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משנה כסףראשון פרקמשנה כסף

 במרן . וכו׳ עבדיו אה למול הרב ועל בנו אה למול האב על מצוה א ־פ״א
 ימול השמיני וביום שנאמר הבן אח למול לש״ו פי׳ רבינו כפב המצוח

:עבדו אח למול הרב מצוח מנה לא למה טעם וצריך ערלמו בשר
 וימל דכתיב מנ״ל למולו בבנו חייב האב כ״ט) (דף דקידושין ס״ק .וכו' מצווין דין ובית

 מהליה דלא והיכא בנו יצחק את אברהם
 לכם ימול שנאמר למימהליה ב״ד מימייבי אבוה

 איהו מיחייב פ״ד מיהלוהו דלא והיכא זכר כל
 ימול לא אשר זכר וערל דכתיב נפשיה למימהל

ונכרתה: כו׳
 שימות עד כרת חייב ואינו רבינו מיש ועל ב

 וכו׳ תבלין בזה אין הראביד כתב .וכו׳
 הכרת שחיוב אומר ואני עכיל. כרת באיסור

 הוא הראב״ד ובדברי רבינו בדברי הנזכר הזה
 רבינו ודעת במ״ק שמוזכר שנים בקיצור שימות
 לפי שנים בקיצור למות כרת מתחייב שאינו
 למול בידו שהרי המצוה על עדיין עבר שלא

 יתחייב ואז במזיד ערל והוא שימות עד עצמו
 א"נ משובה. מהלכות פ״ח כמבואר לנפש כרת

 כשיגיע אך שנים בקיצור מת באינו רבינו דה׳ק
 כמבואר הזה בעון ימים בקיצור ימות למוח מחו

 שמיום הראב״ד ודעת דיומי. הרס דאיכא גמ״ק
 שנים בקיצור למות חייב הוא מל ולא שגדל
 שכתב וזהו ההוא מהחיוב נפטר מל שאם אלא
 הוא ראוי כלומר כרס באיסור עומד יום ובכל
 דאף כלומר שנים בקיצור ולמות ליכרס יום בכל
 חיוב לידי שיבא שאפשר דבר לעושה דדמי ע״ג

 יום שבכל זה שאני חיוב לידי בא לא ועדיין
 ואע״פ מקום של מצוסו על בודאי עובר הוא

 כרת באיסור מ"מ לגמרי כרת מתחייב שאינו
 שהזכיר ומה .ליכרת וראוי יום בכל עומד הוא

 התראה דהא נקטה בעלמא לדוגמא ספק התראת
 שמים בדיני ולא אדם בדיני אלא ענין לה אין

 לא ספק התראת למ״ד דאפילו לומר והיינו
 מדיני לפוטרו אלא כן אמר לא התראה שמה
 שעשה מפני עליו יש שמים חיוב מ״מ אבל אדם

 וזה מיתה חיוב ממנו להמשך שיוכל מעשה
 כרס להתחייב לו שאפשר למקום עצמו שמביא

 דין הבורא מצות על יום בכל עובר שהוא ועוד
 . שנים בקיצור למות יום בכל שיתחייב הוא

 מאן דאיכא אמרינן דכי דמי דלא רבינו ודעת
 כשהוא היינו התראה שמה ספק דהתראה דאמר
 ואל אשב עובר כשהוא אבל עשה בקוס עובר

התראת למימר גביה שייך לא מילה כמו תעשה
 אדם של בנו מלין אין שכתב ומה . עבר לא עדיין לתקן שבידו כל אלא התראה שמה ספק
 למימהליה ג״ד מיחייבי אבוה מהליה דלא היכא דקאמר משמע הכי דסוגיין פשטא .וכו׳

שב״ד ומ״ש .מדעתו שלא לעשותה לאחר אין אחד איש על המוטלת דמצוה הוא נמי וסברא

ה א ל י  שנאמר כרת עליה שחייבין עשה נא] יימצות מ
 ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר וערל

 למול האב על ומצור. .מעמיה ההוא הנפש ונכרתה
 ומקנת בית יליד עבדיו את למול הרב ועל בנו את

 מצות ביטל אותן מל ולא האדון או האב עבר כםף.
 בערל אלא תלוי הכרת שאין כרת חייב ואינו עשה

 בזמנו העבד או הבן אותו למול מצווים דין ובית עצמו.
 בנו מלין אין ב : בעבדיהן ולא בישראל ערל יניחו ולא
 למולו ונמנע עבר כן אם אלא מדעתו שלא אדם של

 ולא' דין מבית נתעלם .כרחו בעל אותו מלין דין שבית
 ויום יום וכל עצמו. את למול חייב הוא כשיגדל אותו. מלו

 את ימול ולא משיגדל עליו שיעבור
 .עשה מצות מבטל הוא הרי עצמו

 שימות עד כרת חייב ^אינו אבל *
 עבד אחד * ג •* במזיד ערל והוא

 עבד ואחד ישראל ברשות שנולד
 למול הרב חייב הכותים מן הנלקח
תן.  נימול בית שיליד אלא או

 ביום יימול כסף ומקנת לשמנד..
 שנולד ביום לקחו אפילו שנלקח

מי: נימול  כסף מקנת יש ד ביו
.שנולד ביום שנימול בית יליד ויש לשמנה שנימול
 זה הרי וילדה עמה עוברה ולקח שפחה לקח ^כיצד

 והרי עצמו בפני העובר שלקח פי על ואף לשמנה. נימול
שנולד קודם אמו וקנה הואיל כסף מקנת עצמו העובר

נימול
 : ע״ש כהראב״ד והסניס 6רש״ סי׳ ׳״ד ר1« ב : כ״ת משין פמ״ג יס״א ר״ם סי' ׳״ד טור א

;כ". טשין כמ״ג יס״ז סי׳ יו״ד טור עגד דיני ג

 עמה ועוברה שפמה לקח כיצד לשמונה שנימול כסף מקנס ויש לאחד שנימול כסף מקנת
 לקח לאחד שנימול כסף מקנח זהו עמה וולדה שפחה לקח לשמונה שנימול כסף מקנח זהו

 כך ואחר ילדה אמר חמא ר׳ לשמונה הנימול גיס יליד זהו וילדה אצלו ונתעברה שפחה
לשמונה שנימול ביס יליד זהו ילדה כך ואחר הטבילה לאחד הנימול ביס יליד זהו הטבילה

 ילדה כך ואחר הטבילה בין ליה שני לא ות״ק
 דאין גב על ואף הטבילה כך ואחר ילדה בין

 בשלמא רבא אמר לשמונה נימול לידה טמאה אמו
 לאחד נימול בית יליד לה משכחת חמא לר׳
 כך ואחר שילדה כגון לשמונה נימול בית יליד

 כסף מקנת ילדה כך ואחר הטבילה הטבילה
 מקנת וילדה שפחה שלקח כגון לשמונה■ שנימול

 וזה שפחה זה שלקח כגון לאחד שנימול כסף
 אלא לה משכחת כולהו בשלמא לס״ק אלא עובר
 אמר לה משכחת היכי לאחד שנימול בית יליד

 למאן הניחא לעוברה שפחה בלוקח ירמיה ר׳
 אלא דמי הגוף כקנין לאו צירות קנין דאמר
 מאי דמי הגוף כקרן פירוס קנין דאמר למאן
 שפחה בלוקח משרשיא רב אמר למימר איכא

 מ״ד איכא הלכה ולענין להטבילה. שלא מנת על
 לא כתנאי דאוקימנא דכיון אסי כרב קי״ל דלא

 הוא דיחידאה חמא כר׳ למינקט ס״ק שבקינן
 וסרו שקלו ירמיה ור׳ משרשיא ורב דרבא ועוד

 אסי כרב פסק יונה רבינו אבל דת״ק. אליבא
 משמע מי כדברי בהלכות הכריע לא ז״ל והרי׳׳ף

 לחומרא אותו מסילין הילכך מילסא ליה דמספקא
 השבת את עליו מחללין ואין לשמונה דנימול

 וכ״כ ז״ל והרז״ה ז״ל הלכות בעל דעת וכן
 הר״ן לשון ע"כ מילה מהלכות בפ״א ז״ל הרמב״ם

וכו׳ חמא ר׳ לדעת כן כסב ז״ל והראב״ד זיל.
 רבינו שכתב מה ועל .עכ״ל ילדה כך ואחר
וכו׳ השבת את דוחה הבנים שמילת כשם להלן
 איא כתב וכו׳ אמו טבלה שלא בית מיליד חון
 שהוא מפני ואולי ההפרש זה מהו ידעתי לא

 בטבילה דמפליג חמא כר׳ הלכה אם מסופק
 ואיה דחי ולא לחומרא אזלינן שבת מדחי ולענין

 לספוקי איכא נמי לשמונה שנימול כסף במקנת
 חמא דלר׳ לומר ז״ל דעתו . לשונו כאן עד

 ואחר שסבלה היינו לשמונה דנימול כסף מקנת
 לאחד נימול טבלה כך ואחר ילדה אבל ילדה כך

רבי« מילק לא בשמונה מילה דלענין ואעיג
 אלא טבלה ואח״כ לילדה ילדה ואח״כ טבלה בין

 וילדה עמה ועוברה פסחה לקח גווני בכל
 ה״ל שבת חילול לענין לשמונה נימול זה הרי

 . שילדה אחי אמו שטבלה בית ביליד כמ״ש שבס דוחה אינו טבלה ואח״כ דיליה לחלק
 לדעתי אבל מאד עצום זה שספק ז״ל הר״ן בו שסבר כמו היסה רבינו שיטת שאס ובאמת

דמדמוקי ז״ל הרא״ש כתב ועוד .הר״ן בדברי הנזכרים מהניעמיס כס״ק פוסק רבינו

הראב״ד השגת
 שימות עד כרת חיע אינו אנל *)

ג ונו׳ ת  אין ז״ל הראג״ד כ
 התראת משוס וכי חנלין נזה

 וכל השמים מן אותו פוטרין ספק
:עכ״ל כרת נאיסור עומד יום

 ישראל כרשות שנולד ענד *אחד
 : לשמונה נימול זה הרי עד . ׳0

ג ת  רני לדעת ז״ל הראנ״ד כ
 ילדה נין מחלקים ממא

 ואמ׳׳כ להטנילה ואח״כהטנילה
: עכ״ל ילדה

דאי ברייתא הך להו שמיע לא אמוראי דהנך אסי כרב הלכה דאין משמע כתנאי לה אב גבי לכתוב רבינו ודקדק אבוה מהליה דלא הבן מדין נלמד הוא העבדים למול מצווין
הוה ומר תנא כהך הלכה אמר הוה מר אלא עצמן מפי מימרא אמרו הוו לא להו שמיע הוה ולכך יעברו והיאך העדה עיני והס עברו בב״ד למימר דליכא משוס נתעלם ב״ד וגבי עבר
אלא פליגי הוו לא להו שמיע הוה דאי אפשר להו שמיע דלא וכיון תנא כאידך הלכה אמר במזיד ערל והוא שימות עד כרס חייב אינו אבל הרמ״ך כתב : נתעלם ב״ד גבי וכתב שינה
דהני למימר עדיף דטסי ול״נ .כרבים הלכה חמא דר׳ עליה רבנן דפליגי כיון אמרי הוו ממנו נפרעים ובחייו ימיו בחצי הוא כרס והלא ביה שייך כרס מאי שימות לאחר צ״ע

ואומר הגמרא. דברי על רבינו דברי ניישב ועתה כת״ק. ופסקו להו שמיע ברייתא אמוראי :עכ״ל עצמו ימול יתרפא שאם עליו ויקבל יסודה לא אס נדון יהיה במותו כסב ואח״כ
קראו לא כסף מקנח הוא כאילו שנראה לפי לאחד הנימול בית יליד טעם להיות כי ראשונה כל אסי רב אמר קל״ה) דמילה(שבס ר״א סרק .וכו׳ ישראל ברשות הנולד עבד אחד ג.

