילין אותו לחומרא דנימול לח' 
 עליו את השבת.ואין מחללין 

   )'יע' רס"ו ס ובסי' סע' ג'(שו"ע וכ"פ טור ו

 :טומטום שנקרע

 .רב שזבי אמר אף אינו נימול לשמונה שנא' אשה כי תזריע וכו'  

 ראשונים בהבנת דברי ר' שזבי:מח' ה

 ., אמנם בחול נימול לח'ח' לדחות את השבתאינו נימול ל 

 וכ"ש שאינו נימול בשבת. ,נימול לא' ואין חוששים לח' אפי' 47

 כר' שזבי: קיי״לח' הראשונים אם מ

 פסקו כר' שזבי שאינו דוחה שבת,  484950

 אין הלכה כרב שזבי ודוחה שבת. 5152

 וי"א שאסור ,: מביא בסתם שמלין אותו בשבת)'יסע'  רס"ו( רמ"א

 נקרע ביום ח' ללידתו נימול מיד דמחשבינן ח' מיום הלידה. 53

	 אין חיוב לקרוע ולמול. 

																																																													
 מילה פ"א ה"ז, וכן פסק שם הי"א שנימול לח'. 46
 פי הרי"ף.שבת נ"ה ע"א בד 47
 ב"ב נ"ה ע"ב. 48
 נתיב א' ח"ב י"ג ע"ג. 49
 הל' מילה ח"ג בסופו. 50
 ב"ב פ"ח סי' ט"ז. 51
 מדלא הזכירו בהל' מילה משמע דלא פסק כר' שזבי. 52
 תולדות אדם וחוה נתיב א' ח"ב י"ג ע"ד. 53
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 סי' רס"ג

 שהוא אדום או ירוק תינוקדיני 

, דמא ביה איבלע לא דאכתי דסומק ינוקא האי אם לי אמרה, אביי ואמר 
 דמיה ביה נפל לא ואכתי דירוק. ולימהלוה דמא ביה איבלעד עד מלמולו] ימתינו י:"רש[ ליה ליתרחו
 ובאת הים לכרכי הלכתי אחת פעם נתן רבי אמר, דתניא. ולימהלוה, דמיה ביה דנפל עד ליתרחו
 אמרתי, אדום שהוא ראיתיו. לפני הביאתו שלישי, ומת שני, ומת ראשון בנה שמלה, לפני אחת אשה
 נתן אותו קורין והיו. וחיה אותו ומלה, דמו בו שנבלע עד לו ההמתינ. דמו בו שיבלע עד לו המתיני לה

 ראשון בנה שמלה, לפני אחת אשה ובאת, קפוטקיא למדינת הלכתי אחת פעם שוב. שמי על הבבלי
 לה אמרתי. ברית דם בו ראיתי ולא בו הצצתי, ירוק שהוא ראיתיו. לפני הביאתו שלישי, ומת שני, ומת

 .שמי על הבבלי נתן שמו קורין והיו, וחיה אותו ומלה, לו והמתינה. דמו בו שיפול עד לו המתיני
 מראיו ויחזרו דם בו שיפול עד אותו מלין אין ,ביותר ירוק שלו בשמיני שנמצא קטן 54
 בו שיבלע עד אותו מלין אין ,אותו שצבעו כמי ביותר אדום היה אם וכן, הבריאים הקטנים כמראה

 .הרבה אלו בדברים להזהר וצריך, הוא חולי שזה מפני טניםהק כשאר מראיו ויחזרו דמו

 לו שאפשר, הכל את דוחה נפשות דסכנת, חולי חשש בו שיש ולד מלין אין 
 .לעולם מישראל אחת נפש להחזיר א"וא ,זמן לאחר למול

הרבה  תינוק שלא קשרו את טבורו כראוי ויצא ממנו 
 נראה דאין למולו עד שיתחזק. ,דם

 תינוק שהוא אדום או ירוק והבריא מאימתי ימולו אותו
ו, אלא אם אין ממתינין ז' ימים כתינוק החולה בכל גופ 58 57 56 55

  הבריא ימולו אותו מייד.

א נגמרה התפתחותו דתינוק ירוק או אדום אינו חולה אלא שעדיין ל 59ובטעם הדבר כתב 
הטבעית וכשחזר למראהו הטבעי הוא בריא לגמרי בשונה מתינוק חולה דגם לאחר שהבריא עדיין 

 וע"כ הצריכו חז"ל להמתין ז' ימים.  ,חלוש

																																																													
 מילה פ"א הי"ז. 54
 יבמות (ע' ע"א) ד"ה "הערל". 55
 שבת (קי"ז ע"א) ד"ה "קטן ימול". 56
מילה פ"א הי"ז, מדוייק בדבריו שכתב "קטן שנמצא בשמיני שלו ירוק ביותר אין מלין אותו עד שיפול בו דמו ויחזור מראיו כמראה  57

הקטנים הבריאים. וילה"ק מדוע כתב הח' שלו מאי נפק"מ אלא ע"כ שאם נמצא קודם הח' ירוק ובח' אינו ירוק ימולו אותו בח', 
 משמע שאין ממתינים ז' ימים.  

 כלל קנ"ט ס"ד. 58
 ח"ג סי' קמ"ב. 59
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צריך להמתין ז' ימים דהוה כחולי בכל 61 60
 ח כן מדברי הרמב"ם.ואין להקל בפיקו"נ, ועיי"ש שרצה להוכי ,הגוף

 :דווקא ואדום ירוק האם

 כל מיני ירוק בכלל, כזהב, ככרתי, וכעין כחול. 
 .ויש למולו הקלו ,ששכיח בתינוקות ,ירוק בהיר כעין צהובש נהגו, בפוזנא 62

 אמנם בירוק כהה החמירו.
  .ואסור למולו ,מראה צהוב חשיב כירוק 63

 גבי צהבתההלכה לפסיקת 
 לכשיבריא מליןדווקא ירוק  חדמ, דהאם צהבת של ימינו דומה לירוק דחז"ל לדוןיש 59

אינו חשיב סימן חולי צהבת מייד ד ו אותומוליש לדון די ז' ימים, ומאידך גיסא נןאבל צהבת בעי ,מייד
בודאי אם לא הי'   שיחזור למראהו הטבעי, נןדינו כירוק דבעי, ואולי כלל ולא ימתינו

ירוק בשעת לידה, וגם אחר כך נתברר ע"י בדיקת הרופאים שאין שום שינוי בגוף ובדם, נהי דבעודו 
ירוק ממש אסור למולו דאין בידינו להקל נגד אחרונים שהחמירו בזה, מ"מ אם רואים ביום השמיני 

א' בזה הדבר נוטה להקל בתנאים דלהלן.  ,, והירקון מעט מאדחת, והתינוק בריאות הולך ופושהירק
שאינו  ב'. ין ז' ימיםיש לו דין חולה שצריך להמת דבכה"ג שאינו ירקון שהוצרכה לעשות עירוי דם 

 ימים א חולה שיש בו סכנה ואסור למולו עד ז'ופשוט מאד שהדבכה"ג  ,, שהכבד נפוחירקון זוהמית
 דהיינו שיקבעו רופאים שהכל כתיקונו. ,הכל לתקונומיום שחזר 

 .]וסי' קע"ו שו"ת משנה הלכות חי"ב סי' קס"ו,בבשו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' פ"א, ועוד עיין [

 מי שבניו מתים מחמת מילה

 בן שמעון רבן ,רבי דברי, תמול לא שלישי ,ומת שני, ומת הראשון מלה דתניא 
' ר דאמר, ש"ת אחריניתא מינייהו הי איפכא והתניא. תמול לא רביעי, תמול לישיש אומר גמליאל
, ומת שלישית, ומת שניה, ומת ראשונה שמלה, בצפורי אחיות בארבע מעשה יוחנן ר"א אבא בר חייא

 אמר הוה נמי, שלישית אתיא אי ודלמא. תמולי אל לה אמר, גמליאל בן שמעון רבן לפני באת רביעית
אסיקנא   .מחזקות דאחיות, ל"קמ הא ודלמא. אבא בר חייא' דר אסהדותיה ימא כ"א ,לה

 ווסתות ושור המועד כרשב"ג. ,נישואין ומלקיות כרבי

																																																													
 מילה פ"א אות י"ח. 60
 יו"ד ח"א סי' ר"כ. 61
 אגרות הרעק"א אגרת מ"ז. 62
 שו"ת ח"א יו"ד סי' ר"מ. 63
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 ,מסתברא דמילה כנישואין דהוה ספק נפשות ואזלי' לקולא 64
 ובתרי הוה חזקה.

 דבתרי הוה חזקה )סע' ב'(וכ"פ טור ושו"ע 

 מחמת מילה הגדרת מת

חשיב  ,כל שלא הבריא מחמת המילה ומת  65
  מחמת המילה.

 :מב' נשים אב לב' בניםוכן  ,מב' בעלים ם לב' בניםא
ת , וכן מלה אאשה שמלה בנה ראשון ומת מחמת מילה   64

בין מבעלה הראשון בין מבעלה השני הרי זה לא ימול את השלישי בזמנו,  ,השני ומת מחמת מילה
  .אלא ממתינין לו עד שיגדיל ויתחזק כחו

	ביאור "הכשילה את כחו"

איכא חזקה דרפי משפחה וכיון דמחמת המילה הוכשל כחו, היינו ש 
איש שמתו לו ב' בנים  אלא אפי' מבעל א' או מב' בעלים,ם ב' בניול"ש אסור למולו,  המחמת המיל
 .  אסור למולו מב' נשים

                                                       )סע' ב'( וכ"פ בשו"ע ובש"ך

האשה , אלא לא מחמת המילה הוכשל כוחו כדברי הב"י 
וע"כ דווקא אשה עם ב' בעלים אבל לא  .(וכ"ב הט"ז) ,מן האשה דהדם נולד ,מכשילה כח הנימול

 איש עם ב' נשים.  
 רמ"א (שם) בשם י"א אבל סיים כיון דספק נפשות להקל ה"ה באיש עם ב' נשים

 :, וכן מב' אחיםאחיות ב' בנים מב'

ה מסוג' הגמ' דלעיל מוכח דה"ה נמי ב' אחיות דמתו בניהן מחמת המיל 
ל"ש  66, אלא ימתינו עד שיגדלו ויתחזק כחם ,לא ימולו שאר האחיות את בניהן

 . אחיות מן האב ל"ש מן האם
 )סע' ד'(וכ"פ בשו"ע 

 שלא ימולו.  ,אב ובנו ובן בנו שהוחזקו למות בניהם ,ה"ה באחים 

דשם והטעם  מחזקות ולדין אשה קטלנית,ברי"ף וברמב"ם השמיטו לדין אחיות  
מ"ד לאבל  ,דדם אחיות שוה מעיין גורםוכ"ז למ"ד  ,טלנית למת מחמת מילהבגמ' דמיא אשה ק

 ע"כ השמיטו לדינים אלו. ,מזל גורםוכיון דפסקו  ,אין מזל אחד לאחיות מזל גורם
																																																													

 מילה פ"א הי"ח. 64
 סידור שערי השמים, מגדל עוז, נחל חמישי אות ו'. 65
 שם אות ח'. 66
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 ונישאו לאחרים: נתגרשוו מחמת המילה, ב' בנים תו להםאיש ואשה שמ
מכחישות ומדין ב' שבילין, למול את השלישי מדין ב' כתות  68לחייב אותן נראה 67

פסק הלכות קטנות , דואח"כ נישאו לאיש אחר ומת ,ראיה מב' צרות שהיו נשואות לאיש א' ומת(ו
דאסור אמנם להל' נראה  ,אבל כל אחת לאיש אחר שרי להם) ,דאסור עליהן רק לינשא יחדיו

  סורא.דחמירא סכנתא מאי

וה"ה ( "וממתינים לשלישי עד שיתחזק כוחו"64
 .רביעי וחמישי)

אמאי השמיטו הטור והשו"ע לברייתא דר' נתן דלעיל דראה שהוא  הק'  
דהתם בברייתא הוה קודם דפסקינן  עד שיפול דמו, ותי'  ואמר תמתיני אדום

סע' א' דפסקינן ד דינא והשתא לאחר ,דגם בראשון אם רואים שהוא אדום או ירוק אין מלין
 פסקינן בסע' ב' אם הם בריאים לגמרי דממתינים לג'.  ,הכי

 עד אימתי ממתינים
וכיון דפסקו כן  ,ללא היה למולו כלכחו אי לאו דברי הראשונים שיש להמתין עד שיתחזק  69

נראה חזק ובריא כשאר בני גילו ואין צבעו ירוק וכדו' ימולו והוא בן ג"ש , ולכן אם אין להרהר אחריהם
 . 70וכ"כ בחת"סאותו, וטוב לעשות ביום שיש אוויר זך, וכדאי מצוות מילה שתגן עליו. 

ווסתות דבעי  דל"ד לשור המועד ,דנתבטלה החזקה אם מלו את הג' ולא מת, נראה 71
 . והביאו הכא הרעק"א והמהרש"אדהתם בקביעות תליא מילתא, משא"כ הכא.  ,חזרה בג"פ

 נולד מהול

לדברי ת"ק נח' בחול, האם צריך האם צריך הטפת דם ברית.  נח' ב"ש וב"ה 
 יךצר שהוא מהול שנולד על ה"וב ש"ב נחלקו לא א"רשבלדברי  ,בנולד מהול הטפת דם ברית

 צריךש א"שבש מהול שנתגייר גר על נחלקו מה על ,כבושה ערלה שהיא מפני ברית דם ממנו להטיף
 שהוא ז"ע ה"וב ש"ב נחלקו לא אומר הקפר א"ר של בנו א"ר ,צ"א א"ובה ברית דם ממנו להטיף
 א"שבש בשבת להיות שלו שמיני כשחל מהול שנולד על נחלקו מה ועל ,ברית דם ממנו להטיף צריך
  .מחללין אין א"ובה ליןמחל

 אין צריך להטיף ממנו דם ברית.  72

																																																													
 ח"א סי' ע"ט. 67
 מת המילה ולא מחמת האם, דאל"כ ודאי שאשה לא תמול והאיש ימול.נראה דנקט כהפוסקים דהוכשל כחו היינו מח 68
 תנינא יו"ד קס"ה. 69
 יו"ד סי' רמ"ה. 70
 ח"ב יו"ד סי' ל"א.  71
 הובא בתוס' שם ד"ה "לא". 72
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 צריך להטיף ממנו דם ברית. 73

 ומיהו. ברית דם ממנו להטיף צריך, מהול כשהוא נולד 
 לעייק דלא, בפרזלא ולא, עינים ובמראית בידים יפה יפה למבדקה מילתא וצריכה. בנחת
 שלא, שמיני ליום חוששין ואין הרבה לו וממתינים. אותו מלין היאך ונזהרים ורואים, ליה

 .סכנה לידי יביאוהו

 :"וצריכא למיבדקא יפה וכו"ומש"כ 

ריך לבדוק שמא ערלה דצ 
ורואים ונזהרים  בידים יבדוקוק בברזל אלא ולא יבד .העור נדבק מאוד בבשרכיון ד ,כבושה

 .ם צריכה להיות בציפורן ולא בברזל]י"א שהטפת הדהודלא כאיך מלין אותו. [

 דין הברכה:
 אין מברכין על המילה אא"כ נראית לו ערלה כבושה.  74

 . ין מברכין על המילה גם להכניסו אין מברכיןלמ"ד שא 

 ואפי' ,על המילה אין מברכין ברכת 
 ר"ן]אין מברכין. [רמב"ן רשב"א ו אשר קידשברכת 

הרי ו ,אם בודאי אין שם ערלה כבושה פשיטא דאין מברך כיון דספק אם צריך הטפה 
לודאי דיש כיון דקרוב  ,אם א"צ הטפה הוה ברכה לבטלה, אבל אם נראה לו ערלה כבושה

אפי'  מברכים,שבת מברך, [וכתב עוד שגר ועבד לעולם את האע"ג דאין דוחה , שם ערלה
 כיון דנכנסו השתא ליהדות]. ,נימולו כבר

על  מברכין עליו, והוסיף שאפי' לדברי האומר שאין מברכין 
 ואשר קידש מברכין. המילה אבל ברכת להכניסו

 וק שמתמילת תינ

 ,הקברות בבית ובקנה בצור ,'ח בן להיות שיגיע קודם שמת תינוק למול נהגו 
 לו. היא חרפה כי בערלתו יקבר שלא ממנו חרפתו להסיר

 ומסקין ,המילה על מברכין ולא ,קבריה על דמהלין רגיליןדגאון  נחשון רב בשםמובא  75
 לאבוה. ליה ומבחין לתינוק ידיעה הויא המתים תחיית והוי ,שמיא מן ליה מרחמין דכד שמא ליה

																																																													
 מילה פ"א ה"ז. 73
 מילה פ"ג ה"ו. 74
 הלכות מילה וברכותיה עמ' שנ"ב. 75
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 לזכר שם לו ומשימים ,קברו על אותו שמלין קבלה לנו יש ,הגרשוני רבינו בשם 76
 . ל"עכ אביו את ויכיר דעה בו ויהיה ,המתים בתחיית ויחיה ,השמים מן שירחמוהו

 ,הפושעים תקנת משום הוא ,ובאבן צרורב הנפלים ערלת להסיר שנהגו מה 77
 מלו ולא שמתו הקטנים מן הערלה 78מעביר) ח"מ פרשה וירא פרשת( רבה בבראשית דאמרינן
 ישראל. פושעי על ונותנה

וה"ה אם  [ ,שמונה בן להיות שיגיע קודם שמת תינוק 
 על מברכין ואין ,בקנה או בצור קברו על אותו מלין ],הגיע לבן ח' ולא מלו אותו משום איזה סיבה

 . המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר, שם לו משימים אבל. המילה

זמן, ולמולו.  מותר לחטט בקבר אפי' אם עבראם קברו אותו בלא מילה  79 

וולו. אם עברו כמה ימים אין לפתוח את הקבר בכדי לא לראותו בני 80 

בכה"ג אין לפתוח את הקבר, אבל יקראו לו  ,אם מתה גם אמו ונקברו יחד 81 •
 שם.

 אין דנפל ,יותוגל של שני יו"ט הוא אפילו ,טוב ביום נפל ערלת מסירין אין 77
 לטלטלו. ואסור לקברו מצוה

 טוב ביום לקבור דאסור, גלויות של שני ט"בי אפילו כן עושין ואין 
 .אסור לטלטלו דאפילו, הנפלים

אבל נפל אין  ,דווקא בבן קיימא ,ואע"ג דלגבי מת עשו יו"ט שני כחול 
 .ע"כ אסור לטלטלו ,שום מצווה לקוברו אלא מטעם המדרש הנ"ל

יתבאר באריכות  ,"בחול אפילו, גרות לשם שלא כוכבים עובד ללמו במש"כ הרמ"א "ואסור
 .  בסי' רס"ח סע' ט'

 

 	

																																																													
 מו"ק פ"ג סי' פ"ח. 76
 פ"א מהלכות מילה אות י'. 77
דרש משמע שאברהם הוא מעביר הערלה מע"ג התינוקות ונותן על הפושעים ומורידן לגיהנום, ובהג"מ משמע שהקב"ה במ 78

מעביר לערלה, האו"ז מדייק ממדרש זה דאדרבה אין להעביר העורלות מע"ג הנפלים דהקב"ה מעבירן ופלא ע"ד הגה"מ, ואולי 
 נתכוין הגה"מ שאנחנו באים להציל לפושעים וצ"ע.

 ו' מ"ד.תש 79
 תנינא יו"ד סי' קס"ד. 80
 סי' ס"ז. 81
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 סי' רס"ד

 מי כשר למול

 משמיה פפא בר דרו ,פסולה שהיא כוכבים בעובד למילה מנין איתמר 
 איכא מהול וניוגבנ מהול ערבי בינייהו מאי. ימול המול יוחנן ורבי ,תשמור בריתי את ואתה אמר דרב

 איכא ימול המול דאמר ולמאן. ליכא תשמור בריתי את ד"ומ, איכא ימול המול דאמר מאן, בינייהו
 גב על אף אלמא ,כוכבים עובדי במולי ואסור ישראל בערלי מותר הערלים מן נהנה שאני קונם והתנן
 ד"למ, מלוהו ולא המיל מחמת אחיו שמתו ישראל בינייהו איכא אלא ,דמו מהילי דלא כמאן דמהילי
 קונם והתנן ,ליכא ימול המול ד"ולמ ,ליכא ימול המול דאמר למאן, איכא תשמור בריתי את ואתה
 מהילי דלא גב על אף אלמא ,כוכבים עובדי במולי ומותר ישראל בערלי אסור ממולים נהנה שאני
 בת לאו דאשה ליכא תשמור בריתי את ואתה ד"למ ,אשה בינייהו איכא אלא ,דמו דמהילי כמאן
 לא אשה דאמר למאן איכא ומי. דמיא דמהילא כמאן דאשה איכא ימול המול ד"ולמ ,היא מילה

 אחרינא לאיניש דאמרה ותכרת ביה קרי ,ותכרות והכתיב ותקח ביה קרי צר צפורה ותקח והכתיב
 .ואגמרה משה ואתא, ואתחלה איהי אתיא אימא ואיבעית ,ועבד

 ועבד: אשה
ואשה כמאן  ,המל ימול ,הלכה כר"י דא' "המול ימול" 84 83 82
 .ועבד דינו כאשה, 85תמול האשה ,שימול , הילכך אם אין שם אישדמהילא דמיא

  (סע' א') וכ"פ טור ושו"ע

אשה להילכך הלכה כרב דברייתא דרבי כוותיה,  878889 86
 .למול גם במקום שאין איש 85אסור

 ."וי"א דאשה לא תמול וכן נוהגים להדר אחר איש" וז"ל 
מקשה ע"ד שהרי גם לפוסקים  פסק כרב וכדברי הב"ח, משמע ש 

יכתב להדר ואם פוסק כרב לא הוה ליה למ ,שאשה כשרה למול ודאי דצריך להדר אחר איש
 אחר איש אלא חובה ע"י איש.

																																																													
 שבת נ״ו ע״א. 82
 מילה פ"ב ה"א. 83
 שבת פרק ר״א דמילה סי' י"א. 84
ומה דדרשי' בקידו' (כ"ט ע"א) "וימול אברהם וכו' כאשר ציווה אותו אלוקים" אותו ולא אותה, צ"ל שאינה חייבת לבקש למול את  85

 בנה.
 שם ד"ה "אשה". 86
 סי׳ קנ״ז. 87
 סי׳ תס״ח. שבת 88
הכלבו כותב שאשה לא תמול, הב"י כתב דבאמת פוסק כר"י ומש"כ לא תמול דהיינו לכתח' ובב"ח דחה דבריו וכתב דהכלבו  89

 פסק כהבה"ג. 
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  :90גוי

נודר מן גבי  כמבו' ,הרי קרי ליה ערליםערבי מהול לא ימול דאפי'  מבו' דלכו"ע 
     חשיבי ערלים., ע"כ דאסור במולי עכו"םדהערלים 

 (סע א') וכ"פ טור ושו"ע

  . לגבי זמן המילה) 9(עמ' רס"ב בדין מילת גוי האם צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית עיין סי' 

 מומר:
או  "]המל ימולב"[דחשיב  ) יכול למול93(מהול משומדמסתפק אם  :92 91

 אפשר דלא מל לשמה].  [דדינו כגוי 
 .יקר מילתו כערל דמיא, ודינו כגויכיון דכפר בע 94

 95התורה כולה או מומר לערלות דינו כגוימומר לכל  (סע׳ א׳) וכ"פ ברמ"א

 מומר אפי' לכל התורה שהוא נימול כשר למול. 
 )ט׳ ס״ק( גר״א וכ״פ

 ערל ישראל:

 מבו' דלכו"ע ערל ישראל כשר למול. 
דווקא שמתו אחיו מחמת מילה (או שלא נתחזק כ"צ) אבל  96

 תכוין להפר ברית לא.     ם מא
 (סע' א') וכ"פ טור שו"ע ט"ז וש"ך

 קטן:

  .קטן מותר לו למול 

    הוה בר חיובא, א"כ עדיף מכולם.  שיגדיללכ דכיוןקטן יש מעלה ב 

זה מדין  ,דהרי כל מה שמועיל לכבד אחר שימול קשה, 
ותי' דמיירי  יאך פסק השו"ע שקטן שרי ליה למול.וה ,ין שליחות לקטןא, והא קיי"ל דשליחות

ואע"ג דאין  א"נ דאיכא לאב ומל הקטן דבכה"ג א"צ לדינא דשליחות, ,במקום שאין אב
לעניין זה שאין צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. (ויתבאר מועיל אפ"ה  שליחות לקטן,

 או לא).לקמן האם בכלל בעי לחזור ולהטיף דם ברית 
																																																													

"כ יהיה שרי למולם, מחלו' רש"י והרמב"ם האם ב"ק בזמן הזה חייבים במילה וא 63לגבי האם בני קטורה כשרים למול עיין עמ'  90
ובפת"ש (ס"ק ה') מביא מחלו' האחרונים לדעת הרמב"ם, האם כשרים למול, דאפשר דהרי הם בכלל "המל ימול" ובכלל "ואת 

 בריתי תשמור".   
 ס״ק ב׳. 91
 הל׳ מילה סי׳ צ״ז. 92
 דאם אינו נימול הוה מיפר הברית דאינו יכול למול לכו"ע. 93
 ס״ק ד׳. 94
 לעניין מילה דינו כעכו"ם אבל לשאר דברים ל"ח מומר כיון דהוא מומר לדבר אחד.מומר לערלות   95
 הל׳ מילה ח״ב נ׳ ע״ג. 96
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אם התחיל הקטן למול בעוד לא היה שם גדול שיודע למול, ולאחר שהתחיל בא גדול,  97

, וכן כל הפסולים למול שהתחילו לחתוך וגמר מחוייבים להפסיק באמצע החיתוך וגומר הגדול
 .    הכשר, המילה כשירה

 סיכם עם מוהל למול בנו ורוצה לחזור בו

הלוה לכהן תמורת כגון  ,למכירי כהונהינו ומה דד 
אפ"ה מחוייב לו  ,לא הופרשו אע"פ שלא חל קנין לעניין שלא יכול לחזור בושהמתנות כהונה ואפי' 

 , ]אמנם בדיעבד אם חזר בו חזרה היא[ ,מחמת קנין זה
 ."משום שארית ישראל לא יעשו עוולה"אבל עובר  ,ושאין בי"ד יכולין לעכב ממנו מלחזור ב

מי שנדר לחבירו להיות לו מוהל או בעל  
מנהג העולם מהני ודמיא כיון שכך  ,ואע"ג דהוה דבר שלא בא לעולם ,ברית צריך לקיים לו

 .  ]אין יכול לחזור בוו [ 98לסיטומתא

אפי' שכבר נולד הבן יכול לחזור בו דקנין  ,דם הנותן לחבירו למולו או לעשותו בעל בריתא 99
 דברים בעלמא הוא, ואם תקע ידו בתקיעת כף או קבלת חרם כופין אותו לקיים.

 :הבנת דברי הרא"ש
לעולם יכול לחזור בו ואינו עובר משום שארית ישראל, אא"כ תקע ידו דאז כופין אותו  
 לקיים.

