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ùå"äòã äøåé ò  

  סימן רס
ãçà óéòñ åáå.  

)à( אåðá úà ìåîì áàì äùò úåöî ,בäùò úåöî øàùî åæ äåöî äìåãâå.  
 בביאור  א סעיף רסד'לקמן סי' עי, עצמולמול בענין חיוב האב ב –לאב למול את בנו  •

 .36 הערה הדעה
  

  סימן רסא
ãçà óéòñ åáå.  

)à (ג ìî àì íàåðá úà áàä1 ,á íéáééç"åìåîì ã2 .á åäåìî àì íàå"ã ,àåä áééç ,
ìéãâéùë ,åîöò úà ìåîì .ìî àì íàå ,úøë áééç .äâä :דåìà ïéùðåòá íéøáåò íåé ìëáå .הå ïéà

åúòãî àìù íãà ìù åðá ïéìî3 ,åçøë ìòá åúåà ïéìî ïéã úéá åìî àìå áàä øáò ïë íà àìà .ו ïéàå

äðá úà ìåîì úáééç äùàä. זìåîì òãåé åðéàù áàä ,íðçá ìåîì äöåø åðéàù ìäåî ïàë ùéå , ÷ø

øëùá ,áì ùé"äæ ìäåîá øåòâì ã ,íäøáà òøæ ìù ïëøã äæ ïéà éë , åðúéù ïéøãäî íéìäåî äáøãàå

ìåîì íäì4 .åãøîá ãîåò íàå ,åøëù åì úúì úâùî ùéàä ãé ïéàå ,áù áà åì ïéàù éîë éåä" ã

åìåîì íéáééç ,á ïëìå" åéä ãåúåà ïéôåë ,ìåîéù øçà ïéàù øçàî.  
חייב , אם האב מוהל,  ואם עבר ומלו שלא מדעתו–ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו  •

,  אמנם אם האב נתן המצוה לאחר וקדם אחר ועשאה).ך"ש(לשלם לו עשרה זהובים 
שיכול לומר קים לי , פטור, ובא אחר ומלו, ומי שרצה למול בנו בשבת). ת"בפ (פטור
אמנם לדידן אין נפקא מינה , ות שאין אב מל בנו בשבת משום שמכוון לתיקון מנאכדע

, שבזמננו אין גובים קנסות במקום שאין חסרון כיס) שפב' סי(מ "שמבואר בחו, בכל זה
 .5)ת"בפ(ף בשבת אין מוציאים ממנו א,  אם תפס,ואם כן, אין מוציאים ממנו, ואם תפס

 ).ת"בפ(הבטיח לו שכר ולא לתת לו  ורשאים להטעותו ול–כופין אותו  •
  

  סימן רסב
àéøáì äìéî ïîæ ,äìåçì ,ñåðéâåøãðàìå ,æ åáå 'íéôéòñ .  

                                            
ואם אבי , )ץ נחל ג אות יח"יעבמגדל עז ל(מצוה על היורשים למולו או לדאוג לכך ,  יתום מאב1

  ).מב'  סיא"חא "ת רע"שו( משום שבני בנים כבנים ,חיוב עליוה, האב חי
לו הוא י הרי זה עובר על מצות עשה עד שימול אותו כא, וכל מי שרואה את הילד הערל ולא מלו2

  ).ו"מט "יפמ שבת "ם פיה"רמב (בנו
ימתינו לו אף אם אינו מוהל כדי שיעמוד שם למנות המוהל לשליח ויברך , ואם האב בדרך 3

א שאם האב בדרך "וי, )ז"אות שלום רסה סקט(ניסו עד זמן שיהיה שהות ביום למול ברווח להכ
לדינא אין , אף שהעולם נוהגים להמתין לו אפילו עד חצות היום, ויתכן שיבא תוך כמה שעות

 ).הערוך השולחן אות (צוה לא משהינן ולא ימתינו עליו כלל דשיהוי מ, נראה כן
ד "ראה הגהת ראב(מותר לו , ואם יתעסק במלאכתו לא יוכל למול, דיוא שאם צריך למעשה י"וי 4

א שבכל גוונא אין איסור בדבר דמאי שנא משכר "וי, )ב"רכא סקמ' ד סי"ז יו"ובט, ט"ו ה"שבועות פ
זוכר הברית (ופעמים שהמוהל מבטל רוב היום ולוקח שכר בטלה או לוקח שכר חכמתו , תקיעות

וכשהמוהל רוצה יותר , גוערים באב, דו של האב משגת ליתן לפי ערכוועל כן אם י) ב סעיף כה' סי
גוערים בו שיתן אפילו , ואם האב יודע למול ואינו רוצה, גוערים במוהל, ממה שיד האב משגת

 ).י"רסא נחל ברית סק' כורת הברית סי(יותר ממה שידו משגת 
וגדול העונה אמן יותר מן , מןמשום שענה א, מוציאים מידו, אף אם תפס, ויש אומרים שבמילה 5

ויש אומרים ) כח' ד סי"טור יו(איהו דאפסיד אנפשיה , ואם שמע ולא ענה) ב"ברכות נג ע(המברך 
שעניית האמן אינה פוטרת מלשלם לאבי הבן משום שהיא מצוה מיוחדת לו יותר מלשאר כל אדם 

 ).ז"שפב סק' מ סי"ע חו"סמ(
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)à ( ãò ïéìî ïéàחåúãéìì éðéîùä íåéá äîçä õðúù) .טàöé øçùä ãåîò äìòùîå6 .( íåéä ìëå
äìéîì øùë , àìàיúåöîì íéîéã÷î ïéæéøæù7ø÷áá ãéî ïéìîå 8 .יא äðîæá àìù äìéî åìéôàå

íåéá àìà äðéà9 .äâä  :יבäìéìá ìîå øáò ,úéøá íã åðîî óéèäìå øåæçì êéøö .ç êåú åìî 'íåéáå ,

àöé .ñø ïîéñ ïî÷ì ïééòå"ã .  
עדיף ,  ואם נאנסו או נתעצלו ביום השמיני עד בין השמשות–וכל היום כשר למילה  •

ם למול בין השמשות שהוא ספק שמיני ספק תשיעי מלמולו שלא בזמנו בוודאי יו
 ).ת"בפ(

אסור לעכב מילתו ,  תינוק שלא נימול בזמנו וחזר לבריאותו- שזריזין מקדימים למצות  •
ועוד שיש לחוש שמא , שעובר על דין זריזין, לערב פסח כדי שיאכלו בכורים בסעודה

שיש , ז לערב שבת"ועוד שאין היתר לשהות מילה שלב, ימות הילד ותידחה המצוה
פ בסעודת מילה "ועוד שאין היתר לבכורים לאכול בער, לחוש שיבוא לידי חילול שבת

, ועל כן באופן כזה יש לאסור אף אם לא מלוהו והגיע ערב פסח שלא למולו, ז"שלב
 ).ת"בפ(ויש לגזור שלא יארע כן פעם אחרת , שזה עצת חטאים

ט כשיש מילה בבית הכנסת עד " יש למחות בחזנים שמאריכים בשבת וביו-מיד בבוקר  •
 ).ת"בפ(ת ומבטלים מצות זריזין אחר חצו

 ).ך"ש( כגון חולה ושאר דברים שיבוארו לקמן –מילה שלא בזמנה  •
א "וי) ז"ט(א שהוא חומרא בעלמא ועל כן בשבת לא יעשה כן " י–צריך לחזור ולהטיף  •

ך "ש(שמעיקר הדין לא יצא וצריך לחזור ולהטיף דם ברית ומכל מקום אינו דוחה שבת 
 ).ובאר היטב

ממל ' שכן לא עדיף מל תוך ח,  אמנם אין לחלק בין זה למל בלילה– וביום יצא 'תוך ח •
 ).ך"ש( ובמל בלילה חוזר להטיף דם ברית אפילו בשבת ,)ז"ט (10בלילה

  
)á (יגàéøáéù ãò åúåà ïéìî ïéà äìåç ,åì íéðéúîîå11 íéîé äòáù åéìçî àôøúðù úòî 

úòì úòî12 ,åúåà ïéìî æàå13 .ידíéøåîà íéøáã äîá ,çùåá àöåéëå äîç åúöì , éìåç àåäù
                                            

 ויש אומרים ,)ל"פרישה בשם מהרש( למול מעלות השחר יש אומרים שמותר, ובמקום צורך גדול 6
 ).ז- ואותיותערוך השולחן (שאסור 

  ויש שמתירים)רסב א' ד סי"הגהות נחלת צבי יו (יש אומרים שקודם הברית אסור לאב לאכול 7
ג "א פ"אוצר הברית ח (וטעימה בעלמא מותר, )פ שיינברג"ד סעיף טז בשם הגרח"מילה שלמה פי(

  ). נחלת צבי שם (והגים שהאב נמנע מעשיית מלאכה קודם הבריתונ. )ח' סי
אך אם הקהל , משום שהיא תדירה ואף יש בה הרבה מצוות, אבל אין מלין קודם התפילה 8

מילה . מילה קודמת למת מצוה. ימולו קודם, התפללו ורק בעלי הברית לא התפללו מאיזו סיבה
כ הגיע זמן הפדיון קודם שיכולים "אא, ו קודםימול, שלא בזמנה שנדחתה עד ליום הפדיון הבן

יש לצווח על מנהג זמנינו שמאחרין המילה כמה שעות ביום . מילה קודמת לכל המצוות. למולו
ויש מקומות שמאחרין עד אחר חצות היום ' מפני שטותים שלא באו כל הקרואים וכדומה וכו

אין לאחר זמן ,  אחד מן המכובדיםואף אם לא בא). ט- חערוך השלחן אותיות(והוא עוון פלילי 
, )אות טיאור ד ץ נחל ט "יעבמגדל עז ל(אלא להעמיד אחר במקומו שלא להחמיץ המצוה , הברית

שמעון סופר מכתב ' אגרות סופרים ר(ויש שלימדו זכות על המאחרים לצורך מוהל גדול וקדוש 
ד "ם שיק יו"ת מהר"שו (אין לאחר המילה עד אחר חצות בשביל שיהיה מנין בשעת הסעודה). כג

בפורים מלין קודם קריאת ). תקפד סעיף ד' ח סי"או(בראש השנה מלין קודם התקיעות ). שפו
ט "תרפז סק' ובסי, ב שם"במשנ(א אחר קריאת המגילה "וי) תרצד סעיף ד' ח סי"א או"רמ(המגילה 

ים מלמול עד ויש ממתינ, בתשעה באב מלין אחר שגומרים הקינות). א"הביא מנהג העולם כרמ
  ).א שם כסברא ראשונה"ורמ, תקנט סעיף ז' ח סי"ע או"שו(אחר חצות 

' א קמא סי"ת רע"שו(צריך להפסיק , ואפילו התחיל מבעוד יום ולא הספיק לגמור עד שחשיכה 9
וכן תיקון המילה במקום ) ב"מאירי שבת קלג ע(ואף הפריעה צריך שתהיה דווקא ביום ) קעד

ואם מל ביום ופרע ). טו סעיף יט' זוכר הברית סי(צריך דווקא ביום , רבנןאפילו מד, שצריך ברכה
  ).רמ' ד סי"ם שיק יו"ת מהר"שו(אין צריך להטיף דם ברית , בלילה

  .ואם כן צריך הטפת דם ברית 10
, אין חיוב לבדקו כל יום, באופן שההורים צריכים להתייעץ עם מומחה לדעת אם כבר הבריא 11

שהרי , יש לברר יום אחר יום ולא לחוש לטירחה, אך מזמן זה,  הבריאאלא רק כשנראה שכבר
א ' ב סי"מילה שלמה פי(ומחויבים בזה פעם ביום , ברית שלא בזמנה חמורה יותר מברית בזמנה

  ).ש אלישיב" בשם הגריתשובה ו
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óåâä ìëáù14 ,åéøáéàî ãçàá äìç íà ìáà ,äæá àöåéëå èòåî áàë åéðéò åì åáàëù ïåâë ,
àéøáéù ãò åì íéðéúîî ,àéøáéù øçàìå ,ãéî åúåà ïéìî15) .טוìåãâ áàë åéðéò åì åáàë ìáà ,

óåâä ìëáù éìåçë éåä( .  
 ).ך"ש( בין מחמת דבר אחר בין מחמת חולי,  והיינו בכל שהוא מצטער–חולה  •
 שתוך שלושה ימים למילה גורם צער , ואין מלים אותו ביום חמישי ושישי–עד שיבריא  •

א שאף מילה שלא בזמנה מלין לעולם " וי,)א"רע(א שביום שישי מלין " וי,)ז"ט(בשבת 
 .)16ק יח"רסו ס' ך לקמן סי"ש(בין בחמישי ובין בשישי 

לגבי חילול שבת על חושש ) שכח סעיף ט' סי(ח "או היינו כמו שנתבאר ב–כאב גדול  •
שיש בו ציר או שהיו שותתות ממנו דמעות מחמת הכאב או שהיה בעיניו שהוא באופן 
 ).ך"ש (בו ריר ותחילת חולי

  
)â( טזïôåã àöåéå úåìøò éúù åì ùéù éîå ñåðéâåøãðà ,äðåîùì íéìåîéð .  

אך אין , ם שמונה ימים מיום הלידהמוני,  וכן טומטום שנקרע ונמצא זכר–אנדרוגינוס  •
 ).א"רע(חיוב לקרוע ולמולו 

 ).ך"ז וש"ט(א שני עורות זה על זה ויש אומרים שני גידים " י–שתי ערלות  •
  
)ã (יזðúåùîùä ïéá ãìå ,éòéùúì ìåîéðå äìéìäî åì íéðåî ,éðéîù ÷ôñ àåäù .יח àéöåä íàå

åùàø17íåé ãåòáî øåãæåøôì õåç  ,äëåá åúåà åòîùù åà,íéîé äîë øçà ãìåð åìéôà  ,
ç åì äðåî 'äëåá åúåà åòîùù íåéî åà åùàø àöéù íåéî íéîé .äâä :יטéå"íúñá à÷åã à ,

íéîòô øàùá åîë äðèáá çðåî äéä ÷åðéúäã úøîåà åîà íà ìáà ,ììë äãéì éìáç äì äéä àìå ,

äëåá åòîùù éô ìò óà,äãéìä íåéî åì ïéðåî  ,òàã"öåä àìá äëáéù çéëù àìã â õåç ùàøä úà

øåãæåøôì ,î"äëáå íéîòô øàùá åîë çðåî äéäù øîåì úðîàð íàä î .  
פיו , שלעולם כשהוא במעי אמו,  וכן עושה שום מעשה בפיו–או ששמעו אותו בוכה  •

 ).א"רע(סתום 
  
)ä (כãåàî íéðè÷ íéáëåë òé÷øá íéàøð åéäùë ãìåð íà , ÷ôñì íéáëåëä ìò êåîñì ùé

úøçîì ìåîì ,ä àìù ïåéëáåè íåé àìå úáù àì äé , ïéòë øéäæî òé÷øä äéäù éô ìò óàå
íåé ìù äøåà .  