שפחה לקח אלא בית יליד ליקרא הראוי אחר ביס יליד שם אין כאילו ביס יליד בשם רבינו לשמונה נימול אינו לידה טמאה אמו שאין כל לשמונה נימול לידה טמאה שאמו
שיליד אלא באומרו לו הספיק רק זה דין לכתוב רבינו משש ולא וילדה אצלו ונתעברה ממללין אמר חד רב בר חייא ורב הונא רב ערלות שסי לו שיש ומי דופן יוצא איתמר והא איני
וילדה אצלו ונתעברה שפחה לקח על מורה ביס יליד ששם לפי לשמונה נימול ביס לשמיני אבל השבי! את עליו למלל אלא פליגי לא ע׳׳כ מחללין אין אמר וחד השבת את עליו
 נימול שאינו ומי שבת דומה לשמונה שנימול שמי־ כלומר סליא בהא הא ליה מהלינן ודאי

ויש לשמונה שנימול ביס יליד ויש לאחד שנימול ביה יליד יש כתנאי דוחה איט לשמונה

עוז מגדל

 במ״ש נזכר כבר יום לאותו הנימול כסף ומקנס .וכו׳ כסף מקנס יש כסב ואח״ב
המוזכר עמה וולדה שפמה לקח דהיינו שנלקח ביום נימול כסף ומקנס

בגמ׳ -

^ .גנז אם למזל עד נז׳ עעה מצות פ״א על :כ״ט) דקידזשין(דף קמא פ  כו׳ למזל הרג ו
 דקידזשין קמא פרק . גמזיד ערל זהזא שימוס עד כז׳ עשה מצזם גיטל אוסן מל זלא עד

ג :ע״א) הערל(דף ופרק ת אני :עכ״ל כרם גאיסזר זכז׳ םגלין גזה אין ז״ל הראנ״ד כ  איני אזמר ו
 מפשיטזם למעשה החיזג הערל ופרק דקיתשין מפ״ק שדקדק מרוצה אני וגסלסזלים רזצה שהזא הםגלין טזעם

 כחג ז״ל ר״מ זגם כרם גז יש גאמם זהידזג הזא רג ני קרי זזיל נמקרא לז מפזרש והכרם המלמזד
 מל לכן קודם ואם פימזס עד לכרס זמן לו (ף:ע שלא להשמיענו גא אלא הקראנו אם זה הצח נלשונו כן

 עריוס למגלה ולא משה קום נו שיש סעשה ללא דומה זה והרי חונסו ידי ויצא כריסזם מידי נפטר
רנזגזימ מדעם מושכה ז״ל מקוצי הר״ם וכ״כ גהם וכיוצא נמזיד נשנס מלאכה ועושה הכפורים כיום ואוכל

 כקידושין מדקסני יפה דקדק כו׳ מדעסו שלא אדם של גנו מצין שאין ז״ל ר״מ ומ״ש ז״ל הסוספוס נעלי
 דר״ה פ״ק מדאשכחן ועוד . לא קודם אגל כשענר דוקא משמע למולו מצווין נ׳׳ד מל ולא האג ענר ספ״ק

 נהלמוד וכן מעשים אין איכהיג דלא דהיכא מכלל שיעשוך לנ״ד אזהרה ועשים למיכחג קרא איצטרין
 ישראל נרשום שנולד ענד אחד :כי״ן כרחו נעל אותו קונרין או מטמאין או מפרנסים נמו מפורש אינו
ב : דמניא ר״א פרק . לשמונה נימול זה הרי עד כו׳ ת  ילדה ואח״כ ונו׳ חמא ר' לדעת ז״ל הראכ״ד כ

 חדא . טעמי מכמה דנרייתא כת״ק לפסוק ז״ל ר׳׳מ הסכים יפה מ׳׳מ אכל הוא אמת אומר ואני :עכ״ל
 וי״ג דמילה ר״א נפרק כהנאי אוקמה כי סליא נהא הא דמסיק סלמודא וסחס אסי רנ אמר כרנה דקאי

א שקלא כוסיה כולה דסוגיין ועוד אחאי ר׳ ד ס ה אלינא מסרצי משרשיא ורג ירמיה דר׳ ועוד ו י ד נד״ן! ^

מיימוניות הגהות
ת עיקר [א] שבת מילה הלנו • ונ'כ הביא לא אם אליעזר רבי פרס ב



143 עבמשנה, בסףפ־א מילה הלכות .אהבהמשנה כסף
הדש י״ב טמו לכשמגלגל־ בץ דקאי (יאה היה וה5מ שגע עלץ שיקבל ובלבד רגינו ומ״ש ולקח שפחה לקח כיצד וכהג לשמונה מימול כסף מקנת לבאר בא ואח״כ . כגמרא
שהרי ישראל גישות שזה שכיון ימול שלא עמו לכשההנה בין לעכו״ם ומוכרו ומוזר שפחה כשקנה היינו סימא דלא כלומר עצמו בפני העובר שלקח ואע״ש עמה •עוברה

מלכים מהלכות פ״ז רבינו כמ״ש יהרג או מצות שבע לקבל לכופו חייב הוא עבד בכך האם קנה p ואחר דינרים בכך חמלה עובר כשקנה אבל סתם מעוברת
וכל נח בגי שנצעוו מצוח לקבל עולם באי כל לכוף הגבורה מפי משה צווה וכן ומלחמותיהם רבינו לן קמשמע אחד ליום שנימול שנולד אחר קנאו כאילו ליה דהוה סד״א כינרים

הראב״ד השגת
 «׳ •ע«ו״ס מן גדול ענד *לקח

 היאנ״ד כתנ : מיד יהרג עד
 עתה לנו אין מיד ימכר ״ל1

:ענ׳׳ל איש להרוג

 בפרק ממ״ש רגינו כן ולמד יהרג קיבל שלא מי
 י7סלמ וכולהו יהודה ורב הונא רב מיתות ד׳

 אלא נהרג נח בן מצות שגע על אמרי דרב
 נראה ביאה איסורי מהלכות בפי״ד שמדבריו

 ומ״ש ימול. שלא עליו דהתנה להיכא קאי דלא
איש. להרוג עמה לנו אין מיד ימכר הראג״ד

 שהוא רבינו דברי על השגה כאן דאין לתמוה יש
 סרךפה ידינו אין ואם הגמרא דברי כתג זיל

 מלכתוב להניח ה״ל זה מפני לא בעונותינו
 דאפילו נימא דלא לומר שדעתו ואפשר הדין,
 עמו מגלגל להרגו יכולים אנו שאין הזה בזמן
 מומר וכו׳ ממחילה עליו המנה אס או חדש י״ג

 קמיל מצות שגע עליו יקבל שלא אפילו לקיימו
 לא אס להורגו יכולים אנו דאין דכיון הראב״ד

 שעה אפילו לקיימו אסור מצות שבע לקבל ירצה
 גר מקגלין ואין ומיש : מיד ימכר אלא אמת
 (ערכין שדהו המקדיש סרק סוף .וכו׳ מושב

)כ״ע : :
:)מ״ו החולן(יבמות בפרח .וכו׳ שנכנס גר ז

עד'שימול גר אינו לעולם יוחנן רבי אמר
.וכו׳ עכוים כשהיה ומ״שואסמל ויסבול. שהיובל בזמן אלא תושב גר מקבלים ואין מיד. יהרג

קל״ה) דמילה(שגס אליעזר רבי בפרק גרסיק .תחלה מילה חייב ישראל לקהל שנכנס ^גר ז נוהגי*
ז w עברם כשהיה מל ואם י ם להטיף צ ז י י יי נ

דם ממנו להמיף צריך אין אומרים הילל ובית מהול כשהוא קטן^שנולד וכן שנתגייר. ביום ש
בית נחלקו לא אלעזר גן שמעון רבי אמר בריס להטיה

h להטיף שצריך מהול כשהוא נולד על וב״ה שמאי : כ״ח עשין פמ״ג רפ״ח פי׳ י׳ד עוני ב :שם נטור עיין
 שנתגייר גר על נחלקו מה על בריס דם ממנו

צריך אין אומרים וג״ה בריס דם ממנו להסיף צריך אומרים שמאי שביס מהול כשהוא דהיינו מיניה דסליק למאי אלא דמי הגוף כקנין לאו פימת דקנין משום אלא סעמא הוי
שמעון' כרבי הלכה אמר ושמואל קמא כתנא הלכה אמר רב איתמר בריח דם ממנו להעיף בין ליה שני לא ות׳ק מדאמריק רבינו כן ולמד קאי להטבילה שלא ע*מ שפחה לקח

דאינון כבתראי לן קיימא מילמא בהא ושמואל רב דפליגי ע״ג דאף הרי״ף וכתב אלעזר בן ולאוקימתא בית יליד שהיה כיון לח׳ נימול הטבילה ואח״כ ילדה בין ילדה ואח״כ הטבילה
מחללין ואין כלומר היא כבושה ערלה שמא חיישינן אמר רבה דאיתמר יוסף ורב רבה כלומר להטבילה שלא מנת על שלקחה לפי אחד ליום דנימול טעמא היינו משרשיא דרג
נולד על וג״ה ב״ש נחלקו לא אומר הקפר אלעזר רבי דמניא לה אמינא מנא רבה ואמר מיליד חון להלן רבינו ומ״ש לח׳: נימול הוא גיס דיליד כיון סבלה אם אבל טבלה ולא
שביש השגת אס עליו לחלל נחלקו מה על ברית דם ממנו להטיף שצריך מהול כשהוא דמאי משום הוא השבת אס דוחה אינו לח׳; שנימול פ’שאע שילדה עד אמו סבלה שלא גיס