אבל עובר  ,הרא"ש סבר כהמרדכי בשם המהר"ם שאם חוזר בו מהני 
      אא"כ תקע ידו דאז כופין אותו. ,100משום שארית ישראל לא יעשו עוולה

 ט"ז וש"ך )סע' א'(וכ"פ רמ"א 
																																																													

 סי' ק"ד. 97
בשו"ע חו"מ (סי' ר"א) מבו' דקנין סיטומתא אין יכול לחזור בו, וז"ל מכר לו בדברים בלבד, ופסקו הדמים, ורשם הלוקח רושם  98

א שלו, אף על פי שלא נתן לו מהדמים כלום, כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרע. ואם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהו
מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, וחייב זה ליתן הדמים. והוא שרשם בפני 

 המוכר, או שאמר ליה המוכר רשום מקחך.
 תשו׳ כלל י״ב סי׳ ב׳. 99

ן שו"ת פרי יצחק (חלק א׳ סימן מ"ט) דתמה מאוד על רבותינו הדרכ"מ והש"ך דבאמת הנה מצינו מפורש להרא"ש בתשובה עיי 100
כלל ק"ב (סי' י) דס"ל דמי שנודר לחבירו בנו למולו מותר לחזור בו אף לכתחילה, ודלא כהר"מ. וע"ש שהאריך מתחילה לבאר 

נין דברים בעלמא הוא, ואח"כ כתב ז"ל ואפילו מחוסר אמנה אין כאן דאפילו דגם אם הקנה לו בקנין סודר לא מהני ומשום דק
למ"ד (ב"מ מט, א) דברים יש בהם משום מחוסר אמנה, ה"מ בדבר שישנו לעולם ודבר שיש בו ממש, שאילו הקנה לו היה קונה 

חוסר אמנה, וכו'. ועכ"פ הרי שפתי רבינו קנין גמור, כך בדברים יש בהם מחוסרי אמנה, אבל בדבר דלא שייך בו קנין אין בו משום מ
הרא"ש ברור מללו דס"ל דאפילו משום מחוסר אמנה אין כאן אם חזר בו, ואסברא לן מילתא בטעמא דלא דמי למתנה מועטת 
דקי"ל דבדברים בלבד יש בהם משום מחוסר אמנה, היינו משום שאפשר להקנות בקנין גמור, אבל בדבר דלא שייך בו קנין גם 

ם אין בהם משום מחוסר אמנה. ולפ"ז בודאי דמותר לחזור בו אף לכתחילה. וכ"ז הוא דלא כמש"כ מהר"מ בתשובה בדברי
דמילת בנו הוי רק כמו מתנה מועטת ואם נדר לחבירו בנו למולו אסור לחזור בו משום שארית ישראל כו'. ועכ"פ מש"כ הד"מ 

ילה, הוא תמוה מאוד דהרי לפנינו דעת הרא"ש בתשובה הנ"ל והש"ך דאפשר דהרא"ש מודה להר"מ שאסור לחזור בו לכתח
 דס"ל בהדיא דגם לכתחילה מותר לחזור בו. ועיי"ש בארוכה מש"כ בסוג' זו.
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כ"ז אחר שנולד התינוק אבל בעודה מעוברת לא חל, דמנהג לא מחייב בדבר שאין  
                       .לעשות בו קניןיכולת 

 )סע' א'(וכ"פ רמ"א 

ויש לאדם לחזר ולהדר אחר מוהל ובעל ברית  
 היותר טוב וצדיק. 

אין בזה משום  ,לפי"ז אם סיכם עם מוהל או בעל ברית ואח"כ מצא צדיק יותר 
כיון דאנן סהדי דאם מלכתח' היו שניהם לפניו היה בוחר במוהל או  ,שארית ישראל לא יעשו עוולה

אמנם אם נשבע לראשון לא סמכינן על סברא זו אם לא שיתירו לו  בבעל ברית הצדיק יותר,
 השבועה.

ונסע  ,הבריתנתעכבה ו ,קבע עם מוהלשאדם שארע ב מעשה מביא תשו' מהר"ם בשם ר"ת 
והתייעץ עם הלך  , ומפני שהמוהל לא היה בעירבנו בי הבן למולא "כ רצהמאחלו ,המוהל מחוץ לעיר

ומסיק  ,והאריך שם בזה .וביום הברית חזר המוהל הראשון ,וסיכם עמו שימול את בנו ,מוהל אחר
 שני אם הראשון היה כאן.מוהל המסכם עם הדודאי יתן למוהל הראשון דאנן סהדי שלא היה 

 )סע' א'(וכ"פ הרמ"א 

 ,והמוהל גר בריחוק מקום ,ם שסיכם עם מוהל בתקיעת כף למול את בנומעשה באד 101
וביום הברית כשבא ראה שהפר האב את שבועתו ונתן לאחר, ואחד מן המורים שם קפץ לומר 

דכל ההיתר של הט"ז להתיר השבועה זה רק במקום  א'שיתירו את שבועתו, וכתב ע"ז החת"ס 
 ג'לו ממון בעד המילה תלוי ההיתר בדעת המוהל  כיון שהתחייב ב'שמצא טוב וצדיק הימנו, 
אבל  ,תינח אם היה מודיע למוהל יום או יומיים קודם ד', לא תקיעת כף ששבועה אפשר להתיר אבל

 וחלילה מזה לא דיבר הט"ז. ,כאן שבא מרחוק ומתבייש ברבים, אין להתיר לו

וא' לפרוע יכולין לעשות אם נתן לב' מוהלים א' למול  
 ואין בזה משום ביזוי מצוה.  ,גורל מי יזכה במצוה

 במה מלין

 נאמרו דברים' ה, תנא במתניתא לה ואמרי, יצחק ר"א חסדא רב אמר 
 בה, וכו'. מלין ואין, בה שוחטין אין .קנה של בקרומית

 ואיכא הימנה ומפרשים ניתזין יסמיןק אותם שכשדוחקין משום כולהו :'כוו דברים' ה
 שפכה. כרות ליה ומשוי הגיד תנקוב שלא במילה סכנתא

																																																													
 סי' רמ"ו. 101
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 מפני קנה של בקרומית ימול ולא, שכורת דבר ובכל ובזכוכית בצור ואפילו מלין ובכל 102
 .בסכין ישראל כל ונהגו, במספרים בין בסכין בין בברזל למול המובחר מן ומצוה, הסכנה

 )סע' ב'("ע וכ"פ טור ושו

 הטעם שעדיף למול בברזל:

מתני' בשבת ועוד אמר ר"א כורתים עצים לעשות פחמים   .א
	לעשות ברזל.

	מצווה מן המובחר בו כיון שחריף ואינו מכאיב. 103 .ב
דכתיב (יהושע ה' ב') "בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך  104 .ג

	."שניתחרבות צורים ושוב מול את בנ"י 
ע"פ המדרש שהובטח לברזל ביום שנבקע כובע של ברזל   .ד

	שהיה בראשו של גלית לפני דוד.

 כיצד מלין

 מלין פורעין ומוצצין. 
, העטרה כל שתתגלה עד העטרה את המחפה העור כל את חותכין מוהלין כיצד 105

, העטרה בשר שיראה עד ולכאן לכאן ומחזירו בצפורן העור מן שלמטה הרך הקרום את פורעין כ"ואח
 שאינו מי וכל, סכנה לידי יבא שלא כדי רחוקים ממקומות הדם שיצא עד המילה את מוצץ כ"ואח
 וכיוצא רטייה או אספלנית עליה נותן שמוצץ ואחר, )אותו (מימרא דר"פ קל"ג ע"ב מעבירין מוצץ
      ן.  בה

  )ג' סע'(וכ"פ טור ושו"ע  

דמבו' בב"י לקמן  " כתבו העטרהעד שתתגלה כל ומש"כ :"
דאזלי' לחומרא דצריך שיתגלה גם ראש הגיד וגם החוט הגבוה הסובב. (לקמן יתבאר מחלו' בעניין 

 זה)

אמר אביי וכו' ושו"ט מה ששמע מאומנתו שכשם את הרטיה יזהר שלא ישים  
 רות שפכה.כול שידבק על הגיד וח"ו יהפכנו לכעל הצד שי

 : שיזהר שלא יבוא לידי סכנה  )סע' ג'(רמ"א וכ"פ 

																																																													
 מילב פ"ב ה"א. 102
 סע' ב'. 103
 סע' ט"ו. 104
 מילה פ"ב ה"ב. 105
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 . 106מל ולא פרע כאילו לא מל 
  )סע' ד'(וכ"פ טור ושו"ע 

 אבל לא יאמר קיים את הילד.  ,מהרי"ל כתב שצריך לחזור ולברך 

 את המילהדין ציצין המעכבין 

 העטרה. רוב את החופה בשר המילה את המעכבין ציצין הן אלו 

 .עטרה של גובהה רוב את החופה בשר רב אמר אבא בר ירמיה רבי אמר אבינא רבי אמר 

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

, האם הבשר אשר בראש הגיד כולו שו"ט הפוסקים מה חשיב עטרה 
או החוט הגבוה הסובב בין אותו הבשר והגיד, שנמצאו הפוסקים מתחלפים בלש' פעם יורו כך ופעם 
כך. והכריע החכם הספרדי שלגבי מצות מילה צריך להחמיר כשניהם, היינו דמה שכתוב במשנה 

ת רוב העטרה היינו בחוט הסובב ומה שחי' רבינא רוב גובה במקום אחד היינו הבשר בשר החופה א
) ת"ר מהלקטין את המילה ואם לא הלקט ענוש כרת, ע"ב אשר בראש הגיד, וע"ז נא' (שם קל"ג

              להחמיר.        דרבינא בא 
 ב"ח וש"ךוכ"פ בשו"ע (סע' ה') 

 דין הברכה כשחוזר על ציצין המעכבין

צריך לברך כל הברכות חוץ מן אשר קידש,   כתב  
 רק לא יאמר קיים וכו'. ,אשר קידש גם ברךמכתב ש אבל 

 .את הילד מר קייםאין לוצריך לחזור ולברך כל הברכות אבל  
 .107בתחילה א"צ לבקש ביקש עליו רחמים כיון שכברד וביאר 

 הרהמעכבין את הפריעה, אבל חזה"ה צריך לחזור ולברך בציצין  
 אין צריך לברך. ]דלקמןדחוזר משום מראית העין כגון המסורבל בבשר [מדרב' 

 מראית העיןתיקוני מילה מדברי סופרים ומשום 

 העין. מראית משום מתקנין בשר בעל היה ואם 
																																																													

ו דבשר החופה את רוב העטרה מעכב במילה, ועיין תוד"ה "מל" דהק' אמאי איצטריך למתני האי דינא והרי כיון דכבר שנינ 106
 וכשלא פורע עדיין רוב העטרה מכוסה.

 והביא דכ"פ עט"ז סע' ג', מהרי"ל הל' מילה עמ' תפ"ג, ובהג"ה מנהגים מנהגי טבת אות מ', ובאגודה שבת קס"ח.  107
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מתקשה ונראה מהול אינו קטן המסורבל בבשר, רואין אותו, כל זמן ש ,אמר שמואל	
קטן המסורבל בבשר  א תנא, רבן שמעון בן גמליאל אומרצריך למול. במתנית צריך למול, ואם לאו

למולו. מאי בינייהו אינו צריך  כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול צריך למולו, ואם לאו רואין אותו,
 .נראה ואינו נראה איכא בינייהו

 פסיקת ההלכה:
  .כשמואל 108

  .הכריע כרשב"ג 109

 התיקון מפני מראית העין:צורת ח' הראשונים מהו מ

 תיקון ע"י איזמל. 

ל החיוב בתיקון באיזמל תיקון ע"י קשירה בלבד ולא ע"י איזמל, מכיון שכ 110
א"כ כל זמן שלא נימול כראוי  ,הוא בתינוק שלא נימול כראוי ויש לו ציצין המעכבין וכדו'

אין חיוב לתקנו דהרי ע"י הבשר המדולדל  רובו מכוסהמתקנים באיזמל, אבל הכא אפי' 
קישויו) אלא שמפני מראית העין חייבו לתקן ע"י קשירה, אבל אם כולו מכוסה (ב ,נימול כראוי

 ].               111הצריכו חכמים לתקן ואלו דברי שמואל, [והביא ראיה מהרמב"ם עיין הערה

  ה בדבריו שהבין שכך גם פסק השו"עונרא(ס"ק ט'): ט"ז ו(סע' ו')  רמ"אוכ"פ 

, והבין שכל הראשונים למדו כך ולא נח' בזה ודחה ראיות התרומה"ד כרש"יפסק  
, והוסיף שאפי' לדעת התרומה"ד והבין שהשו"ע פסק כרש"ימשאר הראשונים, ו 112מהרמב"ם

נראה שיש לחוש שאולי המוהל לא פרע כראוי ואז יש לזה דין כמו ציצין המעכבין דחייבים לחתוך 
 ולתקן . 

																																																													
 מילה פ"ב ה"ה. 108
 תא״ו נ״א ח״ב י״ד ע״ב 109
 סי' רס"ד. 110
דולדל ביותר או שהיה בעל בשר עד שיראה כאילו אינו מהול רואין אותו בעת שיתקשה אם וז"ל הרמב"ם "קטן שבשרו רך ומ 111

נראה שהוא מהול אינו צריך כלום, וצריך לתקן את הבשר מכאן ומכאן מפני מראית העין, ואם בעת שיתקשה לא נראה מהול חוזרין 
" לכאו' משמע שקוצצין רק בכה"ג שאין נראה מהול וקוצצין את הבשר המדולדל מכאן ומכאן עד שתראה העטרה גלויה בעת קישוי

 כלל אבל אם נראה מהול אין קוצצים אלא מתקנים ע"י קשירה. 
דאין ראיה מהרמב"ם דמה שכתב "לא נראה מהול חוזרין וקוצצין" היינו אפי' כל מי שאינו נימול כדינו חוזרים וקוצצים, והק'  112

נראה מהול בעת קישויו אין קוצצים וזה לא כדברי רש"י דאולי אפשר לומר עליו הש"ך בנקה"כ דהרי סו"ס ברישא כתב שאם 
ברמב"ם במקרה שנראה מקצתו שקוצצים וזה באמת שלא כדברי התרומה"ד שלא חילק בין נראה מהול לגמרי לנראה מהול 

קון צריך להיעשות ע"י קצת, אבל עדיין אין זה כרש"י, ונראה לומר טעם בדברי הט"ז שלכאו' עומק מחלו' הראשונים האם התי
איזמל או קשירה נראה האם הצורה שבה הדבר צריך להיעשות הוא ע"י הסרת הערלה ואם צריך להסיר את הבשר המדולדל אין 
אפשרות אחרת אלא ע"י הסרה באיזמל מכיון שכך היא צורת מצוות מילה אבל התרומה"ד חידש שחכמים תיקנו ששיך להחזיר 

ית, ולפיכך בכה"ג שנראה מהול מקצתו לפי רש"י אין תיקון עד שיסירו לגמרי את הבשר הנ"ל כמו את המילה ע"י פעולה חיצונ
בברית מילה שמכסה רובו אבל לפי התרומה"ד סגי שמבינים שנעשה בו ברית מילה כראוי, ואם נכונים הדברים אין ראיה 

 בקשירה. מהרמב"ם לתרומה"ד מכיון שגם מהול מקצתו צריך להסיר ע"י איזמל ולא סגי
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וכתב שכן פסקו  ,דברי הט"ז(ס"ק ד')  , ודחה כהתרומת הדשןפסק  
   .הבין בשו"ע שפסק כרש"ינם הרמב"ם והב"ח, אמ

 נולד מהול והטיפו ממנו דם ברית ועכשיו אין נראית העטרה אפי' בקישויו:

  :אם נולד מהול לגמרי

נתחדש דין מילה על התינוק וצריך  ,יש להסתפק האם למרות שנולד מהול 
  .י שערלתו בתולדה ולא שנמשכה אח"כאו שכל דין התיקון הוא רק על מ ,לתקנו

דינו כמהול וא"צ שיהא נראה  בין נולד מהול לגמרי בין נולד מהול קצת 113
 .(נראה בדבריו שאם מכוסה כל העטרה צריך להסירה) .רוב העטרה, אלא די במיעוט העטרה

 :קצתאם נולד מהול 

 פשיטא שצריך להסיר את הערלה כיון שמעולם לא נימול כראוי. 

כל  114לדעת  :קו האם מועילה בדיקה בשעת קישויאבל נחל
שגם בכה"ג די  שמעיקרא לא נימול כראוי לא משערינן במתקשה. אך דעת 

 .בבדיקת קישוי, וכתב שכן מוכח מהירושלמי

	

 	

																																																													
 סימן נ"ה. 113
 סי' רמ"ח. 114
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 סי' רס"ה 

 ברכות הברית

 ברכת על המילה

 דרבא משמיה אמר פפי רב מברך מאי. שיברך ךצרי הבודק יהודה רב אמר 
 להבא דודאי פליגי לא עלמא כולי בלבער. חמץ ביעור על דרבא משמיה אמר פפא רב ,חמץ לבער
 אשר ברוך מיתיבי. משמע להבא סבר ומר, משמע מעיקרא סבר מר. ביעור בעל פליגי כי ,משמע
 מאי הבן אבי מהיל איהו דלאו סגיא לא למול נימא ,נימא היכי התם המילה על וצונו במצותיו קדשנו
 .חמץ ביעור על: והלכתא .וכו' ,נמי הכי אין למימר איכא

 ח' הראשונים בביאור דברי הגמ':מ
 , ולא ברכה על מה שביערתיעניין הברכה בבדיקת חמץ הוא על מה שאני עתיד לבער 115

משמע, ופליגי ב"על ביעור" האם כבר, ונח' איזה לש' מורה על עתיד, דב"לבער" כו"ע ל"פ דלהבא 
על המילה היא למ"ד "לבער" שהבין ש"על" ברכת משמעותו להבא או לשעבר, לפיכך קו' הגמ' מ

שיש חילוק  הגמ' ותי' אמנם למ"ד "על ביעור" א"ש ד"על" מורה על לש' עתיד, מורה על לש' עבר,
מכיון שאין יכול  ,יברך "על"ואם אחר מוהל  ,היינו אם אבי הבן מוהל מברך "למול" ,מיהו המוהל

ממילא לגבי מילה לעולם יברך  ,, וכיון דהלכתא כמ"ד "על ביעור"116לברך "למול" שאינו מצווה בזה
 וא"כ ל"ש אם האב מל או אחר יברך "על המילה".  , 117ב"על המילה" דמורה על עתיד

   ע' ב') ואה"נ אם בירך "למול" יצאוכ"פ הרמ"א (ס

נח' האמוראים בעצם עניין הברכה בבדיקת חמץ, מ"ד "לבער"  118
סובר שעניין הברכה הוא על מה שאני עתיד לבער ול"ש "לבער" ל"ש "על" ב' לשונות הללו מורים 

בביעור חמץ הוא  על העתיד ויכול לברך בכל לש' שירצה, אמנם מ"ד "על" סובר שעניין הברכה
נעשית מצות הביעור קודם שיבדוק, וע"כ חייב לברך  ברכה על לשעבר דמשעה שגמר בלבו לבטל

הק' הגמ' ממילה דשם המצוה נעשית לעתיד ומברך  ש' "על" דמורה על העבר, ועל מ"ד "על"בל
ואם אחר מל מכיון שאינו  ,בלש' "על", ותי' הגמ' דאה"נ אם האב מל יברך "למול" שכן משמע להבא

ולפיכך שהגמ' פסקה כמ"ד "על ביעור" עתיד,  מצווה יברך ב"על" שגם זה בדוחק מורה על לש'
 ואם אחר מל יברך "על המילה".  ,נשאר החילוק מיהו המוהל, היינו אם האב מל יברך "למול"

																																																													
 הל׳ מילה ח״ד נ״ב ע״ד, הל׳ ציצית ש״ג סוף ח״ב ע״ז ע״ג. 115
תוס' (שם ד"ה "כי") כתב דלכאו' איך יכול לומר "על" והרי משקר הוא, ותי' דגם מ"ד "למול" מודה ד"על" יכול להתפרש כלש'  116

 עתיד.
״פ דלהבא משמע אמאי אנו מכניסים ראשנו בין המחלו׳, ותי׳ דכוונת הגמ׳ הק׳ הראשונים (ר״ן שם ג׳ ע״ב) כיון דלבער כו״ע ל 117

 דהל׳ דאף על ביעור להבא משמע ומיהו אם אמר לבער לא מהדרינן ליה, אלא דניכר מברכותיו דאינו ת״ח.
 מילה פ"ג פ"א. 118



                                                                                                                                     בס"ד
	סיכום הלכות מילה וגרות 

 
	

30	

דאה"נ הבנת דברי הגמ' כדברי העיטור, רק שהגמ' פסקה  
"לבער" ישנם מקומות  אלא אפי' למ"ד ,"והלכתא על ביעור חמץ" אין הפי' הלכה כמ"ד "על"

יברך "על  לכן ,שצריך לברך ב"על", כגון הכא במילה שאם אחר מל א"א לברך "למול" שאינו מצווה
 המילה".

 )סע' ב'(וכן פסק שו"ע 

 ברכת להכניסו

, אבי הבן אומר אקב"ו להכניסו בבריתו 119ת"ר המל אומר אקב"ו על המילה 
 יברך האב. ל מברך ראשון ולאחמ"כהיינו דהמוה של אברהם אבינו.

 )סע' א'(וכ"פ טור ושו"ע 

 ברכת להכניסוזמן 
ב'  ,להכניסו להבא משמע א' והטעם ,, ופסק שהאב יברך קודם המוהלשינה מהמנהג 120

 כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן.
ועוד  ,עדלהכניסו נמי לשעבר משמ ,אחר המילה האב ומברך ,החזיר המנהג לקדמותו 121

אבל אם אחר  ,מקיים המצווה הוא המברךכשהיינו  ,הדין שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתןד
 .122מקיים המצווה אין צריך לברך עובר לעשייתן

 אין לו לברך אלא לאחר המילה כיון שנעשית ע"י אחר. 123

 י הביאו הטור כשי' נוספת, ואמא ,שי' ר"ת והרי זו תימה 

לרב שר שלום יש איסור לברך קודם, משא"כ ד 
ובשי' רב שר שלום כתב "אין  ,י' ר"ת כתב "אין צריך"שמלש' הטור דבוכ"מ  ,לר"ת אין איסור

 לו לברך".

א שבח והודאה בעלמא אל ,יכול לברך בכל זמן שירצה מכיון דברכה זו אינה ברכת המצוות 124
שמודה ומשבח לקב"ה שציוה  על שזיכהו להכניס בנו בבריתו של אברהם אבינו, 

ותיקנו לה מקום זה לגלות ולהודיע דזאת המצוה נעשית לשם  ,לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לידו
 הקב"ה ולא לשם הר גריזים.

																																																													
 .לצאת בברכתו כשמברך המל צריך לכוין להוציא את הפורע, והפורע צריך לכוין 119
 שבת (שם) תוד"ה "אבי הבן". 120
 שם. 121
טעם הדבר דאם אינו מקיים המצוה חיישינן שמא האחר לא יקיים המצוה, ולכך לא יברך   122

 עד אחר שעשאה, אבל כשהוא מקיים המצוה ליכא לחששא זו, וודאי שיברך עובר לעשייתו. 
 מילה ח"ד נ"ד ע"ד. 123
 בת פרק ר״א דמילה נ״ה ע״ב.ש 124
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עובר לעשייתן ולהבא מכיון דקיי"ל מל מברך אחר המילה וקודם הפריעה וחשיב שפיר  125
 בעינן עובר לעשייתו כמה דאפשר.  ולא פרע כאילו לא פרע, דגם ע"י אחר

 )סע' א'(וכ"פ טור ושו"ע 

אם אבי הבן הוא המוהל,  אמנם ,כל פסק השו"ע איירי רק אם אחר הוא המוהל 
החיתוך לפריעה אין לו  ובין קודם המילה, דבעינן עובר לעשייתן,צריך לברך להכניסו 

אסור איכא טעם נוסף ללר"ת ושר שלום ווכן איכא צערא דינוקא,  ,משום דטרוד ,להפסיק
 עובר לעשייתו.וא"כ חייב לברך  ע"י אחרלא כאן  המילהד כיון, אחר הפריעהלברך  וילע

יברך אחר החיתוך כשאר כל  ,חותך ואחר פורעאמנם אם האב  
  האנשים.

 כשהאב המוהל מה יברך:  

ואינו מברך  ,כשהאב עצמו מל את בנו מברך רק על המילה 
 שלא מצינו ב' ברכות על מצווה אחת. ,להכניסו

 לעולם מברך ב' ברכות. 126

בברכה  ובירך להכניסו סגי ליה אם האב מל 127
, ויברך ב' הברכות, מטבענו למוהל לברך על המילה לא ישנה ם כיון דתקיאמנ זו,

ברכת ב ולהלכיון שברכת המילה כ ,סגי בברכת להכניסוטעם דהכתב 
  להכניסו.

אין מברך שוב  ,על המילה ואם בירך להכניסו קודם ,מברך ב' ברכות
  על המילה.

 :צא במילה האם מברכים להכניסוב נמכשאין הא
ברכת להכניסו לא נתקנה אלא  130 129 128

לפי שמצוות המילה מוטלת עליו יותר מאשר כל אדם בישראל, לפיכך לא יברכו ברכת  ,לאב
 יש מי שהורה שהבי"ד או אחד מן העם יברכו ואין נוהגים כן]. להכניסו [

 ונהגו שהסנדק מברך.  ,או מיוחד שבעם מברךבי"ד  131
אם אין אב ובי"ד מלין כל מי שרוצה יכול לברך  

 להכניסו.
 י"א שאחר מברך להכניסו ונוהגין שהסנדק מברך רמ"א (סע' א')

																																																													
 שבת פרק ר״א דמילה סי׳ י׳, ותשו׳ הרא״ש כלל כ״ו סע׳ א׳. 125
 מילה וברכותיה עמ' ש"נ. 126
 הל׳ מילה פ״ג ס״ק ג׳. 127
 מילה פ"ג ה"א. 128
 יראים סי' ת"ב. 129
 פ"ק דקידושין סי' מ'. 130
 בהשגות שם. 131
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 .   133אם אין האב יודע לברך יכול אחר לברך ולהוציאו 132
 )סע' א'(וכ"פ הרמ"א 

, ברך ברכת להכניסוורוצה לברך ברכת להכניסו, הוא י ,אם זקנו של התינוק נמצא 134
"אם לא בריתי  135דעל שניהם נא' ע"י הברית זוכה לתורה,ו ,כיון שמחוייב ללמד את בן בנו תורהד

 .(עיי"ש) ,וממילא שייך יותר בבריתולא שמתי",  יומם ולילה חקות שמים וארץ

 :צמו לכשיגדיל האם מברך להכנסמל עאם לא מלו אותו ו
 מברך.           136

אין מברך.  

 דין האנוסים:
אנוסים שחוזרים בתשובה ומלים עצמם מברכים   137

 "אקב"ו להכנס".
 שגם בכה"ג יברכו "להכניסו". 

 טעם ברכת להכניסו:
היינו למולו  ,יום מצווה האב על כל דיני האב לבןברכה זו מרמזת לאב שמה 138

 .(כדאיתא בקידושין כ"ט ע"א) לפדותו ללמדו תורה ולהשיאו אישה

 סדר העמידה בברית
מול לכם כל "הבמילה  140כתיבדהיינו  ,לכם לכם מעומר""צריך לברך מעומד דילפי'  139

אל  "מהחל חרמש בקמה" 142ושם כתיב ,"וספרתם לכם ממחרת השבת" 141ובעומר כתיב ,"זכר
 .143תקרי בקמה אלא בקומה

 )סע' א'(רמ"א טור ו וכ"פ
"ויעמוד כל  146שעה שמלין את התינוק, והביא רמז לזה דכתיבב 145רבינו מאיר היה עומד 144

                                               העם בברית", אבל הסנדק יושב.
																																																													

 מילה וברכותיה עמ' שנ"א. 132
כו"ע, ולא כמשמעות לש' הרמ"א דרק לשי' שהסנדק הוא המברך ה"ה בכה"ג שאין האב יודע ובגר"א (ס"ק ג') כתב דדין זה ל 133

 לברך, והטעם דדין זה לכו"ע כיון שהאב יד"ח מדין שומע כעונה. 
 תשו' מ"ב. 134
 ירמיהו ל"ג כ"ה. 135
 סי' פ"ט, ושם הביא דברי ר"י בר יקר. 136
 סי' פ"ט. 137
 מילה וברכותיה עמ' שנ"א. 138
 נ"ב ע"ד.הל' מילה ח"ד  139
 בראשית י"ז י'. 140
 ויקרא כ"ג ט"ז. 141
 דברים ט"ז ט'. 142
 דרשה מובאת פסיקתא זוטרתא לרב טוביה בס"פ לך. 143
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                                                                             סע' א')(וכ"פ הרמ"א 

וכן המוהל עצמו צריך לעמוד בשעה שמל, וכן שכשמביאים את התינוק צריך לעמוד  
 מפניהם.  

 דין עשרה בברית מילה:

טעם צריך עשרה שיהיו בברית מילה, וה 
וע"כ אומרים יוצא מבית האסורים שצריך להודות באפי עשרה, שמדמים תינוק בברית ל

 וכו'.  בברית הודו לה'
 אבל אינו מעכב.         ,כתב דמשום פרסומי מצוה צריכא עשרה 

  147)סע' ו'(וכ"פ טור ושו"ע 

ולקדושה צריך  ,משום פרסום, ועוד כיון שהתינוק נכנס לקדושה צריך 
 עשרה. 