אבל כוכבים ,  דוקא קטנים אין לסמוך עליהם למול בשבת–כוכבים קטנים מאוד  •
 ?@א"רע@).ך"ש(יש לסמוך עליהם למול אפילו בשבת ', בינונים כמו בסעיף ו

  

                                                                                                                             
ימים ' לא ימולו ביום השמיני עד שיעברו ז, ואף אם חלה מעט ביום לידתו ונתרפא בו ביום 12

  ).פז' ת בנין ציון סי"שו(ובשבת אף עובר בחילול שבת אם ימול קודם הזמן , מעת לעת
ימים ' צ המתנת ז"א שא"אמנם י, אין מלין אותו עד שיבריא, כגון שמשקלו נמוך, ]חלש[כחוש  13
ת "שו(ימים ' א שצריך להמתין ז"וי, )קכא' ב סי"ד ח"ת אגרות משה יו"שו, ו"אות שלום סק(

וראה מילה , ח"רסב נחל ברית סק' כורת הברית סי(יום ' א שיש להמתין עד ל"וי, )נדר' א סי"מהרי
ת "שו(ימים משעה שיצא ' צריך המתנת ז, תינוק שיצא מאינקובטור). א תשובה א' ב סי"שלמה פי

תינוק שנולד עם רגלים עקומות וצריך חבישה בימים הראשונות כדי ליישר ). אגרות משה שם
  ). שכא' ד סי"אבני נזר יו(מותר לדחות המילה , חר זמן לא תועיל חבישהבאופן שלא, רגליו

אין לסמוך עליהם , כשרופאים אומרים שאפשר למולו, ל שלא למול"בדברים המפורשים בחז 14
ב "ז סק"שכח מש' ח סי"ג או"וראה פמ, ח"רסה נחל ברית סק' כורת הברית סי(להקל אלא להחמיר 

 אין שומעים לרופאים ששקר הם אומרים ולא אמרינן נשתנה שהוא סכנה' שבדבר שמבואר בגמ
 ).הזמן

בית (אין משהין את המילה בשבילו , כגון שרוצה לצאת לדרך, וכל דבר שאינו בגופו של תינוק 15
 ).יוסף

 ).ג"שלא סקל' סי (ה ברורהמשנהוכן פסק  16
  ).קצד' לעיל סיי "טור וב(עד שיצא רובו , ואם יצא הפוך דרך רגליו, היינו רוב פדחתו 17
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)å (כא åàøð øåãæåøôì õåç åùàø ãìåä àéöåäùë øúìàì íàâ 'íéðåðéá íéáëåë , êåîñì ùé
äìéì àåäù íäéìò ,úáù øçîì àåä åìéôà .êë øçà åäù íà ìáà , äàøð éåäéùä éôì íà

ùàøä úàöåäá íåé äéäù íäì ,äðåîùì ìåîéð àäéå úåàåø íäéðéòù äî àìà íäì ïéà ,
úáùá òøàé íà åìéôà .  

  
)æ (כבäìôúá éåìú äæ øáã ïéà ,íåé ãåòáî åììôúä íà , ì÷äì àìøéîçäì àìå.  

  

  סימן רסג
÷åøé åà íåãà àåäù ãìé ,äìéî úîçî íéúî åéðáù éîå ,ä åáå 'íéôéòñ .  

)à (כג÷åøé àåäù ïè÷18 , øåæçéå åîã åá ìåôéù ãò åúåà ïéìî ïéàå åîã åá ìôð àìù ïîéñ
íéðè÷ä øàù äàøîë åäàøî .íåãà àöîð íà ïëå19 ,åéøáàá åîã òìáð àìù ïîéñ , àìà

øùáì øåò ïéá ,éàååîã åá òìáéù ãò åúåà ïéìî ï20 .כדíéøáãä åìàá ãàî øäæéì êéøöå21 ,
éìåç ùùç åá ùéù ãìå ïéìî ïéàù ,ìëä úà äçåã úåùôð úðëñã ,øçàì ìåîì åì øùôàù 

àå ïîæ"ìàøùéî úçà ùôð øéæçäì àíìåòì 22 .  
אין למולו עד ,  תינוק שלא קשרו את טבורו כראוי ויצא ממנו דם רב-' קטן שהוא וכו •

 ).ת"בפ(זק ויבוא לו דם אחר שיתח
  
)á( äëåçë äìéùëäù äìéî úîçî úîå ïåùàø äðá äìîù äùà , úîå éðùä íâ äìîå

äìéî úîçî ,äìéî úîçî íéúî äéðáù ä÷æçåä éøä ,ì"íéðùî åà ãçà ìòáî ù , àìå
åçë ÷æçúéå ìãâéù ãò åì ïéúîú àìà éùéìùä ìåîú ,åë åðá ìî ãçà ùéà íà ïéãä àåäå

úîå éðùå ïåùàøäìéî úîçî å ,éùéìùä ìåîé àì ,ïéáíéúùî ïéá úçà äùàî åì åéäù   .
  ). äùàá ÷ø ùéàá êééù àìã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå ,ì÷äì úåùôð ÷ôñã äàøðåכז(

 ).ך"ש( כלומר שנתנה למול את בנה –שמלה בנה  •
 ).ת"בפ(נקרא מחמת מילה ,  כל שלא הבריא אחר המילה ומת–ומת מחמת מילה  •
 ).ך"ש( היינו המילה הכשילה כחו ולא האשה –שהכשילה כחו  •
ואם מלה , )ת"בפ( לאו דוקא שלישי אלא הוא הדין רביעי וחמישי –ולא תמול השלישי  •

יש @).א"רע(ראשונה ומכאן ולהבא תמול אפשר שהתבטלה החזקה ה, השלישי וחי
 ?@ת"לדון אם חולק על פ

                                            
ובדבר כזה ,  אין למולוביותר מזה,  בילירובין ועד בכללג" מ12למול עד רמה של ואפשר  18

, ש אלישיב" בשם הגריא תשובה ב' ב סי"מילה שלמה פי(ל אין מתחשבים ברופאים "המפורש בחז
, ימים' צריך המתנת ז, ג" מ18- אם הגיע ל, ש אלישיב"לדעת הגרי, ובצהוב הרבה) ש בהערה"עיי

שם (אין לדונו כחולה , שאם נחשב בריא, תלוי תמיד בדעת הרופאים, ז אויערבך"ולדעת הגרש
  ).ש בהערות"ועיי, תשובה ג

ודווקא אדום כמבואר , י רוב התינוקות אדומים כמה ימים אחר שנולדו ואינם בכלל אדום"ועפ 19
  ).י סעיף כט' רית סיזוכר הב" (אדום ביותר כמי שצבעו אותו) "ז"א הי"פ(ם "בלשון הרמב

י הרפואה "ועפ, תינוק חולה המופיליה שיש סכנה של דם מרובה או שמתו אחיו מחמת מילה 20
י קרני לייזר שממסמסים את עור הערלה "מותר ומצוה למול ע, לא שייך להמתין שיתחזק כחו

י חיתוך ואף "א שאין מן הראוי לשנות מצורת המילה ע"וי, )ריב' ט סי"ת שבט הלוי ח"שו(והפריעה 
תלוי , אבל אם גדל הילד ורוצה למול עצמו למרות הסכנה, ועל כן לא ימולו כך, להיכנס לסכנה

ת "שו(פ ימעט בסכנה ככל האפשר "ועכ, הפוסקים אם מותר למסור נפשו למצוה' הדבר במח
 ).פט' ח סי"מנחת יצחק ח

, ו התינוק צהוב הרבהשאם למראית עינ, י טביעות עין של המוהל המומחה"והעיקר הוא עפ 21
 ).רטו' ח סי"ת שבט הלוי ח"שו(חלילה מלמולו ודלא כהרבה מוהלים שאין עושים כן 

תודיע , ויש להזהיר את המילדת שאם תראה מיחוש בילד, המוהל צריך לחקור אם הילד בריא 22
  ).קסג סעיף ג' קצור שולחן ערוך סי(
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 כשאר בני גילו ומראה פניו  היינו שרואים בו שהוא בריא וחזק–עד שיגדל ויתחזק כחו  •
 ).ת"בפ(וטוב להשגיח שיהיה ביום עם אויר זך , 23צהובות ולא ירוקות

 ).ז"ט( לפי שהדם בא מן האשה –רק באשה  •
כ התגרשו ונישאו " ואיש ואשה שמתו שני בניהם מחמת מילה ואח-וספק נפשות להקל  •

יש @).ת"בפ(הם ר בפיקוח נפש ולא ימולו בנייש להחמי, לאחרים ונולדו להם בנים
 @כן' לכאו, דון אם מתכוון גם לאישל

  
)â (כח úîçî úîå äðá äìî äúåçà íâå äìéî úîçî úîå äðá äìî äùà íà ïéãä àåäå

äìéî ,íçë ÷æçúéå åìãâéù ãò åðéúîé àìà ïäéðá åìåîé àì úåéçàä øàù .  
 ).ת"בפ( לא שנא מן האב או מן האם –שאר האחיות  •

  
)ã( כטìåäî àåäùë ãìåð24 ,öíã åðîî óéèäì êéø25úéøá 26 .úçðá åäéîå . àúìéî äëéøöå

íéðéò úéàøîáå íéãéá äôé äôé ä÷ãáîì ,àìæøôá àìå ,äéì ÷ééòì àìã , íéøäæðå íéàåøå
åúåà ïéìî êàéä .éðéîù íåéì ïéùùåç ïéàå äáøä åì íéðéúîîå ,äðëñ éãéì åäåàéáé àìù .  

, אית ערלה כבושה שנדבקה בבשרכ נר" ואין מברכים על המילה אא–' צריך להטיף וכו •
 ).ך"ש(אף דוחה שבת , ואם היא בוודאי ערלה כבושה, שאז מברכים על הטפת דם ברית

 ).ז"ט(היינו שהעור נדבק מאוד בבשר ,  שמא הערלה כבושה–למיבדקה יפה  •
 ).ך"ז וש"ט( היינו הבדיקה תיעשה בידים ולא בברזל –ולא בפרזלא  •

  
)ä( לäì òéâéù íãå÷ úîù ÷åðéúäðåîù ïá úåé ,åøá÷ ìò åúåà ïéìî27äð÷á åà øåöá 28 

äìéîä ìò ïéëøáî ïéàå .íù åì íéîéùî ìáà , úééçúá äéçéå íéîùä ïî åäåîçøéù øëæìלא
íéúîä .äâä :לבéá åìéôà ïë ïéùåò ïéàå"úåéåìâ ìù éðù è ,íéìôðä áåè íåéá øåá÷ì øåñàã , åìéôàã

øåñà åìèìèì29 .לגì àìù íéáëåë ãáåò ìåîì øåñàåúåøâ íù ,ìåçá åìéôà.  
והוא הדין אם כבר הגיע לבן ,  היינו קודם שנימול–קודם שיגיע להיות בן שמונה  •

 ).ך"ש(שמונה אלא שלא נימול מאיזו סיבה 

                                            
 אלא עד שיגדל מעט , דמה תלוי זה בזה,ג שנים ויום אחד"אין הכונה עד שיהיה גדול בן יו 23

 ). זערוך השלחן אות ( ואין שיעור לדבר זה,בשנים ויתחזק כחו לפי עיני הבקיאים
צ למולו "א,  נולד מהול לגמרי והיינו כשהעטרה מגולה אפילו כשהגיד רך:להלכהסיכום הדברים  24

יש להטיף דם , לה כבושהואם נמצא שאין בו ער', ערלה כבושה'בחיתוך ויש לבדקו אם אין בו 
צריך , ואם נמצא שיש ערלה כבושה, ושאר ברכות' על המילה'ואין מברכים , אך לא בשבת, ברית

אם רק ראש העטרה מגולה וחוט הסובב , נולד מהול במקצת. 'על המילה'ויברך , להטיף דם ברית
אף אם העטרה ו, דינו כערל גמור ומילתו דוחה שבת, מכוסה ברוב היקפו אף כשהגיד בקישוי

ואם , שיש למולו ואפילו בשבת) ק טו"שלא ס' ח סי"או(הכרעת המשנה ברורה , מגולה רק בקישוי
, הרי זה ספק נולד מהול, יש על העטרה ציצין שיש ספק או מחלוקת הפוסקים אם נחשבים ציצין

 שלמה מילה(ובמילה זו יוצאים ידי חובת הטפת דם ברית , ויש למולו אבל לא בשבת ולא בברכה
 ).כט- ב סעיפים כח"פ
א שאין צריך הוצאת דם ממש ודי בכך שנצרר דם כל "וי, )ה"אות שלום סק(ודי בטיפה אחת  25

  ). קנד אות ג' ד סי"יו, סב אות כז' חזון איש שבת סי(שהוא כדרך שרט בעור דק שבדק 
נו בצד והיי, דעת רוב הפוסקים ומנהג העולם להטיף דם ברית בעוד הגיד שלמטה מהעטרה 26

בנולד , ולענין מעשה, שיש להטיף דם ברית מהעטרה עצמה) שם(ודעת החזון איש , הסמוך לגוף
כגון גוי (אך לענין שאר המחוייבים בהטפת דם ברית , ודאי יכול להטיף מהעטרה עצמה, מהול

א שיבקש מחילה "וי, המקומות' ראוי להחמיר ולהטיף בב) מהול המתגייר או הנימול בפסלות
  ).ג סעיף ד' ג שער ג פרק ו סי"אוצר הברית ח(ול מהנימ

א שיתן הערלה בידו "וי, )יא סעיף כט' זוכר הברית סי(ואין פורעים , ואין מלין אותו בלילה 27
 ).92' י הגוזר עמ"כללי המילה לר(ויקברנו כך 

 ).יט סעיף כט' זוכר הברית סי(א בזכוכית "וי 28
ט שני קוברים אותו ומסירים "אבל ביו,  להסיר ערלתוא שביום טוב מלינים אותו במרתף כדי"י 29

י גוי מלהלינו "א שמוטב למולו ע"וי, )זוכר הברית שם סעיף ל(יום ' ודוקא אם הוא לאחר ל, ערלתו
 ).קמד' ח סי"ת חתם סופר או"שו(ט "עד לאחר יו
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). ת"בפ(א שאסור "וי) א"רע(פותחים קברו כדי למולו ,  ואם שכחו וקברוהו–על קברו  •
, אין פותחים את הקבר, ולואם ארע שמתה גם היולדת וקברו את הנפל עמה ושכחו למ

 ).ת"בפ(אבל קוראים לו שם 
,  כיון שאברהם עומד ומבחין מי נימול ואינו מניחו לגיהנם–ואסור למול עובד כוכבים  •

א שמדובר במילה לשם רפואה ואסור "וי) ז"ט(והמל גוי מבטל סימן המילה מישראל 
 ).ך"ש(מותר ', אבל מצד מילה או באופן שנותן שכר וכדו, לרפאות גויים בחינם

  

  סימן רסד
ìåîì éåàø éî ,ïéìî äîáå ,ïéìî ãöéëå ,å åáå 'íéôéòñ .  