עליו מחללין אין הכל דברי סגר דמ״ק מכלל מחללין אין אומרים וב״ה מחללין אומרים פשיטא ודאי הא ילדה ואח״כ להטבילה הטבילה ואח״כ ילדה בין ליה דל״ש לס״ק דאמריק
דרב ואע״ג היא דהלכה מינה שמע ממניסא מהא גסרא דהוא רבה ומדגמר השגת את בזמנה מילה שהוא וכיון בברייתא מוזכר שהוא כיון לשמונה הנימול כסף דקאי'למקנס

 כמקנס נידון דאינו אמו במעי שהוא שכיון
 ממה רבינו כן ולמד . לשמונה נימול אלא כסף
 שפחה לקח אמרו אלא בברייתא חילקו שלא

 לשמונה הרמול כסף מקנת זהו וילדה מעוברת
 לסלוג אימא ואס והו׳ עמה וולדה שפחה לקח

 בפני העובר לקח גשלא גדיא גדידה ולימני
 נימול עצמו בפני העובר לקח אם אבל עצמו
 וולדה שפחה דלקח היכא שכן וכל אחד ליום
 ילדה שלא דכל אלמא הכי מני ומדלא עמה
 נימול עצמו בפני העובר לקח אפילו עדיין

:לשמונה
 והיינו לעובריה. שפחה לקח כמג ואח״ב די

 בית גיליד ירמיה דרבי אוקימתא
 דאתי משוס כמותו ופסק אחד ליום שנימול
 דמי הגוף כקנין לאו פימת קנין דאמר כמאן

 קליו) נוחלין(ב״ב כיש היא ור״ל דריי ופלוגמא
 ור״ל דר״י ליו) (יבמות החולן בייש רבא ואסר
 כר״ל דהלכה שמעסתא מתלת בר כר*י הלכה

 פימת קנין דלריל שמעמחא הא מינייהו וחד
 ללא טבלה בין לן וליש דמי הגוף כקנין לאו

 שפחה 9ז לקח דכ״ש למד אתה ומכאן סבלה
 אחר אחד. ליום אלא נימול דאינו עוברה וזה
p להטבילה שלא עימ שפחה שלקח או כסב 

 בית ביליד משרשיא דרב אוקיממא והוא וכו׳
 אמו טבלה ואס ומ״ש ;אחד ליום שנימול

 שפחה דלקח ארישא קאי לא .וכו׳ שילדה אחר
 או הטבילה כך ואחר ילדה דל׳׳ש לעובריה
לא דהא אחד ליום נימול ולדה ואחיכ הסבילה

 שפחה שלקח או .לעובריה שפחה לקח ה י* לשטנה נימול
ת. לשם להטבילה שלא מנת על  שנולד פי על אף עבדו

 כאילו הזה הנולד שהרי .שנולד ביום נימול ברשותו
הו. היום וכאילו לבדו כסף מקנת הוא  בכלל אמו שאין קנ

 טבלה ואם .בית יליד הבן שיהיה כדי ישראל שפחות
 נימול זה הרי שילדה אחר אמו

 מן ייגדול עבד לקח * ו ;לשמנה
 למול העבד רצה ולא העכרם
 .חדש עשר שנים כל עמו מגלגלין

 כשהוא לקיימו אסור כן על יתר
 מתחלה עליו התנה ואם .לעברם ומוכרו חוזר אלא .ערל

 לקיימו מותר אותו ימול שלא העכו״ם רבו אצל והוא
 בני שנצטוו מצות שבע עליו שיקבל ובלבד ערל. והוא

 מצות שבע עליו קיבל לא אם אבל .תושב כגר ויהיה נח
שהיובל בזמן אלא תושב גר מקבלים ואין

 או שפירש וכמו לאחד הנימול ביס ליליד נמי קאי אי ליה מספקא אבל השבח את דוחה
 מפרש שרבינו א״נ לחומרא פסק ולפיכך בברייתא מוזכר שאין כיון קאי לא דילמא

 שילדה אחר שטבלה אט׳פ להטבילה שלא מנס על שלקחה דכיון משרשיא דרב דאוקיממא
 נימול ■>\ה לשלא להטבילה שלא מנס על דלקחה תנאיה מהני לידה קודם סבלה שלא כיין
 לח׳ ונימול לידה דאחר סבילה מהני הכי דאפילו ס״ל הכי אוקמה דלא ירמיה ורבי לח׳

 ולענין שבת בענין לחומרא פסק משרשיא כרב או כר״י קי״ל אי ליה דמספקא ומשוס
בדעסרבינו: לי נראה כן הנימולים לכל הקבוע הזמן שהוא לח׳ ניחול מילה

עבד הלוקח אריב״ל :) מ״ה פרק.החולן(דף יבמות .וכו׳ העכו׳ם מן גדול עבד לקח 1

 חיישינן דאמר ס״ל כרבה הילכו יוסף רב לגבי כרבה דהלכה קי״ל הא קליג יוסף
 מחללינן לא דמספיקא בשבת לא אבל במול ברית דם ממנו להטיף וצריך כבושה ערלה שמא
 כבושה ערלה ספק דלרשב״א לה אמינא מנא רבה ואמר ז״ל הר׳ין וכתב :הלכה וכן

 והכי רשב״א היינו הקפר אלעזר דרבי דס׳יק לרבה ליה דקים פירוש ממללין ואין היא
 ברית ■דם ממנו להטיף צריך דלרשב״א איחא אס רבה דייק ומ״ה בתוספתא איהא

 שצריך במול נחלקו לא הקפר אלעזר רבי א״ל היכי היא כבושה ערלה דודאי בשבת ואפילו
 רשב״א דהיינו ס״ק ודאי אלא בחול איהו ליה ואמר בשבח ואפילו ת״ק אמר אי להטיף
כשהוא דנולד לך מודינא ודאי אין הקפר אלעזר רבי א״ל ומ״ה בשבח ולא אמר במול

פליג מהול כשהוא שנתגייר דבגר דאמרס במאי אגל בחול דם ממנו להטיף צריך מהול לעכו״ם ומוכרו חוזר מל לא חדש י״ב עד עמו מגלגל למול רצה ולא העכו״ם סן
נמלקו ולא בריס דם ממנו צריך-להטיף לדיה מהול כשהוא שנתגייר דגר עלך פליגנא סקיימין אין אמר הא רבי׳עקיבא דאי עקיבא כרבי קמיהדרבפפאכמאןדלא רבנן אמרוה
בנולד נקטינן הילכך הגאונים שפירשו נראה כך מהול. כשהוא בנולד השגת את למלל אלא אגל למילתיה פסקא דלא היכא ה״מ ר״ע סימא אפילו פפא רב א״ל מלין שאין עבדים
דספק השבת את עליו מחללין אין בחול בריח דם ממנו להטיף שצריך שאע״פ מהול כשהוא ואין בזה התוספות לפירוש רש״י פירוש בין חילוק ויש . פסקא למילחיה דפסקא היכא

ממנו להטיף שצריך בסמוך הרי״ף כמג מהול כשהוא שנתגייר גר ולענין היא כבושה ערלה וכל אלעאי דרבי משמיה רבין שלח שם ג״ז . וכו׳ עליו
 שכתבתי הפירושים ולפי מילה מהלכות פ״א והרמב״ס ז״ל בה״ג הרב כתב וכן ברית דם
 אלעזר גן שמעון כרבי הלכה אמר דשמואל דאע״ג הקפר אלעזר רבי על סומכים הם

אלא קאמר מהול כשהוא שנתגייר בגר הקפר אלעזר מדרגי לאפוקי דלאו למימר איכא
ממאי

עוז מגדל
.מיד -יהרג ת15מ שנע עליו קינל לא אם אנל עד ׳1כ למול רצה ולא העט״ם מן גחל ערד לקח

:ענ״ל איש להרוג עסה לט ואין מיד ימנר ז״ל הראנ״ד נתב :מ״ח) (דף החולן פרק סוף
 שכתבתי כמו תורה משנה קראהו ולכך הארון וקיצר עמן התלמוד כסדר סידר ז״ל ר״מ כי אומר ואני

 פ׳׳ז ז״ל ר״מ סדרן וגס והריגותיו ומצותיו נת נן נהלכות מיתות ד׳ פיק מטדי וזה פעמיס כמה
 מפני ואם ו״ל היאנ״ד השיגו לא ושם עממי! שנעה להחרים עשה ומצות ומלחמותיהן מלכים מהלכות

 נטלו לא מיתות אכנע דין מ״מ מישראל ואפילו כעונותינו נטלו מיתות שאינע וגס מקיפה ידינו שאין
 וקיא.לפניו נאמצע הקולמוס טנל ולא מיד הדף לזה נסמוך ז״ל י״מ כתנו כני נוהג שאינו מפני ואם

:נוטה דעתי כן להשיג ולא לנאי כיון ושמא להשגהיזאת מקום מוצא איני ולכן התנסותו ותדע העמקתי
 לקהל שנכנס גר :כ״ט) (דף המקדיש פיק נעיכין .נוהג שהיונל נזמן אלא חושב גר מקנלין ואין

 דם ממנו להטיף ציין עכו״ם כשהיה מל ואם : שם דמילה אליעזר רני פיק .ממלה מילה חייב ישראל
מ׳ מהול כשהוא שנולד קטן ובן : גחלות ונהלכות אלפס י״י כהלכות מפורש זה .שנתגייר כיוס ניית

:ע״א) (דף הערל פרק נינמות שתיהן .כשמיני עד

 התנה ואם :הכרע יבינו בדברי
 למולו שלא ע״מ רגו שלקחו זה לקיימו שמוסר ערל עבד זהו אי משמו לי אמרו יבוסי

 מקיימין אין אמר הא עקיבא רבי דאי עקיבא כרבי דלא כמאן פפא דרב קמיה רבנן אמרוה
.אתני דאחני היכא אגל בהדיה אתני דלא היכא ה״מ ריע סימא אפילו פפא רב >א*ל

מיימוניות הגהות
שובותיו השיב וכן ]3[  דאםר כשמואל והיינו וב׳ שסהה רביגו אלפסוכן וו״חור׳י פר׳י וכן האי רב בת

שב׳א הלכה ש נחלקו לא דאטר כר ה ב׳ ב׳  דאטר כרב ורלא בריח רם טסנו להטיף שצריך ו
ק הלכה ת׳  באיסורי כרב הילכתא רקי׳ל ואע׳ג ברית דם טמנו להטיף צריך אין אוטרים נ״ה דאטר כ

ם ד שייחו אליבא פליגי כי ו  רבה מדגטר אלפס ר׳י דקדק וכן דתגאי אליבא סליגי הבא אבל דנפ
ט ברייתא מההיא  וכן בגטרא וע׳ש יוסף רב לגבי כרבה והלבה הלכה וכן כן ליה דסבירא ש׳