 ,והאב ישב עם התינוק ולא האם , מברכים כל הברכות.גם כשאין עשרה [
 שהיא אינה מחוייבת]

 :מנהגים קודם הברית
נהגו באר"י להיות נעורים בכל הלילות שקודם המילה ולעסוק בתורה  148

  .לרקד ולשמוח בבית היולדת, ואנו נוהגים רק לילה אחד קודם המילה, ונהגו בליל המילה

 המנהג לומר "ברוך הבא":
ויש בזה  ,"ברוך הבא"והמנהג דמיד כשמביאים התינוק אומר המוהל  149

רמז לאליהו מלאך הברית שנמצא במדרשים שהבטיחו הקדוש ברוך הוא להיות אצל כל 
 .ומנהג יפה הוא ,ולכן לכבודו מיד כשאומר ברוך הבא עומדים כל העם ,ברית מילה

 העומדים שם אומרים כשם וכו':

העומדים שם אומרים כשם "שנכנס" לברית כך יכנס לתורה לחופה  
 ' "שהכנסתו".רסיג ולמעש"ט, 

																																																																																																																																																																																																												
 שבת פרק ר"א דמילה סי תכ"ב. 144
ובערוך השולחן (יורה דעה סימן רס"ה) כתב דעיקר הטעם דמפני כבוד המצוה הגדולה הזאת שזהו כהקבלת פני שכינה  145

 חת כנפי השכינה פשיטא שצריכים לעמוד ואפילו כל העם שאצל המילהלהכניס נפש מישראל ת
 מלכים ב' פרק כ"ג ג'. 146
ועיין בשו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סי' יח) לגבי מילה לאחר חצות שמותר לדחותה אם עושים כן כדי שיהיו בברית עשרה, ועיין  147

ברית קודם חצות אע"פ שמחמת כן יגרם ביטול תורה, וענה בספר ברית אפרים ששאל את הגראי"ל שטיינמן אם צריך לערוך את ה
 .לו שביטול תורה זה הדבר הכי חמור שיש, ובודאי דוחה המעלה של זריזין מקדימין

 ס"ק ב'. 148
 יו"ד רס"ה סע' י"ד. 149
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אומרים "הכנסתו", והטעם דמברכים את האב שיזכה לקיים שאר   150
 מצוות האב על הבן.

 הטעם דמברכים את התינוק.אומרים "שנכנס", ו 152 151

 פסיקת ההלכה:

 אומרים "שהכנסתו". 

 העומדים קרוב לאב יאמרו "שהכנסתו" והרחוקים יאמרו "שנכנס". 

 מכיון שפעמים אין האב נמצא לא פלוג ותקנו לומר "שנכנס", וכן נוהגים. 

מכיון  ,טעם הסדר הזה –כך יכנס לתורה לחופה ומעש"ט  נוסח האמירה 
דהיינו גיל כ' שאינו נענש עד שהוא בן  ,ואח"כ מעש"ט ,דלעולם ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה

 כ'. 

 אמירת הפסוקים:

, והעומדים "הר כתוב שאבי הבן יאמר "אשרי ותבחר ותקרב ישכון חצריךבזו 
ביתך קדוש היכלך" ומי שאין עושה כן מוציא עצמו מכלל י' חופות שעתיד יאמרו "נשבעה בטוב 

 וסיים ולא ראיתי נוהגים כן.הקב"ה לעשות לצדיקים וע"כ יש י' תיבות בפס', 

ומקרוב נהגו כן רבים ושלמים שלומדים בזוהר, ונוהגים שהעומדים  
 אומרים כל הפס' אחר שמביאים התינוק לבית הכנסת. 

מר פסוקים אלו "אם אשכח ודם המילה אבי הבן לוקח הילד ואווכן נהגו שק 153
ואומר "אנא ה' הושיעה נא ואנא ה' הצליחה נא"  ,ואומר "ה' מלך וכו" ב"פ ,ירושלים תשכח ימיני וכו"

 ב"פ.

 ברכת הגפן

 ,וסהטעם שמברכים הגפן ותקנו ברכת אשר קידש על הכ  154
 .155כיון שאין אומרים שירה אלא על היין

																																																													
 מילה פ"ב ה"ב. 150
 שבת פרק ר"א דמילה סי' י'. 151
 מילה וברכותיה עמ' שנ"א. 152
 ס"ק ב'. 153
 יומא סו"ס תשכ"ז. 154
צ"ע מה השייכות בין מילה לשירה, ונראה לומר בזה ע"ד הפלפול דכבר כתב הדרכ"מ ס"ק י"א בשם המהרי"ל דהסנדק מחזיק  155

את הילד על ברכיו הוה כאילו בנה מזבח והעלה עליו קטורת, והאריך שם בדין שלא ליתן ב' ילדים לאותו סנדק, וכן כתב הגר"א 
ובתוס' בברכות ל"ה כתב דודאי מצינו שירה שלא נאמרת על היין, אבל כשמקריבים שצריך מינוי למוהל דהוה כהקרבת קרבן, 
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 הבשמיםברכת 

 ומברך עליו ולהריח. ,ליטול הדס בידו 156ויש נוהגים 

 נהגו באר"י לברך על הבשמים בעת המילה.  

  אין מביאין בשמים. 157

 ברכת אשר קידש

 מי המברך: 
 ע בדבריו שכל אחד יכול לברך.        המברך אומר אשר קידש וכו', משמ 158

  (סע' א') וכ"פ טור ושו"ע
 אם המוהל מברך צריך ליטול ידיו ולרחוץ פיו כדי שיברך בנקיות.   159

 (סע' א') רמ"אוכ"פ 

בלש' הברייתא משמע שכל מי שרוצה לברך יברך, ומנהגינו שהמוהל יברך, ואין זה מנהג  
   וע"כ הירא את ה' יכבד מיוחד שבעם שיברך.ץ ואינו מברך כראוי, דפעמים הוא עם האר ,נכון

       לכן המוהל יברך.     ,לבטלו מנהג שהמוהל יברך מנהג קדמונים ואין 160
  (ס"ק ו') והט"ז(ס"ק ד') וכ"פ הש"ך 

אם אחד מוהל ואחד פורע, הפורע יברך, וראיה מברכה"מ שהמברך על היין שלאחר  
 , והכא נמי הפורע.  161הוא המברך על המוגמר המזון

 נוסח הברכה:

ה ֲאדֹנָ "	 רוְּך ַאּתָ ֶטן-י אֱ -ּבָ ׁש ְיִדיד ִמּבֶ ר ִקּדַ ּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ם ,לֵֹהינו ֵארֹו ׂשָ ׁשְ ְוֶצֱאָצָאיו  ,ְוחֹוק ּבִ
ִרית קֶֹדׁש  אֹות ּבְ  ."ָחַתם ּבְ

  ביאור הברכה:
זה יצחק.  – "וחק בשארו שם"מה לידידי בביתי.  זה אברהם דדרשינן – "ידיד" 162

 זה יעקב.  – "וצאצאיו וכו"

																																																																																																																																																																																																												
קרבנות, ואומרים שירה בעינן יין, ולפי"ז נראה דאם המילה היא הקרבת קרבן, מחוייבת היא שירה, ואין אומרים שירה של קורבנות 

 בלא יין.  
 .ראיית הדםוהלבוש כתב הטעם, משום עילוף הקטנים או האנשים המתעלפים ב 156
 או"ח סי' תקנ"ט ס"ק כ"ז. 157
 מילה פ"ג ה"ג. 158
 מילה וברכותיה עמ' ש"נ. 159
 סי' ע"ג. 160
 טור או"ח סו"ס קע"ד, דנהגו לברך על מיני בשמים אחר הסעודה. 161
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"וחק בשארו זה יצחק דכתיב "ואת בריתי אקי"ם" ר"ת אשר קידש וכו'.  – "ידיד" 
 אלו השבטים.  – "וצאצאיו וכו"זה יעקב.  –שם" 

' שקודם שנולד קדשתו שנא – "מבטן"זה יצחק. אשר אהבת  – "ידיד" 163
 "וצאציו"חק של המילה.  – "שם"בבשרו.  – "בשארו""והקימותי בריתי איתו" והיינו מילה. 

 ."ברית קודש"זו של  – "חתם באות"אחריו.  –

ַכר זֹאת ֵא "  ׂשְ ן ּבִ ֵאֵרנוּ -ַעל ּכֵ יל ְיִדידוּת ׁשְ ֵּה ְלַהּצִ   [רש"י: נשמה]ל ַחי ֶחְלֵקנוּ צוֵּרנוּ, ַצו
ַחת ַ ה ֲאדֹנָ   : גיהנום],[רש"י ִמׁשּ רוְּך ַאּתָ ֵרנוּ, ּבָ ְבׂשָ ם ּבִ ר ׂשָ ִריתֹו ֲאׁשֶ ִרית-ְלַמַען ּבְ  ".י ּכֹוֵרת ַהּבְ

צורנו, צוה  ל חי חלקנו -"על כן בשכר זאת, קיש להוסיף  164
 .להציל ידידות שארנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו"

שנא' "והקימותי את  לעדל חי -היינו שבשכר הברית חזר ק ביאור גי' הרמב"ם
ר"ל ידידות על  ,בריתי וכו' לברית עולם", ואח"כ מבקש מה' צוה להציל ידידות שארנו משחת

 כאשר ציוות לקדושים. צוואת קדושים הנפש שהיא חביבה מן הכל, ו

 הִצוָ ש' בקשה, ולא בפת"ח שהוא לה ַצוֵ נראה דצ"ל  165ע"פ האבודרהם והבה"ג 
בחירי"ק שהוא לש' ציווי. ואין לתמוה מ"צוה" דהוא לש' נוכח ובסוף שאומר "למען בריתו" הוא לש' 

 נסתר שכן נוסח הברכות.

בחירי"ק והעלה דמאן דאמר כך ומאן דאמר כך לא  הִצוָ מקיים המנהג לומר  166
 .167משתבש

 טעימת הכוס

 הטור:  עיטור מביא ג' שי' וכן הביאם

כיון דקיים הילד וכו' הוה בקשת רחמים , ולא הוה הפסק תה לאחר בקשת קיים הילד וכו'וש .א
	., ובקשת רחמים לא הוה הפסקעל התינוק

	בכדי שלא יהיה הפסק.  ,קיים הילד מן הדיןבקשת  קודם לטעום צריך ליתן לתינוק .ב
	בא הוא. דלא מהני ליתן לתינוק דלאו בר חיו ,המברך ישתה אחר כורת הברית .ג

																																																																																																																																																																																																												
 שבת קל"ז ע"ב ד"ה "ידיד". 162
 שם ד"ה "אשר". 163
מובא כגי' הטור. "לעד" מובא באבודרהם עמ' שנ"א  "צוואת קדושים" מבו' ברמב"ם מילה פ"ג ה"ג דפוס קושטא, ובדפוס שלנו 164

 בשם פאר הדור סי' קל"ד. 
 שגרס " על כן בשכר זאת יהא חלקנו וכו'". 165
 ח"א סי' קמ"ו. 166
 בשם הגרי"ז הלוי מובא שיאמר שניהם. 167
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ובאותה טעימה  ,"ואומר לך בדמיך חייל"נהגו לתת מן היין בפיו של קטן הנמול כשמגיעין  168
 .169אבל משגרין אותו לאם התינוק ,שמטעימין אותו באותו יין סומכין שלא לטעום המוהל כלל

אם האם שמעה הברכה ולא הפסיקה בין ברכה לטעימה אפשר דנפקא בברכת  
ל"ח הקידוש לאחר ברכת הנהנין של הגפן, שאומרים  אע״פידוש והבדלה שהמברך, כמו ק

 הפסק. 

 ".    170נותן לתינוק לשתות מן היין רק כשאומר "ואמר לך בדמיך חיי 
   (סע' א') וכ"פ בשו"ע

 מי שותה היין שבכוס:

שותה שהסנדק  הבנת בפשטות לש' כ 
 המברך שותה היין. את היין, אמנם להבנת 

 נותנים לנערים קטנים. ,בכל המקומות שראיתי 

אין לנהוג לתת לקטנים לשתות דאינם שומעים  
 הברכה, ועדיף טפי שיטעום המברך.

 שיעור טעימת הכוס:
 וא לוגמיו.צריך שיעור מל 171

 אין צריך מלוא לוגמיו כמו בקידוש. 172

שיעור כוס הוא מלא לוגמיו, ותי' ) ק"צ(והרי איתא באו"ח  קשה 
אבל הכא כיון שהחיוב הוא  ,דדווקא במקום שהחיוב מדברי גמ' בעינן מלא לוגמיו

 אין צריך מלא לוגמיו. אלא על היין, שירהדאין אומרים מדין 
ולא שיש חובה  ,הטעימה נועדה משום כבוד הברכה בלבד 

 .לשתות שיעור

																																																													
 סי' ע"ג. 168
 וצ"ע דממ"נ אם ע"י טעימת התינוק נפטר המברך אמאי בעינן לשגר הכוס לאם. 169
כתב האבודרהם שהוא ע"פ המדרש 'שימו איש חרבו על ירכו' משה מל ואהרון פורע ויהושע משקה אותם עפר  ובטעם הדבר 170

העגל שעשו, ואותה השקאה הייתה לפני שעמדו למות, אך אנו אומרים שהשקאה זו בשעת המילה תהיה לחיים ולא למוות 
 במים ונתן לבנ"י לשתות לידע מי חטא.כהשקאת יהושע.וכן בגר"א כתב דשותה כנגד מה שעשה מרע"ה ששם העגל 

 עירובין סי' תצ"ו. 171
 תשו' רש"י סי' נ"ג. 172
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 בקשת קיים הילד

 נוסח הבקשה: 

ּ ֵוא-אֱ " ַמח ָהַאב -לֵֹהינו ָרֵאל ִיׂשְ ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ֶֶּלד ַהזֶּה ְלָאִביו וְּלִאּמֹו ְוִיּקָ ֵּם ֶאת ַהי לֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ַקי
יֹוֵצא ֲחָלָציו ְוָתֵגל ךָ  ּבְ ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ תוּב: ִיׂשְ ּכָ ְפִרי ִבְטָנה, ּכַ ְוֶנֱאַמר: "ָוֶאֱעבֹור  ִאּמֹו ּבִ

ָדַמִיְך ַחִיי ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ּבְ ָדָמִיְך ְואַֹמר ָלְך ּבְ 	"ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

יי" לרמוז שע"י המילה יזכה לעוה"ז ועוה"ב, ונהגו לכפול "ואמר לך בדמייך ח 
 י.-ד-ויתן יין בפי התינוק ויעשה באצבעותי צורת ש

ָחק, " בוָּעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם וּׁשְ ר ּכָ ָּה ְלֶאֶלף ּדֹור, ֲאׁשֶ ָבר ִצו ִריתֹו ּדָ ְוֶנֱאַמר: ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ
ִר  ָרֵאל ּבְ ֲַּעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיׂשְ מֹוַנת ָיִמים ַוי ן ׁשְ נֹו ּבֶ ָָּמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ ית עֹוָלם. ְוֶנֱאַמר: ַוי

ָּה אֹתֹו אֱ  ר ִצו ֲאׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ -לִֹהים. הֹודוּ ַלאדֹנָ -ּכַ י טֹוב, ּכִ 	.י ּכִ
ויש נהגו לברך התינוק הנמול ונוסח זה אלהנא ואלהא דאבהתנא  173

דחיי רחמי לרביא הדין דאקרי שמיה בישראל פלוני בר פלוני כמה דאסי מי מרה על ידי  שלח אסותא
משה ומי יריחו על ידי אלישע כן אסי לרביא הדין בעגלא ובזמן קריב ואח"כ מברכין אמו של קטן 
אלהנא ואלהא דאבהתנא שלח אסותא דחיי רחמי לאמיה דרביא הדין כמה דאתסי מי מרה על ידי 

 חו על ידי אלישע כן תתסי אמיה דרביא הדין בעגלא ובזמן קריב אמן.משה ומי ירי

 אם התינוק יתום אמרי' נוסח אחר:

מרים קיים ולג ואדהמנהג לכשאין אב  
 ואם גם אין אם אומרים קיים הילד ויקרא שמו בישראל וכו'. ,הילד לאמו

 :  בכה"ג של יתום אות מהראשוניםהבית יוסף הביא עוד נוסח

 דחיי אסותא תשתלח' וכו הזה הילד את קיים אבותינו ואלהי אלהינו במקום אומרים 
 דמרה מיא דאיתסיאו כמה ויתסי פלוני שמיה ויתקרי הדין רביא ית לאסאה שמיא מרי קדם מן ורחמי

 עליך ואעבור כאמור קריב ובזמן בעגלא יתסי כן אלישע ידי על דיריחו וכמיא במדברא דמשה י"ע
 הזה. הילד את קיים בתפלת שגומר כמו הפסוקים וגומר' וגו ואראך

 ולכל ולקרוביו לאמו הזה הילד את קיים אבותינו ואלהי אלהינו 
 יהיה והוא לאב לו תהיה יתומים אבי בשר כל אלהי אלהינו אתה אביו כשם פלוני שמו ויקרא משפחתו

 קרוביו ולכל לאמו נפש ולמשיב ולנחמה אביו לנפש ולמנוחה לכפרה לברית כניסתו ותהא לבן לך
 מקרא בו ויתקיים בטנה בפרי הזה בעולם האשה ותגל מחלציו ביוצא עדן בגן האב נפש תתענג
 .'וגו ואראך עליך ואעבור שכתוב

																																																													
 סי' ע"ג. 173
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 עדן בגן האם לותג אומר ,מילה ברית קודם האם מתה אם 
 אחר וגילה שמחה לשון מצאנו כי ידלגם ולא ,עדנו עדן בגן האב ישמח יאמר האב מת אם וכן ,עדנה
 המתים. ותחיית הנפש השארות אמונת לקיים זה וכל ,משה ישמח ירנן יצחק יגל אברהם המיתה

 כתב רעק"א כמה דינים בקריאת השם:

אא"כ יש גם צדיק קרוי  ,אדם רשע מבו' דלא קוראים בשם  •
	בשם זה.

	יקראו לבן ע"ש אביו. ,מת בלא בנים והניח אשתו מעוברת 174 •
אין ראוי להעלות שם אדם, נח, שם ועבר ויפת, דאין ראוי להעלות שם אלא  175 •

כתב דאין להקפיד בזה וכבר מצינו ר' בנימין בר יפת  מאברהם ואילך, 
 ן ראובן.  וחנוך ב

 ברכות המילה באנדרוגינוס 

ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה  
חייבין עליו סקילה כזכר. אומר אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא, ר' אליעזר  ,בתרומה
רב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה  אמר רב יהודה אמר תניא ר' יוסי בריה בפנ"ע הוא.  

 מב' מקומות.  

, וע"כ אין מברכים עליו מפני שהוא ספק ,דברייתא שבריה חדשה וסיינראה שפסק כר'  176
 . (ב"ח)

 )סע' ג'( שו"עו 177טור וכ"פ

    .מברכים עליו כיון שהוא ספק דאו' 

 וע"כ מברכים עליו כיון שהוא זכר גמור ,איב"י כתב שפסק כרב יהודה אמר רב שהוא זכר וד 
[אמנם יש מקום לחלק בין עריות למילה כמו שמצינו בשבת (קל"ו ע"ב) ר"ח אמר לא לכל אמר רב 

 .יערך]	יהודה אנדרוגינוס זכר הוא שאם אתה אומר כן בערכין

 .ברכות המילה בנולד מהול עיין לעיל סי' רס"ג סע' ד' •
 .תגייר עיין לקמן ריש סי' רס"חברכות המילה בגר שמל קודם שנ •
 .ברכות המילה בציצין המעכבין עיין רס"ד סע' ה' •
 .ברכות המילה במל ולא פרע עיין רס"ד סע' ד' •

																																																													
 פ"ג מו"ק סי' י"א. 174
 ח"א סי' רע"ו. 175
 מילה פ"ג ה"ו. 176
דברי הטור צ"ע כמאן פסק דהביא גם דברי הרמב"ם וגם דברי ר"י, ובאו"ח סי' של"א פסק דלא מחללים עליו את השבת, ותי  177

 אה שסמך ע"ע במה שפסק באו"ח כהרמב"ם. הב"ח דנר
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 ברכות המילה בממזר

מברכין עליו עד כורת ו לכל דבר ישראלר אע"פ שהוא מטיפה פסולה הרי הוא כממז 178
                              .יאמר קיים הילד וכו'ע"כ לא  ,אין מבקשין עליו רחמים מנםא ,הברית

 )סע' ד'(וכ"פ טור ושו"ע 

 כתב המהרי"ל כמה דינים בברית ממזר:

	.אין מלין אותו במקום שמלין את הכשרים,  .א
	.אין אומרים כשם שנכנס,  .ב
	  .התחתן איתו, מכריזים בשעת המילה שהוא ממזר שלא יבואו ל .ג
	.תהפוכות המה",  כי דורהפס' " 179כמו שנא'יש לקרותו "כידור"  .ד

 סדר המילה בתענית

 ברכה על הכוס בתענית:
 מברך על הכוס ומניחו עד מוצאי יו"כ ואז תשתה אמו. 180181

מוצאי הצום מכמה אסור להניח הכוס עד  185 184 182183
 ,אין להפסיק כ"כ בין ברכה לטעימה ב'שפך הכוס ונמצא ברכה לבטלה, שמא י א'טעמים 

 ונמצא ברכתו הראשונה לבטלה. ,דהרי אם הפסיק בכה"ג חייב לברך שוב
 ול"ח דלמא אתי למיסרך כיון דאינו דבר קבוע. ,ברך על הכוס ויתן לקטן לשתותמ 186

 )או"ח תקנ"ט(כן  נוהגים והביא שהטור פסק(סע' ד') שכך  וכ"פ רמ"א
 יתנו לקטן ,: אם אין אשה שתשתה)'(תקנ"ט סע' זשו"ע 

 לא יתן לקטן דלמא אתי למיסרך. 187

אין לברך על הכוס בכל הצומות מטעמים דלעיל, אמנם בגוונא  
 י' יוה"כ ות"ב בכה"ג שאסור לה לצום],[כגון בג' צומות, ואפ ויכולה לשתות שהאשה פטורה מלצום

 יברך על הכוס ותשתה האשה, בתנאי שתכוון לצאת בברכתו ולא תפסיק בין ברכה לטעימה.                           
 188')סע' ד(וכ"פ שו"ע 

																																																													
 ש"ג הל' מילה נ"ג ע"ב. 178
 דברים ל"ב כ'. 179
 עירובין סי' תצ"ה. 180
 סי' קי"ג. 181
 שם נ"ג ע"ב. 182
 סי' ע"ג מ"ב ע"ג. 183
 ח"ז סי' תקל"ו. 184
 שם עמ' שנ"ג. 185
 עירובין מ' ע"ב ד"ה "דלמא". 186
 תשו' פאר הדור סי' ס"ג. 187



                                                                                                                                     בס"ד
	סיכום הלכות מילה וגרות 

 
	

41	

 תעניות תשובה ובה"ב
 ואין בכך כלום. ,תעניות דתשובה ובה"ב יטעם המברך 189

זהר שלא ישתה רביעית שהוא שיעור שתיה, ונראה שטוב הדבר שמקבל מ"מ נראה שצריך להי 
 כוס המילה.  בעליו תענית מבע"י יאמר בפי' שאינו מקבל עליו להיאסר 

 ברכה על הדס:

כיון שאין  ,ביו"כ יביא הדס ויברך עליו, אבל בתשעה באב לא יברך על הדס 
 מברכים על הבשמים במוצ"ש שחל בו ט"ב.         שאיןשמצינו כמו  ,מריחים הדס בתשעה באב

  ), תקנ"ט סע' ז' סע' ד'(וכ"פ שו"ע 

דהתם נתקן  ,גם בתשעה באב יברך על הדס דאין ראיה מהבדלה 
 וע"כ אסור.  ,לתענוג להשיב נפשו

 זמן המילה בתשעה באב:
ה אבלות, ואת המילה צריך הרי ישנ חצות יש הממתינים עד אחר חצות וטעמם דקודם 190

 לעשות בשמחה כדכתיב "שש אנכי על אמרתך".

 	.מנהגנו למול מיד אחר הקינות, וכ"כ מהרי"ל 

מלין אותו אחר שגומרים הקינות, ויש ממתינים למולו עד אחר   
 .שהמנהג כסברא ראשונה חצות. וכתב 

		ן. שמבטלים בזה מצות זריזין מקדימי תיגר על המאחרים,קרא  191
יש הממתינים עד זמן המנחה שאומרים בו נחמות, והעולם נוהגים שלא למול עד  192

 	.אחר חצות, אבל אין ממתינים עד זמן שאומרים נחמות

																																																																																																																																																																																																												
אינה מתענה יברך על הכוס ותשתה היולדת, אבל ביו"כ ות"ב לא יברכו כלל דחייבת להתענות,  שו"ע כתב שג' צומות שהיולדת 188

אמנם באו"ח (סי' תקנ"ט סע' ז' ובסי' תקנ"ד סע' ו') מבו' דיכולה היולדת לאכול כל ל' יום בלא אומד בת"ב, וא"כ דברי השו"ע 
') ומיהו נוהגין להתענות כ"ז שאין להם צער גדול שהיה לחוש סתרי הדדי, ותי' הב״ח והט"ז דהרי כבר כתב הרמ"א (תקנ"ד סע' ו

 לסכנה והמיקל לא הפסיד, וא"כ אפש"ל דשו"ע דידן פסק כחומרת הרמ"א.
ויש עוד להק' דהרי בשו"ע דידן משמע שקטן אסור לשתות כפסק הרמב"ֿם, ושם פסק שאם אין האם יכולה לשתות ישתה קטן, 

  ולכאו' דבריו סותרים הדדי, וצ"ע.
 סי' קי"ג. 189
 תענית הל' ט"ב תרל"ה. 190
 מרדכי תענית הל' ט"ב תרל"ז. 191
 מובא בב"י או"ח תקנ"ט. 192
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 סדר מילה בב' תינוקות

 חד צריך לברך על כל מילה ומילה.מי שיש לו שני תינוקות למול כיון שא"א למולם י 193
 ]194[ומ"ש משחיטה עיין הערה

 ,העל כל מילה ומיל " יברךאשר קידש" "על המילה" יברך ברכה א' לשניהם, אמנם ברכת 195
  .ברכת "אשר קידש" אחר מילת הראשון לברכת "על המילה" ולא הוה הפסק

יין בדבריו יראה שהראשון לא כך ב"י הביא דברי רי"ו, ואינו נכון דהמע 
 וכן נוהגים. ,כלל אלא השני "אשר קידש"יברך 

אין צריך לברך אלא ברכה אחת על שניהם,  ,בנים למול יחד ב'מי שיש לו  196197
) ט"שו"ע יו"ד י ע"ב, ו"חולין פ(כדין שוחט בהמות או עופות הרבה שמברך ברכה אחת על כולן 

שני דברכה מילת הב "על המילה" כתברצריך לברך בין ראשון לשני, אין  רכה אחרונהואפילו ברך ב
         אחרונה אינה הפסק, שהרי יכול למול ולברך יחד.

 (סע' ה') רמ"אוכ"פ 
מי שיש לו שני תינוקות למול או   198

כל אחד מל תינוק שמוהלים  יש ב'לו אם רך ברכה אחת לשניהם ואפיחתנים, יב 'לבברכת חתנים 
אם  199[עיין הערה יברך אשר קידש ידיד מבטן אחר, הראשון מברך על המילה ועולה לשני, והשני

רק שלא יסיח דעתו  ,. ואפילו אין הנער השני לפניו בעת הברכה כיון שדעתו עליו]שניבדווקא ה
 ]. שהצריך שהתינוק השני יהא לפניו דלא בינתיים [

                                                                          )סע' ה'(וכ"פ שו"ע 

אם ידוע שהתינוק השני לא יבא כ"כ מהר, ואיכא הפסק גדול בדבר  
ת רככדעת העיטור, וע"כ ראוי שהשני יהיה מוכן אחר ב ושיחה, יעשו לכל אחד ברכה בפנ"ע

 .הראשון למולו
אבל אם שח בנתיים או שלא היה דעתו על השני מתחילה, צריך לברך אשר קידש ידיד  

אבל בצרכי  ,על הראשון ולחזור ולברך על מילת השני. ודוקא אם שח בדברים שאינן צרכי המילה
 . מילה לא הוי הפסק

 (שם) וכ"פ רמ"א

																																																													
 ש"ג הל' מילה נ"ג ע"ג בסופו.  193
פרישה (ס"ק י"ח): ול"ד לשחיטה, כיון דבשחיטה בדר"כ שוחט כמה בזא"ז משא"כ במילה. ש"ך (ס"ק ט"ו): אין נראין דבריו,  194

ל ב' תינוקות צריך לברך תרתי, ונראה דל"ד לשחיטה שאפשר לשחוט שני ראשים כאחד, ולכן דהרי משמע שגם אם בדעתו ע
 מברך ברכה אחת על שחיטות הרבה, וסיים וכן מצאתי בריב"ש שביאר בעיטור.