)à (לדìåîì íéøùë ìëä30, ìàøùé ìøòå ïè÷å äùà ãáò åìéôà להäìéî úîçî åéçà åúîù .
éå"ìåîú àì äùàã à , øãäì ïéâäåð ïëåלז. (åãâ ìàøùé ùé íàåìåîì òãåéù ì ,íìåëì íãå÷ àåäלו

ùéà øçà .(לח ãáåò ìáàíéáëåë ,ìåäî àåä åìéôà ,ììë ìåîé àì .לט øåæçì êéøö ïéà ìî íàå
úéðù íòô ìåîìå .äâä :מéå"úéøá íã åðîî óéèäìå øåæçì íéáééçã à .ø÷éò ïëå .מא ìëì øîåî

äìåë äøåúä31 ,úåìøòì øîåî àåäù åà ,íéáëåë ãáåòë åðéã .מבç êåú åìåîì åëøöåäù ÷åðéú ,' éðôî

äðëñä , ìàøùé ïéá ÷åìéç ïéàíéáëåë ãáåòì ,ç êåú ìëã 'äìéî éø÷éî àì . ïéöéö åøàùð íà åäéî

äìéîä ïéáëòîä ,òøô àìå ìîù åà ,çì äìéîä ìàøùéä øåîâé 'àôøúéù øçàì åà .מגíãàì ùéå32 

÷éãöå áåè øúåéä úéøá ìòáå ìäåî øçà øãäìå øåæçì33 .מדãçàì åðúð íàå ,åá øåæçì øåñà . åäéî

åá øæç íà ,äøæç éåä .מהòåî ïéàåïéð÷ ìåá÷ äæá ìé .מוåì òáùð íà ìáà ,íéé÷éù åúåà ïéôåë. מז íàå

ãçàì åðúð34øéòá äéä àìå  , êë êåúáå øçà øçà çìùå äìéîä ïîæá íù äéäé àìù øåáñ äéä áàå

                                            
מי , וטרופוסאפ, יורש, בית דין, בנו הגדול, אבי אביו, אב: סדר קדימות המעלות לראויים למול 30

, ישראל טהור, כהן, רגיל למול בניו, תלמיד חכם, בעל מעשים טובים, שכבר מל בניו ונדר לו גם זה
ערל שמתו אחיו מחמת , ) אין ממנים אותם למוהל קבוע–גר וסריס , ממזר, עם הארץ(בעל קרי 

עבד , אשה, קטן אחר שש שנה, אנדרוגינוס, טומטום, אילם השומע, עבד מהול, בעל מום, מילה
חוץ , ובכולם הבקי יותר קודם, קטן פחות מבן שש, חרש שאינו שומע ואינו מדבר, שאינו מהול

. וחוץ מאשה והמנויים אחריה שישראל גדול קודם אף שהם בקיאים יותר, מאב שקודם לבקי יותר
ויודע כשאין בית דין . ח"ח עדיף מקודם י"בן י. שאין ידיו מרתתין כשר למול אף שיש אחר' בן פ
זוכר (פעם ראשונה אין למול בלא בקי עומד על גביו . צ לנסוע ליטול רשות בית דין"א, למול

יש אומרים ששוחט לא יהיה מוהל כי פעם ארע ששוחט מל וטעה ובירך ). ט סעיף יח' הברית סי
זוכר הברית שם (אבל כתבו אחרונים שאין לחוש לזה כלל ) ט"עיקרי הד(על השחיטה ומת התינוק 

 ).עיף כס
, ם"פרוטה אחת או גופו הן במעשה והן בדיבור ביד עכו' ומוסר כגון שמסר ממון ישראל אפי 31

דרך פקודיך מצוה (דינם כמומר , ל"פ ואפילו אחד מדברי חז"ואפיקורס שאינו מאמין בתורה שבע
 יש ועל כן, )ח שמנה ענייני אפיקורס"ג ה"תשובה פ' ם הל"וציין לרמב, חלק הדיבור אות יט, ב

 ).ד"אות שלום סק(להיזהר לא לתת למול לרופאים שבזמנינו שלמדו חכמת ההשכלה והמינות 
 דכבוד שמים קודם לכבוד ,צ לשמוע לו" א, אם האב מוחה בבנו להיות מוהל או סנדק אצל פלוני32

  ). יגערוך השלחן אות (אביו
ט ' זוכר הברית סי (וצדיק בדברים שבין אדם למקום, רוכלומר טוב בדברים שבין אדם לחב 33

ל וישב על הקטידרא " כדי שיבא אליהו ז,וצריך לחפש אחר יהודי טוב לעשותו בעל ברית", )סעיף ז
 המול ,וצריך נמי לחפש אחר המוהל יהודי טוב כדאמרינן במדרש חזית', וכואצלו בשעת המילה 

כשהיה סנדק היה , ל"כתב מהרי). קז' ב סי"אור זרוע ח(' וכו "ימול יבא טהור ויטפל עם הטהור
וחומרא בעלמא הוא ואין נוהגין כן , ל"טובל עצמו להיות נקי להכניס הילד בנקיות לברית עכ

ורבים נוהגים שבכל אופן , טוב וישר לטבול, א שאם אינו טהור"אמנם י, )דרכי משה רסה אות יא(
  ).ברכי יוסף רסה אות יח(טובלים סמוך למצוה ככל האפשר וכן ראוי לנהוג 

נטיל גורל בינינו , רויכול לומר אחד לחב, ך ואחד לפרועאחד לחתו, שני מוהלים שהתכבדו למול 34
אך יכול , שאף שיתכן שיפסיד חצי מצוה, ואין זה ביזוי מצוה, או אני אזכה בכל המצוה או אתה

  ).ת"בפ(לומר שרוצה את כל המצוה 
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ïåùàøä àá ,ïåùàøä åðìäîé ,ïåùàøä ïî øæç àì éàãåã .מחìåîì øçàì ïúéì äìåëé äðéà äùà35 ,

á úà ìåîì úåöîá äëééù äðéà éøäãäð36.   
אף , אבל אם יכול למול עכשיו,  והוא קטן שאין יכול למול עצמו–' וערל ישראל וכו •

מתכוון להפר ברית ש "וכ, )ז"ט(ודאי לא ימול אחרים , שבקטנותו לא היה אפשר
 ).א"רע(כשר למול , א שכל שאינו להכעיס"וי). ך"ש(

מחוייבים ,  גדולובא,  ואפילו התחילו למול בעוד שלא היה גדול–הוא קודם לכולם  •
 ).ת"בפ(להפסיק באמצע החיתוך ויגמור הגדול 

 ).ת"בפ(א שפסולים "א שכשרים למול וי"י,  ובני קטורה–אבל עובד כוכבים  •
המילה כשרה , וגמר כשר, אם לא גמרו החיתוך,  כל הפסולים למול–לא ימול כלל  •

 ).ת"בפ(
א שאין "וי, )ך"ש( לזה  וגם סברא ראשונה מודה–' א דחייבים לחזור ולהטיף וכו"וי •

 ).ת"בפ(צריך לחזור ולהטיף דם ברית 
. 37אך אין צריך לחזור להטיף דם ברית). ך"ש( היינו לענין מילה –דינו כעובד כוכבים  •

, ואף מחלל שבת ימול אם אין מוהל אחר בעיר. ובשעת הדחק מותר למול על ידו
אך אין צריך , א ימול ל,ובמחלל שבת דאורייתא בפרהסיא לעיני עשרה ישראלים כשרים

 @ל"לבדוק מסקנא הנ@).א"רע(לחקור אם חילל שבת באופן זה 
 ).ך"ש(ם יכול למולו תוך שמונה "ואפילו עכו,  כלומר–' אין חילוק בין ישראל וכו •
דם ברית ביום השמיני צריך להטיף ,  ואף אם לא נשארו ציצין–מיהו אם נשארו ציצין  •

 .38)ך"ז וש"ט(
כ מוהל שהוא אוהבו או "אך אם נזדמן לו אח, מותר לקרותו רשע ו–אסור לחזור בו  •

אין כאן משום דבר כזב ומותר , ואנן סהדי שאילו היה שם מתחילה היה נותן לו, צדיק
, )ז"ט(אין יכול לחזור בו ללא שיתירו לו השבועה , אבל אם נשבע לראשון, 39לחזור בו

אלא אם כן , למא אינו יכול לחזור בולכולי ע, ואם רגיל ליתן לו המצוה וגם נדר ליתן לו
, אחיו קודם לאפוטרופוס במצות המילה, ילד יתום). א"רע(נדר לו קודם שנולד הולד 

 ).ת"בפ(ה קרוב אחר "וה
 ).ך"ז וש"ט( שקנין דברים בעלמא הוא ואינו חל –ואין מועיל בזה קיבול קנין  •
 ).ז"ט(אר שבועות י שלושה כש" אבל יכול להתיר שבועתו ע–כופין אותו שיקיים  •

  

                                            
 ). יגערוך השלחן אות (ום אין כיבודה כל,אם האב כיבד לאחד והאם כיבדה לאחרהיינו  35
אמנם יש אומרים שלא , א מבואר שבמילה מועילה שליחות וצריך מינוי שליחות"מדברי הרמ 36

ך "ש(מבטל מצות עשה , ועל כן אב שיודע למול ונותן לאחר למול, ניתן למנות שליח למצות מילה
קצות (ד לאחר אבל המציצה שהוא משום רפואה יכול לכב) ד"ח סק"ד וקצוה"שפב סק' מ סי"חו

ויש אומרים , )סג שאדרבה המציצה דבר קל ויעשנה האב' ת ארץ צבי סי"שו' ועי, החושן שם
ש "והגרי) יא' ז סי"ח או"מהר(כי מצות האב לדאוג שיהא בנו נימול , שמועיל אפילו בלי שליחות

ל את אלישיב פסק שלהלכה אין לחוש לדעות שאין מועילה שליחות ויכול למנות מוהל שליח למו
ובלבד שלא ייגרם , אלא שיש הידור למול בעצמו אם יכול ואפילו יעשה רק את החיתוך, בנו

ז מבריסק שאין מצוה לאב אם "אמנם דעת הגרי, לתינוק צער רב יותר מאשר אם ימול מומחה
יאמר לו בפירוש שהוא , מוהלכשמזמין ). כג- ב סעיפים כ"מילה שלמה פ(עושה רק את החיתוך 

קיים המצוה מלו יליח גמור באופן שיהא שלוחו של אדם כמותו ויהא חשוב כאממנה אותו ש
ויש שנהגו שאבי הבן נותן את הסכין לאב ובזה עושהו ) 'מילה'ערך , פלא יועץ ( עליותהמוטל
ש אלישיב שאין צריך למנות בפה "ודעת הגרי, )לך לך בשם שלחן גבוה' תוכחת חיים פר(שליח 

  ).ג- ג תשובות ב' ב סי"מילה שלמה פי(סור את הסכין למוהל ואין צריך למ, בשעת הברית
 )דרך פיקודיך מצוה ב חלק הדיבור אות יט(ויש אומרים שצריך הטפת דם ברית  37
  ).א"גר(אך אין מחללים שבת לשם כך  38
החברה הייתה מסייעת [' חברת סנדקאות'אמנם אם תקע לו כף כי חשש שיכבד במצוה את  39

, ]ונראה שגם במילה, ית ובתמורה לכך אחד מהחברים היה זוכה בסנדקאותליולדת ולהוצאות הבר
משום , אין מועילה התרת התקיעת כף, והגיע המוהל מרחוק, ולבסוף כיבד את החברה במילה

ובפרט שגרם לו הוצאות , ותקיעת כף חמורה משבועה, שידע כן מתחילה ועל דעת זה תקע לו כפו
  ).ת"בפ(הדרך וכילוי זמן ובזיון 
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)á (מטïéìî ìëá , åìéôàåáúøåëä øáã ìëáå úéëåëæáå øåö ,äð÷ ìù úéîåø÷áî õåç , éôì
äëôù úåøë éãéì àáéå åðîî íéæúð íéîñ÷ù .ìæøáá ìåîì øçáåîä ïî äåöîå , ïéëñá ïéá

íéøôñîá ïéá ,ïéëñá ìåîì åâäðå40 .  
  
)â (נïéìî ãöéë ,äìøòä úà ïéëúåç ,èòä äôåçä øåòä ìëäø ,äøèòä äìâúúù ãò41 ,

çàå"ë42 øåòäî äèîìù êøä íåø÷ä úà ïéòøåôïøåôöá 43 , äàøéù ãò ïàëìå ïàëì åøéæçîå
äøèòä øùá44 ,çàå"äìéîä ïéööåî ë45íé÷åçøä úåîå÷îäî íãä àöéù ãò  , àìù éãë

äðëñ éãéì àáé .õöåî åðéàù ìäåî ìëå ,åúåà ïéøéáòî . úéðìôñà äéìò ïúåð õöîù øçàå
äéèø åà46à íãä íéøöåòä íéîñ ÷áà å .äâä :נאøäæð äéäéå ,äôù úéðìôñàì ùé íà , åðëôäéù

íéðôì àìå õåçì ,äðëñ éãéì àáéå äëîá ÷áãì àìù.  
ואין מועיל לחתוך מעט מהעור ,  צריך לחתוך כל העור–כל העור החופה העטרה  •

 ).47ת"בפ(י פריעה "ולהוריד את שארית העור אל מתחת החוט ע
בין הבשר שבראש הגיד ובין החוט הסובב ,  ולענין מצות מילה–עד שתתגלה העטרה  •

  .48)ך" ושז"ט(ויש לגלות רוב הבשר ורוב החוט ' עטרה'בין הבשר והגיד נכללים בשם 
  
)ã (נבòøô àìå ìî ,ìî àì åìéàë .  

  
)ä (נגäúåà íéáëòî íðéàù ùéå äìéîä íéáëòîä íéöéö ùé .ãöéë , øåò øåòäî øàùð íà

ääáåâ áåø úà äôåçääøèò ìù  ,נדãçà íå÷îá åìéôà , àì åìéàëå äìéîä úà áëòîä åäæ
ìåîéð .èòî àìà åðîî øàùð àì íàå ,åâ áåø äôåç åðéàåäøèò ìù ääá , áëòî åðéà

äìéîä .נה)îå"î (ìåçá àåä íà ,íéáëòî ïðéàù óà íéìåãâä íéöéöä ìë ìåèé äìéçúëì .  

                                            
 ).ד סעיף י"מילה שלמה פ' עי(חלק וראוי לחתוך בו משני צידיו , על הסכין להיות חד 40
יש אומרים שגדר העטרה הוא כל הבשר הגבוה שבראש הגיד . נחלקו הפוסקים בהגדרת העטרה 41
בכור שור שבת (ויש אומרים שגדר העטרה הוא חוט הסובב בלבד ) החכם הספרדי שבבית יוסף(

  ).ז"י וט"ב(הפוסקים להחמיר לענין מילה שהכל בכלל העטרה והכרעת ) א"קלז ע
ולא באופן של , דעת רוב הפוסקים שלכתחילה יש לעשות את הפריעה במעשה נפרד בפני עצמו 42
 שמותר א"וי, )צ' ח סי"ת שבט הלוי ח"שו, ק' ט סי"ת מנחת יצחק ח"שו ('חיתוך ופריעה כאחד'

במילת מבוגרים מותר למול כך לכתחילה . )קנה' יא ס"ד ח"אגרות משה יו (למול כך לכתחילה
 ).קנח' ד סי"ת דברי יציב יו"שו(

, ומן הדין, אמנם אין זה מעכב את הפריעה, לכתחילה יש לקרוע את עור הפריעה בציפורן דווקא 43
. )פח' ת בנין ציון סי"שו, סה' ג סי"ת אחיעזר ח"שו (הפריעה כשרה, ואף בכלי, בכל אופן שפרע

י "יכול לכתחילה לפרוע ע, או בעור פריעה קשה וציפורני המוהל רכות ונכפפותבמבוגרים 
  ).ד-ג סעיפים ג"מילה שלמה פ' עי(מספריים 

 ).ג סעיף יג"מילה שלמה פ(ולכתחילה אין לעשות כן , הפריעה כשרה, חתך את כל עור הפריעה 44
מילה שלמה (י שפופרת "יכול למצוץ ע, ובמקום חולי או כשיש חשש סכנה, המציצה בפה דווקא 45
 ).ש אלישיב ועוד" בשם הגריד סעיף מה"פ
ויש לחבוש תחת העטרה , יש להקפיד שעור הפריעה יימצא כולו תחת החריץ, קודם החבישה 46

ד "מילה שלמה פ(ותוך כדי החבישה למתוח את עור החיתוך ולקרבו לשפת החיתוך של עור הגיד 
 ).סעיף מט