ה פסק ^ ת׳ג ודלא טדבריהם לסור שאין ב  להטיף צריך אין מהול כשהוא שנתגייר דגר שכתבו כ
טנו  אפילו או ביום דוקא ניטול אה פליגי הערל בר*פ וכן החולין דפרק יוסי כרבי ברית דם מ

תב טהול כשהוא שנולד ובקטן ברית דם טמנו להטיף שצריך סודו שכ׳ע טעוטע בלילה  שאין כ
תב ורא׳ם ברית דם מטנו להטיף ■צריך  כשהוא שנתגייר גר ובין טהול כשוצא הנולד קטן דבין כ
טנו להטיף צריך אין מועל ק הלכה דאטר כרב לן דקייטא ברית דם מ ת׳  שם עיין כר דאטר כ

 גר ובין מהול כשהוא שנולד קטן דבין וטעמו הטחבר רבינו כדברי להדיא איתא ובב״ר בספרו
שת התם דגרסינן ברית דם מטנו להטיף דצדיך טחול כשהיא שנתגייר  רבי תני אברם ויהי בפר

חלקו לא אלעזר בן שטעק ש נ ה ב׳  מפני ברית דם טמנו להטיף שצריך טהול שנולד זה על וב׳
מטנו להטיף צריך אומרים שביש מהול כשהוא שנתגייר מי על נחלקו מה על כבושה ערלה שהיא

ת דם ה כרי ב׳ חלקו לא אומר הקפר אלעזר ר׳ של בנו אליעזר רבי ברית דם מטנו להטיף צריך אין אומרים ו ש נ חלקו טח על ברית דם מטנו לחטיף שצריך זה על ולא זח על לא וב׳דז כ׳  נ
ת להיות ח׳ שחל מהול שנולד טי על שב ש ב ח ברית• דם מטנו להטיף צריך אוטרים שב׳ ב׳ כדברי הלכת אומר רבי בשם נחמני בר יצחק רבי ברית דם מטנו להטיף צריך אין אומרים ו

ת ;״ש ן הא . ההולץ פרק בתוספו שובת ל להטיף צריו מהול כשהוא שנולד על ששאלת עיטור בספר שמהה רבינו וכן אליעזר רבי בפרק בספרו כתב אלפס ור״י גאון האי רב ת
« . .- ת ברית דם ממנו להטיף צריך הסכימו במתיבתא קמאי רבנן רבר של כללו לא או עליו ומברכין 1-. ה למיתזק דלא בפרזלא ולא העין ובמראית בידים למיבדק מילתא וצריכא בנ

r אן ונזהרין ורואין כבושה ערלה לו נראית א״כ אלא המילה על מכרכין ואין ה לירי יביאהו שלא לשמיני חוששין ואין הרבה לו וממתינץ ערלה לו נראית אם אותו מלין הי ת כתב סכנ מח ש רבינו
כתיב ערלתו דהא ברית דם ממנו להטיף צריך בארמיותיה דמהיל ואע״ג ודל אלפס ר״י וכן לעיל הסמוכה בהג״ה כתב וכן [ג] : כאן עד ברית דם ממנו להטיף אלא המילה על מברכין !ין

ת ועיין פר״ח וכן ברית דם ממנו להטיף דא״צ דקי״ל כתב שמחה ורבינו וצ׳׳ע גלי לא גלי דלא בעכו״ם אבל : ע״כ ההולע סרק בתוספו

 ע^ ע״כ התלמיד
 ומכרכין ברית דם ממנו

 ליה
־דאי
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 ואע״ג ברית דם להמיף'ממנו צריך אינו מהול כפהוא דנולד דב״ה אליבא מיק דקאמר ממאי
 וכיח במדא אלא נקמינן דלא . דכווסה אשכמ! סתמא פסק ואיהו קאמר חרמי דרשביא

 ואמאי קאי דרשב״א מילתא אכולה דשמואל אמרינן ולא בהכי נפשין דחקינן אמאי
 שייכא הקפר כר״א בעלמא דסוגיין למימר איכא מדרפב״א הקפר אדר״א פפי סמכינן
 נימול לי אין עיב:) הערל(יבמות בפרק דסניא

וגר לי״א לי׳ בזמנו'לט׳ שנימול אלא ביום

 לח׳ אבל השבת את עליו לחלל אלא פליגי לא כ’ע מחללי! אין אמר וחד השבת את עליו
 בסמוך לעיל כמ״ש וכו׳ לח׳ שנימול בית יליד יש כתנאי מליא בהא הא ליה מהלינן ודאי
 לידה ממאה אמו שאין כל דאמר אסי כרב לן קיימא דלא סובר דרבינו כתבתי וכבר
דעד אלא תליא בהא הא דאמר במאי כויתיה לן קיימא לא וממילא לח' נימול אינו

אבל השבח את עליו לחלל אלא פליגי לא כאן

 להטיף צריך אלמא מנין מהול כשהוא שנתגייר
 החולז(שם בפרק דקי״ל ועוד ברית דם ממנו
 עד גר אינו לעולם דאמר יוסי כרבי מ״ו:)
 בין לערל בין משמע הכלל וזה ויסבול שימול
לגבעוני בין מהול לערבי בין מהול כשהוא לנולד

 דחיישי' משום אותו איןממבילין אומר יוסי רבי
 דם ממנו להטיף וצריך הוא מהול ערבי דילמא
 יוסי כר׳ הלכחא ואיפסקא פירש״י וכן בריס
 מהול כשהוא לנולד יוסי דרבי למימר וליכא

 הוא מיעוטא מהול כשהוא דנולד דמייש הוא
 שיש ע"פ ואף למיעוטא חייש לא יוסי, ורבי

 תכריע הגאונים קבלת הללו ראייות לרחות
 הרי״ף על תמהני כתב והרא״ש .ז״ל הר״ן עכ״ל

 דוכמי ובשאר בתרא שהוא כרבה דהלכה שכתב
 קודם אבל כבתראי קי״ל ואילך דמאביי כתב
 נחלקו ואילו תלמיד לגבי כרב לן קיימא לכן

 כרב הלכה היה יהודה רב על יוסף ורב רבה
 שכן כל יוסף ורב רבה של רבי שהיה יהודה

 ורב רבה כנגד יהודה רב של רבו כרב שהלכה
 ראיתי אחר שחילוק אומר ואני .עכ״ל יוסף

 הלכה רבו.אין בחיי נחלק דכשהתלמיד בדבר
 רבו ראה דכבר משום הרב במקום כתלמיד

 מיתת אחר התלמיד כפנחלק אבל ודחאס דבריו
משנה מגיד כתב בזה וכיוצא כבתראי הלכה רבו

1|
 חמא דרבי קמא וכתנא ליה מהלינן לשמונה

 דאפליגו כיון השבת את עליו לחלל לענין אבל
 הי ידעינן ולא רב בר חייא ורב הונא רב בה

 למומרא נקטינן שרי מינייהו והי אשר מינייהו
 רבינו כתב ולכן השבת את עליו מחללין ואין

ערלות שתי לו שיש ומי דופן דיוצא זה בפרק

 אאנדרולנום .השמיני ביום ברית m דם ממנו להטיף
 צריך כנקבה ונקבות כזכר זכרות לו שיש הילוד והוא
 שתי לו שיש ומי דופן יוצא וכן .בשמיני אותו למול

אלא לעולם מלין אין ח ג בשמיני שתיהן את מלין ערלות
 דופן יוצא ופירוש השבת אתי עליו מחללץ אין זמנה שהוא השמיני ביום בין השמש. עלות אחר ביום ״לת, ואמר שפא הרי התם דחניא ועוד מהול

שלה הדופן וקרעו בלדתה קשתה שאמו ביום שנאמר והלאה מתימיעי שהוא בזמנה [ה] שלא בין יהודה ר׳ דברי בכך ומה אותו מסבילין סבלתי לא
. בשר השחר עמוד משעלה מל בלילה. ולא ביום השמיני

 בתחלת להקדים ואעפ״ב.מצוה למילה. כשר היום וכל
 דוחה בבזמנה מילה ט למצות♦* מקדימין שזריזין היום

 ולא השבת את לא דוחה אינה בזמנה ושלא . השבת את
 את דוחה בזמנה שלא ובין בזמנה ובין טוב. יום את

 הערלה'חותכה בעור בהרת היתה שאם כיצד .הצרעת
 יבא תעשה בלא הצרעת נגע שקציצת אע״פ .הערלה עם

: תעשה לא את וידחה עשה
 את דוחה, הבנים שמילת כשם * י

 שהן העבדים מילת כך השבת
 השבת את דוחה לשמנה נימולים

 חוץ .בשבת שלהן שמיני חל אם
 עד אמו טבלה שלא בית מיליד

 לשמנה שנימול גשאע״פ שילדה
א : השבת את דוחה אינו  קטן י

 ומי . מהול כשהוא שנולד ש
 ברייתו שתגמר קודם לעבורו השמיני בחדש שנולד
 ואנדרוגינוס ש דופן ויוצא יחי. שאינו מפני ,כנפל שהוא

נימולין אלא השבת את דוחין אין ערלות שתי לו שיש ומי
באחד

 י״ד שזר ג : כ״ח עשי; סמ״ג רס״ו שי׳ י״ד טור ב :כ") עשין סמ״ג רס״ב פי' י״ו שור א
:רס״ו סי׳ י״ד טור ד : כ״ח עשי; סמ״ג רש״ז שי׳

עד

נמי הכא ק ואם שבת מהלכות ב׳ בפרק
 הלכה מותו אמרי רב על יוסף ורב רבה דאפליגו
 נחלק דכבר ואע״ג נינהו דבחראי כוותייהו

 ור״י רבה דברי רב ראה והרי רב עם שמואל
 ורב כרפה דשמואל דאע׳יג לומר יש ודחאס

 הדין אומר אינו מקום מכל ליה סבירא יוסף
 אלעזר בן שמעון כרבי פסק דשמואל מפעמס

 אבצ כרבים לפסוק עמו והדין קמא כתנא ורב
 אלפזר דרבי מחניהא מייהו יוסף ורב רבה

לרבי בין קמא לתנא דבי; מינה דמשמע הקפר

הראב״ד השגת
 כו' הגניס שמילת *כשש

: שבת את דוחה אינו־
 מהו ידעתי לא הראב״ד!״ל כתב

 מפני ואולי ההפרש זה
 כרבי הלכה אס מכופק שהוא
 ולעני; בטבילה דמפליג חמא

 דחי ולא לחומרא שבת מידחי
 לשמונה שנמול ככף במקנת וא״כ
:עכ״ל האי כי לשפוקי איכא נמי