 תא״ו נ״א ח״ב בסופו י״ד ע״ג. 195
 שו"ת ח"א שפ"ב. 196
 שו"ת שפ"ד. 197
 תשובה כלל כ"ו סי' ד'. 198
שון יכול לברך "אשר קידש" וסידרו כך שלא יבואו לאינצויי, ואינו נכון אלא רק הב' יברך אשר ש"ך: מהרש"ל כתב דגם הרא  199

 קידש, וכן נוהגים.
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שאם הביאו לו בהמה י"ט) סי' (לעיל צ"ת דברי הרמ"א דמ"ש מדבריו  
א"צ לחזור ולברך שוב.  הנוספת מאותו המין ששחט לפני כן, אפילו לא היה דעתו על השני

ומדוע לגבי שני תינוקות שהם מין אחד, פסק הרמ"א שאם לא הייתה דעתו מתחילה על 
 .שניהם צריך לברך שוב

, )ס"ק טו 'חי' או"ח סנראה לבאר דברי הרמ"א ע"פ דברי המג"א ( 
 .בשחיטה ישנה רגילות לשחוט כמה יחד, בשונה ממילה שאין רגילות למול כמה יחדשחילק ש

והביא לברך וה"ה לעניין מילה. לחזור ואפילו במין אחד צריך לגבי שחיטה  
לא זה יברכו על כל אחד, ויזהרו לא להביא שני תינוקות ביחד א  במקום שאין מנהגש דברי 

כיון שע"פ הרוב מפסיקים בשיחה בטילה שאינה מצרכי  ,כדבריו אחר זה. וכתב שכן נכון לעשות
 [וכ"כ המהרש"ל שבב' תינוקות שאינן של א' לא להביאם ביחד].המילה והוי הפסק לכו"ע. 

המנהג במצרים להפסיק אחר מילת הראשון ש
ואפילו שני התינוקות של אדם אחד מברכים את כל , ואל וכו' כדי להסיח דעתובפסוקים המלאך הג

 .הברכות שוב

 ":להכניסו בבריתו"ברכת דין 
דבכה"ג קודם שימול, אבל אם אחר מל  ול מברך ברכה אחת להכניסאם האב עצמו מ 200
הל ולא ימול. שמא ימלך המו ,לאחר מילת שניהם ך אלא רק לאחר המילה, מברך האבאין האב מבר

 אבל אם הקדים וברך יצא דעיקר הברכה היא קודם המילה דהוי עובר לעשייתן.
 	.אנו לא חוששים לשמא ימלך, שהרי אנו מברכים ברכת אירוסין קודם קידושין 

בבריתו של אברהם  "להכניסם"ואם שני הילדים של אדם אחד האב אומר  201
  .אבינו

ויתקן כל צרכי המילה לכל אחד בפנ"ע כגון הנר  .קיים את הילדים וכו' וכן אומר 
                                           .שמדליקים, יעשה לכל אחד נר בפנ"ע

 (שם) וכ"פ הרמ"א
לגבי שתי מילות ביום אחד, ומילת אחד התינוקות הויא מילה שלא  202
, ואם שניהם זמנם היום אין להקדים מי שנולד קודם, תינוק שזמנו היוםבזמנה. יקדימו את מילת ה

. תעורר מחלוקת, אמנם אם הביאו האחרון קודם ימולו אותו קודםא תונהגו להביאו קודם של
 והוסיף שאם הביאו את התינוק השני ,הויא שלא בזמנה לגבי אם מילה אחת 

 .ימתינו לתינוק השני, ימולו אותו מיד ולא שנדחה

																																																													
 ח"א סי' שפ"ב. 200
 הל' מילה ס"ז ע"א. 201
 או"ח סי' י"ד. 202
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 ברכת שהחיינו

 דדומה למצוה שהיא מזמן לזמן,  על כל מילה ומילה, אבי הבן מברך שהחיינו 203
 חיינו שהם סומכים על הרמב"ם.בכל אר"י סוריא וסביבותיה נהגו לברך שה

                 שכך המנהג באר"י סוריא ומצרים (סע' ז') וכ"פ בשו"ע
ר מל אחשאבל כ ,כיון שעושה מצוה המוטלת עליו בעיקר ,ב מל מברך שהחיינוכשהא 204

   האורחות חיים בשם הרמ"ה בכוונת הרמב"ם.כך הבין אין מברך שהחיינו. ו
 בשם י"א )סע' ז'("פ השו"ע וכ

 שי' הראשונים שאין מברכים שהחיינו:
 ו לאזסברא דדבריו  206אין נוהגים כן משום צערא דינוקא,  205

א הברכה הו טעםאבל שהחיינו  ,לגבי שמחה במעונו דלא אומרים מחמת הצער אלאשייך 
 שמעורב בזה צער. "פואע ,מחמת התועלת שיש לו

סברא זו דאזלי' בתר  אין מברכים מכיון שעדיין לא יצא מכלל נפל,  207
שיש סימנים שגמרו שעריו  דכיון ,כתב דמי שמברך אין לו לחוש לנפל 208רובא, 

 .כ"ש שיברך שהחיינו ,וציפורניו וסומכים עליהם לעניין למול בשבת

 אבל מילה דשכיחא לא. ,שכיח, מכיון דלא דווקא בפדיון הבן מברכים 209

שמצינו בפדיון הבן  אע"פואולי משום דאינו מזמן לזמן  ,לא ראיתי שנהגו לברך 210
    א לברך שהחיינו.וכך אני נוהג שלשמברכים, 

שהחיינו בשעת דווקא בבנו הבכור שצריך לפדותו יכול לברך   
                          ו.    אין מברך שהחיינ ,כגון שהוא פטור מפדיון ,, אבל אם אין צריך לפדותומילה

  )סע' ז'(וכ"פ ברמ"א 

אין לברך שהחיינו וכתב שלעולם  ,"לדחה הבנת הדרכ"מ במהרי 
 , ויברך רק בפדיון הבן.בברית מילה בבכור

																																																													
 מילה פ"ג ה"ג, ברכות פי"א ה"ט. 203
 שבת רפ"ט. 204
 מילה פ"ג אות ד'. 205
 ח"א סו"ס רמ"ה. 206
 סי' ק"ח שע"א. 207
 .שם 208
 בכורות מ"ט ע"א ד"ה "לאחר". 209
 ח"א סי' קצ"ו, ובסי' רמ"ה. 210
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 ערך לחם למהריק"ש בשם הרדב"ז: כמה דינים המובאים ב

	מברך שהחיינו.  ,גם אם אבי הבן אבל .א
	מברך שרואהו.  ,אם האב לא היה במדינה בשעת המילה .ב
	אם יכולים לכוין דעתם. ,בני אנוסים מברכים שהחיינו .ג

 הערוה בשעת ברכה כיסוי

 צריך לכסות את ערות הקטן בשעת הברכה. 

. (היינו בן ט׳) דלא הוה ערוה כל זמן שאינה ראויה לביאה ,אין צריך 211212
דכיון דלתקוני המילה בא, קרינן ביה "והיה מחניך קדוש" ואין בזה משום ערוות  

 דבר.  
 )סע' ח'( 213וכ"פ השו"ע

 סות את הערוה. אבל אם הוא בהול אין לו לחוש לכ ,יש בזה משום מידת חסידות 214
 215וכ"פ הב"ח

 דין צואת התינוק:

ואע"פ שאין מרחיקין  ,אם התינוק מטונף יש להקפיד לנקותו 
   כזית דגן טוב לנקותו.    מצואת קטן עד שיאכל 

 )סע' ח'(והש"ך  וכ"פ הרמ"א

  חומרא בעלמא היא. 

 שליחות האב למוהל מינוי

מנהג שאבי הבן עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחו כדאמרינן לגבי קרבן  
 "ג".                            אפשר שיהא קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד ע"

  )סע' ט'( כ"פ השו"עו
 ביאור הדבר שמילה היא כדוגמת קרבן. 

																																																													
 ש"ג הל' מילה נ"ב ע"ד. 211
סו"ס ע"ג . והב"י מביא דכ"כ שי' הר"י שהביא י"א דכתבו דהא בניו הקטנים איתו באותה טלית קורא שמע ואינו חושש, ודחה  212

 ן ערוה, ועוד הביא בשם הכלבו שעד גיל תשע ל"ח לערוה.הראיה דהתם אין רואה את הערוה, ומסיק דבקטן כ"כ לא דנים עליו די
 ב"י וש"ך: ואפי' למ"ד שאסור לקרוא שמע כנגד הקטן הכא שרי מטעמא דהרא"ש.  213
 מס' שבת רפ"ט. 214
 וכתב שכן פסק הרמב"ם, ודלא כהב"י דמשמע בדבריו שהרמב"ם מצריך לכסות.  215



                                                                                                                                     בס"ד
	סיכום הלכות מילה וגרות 

 
	

46	

 נתינת הערלה בחול

. ("דכתיב ואחצך במים") על פניהם ים ונותניםבני בבל מוהלין על המ 
 "ובני א"י מוהלין על העפר דכתיב "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו

וזה שאמר  מכסים את הדם והערלות בעפר המדבר, שהיו מה שנוהגים לשים בחול 216
, ומה שאין סו ישראל בעפר במדבריכלומר מי יוכל לעמוד כנגד זכות שכ ,"מי מנה עפר יעקב"בלעם 

לוקחים חול לקיים דברי שניהם דחשיב גם מים לוקחים עפר משום דבנ"י נותנין אותו במים, לפיכך 
 וגם עפר.

"כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היו פורעין סמך לדבר מפרקי דר"א  217
משום עינוי הדרך, וכשהיו מוהלים היו נוטלים אותה ערלה וטומנין אותה בעפר ומאותה שעה ואילך 

"ושמתי את זרעך  -"ושמתי זרעך כחול הים", סמך לעפר -סמך לחול היו נותנים הערלה בעפר",
	כעפר הארץ". 

למול במים שלוקים ובהם הדס ומיני בשמים, ונופל דם  יש שנהגו 
המילה על המים, ורוחצים בהם כל הנועדים, כלומר זה דם הברית שבין המקום לאברהם 
אבינו. מדבריו משמע שממש צריך למול ע"ג העפר או המים ודם המילה ישפך ע"ג, וכ"כ 

 מש. הגהות ב"י שמהזוהר משמע שצריך למול על המים מושיירי כנה"ג 

משמע שרק לאחר המילה משליכים את הערלה  
 במים או בעפר.

	נותנים את הערלה בחול ועפר (סע' י') וכ"פ השו"ע

שרוקקים את דם המציצה אל העפר, ויש רוקקין לכוס יש  
 יין ששותים ממנו כשמוצץ.

 ראל העפ רוקקים )סע' י'( רמ"א

 כיסוי הערלה בשבת

איתשיל מקמי רב יהודאי גאון מהו למימהל ע"ג עפרא ואמר שפיר ובלבד שלא יעשה בשבת  
 שמא יביא עפר מבחוץ.

 גזירה שמא יביא עפר מבחוץ.  ,בשבת אין עושין כן 

ודאי מוהלין ע"ג שהרי מותר  ,אם היה עפר מוכן לכך מערב שבת 
           לטלטלו. 

 )סע' י'(וכ"פ בשו"ע 
																																																													

 מילה פ"ג אות ה'. 216
 עמ' שנ"ד. 217
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 הטור: בדברי הב"י בשי׳ח' האחרונים מ

 בדבריו משמעדלא כהעיטור שהב"י מפרש את דברי הטור  
 שרק יש ליזהר שלא יביא, אך אלא פסק הטורשהאיסור הוא תמיד בכל שבת משום גזירה, 

 . בכה"ג שהכין זה ר דברואסלאין 
דברי העיטור, ולכן תמה עליו מדוע התיר כ הטור הב"י פירש את 

 אם היה עפר מוכן מבעו"י. והוסיף שהעולם נהגו היתר בעפר מוכן מע"ש. 

 כסא של אליהו

התקינו חכמים לעשות כסא לאליהו, על שאמר קנא קנאתי לה' כי עברו בריתך  218
ראל, אמר לו הקב"ה חייך שאין עושים ברית מילה עד שתראה בעיניך. מכאן התקינו חכמים בית יש

 	.לעשות כסא לאליהו שנקרא מלאך הברית

נראה דלשבח אמר לו כך, כיון שאתה מקנא לה' על מצות מילה נתן  
ציא לעז על בני לו הקב"ה דבר זה לשכרו. ויש דורשין לגנאי, כאילו אמר לו הקב"ה אתה מו

  .קשה לומר שאליהו הוציא לעזאך שאינן מקיימין הברית, בעיניך תראה שמקיימין אותו. 

נוהגין לעשות כסא לאליהו שנקרא מלאך הברית, וכשמניחו יאמר בפיו שהוא  
 	.כסא לאליהו

 .נוהגים להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילהד 219כתב מהרי"ל 

 סנדקאות 

כל עצמותי  מהמדרש שאמר דוד לקב"היש לזה סמך  ,מה שמתאוים להיות סנדק 220
 .לתינוקות בברית המילה יםשה סנדקועאני ברכי  ,תאמרנה אני משבחך בכל עצמותי

  .נוהגין להדר אחר מצוה זו להיות סנדק לתפוס התינוק למוהלו :)סע' י"א( רמ"אוכ"פ ה

יפה כח הסנדק מכח המוהל להקדימו לקריאת התורה, דכל  221
. ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד כדאמרינן גבי קטורת 222סנדק הוי כמקטיר קטורת

 .             חדשים לקטורת
 כ"ב) (ס"ק ש"ך(סע' י"א) ו רמ"אוכ"פ 

																																																													
 פרק כ"ט. 218
 מילה עמ' תפ"ג.הל'  219
 סו"פ ג' אות ה'. 220
 שם עמ' תע"ו. 221
בבראשית רבה בשעה שמל אברהם אבינו ילידי ביתו העמידן בגבעת הערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן כריח  222

 הקטורת ועולה שכולה כליל לאישים, אמר הקב"ה בשעה שיהיו בני באים לידי עבירות אתמלא עליהם רחמים.
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אותו סנדק של בנו אם מת אחד מבניו רשאי לתת את בנו השני ל 
עירובין (שטעם הדבר משום הא דאיתא  כתב 223הראשון שמת. 

"כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם", וכיון שהסנדקאות מעשירה הוי  )סג.
 	.כמתנה

אין טעם מצד עשירות דלעולם לא ראינו סנדק עשיר, אלא הו מצוואת  
  ר"י החסיד.

 סנדקאות לאשה

משום דהוי , אין לאשה להיות סנדק לתינוק במקום שאפשר באיש 
כפריצות, ומ"מ היא עוזרת לבעלה ומביאה התינוק עד בית הכנסת ואז לוקח האיש ונעשה סנדק, 

 .אבל האיש יכול לעשות הכל בלא אשה
 (סע' י"א) רמ"אוכ"פ 

	מנהגים לסנדק
 נהגו שהסנדק טובל עצמו להיות נקי להכניס הילד בנקיות לברית.  224

 ראוי לטבול סמוך ככל האפשר למילה.  
 .פה עירנו נזהרים בטבילה אבי הבן והסנדק מאוד מאוד 

 ונוהגים ללבוש טלית, ובט' באב לא ילבש טלית, ומ"מ אם ילבש לא ימחו בידו. 

 יני המוהליםד

נם וחרב ורוממות אל בגר" 225נהגו המוהלים להתפלל ביום המילה, שנאמר 
 . "פיפיות בידם

, אלא באה לא נמצאה דרשה זו בשום מקום 
 וחשוב כגוזל את המת. והביא ,ת את חיוב האבל בגלל תפילת המוהלולכן אין לדחו, מהדרשנים

הוא משום שהמוהל עוסק  אמאי נהגו המוהלים להתפלל,הגהות מנהגים שעיקר הטעם  בשם
 ., ע"כ טוב שיהיה ש"צהבמצו

שאם יפול לעפר עם הערלה  ,טוב שיהא למוהלים ב' איזמלים 
 ולאחר מכן יצטרך לאיזמל ואם ימתין עד שיקנח יבוא התינוק לידי סכנה. 

																																																													
 ו"ד סי' פ"ו.מהדו"ק י 223
 שם. 224
 תהילים קמ"ט ו'. 225
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אם צריך ללפף רגלי התינוק לאחר המילה שרי בפרוכת  עוד כתב בשם 
 של ס"ת ואפי ביריעות עצמן משום פיקו"נ.

 סעודת המילה

 מקור הדין לסעודה זו:

תניא רשב''ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה  
 בשמחה. עדיין עושין אותה  "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" 226דכתיב

ויעש  227ומדרש שוחר טוב ר"תהביא בשם  שמחה היינו שעושים משתה. 
  ).8 'ה"ג הוא בגי(היינו היום השמיני  -אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק, ה"ג מל 

, ורב פפא סבר רב חביבא איקלא לבי מהולא והיינו סעודת המילה 
 .עונולברוכי שהשמחה במ

אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי " 229אמר דוד המלךשכן והוסיף ו הביא כ"ז 228
 ם.והוא דם המילה שהוא זב לח' ימי "זבח

 דיני הסעודה

מצוה לאכול בסעודת מילה דמיקרי סעודת מצוה, ונהגו לקבץ  
 מניין בסעודת מילה. 

נהגו לקחת ום לעשות סעודה ביום המילה. נוהגי 
 ה. ומקרי סעודת מצו ,עשרה לסעודה זו

[וכגון , אירע סיבה שלא עשו הסעודה ביום המילה יעשו ביום אחר אם 230
 .שחל בתענית שאוכלים במוצאי התענית]

  דין מי שאין מיסב בסעודת הברית

וי''א אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה".  וכו׳ לשמיםשבעה מנודים  
כתבו שהוא דווקא אם  שהוא סעודת מילה.  בחבורת מצוה 

 נמצאים שם בנ"א מהוגנים. 

																																																													
 תהילים פרק קי"ט קס"ב. 226
 פרקי דר"א פרק כ"ט. 227
 עמ' שנ"ד. 228
 תהילים פרק נ' ה'. 229
 פת"ש ט"ז. 230
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ודוקא שנמצאו שם ם, אוכל בסעודה זו הוי כמנודה לשמי וכל מי שאינו 
 .נמצאו בני אדם שאינם מהוגנים א"צ לאכול שםבנ"א מהוגנים, אבל אם 

יש לבטל את המנהג שקוראים לבוא למילה, כיון שעי"ז יתכן שמי שלא  231
 .יבוא יהא בכלל מנודה לשמים

 שלום זכר

המנהג לעשות בליל שבת הסמוך ללידת התינוק טעימה, והיא סעודת מצוה,  232
 והיא סעודת 'ישוע הבן' לפי פירוש ר"ת. ,נמצאים בבתיהםכיון שכולם  ,וקבעוה בשעה זו

 )סע' י"ב(וכ"פ הרמ"א  

אמר הקב"ה לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו סמך לזה מהמדרש  
אין מילה בלא שבת לפניה, משום שיש בשבת כביכול הכשר ו ,שבת שאין ז' ימים בלא שבת

 למילה. 
 .סים לנחם את התינוק ששכח את התורה שלמד במעי אמובשבת נכנ  

 סדר התפילה ביום מילה וכן כשחל בתענית

ואין 	,לגבי מילה שחלה ביום תענית ציבור, מתפללים סליחות ואומרים וידוי כדרכן 233
ל ארך קו ,וידוי ,ן צריכים להפסיק סליחותאומרים והוא רחום ותחנונים, ודי שמניחים במקצת ואי

     ים. אפ
 (סע' י"ג) וכ"פ השו"ע

  :(ס"ק כ"ד) ש"ךכמה דינים המבו' ב

מחלוקת האם אומרים "למנצח יענך ה' ביום צרה" בבית הכנסת שיש בו מילה: דעת  .א
שאין  יםסובר שאומרים משום צערא דינוקא. אך  

 גו. וכל מקום לפי מנה, אומרים, כיון שהוא יום שמחה לאבי הבן
 .שלאחר קריאת התורה. ומלין קודם עלינו לשבח "יהי רצון"אין אומרים את הוכן  .ב
ויש מקומות שנהגו  ן אין אומרים תחנון ובשני אומרים,אם יש ב' בתי כנסיות בעיר, בזה שמלי .ג

	שגם בשני לא יאמרו תחנון.
 נהגו שלא לחלוץ את התפילין, משום שהתפילין והברית "אות". .ד

נראה מדבריו שבכל אופן נהגו ו ,ותיקין שיהא הסנדק המוהל ואבי הבן בתפיליןמנהג  
  אא"כ הברית לאחר התפילה.  ,שלא להניח תפילין , להניח תפילין בעת המילה

																																																													
 פת"ש י"ח. 231
 סי' רס"ט. 232
 ב"י בשם הרשב"א, וכן במרדכי עירובין סי' קצ"ה הביא כן בשם ר"י בר' יהודה. 233
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 רס"ו סי'

 מילת צרעת 

 ,יאשיה רבי דברי ימול בהרת שם שיש פי על ואף 234"בשר" דתניא היא תנאי 
 שכן. כל לא צרעת דוחה חמורה שבת צריך אינו אומר תןיונ רבי

 בעור בהרת יש שאם ,צרעת דוחה בזמנה שלא בין בזמנה בין מילה  
 גדל שנימול לאחר אם אבל ,הערלה עם חותכה ,תעשה לא הבהרת בקציצת שיש פי על אף הערלה
 כיון ,לחותכו אסור הבשר באותו הרתב יש אם לחותכו צריך ,מהול נראה שאינו עד במילתו בשר
 מדרבנן. אלא אחרת פעם למולו צ"שא

 ציצין המעכבין ושאין מעכבין בשבת ובחול

 ,"וביום השמיני" ימול ביום ואפי' בשבת 235הותרה מילה בשבת דכתיב
כתב דילפותא הנ"ל היא לדברי ר"ע דסבר מכשירי מילה אינם  

וחין את השבת, אמנם לר"א ילפותא זו אזלי להתיר מכשירי מילה בשבת, והא דמילה עצמה דוחה ד
 שבת הלכה למשה מסיני.

 עליה ונותנין, ומוצצין ופורעין מוהלין ,]בשבת[ מילה צרכי כל עושין 
 איספלנית.

 זמן כל, המל רבנן דתנו הא ויילאת ,מאי לאתויי מילה צורכי כל, כולהו קתני מכדי 
. המילה את מעכבין שאין הציצין על בין המילה את המעכבין הציצין על בין חוזר במילה עוסק שהוא
 .חוזרל אינו המילה את מעכבין שאין ציצין על חוזר המילה את המעכבין ציצין על, פירש

   סיכום שי' הראשונים

שאם פירש  ,ברייתא זו מיירי בשבת 
שפירש חוזר על ציצין שאין  אע"פאבל בחול בשבת אסור לחזור על ציצין שאין מעכבין את המילה. 

 מעכבין את המילה.  

 .ל כל הציצין גם שאינם מעכביןודלגבי חול חוזר ליט וכ"פ טור ורמ"א (סי' רס"ד סע' ה'):
את  דוחה אינה, בזמנה מילה אפילוד "א סע' ב'):וכ"פ טור ושו"ע (סע' ב') ובאו"ח (של

																																																													
 ויקרא י"ב ג'. 234
 שם. 235
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 שאינם ועל ,המעכבין ציצין על חוזר, פירש ואפילו, ומציצה ופריעה עצמה המילה אלא השבת
                    מה חשיב פירש] 236[עיין הערה .חוזר אינו פירש ואם, חוזר פירש לא אם, מעכבים

 לגבי חול אינו צריך לחזורדלשי'  (שם) ב"י, ומסיק הביא ברייתא זו בין בחול ובין בשבת 237
 .בכה"ג 238ולגבי שבת אסור לחזור על ציצין שאין מעכבין,

מדלא הביא שם  והביא שכך נראה שפסק בשו"ענראה עיקר כדעת הרמב"ם,  239
ע"ד הרמב"ם שלא יחזרו על  להלכה דעת הטור, ומ"מ בתינוק חלוש נראה דיש לסמוך

 הציצין האלו. 

 גם על ציצין שאין מעכבין את המילה. צריך לחזוראם פירש בשבת  240

 . 241שברייתא זו אין קיי"ל כמותה טעם בדברי העיטור 

 דין מילה שלא בזמנה בשבת

דדוקא מילה ביום הח' דוחה דילפי'  ,(שבת קל"ב ע"א) מבו' שאינה דוחה את השבת 
 "ביום השמיני" ואפי' בשבת. 

האם אמרי' אי עביד לא מהני  ,מל בשבת מילה שלא בזמנהן לגבי ודיש ל 242
 .ואין זה בכלל אי עביד לא מהני ,או דאין שייכות דיומא קגרים ,ובעי הטפת דם

																																																													
ה (סי' של"א ס"ק ד'): ובדיעבד יצא ידי מצות מילה אפילו בלא אלו הציצין, מ"מ כל זמן שלא סילק ידו מן המילה משנה ברור 236

מקרי לכתחלה וכולה חדא מלתא היא דנתנה שבת לדחות אצלה, ועיין בחידושי הר"ן שכתב דאפילו כבר סילק ידו מן החתוך 
לה ופריעה חדא מילתא היא, [אך כשהוא עוסק במציצה מסתפק שם אם והתחיל לפרוע מקרי עדיין לא סילק ידו מן המילה דמי

מותר בשבת לחזור לציצין שאינם מעכבין, דדלמא המציצה מקרי רק רפואה ולא צורך מילה עי"ש], ולפ"ז פשוט דאפילו אם 
משגחינן במה שהוא  הפורע הוא אחר, כ"ז שהוא עוסק במצותה מותר לו לראשון לחזור ולגמור את הציצין שאינם מעכבין, דלא

סילק ידו, כיון דעדיין לא נגמרה מצות מילה. ובאבני נזר (יו"ד של"ח ס"ק י"ג) כתב שאחר שלא נתעסק במילה כלל ודאי שאסור לו 
 לחתוך הציצין כיון שהוא לא עסק בעיקר המילה. 

 מילה פ"ב ה"ד. 237
צוה נאמר רק בשעת המצוה, ואם עבר זמן המצוה א"א הטעם שאין חוזר אף בחול, כתב הבית הלוי (ח"ב סי' מ"ז): שהדור מ 238

לקיים ההדור בלא המצוה, חת"ס (שבת קל"ג ע"ב): האב אינו רשאי לחבול בבנו יותר ממה שהוא עיקר המצוה, ואם כבר פירש 
 עובר בלאו משום חובל בחבירו, וכ"כ במרכה"מ דעובר משום צערא דינוקא. 

 פת"ש רס"ד ס"ק ט"ו. 239
 נ' ע"ב.הל' מילה ח"ב  240
הגמ' מעמידה את הברייתא כרבנן דר"י דנח' גבי סידור לחם הפנים שנא' שם "לפני ה' תמיד", רבנן סברי דגם כאשר מניח את  241

הלחם החדש בעינן שהלחם הישן יהיה עדיין מונח על השולחן, דרק בגוונא זו חשיב "תמיד",  ומאידך ר' יוסי סובר דאפי' כשיש 
ר את הלחם הישן קודם שהניח את הלחם החדש, מ"מ חשיב "תמיד", ומבו' דלרבנן כשפירש אינו חשיב הפסק ביניהם, היינו שהסי

תמיד, ואם פירש אינו יכול לחזור, אבל לר' יוסי גם כשפירש חשיב כתמיד ויכול לחזור, וממילא הברייתא כרבנן דר"י, והעיטור פסק 
א סובר שאין הלכה כר"י במקום רבים, וממילא הלכה כרבנן והברייתא כר"י שנימוקו עמו וע"כ הברייתא אינה להלכה, אבל הרשב"

 כהלכתא.  
 עיין רעק"א סי' קע"ז מש"כ באריכות בעניין זה. 242
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דהרי אמרי' אי עביד לא מהני בזמן שע"י ה"לא מהני"  
קל בחבורה ופטור, דדווקא אם מהני מתבטל האיסור, וא"כ הכא א"ת דלא מהני הוה מקל

 מיתקן גברא, ול"ד לשוחט בשבת דהרי גם נחירה בעלמא איסורא הוא.

סגי השתא בהטפת דם שעדיין נתקן לעניין זה ד 
 ול"ח מקלקל בחבורה. ,ודמי לשוחט ,גרידא ומתוקן הוא בחלקו

כדמוכח בגמ' (שבת זה בכלל אי עביד לא מהני דאין  ,דאין צריך להטיף דם בריתנראה  
ולא צריך הטפת דם נוספת, אמנם אם נולד  ,קל"ז) גבי שכח ומל ער"ש בשבת וקרי ליה עושה מצוה

נראה דבכה"ג  ,דהרי אין כאן שום תיקון ,"לא מהני" חשיב מקלקל בחבורה י נימאכיון שכאן א ,מהול
 בעי הטפת דם נוספת, וצ"ע. 

 מכשירי מילה

מילה דוחה שבת  סובר ר"ע סובר מילה ומכשיריה דוחה שבת, ר"א 
 דאפשר לעשותן מער"ש, וקיי"ל כר"ע. ,ומכשיריה אינם דוחים שבת

 ואין מביאין אותו ממקום למקום. ,אלו הן מכשיריה אין עושין סכין למול בו

 הבאה ממקום למקום

שי' רבנן אסור אפי' דרך גגות חצירות וקרפיפות  שי' ר"א מותר אפי' דרך רשה"ר,
בביה"ש בגגות וכו' שרי העמידו איסור שבות אף במקום כרת], שי' ר"ש אם הכלי שבת  [

ואסור להביאו מחצר  ,ואם שבת בבית מותר להוציאו לחצר בתנאי  שעירבו ,גגות וכו' לטלטלו דרך
 לחצר דרך גגות וכו'.