י דחיקתה יחד עם "תך רק מקצת הערלה וגילה את העטרה ענחלקו הפוסקים באופן זה שח 47
ז ועוד "חכמת אדם כלל קמט סי(יש אומרים שחייב לתקנו מן התורה . הפריעה אל מתחת לעטרה

דברי (ויש אומרים שאין צריך תיקון ואף אסור לתקנו , )ת במאיר הדעה"וכפי שהוכרע בפ, פוסקים
דברי @יש לתקנו, מדולדלת ורכה וניכרת שהיא ערלהכשהערלה למטה , להלכה). קיט- קיד' חיים סי

, אך אם הערלה אינה ניכרת@, צ להביאו כאן"א' ולכאו, כדעת זקנולתקנו קלויזנבורג אוסר יציב 
יכול לתקנו , ואם האב רוצה להחמיר והרופאים מסכימים, צ תיקון"ש אלישיב נקט שא"הגרי

  ).ב סעיף יב"מילה שלמה פ(
לא יצא ידי , אך השאירו במקומו ולא גילה את העטרה, עה לכל ארכוואם קרע את עור הפרי 48

  ).ג סעיף ט"מילה שלמה פ(חובת פריעה 
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ציצין חופין רוב גובה ראש  ונראה שבין שה–רוב גובהה של עטרה אפילו במקום אחד  •
או שהבשר או ציצין ממנו חופה רוב היקפו של חוט שהוא עיקר , הגיד במקום אחד

הרי הוא ערל כמות שהיה וצריך למול , פ שאינו מכסה רוב גובה ראש הגיד"אע, העטרה
 ).ך"ש(שנית 

עיקר הלהלכה ). ך"ש (רסו סעיף ב' עיין לקמן סי,  ואם הוא בשבת–אם הוא בחול  •
, ם שאין צריך לחזור לתקן ציצין שאין מעכבים אחר שפירש אפילו בחול"דעת הרמבכ

ראוי לסמוך על , פ בתינוק חלש קצת אף שאין בו סכנת נפשות אלא חולי בעלמא"ועכ
  ).ת"בפ(זה שלא לחזור לתקן 

  
)å( נוìåäî åðéà åìéàë äàøðù ãò äáøä øùá ìòá àåäù åà ìãìåãîå êø åøùáù ïè÷ ,

òá íà íéàåøà ìåäî äàøð äù÷úîù ú"úéðù íòô ìåîì ö ,îå" ïéòä úéàøî íåùî î
ïàëîå ïàëîù øùáä éåáéø ï÷úì êéøö .éåùé÷ä úòá ìåîéð äàøð åðéà íàå , êåúçì êéøö

åéåùé÷ úòùá ìåîéðë äàøð äéäéù ãò ìãìåãîä øùáä ìë .äâä :נזàå" úòá äàøð àäéù ö

äøèòä áåø åéåùé÷ ,ïâåäë úçà íòô ìåîéðå ìéàåä, ìåîðù äøèòä èåòéî ÷ø äàøð åðéà åìéôà 

àå éâñ"úéðù åìåîì ö .îå"øùôà íà î,ò ï÷úé " ãò íù äðøù÷éå äéøåçàì äð÷çãéå øåòä êåùîéù é

èîì øåæçú àìå ãåîòúùä.  
שבדיקת קישוי נאמרה רק לגבי מסורבל דעת הבית יוסף  –' אם בעת שמתקשה וכו •

מתחילה כהלכתו צריך לחתוך העור עד אבל מי שנימול , בבשר שנימול מתחילה כראוי
שבת ( דבירושלמי ,אך דבריהם תמוהים, שתתגלה העטרה אפילו שלא בשעת קישוי

 .49)ך"ש(נאמרה בדיקת קישוי אף לגבי ציצין המעכבין ) ו"ט ה"פי
 ).ך" ושז"ט( היינו שימשוך העור למטה וכדלהלן –לתקן ריבוי הבשר  •
והכלל הוא שמן התורה כיון שנימול פעם , ע" ההגה היא פירוש לדברי השו–' הגה וכו •

אפילו אם אחר כך חזרה העטרה ונתכסתה , אחת כהוגן שוב אין צריך למולו שנית
והיינו דוקא אם , אמנם מדרבנן הצריכו למול שנית, ואפילו בשעת קישוי, אפילו כולה

, תאבל אם נראה מהול קצ, שאז צריך לחתוך את העור המכסה, נראה עכשיו ערל לגמרי
אין צריך , פ שאין נראה מן העטרה אלא מראשה כמו שליש אפילו כשמתקשה"אע

 .)ז"ט (י דחיקת העור לאחוריו"אלא מתקנו ע, לחתוך כלום
,  אמנם אם נולד מהול קצת ואחר כך נמשך העור לגמרי–הואיל ונימול פעם אחת כהוגן  •

אך יש . )ך"ז וש"ט (בוודאי צריך לחתוך את העור, מכיון שלא נימול שום פעם כראוי
ולא נראית , ואחר כך נמשך העור,  שהטיפו ממנו דם ברית לגמרילהסתפק בנולד מהול

שהרי באותה שעה לא היה לו , שמא אין שייך לומר שהיה נימול כראוי, העטרה כלל
או דלמא מן התורה אין חיוב למול אלא את הערלה בתולדה ולא מה , ערלה כלל

אם נמשך , בין בנולד מהול גמור ובין נולד מהול קצתא ש" וי)ז"ט(שנמשך אחר כך 
 .)50ת"בפ(אין צריך שיהיה נראה רוב העטרה ואפילו במיעוט סגי , כ"העור אח

 בשעת המילה וסובר שכבר מל אמנם יש לחשוש שהמוהל טעה –צ למולו שנית "וא •
' שלימל'ובאמת לא פרע כראוי כי לפעמים יש עור דק מאוד כמו , כראוי ופרע כראוי

ועל כן צריך שיהיו , אך באמת עיקר הפריעה קיימת, והוא כמו ליחה בעלמא ופרע אותו
נדע שבוודאי , ורק אז אם חזר ונתכסה, שם עוד מוהלים שיראו היטב אם הפריעה כהוגן

 ).ז"ט(אלא רק תיקון דרבנן , פרע כראוי ואין צריך חיתוך מן התורה
  

                                            
ב סעיף "מילה שלמה פ(ש אלישיב "אמנם דעת הרבה פוסקים כדעת הבית יוסף וכן הכריע הגרי 49
  ).וראה שם סעיף ד לגבי אם מל באופן זה, ג

יא דווקא העור שכיסה את העטרה בעת הלידה מהתורה ה' ערלה'וכן דעת רוב הפוסקים שה 50
 ).ג ועוד"רנז סק' יהודה יעלה סי, נה' שאגת אריה סי(
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  רסהימן ס
 íåéá äìéî ïéãå äìéîä úëøá øãñúéðòúä ,é åáå"íéôéòñ â . 

)à(çðìîä51 ,êøáî52 :àäìéîä ìò åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øù53, úëéúç ïéá êøáî ïáä éáàå 
äòéøôì äìøòä :åðéáà íäøáà ìù åúéøáá åñéðëäì åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà .äâä : íàå

äìéîä ìöà ïáä éáà ïéà ,èðåæ äëøá êøáî øçà íãàù øîåàù éî ùé ,ååöî ïéã úéáä éøäãåìåîì ïé .
ñåæ äëøá êøáî øòðä ñôåúù éîù ïéâäåðå .àñêøáì òãåé åðéàå ïàëá áàä íà ïëå .áñ ìäåîäå áàä

íéëøáîùë ,ãåîòì íéëéøö54 .øòðä ñôåúä ìáà ,êøáîùë ,êøáîå áùåéù íéâäåð .âñé" íòä ìëù à

åãîòé äìéîä ìöà íäù55 , úéøáá íòä ãåîòéå øîàðù)âë á íéëìî ,â .(úä ãáìî ïéâäåð ïëå ñôå

øòðä ,áùåé àåäù. ãñíù íéãîåò íéøçà íàå ,íéøîåà : åäñéðëú ïë úéøáì åúñðëäù íùë
íéáåè íéùòîìå äôåçìå äøåúì .äñåà ïáä éáàåñåëä ìò êøáî íòäî ãçà åà ìäåîä  

ïôâä éøô àøåá .èéì íéâäåð ùéååãéá ñãä ìå ,åéìò êøáîå ,çéøäìå. åñøîåàå :àá" åðéäìà é
ãéãé ùã÷ øùà íìåòä êìîåëå ïèáî ' .æñééç êéîãáì òéâîùëù ïéâäåðå , ïééäî ïúåð

 åòáöàáá÷åðéúä éô56 .)çñåæ äëøá êøáî ìäåîäùëå ,åéôå åéãé äìçú õçåø , êøáéù éãë

úåé÷ðá57(.  
, כיון שהברכה קודם הפריעה והפריעה מעכבת המילה –בין חתיכת הערלה לפריעה  •

 חתיכת הערלה או אחר ואם בירך קודם ,)ך"ז וש"ט(מקרי שפיר עובר לעשייתו 
ואם אבי הבן הוא המוהל שלא יוכל . 58)ך"ש(בדיעבד יצא ולא יחזור לברך , הפריעה

יברך שתי הברכות קודם , לברך בין החיתוך לפריעה משום טרדתו וצערא דינוקא
 ).ז"ט(החיתוך 

וכן מי שלא מלו ) ך"ש(ו להכנס בבריתו " האנוסים שמלים עצמם יברכו אקב–להכניסו  •
 ).ת"פב(חייב למול עצמו ויברך להכנס אביו 

                                            
ומכיוון שיש להסתפק אם , צריך לכוון לפני המילה שמל לשם מצוה וככל מצות עשה שבתורה 51

צריך לכוון . ראוי להחמיר בשל תורה ולהצריך כוונת שניהם, הכוונה מוטלת על המוהל או על האב
, מל ולא כיוון). בראשית יז א" (והיה לאות ברית ביני וביניכם"גם לטעם המצוה המוזכר בתורה 

 ).דרך פיקודיך מצוה ב חלק המחשבה(אין צריך הטפת דם ברית 
וכגון באופן שאבי הבן ) ת"בפ ( צריך לכוין להוציא את הפורע והפורע יכוין לצאת,כשמברך המל 52

 .ח לעשות את הפריעהעושה את המילה ומסתפק אם יצלי
ולכתחילה , )ש אלישיב" בשם הגריג תשובה ה' ב סי"מילה שלמה פי(יברך כשהסכין כבר בידו  53

ועדיף תוך כדי דיבור , יברך לפני הפריעה, שכח ולא בירך. יסיים את הברכה לפני תחילת החיתוך
 בשם ד סעיף לה"ובפ, מילה שלמה שם תשובה ו(אין יכול לברך , ולאחר הפריעה, לגמר החיתוך

  ).ש אלישיב"הגרי
כשמביאין התינוק למולו צריכים לעמוד מפניהם ו,  וכן המילה עצמה צריכה להיות מעומד54
 .  שיש לעמוד בפני כל אדם שהולך ומתעסק בדבר מצוה)ב"לקמן שסא סק(ז "ט' ועי, )א"רע(

שובה כד בשם ג ת' ב סי"מילה שלמה פי(פ בזמן הברכות "יעמוד עכ, ואם קשה לו בעמידה 55
 ).פ שיינברג"הגרח

, ן"אצבע אמה קמיצה כשזוקף אותם הם בצורת שיא ש"י) י"ב (י באצבעותיו" עושה צורת שד56
זרת ש א"וי ,)ג"שולחן גבוה רסה סקי (ד"וכשנותן יין בזרת הרי יו, ת"והאגודל כשכופפו נעשה דל

מגדל אז (ד " בצורת יווהאגודל, ת"והאצבע שנותן בה היין כמין דל, ן"קמיצה ואמה הם השי
 .)כג סעיף טז' זוכר הברית סי(ויתן ביד ימינו , )נחל י יאור א אות וץ "יעבל
ויתקע בפה , לא יקנח פיו מדם המילה, יש שנהגו שאם המוהל הוא התוקע, בראש השנה 57

א שאין לעשות "וי, )ב"תקפד סק' ח סי"ז או"ט(המלוכלך מדם המילה כדי לערב מצות מילה בשופר 
שערי תשובה שם (א שאין בזה ממשות דם ואינו חוצץ "וי, )דגול מרבבה שם( משום חציצה כן

א כאן שירחץ פיו משום כבוד "י דברי הרמ"עפ) ב"שם סקי(אמנם הכרעת המשנה ברורה ) ד"סק
 .הברכה ולצורך הענין די בדם שבתוך הפה שאינו נראה מבחוץ

מילה (כל זמן שעסוקים באותו ענין , להואפשר לברך להכניסו אפילו אחר סיום מעשה המי 58
  ).ש אלישיב" בשם הגריג תשובה ח' ב סי"שלמה פי
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יברך הוא להכניסו שהוא יותר ראוי , יתום שאבי אביו המוהל –' ואם אין אבי הבן וכו •
 .59)ת"פב(מן הסנדק 

 והרחוקים או כשאין האב ,הרואים את האב יאמרו שהכנסתו –כשם שהכנסתו לברית  •
 לעולם אומרים כשם ויש אומרים שלא פלוג ומטעם זה, )ז"ט(יאמרו כשם שנכנס , שם

 ).ך"ש(שנכנס 
 ,ד של מעלה עד בן עשרים" שאין נענש בבי, חופה תחילה–ולחופה ולמעשים טובים  •

 ).ז"ט(ח "ואילו חופה הוא בן י
אך מכיוון שלעתים הוא , המנהג שהמוהל מברך הוא מנהג קדמונים –או אחד מהעם  •

 ).ך"ש(וחד שבעם תן לברך ברכה זו המיי' הירא דבר ה, עם הארץ ומדלג תיבות
 ).ז"ט( שאין אומרים שירה אלא על היין –מברך על הכוס  •
 דדוקא הסנדק המחזיק הילד על ברכיו בשעת המילה הוא יחזיקנו א"י –בורא פרי הגפן  •

 ).א"רע(כ בשעת הברכה וישתה מהכוס יין "ג
  דעת הטור שאבי הבן או המוהל או אחד מהעם מברך– ' אשר קדש וכו'י וכו"ואומר בא •

 .)ז"ט(הפורע אומרה ,  וכשאחד מל ואחד פרע,ומנהגנו שהמוהל אומרה, אשר קדש

וחוק " .א שהוא אברהם"א שהוא יצחק וי"י" ידיד"כוונת  –אשר קדש ידיד מבטן  •
 זה "משחת".  הנשמהו ז"ידידות שארנו".  זה יעקב"וצאצאיו חתם".  זה יצחק"בשארו
ל נקוד "ה צֵו וַצ,ה ובקשה על העתידהוא תפל'  כו" בשכר זאתל כןע ").ז"ט( גיהנם

 –ה ָוה ִצ" דלא כמו שנקוד בכל נוסחאות הלוחות שבב,ו"י הוי"י ובציר"ח הצד"בפת
 שלפי זה הוא לשון עבר ואינו ,ו וכן נוהגין כל מוהלים לאמרו"י וקמץ הוי"ק הצד"בחיר

, )ך"ש ( הבטחהשון צוואה אלא לשון גם לא שייך ל,' כו"כ בשכר זאת"ע"מתיישב 
 ).ת"בפ(ואיך שיאמר אינו משתבש 

כ " וכשאין לו ג,' ואומר קיים את הילד הזה לאמו כו, כשאין לו אב מדלגין לאביו - שם  •
 ).ך"ש('  ואומר קיים את הילד הזה ויקרא שמו כו, מדלגין גם אמו,אם

 ).ז"ט(ב "ז ולעוה" נוהגים לכפול ואומר לך בדמיך חיי לרמז שזוכה לעוה–לבדמיך חיי  •

)á (åîöòá ìäåî àåä ïáä éáà íà ,áîêø :ïáä úà ìåîì ,áîøä úòãì"íèñ.) òïé÷ìåç ùéå( ,

÷ìçì àìù ïéâäåð ïëå60,ìåîì êøéá íà åäéî  ,ãåçì åñéðëäì úëøá êøéáù åà ,àöé61.  
  