 ומי לידה סמאה אמו ואין שם דרך והוציאוהו
 שתי לו שיש רש״י פירש ערלות שתי לו שיש

 ורבינו גידים שני לה ואמרי זה על זה ערלות
 קצת נוסה בשמונה שתיהן את מלין שכתב

 הוה כן לא דאם גידים שני שהם השני לפירוש
,כו׳ שתיהן את פורעין למימר ליה :

 שני ■פרק משנה . וכו׳ לעולם מלין אץ ח
 בזמנה דבין כ״ב).ומ"ש (דף דמגילה

 בתורת ברייתא ביום־ אלא אינה בזמנה שלא בין
 ע״ב:) (יבמות הערל בפרק ואימא כהנים
 סברי אלעזר ורפי יומנן דרבי החם ומשמע
 אחריתא ברייתא ההם דאיתא ואע״ג כווחה
 קמא תנא הא במילתא פליגי אלעזר ורפי דח״ק
 פסקו וכן כוותיה והלכתא ברייתא כאידך ספר

 : דמילה אליעזר רפי בפרק והרא״ש הרי״ף
 בריש ,V ופו' להקדים מצוה ואעפ״כ ומ״ש

 ימול הש%ני וביום אמרינן ד׳) (דף פסחים
 אלא למילה כשר היום שכל מלמד ערלתו בשר

: למצות מקדימין שזריזין
 דמילה אליעזר רבי פרק .וכו׳ בזמנה מילה ט

 ורבי אליעזר רבי אפליגו ק״ל) (שבת
 לאו אי שפס דחו אי מילה במכשירי עקיבא

 פליגי לא ע"כ קל״ב) (דף בגמרא ואמרינן
 שפת דוחה ד״ה גופה מילה אפל במכשירין אלא

 קרא אמר אמר יוחנן ורפי הלכה עולא מנ״לאמר
 בזמנה ושלא ומיש . בשבת אפילו ביום ביום
 שם .ברייתא ל״ת וידחה עד וכו׳ דוהה אינה
 שלא בין בזמנה בין הצרעת את דוחה מילה

בלבד בזמנה אלא

כשם
 הוה כוותיה מתניתא האי לרב ליה שמיע הוה אי ודילמא להטיף צריך הקפר אלעזר
 כשלא היינו הרב במקום כתלמיד הלכה אין אמרינן דני דאפשר ועוד כוותה נקיס
 ורב ורבה שמואל לגבי רב ליה הוה קליה פליג דשמואל הכא אבל עמו אחר נחלק
כתב לא יוסף רב עליה דפליג ואע״ג הרי״ף שכתב שמה ודע . רבים לגבי ,יחיד יוסף

רפה בין ליכא״פלוגתא דפהא ברית דם ממנו להכייף צריך מהול כשהוא נולד לענין כן
ולרב מחלליך אין דלרבה קאמר שבס חילול לענין אלא להטיף צריך דלתרווייהו יוסף ורב

שם ברייתא .וכו׳ הילוד והוא אנדרוגינוס :ממללין דאין כרבה לן וקיימא מחללין יוסף
 תלויה בח' מילה ואין שבת דוחה אנדרוגינוס. ואין שבח דוחה ודאי ערלתו קל״ה) (שבת

 אנדרוגינוס בין חילוק בברייתא הזכירו דלא וכיון בסמוך שאוכיח כמו שבת בחילול
 לשמנה.: נימול וא״כ הס שויס דינין דלשאר אלמא שפת יזילול אלא הנימולין לשאר

 איני לח׳ נימול אין לידה טמאה אמו שאין כל אסי רב אמר שם .וכו׳ דופן יוצא וכן
מחללין אמר חד רב בר חייא ורב הונא רב ערלות שתי לו שיש ומי דופן יוצא איתמר והא

משנה '
 מהלכות רש״י שמחני הרג נדנרי עיין (א״ה .נו׳ הערצה ניאש נהרת היתה שאס כיצד ט פ׳א

:צרעת) טומאת
ם י ש  ישראלית ונשוי שהמיר וישראל רס״ו שימן הטי״ד וכתנ . וכו׳ השנת אח דוחה הבנים שמילת כ

 מהם הנולד כן נשבח מלין גמי מומרת נשוי ואפילו ול״ג בב״ה מרן וז״ל . בשנת ננו מלין
ע״כ כותית לאפוקי אלא מומרת לאפוקי ולאו אפשר הטור דנקט וישראלית המצות ננל מיינים הס שהרי

עוז מגדל
 (דף למפרע הקורא pס במגילה . למצות מקדימין עד כו׳ נמס אלא לעולם' מלין אין

 דוחה בזמנה מיאה : •הערל פ^ וביבמות דמילה אליעזר רבי פרק שבת ובמסכת נ״ב)
 וכו׳ היתה שאם כיצד : קל״ב) (דף ומילה אליעזר רבי סרק הצרעת. את עד שבתוכו׳

 עד וכו׳ הבנים שמילת כשם כהנים: ובתורת דמילה אליעזר רט פרק תעשה. לא את עד
 לשפוקי איכא עד וכו׳ ידעתי לא ז״ל הראב״ד כתב : ומביא אליעזר רבי פרק השבת. את דוחה אינו

 לא ת״ק אמנם כת״ק להדיא פושק ואדרבא בזה מסופק שאינו כתבתי כבר אומר ואני :עכ״ל האי כ׳
כבירא כוותיה דמילה אליעזר רבי פרק לשמונה בנימול שפיר דייקת ני ומיהו חמא כרבי דבריו פירש
לאחד נימול בית יליד אלא לה משכחת כולהו בשלמא לת״ק אלא באתמהא דגרסינן דתלמודא כפשטא ליה

 ויש לת״ק לה משכחת נמי הכי חמא לרבי לשמונה נימול לה דמשנחת היכי ני אלמא לה משכחת היט
 דבברייתא ועוד עלמא לכולי ילדה כן ואחר להטבילה הטבילה ואח״כ ילדה' בין בתלמוד הפרש להפריש

 משבחא אחאי דר׳ ובשאלתות שפרדים ונגירשת דר״מ אליבא לכדיא הכי לה גרס כתנאי דאוקימנא
 מילה דיל! לכללא הדרינן ומהשתא כלל פלוגתא בלא שתש שנויה נדרים דמסכת פ״ב ריש מצאתיה וכן

ונד׳׳ן' דל התוספות בעלי רבותינו ובהסכמת דל מקוצי הר״מ השנים וכן ז״ל אלפס ר״י נתב וכן דיגא משוס אלא לחוד חומרא משום ולא השבת את דוחה אינה בזמנה ושלא השבת אח דוחה בזמנה
:קל״ה) (דף דמילה אליעזר רבי פרק .מספק השבח את דוחין שאי! עד כו׳ מכול כשהוא שנולד קטן

דוחה אינה יויס בזמנה
: בזמנה פלא הפבח אח דוחה פאינה מכ״ס רבינו ולמד

פבת דוחה בזמנה דמילה מדאמרינן כן שלמד נראה .וכו׳ הבנים שמילת
 בהדיא דאיתמר היכא אלא הפבת את ודוחה היא בזמנה מילה לשמנה נימול וכל

 פלא בית מיליד חון ומ״ש :מי כדברי הלכה ידעינן ולא דנחלקו היכא או מחללין דאין
הפרק: בראש נתבאר כבר .וכו׳ אמו טבלה

 כרבי לפסוק רבינו שדעת זה בסרק כתבתי כבר .וכו׳ מהול כשהוא שנולד קטן 'א
מהול כשהוא נולד על וב״ה •שמאי בית נחלקו לא דאמר הקפר אלעזר

אומרים שמאי שבית השבה את עליו לחלל נמלקו מה על בריח דם ממנו להטיף שצריך
 בחדש שנולד ומי ומ״ש :כב״ה דהלכה וידוע מחללין אין אומרים הילל ובית מחללין
 ערלות. שתי לו ומי-שיש ואנדרוגינוס דופן ויוצא :בס״ד בסמוך יתבאר .וכו׳ השמיני

קל״ה} קל׳׳ד (שם דמילה אליעזר רבי ופרק במקומו איש איש זה בפרק נתבאר כבר
: קמא כתנא רבינו ופסק באנדרוגינוס יהודה ורבי רבנן פליגי

טי
למלך

 רעה לחרמת 6שיצ אוחו מחזיקין אגו ואין וכתב דבריו סיים שהרי p מורי! אינן הנוור דברי ופשע
 שיצא אופו מחזיקין דאנו משוס בניהם את מלין אין מומרת שנשא דבמומר משמע ישראליח שאמו כיון

 דמומר שכתב שם עוד ועיין .ל״א סימן ב' כלל א״ח העור וכ״כ והש״ך ע״ז הר״ב וכ״כ רעה לתרבות
:בעיני נראין דבריו ואין בחול אפילו בנו מלין אין מומרת שנשא

מיימוניות הגהות
 להמיןזד צריך אין קטן דאמר ׳נת״ק דפסק כדג הילבתא לן דמשטע כתבו התוספות [ל]

 קרא דגלי קטן ודוקא אדרב דעברי לי תיתי אדא רב מדאמר ברית דם ממנו
 * ע״ב יע״ש ה״ג דברי תירצו כן מסברא ברית דם ממנו להטיף צריך גלי דלא גר אבל
 וביום ת״ל יכו׳ לי״א לי׳ לט׳ מניין ביום נימול שיהא לח׳ הנימול אלא לי אין בספרי [ה]

 רביגו מורי השיב וכן עליה דפליג שמעון ברבי אלעזר כרבי ודלא הערל דפרק דברייתא וכת״ק
 שמצותו דבר כדאשכחן ביום ברית דם ממנו להטיף צריו גר בין קטן בין בלילה מל ואם שי׳

 בלילה עשה אם ביום דמצותו דבר דדה העומר קצירת כגון כשר אינו ביום עשאו אם בלילה
 את מחללין אין מהול שנולד קטן שעל ר׳ח פירש וכן [ו] : העמוד לשון מוכח וכן כשר דאין

 מבראשית לעיל הארכתי וכן זרוקה שמחה רבינו וכן אלפס ר׳י וק ברית דם ממנו להטיף השבת
 הלכה דאין שאומר מי יש כתב ר״ח אבל באנדרוגינוס דמתיר כר׳י ודלא כת״ק [ז] : ע"כ רבה
 ר״י אמנם כוותיה דהילכתא ש״מ דר״י א1טעצ דדייק חסדא רב ומדחזינן כרבנן אלא יהודה כרבי
 בס׳יה וכן וכו׳ כרבים הלכה ורבים דיחיד ליה מסתברא והכי גאון בשם כת״ק ג״כ פסק אלפס