דאם  ,והוא שלא עירבו בני החצרות כל אחת לעצמה ,רב הלכה כר"שאמר 
ושמואל ור' יוחנן סברי דלא  ,עירבו שכיחי מאני דבתי בחצר וגזרינן דלא יוציא שום כלי מן החצר

 גזרינן.

 פסקו כרבנן, ודחה הרי"ף דבריהם.   
 הלכה כר"ש. 243244245

לכה כשמואל ור' יוחנן שאע"פ שעירבו בני החצירות שרי לטלטל כלי ה 246
  .ששבת בחצר בביה"ש דרך גגות וכו'

																																																													
 שבת נ"ב ע"א מדפי הרי"ף 243
 עירובין פ"ג הי"ח. 244
 שבת פרק ר"א דמילה סי' א'. 245
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 מבעוד לעשותה אפשר שהיה כיון, דוחים אינם מכשיריה אבל :')בע' ס(שו"ע וכ"פ 
 להוציאו ואפילו, למקום ממקום אותו מביאין ואין,  בו מולל סכין עושין אין ולפיכך. יום

 בגג הסכין שכח אם אבל ,עירבו שלא ומבואות וחצרות גגין דרך) הביאוול( מהבית
 .הבתים עם חצירות עירבו אפילו, לזה מזה להביאו מותר, וחצר

אבל עירבו איכא גזירה ואסור לטלטל דרך גגות  ,ורק כשלא עירבו שרי ,פסק כרב 247
 וכו'.

 דין האיזמל לאחר המילה

 האיזמל מידו משום מוקצה [מחמת חסרון כיס].מיד לאחר המילה יזרוק  248

כיון אלא שהתיר ע"פ דברי הרמב"ן  ,דיש באיזמל דין מוקצה :249ומ"א (ס"ק א') ט"זוכ"פ 
 ראיות לדבריו א׳והביא צניע באותו החדר שלא יהיה אבוד. [התרנו לו לה ,דממנע ולא מהיל

פ שהותר לקצב עליו אע" ,עלי לאחר שקצב עליו בשר אסור לטלטלו – ע"א) י"א(ביצה 
שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו ביו"ט לפי שנמאס וכבר נעשה  ע"ב) שם כ"ח( ב׳הבשר, 

כיון דהכא דסבר דדמי למוקצה לחצי שבת ושרי, בו צורך יו"ט, ודחה סברת המהרש"ל 
 . לא רק לעשות צורך היו"ט ולא אח"כ]א  ,מעיקרא לא היה עליו שם ראוי

כיון שטלטל  ,מל למקומו לאחר המילה אע"פ שאין לו תינוק אחר למולמותר להחזיר האיז 250
 הכלי בהיתר.

  ואין מוקצה לחצי שבת. ,יון שבביה"ש לא הוקצהלהיתר כ :252ודרכ"מ 251וכ"פ מהרש"ל
 

ולהצניעו בחצר התירו לטלטל לאחר המילה  
 ,ליו הוה מוקצה מחמת שמלאכתו לאיסורעלי לקצב עודחה ראיות הט"ז דלעיל, ד[ המעורב.

																																																																																																																																																																																																												
 טור או"ח סי' שע"ב. 246
 הל' מילה ח"א דף מ"ח. 247
 יאו דרכ"מ ס"ק א'.הל' מילה ס"ז ע"ב, הב 248
משנה ברורה סימן ש"י ס"ק ט"ו: כתב הט"ז איזמל שמל בו בשבת אין לטלטלו אחר המילה, דהא מוקצה הוא מחמת חסרון כיס,  249

דהא אדם מקפיד שלא להשתמש בו דבר אחר, ודלא כהמקילין לטלטל אותו מטעם דאין מוקצה לחצי שבת, דהא בין השמשות 
כיס ואין לטלטלו אז לשום דבר, וע"כ אף על פי שעומד למחר למלאכת מילה מ"מ אחר גמר צורך ג"כ היה מוקצה מחמת חסרון 

שלו חוזר לאיסור טלטול של בין השמשות, ע"כ יצניעו באותו חדר שהוא מל שם. והמ"א בסימן של"א סק"ה מסכים עמו ג"כ בעיקר 
שיניחנו במקום המשתמר או שיוליכנו לביתו, דכל מוקצה  הדין, אך דעתו שיש להחמיר שבעוד שהאיזמל בידו לא יניחנו מידו עד

שהוא בידו מטלטלו לאיזה מקום שירצה וכדלעיל בסימן ש"ח ס"ג. ואם הוא ג"כ פורע וצריך להניח האיזמל מידו, כתב הא"ר 
א"ר דיש שיקבל אחר מידו והוא יוליכנו שם למקום המשתמר, ומ"מ בדיעבד אם הניחו מידו ויש חשש שלא יגנב שם מצדד ה

 לסמוך על רמ"א וש"ך דסוברים דמותר לטלטלו, והביאו החכמת אדם בהלכות מילה.
 נתיב א' ח"ב י"ד ע"א. 250
 תשובה סי' מ'. 251
 ס"ק א'. 252
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ול"ד למוקצה מחמת חסרון כיס, וביש"ש (ביצה כ"ו) כתב  ,ושיפוד הוה מוקצה מחמת מיאוס
והכא שלא  ,לבאר שמוקצה מחמת חסרון כיס ענינו שבביה"ש תקצה אותו מחמת חשיבותו

גם ללא  אבל שאר המוקצות ,אין עליו דין מוקצה ,הקצהו מחמת שנזקק לו לצורך המילה
ין מוקצה, והמהרי"ל וממילא כשירד סיבת ההיתר הדרינן לד ,הקצאתו הוה מוקצה בעצם

   חלק בטעם זה].

 כשמלין בשבת אין לקנח האיזמל מן הדם. 

 דין הערלה לאחר המילה

לאחר שחותך הערלה יניחה בעפר המוכן לה, ואם נפלה מידו יכול בדיעבד להרימה  253
 מצוותו.  לא הניחה בעפר לא נעשיתכיון שכל עוד ש, עפרולהניחה ב

בריש דבריו רוצה להחמיר מדין בסיס  ,לגבי טלטול העפר לאחר הנחת הערלה ע"ג 254
משום שהערלה הרי היא כאבן וללא חשיבות לדין בסיס דל"ד  ,ובסוף דן להקל ,כמעות ע"ג המיטה

 ויהיה שרי לטלטולי.  

 מבע"י מכשירי מילה שלא עשאן 

 עליה ונותנין, ומוצצין ופורעין מוהלין ,בשבת מילה צרכי כל עושין 
 ינתן שבת מערב ושמן יין טרף לא אם, ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק לא אם. וכמון איספלנית

 מערב קיןהת לא אם ,סמרטוט עליה כורך אבל, לכתחילה חלוק לה עושין ואין. בעצמו וזה בעצמו זה
 .אחרת מחצר ואפילו, ומביא אצבעו על כורך שבת

האם שרי לאדם להביא עצמו לידי פיקו"נ שע"י יגרם חילול שבת בהיתר, כגון שיש  ,נח' הראשונים
מילה ונשפכו המים שלאחר המילה, ואחר שימול יהיה חייב להחם הלו מים חמים לרחוץ קודם 

 .לצורך התינוק דהוה פיקו"נ מים

שאין למצוה אלא שעתה ואין דוחים את המילה מפני  ,מותר למול 255
 דבתר הכי פיקו"נ הוא דדחי ליה ולא מכשירי מילה. ,שנצטרך אח"כ לדחות את השבת

מפני שסו"ס ע"י פיקו"נ שלאחמ"כ תחלל  ,דדחינן המילה 256257
 השבת מפני מכשירי מילה.

																																																													
 תנינא יו"ד סי קס"ב. 253
 שו"ת סי' מ'. 254
 שבת קל"ד ד"ה "אבל יש". 255
 בעל המאור שבת נ"ג ע"א ד"ה "כתב". 256
 מילה פ"ב ה"ח. 257
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מבע"י  ן  הכי דכשלא   ' מבו  ' קודם במתני נא'  השינוי  האם  הראשונים  ונח'   , שינוי בעי 
המילה לאחר  או    .המילה 

מתני' מיירי אחר המילה, דמכשירי מילה קודם המילה אינם דוחים את  
 ,ואחר שמל מחדש ,השבת (כגון הבאת איזמל בגוונא של איסור הוצאה וטלטול ואפי' מדרב')

אמנם אם אינו יכול  ,ינן שינוי (כגון לועס בשיניו)פיקו"נ בעהרמב"ן ע"פ המשנה, דאע"פ שב
  ללא שינוי. ,שרי בדיעבד לחלל באופן הרגיל ,לשנות

ומיירי בכה"ג שמל כבר ואח"כ נודע לו שאין לו  ,המילה נמי איירי אחרמתני'  
 .תדחה המילה ,אמנם אם נודע לו קודם המילה ,דרק בכה"ג שרי ליה ע"י שינוי ,מכשירין

ואם אין יכול להכין המכשירין קודם המילה  ,מתני' איירי קודם המילה 
שרי ליה לעשות את כל  ,לא נודע לו עד אחר המילהו ,תדחה המילה, ואם מל ,בשינוי

 ולא בעי שינוי. ,המכשירין כדרכו

 שו"ע:והטור פסיקת ה

אספלנית ולא טורפין לה יין  אין שוחקין סמנים ולא מחמין לו חמין ואין עושין לה 
מע"ש, נותן זה  אם לא טרף יין ושמן ,שחק כמון מערב שבת, לועס בשיניו אם לא, ושמן

ואין עושין לה חלוק, אבל כורך עליה סמרטוט, ואם לא התקין מערב שבת, , לעצמו וזה לעצמו
  כורך על אצבעו ומביא דרך מלבוש, אפילו מחצר אחרת שלא עירבה.

את הקטן בשבת, ואח"כ נתפזרו הסימנים, עושין לו בשבת, מפני שסכנה היא  מלו
 לו.

 ,אחר שמלו בסע' ד' מזה שהעמידו דבריהם א׳ ,מב"םשפסקו כהר ריהםמדוייק בדב258
ואם אין יכול לשנות דוחין המילה,  ,יעשה בשינוי כסע' ג' ,משמע דאם נתפזרו הסממנין קודם המילה

	לכת' בלא שינוי כל המלאכות.שין לו כדרכו בסע' ד' משמע דעוב' 

 המילה דלאחר ח"הב דברי העתיק רבה דהאליה וז"ל אף 
 ה"הרז בשם בהדיא כתב ן"דהר אחרי, למעשה כן להורות דאין נראה דעתי לעניות, שינוי צריך לא

 במשנה י"מרש מוכח וכן ,לשנות צריך הכי ואפילו ,המילה לאחר מיירי דמתניתין א"והרשב
 ח"שכ (סי' לעיל כן סתם א"הרמ וגם, הכי להו דסבירא] לועס המתחיל דיבור ב"ע ג"קל[ והתוספות

, ח"כהב שמצדד א"הגר בביאור ו"רס דעה ביורה מצאתי כך אחר אולם ,להקל אין בודאי )ב"י סעיף
 למעשה. עיון צריך כן ועל

  אם לא טרף שמן ויין מבע"י

 נותן כ"א בפנ"ע ר"מ אומר יטרפנו אבל לא יפה יפה.מחלו' בגמ' ת"ק אומר  

																																																													
 ס"ק י'. 258
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  טורף לה זה לעצמו וזה לעצמו. 

  .פסק כת"ק וטורף לאו דווקא אלא נותן 

 דייק מלש' הטור כר"מ. 

 ,ק"כת פסקד י"הב לדעת הוא ז"כ והנה ,ב"במ עיין 
 הל' שבת מהלכות ב"פ משנה ובמגיד ן"ובר ובמאירי ז"באו דהנה ,כ"כ ז"ד ברירא לא אולם

 וכן ,ק"כת דהלכה שדעתם מוכח ן"ורמב א"ברשב אכן ,מ"כר לפסוק דדעתם משמע י'
 ע"בפ וזה ע"בפ זה דנותן המשנה מדהעתיקו ש"והרא ף"הרי דעת הוא שזה ד"נלענ

 י"הב ש"כמ ל"דס משמע ,ליכא בלא דהיינו גמרא שם שתירצו מה ז"ע העתיקו ולא ,כצורתה
 חולה דבשאר לרבנן כ"משא ,ליכא בלא עירוב מותר כ"ג חולה דבשאר מ"לר דוקא דזהו
 מ"המ על ע"וקצ[ כצורתה המשנה ונשארה ,לגמרי עירוב אסור מילה לענין גם ,עירוב אסור
 .ן"הרמב בשם מ"במ ש"ע שרי ע"לכו שינוי י"ע אמנם ,]ההלכות על זה בהיפוך שכתב

 , כורך על אצבעו ומביאו דרך מלבושסמרטוט

דלא  ,והוה שינוי ,כיון דלא הוה מלבוש ממשאינו מביא דרך רשה"ר  
  דרב'.אלא באיסורין ממועיל 

נתבאר אם מועיל שינוי בדאו' או  (ולא ,שריב בשם הר"ן דאפי' דרך רשה"ר וכת 
   ש).חשיב מלבוש ממד

 דרך כרמלית יש להקל.  259

 אינו ז"ולפ ,א"במ והעתיקו י"מרש והוא ב"במ עיין 
 ושארי א"מרשב אבל ,מדרבנן שנית פעם למולו ז"עי שיצטרך רק החלוק בחסרון סכנה בכלל

 ה"ר דרך להביאו מותר אם המילה לאחר מזה מ"ונ ,סכנה בכלל דהוא משמע ראשונים
 .אחרת עצה לו כשאין

 רחיצת התינוק

 ומזלפין ,המילה לאחר ובין המילה לפני בין, הקטן את מרחיצין   
 להיות שחל השלישי ביום הקטן את מרחיצין אומר עזריה בן אלעזר רבי ,בכלי לא אבל, ביד עליו

 ."כאבים בהיותם השלישי ביום ויהי" שנאמר, בשבת

																																																													
' של"א ח') בשם מג"א (סק"ח), משמע דמותר דרך כרמלית, וכ"מ קצת בב"י, אבל בסי' ש"א [ס"ק מג] הבאתי בשם (סי 259

מהר"ש דאסור אפילו בכרמלית, ומסתבר לי להיתר, וכן משמע בכלבו (דף ל"א ע"א), גם ראיה קצת מסי' (ש"ב) שי"ב סעיף א' 
 דמשווינן כל איסורי דרבנן.
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 את מרחיצין תני כיצד תרוייהו דאמרי אבוה בר ורבה יהודה רב ,מרחיצין רישא אמרת והא 
 מרחיצין והא רבא אמר. בכלי לא אבל, ביד עליו מזלפין כיצד, מילה לאחר בין מילה לפני בין הקטן
 הראשון ביום, המילה לאחר בין מילה מלפני בין הקטן את מרחיצין קתני הכי, רבא אמר אלא קתני
 אומר עזריה בן אלעזר רבי ,בכלי לא אבל, ביד עליו מזלפין בשבת להיות שחל השלישי וביום, רכוכד

 ,וכו' "כאבים בהיותם השלישי ביום ויהי" שנאמר, בשבת להיות שחל השלישי ביום הקטן את מרחיצין
 הלכה כר"א בן עזריה.ד בגמ' ומסיק

בין בחמין  ,המילה בין לאחר המילה מרחיצין אותו כדרכו בין קודםהלכתא כראב"ע, ו 260
 בין ביום השלישי בין בראשון. ,שהוחמו בשבת בין הוחמו מער"ש

ודאי מה שנתכוין הרי"ף דלאחר המילה שרי אפי' לישראל להחם לכתח' מפני  261
 , אלא הרי"ף אייריאבל קודם המילה אסור להחם ואפי' אסור לומר לגוי להחם ,הסכנה

במקום  ,שיש גזירת הבלנין ע"פוהתירו לרחוץ התינוק בשבת א ,עצמובכה"ג שהגוי החם ל
 ששאר גזירות דרב' לא הקילו שהרי העמידו דבריהם אפי' במקום כרת). אע"פמילה התירו, (

וכן משמע כיון דברייתא  ,מבו' ברי"ף דמרחיצין ולא מזלפין כיון דהלכתא כרבא 
 כוותיה דרבא שהלכה כמותו.   

 המילה לפני הולד את רוחצים היו לא אם' הגמ חכמי בזמן 
 להיות כשחל משפטו לכתוב נזקקו לפיכך ,מסוכן היה חמין במים למילה שלישי וביום המילה ולאחר
 .אדם כל רחיצת כדין, רצו אם, בשבת לרחוץ ודינו, כלל ברחיצה נהגו לא והאידנא ,בשבת

 המילה ולאחר, מאתמול שהוחמו בחמין המילה לפני לרחצו נוהגים אלו תובמדינו
יום  מבעוד חמין מכינים, לרחצו צורך שיש ורואים, בשבת למילתו' ג יום היה אם וכן. שבת במוצאי
 אחר אותו ירחצו לא אם לסכנה לחוש שיש רואים אם אבל, הסתם מן זה וכל. בשבת אותו ורוחצים
 .סכנה בו שיש חולה אשאר דהוי מידי ,שבת עליו ולחלל  צולרח מותר בודאי, המילה

או שאסור לחלל את השבת שאין זו  ,האם יום שני למילה כראשון ושלישי ומותר לחלל את השבת
 סכנה.

                      דווקא ראשון ושלישי. 262
  264כ"מוכ"פ בדר "שלישי" הכוונה עד שלישי ושני בכלל. 263

																																																													
 נ"ג ע"א.  260
 מילה סי' ב'.פרק ר"א ד 261
 מילה פ"ב ה"ח. 262
 שבת קל"ד ע"ב ד"ה "הלכה" 263
 ס"ק א', והביא שכ"כ נראה מדברי רש"י קל"ד ד"ה "אלא" וכ"כ הרוקח סו"ס ק"ח. 264
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 אמירה לגוי לצרכי המילה

. ביתאי מגו חמימי ליה נייתו רבה להו אמר, חמימיה דאשתפיך ינוקא ההוא 
, שבות לנכרי אמירה אף, השבת את דוחה ואינה שבות הזאה ערבינן, וכו' מה לא והא אביי ליה אמר
 ה מעשה לשבות דלית ביה מעשהולא שני לך בין שבות דאית בי ליה אמר ,השבת את דוחה ואינה
 .אחים זיל לנכרי אמר לא מר דהא

 בביאו"ד הגמ' נח' הראשונים:
שאין היינו ודלית ביה מעשה  ,היינו שישראל עושה בידים ,שבות דאית ביה מעשה 265

 והתירו אמירה זו. ,הישראל עושה בידים אלא אומר לגוי, ואפי' אם אומר לו מלאכה דאו' הוה שבות
ודלית  ,שיש מעשה שבת דאו' בדבר , היינושבות דאית ביה מעשה 266267

 ביה מעשה היינו כגון הכא דישנו טלטול בעלמא.

כל דבר שיש בו איסור דאו' אסור לומר לגוי שיעשה אפי'  
וה שבות לצורך המילה ותדחה המילה למחר, אבל באיסור דרב' מותר לומר לו [מפני דה

 דשבות במקום מצוה]. 

, שבות משום אלא בשבת לעשות אסור ואינו, מלאכה שאינו דבר 
 לדבר צורך צריך יהיה או, חולי מקצת שם שיהיה והוא ,בשבת לעשותו י"לא לומר לישראל מותר
כיון שהיא עצמה  ,דסבירה להו דדווקא במילה שרי אוסרין [ ויש ,וכו' מצוה מפני או, הרבה

 במלאכה אפילו מקילין דיש ו"רע' סי ל"וע, להתיר פסק ו"תקפ' סי ולקמן . דוחה שבת]
 .(ר"ן ס"פ ר"א דמילה בשם העיטור) דאורייתא

שלא סומכים על שי' זו להתיר בכל  אע"פמשמע  במג"א
לה יש להקל, (ואפשר דאזיל עם דברי הבה"ג) כגון כיון דרוב הפוסקים חולקין ע"ז, במי ,השבותים

דין זה  268שהסכין התקלקל שאפשר לומר לגוי לתקנו, 
אבל אם פשע ולא הכין מאתמול גם המג"א  ,שלא פשע מער"שוכן  שאין מוהל אחר, דווקא בכה"ג
 ירה לגוי אפי' פשע.שרי אמ ,אמנם איסור דרב' כגון להעביר בכרמלית ,לא התיר לתקן

 מכשירי מילה ביו"ט

כל המכשירים שאינם דוחים את השבת גם יו"ט אין דוחים חוץ משחיקת  
 הכמון דשרי כיון דראויים לקדירה, וכן טורפין לה יין ושמן דשרי ביו"ט.

																																																													
 הל' מילה כ"ג ע"ג. 265
 מילה פ"ב ה"ט. 266
 שם סי' ב'. 267
 או"ח סי' נ"ט. 268
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 יו"טו למי מותר למול בשבת

כיון שמילה , אם יש אחר שיודע למול ,בשבת אין לו למול ,אם האב יודע למול 
אבל לגבי אחר ל"ח תיקון ומקלקל הוה ואיסורו מדרב'  ,היא פסיק רישא לגביו שמתכוין לתקן את בנו

 לדפסקינן כר' יהודה שמקלק א'ימול הוא. מבואר בדבריו ב' יסודות  ,אמנם אם אין אחר ,ועדיף
 קלקול דאינו מכוון לתקן. חר הוהשמילת א ב'בחבורה פטור, וכ"פ הרמב"ם, 

 הטור וכ"מ מדברי
גם לר"י שמקלקל בחבורה  א'מב' טעמים  ,האב מל בנו בשבת אפי' איכא אחר 269

 ,בתוס' כתבו שמקלקל בחבורה חייב ב'הכא חשיב תיקון גם לגבי אחר משום מצוות מילה,  ,פטור
 וא"כ אין הבדל בין אב לאחר. 

 ')זוכ"פ בשו"ע (סע' 
 שמא יקלקל ויבוא לידי חילול שבת. ,אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת 270

 אסור לו לפרוע בשבת. ,ה"ה אם מל ולא פרע מעולם 

מי שלא הוחזק ג"פ לא ימול בשבת, אבל הכריע שסגי בפעם מן הגדולים, בשם א'  
 אחת כמדוייק במרדכי.   

אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת  
ל"ד למוחזק לשחיטה שבעינן  [ ,ואם מל פ"א שרי ,שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת

אבל הכא החשש שידיו לא  ,חשש שמא יתעלף וע"י כך יבוא לדריסה דהתם איכאכיון , ג"פ
 מאומנות וא"כ סגי בפעם א'].

 דבכה"ג יש להקל כרבי דבתרי הוה חזקה. ,ב"פלפחות  מל ימול רק אם 

שלא מל מעולם, אין להחמיר  אע"פאם אין מוהל אחר ויודע בעצמו שיכול למול  271
 וימול את התינוק.   ,שלא למול בשבת

 מילה ביו"ט:

 .יש להתיר 272דה"ה ביו"ט אסור אבל יו"ט שני
ן נח' האחרונים והפחד יצחק והרעק"א הקלו בזה, ויש ביו"ט ראשו 

 שהחמירו גם ביו"ט שני שאסור.

																																																													
 סי' רס"ה. 269
 חולין סי' תרנ"ח. 270
 ח"ג סי' כ"ה. 271
"ח של"א ז': אורח מחו"ל שבא לאר"י ורוצה למול ביו"ט שני, נח' האחרונים אם להתיר בכה"ג שיש מוהל אחר ובשערי תשובה או 272

 בן אר"י שאצלו זה חול. 
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 נולד בבין השמשות

 ספק ואנדרוגינוס אין מחללין עליהם את השבת. 

ולא נולד בביה"ש דוחה  ," עורלתו דוחה את השבתעורלתו"ביום הח' ימול בשר  
 את השבת.

יו"ט אחר השבת  ',נולד בביה"ש נימול לט', ביה"ש בער"ש נימול לי 
 .ב' יו"ט של ראש השנה נימול לי"בנימול לי"א, 

ונימול  ,מי שנולד בביה"ש מונים לו מן הלילה 
 לתשיעי שהוא ספק שמיני, ואין דוחה שבת ויו"ט.  

 :יו"ט שני של גלויות

 ראשון ושני:ימים נולד בער"ש ביה"ש ושבוע שלאחר כך חלו ב' יו"ט ב

שלא  מתני'ביו"ט שני של גלויות ימולו מילה הנדחית חוץ מראש השנה, וראיה מ 273
אלא ע"כ  ,ולכאו' יו"ט שני חידוש גדול יותר ,הביאה יו"ט שני של גלויות אלא ראש השנה

 שימולו בו. 
 : העושה כהש"ך אין למחות בידו275ב"ידנו(ס"ק ח')  274וכ"פ הש"ך

מת התירו ואפי' בראש השנה, ורק לגבי  ,מילה שעבר זמנה לא תדחה יו"ט שני 276
ולכן לא הביאה את הדין של נימול לי"ב בכה"ג של יו"ט  ,נאמרה באר"יד ומתני' אינה ראיה

 שני.   
  277חת"סנודב"י ו (סע' ח') שו"עוכ"פ 

 כך חל יו"ט שני בתשיעי ספק שמיני שלו:נולד בביה"ש ושבוע שלאחר 
 ,ימולו אותו ביו"ט שני אפי' בראש השנה, דהוה ספק ספיקא ספק היום זמנו 278

 מפני שחוזר לאיסורו.ולא הוה דבר שיש לו מתירין,  ,ואת"ל לא זמנו ספק היום חול

ומסיים קל, המטעם דאתי ספק דאו' ודחי ספק דרב'  ,280ימולו אותו ביו"ט שני 279
  שהנוהג כך הרי הוא מן הזריזים.  

																																																													
 מילה פ"א ט"ו. 273
 כן דעת הסמ"ג עשין כ"ח קט"ו ע"א, וכלבו סי' ע"ג, וברטנורה שבת פי"ט מ"ה, וכן פת"ש ס"ק ו' בשם בינה לעתים. 274
 ל'. מהדו"ק או"ח סי' 275
 שו"ת הרא"ש כלל כ"ו סי' ו' (מובא בהשמטות). 276
 יו"ד סי' ר"נ, ועיין בפת"ש ס"ק ז' שהביא סתירה בדברי החת"ס, ומסיק לקולא. 277
 מהדו״ק או״ח סי׳ ל׳. 278
 יו״ד סי׳ ר״נ. 279
 ולגבי ב' יו"ט של ר"ה צריך תלמוד האם נא' גם בזה דספק דאו' דוחה יום ב' דר"ה. 280
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 הגדרת זמן הלידה

א"ל אימא  ,אמר ליה מהו למימהל בשבתא ,ההוא גברא דאתא לקמיה דרבא 
א"ל א"כ הוציא ראשו חוץ  ,א"ל שמעתי ולד צועק בביה"ש ונולד בשבת ,לי גופא דעובדא היכי הוה

 ואין מחללין עליה את השבת. ,ה מילה שלא בזמנהוע"כ הו ,שבבטן אמו פיו סתום 281לפרוזדור

 שהוציא ראשו או ששמעוהו בוכה. עתח' ימים מהוא זמן המילה  282283284

כיון דחשיב נולד מעת  ,אם שמעוהו בוכה ונולד לאחר ח' ימים מלין אותו מיד 285
 שהוציא ראשו.

 ')ד(רס"ב סע' שו"ע וכ"פ טור ו

 ,אם אשה אומרת שבעת ששמעה אותו בוכה לא היתה מקשה ללדת 286
מ"מ כיון שאם היה מוציא ראשו בודאי היתה מקשה  ,אע"ג דסתם וולדות אינן צווחין עד שיצא ראשן

 ואמו נאמנת.   ,שצווח אע״פא"כ אין חשיב מוציא ראשו  ,ללדת
 ')ד(רס"ב סע' ב"ח וכ"פ רמ"א ו

ואם אירע יום ח' שלו בשבת  ,ל ולד לא מחשבינן כילוד לקולאאם ישנה ושמעו קו287
ומסתמא לא הוציא ראשו, ומ"מ מידי  ,דאמרי' אגב צערא היתה מתעוררת ,אין מלין אותו

 ולכן גם בחול לא ימולו אותו עד יום השמיני ללידתו ממש. ,ספיקא לא נפקא

לנו לחוש לחומר יש  ,אם קשתה ללדת כל ביה"ש וילדה בתחילת הלילה 
דקרוב לומר שהוציא ראשו קודם השבת ואין ספק דוחה שבת, ואפי' שהיולדת  ,איסור שבת

אגב דטרידי לא הרגישו, אמנם אם שאלנו אותן ואמרו זמן הוצאת  ,והמיילדת לא ידעו מזה
 נאמנות., ודאי דהראש

נולד בער"ש לאחר כגון ש ,אין זמן המילה תלוי בתפילה 
 אע״פשלא נראו כוכבים, מלין אותו בער"ש ואין מחללין עליו את השבת  ,שהתפלל ערבית ועדיין יום

 שעשה לילה בתפילתו. 
 ')זע' רס"ב ס(וכ"פ השו"ע 

 אינו נימול בשבת. ,אם הוציא ראשו בביה"ש אע"פ שיצא כולו בשבת 

																																																													
 בשם לבושי שרד: הוצאת הראש חוץ לפרוזדור, היינו לאוויר העולם, ולא לבית הפנימי.פת"ש רס"ו ס"ק ח'  281
 מילה פ"א הט"ו. 282
 שבת נ"ה ע"א. 283
 פרק ר"א דמילה סי' ט'. 284
 תולדות אדם וחוה נתיב א' ח"ב י"ג ע"ד. 285
 תשו' מהר"י וויל סו"ס כ"ה. 286
 תנינא יו"ד סי' ק"כ. 287
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הורה ר"י למולו ביום  ,ג' כוכבים קטנים מאודעת הוצאת הראש אם היו נראים ברקיע ב 288
 השמיני ולסמוך על כוכבים אלו אפי' היה הרקיע מזהיר כעין אורה של יום, אבל לא ידחה שבת ויו"ט.  