)â (עאøééâúðù íãå÷ ìîù øâ ,ìåäî àåäùë ãìåðù ïè÷å , íðéà úéøá íã åðîî ïéôéèîùë

äëøá íéëéøö .à ñåðéâåøãðà ïëååúìéî ìò ïéëøáî ïé ,éàãå øëæ åðéàù éðôî .äâä :עב ìáà

äìéîä íéáëòîä ïéöéö ìò ïéøæåçùë ,úåëøáä ìë êøáìå øåæçì êéøö , ãìéä úà íéé÷ øîåì ïéà ìáà

åëå äæä'.  

א שאין מברכים "וי,  מברכים– אבל להכניסו ואשר קידש ידיד –אינם צריכים ברכה  •
 ).ך"ש(

ובלבד ,  וכן מברכים על ציצין המעכבים מהפריעה–' אבל כשחוזרין על ציצין וכו •
אין , ובתיקון מדרבנן משום מראית עין, שידוע שבוודאי נימול מתחילה שלא כדין

 ).ת"בפ(מברכים 

וכן במל ולא פרע , )ך"ש(שכבר ביקש עליו רחמים מתחילה  –' אבל אין לומר קיים וכו •
 ).ז"ט( לא יאמר שנית קיים את הילד, שחוזר לפרוע

                                            
א "גר(אך הרבה ראשונים חולקים וסוברים שברכה זו אינה אלא לאב , ם"אמנם זו דעת הרמב 59

 ).י"ב' ועי
' על המילה'ועל כן אפילו כשימול האב מברך , משמע גם להבא' על'ל כמאן דאמר ש"קיימשום ד 60
 ).ב"פרישה סק(

וברכת , משום שברכת להכניסו היא תוספת על ברכת המילה שנצטווה אביו עליו יותר מאחר 61
  ).א"ביאור הגר(אלא שלכתחילה יש לברך קודם על המילה , המילה נכללת בה
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)ã( עגîøæî62ä úøåë ãò äìéî úëøá åéìò íéëøáîå àåä ìàøùéë  íéù÷áî ïéà ìáà úéøá
íéîçø åéìò.) עדøæîî àåäù åúìéî úòùá ïéîñøôîå.( עהãáå íéøåôéëä íåéá 'úåîåö , êøáé àì

ñåëä ìò,åäéî âá  'íäî úåîåö ,äðòúî äðéà úãìåéäù , ñåëä ìò êøáì ìåëéעו íåòèúå
úãìåéä åðîî ,øáä úòîåù àéä íà úòéîù ïéá íéøáãá ÷éñôäì àìù úðååëúîå äë

ñåëä úééúùì äëøáä .áàá äòùúáå íéøåôéëä íåéá ìáà ,úåúùì äìåëé úãìåéä ïéàù ,
ñåëä ìò ïéëøáî ïéà .עזáàá äòùúáå , ìò ïéëøáî ïéàù àîòèî ïðéúééî àì éîð àñà

áàá äòùú åá ìçù úáù éàöåîá íéîùáä .äâä :עחéå"å úåéðòú ìëá ñåëà êøáîã à íéðúåð

íéðè÷ úå÷åðéúì äëøáä63 ,à øåèá ÷ñô ïëå"ð÷ú ïîéñ ç"è ,ïéâäåð ïëå . ïúéì ïéâäåð íéøåôë íåéáå

ìåîéðä ÷åðéúì64 ,åàá øàáúðù åîë"ëøú ïîéñ ç"à .éå"äæá íéàöåé úéðòú àìá óàã à , ïéà ìáà

ïë ïéâäåð,äúåù ÷ãðñä àìà 65úéðòú åðéàùë 66. 

כי דור ) דברים לב כ(על שם הפסוק ' דורכי' וקוראים שמו –' ממזר כישראל וכו •
 ).ז"ט(תהפוכות המה 

שאין ישראל ', וכו" קיים את הילד" כלומר אין אומרים –אבל אין מבקשים עליו רחמים  •
 ).ך"ש(' וכו" כשם שנכנס"והעומדים שם לא יאמרו , קדושים רוצים ממזרים ביניהם

', וכדו" אשרי תבחר"אומרים אין , אפילו דרבנן, ובכל ולד שיש בלידתו נדנוד עבירה
 ).א"רע(ודוקא בדבר מפורסם וידוע , ואין אומרים שבחים לאב ולאם

,  וימולו אותו במקום אחר כגון בפתח בית הכנסת-ומפרסמין בשעת מילתו שהוא ממזר  •
 ).ך"ז וש"ט(אך לא במקום שמלים כשרים 

ש אין מביאים "מוצודווקא לגבי תשעה באב שחל ב,  אינו מוכרח–אסא נמי לא מייתינן  •
אבל לא שמענו איסור , בשמים כי נתקנו לתענוג נפשו מחמת הנשמה יתרה שהלכה

 ).ך"ש(להריח בכל תשעה באב 

ונראה שאין לנהוג ). ך"ש(אלא נותנים לקטנים לשתות ,  ואין נוהגים כן–הסנדק שותה  •
 ).ת"בפ(ועדיף שיטעום המברך , משום שהנערים אינם שומעים הברכה, כן

)ä (עטúå÷åðéú éðù åì ùéù éî67ìåîì  ,íäéðùì úçà äëøá êøáé ,íéìî íéðù íà åìéôàå ,
éðùì íâ äìåòå äìéîä ìò êøáé ïåùàøä ,פêøáé éðùäå :ãéãé ùã÷ øùà ,ïåùàøì íâ äìåòå, 
äëøáä úòùá åéðôì øòðä ïéà åìéôàå ,åéìò åúòãù ïåéë ,íééúðéá åúòã çéñé àìù ÷ø .

äâä :פאåà íééúðéá çù íà ìáàäìéçúî äëøáä ìò åúòã äéä àìù  ,êøáì êéøö :ãéãé ùã÷ øùà ,

ïåùàøä ìò ,éðùä úìéî ìò êøáìå øåæçìå .äìéîä éëøö ïðéàù íéøáãá çù íà à÷åãå , øçàì ìáà

ïåùàøä ,à"äìéîä ìò êøáìå øåæçì ö ,ñôä éåä àì äëøáã÷ .êøéáå çëù íà åìéôàå ùã÷ øùà 

ãéãé ,ïåùàøä øçàì ,à" êøáìå øåæçì öäìéîä ìò ,ë ïîéñ øàáúðù åîë ÷ñôä éåä àì äëøáã" ç

                                            
א "וי, )חכמת אדם שער רנה וישועה כלל קמט סעיף לה(א שאין מכינים לו חול לערלה ולדם "י 62

  ).א"אות שלום סקי, ט"כורת הברית נחל ברית סקכ(רלתו בעפר שיש להטמין ע
  ).ט"תקנט סק' א סי"מג(וטוב שיהיה תינוק גדול קצת שהגיע לחינוך וחייב לחנכו בברכה  63
משום שאינו אלא מצד שאין אומרים ,  שאין צריך שיעור כוס של ברכה–ליתן לתינוק הנימול  64

 ).ז"ט(שירה אלא על היין 
טור ובית (' כורת הברית'ויש שותים אחר ,  ואין זה הפסק,'וכו' קיים את הילד'אחר אמירת  65

' קיים את הילד'כ למלאותה שוב ולומר "ויש נוהגים אחר הברכה לשתות מעט מהכוס ואח, )יוסף
  ).ק' ג סי"ד ח"ת אגרות משה יו"שו(ולגמור השתיה 

א "רמ(בל נהגו לתת לתינוק  א,מותר לשתות מכוס של מילה אם שותים כשיעור, ט"בשבת ויו 66
לכתחילה מוטב , ואם יש שם פת הבאה בכיסנין מוכן לקידושא רבא, )רעג סעיף ה' ח סי"או

ת שבט "שו(ואין בזה משום חבילות חבילות , לשתות עבור קידוש מאשר לתת לתינוק לשתות
  ).נט' ט סי"הלוי ח

מלבד , יוב חל יחד ביום השמינישהח, אין סברא להקדים אחד מהם, לענין קדימה בשני תינוקות 67
מ נהגו תמיד להביא תחילה זה שנולד קודם שלא תהא "ומ, כשאחד מהם הוא מילה שלא בזמנה

 ).ת"בפ(לא ימתינו לזה שנולד קודם , אך אם הובא לבית הכנסת קודם זה שנולד אחרון, מחלוקת



äìéî úåëìä  

13 

íã éåñéë ïéðòì .פבãçà íãà ìù íéãìéä éðù íàå ,øîåà áàä :ðéáà íäøáà ìù åúéøáá íñéðëäìå ,
, øîåà ïëå :íéãìéä úà íéé÷åëå  ,'åîöò éðôá ãçà ìëì äìéîä éëøö ìë ï÷úéå ,ïé÷éìãîù øðä ïåâëפג

åîöò éðôá øð ãçà ìëì äùòé .  

, הפסק גדוליהיה כ מהר ו"אם ידוע שהתינוק השני לא יבא כ -אחת לשניהם ברכה  •
ראוי שגם השני יהיה מוכן אחר ברכת הראשון ולכתחילה , יברכו לכל אחד בפני עצמו

 לדינא נראה שבמקום שאין מנהג יברכו על כל אחד ואחד ויזהרו שלא ).ז"ט (למולו
יביאו השני ויברכו עליו בנפרד , שוןאלא לאחר שנימול הרא, להביא שני התינוקות יחד

ובמצרים בירכו על כל אחד ואחר מילת הראשון אמרו פסוקים המלאך הגואל ). ך"ש(
 .כדי להסיח דעת' וכדו

  ).ך"ש( אבל הראשון לא יברך אשר קדש כלל –והשני יברך אשר קדש  •

)å (פדøùôàã àëéä ,äøùòá äìéîì ïðéãáò .øùôà àìã àëéäå ,øùòî úåçôá ïðéãáòä .  
)æ(åðá úà ìäåî åîöò áàäùë  ,êøáî àåä :åðééçäù .øçà àåä ìäåîä íàå ,פהé" ïéàù à

åðééçäù úëøá íù .פוáîøäìå"í ,äìéîå äìéî ìë ìò åðééçäù êøáî áàä íìåòì , åâäð ïëå
íéøöî úåëìîå äéúåáéáñå àéøåñå ìàøùé õøà úåëìî ìëá .äâä :פז àìù ïéâäåð åìà úåðéãîáå

åðééçäù êøáì ,éôàåðá ìî åîöò áàäùë åì , åðééçäù êøáî åúåãôì áééçù øåëáä åðá ìîù àì íà

ïåéãô úòùá êøáî åðéàå äìéî úòùá ,åðééçäù êøáî åðéà ïåéãôäî øåèôùë ìáà.   

ולא יברך שהחיינו כלל ,  ואין נוהגים כן–' אם לא שמל בנו הבכור שחייב לפדותו וכו •
 .)ך"ש(יינו בשעת הפדיון ולעולם יש לברך שהח, אפילו במל בנו הבכור

)ç( פחö ïéàäëøáä úòùá ïè÷ä úåøò úåñëì êéø68.) פט íãå÷ åúàåöî ïè÷ä úå÷ðì ùé ìáà

êøáéù69(.  

 מעיקר הדין אין מרחיקים מצואת קטן עד שראוי לאכול כזית –לנקות הקטן מצואתו  •
 ).ך"ש(אך מוטב לנקותו קודם הברכה , דגן

)è( צäù åòéãåäì ìäåîä ìò ãîåò ïáä éáàåçåìù àå70 .  
  
)é( צאøôòå ìåçá äìøòä úà ïéðúåð71 ,)צבøôòä ìà äöéöîä íã íé÷÷åø ïëå72( .צגúáù àåä íàå ,

íåé ãåòáî íéðëåî åéäéù êéøö73.  

עולם נהגו היתר בעפר האך ,  אמנם נראה שאפילו מוכנים אסור–צריך שיהיו מוכנים  •
 ).ך"ש(מוכן מערב שבת 

 )àé (צדúåùòì ïéâäåð74åäéìàì àñë 75 ,÷ðùúéøáä êàìî àø , àåäù åéôá øîàé åçéðîùëå

                                            
  ).א"גר(ונראה שצריך לאחוז הערלה בשעה שמברך  68
, תקה' מחזור ויטרי מילה סי(ינוק בבגדי כבוד ובכובע כחתן ביום חופתו ראוי להלביש את הת 69

  ).ד סעיף יח"מילה שלמה פי' ועי, סד' י הגוזר עמ"כללי המילה לר
 .רסד סעיף א במאיר הדעה בעניין מינוי השליחות' ראה לעיל סי 70
  ).א"אות שלום סקכ(והיינו או חול או עפר , המחלקת' היא ו' האות ו 71
 ).י"יד שאול סק(א שמותר "וי, )ה"ראשון לציון סק(א שאסור לירוק לעפר משום מגבל " י,בשבת 72
א "י, ואם נפלה לארץ, לכתחילה יזהר המוהל שבעוד הערלה בידו ישליכנה לעפר, ובשבת 73

א שאפילו לצורך "וי, )קסב' ד סי"ת נודע ביהודה תניינא יו"שו(שמותר להגביהה כדי לתתה בעפר 
) קלה אות ג' ד סי"ת שבט הלוי ח"שו(מותר להגביהה מהארץ , להפוך את הערלהמנהג המוהלים 

 .רסו סעיף ב' וראה להלן סי
דרך פקודיך (אחד לאליהו ואחד לסנדק , מנהג רוב קהילות שיהיה הכסא חלוק ונראה כשתים 74

 יש לעשות שני כיסאות, י המפורש בזוהר ובראשונים"א שעפ"וי, )מצוה ב חלק המעשה אות יג
א שהידור הוא "וי, )ז מרגליות סימן ו"מאמר כסא אליהו הנביא זכור לטוב לריא(נפרדים מיוחדים 

 ). לדערוך השלחן אות(שהסנדק יישב על כסא של אליהו 
 ).ח קנייבסקי" בשם הגרג תשובה א' ב סי"מילה שלמה פי(וראוי להעמיד הכסא בימין המוהל  75
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åäéìà àñë .äâä: צהåæ äåöî øçà øãäì ïéâäåðå ,åìäåîì ÷åðéúä ñåôúì ÷ãðñ úåéäì .צו çë äôéå

åîéã÷äì ìäåîä çëî ÷ãðñä76äøåúä úàéø÷ì  ,úøåè÷ øéè÷îë éåä ÷ãðñ ìëã ,ïéâäåð ïëìå77 àìù 

ãçà úéøá ìòáì íéãìé éðù ïúéì ,úøåè÷ éáâ ïðéøîàãë) ò åë àîåé"à( :úøåè÷ì íéùãç . ïéàå

ùéàá øùôàù íå÷îá ÷åðéúì ÷ãðñ úåéäì äùàì ,úåöéøôë éåäã íåùî .îå" äìòáì úøæåò àéä î

÷åðéúä äàéáîå78úñðëä úéá ãò 79 ,äðîî ùéàä ç÷åì æàå80÷ãðñ äùòðå  . úåùòì ìåëé ùéàä ìáà

äùà àìá ìëä81 .צזäìéîä íåéá ììôúäì íéìäåîä åâäð ,øîàðù )íéìéäúå èî÷  :( ìà úåîîåø

íãéá úåéôéô áøçå íðåøâá .  