: ע׳ב המחבר כרבינו כתב
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ב  ;קל״ז) דמילה(םס אליעזר רכי פרק משגה . וט השמשות ני! שגולד מי י
 חיי קא מי שמונה ו•:! הערל פרק פ׳) (דף בינמוח . וכו׳ השמיני בחדש שנולד מי יג

 קיימא בן להיות יכול היה ואס כלומר לעלמלו ואסור כאב! הוא הרי שמונה בן וההניא
 שלא כל שמונה בן איזהו דתניא סימניו בשגמרו עסקינן במאי הכא לעלנילו אסור היה לא
 עליו מוכיחין סימנין אומר רבי הדשיו לו כלי

 הא גמרו דלא מעמא גמרו שלא וצפרניי שערו
 הוא ואשתהויי הוא שבעה בר אמרינן גמרו

 דאמרינן משום אי כרבי רבינו ופוסק דאשסהי
 דמינה אליעזר רבי בפרק דאמר דרשב״ג בגמרא
 באדם יום שלשים ששהה כל קל׳יה:) (שבת
 דרבן מעמיה דהיינו ס״ל כרבי נמל אינו

 חדשיו לו כלו שלא ע״ג דאף גמליאל בן שמעון
 לשבעה אומרים אנו יום שלשים ששהה כיון

 פסק ושמואל שמיני עד ואשתהי צורתו נגמרה
 אליעזר רבי בפרק גמליאל בן שמעון כרבן הלכה

 דאפשר סברי ורשב״ג דרבי וכיון קל״ו) דמילה(שם
 ולא קי״ל הכי השמיני חדש עד לשהות שבעה לבן

 כלומר חדשיו לו כלו שלא כל דאמר דרבי כת״ק
 הוא קיימא בר לאו מדשיוודאי לו כלו שלא דכיון
 דרבי כת״ק קי״ל דלא וכיון לשהות עשוי דאינו

 בשהיי׳ וכרשב״ג סימנין בגמרו כרבי נקמינן ממילא
 ללא גמרו בין ליה שני לא דרשב״ג יום שלשים
 גמרו לא בין גמרו דבין מיירי גווני דבכל גמרו

 הלכה איפסקא וכי נפל אינו יום שלשים שהה אי
 אינו יום שלשים שהה שאס לענין היינו כרשב״ג

 . כרפי נקמינן סימנין גמר לענין אבל נפל
 בן שמעון דרבן רבינו שסובר לומר יש יעוד

 מכשיר סימנין גמר בלא לחודא בשהייה גמליאל
 משהייה דעדיפי סימנין בגמר לרפי נמי ומודה
 כרפי לן קיימא כרשב״ג לן דקיימא וכיון לחודא
 לסלעלו ומוהר כאבן אינו סימנין גמרו כי וא״כ

 ואסור כאבן הוא הרי גמרו לא וכי ילמולו
 צד ליהוליכא חשבינן גמור דננפל וכיון לעלשילו

 ואע׳ס למולו כדי פלפול שרינן לא כלל מצוה
 ולא וכו׳ לקוי ושערו נולד אס אבל רבינו שכתב
 למעלה שאמר מה על סמך אותו מלין שאין הזכיר

 שהוא ברייתו פהגמר קודם השמיני בחדש ומישנולד
 ואס השבת את דוחין אין חי שאינו מפני כנפל

 קתני לצדדין שבת דוחין אין שאמר מה כן
 משום היינו השמיני בחדש לד דנו דסעמא
פשר דמחחך ליכא חפורה דמשום פלפול איסור

 :בשבת חבורה, שעושה הוא המילה משוס דידהו פעמא התם דמייתי אינך וכל בעלמא
 :שכתבתי גמליאל בן שמעון דרבן מימרא היינו . וט׳ שהה אס ואעפ״כ שאמר ומה
)פ' (יבמות מדתניא כן רבינו למד .וט׳ השביעי בחדש שנולד מי יד  בן זהו אי :

 שלא וצפרניו שערו עליו מוכיחין סימנין אומר רבי חדשיו לו כלו שלא כל שמנה
 השמיני בחדש שנולד שאעיפ קולא וחומרא קולא איכא רפי דפדברי יבינו וסופר גמרו
 שאם חומרא .דאשתהי אלא הוא שבעה דפן קיימא בן הוא הרי סימנין שגמרו כיון
 ולא להולד. שקדם אלא הוא שמנה דבן כנפל הוא הרי סימניו גמרו ולא בשביעי נולד
 הן דמכלל משוס אוחו מלין ואין קיימא של ולד אינו שלם נולד לא ואם רבינו כתב
 על דאף לאשרועינן וכו׳ לקוי ושערו נולד אם אבל כתב בשמיני ובנולד לאו שומע אחה

 שמונה. פן ספק שפעה פן ספק קיימא: של ולד הוא הרי יום שלשים שהה אם כן פי
 כל אומר גמליאל בן שמעון רבן תניא קל״ו) קל״ה (שפת דמילה אליעזר רפי בפרק
 אמר ליה מהלינן היכי מימהל הוי ספיקא שהה לא הא נפל אינו באדם יום שלשים ששהה

 פשר מחתך לאו ואי מהיל קא שפיר חי אי נפשך ממה אותו מלין אהבה בר אדא לב
 השבת את עליו מחללין אין שמיני בן ספק שבעה בן ספק דתניא הא ואלא הוא בעלמא

 נצרכה לא ליה מהלינן נמי הכי מימהל דרבינא בריה מר אמר נפשך ממה נמהליה אמאי
 ולבינו השבת. את מחין מילה מכשירי דאמר אליעזר דרבי ואליבא מילה למכשירי אלא

 בן לספק לנולדים פין ודאי לשמונה לנולדים בין כייל כללא גמליאל גן שמעון דרבן סובר
 גמרו לא בין סימניהם גמרו דבין שמונה בן ספק תשעה גן ספק או שמונה גן ספק שפעה

 למימהל דנהיגין האידנא הוי ספיקא שהה לא הא ופריך נפל אינו יום שלשים ששהה כיון
 כרבי לן דקיימא וכיון נפשך ממה אוחו מלין אהבה גר אדא רב אמר מהלינן היכי הספיקות

 גן אס רגינו וז״ש בגמרו דוקא אדא דרג הא למיחפם לן אית בסמוך שהוכחתי כמו
שמונה בן ספק שבעה גן ספק שכתב רבינו בלשון לדקדק ויש וכו׳. הוא ושלם הוא שבעה

מהמוניות הגהות
p ראשו הולד כשהוציא אם בתשובה השיב ור׳׳י [ח] n ביגונים כרכביים ג׳ נראה לפרוזדור 
לילה עליהם לסמוך יש א.  אם בן אחרי הכוכבים שהו אם אבל שבת לאחר הוא אפילו שהו

 ויהיה רואות שעיניהם מה אלא להן אין הראש בהוצאת יום שהוא להן נראה השהייה לפי
 בתפלה כלל תלוי ואינו בתשובה ש^חיה רבינו מורי וכ׳־ב בס׳׳ה ע״ב בשבת ואפילו לח׳ נימול

פר׳׳י וכן [ט] : הכוכבים יציאת מן אלא להחמיר ולא להקל לא יום מבעוד שבת קבלו אם

 דמשמע שבת שידחה הוא בדין הוא ושלם הוא שבעה פן אס עכ"פ בשפת אותו מלין
 כתב היאך כן דאס וקשה רבינו דברי העור הפין וכן וצפרניו שערו פשגמרו דמיירי

 שמי לעיל כתב והרי נפל שזה לסי הוא בשר כמחתך שמל זה הרי הוא שמונה בן ואם
ספק נרע ומי וכו׳ שלם ולד זה הרי ובצפרניו בשערו שלם היה אס השמיני בחדש שנולד

 שנולד מי יב י שלהן תשיעי יום שהוא בשבת באחד
 הלילה מן מונין בלילה ספק ביום ספק נ״] השמשות בין

 שבת ערב נולד ואם .שמיני ספק שהוא לתשיעי ונימול
 באחד נימול אלא השבת את דוחה אינו השמשות בין

שבת.  שנולד »מי יג מספקי• השבת את דוחין שאין כ
 זה הרי ובצפרניו בשערו שלם היה אם השמיני. בחדש

 לטלטלו ומותר שנשתהה m אלא הוא שבעה ובן שלם ולד
שבת. אותו ומלין באבן ואינו בשבת  נולד אם אבל ב
 בן זה הרי כברייתן שלימין צפרניו ואין לקוי ושערו
 ויצא בתשעה אלא להולד ראוי היה שלא ודאי שמנה
 לטלטלו ואסור כאבן חשוב הוא ולפיכך .שיגמר קודם

 של ולד הוא הרי יום שלשים שהה אם ואעפ״ב . בשבת
 ששהה שכל דבר. לכל הנולדין כשאר הוא והרי קיימא.
 בחדש שנולד מי יד ז נפל אינו באדם יום שלשים

 קיימא של ולד זה הרי שלם נולד אם לעבורו השביעי
 מלין שמנה בן ספק שבעה בן ספק .בשבת אותו ומלין
 ושלם הוא שבעה בן אם * פנים. כל על בשבת אותו
 זה הרי הוא שמנה בן ואם .שבת שידחה הוא בדין הוא

 :שמנה בן הוא אם נפל שזה לפי הוא בשר כמחתך שמל
ו  השמשות בין אמו למעי חוץ ראשו העובר הוציא ט

 אותו מלין אין שבת בלילי אלא כולו יצא שלא אע״פ
שבת.  דוהה אינו ט השבת את דוחה שאינו מי וכל ב

 ימים ובשני שיני. טוב יום את ודוחה ראשון טוב יום את
 ולא הראשון את לא דוחה אינו השנה ראש של טובים

שני את דוחה אינה בזמנה שלא מילה וכן .השני את
;שם טור ה

 בחדש שנולד ממי שמונה בן ספק שגעה בן
 בן אם הס כך דבריו שביאור לומר ויש השמיני.