 ')הע' רס"ב ס(וכ"פ שו"ע 

 יש ,ג' כוכבים בינונייםמבו' בסמ"ג שאם מיד לאחר שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור נראו  289
ואפי' אם למחר שבת, ואם שהו ולא יצאו מיד ונראה להם לפי זמן  ,לסמוך עליהם שהוא לילה

ואפי'  ,ויהא נימול לח' ,אין להם אלא מה שעיניהם רואות ,שהייתם שהוצאת הראש היתה ביום
 בשבת.                    

  ')וע' רס"ב ס(וכ"פ שו"ע 

 בינוניםכוכבים החילוק בין כוכבים קטנים ל

מחמת  שבקטנים ,זה גודל הכוכבים 'וע' לס 'הבין סע'  החילוק 
דלילה  דוחה שבת כיון שהם גדולים יותר, יםדאכתי הוה יום, ובבינונ ,לא דוחה שבת קטנותם

 הוא.

שלשה  ,ה"שישנים ב, כוכב אחד יוםקשה ע"ד הש"ך דאיתא בשבת (ל"ה ע"ב)  290
ולא קטנים שאינם נראים אלא בליל' אלא , ולים הנראים ביוםי לא כוכבים גדאר" ,לילה

 ,בינוניםשנראים כוכבים  שכוכבים קטנים הוה ודאי לילה, והרבותא דגםמשמע  בינונים.
 לילה. חשיב

, בסע' ה' כתב השו"ע "אע"פ שהיה רקיע מזהיר כעין אורה של יום" אמנם אה"נ, 
ואין  ,כיון דאיכא אור ברקיע חשיב ספק ,ה ודאי לילהלכאו' זוחי' דאע"פ שהם כוכבים קטנים ו

לחלל עליו את השבת, משא"כ בסע' ו' לא מיירי שהרקיע מזהיר, והחי' הוא דסגי בכוכבים 
  .291בינונים להחשיבו ודאי לילה

קטנים  כוכבים ב׳מיירי בדלא נראו אלא  דבסע' ה' ,נראה לדקדק 292
בסע' ו' משא"כ  ,וס"ל כה"ג אכתי ספק הוי ,ט כוכבים שנים)מיעו ,סתם כוכבים נקטהשו"ע (ד

																																																													
 שבת סי' רצ"ב. 288
 מילה פ"א אות ח'. 289
 סע' ה'. 290
וקשה דהכא משמע בשו"ע דלהחשיבו ודאי לילה מדאו' סגי בג' כוכבים בינונים, ואילו בשו"ע או"ח (רצ"ג סע' ב') לגבי דין  291

 מוצאי שבת מאימתי להחשיבו לילה מצריך ג' כוכבים קטנים, וצ"ע מ"ש.
וד, ואולי אפש"ל בהבנת דברי הש"ך, דכוכבים ונראה לדקדק, דנקט התם ג' כוכבים קטנים והכא בסע' ה' נקט כוכבים קטנים מא

קטנים חשיב ודאי לילה כדברי הגמ', אמנם קטנים מאוד אכתי חשיב יום (בכה"ג שמזהיר הרקיע), ונראה שכ"כ כתב המג"א או"ח 
ומביא שם תקס"ב ס"ק א' ע"ד הרמ"א, שאם אדם לא השלים תעניתו עד ג' כוכבים בינונים אינו תענית, וכ' אבל קטנים לא מהני, 

בהגה' והוא מש"כ הש"ך ביו"ד "קטנים מאוד", ובאו"ח רצ"ג כתב כוכבים קטנים, כיון שאין אנו בקיאין בבינונים, משמע שאם הם 
בודאי בינונים הוה לילה, וגבי איסור שבת החמירו להמתין עד שיראו כוכבים קטנים, כיון שח"ו לא יבואו לטעות ויחללו את השבת. 

נים מאוד עניין אחר להם, והוא דהשו"ע כתב כוכבים קטנים מאוד והרקיע מזהיר כאור יום, ואולי כוונה אחרת ונראה דכוכבים קט
 לשו"ע.       

 ח"ב סי' צ"ו.  292
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דהא מילתא פסיקא  ,אף היא לא תקוםומסיק ד ,בינונים דודאי לילה הוי בג' כוכביםמיירי 
ונראה  ,ומשמע בהדיא דאפי' בחד סגי ,דקטנים אינם נראים אלא בלילה ,קאמר ר' יוסי

  לילה, כדמוכח בגמ'.הוה להלכה דבב' קטנים ודאי 

 שיעור בין השמשות

, ספק בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום תנו רבנן 
משתשקע החמה כל זמן שפני  מר שני ימים. ואיזהו בין השמשותמטילין אותו לחו ,כולו מן הלילה

זהו  והשוה לתחתוןשות, הכסיף העליון בין השמ הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון מזרח מאדימין,
 רבי יוסי אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל. דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר לילה,

 בין השמשות כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. 

  -נח' האמוראים בשי' ר' יהודה מהו שיעור בין השמשות

חשיב ביה"ש, אבל  ,ולא הכסיף העליון וכן שהכסיף התחתון ,כשפני מזרח מאדימין 
 כשהכסיף העליון והשווה לתחתון לילה. ושיעור ביה"ש ג' רבעי מיל משקיעת החמה.

כשפני מזרח מאדימין יום, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון ביה"ש , הכסיף  
 משקיעת החמה. העליון והשווה לתחתון לילה. ושיעור ביה"ש ב' שלישי מיל

 -ר' נחמיהשל  ושיעור

יניח חמה בראש  [היינו שיעור של חצי מיל] הרוצה לידע שיעורו של ר' נחמיה 
  ויעלה. ,ד ויטבול ביוםרהכרמל וי

 -שיעורו של ר' יוסי

מתחיל לאחר ביה"ש של ר' ו הוא כהרף עין, ביה"ש של ר' יוסי 
 וכהנים טובלים בו. ,הוא יום גמוריהודה, היינו שזמן ביה"ש של ר' יהודה 

ר' יהודה אומר משקיעת החמה עד צאה"כ ד' מילין. לכאו' דברי ר'  
 יהודה סתרי אהדדי.

 שי'  הראשונים:
ע"כ שיעור ביה"ש הוא לרבה ג' רבעי המיל ולר' יוסף  ,ר' יהודה חזר בו מסוג' דפסחים 293

 רבה, לפיכך אסור לעשות מלאכה בשבת מזמן ששקע גלגל חמה.ב' שלישי המיל, וקיי"ל כ
 וכ"פ גר"א (או"ח רס"א ס"ק ב')

																																																													
 תשו' מהר"ם אלשקר סי' צ"ו. 293
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ד' מיל,  ועד צאה"כ שבסוג' בפסחים כתב מ"שקיעת" החמה ,בדברי ר' יהודהאין סתירה  294
משתשקע" החמה. הברייתא בפסחים מיירי על שקיעת ג' דשבת כתב שבין השמשות מתחיל "ובסו

ואילו  ,ואמנם משך הזמן משקיעת גלגל החמה עד צאה"כ הוא ד' מיל ,ת האופקגלגל החמה מתח
תחת תשקע החמה לאחר שכבר שקעה גלגלה מהברייתא בשבת מיירי על עת מאוחרת יותר מש

דהיינו דגם אחרי ששקעה החמה מתחת לאופק עדיין  ,ועדיין לא נסתיים תהליך שקיעתה ,לאופק
 ושרי לעשות ,יום גמוריל ביה"ש, וא"כ ג' מיל ורבע הראשונים הוה ורק אז מתח ,ישנו זהרורית של אור

 היינו ביה"ש. ,וג' רבעי מיל (לרבה)מלאכה בער"ש,  בהם
 (או"ח רס"א סע' א') 295וכ"פ שו"ע

 ביה"ש מתחיל ג' רבעי מיל קודם השקיעה לפיכך דברי ר' יהודה לא סתרי אהדדי.  296

 שיעור הליכת מיל:
דק',  72מ' מיל, לפי"ז מהלך מ' מיל הוא ה, מהלך אדם ביום (י"ב שעות) הוא מיל שוה לאלפים אמ

 דק'. 24דק', וי"א  22.5חלקו שהליכת מיל שדק', ויש  18ומהלך מיל הוא 

 סיכום השי':

דק', וכך נוהגים  18דק' וי"א  17, וי"א כמעט דק' אחר השקיעה 13.5צאה"כ הוא  
 לחומרא.
דק' אחר השקיעה. (ויש  72דק' אחר השקיעה, וצאה"כ  58.5וא תחילת ביה"ש ה 
 .דק') 96דק' וי"א  90גם לשי' ר"ת צאה"כ  מחמירין

 297אחר שקיעת החמה הראשונה בער"ש תינוק שנולד

ע"כ אם תינוק  ,כיון דאפליגו תנאי ואמוראי, מספקא לבעל העיטור כמאן הלכתא 
[היינו כהרף עין אחר צאה"כ דר"י], ואם  לם זמן ביה"ש של ר' יוסינולד בער"ש דינו כספק עד שנש

 ,דמוכח שפסק כר"ת לקולא 298ועיין הערה ,נולד במוצ"ש משתשקע החמה עבדינן לחומרא כדרבה
 .וא"כ ימולו את התינוק ביום ו'

כדברי  ,לא ימולו את התינוק עד יום ראשון 299
 הגאונים.

																																																													
 ספר הישר רכ"א, תוד"ה "תרי" שבת ל"ה ע"א, ותוד"ה "ר"י" פסחים צ"ד ע"א. 294
 ורשב"א ברכות ב' ע"ב. וכ"פ רא"ש תענית פ"א סי' י"ב, 295
 עיין ביה"ל רס"א ד"ה "מתחילת השקיעה", מש"כ בדבריו. 296
עיקר הספק דהתינוק נולד בזמן שהוא ביה"ש לגאונים, וודאי יום לר"ת, דלפי הגאונים צריך למולו ביום ראשון, ולפי ר"ת צריך  297

 למולו ביום ו'.
דינן לחומרא כרבה", ואת"ל שהשו"ע לא פסק את ר"ת לקולא, היינו לכאו' מדוייק בדבריו שפסק שי' ר"ת לקולא, דכתב "דעב 298

שמחמיר זמן שקיעת החמה כשי' הגאונים, א"כ מה פסק שמחמירים כרבה, והרי לגאונים מחלו' רבה ורב יוסף זה על שיעור צאה"כ 
' רבעי מיל קודם צאה"כ, ולא על זמן שקיעת החמה, משא"כ לשי' ר"ת רבה מחמיר יותר מרב יוסף, שסובר זמן שקיעת החמה ג

 ולא ב' שלישי מיל, א"כ מוכח שפסק כר"ת לקולא.   
 סי' צ"ו. 299
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 אין מילתן ביום ח' דוחה שבתאלו ש

 .נולד שהוא מהול .א

 ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת.  

 .וב' ערלות יוצא דופן .ב

   .נכרית שילדה ואחר כך נתגיירה .ג

 .אנדרוגינוס .ד

 .טומטום שנקרע .ה
 וכ״פ שו״ע (סע׳ י׳): אע״פ שנימולים לח׳ אינם דוחים את השבת

 הנולדים בחודש השביעי והשמינימילת 

 בן: רבנן דתנו הא לאתויי ,מאי לאתויי ,השבת את דוחה ספק ולא מר אמר 
 שמונה בן ספק שבעה בן ספק. השבת את עליו מחללין אין שמנה ובן, השבת את עליו מחללין שבעה
 מפני ומניקתו שוחה אמו אבל ,לטלטלו אסורו, כאבן הוא הרי שמונה בן. השבת את עליו מחללין אין

 .הסכנה

 שהה לא הא ,וכו' נפל אינו באדם יום שלשים ששהה כל: אומר גמליאל בן שמעון רבן תניא 
 הוא חי אם נפשך ממה אותו מלין: אהבה בר אדא רב אמר ,ליה מהלינן היכי הוי, מימהל ספיקא
 אין שמונה בן ספק שבעה בן ספק: דתניא אה ואלא. הוא בבשר מחתך לאו ואם, מהיל קא שפיר

 מחתך לאו ואם, מהיל קא שפיר הוא חי אם נפשך ממה נימהליה אמאי, השבת את עליו מחללין
, ליה מהלינן נמי הכי מימהיל: תרגימנא זכריה בר נחומי ורב אנא דרבינא בריה מר אמר ,הוא בבשר
  .דר"א ואליבא, מילה למכשירי אלא נצרכה לא

 אמו אבל, לטלטלו ואסור כאבן הוא הרי	שמנה בן: והתניא קחיי מי שמנה ובן 
 כל שמנה בן איזהו: דתניא סימניו כשגמרו עסקינן במאי הכא ,הסכנה מפני, ומניקתו עליו שוחה
 הא, גמרו דלא טעמא ,גמרו שלא וצפרניו שערו, עליו מוכיחין סימנין: אומר רבי, חדשיו לו כלו שלא
 .דאישתהי הוא ואישתהויי, הוא' ז בר האי: אמרינן, גמרו

 נח' הראשונים בביאו"ד הגמ'

 ובצפרניו בשערו שלם היה אם, השמיני בחדש שנולד מי
, בשבת אותו ומלין כאבן ואינו בשבת לטלטלו ומותר שנשתהה אלא ,הוא שבעה ובן שלם ולד זה הרי
 להולד ראוי היה שלא ,ודאי שמנה בן זה הרי ,כברייתן שלימין צפרניו ואין לקוי ושערו נולד אם אבל
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 שלם נולד אם ,לעבורו השביעי בחדש שנולד מי שיגמר.  קודם ויצא בתשעה אלא
ספק בן שבעה ספק בן שמנה מלין אותו בשבת על כל  ,בשבת אותו ומלין ,קיימא של ולד זה הרי
 כמחתך שמל זה הרי ,הוא שמנה בן ואם, שבת שידחה הוא בדין ,הוא םושל הוא שבעה בן אם, פנים
 .שמנה בן הוא אם נפל שזה לפי ,הוא בשר

 הרמב"ם ביאור דברי

הכוונה לשלם בשערו וציפורניו, ומש"כ גבי ספק שנימול  ,מש"כ בהי"ד אם נולד שלם 
ע"ד הרמב"ם דהרי  הק'[ו .אסור ,, אבל בלא גמרווקא בגמרו שערווממ"נ אזיל דדאמרי' 

 ].דאישתהי הוא דאמרי בר ז' הוא ואישתהויי ,מילה מעיקר הדין ממ"נ הוא חייב בלא

כראב"א  ל אינו שלם בשערו וציפורניו, והלכהאב ,מש"כ שלם הכוונה לשלם באיבריו 
 אפי' בלא גמרו שערו וציפורניו. ,דאמרי' ממ"נ

אמנם מש"כ לגבי בן ז' שלם  ,וציפורניו בשערוהיינו  ,"שלם"ודאי הכוונה  
אלא הכוונה  ,אין הכוונה כדברי הב"י ששלם הוא באיבריו, שלם בשערו וציפורניוולגבי בן ח' 

 ,שבן ז' אין צריך שיהיה מבורר שלמות בשערו וציפורניו ,מדוייק בדבריו יסודו ,לשלם בשערו
 ות שהוא שלם בשערו, לפיכךע בבריראבל בן ח' צריך ליד ,אלא די לנו במה שנראה שלם

שלם  נראה על פניו , מיירי שאין אנו יודעים בברירות שהוא שלם אלא רקבן ח'ספק ספק בן ז' 
 ח'ולא צריך בדיקה מבוררת כבן  ,שרי למולו ממ"נ דכיון דאמרי' ,והכא חי' ראב"א ,בשערו

 ומיושבת קו' הב"י על הבנת הטור ברמב"ם (כך נראה בביאו"ד).    ודאי.ב
 אין מחללין את השבת בספק בן ח' ספק בן ז'. 300301

 ביאור דברי הרי"ף והרא"ש

ם , ברוע"כ בענין לטעם דממ"נ ,מנהג שמלין ספק בן ז' ספק בן ח'באר המראב"א  
א"כ מש"כ בברייתא ספק  ,יש חילוק בין גמרו ללא גמרובמסקנת הגמ' ביבמות בדברי רבי ד

ובזה מתיישב מנהג העולם למול  ,אבל בגמרו ודאי מחללין ,נה בלא גמרוהכוו ,אין מחללין
לא רצו אלא ד ,מחתך בשר בעלמאכהרי ו את השבת והטעם דבלא גמרו אין מחללין ,ספיקות

 חכמים להתיר טלטול במקום שקרוב לודאי אינו בר קיימא.
ממ"נ שרי ודאי מהלינן דאפי' לא גמרו סימניו,  302303

מילתא אחריתא דאפילו במקום גבי  היינו ,את השבת ומש"כ אין מחללין ,כדברי ראב"א
 הגל. מפקחין עליו אתאין  ,כיוון דאינו בר קיימא ,פקו"נ

																																																													
 נ"ד ע"א. 300
 פי"ט סו"ס ה'. 301
 עשין כ"ח קט"ו א'. 302
 דרכ"מ הארוך ס"ק ז'.  303
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אמנם טעמם משום שודאי בן  ,אמרינן ממ"נ והלכה כראב"א ודאי למס' הגמ' 
ולכן פסקו דאין  ,וי ודאי בן ח' לזמן חז"לא"כ אפשר שספק דידן ה ,ח' אסור למולו כדכתיבנא

 מלין.

 הלכה: פסיקת ה

 ליןמ  בשבת ליןספק בן ז' ספק בן ח' אין מ 
 את השבת. ליןאין מחלולגבי שאר דברים  ,בשבת

 מילת פסולים

    ישראל מומר שנשא ישראלית
אין אנו דמטעם  ,אותו בשבת ונולד לו בן ממנה מליןוי ישראלית ישראל שנשתמד ונש 304

 כיון שאמו ישראלית.                ,מחזיקים אותו שיצא לתרבות רעה
 )סע' יב(וכ"פ טור ושו"ע 

הרי הם , דאלא אפי' למומרת נמי מלין בשבת ,לאו דווקא נשוי ישראלית 
 קי גויה.נקט העיטור ישראלית לאפוחייבים בכל המצוות, ומאי ד

כמדוייק בדברי  ,בנשוי למומרת אין מלין בשבת 
וחי' שאם נשוי ישראלית לא יצא לתרבות  ,העיטור, דקס"ד כיון שאביו מומר יצא לתרבות רעה

  , א"כ אין מקום לדברי הבדק הבית.רעה

אותו  מלין ,ישראל כשר שנשוי מומרת 
 בשבת.

 ישראל שנשא גויה

 שוולדה כמוה. ,ישראל שנשא גויה אינו נימול בשבת 

 ואגב דאיירי בשבת כתב כן. ,אלא גם ביום הח' אינו נימול ,לאו דווקא בשבת 305

 גוי שנשוי לישראלית

 מלין אותו בשבת.  

שבכה"ג צריך גירות, ממילא הדין  (קידו' ע"ה ע"ב ד"ה "ורבי") ע"פ המהרש"א 
 אסור למולו בשבת.ד הוא

 ממזר

 מותר למול ממזר בשבת. 
																																																													

 מילה ח"ב נ' ע"ב. 304
 ס"ק ל'. 305



                                                                                                                                     בס"ד
	סיכום הלכות מילה וגרות 

 
	

69	

 מילת קראים

ראוי למול אותם בשבת כל ד 306307מביא 
 ויחזרו בתשובה. ,המשנה והש"ס, דלמא נפיק מינייהו זרעא מעליא זמן שאינם מתלוצצים על חכמי

 ,אין למול בניהם מכיון שאין בהם שום מידה ממה שהזכיר הרמב"םד  כתבאמנם 
 ועובר באיסור שבת.   ,ומל ולא פרע כאילו לא מל ,ואינם עושים פריעה

 מילת ב' מוהלים בשבת

 רבי אמר מני. כרת ענוש הילקט לא ואם, המילה את מהלקטין רבנן תנו 
 דמצוה פלגא עבדיתו אתון דמצוה פלגא עבדי אנא להו לימא אומן פפא רב לה מתקיף. אומן כהנא

 ואמר, מספקת לא ליה ואמרו, דשבת השמשות בין דאתא וכגון, אומן לעולם אשי רב אמר אלא ,וכו'
 .כרת וענוש, דעבד הוא חבורהד ואישתכח, איסתפק ולא ועבד ,מספקינא: להו

, עשה ברשות שעשה וחבורה, התחיל ברשות וכשהתחיל הואיל כלומר ,רב פפא ביאור קו' 
 חייב. אמאי

מדוייק מדברי רש"י דחיובא דכרת ליכא אבל איסורא איכא, ולפי"ז יש להיזהר שלא ימולו ב'  
                                                 מוהלים בשבת כגון שזה מל וזה פורע.

 308)סע' י"ד(וכ"פ בשו"ע 

  .כפסיקת השו"ע שהמוהל יפרע ,בני ספרד לא ימולו ע"י שניים 
 ,היכא דלא גמרו השניהיינו כל מש"כ רש"י שיש איסור  309

 מילה., דנעשתה האבל אם יגמור השני אין איסור

ואדרבה נראה שמותר מאחר דמילה דחיא  ,ראיה לדברי השו"ע תימצא לא 
 כיון דשבת ניתנההיו עובדים ומחללים את השבת דנים שכמה כה ,שבת כמו עבודה במקדש

 לכן טוב להחמיר לכתח'. ,תי קובץ אחד שאסרמצאשאלא  הרי הוא כחול לכל דבר. ,לדחות

תינוק  למול בשבתב' מוהלים מתירים לכתח' ל 
 ., היינו שא' ימול וא' יפרעאחד בשבת

  .310בין בשבת מנהג פולין שימולו ב' מוהלים בין בחול 

																																																													
 ) 622הל' יין נסך (בתיקונים והוספות שבסוף או"ח ח"ג  306
 קס"ג.כתבי הרמב"ם תשו' סי'  307
 וכן החמיר בזה היש"ש, פ"ח דיבמות סי' ג', וכתב דאיכא בזה איסור כרת. 308
 הל' מילה סי' ו' בשם בעל התרומה. 309
 וכ"פ עט"ז, ב"ח, פת"ש בשם נודב"י ותפארת צבי, וכ"מ בגר"א. 310
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דאין בזה  הגה' חת"ס:[ הפורע ימצוץאלא  ,לא יפרע הג' 311 -מילת ג' מוהלים 
  שהוא עניין בפנ"ע. ,יכול למצוץ: גם שלישי , משום ברוב עם הדרת מלך]

 מילה שלא בזמנה ביום ה' וו'

  .אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם השבת 

 .ונראה כמתנה לחלל השבת ,טעם הדבר שא"א שלא יבוא לידי חילול שבת 

ה לא יחול כדי שג' למיל ,מכאן נראה שלא למול גר ותינוק שחלה ונתרפא ביום ה' 312
  ."וממתינים לו עד למחר"ומסיים ויצטרכו לחלל עליו את השבת,  ,שבתב

שביום ו' שרי, מדברי הרשב"ץ משמע  
  א טפי.אין למולו ביום ו' דאיכא צער 

ועוד  ,הרי הרשב"ץ כתב ממתינין עד למחר והיינו יום ו'ד על הט"ז תמה 
אלא משום סכנה לתינוק שיש  ,לא משום צערא דינוקא לאסור הוא כל הטעםדהרי 

כא צער אמנם הט"ז לשי' שהאיסור משום דאי[ .ומה שייך לאסור יום ו' ,ביום ג' למילה
 .]ה"ה יום ו' יהיה אסור ,טפי

  .מילה שלא בזמנה אפשר למול לכת' ביום ה' וו' 

 ,לדבר הרשות אבל לדבר מצווה שרי מפליגים בספינה היינו בגמ' מבו' שאין א' -טעם הדבר 
אבל  ,ניחא בשלמא הרשב"ץ לשי' שמילה ביום ו' שרי ב' אין לך מצווה גדולה ממילה.א"כ ו

אלא גם יום ב' למילתו מחללין עליו את  ,עד ג' למילה ולא ג' דווקאשלפי הראשונים שסוברים 
יתכן דהרי במשנה מבו' שנימול לח' עד י"ב לא וזה לא  ,א"כ ביום ו' ג"כ א"א למולהשבת, 

 ,כגון שנולד בביה"ש בין יום ד' לה' ושבוע לאחמ"כ חל ראש השנה ביום ה' ו' ,פחות ולא יותר
בכה"ג שנולד בביה"ש בין ב'  ,ואם כהרשב"ץ ,וא"כ אין נימול עד יום א' והרי יוצא י"ב ללידתו
שנימול  ויוצא ,ותו ג"כ ביום ה' וו' משום שבתלג' וראש השנה חל ביום ג' וד' א"כ לא ימולו א

 .ביום א' שהוא י"ד ללידתו

 ,כיון דאכתי לאו בר חיובא ,בגר יש לחוש לדברי הרשב"ץ 313
 ,גם הרשב"ץ מודההרי שממתני',  ראיית הש"ך יום שיארע, ולק"מ משא"כ בקטן מלים אותו בכל 

, וכל מה שאסר למול ביום כיון דחשיב כאילו הוא זמנויום ה' וו' ד בביה"ש שרי למולו בשבכה"ג שנול
 . דווקא מילה שנדחתה מחמת חולי וכדו', דבכה"ג חשיב שלא בזמנו ,ה' וו'

 	
																																																													

 כלל קמ"ט. 311
 תשו' ח"א סי' כ"א. 312
 ח"ב סי' צ"ה. 313
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 הלכות גרות

 סי' רס"ח 

 חיוב מילה וטבילה

 ולא שמלו, באבותינו מצינו שכן, גר זה הרי אומר א"ר טבל ולא שמל גר ר"ת
 אומרים וחכמים ,מלו ולא שטבלו, באמהות מצינו שכן, גר זה הרי אומר יהושע' ר מל ולא טבל ,טבלו
 פליגי לא עלמא כולי מל ולא אלא בטבל .וכו' ,ויטבול שימול עד, גר אין טבל ולא מל, מל ולא טבל

 ., וכו'הוה טבילה נמי באבות יהושע ורבי, מאבות יליף אליעזר רבי, טבל ולא במל פליגי כי, דמהני
 .ויטבול שימול עד גר אינו לעולם יוחנן ר"א אבא בר חייא ר"א

 דבעינן מילה וטבילה  (סע' א') שו"עוכ"פ טור ו

 גר שבא להתגייר והוא מהול

דהא איגייר בטבילה וחשוב כגר  ,אבל בניו נימולים ונכנסים בקהל ,אין לו תקנה 314
 להכשיר זרעו.

, ואם בא על דממ"נ אי מיירי כשבא על הנכרית הולד גוי ,האחרוניםהק'  
 .ישראלית הולד כשר, [דהא קיי"ל (אבה"ז סי' ז') אפי' עכו"ם שבא על בת ישראל הולד כשר]

שבתו לא פסולה לכהונה,  ,ונפק"מ לעניין כהונה ,שבא על ישראליתכמיירי אה"נ  א' -ותי' 
דהא נקט הכא  ,ודחה הט"ז ,הונה][משא"כ בעכו"ם שבא על בת ישראל הבת פסולה לכ

 ג'. 315"בר ארמאי"שלא יקראוהו  לעניין קמ"ל דנכנס לקהל ב'ובבנו אין שום נפק"מ.  ,"בנו"
בא על כהנת הבכור חייב פדיון. ש משא"כ בעכו"ם ,צריך פדיון אם נולד לו בכור מכהנת אין

 ) 316(עיין פרישה
 ]318 . [ועיין הערהד מהול בין נימולרית, בין נוליש לו תקנה ע"י הטפת דם ב 317

 (סע' א) רמ"או 319וכ"פ רא"ש

																																																													
 ).וכ"כ הר"ן בשם ר"ת (שבת נ"ד ע"א בדפי הרי"ף 314
 ועיין בט"ז ס"ק י', שכתב שמשפחות המיוחסות שבישראל לא היו מתחתנות איתם, מפני שקראו להם "בר ארמאי". 315
ס"ק ב', והטעם דכיון שהעכו"ם חללה בביאתו חייבים לפדות את הבכור. והוסיף נפק"מ לגבי מצרי ואדומי שלא יבואו בקהל ה'  316

 שני.עד דור ג', דאם הוא עצמו חשיב כגר בנו דור 
 הל' מילה כ"ד סוף ע"ג. וכן הביאו תוס' יבמות (מ"ו ע"ב ד"ה דר"י) וכן תוס' בשבת (קל"ה ע"א ד"ה "או"). 317
תוס' שם ד"ה ר"י מביא שי' בה"ג גר שנתגייר  שהוא מהול צריך הטפת דם ברית, ומאידך קטן שנולד מהול אין צריך, ובטעם  318

ם היה לו ערלה והסירה בעי הטפת דם ברית בין בגוי בין בקטן, אבל אם לא היה ערלה החילוק כתב שאין חילוק בין גוי לקטן, אלא א
מעולם אין צריך, והק' הב"י איך הטור פוסק בשי' הבה"ג שלעולם צריך הטפה בגוי בין בנולד מהול לנימול, ותי' דהבה"ג לא חילק 

אמנם בעל העיטור הבין שאין חילוק בין גוי לישראל אלא  בין נימול למהול אלא רק בישראל, אבל בגוי לעולם צריך הטפת דם ברית,
 בין מהול לנימול, וכך פשטות לש' תוס'.  