 ).ך"ש ( ונוהגים להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה–' נוהגין לעשות וכו •

תהלים סה (שאבי הבן יאמר הפסוק ) ב" צד עלך לך דף( כתוב בזוהר –' יאמר בפיו וכו •
 בטוב נשבעה"והעומדים שם יאמרו סוף הפסוק , "אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך) "ה

 ונהגו רבים ושלמים .82ודרכי משה כתב שלא ראה נוהגים כן, "ביתך קדוש היכלך
הלומדים ספר הזוהר שהעומדים אומרים כל הפסוק אחר שמביאים התינוק לבית הכנסת 

 ).ז"ט(

 ).ת"פ(אך בתשעה באב שחרית לא יתעטף , 83 ונוהגים שמתעטף בטלית–להיות סנדק  •

 ).ך"ש( היינו שלכל בן בורר סנדק אחר –' נוהגין שלא ליתן שני ילדים וכו •

 אמנם רק הדרשנים אומרים כן ואינו דין ולכן אינו דוחה –' נהגו המוהלים להתפלל וכו •
 ).ך"ש(וכל המוחה באבל כאילו מוחה באדם לעשות מצוה וכאילו גוזל את המת , אבל

 )áé (צחäãåòñ úåùòì íéâäåð84äìéîä íåéá  .äâä :צטãåòñì ïéðî úç÷ì åâäðåäìéî ú , éø÷îå

äåöî úãåòñ .קäìéî úãåòñá ìëåà åðéàù éî ìëå ,íéîùì äãåðîë éåä85 .קא éðá íù åàöîðù à÷åãå

                                            
קלו עוד פרטי דינים בסדר ' ש ובביאור הלכה סי"ועייח "רפב סקי' א סי"מג(ואבי הבן קודם  76

 ).החיובים
ת "שו(ובכל מדינת פולין אין מדקדקין בזה ובהרבה מקומות הרב הקבוע הוא חיוב לסנדק תמיד  77

ת חתם "שו(פעמים בבניו ' ונוהגים שאף אבי הבן אינו סנדק ב, )פו' ד סי"ק יו"נודע ביהודה מהד
 ).קנח' ח סי"א או"סופר ח

  ).ג משנה ג"ב ביכורים פ"רע(נהגו לעמוד מפני נושאי התינוק למילה  78
מגן ' ועי, תקלו' ז סי"א ח"ת הרשב"שו (לכתחילה ראוי לערוך את ברית המילה בבית הכנסת 79

תורת חיים (ויש שכתבו שעדיף בצפון , )ה שהרבה פעמים מלין בבית כשיש צינה"אברהם שלא סק
 ).ד סעיף י" פימילה שלמה' ועי, ב"סנהדרין פט ע

י אחר או "ואפשר שתמסור לבעלה ע, רוב הפוסקים החמירו שלא יקח מידה, ואם היא נדה 80
אין להיות קוואטער . ויש שכתבו שנדה לא תהיה קוואטער, שתניחנו על גבי כסא ולא יקח מידיה

יה נוהגים שמעוברת לא תה. זולת אב עם בתו או אם עם בנה, י שולחן"עם אשה אחרת ואפילו ע
  ).98-99ד הערות "מילה שלמה פי' עי(קוואטער 

והמנהג אצלנו שמהקוואטער מקבל אחד ומוסר לאחר ואחר לאחר עד שמוסרים למניח על  81
ואף שקשה לתינוק , כ בא אביו או שמכבד לאחר במקומו ומוסרו לסנדק"ואח, הכסא של אליהו

ערוך (ת באחיזה של מצוה אך קשה לבטל המנהג שכולם רוצים לזכו, שמוסרים אותו זה לזה
 ). לההשלחן אות

מגדל עז (' והקהל מסיים נשבעה בטוב וגו' וכעת נתפשט המנהג שהמוהל אומר אשרי תבחר וגו 82
הרי זה ' כי מה שאומר המוהל אשרי תבחר וגו, ויוצאים בזה ידי הזוהר, )ץ נחל יב אות יג"יעבל

 ).ילהח סדר המ"ליקוטי מהרי(כמו אבי הבן משום שהוא שלוחו 
כף ' ועי, תה מנהג ירושלים' הבט לברית עמ (בכמה מקומות נוהגים שאבי הבן מתעטף בטלית 83

 ).ה"כה סקנ' משנה ברורה סי(ויש נוהגים שגם מניח תפילין , )ב"כה סקצ' ח סי"החיים או
) ו"רמט סק' מגן אברהם סי(בשר , )קסג' ד סי"ת דברי יציב יו"שו (ונוהגים שהסעודה תהיה בפת 84
יש . )רסח' ד סי"ארץ החיים יו' עי (ויש שנהגו בדגים, )תקנא סעיף י' ח סי"א או"מ ברמ"כ (ייןו

משנה ' בראשית ועי' מלאך הברית סוף פר (נוהגים שהאב משמש בעצמו את האורחים בסעודה
מילה ' ועי, ב"א סנהדרין לב ע"מהרש' עי(נוהגים להדליק נרות בסעודה . )ט"קע סקל' ברורה סי
  ).ד סעיף כג"ישלמה פ

אין , ז מתפילה בציבור או עוסק במלאכה לפרנס בני ביתו"ומי שתורתו אומנותו או שיתבטל עי 85
ופשוט שמוהל הטרוד בשאר , )ה סעיף יא"זוכר הברית פכ(עליו חיוב לילך לסעודת ברית מילה 
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íéðâåäî íãà , éðá åàöîð íà ìáàíéðâåäî íðéàù íãà ,à"íù ìåëàì ö .קב äãåòñ úåùòì åâäð ãåò

íù íåòèì ÷åðéúä ìöà íéñðëð øëæ ãìåðù øçàì úáù ìéìá äúùîå ,â àåäå" úãåòñ ëäåöî86 .   

יעשו ביום אחר ,  ואם אירע שלא עשו סעודה ביום המילה–סעודה ביום המילה  •
 ).ת"בפ(

כי אולי לא יבואו ,  וטוב לבטל מה שהשמש קורא לסעודת הברית–הוי כמנודה לשמים  •
 .87)ת"בפ(ו בכלל נידוי "ויהיו ח

 )âé (קגíéáåúëä øåáö úéðòú íåéá ìçù äìéî íåé ,íéøîåàå úåçéìñ íéììôúî éåãéå 
íëøãë88 , ïéàåíéôà úìéôð àìå íåçø àåäå íéøîåà89) íéôà êøà ìà íéøîåà ìáà(.  

 התפילין עד אחר 90ונהגו שלא לחלוץ.  מלין קודם עלינו לשבח–' יום מילה וכו •
 ).ך"ש( והמילה אות  משום שהתפילין אות91המילה

ר בהשכמה אומר זכור ברית דמילה ואל תפ, ת" ואם יש מילה בעשי–מתפללים סליחות  •
וכן בצום גדליה , ואומר אבינו מלכנו ואין אומר והוא רחום ותחנון, ה איום- וכן פזמון י

כל . ואין אומרים יהי רצון אחר קריאת התורה, אבל אומר קל ארך אפים ולמנצח, במילה
אך בית כנסת אחר באותה העיר אין משמיטים , זה הוא רק בבית הכנסת שבו המילה

 ).ך"ש(ויש נוהגים שאין אומרים למנצח . יוטים של מילהכלום ואין אומרים פ

 

  סימן רסו
áåè íåéå úáù äçåã äìéî äæéà ,é åáå"íéôéòñ ã .  

  
)à (קדäìéî ,ïéáäðîæá àìù ïéá äðîæá  ,úòøö äçåã,äìøòä øåòá úøäá ùé íàù  , ìò óà

äùòú àì úøäáä úöéö÷á ùéù éô ,äìøòä íò äëúåç .קה ìãâ ìåîéðù øçàì íà ìáà
ùáåëúåçì êéøöå ìåäî äàøð åðéàù ãò åúìéîá ø , øåñà øùáä åúåàá úøäá ùé íà

åëúçì , ïåéëàù"ïðáøãî àìà úøçà íòô åìåîì ö.  

                                                                                                                             
חת דבר ש שנהג לק"עייו, ריז' ח סי"ת שבט הלוי ח"שו(מצות אינו חייב לאכול בכל הבריתות 

 ).מסעודת הברית לביתו
נהגו לעשות , נולד בשבת אחר צאת הכוכבים. גם כשהתינוק אינו בבית' שלום זכר'נהגו לערוך ה 86
ד "מילה שלמה פי' עי(ונוהגים לאכול מיני קטניות כמאכל אבלים . בשבת השניה' שלום זכר'ה

 ).סעיף ד
מילה שלמה (ודיע על המקום והזמן אלא רק לה, ועל כן נוהגים שלא להזמין לסעודה בפירוש 87
  ).ד סעיף כג"פי
משום שהוא חלק מנוסח סליחות המקובל ואינו מתבטל אף אם יש , ואומרים תחנון שבסליחות 88

אין לומר , א שאם הוא אחר עלות השחר"וי, )נד' ד סי"ת שבט הלוי ח"שו(חתן או בעלי ברית 
' ד סי"ת בצל החכמה ח"שו( לא משתבש ,אבל המורה לומר תחנון אפילו אחר הנץ החמה, תחנון

  ).קמו
א "רמ(ם תחנון יאומר, אבל אם המילה בבית כנסת אחר, ודווקא כשהמילה באותו בית הכנסת 89

אין אומרים , אף שהמילה בבית אחר, ואם בעלי הברית נמצאים שם, )קלא סעיף ד' ח סי"או
ודווקא בשחרית ). ב"רה שם סקכמשנה ברו(ובעלי הברית היינו אבי הבן והסנדק והמוהל , תחנון

, )א שם"רמ(אומרים תחנון , אף שמתפללין במקום התינוק, אבל לגבי מנחה, שמלים אז התינוק
אין אומרים , אמנם יש שהכריעו שאם מתפללים בבית התינוק קודם הסעודה או באמצע הסעודה

, פ שבעל הברית שם"אע, וכשמתפללים בבית אחר, אומרים תחנון, אבל לאחר ברכת המזון, תחנון
ובעלי הברית עצמם אין אומרים לעולם במנחה ואפילו אחר . אומרים תחנון אפילו קודם הסעודה

 ). ה"משנה ברורה שם סקכ(משום שיום טוב שלהם הוא , ברכת המזון
90

 ??אבל אם הברית רחוק מהתפילה אין צורך להניח 
ויש שנהגו שהמוהל , )ז"אמר א פסזכר דוד מ(ואף המוהל והסנדק לא יסירו התפילין מראשם  91

 ).ח"כה סקי' אות שלום סי(חולץ התפילין לצורך עשיית המילה 
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)á (קוîúáùå áåè íåé äçåã äìéäðîæá  .äðîæá àìù ìáà ,äçåã äðéà .קזäðîæá åìéôàå ,

äöéöîå äòéøôå äîöò äìéîä àìà äçåã äðéà92 ,קחùøéô åìéôàå93 ,éö ìò øæåç ïéö
ïéáëòîä94ãçà íå÷îá åìéôà äøèò ìù ääáåâ áåø äôåçä øåò øåòäî øàùð íà åðééäã  .

íéáëòî íðéàù ìòå ,ùøéô àì íà ,øæåç ,ùøéô íàå ,øæåç åðéà .קטúéðìôñà äéìò ïéðúåðå .
äâä :קיìèìèì øúåîå95äìéîä øçàì ìîæéàä 96áøåòîä øöçá åòéðöäì  , åì êéøö åðéàã áâ ìò óà

úáù åúåàá ãåò ,úáù åúåàá åì êéøö äéäã øçàî úåùîùä ïéá äö÷åä àì àäã ,éì äàøð ïë . ìáà
íéçåã íðéà äéøéùëî ,íåé ãåòáî äúåùòì øùôà äéäù ïåéë . ïéëñ ïéùåò ïéà êëéôìå

åá ìåîéì ,íå÷îì íå÷îî åúåà ïéàéáî ïéàå , úéáäî åàéöåäì åìéôàå)åàéáäìå ( ïéââ êøã
åáøéò àìù úåàåáîå úåøöçå .קיאà ìáàù íúá@ íéñåôãá"çëù "ùáå ïàë ï÷åúå"ôò ê" é

åëî"ùá ÷ééåãîë é"ê ,éòå 'è"öå æ"ò@øöçå ââá ïéëñä  ,äæì äæî åàéáäì øúåî , åìéôà
íéúáä íò úåøéöç åáøéò .  

 ).א"רע(מלין אותו על פיו ,  אם אמר עד אחד שנולד בשבת–ט ושבת "מילה דוחה יו •

 ).ת"בפ(דם אסור לקנח האזמל מן ה,  כשמלין בשבת–ושבת  •

 ).ת"בפ(אין צריך להטיף דם ברית ,  ואם מל–אבל שלא בזמנה אינה דוחה  •

מותר ליקח הערלה ולהניחה ,  מוהל שמל בשבת וזרק הערלה מידו–' ומותר לטלטל וכו •
ולכתחילה יזהר המוהל שתיכף אחר שחתך הערלה בעודה בידו , בעפר המוכן לה

 ).ת"בפ(יזרקנה לעפר 

 אמנם נראה שכשם שבשופר אין –' אחר המילה להצניעו וכוומותר לטלטל האזמל ל •
כך אין לטלטל האזמל אחר המילה אם לא , לטלטלו אחר שתקע שלא לצורך תקיעה

ואפילו קודם המילה אין לטלטלו בחנם כל , להצניעו באותו חדר שמל שם ותו לא
 אלא שלא התיר אלא כדי, א שמותר"א כדעת רמ"וי, )ז"ט(שאינו לצורך המילה 
 .97)כ"ך בנקה"ש(אבל לטלטלו בחנם לא , להצניעו בחצר מעורבת

                                            
יש שחוששים לדברי הרופאים בזמנינו שהמציצה אינה רפואה ועל כן כתבו שלא ימצוץ בחוזק  92

לכתחילה כדאי . אמנם אין לחשוש לזה וימצוץ כמו בחול, )ב"ט מ"תפארת ישראל פי(בשבת 
יכול למצוץ פעם , ואם חושש שלא עלתה בידו בפעם אחת, צה בפעם אחת ובכל כחולעשות המצי

ת שבט הלוי "שו(פשיטא שיש בזה איסור גמור בשבת , אבל אם מוצץ בשנית בלא צורך כלל, שנית
 ).צ' א סי"ח
א "י, )א"שלא סק' ח סי"מנורה טהורה או (יש אומרים שהוא משסילק ידיו מהחיתוך' פירש'בגדר  93

אבל הפורע אינו בגדר פירש עד , כל שהראשון סילק ידיו מהחיתוך הרי זה כפירש, חר פורעשאם א
כל שלא נפרעה המילה לא נחשב , א שאפילו אם אחר פורע"וי, )נט' ת שאגת אריה סי"שו (שיפרע
) ד"שלא סק' ח סי"או(והכרעת המשנה ברורה , )ב"ן שבת קלג ע" לרחידושים המיוחסים (פירש

  ).ו סעיף יב"מילה שלמה פ' עי(עסק בפריעה נחשב שפירש שמשהפסיק להת
 ).ג' ח סי"ים של שלמה יבמות פ(רו שיחזור ואין איסור בדבר ויכול לומר לחב 94
ת "שו(כי הערלה בטלה לגבי החול , מותר לטלטל, והחול עם הערלה שהיה מוכן לכך מערב שבת 95