 או השביעי בחדש שנולד כלומר הוא שבעה
 אלא שבעה בן היה השמיני בחדש שנולד אפילו

 בשערו הוא ושלם הואיל שמיני עד שנשתהה
 שקדם כמו שבת שידחה הוא גדין ופצפרניו

 בן ואס בשביעי נולד או בשמיני נולד גדין
 היה לא וגם בשמיני שנולד כלומר הוא שמונה
 שיגמר קודם ויצא בתשעה אלא להולד ראוי

 וצפרניו שערו שגמרו שמונה דגן דאמרינן דאע״ג
 קיימא דגן לן דברי מפום לאו בשבח אותו מלין
 ורוב לשהות הוא עשוי שגעה שגן לפי אלא הוא

 קיימא דבן אמרינן קיימא גני הם הנולדים
 בשמיני ופנולד בלשונו רבינו דקדק שלכן הוא
 הרי כתב בשביעי ובנולד שלם ולד זה הרי כתב

 הראוי שמונה בן זה אס וא״כ קיימא של ולד זה
 זה הרי כאבן הוא והרי הוא בתשעה להולד

 איסורא וליכא כלומר הוא בשר כמחתך שמל
 בכה״ג עלעול איסור דאיכא ואע״ג דאורייתא

 ואע״ס רבנן גזור מצוהלא שעושה הדבר דקרוג
וכו' הוא שבעה בן אס נפשך מה של זו פעענה
 כתפה לא בשביעי או בשמיני בנולד שייכא
 הוזכר לא שבגמרא לפי כאן וכתבה שם רבינו
 דרך נודע וכבר הספיקות בענין אלא זה ממ״נ
 במקומם הס כאשר הגמרא ענייני להעתיק רבינו

 (שם דמילה אליעזר רבי בפרק דתנן ע״ג ואף
 עליהן מחללין אין ואנדרוגינוס ספק קל״ד:)

 מילה למכשירי אליעזר כרבי אחיא השבת את
 (שם ברייתא כדאוקימנא מחללין דאין דאמר
השמשומ_. בין נולד עניינו ספק האי נמי אי קל״ו)
 למימר איכא לקמן פהדיא ליה דתני ואע״ג
 מהלכות בפ״א מ"מ ומדברי מפרש. והדר דתני
 דספק דהא רבינו דברי מפרש שהוא נראה יבוס

 שערו גמרו בשלא שמונה גן ספק שגעה גן
 בשביעי בנולד דגין דכיון עליו לי וקשה וצפרניו

 אין סימניו גמרו לא אם׳ בשמיני בנולד פין
 ספק שגעה פן ספק כשהוא בשבח אותו מלין

 מודאי שמונה בן ספק שפעה גן ספק עדיף מי אותו ימולו למה סימניו גמרו ולא שמונה גן
 לא אפילו השביעי בחודש דבניולד רגינו דברי מפרש שהוא לדעתו וי״ל . שבעה בן

 בשביעי בנולד לשונו שינה ומ״ה קיימא ולד הוי שלמים אבריו אם וצפרניו שערו גמרו
 ובהכי בשמיני בנולד שאמר כמו וצפרניו שערו גמרו אס כתב ולא שלם נולד אס וכתב
 שידמה הוא בדין באבריו שלם שהוא כלומר הוא ושלם שבעה בן ספק מ״ש שפיר אתי
 כמחתך ה״ז נפל הוי וצפרניו שערו גמרו שלא וכיון כלומר הוא שמונה בן ואם שבת
 שמנה וגן השגת אס עליו מחללין שבעה גן אליעזר רבי בפרק מדתניא רן שלמד ואפשר גפר.

 בן אפילו מחללין ודאי גמרו דאי היא וצפרניו שערו גמרו בפלא ודאי וההיא מהללין אין
 מחלליןאלא שגעה בגן קתני הכי ואפילו היא וצפרניו שערו גמרו שלא ע״כ הילכך שמנה

:שפירשתי וכמו באבריו כלומר שלם נולד אס שכתב ■מה הוציא מהיכן לי שקשה
 דאתי גברא ההוא ;)מ״ב דופן(דף יוצא פרק בנדה .וכו׳ ראשו העובר הוציא טו.

 גופא איזי לי אימא ליה ואמר בשפת למימהל מהו ליה ואמר דרגא לקמיה
 שלומר שבתא דמעלי אפניא שצעק כלומר דצוין ולד שמעית ליה אמר הוה היכי דעובדא

 כלומר הוא לפרוזדור חון ראשו הוציא ליה אמר שבתא עד אתיליד ולא השמשות בין
 וכל בזמנה שלא מילה הוי סתום פיו אמו במעי שהוא זמן דכל צועק היה לא כן שאילולא

 .משנה■ השבת את דוחה; שאינו מי וכל : השבת את עליה מחללין אין בזמנה שלא מילה
 יו״נן לעשרה נימול ע״ש של השמשות בין נולד קל״ז) (שבת דמילה אליעזר רבי פרק
 וכו׳ ר״ה של י״ע שני ומדקתני לי״ב נימול ר״ה של י״ת פני לי״א נימול השבת אחר

 הדין דהוא לרבינו ומשמע לי״א נימול גליות של שני י״ע דעבדי היכא אפילו דרישא משמע
 בלשון לדקדק יש ומ"מ גליות. של שני י״ע אס דוחה שהוא השגת את דוחה שאינו מי לכל

 הסבה ולמה הנך לכל למדים אנו ממנו ואדרבא וכו׳ בזמנה פלא מילה וכן שכתב רבינו
אינה בזמנה שלא דמילה וכתב רבינו על חלק בתשובה שהרא״ש ודע וכן. בלשון

דוהה
עוז מגדל

 עד כאבן חשוב הוא ולפיכך :פ') (דף הערל פרק .שיגמר קודם עד ונו' השמיני בחדש שנולד מי
פ : דמילה אליעזר רבי ופרק הערל־ פרק .לטלטלו אע׳  אס עד וכו' יום שלשים שהה אס כן ו

 במכנת •בשבת. אותו מלין אין עד וכו׳ ראשו העובר הוציא : דמילה אליעזר רבי פרק . שמונה בן הוא
רבי פרק . השנה ראש של עד וכו׳ השנת את דוחה שאינו מי וכל :מ״ב) (דף דופן יוצא פרק נדה

: דמילה אליעזר

ימים

ד הטור [כהב * : וכו׳ הוא ו׳ בר האי הערלידאמר ר־פ ל ם לשין וז׳ל רס׳ו סימן י  הרמכ׳
 ממה שרי וצפרניו שעריו גטרו לא דאפילו ונראה וצפרניו שעריו כשנטרו שר״ל מדבריו ויראה בעלמא בשר כמחתך הוא ח׳ כן ואש שידחה הוא בדין ושלם הוא ו' בן אם עכזפ בשבת אותו מלין

ש נמרו שלא ה׳ בן אבל נפשך ע׳ כו' ]ו  דהא דוחה אינו גליות של שני ביו״ט אפילו ערלתן להסיר שנהגו נפלים אבלי אליעזר רבי פרק כרמוכה בס׳׳ה פסק וכן דוחה גליות של שגי יו׳ט אבל [י] :
ט דאמרינן  בתלמוד מקומות בכמה בדטשמע לקיברן מצור, דאין נפלים אבל בזיון בשהייתו ויש כלאו המלינו שעובר קיימא בר שהיה מת דוקא היינו רבנן שיויוה כחול מת לגבי שני יו׳
שי במחתך אלא דאינו תאמר אם ואפילו תורה של מנהג אין ערלתו להסיר שנהנו דמה ועוד קבורתו עסקי על נדחה ירט אין לבור אותן שמטילין  שנהגי ומה כאבן לטלטלו אסור ט״ם בעלמא ב

ת משום בחול להסיר ה בב׳ר ראטרינן הפושעים תקנ תנןעל מלו ולא שמתו הקטנים מן הערלה את מעביר שהקב׳ ע וכו׳ ישראל פושעי ונו : וצ׳
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 של י״ס בשני אלא לי״ב נימול אשכחן דלא וממחניחין גליות של שני יו״ע אפילו ליחה
;עכ״ל בא״י נשנית דמתניתץ ראיה אין ר״ה

 אמר ובגמרא שיבריא עד אותו מלין אין החולה מען שם משנה .וכו׳ אותו מלין אין חולה טז
 מבעה כל לו נותנין מגופו ויצא החולי ממנו נשלף כלומר חמה חלצתו שמואל

וכתב לעת מעת בעינן מי להו איבעיא להברותו
ז : * השנה ראש של טובים ימים  מלץ אין -חולה ט

שבעה מחוליו שיבריא מעת לו ומונין שיבריא. עד אותו תמה זה ועל ק שאמרו הוא ע״א) (יבמות
אמורים דברים במה אותו. מלין ואח״ב לעת מעת ימים הוא נפשות לספק וכיון כתב והרא״ש ז״ל הרב

̂לא®- ומ״שרבינו :לעת מעת ליה יהבינן לו [כ] כאבו אם אבל זה בחולי וכיוצא חמה בשחלצתו א
 בהערל מדאמרינן הוא . וכו׳ עיניו לו כאבו
 וליתנהו פסח אכילס בשעת דאיתנהו זכריו מילת

 כגון ואוקימנא לה משכחת היכי עשייה בשעת
 ושלם ימים שבעה זה ונתרפא ממה שחלצתו

 אוקמא פפא ורב אכילה בשעת לעת מעת
 ביני ואיתפח לינוקא עיניה ליה דכאיב כגון
 בעיק הוה ואי לאכילה עשייה בין כלומר וביני

 קאמר מאי עיניה ליה בדכייבי לעת מעת שבעה
 חיוביה זמן לאמעא אכתי וכו׳ דכאיב כגון
 אוהו מלין אלא להמתין צריך אין ודאי אלא
 חולי שאינו חולי בכל דה״ה הר״ן וכתב סיד.

 שנתרפא שכיון אחד אבר של רולי אלא הגוף כל
 : המור כתב וכן מיד אוחו מלין אבר אוחו

V מימרא . וכו׳ שלו בשמיני שנמצא קטן 
דמילה אליעזר רבי פרק דאביי

.ואפשר הכל. את דוחה נפשות שםכנת חולי. (שבסקל״ד):
.•לעולם מישראל אחת נפש להחזיר אפשר ואי זמן לאחר ’מןס5(י”יגמסו

^ ^ רשב״ג רבי דברי תמול לא שלישי ומת שני ומת
ר ונחלקו סמול לא רביעי חמול שלישי אומר Pע
י או חזקה הויא זימני בתרי אי דברים בשאר ג״כ

 כל וכן מיד אותו מלין וירפאו עיניו שיפתחו בעת עיניו
 ביותר ירוק שלו בשמיני שנמצא יקטן יז י* בזה כיוצא

 כמראה מראיו ויחזו< דם בו שיפול עד אותו מלין אין
 שצבעו כמי ביותר אדום היה אם ובן . הבריאים הקטנים

 מראיו ויחזרו דמו בו שיבלע עד אותו מלין אין אותו
 בדברים להזהר וצריך הוא. חולי שזה מפני הקטנים כשאר

ח ♦* הרבה אלו  מחמת ומת ראשון בנה שמלה אשה י
חו. את שהכשילה מילה  ומת נל] השני את מלה וכן כ

 הרי השני מבעלה בין הראשון מבעלה בין מילה מחמת
 עד לו ממתינין אלא בזמנו. השלישי את ימול לא זה

 שום בו שאין ולד אלא מלין אין כחו. ויתחזק שיגדיל
למול ואפשר הכל. את דוחה נפשות שםכנת חולי.