 שבת פרק ר"א דמילה סי' ה'. 319
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 , אלא בטבילה לחוד סגי כאשה,אם נולד מהול אין צריך הטפת דם ברית 320
 להטיף ממנו דם ברית. צריך ,ערבי מהולכ נימול ואם הוא

 (סע' א') 321שו"עב״מ וכ

 ברכה על הטפת דם ברית
ברית מן הגויים או מן העבדים, דהטפת דם הברית היא מעיקר  צריך לברך להטיף דם 322

 הדין.
 אע״פאין מברכים  ,דם, וכיון דספק ברכות להקלבעיקר החיוב של הטפת  יש להסתפק 323
 .  324שמטיפין

   (ס"ק א') וגר"א (ס"ק ג') ש"ך) וסי' רס"ו סע' ג' סע' א'( שו"עוכ"פ 

 נכרת הגיד וסריס

  .ע"י טבילה לחוד כאשה ,הגיד יכול להיכנס תחת כנפי השכינהל לו כנכרת  

כתבו הגאונים סריס עכו"ם דמגייר, הואיל ואין לו גובהה של עטרה, אין צריך להטיף  325
 ממנו דם ברית, אלא נכנס תחת כנפי השכינה כאשה.

 וכ"פ טור ושו"ע (סע' א')

 טבילה קודם המילה

 מ"ט שהויי מצווה לא משהינן, ,אותו מיידקיבל מלין  

 ,ו קודםוהשהויי מצווה, אמאי לא יטבל משום הוא שמלין אותו מייד אם הטעם 326
 .כמבו' בגמ' שם תו קודם צריך להמתין שיתרפאוואח"כ ימולו אותו מייד, דהרי אם מלין א

יש לפרוש, ואה"נ אם כיון שהמילה קשה עליו מלין אותו תחילה דאי פר 327
 .328בדיעבד עולה לו ושרי ,יטבול קודם המילה

 וכ"פ הט"ז (ס"ק ד')

																																																													
 הל' מילה ח"ג נ"ב ע"א. 320
 שכתב וז"ל "גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה, ואם מל כשהיה עכו"ם צריך להטיף ממנו דם ברית".  321
 שבת קל"ה ע"א. 322
 מילה פ"ג ה"ו. 323
 וה"ה בקטן, לולי זה שנראה בו ערלה כבושה, אין מברכין על הטפת דם הברית, עיין בש"ך סי' רס"ג ס"ד. 324
 פסקים סי' תר"א. 325
 מובא במגיד משנה איסורי ביאה פי"ד ה"ה. 326
 יבמות מ"ז ע"ב ד"ה "נתרפא". 327
אע"פ שהטבילה באה קודם המילה אפ"ה מהני. ודחה והביא ראיה נכרית מעוברת שנתגיירה דבנה ל"צ טבילה, ומבו' ד  328

הנימוק"י ראיית הרמב"ן, והעלה דאפי' בדיעבד מעכב, כיון דהתם לאחר שטבלה אימו הרי הוא יהודי לכל דבר, ואדרבה המילה 
 בתינוק זה הוא מילת יהודי ולא מילת גוי, ונפק"מ בין השי' האם מילתו תדחה שבת, וצ"ע.
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 דהוה טובל ושרץ בידו. ,אין יכול לטבול קודם המילה 329330
 י"א דלא הוה טבילה    ו  ,בדיעבד הוה טבילה: (סע' א') רמ"א

 סדר קבלת הגרים

 ,להתגייר שבאת ראית מה לו אומרים, הזה בזמן להתגייר שבא גר רבנן תנו 
 .עליהם באין ויסורין, ומטורפין סחופים, דחופים, דוויים הזה בזמן שישראל יודע אתה אי

 ,331קשים גרים לישראל כספחתכיון ש, , דטוב שיפרושהטעם דשאלינן ליה 
 דכתיב "ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב".

 שלא יאמר לאחר מכן אילו ידעתי לא הייתי מתגייר. 
  .333ואם לא הודיעוהו אינו מעכב 332

  )ג' ) וש"ך (ס"קסע' י"ב(שו"ע וכ"פ 

 ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין. מיד אותו מקבלין, כדאי ואיני אני יודע אומר אם 
  .עני ומעשר פאהו שכחה לקט עון אותו ומודיעין, חמורות מצות

מבו' בגמ' שם שבן נח נהרג על  ,הטעם שמודיעים אותם עון זה של לקט שכחה ופאה
 אם יקחו משדהו. ,ולכן חיישינן שיהרוג את העניים ,פחות משו"פ

   .כיוון שלא נוהג בזמן הזהבטור ובשו"ע לא מוזכר זה,  

 אי חלב אכלת, זו למדה באת שלא שעד ,יודע הוי: לו אומרים, מצות של ענשן אותו ומודיעין 
 ענוש שבת חללת, כרת ענוש חלב אכלת, ועכשיו, סקילה ענוש אתה אי שבת חללת, כרת ענוש אתה

, יודע הוי לו אומרים, שכרן מתן אותו מודיעין כך, מצות של ענשן אותו שמודיעין וכשם. סקילה
 רוב ולא טובה רוב לקבל לא יכולים םאינ הזה בזמן וישראל, לצדיקים אלא עשוי אינו הבא שהעולם
 .פורענות

																																																													
 ע"א ד"ה "ת"ר גר", (מדפי הרי"ף). יבמות פרק החולץ ט"ז 329
 יבמות מ"ז ע"ב ד"ה .שהויי מצווה". 330
בתוס' (יבמות מ"ז ע"ב ד"ה "קשים") הביא כמה טעמים בזה א' לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוות וישראל למדין ממעשיהם, ב'  331

ערבין בהם, שאין שכינה שורה אלא כל ישראל ערבים זה בזה, (וקשה דבסוטה משמע שלא היו ערבים על הגרים), ג' לפי שמת
משפחות מיוחסות בישראל, ד' שאין יכולין ישראל להיזהר מאונאתן שמצווים עליהם ביותר. ובתוס' ישנים (שם) הביא פי' נוסף 
שאם הם טובים הקב"ה מעניש את ישראל. וברמב"ם (איסורי ביאה פי"ג הי"ח) הביא פי' נוסף שחוזרין בשביל דבר מועט ומטעין 

 ישראל, וקשה הדבר לפרוש מהן אחר שנתגיירו, צא ולמד ממה שעברו בנ"י במדבר שרוב הפעמים התחילו  הערב רב תחילה. את
 יבמות פרק החולץ ט"ז ע"א ד"ה "ת"ר גר", (מדפי הרי"ף). 332
ב) בין הודעת ואע"פ שפסק השו"ע (סע' ג') שקבלת המצוות מעכבת ובעינן ג' לכו"ע, חילק החמדת שלמה (יו"ד כ"ט אות כ" 333

 המצוות שאינה מעכבת לבין קבלת המצוות שבודאי מעכבת.
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 הוסיפו עוד:  (סע' ב') ושו"ע 334רמב"ם

	ומאריכים עמו בדבר זה.  ,ם אותו עיקרי הדת שהוא ייחוד ה' ואיסור ע"זימודיע .א
 בעל אלא גמור צדיק שום ושאין, ב"העוה לחיי יזכה אלו מצות שבעשיית אותו ומודיעים .ב

 אלא צפון אינו הבא שהעולם יודע הוי: לו ואומרים. ויודעם אלו מצות שעושה החכמה
 שאינם להם צפונה היא טובה, הזה בעולם בצער ישראל שתראה וזה ישראל והם, לצדיקים
 עולם שכר ויפסידו ויתעו לבם ירום שמא, כוכבים כעובדי ז"בעוה טובה רוב לקבל יכולים
 העובדי כל אלא, יאבדו שלא כדי פורענות רוב עליהם מביא הוא ברוך הקדוש ואין, הבא

  .לחבבן כדי זה בדבר ומאריכין. עומדים והם כלים כוכבים

  .עליו מדקדקין ואין, עליו מרבין ואין  

אף באותן  - ואין מדקדקים עליו ,הזכרת העונשים - אין מרבין עליו 
 דרך כלל. לו אלא אומרים  ,ו דקדוקי העונשיםעונשים שהודענו לו אין אומרים ל

, המילה את המעכבין ציצין בו [מ"ט שהויי מצווה לא משהינן]. נשתיירו. מיד אותו מלין, קיבל 
 עומדים ח"ת ושני ,מיד אותו מטבילין, נתרפא [דהמים מקלקלים המכה]. שניה אותו ומלין חוזרים

 מצות ומקצת קלות ותמצ מקצת אותו ומודיעין, ](סע' ג') פסק שלושה ועיין לקמן שו"עגביו [ על
דבריו [שאם חזר לסורו הרי הוא כישראל מומר שאם קידש  לכל כישראל הוא הרי ועלה טבל ,חמורות

, מבחוץ לה עומדים ח"ת ושני, צוארה עד במים אותה מושיבות נשים, אשה. קידושיו קידושין]
 ובמקום. רמשוחר עבד ואחד גר אחד. חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותה ומודיעין
 .טובלין משוחרר ועבד גר שם, טובלת שנדה

 ובנדה. משוחרר ובעבד בגר חוצץ, בטבילה שחוצץ דבר וכל 
 וכ"פ שו"ע (סע' ב')

 צריך ליטול ציפורניו ולגלח שערותיו. 335

אלא מהלכות הגירות, אמנם אינו מעכב  ,ואין זה מדין חציצה 
צריך  - ישראל מומר כשחוזר למוטבעבד כשאינו חוצץ. ומביא בשם ר' משה הדרשן שכל בדי

 ליטול ציפורניו ולגלח שערותיו. 

 גר שנתגייר לשם דבר אחר

ר' יצחק בר שמואל בר  ,ר' נחמיה מי שמתגייר לשם דבר אחר אינם גרים 
משום דר"א דא' "הסר ממך  ,לכתח' נמיא"ה  ,מרתא משמיה דרב הלכה כדברי האומר כולם גרים

 עקשות פה ולזות שפתים וגו"

																																																													
 ה"ה. –איסורי ביאה פי"ד  ה"ב  334
 שבת נ"ה ע"ב. 335
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, אע"פ ואפי' בפני ג' הדיוטות הוה גר ,אם למעשה מל וטבל בפני ג'ש ראשונים:וכ"פ ה
 .שנתגייר לשום דבר אחר

 בודקין להתגייר הגיורת או הגר כשיבא הנכונה שהמצוה, הוא כך הדבר סוד אלא: 336
 איש ואם, לדת להכנס בא הפחד מפני או לה שיזכה שררה בשביל או שיטול ממון בגלל שמא אחריו
 בבחור נתנה עיניה שמא בודקין היא אשה ואם, יהודית באשה נתן עיניו שמא אחריו בודקין הוא

 עמי על בעשייתה שיש וטורח התורה עול כובד אותן מודיעין עילה להם נמצא לא אם, ישראל מבחורי
 כי ותרא שנאמר אותן מקבלים מאהבה שחזרו אותן וראו פירשו ולא קבלו אם, שיפרושו כדי הארצות
, ושלמה דוד ימי כל גרים דין בית קבלו לא לפיכך .אליה לדבר ותחדל אתה ללכת היא מתאמצת

 ישראל בה שהיו והגדולה והטובה המלכות בשביל שמא שלמה ובימי, חזרו הפחד מן שמא דוד בימי
 הרבה גרים היו כ"ואעפ, הצדק מגירי אינו העולם מהבלי דבר בשביל ם"העכו מן החוזר שכל, חזרו

והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו  ,הדיוטות בפני ושלמה דוד בימי מתגיירים
 המצות הודיעוהו שלא או אחריו בדקו שלא גר .מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם

אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל , גר ז"ה וטותהדי' ג בפני וטבל ומל ,ועונשן
יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל 

 שמשון קיימו ולפיכך, כישראל נעשה שטבל מאחר אבידתו להחזיר ומצוה, קידושיןמומר שקידושיו 
                                           .סודן שנגלה פי על ואף נשותיהן ושלמה

 )סע' י"ב(וכ"פ שו"ע 

 זמן הברכה

ואע"פ שכל המצוות מברך  ,כשיוצא מן המים מברך "אקב"ו על הטבילה" 
שאני הכא שאינו יכול לומר אקב"ו קודם הטבילה דאינו  ,עליהם עובר לעשייתן כדאיתא בפסחים

 יהודי. 

 קבלת מצוות בפני כמה|  טבילה|  מילה 

עובדא הוה ביה ר"ח ב"ר ור"י מתני ר"א ב"ר ורב ספר מתני ר"א בר"ח,  
, שלשה צריך גר מ"ש תלת מ"שא"ל שהי כאן עד למחר ונטבילנך,  ,דאתא לקמיה גר שמל ולא טבל

 דלמא ,מומחין בעינן נמי מ"ש ונימא. בלילה גר מטבילין אין מ"וש, ויטבול שימול עד גר אינו מ"וש
[ופרש"י ואין  .337ביה כתיב משפט', ג צריך גר: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר. דאיקלעו

 משפט פחות מג'].

																																																													
 איסורי ביאה פי"ג הי"ד הט"ו והי"ז. 336
 רש"י: "משפט אחד יהיה לכם ולגר" תוס': "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו". 337
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 ההוא לנדותה. טבלה לא מי: אסי רב אמר, ארמייתא בר ליה קרו דהוו ההוא 
 .338קריול טבל לא מי ל"ריב אמר, ארמאה בר ליה קרו דהוו

 .אמר ר"י גר צריך ג' ,וכו' מבחוץ לה עומדים ח"ת ושני 

 ביאור הגמ':
לגבי טבילה ומילה אמנם  ,רק לגבי קבלת המצוות בעינן ג' מדאו' 339340

מ"מ מדרב' בעינן ג' ו לת הקרי והנידה עולים להם לגירות,דמבו' בגמ' דטבי ,341מדאו' אין צריך ג'
  '.לכתח

מפני שהוא א' בין קבלת המצוות למילה וטבילה  -טעם החילוק 
 מפני שהוא תחילת הדין. ב' ,גוף הדבר

דהתם סמכינן הי"א דאם דנו בלילה תחילת  ,אינו דומה לדיני ממונות 
 כיון דהפקר בי"ד הפקר. ,הדין בדיעבד מהני

 ,ואם היה לפני ב' לא הוה גר מדאו', טבילה ומילה בעינן ג' גם לגבי 342343
(ועיין לעיל בסע' א' בדברי הר"ח למאי  ,אלא לעניין שאם בא על בת ישראל לא פסילנן ליה

  ).344נפק"מ

היינו כיון דחזינן שנוהגת מנהג יהדות מוחזקת היא לנו  ,ומש"כ בגמ' מי לא טבלה לנידותה
 שגיורת היא. 

באמת מיירי שהיה   .דאיכא חזקה שנתגיירה בפני בי"ד כראוי  - ובהבנת הדבר
אמרי' חזקה דודאי  ,וכיון דחזי' דטבל לקירויו וטבלה לנידותה ,שם ג' שראו את הטבילה

 ,בין עצמו דלא הוה גר כדאיתא סע י"אנתכוונו נמי לשם גירות בטבילה זו, ול"ד לטבל בינו ל
 דחזי' לטבילה זו אמרי' דודאי נתכוונו בזו  גם לגירות.דהתם לא חזי' לטבילה והכא כיון 

 הביאו ב' שי' הראשונים )סע' ג'טור ושו"ע (

 טבילה בלילה

 מהני בדיעבד. 345

																																																													
רמב"ם דלאו דווקא טבילה, אלא ה"ה כל דרכי יהדות, ועיין לקמן גבי נאמנות לגוי לומר עיין גר"א ס"ק כ"ג שמביא שי' ה 338

 נתגיירתי. 
 יבמות מ"ה ע"ב ד"ה "מי". 339
 יבמות פ"ד סי' ל"א. 340
 דגול מרבבה: כ"ז בגר גדול אבל בקטן שעיקר הגירות אצלו זה הטבילה, ודאי דבעינן ג' מדאו' גם בטבילה ובמילה.  341
 ב.יבמות ט"ו ע" 342
 איסורי ביאה פי"ג ה"ז. 343
וכן נפק"מ לשי' רש"י קידו' ס"ח: ד"ה "ולימא" דמשמע התם דגוי שנשא בת ישראל בנם הנולד להם, בעי גירות, ופליג על הני  344

 רבוותא, ולפי"ז כיון שעבר גירות בפני ב' בכה"ג בנו א"צ גרות.
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כיון דג' הוא רק דין לכת' מדרב' עולה הטבילה  הרא"ש והתוס'לשי'  
מ"מ כיון  ,לילה דהוה דיןאע"פ שמעיקר הדין אין לטבול ב הרי"ף והרמב"םבדיעבד, לשי' 

 ).346דהוה כגמר דין עולה בדיעבד (רשב"א

כיון דבעינן ג' דמשפט כתיב ביה אין מטבילין בלילה, ואם טבל בלילה הרי 
   .347זה גר

 וצריך לחזור ולטבול ביום.  ,לא מהני טבילה בלילה 348

 טבילה בשבת

 .תקוני גברא בשבת לא מתקנינןאין טובלין בשבת ד 

 כיון דנראה כמיקר. ,הטעם דשרי לטבולי בשבת להוציא מידי טומאה 

ובדיעבד מהני,  ,כיון דהוה דין ואין דנין בשבת, דלכת' אין להטביל גר בשבת 349
 ומטעם דהוה דין אסר לכת']                   ,[ומבו' דפסק כהטעם דנראה כמיקר

 )סע' ד'(כ"פ שו"ע ו

 שרי לטבולי בשבת לכתח'. 350

 ברכת המילה בגרים

 קדשנו אשר העולם מלך ינואלק' ה אתה ברוך: אומר הגרים את המל 
 מהם ולהטיף הגרים את למול וצונו במצותיו קדשנו אשר אומר והמברך. המילה על וצונו במצותיו

 חקות ולילה יומם בריתי לא אם" שנאמר וארץ שמים ימונתקי לא ברית דם שאילמלא, ברית דם
 .הברית כורת' ה אתה ברוך "שמתי לא וארץ שמים

 אשר העולם מלך ינואלק' ה אתה "ברוך, למעשה מברך ברכה אחת והיא 351352
 נתקיימו לא הברית דם שאלמלא ברית דם ממנו 353ולהטיף הגרים את למול וצונו במצותיו קדשנו
  .שמתי" לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר ץואר שמים

																																																																																																																																																																																																												
 ב.רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"ו, וכן סמ"ג לאוין קט"ז מ' סוע" 345
 יבמות מ"ו ע"ב. 346
ומש"כ השו"ע סע' ג' דאם טבל בלילה מהני רק לגבי שלא פסלינן ליה לבריה, כבר הק' בגר"א (ס"ק י"ז) וכתב דאגב שטפיה  347

 כתב כן, ואה"נ הדין כסע' ד' דמהני בדיעבד.
 יבמות מ"ו ע"ב ד"ה "וש"מ". 348
 שם. 349
 הל' מילה כ"ד ע"ד. 350
 מילה פ"ג ה"ד. 351
 (מדפי הרי"ף) ד"ה "המל". שבת נ"ה ע"ב  352352
 הטעם מדוע תקנו בנוסח הברכה הטפת דם ברית, כתב הב"י (רס"ז י"ב) לפי שיש הרבה גרים שנימולים שהם מהולים.  353
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ברכין אמאי לא תיקנו ב' ברכות כעין מילת ישראל, ותי' דמברכין רק לאחריה כמו דמ 
 ,כיון שאין יכול לברך "אשר קדשנו במצוותיו" לפניה דאכתי אינו מצווה ,לאחריה טבילהב

 .ועיי"ש

ל מברך על המילה והמברך מברך אקב"ו למול את המ ,מברך ב' ברכות 354355
 וחותם כורת הברית].           [ ,הגרים ולהטיף ממנו דם ברית וכו'

 דבעינן ב' ברכות.  )סע' ה'(וכ"פ בשו"ע 

 נוסח הברכה:

 . 356למול את הגרים 

 על המילה. 

 נתגיירה בעודה מעוברת

 אמאי, טבילה צריך אין בנה שנתגיירה מעוברת נכרית רבא דאמר הא אלא 
, חוצץ עליו ומקפיד רובו, תורה דבר יצחק רבי דאמר, יצחק דרבי משום תימא וכי טבילה צריך אין
, עובר שאני חוצץ כולו אבל, רובו אלא שנו לא כהנא רב אמר והא ,חוצץ אינו עליו מקפיד שאינו רובו
 רביתיה. היינוד

אבל למ"ד  ,סברא דגמ' דהיינו רביתיה אזיל למ"ד עובר לאו ירך אמו 
 עובר ירך אמו פשיטא דאינו חוצץ.

 והיא מעוברת בנה אין צריך טבילה : נכרית שנתגיירה)סע' ו'(טור ושו"ע 

יא לא אבל אם גיירה בנה וה ,דווקא שנתגיירה 
 נתגיירה מצרכינן טבילה.

אם ידעו בי"ד בזמן הטבילה שהיא מעוברת ניחא  
 אבל אם לא ידעו יש אריכות דברים בזה.

 גר קטן

 הוא דזכות ל"קמ מאי. דין בית דעת על אותו מטבילין קטן גר הונא רב אמר 
 דתימא מהו בפניו שלא לאדם חבין ואין, בפניו שלא לאדם זכין נאתני, בפניו שלא לאדם וזכין, לו

 מילי דהני ל"קמ, ליה ניחא בהפקירא ודאי דעבד לן קיימא דהא, ליה ניחא בהפקירא כוכבים עובד
, והשפחה, והשבויה, הגיורת ליה מסייע לימא. לו הוא זכות קטן אבל, דאיסורא טעם דטעם, גדול

																																																													
 שבת פרק ר"א דמילה סי' י"א. 354
 הל' מילה כ"ד ע"ג. 355
לברך בלמ"ד, ותי' דרק מצווה  הק' הר"ן הרי שי' הרמב"ם שרק כאשר מל בנו או עבדו מברך בלמ"ד, וא"כ אמאי פסק הכא 356

 שאפשר לעשותה ע"י אחר מברך ב"על" שאחר מקיימה, אבל מצווה כעין מילת הגרים שממציא עצמו לגירות מברך בלמ"ד.
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 דעת על דאטבלינהו לאו מאי אחד ויום שנים שלש מבנות פחותות ושנשתחררו ושנתגיירו שנפדו
 אמר. אבוהון דעביד במאי להו דניחא, עמו ובנותיו בניו שנתגיירו בגר  עסקינן במאי הכא, לא דין בית
 .למחות יכולין  הגדילו יוסף רב

דהכא  הק' והרי זכיה מטעם שליחות ואין שליחות לקטן ולגוי, ותי' דאה"נ וזכין 
כיון דיש כח לחכמים לעקור דבר  ,והטעם שיכול לקדש אשה מדאו' ע"פ גירות זו ,הוה מדרב'

 מן התורה אפי' בקום ועשה.
דשאני זכיה דגירות שזוכה בעצמו ובגופו  ,תי' באופ"א 

 שנעשה גר ונכנס תחת כנפי השכינה מזכיה דעלמא שאינה בגופו ממש.

ואין חילוק בין אמו  ,דזכין לו ,פסקו את דינו של ר"ה357358359
 , וכן פסק את דינו של ר"י דהגדיל יכול למחות.              ומביאתו לבא לבד

 )סע' ז' ח'(שו"ע וכ"פ טור ו
 הביא רק את דינו של ר"ה והשמיט את דינו של ר"י. 360

 כר"י.לא וכר"ה לא אינו פוסק  361

אבל בבא לבדו אין בי"ד  ,פוסק כר"ה רק כאשר אמו מביאתו להתגייר
 ]. 362[וכ"מ ברש"י מגיירין אותו,

 סיכום ההלכה:

 גר קטן שמתגייר עם אביו:

 אלא מטעם דניחא ליה במאי דעביד אבוהון. ,טעם זכיהבגמ' מבו' דאין זה מ

. ו בין שגיירוהו בי"ד יכול למחות משיגדילקטן שגיירו אבי 363בין
, דבכל עניין יכול למחות.משמע מהסוג' בכתובות 

בכה"ג אינו יכול למחות משהגדיל, וכ"ש כשהורתו שלא   
 בקדושה ולידתו בקדושה דאינו יכול למחות משהגדיל.

 גר קטן שבא עם אמו:

 ומגיירין אותו ע"פ בי"ד. ,זכין לו 

																																																													
 דברי ר"ה פסק באיסורי ביאה פי"ג ה"ז. ודברי ר"י פסק בהל' מלכים פ"י ה"ג. 357
 כתובות פ"א סי' כ"ג. 358
 כתובות ד' ע"א (מדפי הרי"ף). 359
 יבמות ט"ז ע"ב (מדפי הרי"ף). 360
 הל' מילה כ"ד ע"ד. 361
 וז"ל רש"י (שם) "אם אין לו אב ואמו הביאתו להתגייר". 362
 י"ג "וכן" אבל הט"ז (ס"ק י"ג) ג' "בין". 363
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 יש צד לומר דאינו יכול למחות משהגדיל. 

 גר קטן שבא לבדו:

 אין מגיירין אותו שבא לבדו. 

וקמ"ל דאע"ג שאין לו דעת שומעין לו אם אומר  ,מגיירין אותו 364
 אין זכין לו אע"פ שיד ישראל תקיפה עליהם. אבל אם אינו רוצה ,גיירוני

 (ס"ק ט"ז) ש"ך(סע' ז') ו שו"עוכ"פ 

 .למחות יכולה אינה שוב, מיחתה ולא אחת שעה שהגדילה כיון 

וא"כ היאך אפשר לצמצם שתמחה  ,קשה דהרי קיי"ל כר"י דלעיל שהגדילו יכול למחות 365
מהני לעניין לאחר שהגדילה אפ"ה  היא, קטן לאו מחאהאע"פ שמחאת  א' -' ותי מייד שהגדילה,

 כשעשתה מעשה יהדות. , מיירימש"כ שאינה יכולה למחות ב'אם עמד במחאתו, 
 דווקא שנהג מנהג יהדות אינו יכול חזור בו):  סע' ח'(שו"ע 

כשמוחה מתברר למפרע שאינו גר ודין היין שנגע בו דינו כעכו"ם קטן  
וע"כ מברכין  ,ן, ואם בא על בת ישראל כבן ט' פסלה לכהונה, אמנם אין חוששיןשנגע ביי

 בשעת טבילתו ומניחין אותו ליגע ביין.

 מילת גוי שלא לצורך מצווה

 ת"ר ישראל מל את הגוי לשום גר לאפוקי לשום מורנא דלא. 

אמרן לא מעלין ולא הא ד ,בחינםלשם מורנא היינו תולעת שיש לו בעורלתו דאסור לרפאותו  
 מורידין.

 אע"פ שיש לו מורנא]. ומדייק הב"יישראל מל את הגוי לשם גר, [ 366

, בה לו שנולד שחין מפני או מכה מפני ערלתו לחתוך שבא כוכבים עובד 
 העובד נתכוון אם לפיכך ,למצוה כוכבים העובד נתכוון שלא מפני, לחתכם לישראל אסור

  .אותו למול לישראל מצוה, למילה כוכבים
  .ענין בכל מותר, כוכבים העובד לרפאות שמותר ובמקום 

כגון  ,אם אין רפואה בדבר שרי, וכן במקום שמותר לרפאותן 
  משום איבה או בשכר שרי.

																																																													
 יבמות רמ"ז מ'. 364
 כתובות ד' ע"א ד"ה "גרסינן". 365
 מילה פ"ג ה"ז. 366
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 אסור למול הגוי שלא לשם גירות. 