ל לצורך קבורתה אף שלכתחילה עדיף א שאפילו את הערלה עצמה מותר לטלט"וי, )מ' ל סי"מהרש
א שאסור לטלטל "אמנם י, )קסב' ד סי"ת נודע ביהודה תניינא יו"שו(ישליכנה לעפר , שבעודה בידו
ק "רסד נחל ברית ס' כורת הברית סי, א"רסה סקי' אות ברית סי,  טוערוך השלחן אות(את הערלה 

  ).נז
דזהו בכלל הכנת , סכין תחת ראש התינוקובכלל זה מותר לטלטלו לקיים מנהג ישראל להניח ה 96

  ).קלה' ד סי"ת שבט הלוי ח"שו(הסכין לפני המילה 
וכן פסק , דבאמת מוקצה הוא אלא שמותר לצורך מצוה, א ופסק שאסור"א חולק על הרמ"הגר 97

ואם הוא מוהל , )ק טו"שי ס' סי(וכן משמע במשנה ברורה , )ה"שלא סק' ח סי"או(המגן אברהם 
במקום צורך גדול פ "עכו, יכול לקחתו, ן שיקראוהו לברית אחרת באותה שבתמפורסם שיתכ

ולכתחילה , )ש אלישיב"ד תשובה ח בשם הגרי' ב סי"מילה שלמה פי (אפשר לסמוך על המקילים
שם (יזרוק הסכין לתוכו , ואחר המילה, ראוי שהמוהל יכין מערב שבת תיק שיש בו גם דבר היתר

  ).צ אבא שאול"בשם הגרב



äìéî úåëìä  

17 

 ).ת"בפ(אם אינו חד אסור להשחיזו במשחזת ש והוא הדין –אין עושין סכין  •

שכולם רשות אחת הם ואפילו של ,  אך כלים ששבתו בתוכם מותר–דרך גגין וחצרות  •
צר ללא אך כלים ששבתו בבית כשקידש היום אסור לטלטל מבית לח, בעלים הרבה

אסור מבית בחצר זה לחצר אחרת שלא עירבו , ואף אם עירבו בתים עם חצר, עירוב
 ).ז"ט(עמה 

 ).ך"ש(אפילו שלא לצורך מילה מותר ,  ובאופן זה–' וכואבל אם שבת  •

 כלומר שלא חוששים שמכיוון שכל בית עירב עם –אפילו עירבו חצרות עם הבתים  •
 ).ז"ט(לטל מחצר לחצר גם כלים ששבתו בבית כלי הבית מצויים בחצר ועלול לט, חצרו

  
)â( קיב ïéé äì ïéôøåè àìå úéðìôñà äì ïéùåò ïéàå ïéîç åì ïéîçî àìå íéðîñ ïé÷çåù ïéà

ïîùå .קיגúáù áøòî ïåîë ÷çù àì íà ,åéðéùá ñòåì .òî ïîùå ïéé óøè àì íà"ù , äæ ïúåð
åîöòì äæå åîöòì .÷åìç äì ïéùåò ïéàå ,èåèøîñ äéìò êøåë ìáà , áøòî ïé÷úä àì íàå

úáù ,ùåáìî êøã àéáîå åòáöà ìò êøåë ,äáøéò àìù úøçà øöçî åìéôà .  

 ).ך"ש( לפי שכל מכשירי מילה אלו היה אפשר לעשותם מערב שבת –' אין שוחקין וכו •

 ).ך"ש(משנים ,  שכמה שאפשר לשנות–לועס בשיניו  •

ם ראש הגיד עם ראש  מעין כיס דחוק שהיו עושים ומלבישי–ואין עושין לה חלוק  •
 ).ך"ז וש"ט(העטרה וקושרים שם כדי שלא יחזור העור לכסות את הגיד 

 ).ז"ט(שאין זה מלבוש ממש ,  אבל לא מרשות הרבים–אפילו מחצר אחרת שלא עירבה  •

  
)ã( קידúáùá ïè÷ä úà åìî ,çàå"íéðîéñä åøæôúð ë ,úáùá åì ïéùåò , àéä äðëñù éðôî

åì) . íãå÷ ÷åðéú úöéçø ïéãåäéøçàì åà äìéî ,à øåèá ïééò"ìù ïîéñ ç"à98 .(  

אין למצוה אלא , א שאם קודם המילה התפזרו הסמנים שהכינו לצורך אחר המילה"י •
א "וי, כ לדחות שבת"ומלים אותו ואין דוחין את המילה משום שנצטרך אח, שעתה

 ).ך"ש(שבאופן זה המילה תידחה 

  
)ä (קטוòî ïéëñ åàéáä àìå åçëù"ù ,ãáåòì øîåàúáùá ïéëñ àéáäì íéáëåë  , àìù ãáìáå

íéáøä úåùø êøã åúåà àéáé .øáã ìù åììë : íåùî åéìò äøåñà úáùá åúééùòù øáã ìë
úåáù ,åòì øîåì åðì øúåî"äðîæá äåöî úåùòì éãë äúåà úåùòì â . åúééùòù øáãå

äëàìî íåùî åðéìò äøåñà úáùá ,åòì øîåì åðì øåñà"úáùá äúåùòì â99 .  

                                            
אם לא היו רוחצים את הולד לפני המילה ולאחר המילה ' בזמן חכמי הגמ: ע שם כתב"בשו 98

 , לפיכך נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות בשבת,וביום שלישי למילה במים חמין היה מסוכן
וכתב שם . כדין רחיצת כל אדם, אם רצו, ודינו לרחוץ בשבת, והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל

ולאחר המילה במוצאי , ו נוהגים לרחצו לפני המילה בחמין שהוחמו מאתמול ובמדינות אל:א"הרמ
מכינים חמין מבעוד יום , ורואים שיש צורך לרחצו, למילתו בשבת' וכן אם היה יום ג. שבת

אבל אם רואים שיש לחוש לסכנה אם לא ירחצו אותו , וכל זה מן הסתם. ורוחצים אותו בשבת
 ובמשנה .לחלל עליו שבת מידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנהבודאי מותר לרחצו ו, אחר המילה

אסור להחם , שמשמע שאם לא הכינו מבעוד יום, א"על דברי הרמ) ה"ד ול"ק ל"שם ס(ברורה 
אבל אם הרופא אומר , שאין מחזיקים אותו בסתמא לחולה אלא למצטער קצת, י גוי"בשבת ע

  .מותר להחם אפילו בעצמו, סכנהוכן אם יש לחוש ל. בודאי אין להחמיר בזה, שצריך
 דהא יכולין למולו ,ינו יהודיי א"נ דרך חצר שאינה מעורבת אפילו ע" אסור להביא התינוק לבהכ99

ויש מתירין בזה משום , )כ"שלא סק' משנה ברורה סי ( והרבה פעמים מלין בבית כשיש צינה,בביתו
י שאחד "ק לבית הכנסת עתינו ויש להנהיג כן במקומות שנוהגים להביא ה,ברב עם הדרת מלך

י "י נכרי ויכניסוהו ע" שיוציאוהו מרשות היחיד ע,אמות' רו בפחות מדנותנו לחברו וחברו לחב
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)å (קטזä ìëúáù ïéçåã ïéàù íéøéùëî ,ïéçåã ïéà áåè íåé íâ , ïåîë äì ïé÷çåùù äæî õåç

éá"äøã÷ì íééåàøå ìéàåä è ,ïîùå ïéé äì ïéôøåè ïëå .  
  
)æ (קיזúáùá ìåîé àì íìåòî ìî àìù íãà ,úáù ììçî àöîðå ì÷ì÷é àîù . ìî øáë íàå

úçà íòô ,øúåî100 ,קיחåéáà àåä íà åìéôàå.  

 ).ת"בפ(אסור לפרוע ,  אם מל ולא פרע והוא הדין–שלא מל מעולם  •

 ).ת"בפ(מותר ,  ואם אין מוהל אחר ויודע בעצמו שיכול למול–לא ימול בשבת  •

 ).ת"בפ(ט שני של גליות מותר "אך ביו, ט" והוא הדין ביו–בשבת  •

ואין צריך , נאמן,  ומוהל שבא למול בשבת ואמר שכבר מל פעם אחת–ואם כבר מל  •
 ).ת"בפ(להביא ראיה לדבריו 

שם יש לחוש לעילוף שמחמתו ישהה ,  ואף שבשחיטה צריך שלש פעמים–פעם אחת  •
ולזה די בפעם אחת לדעת שמאמן ידיו , אבל כאן החשש שלא יודע לאמן ידיו, או ידרוס

 ).ז"ט(היטב 

 ולא אומרים שלגבי אביו זהו פסיק רישא דניחא ליה שמתקן את –ואפילו אם הוא אביו  •
 ).ך"ש(בנו 

  
)ç (קיט éîúåùîùä ïéá ãìåðù101 ,äìéì ÷ôñ íåé ÷ôñ àåäù , ìåîéðå äìéìä ïî ïéðåî

éòéùúì ,éðéîù ÷ôñ àåäù .úåùîùä ïéá úáù áøò ãìåð íàå ,úáùä úà äçåã åðéà ,
÷ôñî úáùä úà ïéçåã ïéàù .î áåè íåé äçåã åðéà ïëå÷ôñ , ìù éðù áåè íåé åìéôàå

åéìâú .קכúåùîùä ïéá åùàø àìà àéöåä àì åìéôàå ,úáùá åìåë àöéù éô ìò óà , åðéà
úáùá ìåîéð .  

 אמנם להלכה נראה כדעת הראשונים הסוברים שדוחה –ואפילו יום טוב שני של גליות  •
ויש אומרים שהעיקר כדעה שאין דוחה אך הרוצה לסמוך , )ך"ש(ט שני של גליות "יו

 כגון שנולד ,ויש אומרים שאם הוא ודאי שלא בזמנו, )ת"בפ(אין מוחים בידו , ך"על הש
ימול , ט שני של גליות אחר שבת"ערב שבת בין השמשות ובשבוע שאחר כך חל יו

אפילו בראש השנה נימול , ג"ט שני ש"אבל אם ספק שמיני שלו הוא ביו, ט"לאחר יו
 .)ת"בפ(משום שהוא ספק ספיקא , בשני

                                                                                                                             
 ,י שנים שזה עוקר וזה מניח" אבל לא יוציאוהו ויכניסוהו ע,ז"שמ' נכרי או יעשו כמו שיתבאר בסי

  ).ע הרב שם סעיף ח"שו ( מכל מקום הרי הוא אסור מדברי סופרים,אף על פי שהוא פטור
, ואם רק חתך, מותר, אם מל פעם אחת מילה שלמה בחול, אב שרוצה להדר ולמול את בנו 100

אסור , ולדעת בני ספרד, )י"שלא סק' מגן אברהם סי (מותר לו לחתוך והמוהל יפרע, למנהג אשכנז
ב "ה שלמה פמילראה (ד לגבי שני מוהלים בשבת "ע לקמן סעיף י"לו לחתוך בלבד וכמבואר בשו

 ).סעיף כד
אפשר לסמוך על דברי המילדת בקביעת הזמן המדויק של הוצאת הראש אף כשאינה שומרת  101

ד ' ב סי"מילה שלמה פי' ועי, ד הערה כג' ט סי"ב פ"אוצר הברית ח(כל שאין לה בזה נגיעה , שבת
 ועל כן יש ,כ אינה מדייקת בכך ויש לחוש שאומרת בדרך השערה"פ בד"ונראה שעכ, )תשובה יד

ובמקומות , לבקש מהמילדת עוד קודם ללידה שתשים לבה לזמן המדויק של יציאת הראש
אפשר , שמתוך כך רגילים הרופאים להקפיד ולשים לב לזמן המדויק, שמצוים הרבה שומרי תורה

כיון , אין לסמוך על הזמן שרושמים הרופאים בתעודת הלידה. בדרך כלל לסמוך על דבריהם
אפשר , ועל כן אם לפי רישומם הייתה הלידה מבעוד יום, קים בזה ורושמים אחר זמןשאינם מדיי

ויש להשתדל שתעמוד אשה במקום סמוך ותוכל לדעת את זמן הלידה בקירוב . לסמוך על זה
  ).אוצר הברית שם(ורצוי תמיד להתייעץ עם רב , משתשמע את קול התינוק בוכה
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וציא אם ה,  וצריך לדקדק באשה מקשה בערב שבת–' ואפילו לא הוציא אלא ראשו וכו •
ויש , ראשו חוץ לפרוזדור בערב שבת שאז אין מלין אותו בשבת כי אם בערב שבת

ולפרוזדור היינו , )ך"ש(יש ללכת אחר המנהג , ואם אינן יודעות, לשאול את הנשים
 ואם לא קשתה האשה בין השמשות ולא .)ת"בפ(לאויר העולם דוקא ולא לבית החיצון 

לא חוששים שמא , ילו בתחילת ליל שבת מידאפ, נראו לה חבלי לידה עד כניסת שבת
אך אם נמשך זמן קישוי בין השמשות וילדה בתחילת הלילה , הוציא ראשו לפני שבת

ואף שאין היולדת או המילדת יודעים , יש לחוש לחומר איסור שבת ולא דוחה שבת
אך אם אנו שואלים אותם ואומרים שיודעים , אימור לאו אדעתייהו אגב דטרידי, מזה

פשיטא שאין לנו אלא דבריהם בין לענין , הוציא ראשו לפני שבת או שלא הוציאש
בידוע , משנפתח הקבר ואינה יכולה ללכת. לדחות שבת ובין לענין שלא לדחות שבת

 ).ת"בפ(שהוציא העובר ראשו 

  
)è (ïé÷éìãî äîá ÷øô óåñá éàøåîàå éàðú éâéìôà úåùîùä ïéá øåòéùá , áúëåקכא ìòá

øåèéòä :à÷ôñîéî éøáãë äëìä ïì ,àåä ÷ôñ äîçä ò÷ùúùî à÷åðé ãéìéúéà éà êëìä  ,
éñåé éáøã úåùîùä ïéá íéìùã ãò ,äøùòì ìåîéðå . ò÷ùúùî úáù éàöåîá ãéìéúéà éàå

äîçä , äáøãë àøîåçì ïðéãáò)ñø ïîéñ ìéòì ïééòå"ä óéòñ á 'å' .(  

 ).ך"ש(ונימול לעשרה היינו ביום ראשון ,  בערב שבת–משתשקע החמה  •

שאז ודאי ,  והיינו משנראו שלושה כוכבים בינונים–עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי  •
 .102)ך"ש(לילה הוא 

והיינו מהלך שלשה ,  שכל שפני מזרח מאדימין הוא גם בין השמשות–לחומרא כדרבה  •
 ).ך"ש(מילין קודם הלילה 

  
)é (קכב ìåäî àåäùë ãìåðù ïè÷קכג úåìøò éúù åì ùéù éîåקכדñåðéâåøãðàå קכה ïôåã àöåéå

äãìéù ãò åîà äìáè àìù úéá ãéìéå , úà íéçåã íðéà äðåîùì íéìåîéðù éô ìò óà
úáùä103  ,)øëæ àöîðå òø÷ðù íåèîåè ,קכוúáùá åúåà ïéìî קכזïéøñåà ùéå(.   

לא יפרעו עוד ,  וראוי להזהיר למוהלים שכשרואים שני עורות זה על זה–שתי ערלות  •
 ).ת"בפ(כנה אם לא יפרעו עד אחר שבת שאין ס, וימתינו עד אחר שבת, בשבת

  
)àé( קכחéòéáùä ùãçá ãìåðù éî104 ,åéðøôöå åøòù åøîâ àì íà åìéôà úáùá åúåà ïéìî .