 בחול. אפילו, גרות לשם שלא כוכבים עובד למול ואסור 

 ובטעם הדבר:

 ,נימול הואש מי ומבחין עומד אבינו דאברהם אמרינןד כיון ,הטעם ל"נ 
 בישראל. המילה סימן מבטל כוכבים העובד את שמל וזה ,גיהנםירד לל מניחו שאינו

שלא להחתימו  מול הגוי,שאסור ל ריוקשה ע"ד הרמ"א, דמשמע מדב 
משמע שכל רס"ח סע' ט' סי׳ ברית קודש וכ"כ להדיא בעט"ז, ברם מהמתבאר בבחותם 
אם אזלי' כטעם , וזה דבר פלא דמקום איבה או לשם שכר התירוהוא רק רפואה דבהאיסור 

 אין להתיר למולו בשום עניין, ואפש"ל העט"ז שאין להחתימו בחותם ברית קודש א"כ 
 בדברי העט"ז אין לומר כך וצ"ת, אבל רס"חסי' ב בסי' רס"ג סמך על דבריו שהרמ"א 
  סוג' דע"ז. לדבריו

שכוונתו לרפואה שרי בשכר ואין  דאה"נ אם נראה ,נראה לת' קו' הש"ך 367
א"נ כל טעם העט"ז שאסור הוא  ית, אבל בלאו הכי אסור אפי' בשכר,בזה משום חתימת בר

דחיישינן שלא יתלווה לישראל בדרך, וא"כ הכא  ,סור מכירת ציצית מצויצת לגויכמו דין אי
 לרפואה. נימולדהגוי  ,דמל לשם מורנא לא חיישינן להא

 ד):"י ק"ס ג"רס ש"מילת בני קטורה וישמעלים (פת
 ו כולםוהואיל ונתערבו ישמעאל בבני קטורה נתחייב ,בני קטורה חייבין במילה 368

 למולן. ומצוה ,במילה
 אותן ב"ק שנתחייבו במילה הם רק הו' עצמן שנולדו לאברהם ולא זרעם. 369

דאזלי' בתר  ,לכאו' לאחר שבלבל סנחריב את האומות הכל פטורים 370
 ההגריים אין מצוות מילה נוהגת בהם.רובא, לפיכך פסק ד

בבני נח  , אבלרק בישראל דין דאזלי' בתר רובא נא׳ ,תי' על השאג"א 371
 .372לא אזלי' בתר רובא

ישראל דאזלי' בתר רובא  , יש להם דיןואדומי שנתגיירו ,מצרי ,גר עמוני 373
    לאחר גירותם וסמכינן על בלבול סנחריב, משא"כ מילה לב"ק.

																																																													
 סי' י"ד הובא בפת"ש ס"ק י"ג. 367
 מלכים פ"י ה"ז. 368
 הדרין נ"ט ע"ב ד"ה "לרבות".סנ 369
 סי' מ"ט. 370
 תנינא אבה"ז סי' מ"ב. 371
והק' המנחת חינוך מצוה ב' ס"ק י"ב ד"ה "ועיין", דלפי"ז לכאו' כיון דנתערבו בני קטורה בע' אומות ולא אזלי' בתר הרוב א"כ  372

 חיישינן למיעוטא ובעי למול כל ע' אומות, ולא רק ישמעאל וא"כ מדוייק ברמב"ם להיפך.
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ם מיירי דהת ,עיל סע' ג' מי לא טבל וכו'פסק השו"ע כהרמב"ם כדל 
לכל דרכי ישראל, והרמב"ן לא והרמב"ם פסק שה"ה  שהוא ראיה ליהדות, לענין טבילה
 ., ע"כ דווקא טבילהדאם כן הוה ליה לגמ' להביא שמירת שבת דהוה ראיה טפי הסכים עמו,

 ן עצמינתגיירתי ביני לבי

 שנתגייר גר יהודה ר"א מכאן גרו ובין אחיו ובין איש בין צדק ושפטתם: ר"ת 
 ביני נתגיירתי לו ואמר, יהודה רבי לפני שבא באחד מעשה. גר אינו עצמו לבין בינו, גר זה הרי ד"בב
 לפסול אתה נאמן ל"א. הן ל"א ,בנים לך יש. לאו ליה אמר ,עדים לך יש: יהודה רבי ל"א, עצמי לבין
 יכירנו יכיר והתניא ,מהימן לא אבנים יהודה ר"א] ומי. [בניך את לפסול נאמן אתה ואי, עצמך את

 נאמן כך, בכור בני זה לומר שנאמן וכשם, בכור בני זה לומר אדם נאמן יהודה ר"א מכאן, לאחרים
 לדבריך ליה ק"ה, יצחק בר נחמן ר"א נאמן אינו א"וחכ ,הוא חלוצה בן או הוא גרושה בן זה בני לומר
 בני לך יש ,הן בנים לך יש ליה קאמר הכי, אמר רבינא. כוכבים לעובד עדות ואין, אתה כוכבים עובד
 נחמן דרב כוותיה והלכתא ,וכו' בניך בני לפסול נאמן אתה ואי, בניך לפסול אתה נאמן ל"א ,הן בנים
  .יצחק בר

 ,דהרי אין אדם משים עצמו רשע ,רוש שנאמן בעדותואין הפי ,מש"כ נאמן לפסול עצמך 381
אלא דנאמן לפסול עצמו מדין שוויא אנפשיה חתיכה  ,ועוד דלא שייך שהוא פסול ובניו כשרים

וממילא אם בא על בת ישראל לא פסלה, אמנם הוא עצמו אסור עליה וחייב טבילה דאיסורא, 
 .                    382כדין

 (ס"ק כ"ב) וש"ך )(סע' י"א טור שו"עוכ"פ 

דמיירי דשניהם  'והרי קיי"ל גוי שבא על בת ישראל הולד כשר, ותי ,למאי נפק"מ שהק 383
 גרים ואומרים נתגיירנו ביננו לבין עצמנו.

אפי' אמר נתגיירתי  גם כלפי בניו, אם לא הוחזקו בגירותם אינו נאמן 384
 עד שיביא ראיה. ,בבי"ד הגדול

 התגייר וחזר לסורוגוי ש

 .386גר שחזר לסורו יינו יין נסך ופתו פת כותי פירותיו טבלים ספריו ספרי קוסמין 385
 שו"ע (סע' י"ב)כ"פ ו

																																																													
 יבמות פ"ד סי' ל"ה. 381
 רעק"א: דן אם בעינן הטפת דם כמבו' בסע' א'. 382
 יבמות ט"ז ע"א (מדפי הרי"ף). 383
 נתיב כ"ג ח"ד ריש ע"ב. 384
 הל' מילה כ"ד ע"ד. 385
תניא פ"ק דחולין (י"ג ע"א) שחיטת מין לע"ז פתו פת כותי ב"י: נראה הטעם מדא' בגיטין (מ"ה ע"ב) דגר שחזר לסורו הוה מין, ו 386

 יינו יין נסך וכו'.
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יש מקשין פשיטא וכי עדיף מישראל משומד, ויש שתי' דכאן אסרינן יין  
ל ישראל הוחזק כיון שבא לכל דבריהם, ותדחנראה ללו למפרע קודם שחזר לסורו, וש

שנקט מקצת הדינים  ,כוונת הבה"ג נראהין לפוסלו אלא מכאן ולהבא, וכישראל לכל דבר וא
 היינו שקידושיו קידושין. ,ללמדך שרק לחומרא דינו כעכו"ם ולא לקולא

 ישראל מומר שעשה תשובה

 לולקב  לטבול לו יש מדרבנן רק לטבול, צ"א, תשובה שעשה מומר ישראל 
 .'ג בפני חבירות דברי עליו

 מותר לו לטבול אפי' בשבת. 387

 בני האנוסים:
אלא  ,אין להודיעם המצוות ועונשן ,בני האנוסים שבאים לחזור בתשובה 388

 ומברך א"א של בבריתו להכניסו מברךואין צריכים טבילה, וכשמל את עצמו  ,למושכן בחסד
 כוללם ואינו ידיד קידש ואשר ,')ב ק"ס( ז"רס סימן ללעי ש"עמ ,המילה על ברכות' ב כן גם

 וכשם חסדך אליו ומשוך כך שמו הנקרא לעבד נא הצלח א"או״ אומר כ"ואח ,אחת בברכה
 בתורתך לבו ותפתח ויראתך אהבתך בלבו תטע כן לפניך שלמה בתשובה לשוב לבו שהטית

  .״אמן ונאמר ר"כי בעיניך חן ימצא למען מצותיך בנתיב ותדריכהו
 .אם יכולים לכוין דעתם ,המילה בשעת שהחיינו לברך חייבין 389

 

 

 

 	

																																																													
 או"ח שכ"ו ס"ק ח', הובא בפת"ש ס"ק י'. 387
 סי' פ"ט. 388
 החדשות סימן תל"ד. 389
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 סי' רס"ט

 עריות המותרות בגיותן כגון אשת אח

 נשי למינסב יעקב בר אחא רב להו שרא, אשתחרור אמתא יודן בני 
 לא ע"כ האם מן ולא האב ןמ. שרינא ואנא אסר הוא ל"א ,אסר ששת רב והא רבא ליה אמר ,דהדדי
 בתר דשרי מאן, האם ומן האב מן פליגי כי, דאסיר פליגי לא ע"כ האב מן ולא האם מן, דשרי פליגי
 אחא רב פליג דאמר ואיכא ,פלונית בני נמי להו קרו ,ששת ורב. להו קרו פלניא בני דהא, שדינן אבא
 .דמי שנולד כקטן שנתגייר גר ט"ומ, האם מן באחין אפילו יעקב בר

דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אחים מן האב רבנן התירו כיון שאין  ,מדאו' שרי בכל גוונא 
 שתשאחים מן האב ומן האם לר'  ליכא גזירה דאתי לאיחלופי בישראל,וממילא  ,יחוס אחר האב

וע"כ  ,ייחוס אחר האב לר"א נקראים בני פלוני ואין ,אסור דמתייחסים אחר האם ואתי לאיחלופי
דגר  ,לר"א שרי - ל"בלכו"ע ל"פ דאסור דאתי לאיחלופי,  - ל"קלאחים מן האם,  ליכא למיגזר.

 דאתי לאיחלופי.  ,שנתגייר כקטן שנולד וליכא למיגזר כלל, לר"ש אסור

 נח' הראשונים כמאן פסקינן:
 ,כיון דלא איפסקא הלכתאד ,פסקו לחומרא גם באחים מן האב ומן האם 390391

 כה כרב ששת לחומרא.הל
 וכ"פ הטור

דפוסק כל"ק וכרב  א' –וביאר המ"מ הטעם האם שרי ומן האם לבד אסור, מן האב ומן  392
 ב'משום שלא מקילים כ"כ.  ,אחאולא פסק כל"ב וכרב  ,דבשל דבריהם אזיל בתר המיקל ,אחא

אבל אחין מן  ,ר"א מתירר הל"ב דפליגי רק באחין מן האם דר"ש אוסר וווביא ,פסק כל"ב וכרב ששת
 .האב ומן האם לא פליגי ( ובזה חלוקים הלש' במה פליגי ר"א ור"ש)

 393שו"עוכ"מ ב

להלכה ליכא גזירה כלל דאתי לאיחלופי וכר"א בל"ב  394395396
  דבשל דבריהם הלך אחר המיקל, וגם עריות מצד האם מותרות.

 

																																																													
 יבמות ל"ב ע"א. 390
 פרק י"א סי' ב'. 391
 איסורי ביאה פי"ד הי"ג 392
 גר״א ס״ק ב׳. 393
 צ"ז ע"ב ד"ה איכא דאמרי". 394
 פי"ד ס"ק ב. איסורי ביאה 395
 יבמות רמ"ז ע"א. 396
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 עריות האסורות בגיותן

 השתא ליה אמר ,בגרים שניות גזרו לא או בגרים שניות גזרו במערבא בעו 
 שניות, רבנן בהו גזרו לא קלה לקדושה חמורה מקדושה באין יאמרו שלא לאו אי, גופה ערוה ומה

 מיבעיא.

שלא יאמרו באנו מקדושה  לאסור העריות הוא טעםהכא מבו' דה 
, ומאידך בגמ' דלעיל (צ"ז ע"ב) מבו' דהטעם הוא משום אתי לאיחלופי. רהקלה לקדושה חמו
ואחות אביו  ,לגבי עריות שהיו אסורים בגיותן מצד אב, כגון אשת אב לר"עדונראה ביאור הגמ'

המותרות להם בגיותן אבל שאר העריות  , אסורות מטעם שמא יאמרו.שהם אסורות בגיותן ,לר"א
דליכא משום שמא יאמרו דשרי להו  וליכא נמי משום אתי לאיחלופי כיון  ,בגירותן מותרות להם נמי

והעריות  ,האסורות בגיותן גזרו בגירותן שמא יאמרו ,שאין שום יחס אחר האב, אבל עריות מצד האם
 .  דאיכא ייחוס אחר האם המותרות בגיותן אסורות מטעם דאתי לאיחלופי

 אסורות בגירותן מטעם דשמא יאמרו. ,כ"פ הטור: עריות האסורות בגיותן מצד האב

אע"פ שאשת אב אסורה לאחר מיתתו, בגר שכל איסורו מחמת  397398
 מותרת לו לאחר מיתת האב. ,הגזירה

 . גם אלו שהיו אסורות בגיותן ,כל העריות מצד האב מותרות בגירותן 399

מצד שמא יאמרו,  חר גירותשאסורות בגיותן, אסורות לא יותלכאו' בגמ' מבו' שער 
כיון יאמרו ולא מטעם דאתי לאיחלופי,  ביאור דברי הגמ' דמפרשי מטעם דשמאונראה 

כיון דחזינן בעריות מצד אם , שבעריות מצד אב לכאו' ישנו לטעם דשמא יאמרו ובכ"א שרי
ן מובן שנתחדשה הלכה לאחר גירות ואין להשוות זמא"כ  ,שמותרות בגיותן ואסורות בגירותן

טעם דאתי לאיחלופי אינו מספיק לבדו ן הגירות, וממילא ביאור הדבר כך, דהגויות לזמ
מכיון שישנה לסברא דשמא  , אמנםכקטן שנולד דמישנתגייר דסו"ס גר  ,בשביל שנגזור

א"כ הפתרון לשמא יאמרו הוא ע"י  ,יאמרו והיא נאמרת גם בצד אב ושם לא בעי למיגזר
אלו שהיו מותרות בגיותן ויבינו הגרים שנתחדשה הלכה ולא  שנגזור בצד אם כל העריות גם

וא"כ הסיבה לחשוש לשמא איחלופי למרות שהגר כקטן  ,יאמרו באנו מקדושה חמורה לקלה
הסיבות אסרינן כל העריות ובצירוף של שתי  ,משום שיש לנו חשש לשמא יאמרו ,שנולד הוא
 .מצד האם

																																																													
 יבמות ל"ב ע"א ד"ה גרסינן" (מדפי הרי"ף). 397
 יבמות צ"ח ע"ב ד"ה "ואלא". 398
 איסורי ביאה פי"ד הי"ג. 399
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שת אביו זה רק בכה"ג שהיתה נשואה לאביו קודם כל ההיתר לעריות מצד האב כגון א  
גירות אבל נשואה לאחר גירות אסור באשת אביו, 

   

 מצד האב לעולם מותרות לאחר גירות: עריות ש)סע' ג' ז'(וכ"פ שו"ע 

 פרטי הלכות בגזירת אתי לאיחלופי:
אחד כיון ש ,בקדושה, ליכא להאי גזירה שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו אם אחד נולד 400

 מסתפקים בהיתר זה.                 401הכל בקדושה לא אתי לאיחלופי. 
 ופסק הטור כהרא"ש

אבל אם היתה  ,כל אשת אח האסורה לו דווקא שהיתה נשואה לאחיו לאחר גירות 402
 גזירה דאתי לאיחלופי.               ל לכו"ע שרי, ובזה ליכאק קודם גירות נשואה לאחיו ר

 )סו"ס ג'(וכ"פ שו"ע 

 סיכום הלכות נישואי גר לעריות

 עריות מצד אב: 

	דאין יחס לאב ולא אתי לאיחלופי. ,לכו"ע מותרות בגירותן 

 אסורות מטעם דשמא יאמרו,  
 מותרות.

 ,אשת אביו - לר"ע ,פליגי ר"ע ור"א אלו עריות אסורות מצד אב 
 אחות אביו. - לר"א

כיון שלא הכריע  הלכה כר"א,  404הלכה כר"ע,  :403
 טוב להחמיר כדברי שניהם.]   ,הרא"ש

 עריות מצד אם: 

אתי אמרו, והמותרות בגיותן מטעם דהאסורות בגיותן מטעם שמא י אסורות לכו"ע,
 לאיחלופי. (לריטב"א אין סברת אתי לאיחלופי).

   עריות מצד אב ואם:

מותרות כעריות  פסקו לחומרא כעריות מצד אם,  
 מצד אב.

																																																													
 יבמות פרק י"א סי' ב'. 400
 יבמות צ"ז ע"ב ד"ה "והשני". 401
 יבמות ל"א ע"ב ד"ה "גמרא" (מדפי הרי"ף). 402
 . מובא בתוס' יבמות צ"ח ע"ב ד"ה "אשת" 403
 שם. 404
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 דין הפרשה לאחר נישואין

 מן האב יקיים. ,נשא אחותו מן האם יוציא 

 ולכתח' לא יכנוס.  ,מן האב יקיים 

 ן.בגירות הלנולד ןאין הבדל בין אחותו שנולדה בגיות 405

 ואם נשא יקיים.  ,אזיל לשי' דמצד אב אסור לשאת לכת' 

  וגמ' זו אינה להלכה. ,וממילא לכת' יכנוס ,אזיל לשי' דמצד אב לעולם שרי 

שוי כשהוא גוי לאמו או לאחותו מאמו ונתגיירו מפרישים אם היה נ
 ואם היה נשוי לשאר העריות ונתגייר הוא ואשתו אין מפרישין אותם. ,אותם עולמית

ביאור דברי השו"ע עריות שאיסורן מחמת שמא יאמרו מפרישין אותן  
אין  ,אם היה נשוי ,חלופיאבל עריות שאיסורן מחמת אתי לאי ,שלא יאמרו הותרה לי ,עולמית

 מפרישין אותם.

 איסור נישואין לחמותו

 וחדא, ישמעאל' כר חדא. בחמותו אסור דתני ואיכא, בחמותו מותר אשתו מתה 
 ביה גזרו גר וגבי, קיימא באיסורא מיתה לאחר חמותו דאמר, ישמעאל' כר דאסר מאן ,עקיבא' כר
, איסורא [כלומר דאינה בשריפה] ליה קלש מיתה לאחר חמותו דאמר, עקיבא כרבי דשרי ומאן ,רבנן
  . רבנן ביה גזרו לא גר וגבי

 הלכה כר"י דאסור לגר אף לאחר מיתת אשתו. 
 חמירוכתב שמשמע שדעת הטור לה (ס״ק י׳) וכ"פ הש"ך

 ומותר לגר לאחר מיתת אשתו. ,הלכה כר"ע 406
 ')וע' ס(וכ"פ שו"ע 

 ' נשיםהיה נשוי ב

 נשא אשה ובתה כונס אחת ומוציא אחת. 

ה"ה ב' אחיות מן האם, ואשה ובת בתה, והטעם משום אתי לאיחלופי, ואין לומר מטעם  
 דהא בן נח מותר באשה ובתה. ,שמא יאמרו

																																																													
 יבמות ל"ב ע"א ד"ה "גרסינן" (מדפי הרי"ף). 405
 איסורי ביאה פ"ב ה"ח, ופי"ד הט"ו. 406
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דקידו'  ,ע"י גט [ בשאר האם יוציא אחת 
ול"ד למה  [בשאר האב יכנוס לכתח' את שתיהן  .]דכל אחת כקטן שנולד דמי ,תפסי

 .]דשאני הכא שאין האיסור בא אלא ע"י קידו' ,שפסק נשא אחותו מן האב לכתח' לא יכנוס
 

 שניות בגרים

 השתא ליה בגרים אמר שניות גזרו לא או, בגרים שניות גזרו במערבא בעו 
 שניות, רבנן בהו גזרו לא קלה לקדושה חמורה מקדושה באין יאמרו שלא לאו אי, ופהג ערוה ומה

 מיבעיא.

 אם לישא הגר מותר לפיכך. בגרים עליהם גזרו לא, כולן, השניות 
, ה דאו']צ"ל אם אם אמה דאם אמ  .אמה ואם גיורת אדם ונושא. אמו
 בשאר וכן, (שם) דבת בתה דאו'] הש"ךצ"ל בת בתה, ותמה עליו  בתה  בת בת או

 .השניות

 תאומים

 חייבין ואין, מייבמין ולא חולצין לא משוחררים וכן, גרים תאומים אחים שני ש"ת 
 חייבין אבל, מייבמין ולא חולצין לא בקדושה ולידתן בקדושה שלא הורתן היתה ,אח אשת משום
 היתה ,בנים] שילדה כישראלית היא שהרי מן האם אח אשת משום כרת [ ,אח אשת משום
 דבריהן. לכל כישראלים הן הרי בקדושה ולידתן הורתן

 מש"כ "חייבין משום אשת אח"
 דווקא תאומים. 407408409

 אפי' אינם תאומים. 410

 ג' חודשי הבחנה

גר וגיורת צריכים להמתין ג"ח להבחין בין זרע שנזרע בקדושה  
 היינו גר שנתגייר ואשתו עמו].    לזרע שלא נזרע בקדושה. [

 )טע' ס(וכ"פ שו"ע 

																																																													
 פ"ק דיבמות ג' ע"ב ד"ה "דתנו רבנן". 407
 איסורי ביאה פי"ד הי"ד. 408
 לבוש סע' ד'. 409
 אבה"ז סו"ס כ"ג. 410
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 נאמנות לגוי לומר נתגיירתי

 ועדיו בא. ךל במוחזק, אתך: ל"ת נקבלנו יכול, אני גר ואמר שבא מי ר"ת
 בכל, אתך. לומר תלמוד מנין ל"בח, בארץ אלא לי בארצכם אין גר אתך יגור וכי: ל"ת מנין, עמו
' ר דברי, ראיה להביא צריך אין ל"בח, ראיה להביא צריך  בארץ ,בארץ ל"ת מה, כן אם; שאתך מקום
 למה קרא, עמו עדיוו הוא בא. ראיה להביא צריך לארץ בחוצה בין בארץ בין: אומרים וחכמים יהודה

 חייא ר"וכו' א. ל"קמ, ליהמנייהו לא א"סד, פלוני של ד"בב שנתגייר שמענו דאמרי, ששת רב אמר לי
 הלכה ורבים יחיד, פשיטא. ראיה להביא צריך ל"בח בין בארץ בין: הלכה, יוחנן' ר אמר אבא בר

 .ל"קמ, קראי ליה דקמסייעי, יהודה דרבי טעמא מסתבר דתימא מהו כרבים

 ואינו נאמן מעצמו. ,הלכתא כחכמים דבין בארץ ובין בחו"ל צריך להביא ראיה

 סגי בראיה של עדים שיאמרו שמענו שהתגייר בבי"ד של פלוני. 
בעינן ראיה ברורה בעדים שהתגייר, [ומש"כ בגמ' דסגי 374375376

דר"י, אבל לחכמים לעולם בעינן שיאמרו שמענו שהתגייר בבי"ד של פלוני היינו אליבא 
 ]. 377ראיה ברורה

 )סע' י'(שו"ע וכ"פ טור ו

 בגויותו, אבל אם אינו מוחזק ,חכמים היא רק בגוונא דמוחזק לן דהיה גויכל מחלו' ר"י ו 378
          .379נאמן לומר התגיירתי דהפה שאסר הפה שהתיר דיכל לומר ישראל אני

 )סע' י'(טור וכ"פ 

אבל בחו"ל אינו נאמן דמעלה עשו  ,א באר"י נאמן במיגו דהכל שם בחזקת ישראלדווק 380
                                   וצריך להביא ראיה. ,ביוחסין

 )סע' י'(וכ"פ שו"ע 

היינו דווקא כשאינו מוחזק לנו  ,כל מה שהצריך הרמב"ם בחו"ל ראיה
 ל נאמן ג"כ בחו"ל.אבל אם נראה בפשטות כישרא  ,כגוי

 ,צדק גרי בחזקת אלו הרי, המצות כל ועושים ישראל כדרכי נוהגין ראינום ואם 
 אין בישראל להתערב באו אם, כן פי על ואף  ,נתגיירו מי בפני שמעידים עדים שם שאין פי על ואף

 כוכבים. דיעוב והוחזקו הואיל, בפנינו שיטבלו עד או עדים שיביאו עד אותם משיאין
																																																																																																																																																																																																												

 ריש שער התערובות חקירה ג' לעניין אמ"ה. 373
 יבמות פ"ד סי' ל"ד. 374
 יבמות ט"ז ע"א. 375
 איסורי ביאה פי"ג ה"ז. 376
 בק"נ אות ח' שם ביאר טעם החילוק בין ר"י לחכמים. 377
 יבמות מ"ז ע"א ד"ה "במוחזק". 378
 ב"ם סבר דאין ראיה אלא לאר"י.והביא ראיה מגמ' בפסחים ג: ההוא גוי דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים, והרמ 379
 איסורי ביאה פי"ג ה"י. 380
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גר שנתגייר ואשתו עמו אין לו לקיימה שמא יחזרו לסורן. ולא משמע  411412
 מהשו"ע כך.

נתגיירה היא ונשאת לאחר  413אין צריכה הפרשה,  
 צריכה הפרשה, נתגיירו שניהם אין צריכה הפרשה.  

אע"פ שכל מחזיר גרושתו צריכה ז' נקיים משום דם חימוד, גיורת  
 אין צריכה ז' נקיים.    ,שפרשה ע"מ להחזירה

 עדות לגרים

 לא האם מן אחין מלתא בהו נימא, לידן ואתו הואיל, גרים נחמן רב אמר 
 נמי האם מן אחין אפילו אמר אמימר ,לכתחלה מעידין  האב מן אחין, עדות עדותן העידו ואם, יעידו
 כקטן  שנתגייר וגר, מסורה דין לבית  עדות, מסורה לכל  ערוה ,מעריות ש"ומ. לכתחלה מעידין
 דמי. שנולד

 דשתיק רב נחמן משמע דאודי לאמימר.מ 

, שנתגייר דגר ,לזה זה מעידים האם מן אחים אפילו, עדות לעניין 
 .דמי שנולד כקטן

 דיינות לגרים

' ה יבחר אשר מלך עליך תשים שום" שנאמר, תורה דבר חבירו את דן גר 
, גר חבירו את דן גר אבל, אחיך מקרב דבעינן הוא ליךע, "מלך עליך תשים אחיך מקרב בו יךאלק
 ונקרא" שנאמר, מישראל ואמו אביו שיהא עד חליצה ולענין ,ישראל' אפי דן מישראל אמו היתה ואם
 ."בישראל שמו

 וכל סוג' הגמ' מיירי בדיני נפשות. ,לגבי דיני ממונות לעולם הגר יכול לדון 

 וכל סוג' הגמ' לגבי דיני ממונות.        ,אין יכול לדון לעולםלגבי דיני נפשות  
 (סע' י"א) וכ"פ השו"ע

) דהטעם שאין גר יכול לדון בחליצה דכתיב "ישראל" מבו' בגמ' (שם ק"א ע"ב 414
וא"א לומר דמיירי באמו  ,וק' והרי גר פסול לדון דיני ממונות וק"ו לעניין חליצה ,בי"ד של ישראל

																																																													
 יבמות פ"ד סי' כ"ו. 411
 שם פ"ד סי' ל"ה. 412
 אבה"ז סי' י"ג ס"ק ד'. 413
 י' ב'.פרק י"ב ס 414
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ותי' ג' דהרי רב שמואל בר יהודה הוה גר שאין אמו מישראל, ל דשרי לו לדון דיני ממונות, מישרא 
 תי':

אם ישראל קיבל ע"ע שהגר ידון אותו  ב'איצטריך לחליצת גרים שהיתה הורתן ולידתן בקדושה,  א'
      שרי בדיני ממונות ואסור בחליצה, 

פשות אפי' אמו מישראל (ודלא שפסול לדון דיני נ 
כרש"י) ובקיבל עליו הישראל שרי לדון ממונות ואם אמו מישראל שרי גם בלא קיבל ע"ע, 

 . י"א שסגי באביו מישראל] חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל [ ולעניין

אבל דיני  ,י שררהוהפס' שום תשים עליך מלך וכו' מיירי בעניינ ,אה"נ כשר לדון דיני ממונות ג'
וע"כ בעי  ,דהוה שררה ,אבל למנותו לפרנס או ריש מתא וכדו' אסור ,ממונות לא הוה שררה

   לילפותא דפסול בחליצה.

	

 

  

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

  	