éðéîùä ùãçá ãìåðù éî ìáà ,åéðøôöå åøòù åøîâ ïë íà àìà úáùá åúåà ïéìî ïéà .

                                            
ד תשובה יב ' ב סי"מילה שלמה פי(ודאי נולד בשבת נידון כו, החל מחצי שעה אחרי השקיעה 102

שם (אפשר לסמוך על הלוח , לענין שקיעה במוצאי שבת). ש אלישיב וראה הערה שם"בשם הגרי
  ). דקות קודם2-3שם שיש שנקטו לחשוש ' תשובה יג ועי

נולד  וכמו כן , כגון גבי אנדרוגינוס הוא משום דאינו זכר ודאי, וטעם כל אלה הוא משום ספק103
 ונולד כשהוא מהול אפשר דליכא כאן ערלה כבושה והוא ,בין השמשות שמא הוא שלא בזמנה

 וכן מי שיש לו שתי ערלות דהיינו שני גידים הוא נמי משום דאין אנו יודעין איזה ,מהול ממש
ג זה נמי טעמא דאין אנו יודעין כוונת התורה "דמיירי בשתי עורות זה ע'  ולסברא ב,ערלה עיקרית

 ולכמה תנאי ,י שילדה התם הטעם משום דאין טמאים בטומאת לידה" חוץ מיוצא דופן וא,בזה
' משנה ברורה סי (בעינן כסדר האמור בפרשת תזריע דאשה כשהיא טמאה לידה בנה נמול לשמונה

  ).ח"שלא סקי
 אבל לא סמכינן לומר דמסתמא נתעברה אחר ליל , היינו שבעל אותה ופירש עד שהוכר עוברה104
  ).י"שלא סק' משנה ברורה סי ( דאין זה הוכחה ברורה,בילה או משעה שפסקה לראות דםט
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äðåîù ïá ÷ôñ äòáù ïá ÷ôñì ïéãä àåäå105 ,îâ ïë íà àìà úáùá åúåà ïéìî ïéàù åøקכט
åéðøôöå åøòù .äâä :קלéå"àåä äòáù ïá ÷ôñå ìéàåä äéì ïðéìäîã à , åéìò ïéììçî ïéàã àìà

íéøáã øàùá úáùä,ø÷éò éì äàøð ïëå 106 .  

 .)ך"ש( שהרי בן קיימא הוא –' מלין אותו בשבת וכו •

 שאז אנו אומרים שולד זה היה ראוי להיוולד בשביעי –אלא אם כן גמרו שערו וצפרניו  •
 ).ז"ט(אלא שהשתהה לחודש השמיני , ואז נגמר

אבל לענין ,  משום שלעניין שאר דברים אין פיקוח נפש דוחה שבת–' דמהלינן ליה וכו •
ואם , הרי הוא בן קיימא, שאם בן שבעה הוא, אפשר למולו ממה נפשך, המילה עצמה

ויש אומרים שאין ראוי להקל כלל , )ך"ש(הרי הוא כמחתך בשר בעלמא , בן שמונה הוא
 ).ז"ט(ע "ול בשבת אם לא גמרו סימניו וכדעת השולמ

  
)áé( קלאúéìàøùéî ïá åì ãìåðå øéîäù ìàøùé ,úáùá åúåà ïéìî .  

א שמלין "וי, )א"רע(אין מלין אותו בשבת ,  אבל נכרי שהוליד מישראלית–' ישראל וכו •
 .)ת"בפ(בשבת 

 אין מחזיקים אותו שיצא לתרבות רעה כיון שאמו –' וכוונולד לו בן מישראלית שהמיר  •
שהרי חייבים בכל , מלין אותו בשבת, א שאפילו אמו מומרת"י. )ז"ט(ישראלית 

א שאם אמו מומרת חיישינן טפי "וי, הוא לאפוקי גויה' ישראלית'והלשון , המצוות
א שישראל כשר שנולד לן בן " וי)ך"שז ו"ט(שיצא לתרבות רעה ואסור למולו 

יתכן שאינו חולק כי מדבר בישראל @)ת"בפ(מלין אותו בשבת , ראלית מומרתמיש
 .@ל דיברו במומר"כשר והנ

כל זמן שלא מדברים תועה על , הקראים. מלין אותו בשבת,  ממזר–מלין אותו בשבת  •
ויש אומרים שבזמן הזה הם , מלים בניהם אפילו בשבת, הרבנים ומתלוצצים עליהם

 ).ך"ש(ועל כן אסור למולם בשבת , ים ומתרחקים ממנהגינוגרועים יותר ואינם פורע

  
)âé (קלבíéáëåë úãáåòî ïá åì ãìåðù ìàøùé ,úáùá åúåà ïéìî ïéà .  

 ).ז"ט( שולד נכרית כמותה –אין מלין אותו בשבת  •

  
)ãé( קלגúáùá úçà äìéî íéìäåî éðù åìåîé àìù øäæéì ùé107 ,òøôé äæå ìåîé äæù , àìà

òøôé åîöò àåä ìîä .äâä :åéøáãì äéàø éúàöî àìå , àéçã äìéî àäã éøùã éì äàøð äáøãàå

úáù íéììçîå íéãáåò åéä íéðäë äîëù ùã÷îá äãåáò åîë úáù , éøä úåçãì ïúéð úáùã øçàîã

øáã ìëì ìåçë àåä . áåúë ïùé äîåøúä øôñá éúàöî ïëåóì÷á ,àéãäá úáù úåëìä óåñá áúëù 

éøùã .òå øåñàì ùéù õáå÷á éúàöî íðîàäìçúëì øéîçäì áåè ïë ì , éì äàøð àðéãîù éô ìò óà

éúáúëù äî.  

                                            
משנה  ( והטעם בכל זה דלא מחללינן שבת מספיקא,ת"ת ספק בן טי" ספק בן חיוא הדין וה105

 ).ט"שלא סק' ברורה סי
 שהמנהג ם משנה הביא בשם ספר לחליה רבה אבל בא,ע"ז דעתם לפסוק כהשו"ח וט" והנה בב106
 ונהרא נהרא ,ב"ז סימן ל"כ הרדב" וכ, וגם במאירי כתב שכן דעת כל הגאונים,מול ספיקותל

  ).א"שלא סקי' משנה ברורה סי (ופשטיה
ט שני של גלויות יש להקל "א שביו"וי, )ב"שלא סק' שערי תשובה סי(ושבת ויום טוב שוים בזה  107

 ).ט" ברית סקלכורת הברית נחל(ט "לכתחילה אף במקום שנהגו לאסור בשבת ויו
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וכבר נהגו כן בהרבה מקומות ,  אמנם נראה ברור שאין איסור כלל–' שלא ימולו וכו •
א שבשבת " וי.108)ך"ש(וכבר פשט המנהג להתיר , )ז"ט (שמלים בשבת שני מוהלים

אבל אם ארע , יעהט אסור למוהל לסלק ידיו משהתחיל למול עד שיגמור הפר"וביו
 ).ת"בפ(מותר גם לאחר לגמור , שסילק ידיו

  

 

                                            
 , זה חותך וזה פורע בין בחול ובין בשבת, תמיד הם שני מוהלים, וכן המנהג בכל מדינת פולין108

 אבל ,פ לא יכבד שלשה בני אדם אלא הפורע יהיה המוצץ" כתב דעכ)ט"כלל קמ(ובחכמת אדם 
' ורה סימשנה בר(ני עצמו בישועות יעקב דחה זה וכתב דהמציצה יכול להיות באחר דהוא ענין בפ

 ).ו"שלא סקל
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 ג''קראקא תרנ, )זכרון ברית לראשונים, יעקב גלסברג' ר: בתוך(כללי המילה , יעקב הגוזר' ר
 למברג תרנג, כורת הברית, אליהו פוסק' ר
 אונגוואר תרצא, זוכר הברית, אשר אנשל גרינוולד' ר
 ברוקלין תשמו, ים ושלוםאות חי, חיים אלעזר שפירא' ר
 תשסב-ירושלים תשנא, )ח"ד(אוצר הברית , יוסף דוד ויסברג' ר
 ירושלים תשנז, הבט לברית, יצחק לאנג' ר
 ירושלים תשעב, מילה שלמה, שלמה שוחט' ר
 

                                            
  .א"קידושין כט ע א
 .טור ב
  .א"קידושין כט ע ג
  .ב"א ה"ד מילה פ"ראב ד
 .ב"א ה"ם פ"רמב ה
 .קידושין שם ו
  .תעב' א סי"א ח"ת הרשב"שו ז
  .א"שבת קלב ע, א"משנה מגילה כ ע ח
 .מגילה שם ט
  .א"ברייתא פסחים ד ע י

 .ח"א ה"ם פ"א ורמב' ט סי"ש שם פי"רא, ב"שבת נב עף "רי יא
  בפנים' עי@.דרכי משה' בית יוסף ועי יב
  .א"משנה שבת קלז ע יג
  .ב"א וע"יבמות עא ע יד
 .א"נמוקי יוסף יבמות כד ע טו
  .ז"א ה"ם פ"רמב טז
  .א"משנה שבת קלז ע יז
 .ב"נדה מב ע יח
  .קג' אור זרוע מילה סי יט
 .רצב' מרדכי שבת סי כ

 .א"יימוניות מילה פהגהות מ כא
 .שם כב
  .א בברייתא"שבת קלד ע כג
  .ח"ז וי"א הי"ם פ"רמב כד
 .ח"א הי"ם פ"יג ורמב' ו סי"ש שם פ"א רא"ף יבמות כ ע"רי כה
 .רבינו מנוח כו
 .ט"חידושי אגודה שבת פי כז
  .ד"א יג ע"א ח"ו נ"יג ורבינו ירוחם תא' ו סי"ש יבמות פ"רא כח
  .ז"א ה"ם פ"ה ורמב' ט סי"ש שם פי"א רא"ף שבת נד ע"רי כט
  .שנב' עג ואבודרהם מילה עמ' כלבו סי, פח' ג סי"ש מועד קטן פ"רא ל

  .אבודרהם לא
  .תעא' מרדכי שבת סי לב
  .ו"ז ח"ו ני"רבינו ירוחם תא לג
  .א"ב ה"ם פ"רמב לד
 .רבינו מנוח לה
 .טור לו
 .קנז' ק סי"תסח וסמ' מרדכי שבת סי לז
 .א"ז כז ע"ע לח
 .א"ב ה"ם פ"רמב לט
 .שין כחג ע"סמ מ

 ?למעשה ההכרעה מעצמו@.ז שמסתפק"דרכי משה בשם או מא
  .א"י בשם רשב"ב מב
 .קז' אור זרוע מילה סי מג
  .שסג' מרדכי גיטין סי מד
 .'וג' ב' ש כלל יב סי"ת הרא"תעב ושו' מרדכי שבת סי מה
  .ש שם"רא מו
  .תתקמט' פראג סי' ם מרוטנבורג ד"ת מהר"שו מז
 .ק שורש עו ענף א"ת מהרי"שו מח
 .א"ב ה"ם פ"מבר מט
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  .ב"ם שם ה"רמב נ

 .א"שבת קלד ע נא
  .ב"משנה שבת קלז ע נב
  .א"משנה שם ע נג
 .ה רוב גובהה"י ד"ב וברש"שם ע' גמ נד
  .רסו בשם בעל העיטור' י ובסי"טור לפי גרסת ב נה
  .ה"ב ה"ם פ"רמב נו
  .רסד' תרומת הדשן סי נז
 .ב בברייתא" שבת קלז ענח
 .א"א בשם י"ג ה"ם פ" רמבנט
 .ד"ק וטור בשם הראב"ג אות ב בשם סמ"פ) קושטא(יימוניות  הגהות מס

 . בית יוסף בשם אבודרהםסא
 .י בשם העיטור" טור ובסב
 . בית יוסף בשם מרדכי וכלבוסג
 .ב" שבת קלז עסד
 . טור ובית יוסףסה
 . טורסו
 . בית יוסף בשם כלבו ואבודרהםסז
 . בית יוסף בשם אבודרהםסח
 .ב"א הי"ברכות פי, א"ג ה" פסט

 .שם בעל העיטור טור בע
  .ו"ג ה"ם פ"רמב עא
  .ל"בנימין זאב ומהרי עב
 .טור בשם גאון עג
 .ל"מהרי עד
 .בעל העיטור עה
 .בית יוסף עו
 .בית יוסף עז
  .ומרדכי' בית יוסף בשם תוס עח
  ).ד' כלל כו סי(ש "ת הרא"שו עט

 .בית יוסף פ
  .רבינו ירוחם פא
  ).חולין רמז תרנז(מרדכי  פב
  .ל"מהרי פג
  .טור בשם העיטור פד
 .ה"ארחות חיים בשם רמ פה
  .ג"ג ה"פ פו
 .ל"מהרי פז
  .בעל העיטור פח
  .פ"כלבו בשם ר פט
  .בעל העיטור צ

  .א"אבודרהם בשם פדר צא
 .ל"מהרי צב
 .בעל העיטור בשם רב יהודאי גאון צג
 .א"אבודרהם בשם פדר צד
  .ג"הגהות מיימוניות מילה פ צה
 .ל"מהרי צו
  .דרכי משה צז
  .אבודרהם בשם מדרש צח
 .קז' לה סיאור זרוע מי צט
  .ה ואין"א ד"שם קיד ע' ה בחבורת ותוס"ב ד"ם פסחים קיג ע"רשב ק

  .שם' תוס קא
 .תרומת הדשן רסט קב
 .א"בית יוסף בשם רשב קג
  .ב בברייתא"שבת קלב ע קד
  .טור קה
  .ב"שבת קלב ע קו
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 .א"שם קלג ע קז
  .ה המל"י ד"ב וכרש"שם קלג ע קח
 .שם' גמ קט
 .א"ב יד ע"א ח"רבינו ירוחם נ קי

  .א"ב ועירובין צא ע"א וע"קל עשבת  קיא
  .ז"ב ה"ם פ"רמב קיב
 .א במשנה"שבת קלג ע קיג
  .ח"ב ה"ם פ"ב ורמב"ף שבת נה ע"רי קיד
  .ט"ב ה"ם פ"ב ורמב' ט סי"ש פי"א רא"ף שם נו ע"רי קטו
 .א בברייתא"שבת קלד ע קטז
 .תרנח' מרדכי חולין סי קיז
 .רסה' תרומת הדשן סי קיח
  .א"ב וקלה ע"משנה וברייתא שבת קלד ע קיט
 .ב"נדה מב ע קכ

  .ב"ג נא ע"מילה ח קכא
  .א"שבת קלה ע קכב
  .ב"ן שם נד ע"ו ור' ט סי"ש שבת פי"רא קכג
 .א"א הי"ם פ"רמב קכד
    .ן שם"ש ור"רא קכה
 .י"טז ועיין ב' ח סי"ב פ"ש ב"רא קכו
  .ב"ב נה ע"ף ב"רי קכז
 .ה' ט סי"ש שם פי"ג עשין כח ורא"סמ, א"ף שבת נד ע"רי, ב"ג נא ע"בעל העיטור מילה ח קכח
 .ם"ש ורמב"ף רא"בית יוסף בדעת רי קכט
  .ש"ף ורא"ג עשין כח ודרכי משה בדעת רי"סמ קל

  .ב"ב נ ע"בעל העיטור מילה ח קלא
  .ב"ד נג ע"ו ובעל העיטור שם ח"ב ה"ירושלמי יבמות פ קלב
  .בית יוסף קלג