 לברך צריך ישראל אין בעט״ם שכשירה מצוה כל חסדא רב קסבר רומיא מאי והאי פסולה
 בעכוים דכשרה מילה והרי הוא וכללא לברך צריך בישראל בעכו״ם שפסולה מצוה וכל

 כותי ימול ואל ארמאי ימול וארמאי כוסי בה ויש ישראל רופא בה שאין עיר דחניא
מעסא הוא מידי לברך צריך ובישראל ארמאי ולא כוסי אומר יהודה רבי ר*מ דברי

 למילה מנין דאיתמר פסיל מיפסיל רב לרב אלא
 אמר דרב משמיה פפא בר דארו שפסולה בעכו״ם

 בעכו״ס ממילה פריך דגמרא ומדססמא וכו׳
 לרב אלא סעמא הוא מידי ומהדר דכשרה
 כדבי וסברי עליה פליגי רבנן אינך דכל משמע
ב׳ בפרק דסברי יוסי ורבי וחכמים יהודה
 בעכו״ם דמילה וכ״ז) כ״ו (דף דע״ז
 שפכה כרית יעשנו שמא משום לאו אי כשרה

 דפסולה הסם דאמר הנשיא יהודה כרבי ס״ל ורב
 בעכו״ם דמילה ס״ל נמי יוחנן דרבי ואפשר
 אמנין לאו ימול המל ימול המול אמר וכי כשרה
 יוחנן לרבי ה״ק אלא קאי דפסולה בעכו״ס למילה
 למימר איכא בעלמא אסמכתא אבל ליכא פסולא

 יוחנן דלרבי ימול המול מדכחיב לא דלכתחילה
 אתא כי החם דאמרינן מדאורייתא מיפסיל לא
 מומחה רופא היה אס יוחנן רבי אמר דימי רב

 ואליבא נינהו אמוראי דחרי למימר וליכא מותר
 ואפשר הכי לאסוקי הו״ל כן דאם יוחנן דרבי

 תנאי הנך ככולהו דכשרה סבר נמי רב דאפילו
 רב אפליגו הנשיא יהודה דרבי בטעמא אלא
 כי דלרב קרא מהאי לה מפיק דחד יוחנן ורב

 שפסולה בעכו״ם למילה מנין בברייתא תניא
 הסיבות מאלו תשמור בריסי את ואתה שנאמר

 ומפיק וכו׳ כאומר הו״ל ולר״י לה מפיק עצמן
 אמרינן וכי בפרשה דכתיב ימול מהמול לה

 דחייה לרב אלא שעמא הוא מידי בהסכלח
למילה מנין רב אמר דכי לומר היא בעלמא

ל א ®״י®’ כיני ומלקות נשואין ואסיקנא בחלתא כ ומיהו קאמר דנפשיה אליבא שפסולה בעכו״ם וקטן [^]ואשה יעבד ערל ואפילו למול לכשריו ה
. . .............................! ורחד גמליאל ז5 רמרנוו ז5רר המועד ושור . . . . . . . .  t..........l* הרילימא דאל״ח הו̂ו דרי לאו דיזילחא הומרוא .״  וכתב גמליאל בן שמעון כרבן המועד ושור

 זימני דבסרי כנשואין דמילה ומסחברא הרייף
 נפשות וספק היא נפשות דספק חזקה הויא
 משום חולי שום בו אין אפילו ודאי והיינו להקל

 שוס ביה איח דאי דמה דרסי משפחה דאיכא
 נמי ראשון הוא אפילו שלישי איריא מאי מולי
 ראשון מלה שאמרו וממה .כדאמרן ודאי אלא
רבינו למד זכר בלשון וכו׳ ראשון מל אמרו ולא

 לא עבים אבל איש. שם שאין במקום מלין
.שנייה w ולמול לחזור צריך אינו מל ואם כלל ימול
שכורת. דבר ובכל ובזכוכית בצור ואפילו מלין ובכל

 מן ומצוה .הםכנה מפני קנה של בקרומית ימול ולא
 ונהגו .במםפרים בין בםבין בין בברזל למול המובחר

העור כל את הותכין מוהלין כיצד ב ♦ בסכין ישראל כל • • .
ה עד העטרה את המחפה ״ ל תג ת  ואח-ב העטרה. כל ו

ומחזירו בצפורן העור מן שלמטה הרך הקרום את פורעין שעם לסת רבינו דברי הס הפרק סוף ״־
 את מוצץ ואת״ב . העטרה בשר שיראה עד ולכאן לכאן

 יבא שלא כדי רחוקים ממקומות הדם שיצא עד המילה
 ואחר .אותו מעבירין מוצץ שאינו מי וכל .םכנה לידי

: בהן וכיוצא רטייה או אםפלנית עליה נותן שמוצץ
 מעכבין שאין ציצין ויש המילה את מעכבין יציצין יש ג

 החופה עור הערלה מעור נשאר אם כיצד .המילה את
ה. כמות ערל זה הרי עטרה של גבהה רוב  וזה שהי

 מעט אלא ממנו נשאר לא ואם .המעכב ציץ הוא העור
מעכב: שאינו ציץ זהו עטרה של גבהה רוב חופה שאינו

הציצין על בין חוזר במילח שעוםק זמן כל המל ד
שמעכבין

 יפ״ד שימן י״ד שור ג לס׳׳ג: שי׳ י״י שוי ב :כ״ח ששין סמ״ג רש״ג שי׳ י״י שזי א
: שש ושמ״ג שוי א : כ״ח משין שמ״ג

הס הפרק סוף סד
הנזכרים לדינים

 התכלת פרק .וכו׳ למול כשרים הכל א |£״ב
 דע״ז(דף ופיב מ״ב) (מנחות

 פסולה שהיא בעכו״ס למילה מנין איתמר כ״ז)
 אס ואתה דרב משמיה אמר פפא בר דארו
 ה^ ימול המול אמר יוחנן רבי תשמור בריחי

 למ״ד אשה בינייהו איכא בינייהו מאי ימול
 בס לאו דאשה ליכא תשמור בריתי אס ואחה
 דאיתסא איכא ימול המול ולמיד היא מילה
 פרק בסוף הרי״ף וכתב :דמיא דמהילא כמאן

 גברא דליכא היכא הילכך דמילה אליעזר רבי
 יהודיסא איתסא ואיכא למימהל דידע יהודאה
 כרבי דהלכה דמי שפיר ומהלא למימהל דידעא

 יוחנן כרבי הלכה יוחנן ורבי רב דקי״ל יוחנן
 מהול ערבי דלכ״ע דע״ז בפ״ב ואסיקנא

 רבינו וז״ש למול. כשר ערל וישראל למול פסול
 ישראל כלומר ערל ואפילו למול כשרים הכל
לעבד ה״ה כשרה דאשה וכיון בהם חייבת אשה בהם חייב שהעבד דמצוח ועבד ערל
הוא איש שם שאין במקום ומ״ש מצות. לכלל לבא עתיד שהרי ואשה מעבד עדיף וקטן

 ואס וס״ש : איש אחר לחזור שצריך אלמא וכו׳ גברא דליכא היכא הילכך הרי״ף ממיש
 רב אמר מ״ב) בהחכלת(מנחות מדאמרינן כן למד .שנייה ולמול לחזור צריך אינו מל

בעכו׳יס דציציח דאמררב מאידך רבחסדאעליה ורמי עשייה בשעת ברכה צריך אין ציצית

עוז מגדל
ה ל  רני סרק ונשנת ע״א) המרל(דף סרק נינמוס . נוה כיוצא כל וכן עד וכו׳ אותו מלין אין חו

 סרק .כחו ויתחזק שיגדיל עד וכו׳ ירוק שלו כשמיני שנמצא קטן :קל״ז) (דף דמילה אליעזר
: ס״ד) (דף ינמתו על הנא וסרק מ׳׳ז) (דף שריסות אלו וסרק קל״ד) (דף דמילה אליעזר דני

: דמילה אליעזר רני סרק .הסרק סוף עד וכו׳ חולי לו שיש ולד מלין אין
 ר׳׳י אותה ומניא כ״ז) מעמידין(דף אין סרק ע״ז נמסכת שנייה. עד ונו׳ כשריןלמול הכל &'ב

ל : דמילה אליעזר רני סרק ז׳׳ל אלסס בכ ר ונכל עד כו׳ מלין ו  ימול ולא שכורת דנ
 ננרזל למול המונחר מן ומצוה :י״ז) חולין(דף דמסכת קמא סרק . הסכנה מסני קנה של נקרומית

 (דף דמילה אליעזר ר׳ סרק נהן. וכיוצא עד וכו׳ המילה את מוצן כך ואחר ; העטרה נשר שיראה עד' ונו׳
ע״א): הערל(דף וס׳ שס דמילה אליעזר דני פרק שנייה. סעם למול עד ונו׳ מעננין ציצין יש :קל״ז) קל׳ג

 הכילימא דאל״ס הוא הכי לאו דמילסא קוששא
כדאמרן. ודאי אלא הנשיא יהודה כלבי הלכה רב

 היה שאם לבינו כתב לא למה קשה זה ולפי
 ליה מספקא דלבינו ואפשל מוחל מומחה לופא

 בעכויס דמילה להו סבילא יוחנן ולבי לב אי
 לן קיימא הכי הכי ס״ל דאינהו וכיון פסולה

 בשעמאדלבי אלא דכשלה לא סבילא אי או
 פסק ולפיכך וכדפלישיס פליגי הנשיא יהודה

 לחזור צריך אינו מל ואם ימול לא לכתחילה
: עיקל לי נלאה וזה שנייה ולמול

. וכו׳ בקרומית ימול ולא .וכו׳ מלין ובכל
 לב אמל י״ז:) (דף דחולין קמא פלק

 קנה של בקרומית נאמרו דבלים חמשה חסדא
 ופילש״י וכו׳ בה מלין ואין בה שוחשין אץ

 ממנה ניתזים קסמים אותה דכשדוחקין משוס
 ומשוי הגיד תנקוב שלא במילה סכנתה ואיכא

 P ומצוה שאמר ומה . שפכה כלות ליה
:וכו׳ המובחר

 סלק במשנה [מבואר .וכו׳ מוהלין כיצד ב
 פלע ולא מל (קל״ז:) דמילה ל״א

. וכו׳ מוצן שאינו מי וכל :מל] לא כאילו
 דמילה אליעזר לבי פלק פפא דלב מימרא

:קל*ג) (שבס
.וכו׳ מעכבין ציצין יש ג קליז) (שם משנה .

 לוב החופה בשל המעכבין ציצין הן אלו
 בשר בעל היה ואס בסלומה אוכל אינו העשרה
 לבי אמל ובגמרא העין מראית מפני מסצןנו
החי®: בשל אבא בל ירמיה לבי אמל אבינא

 היקפה לוב מסניסין דקסני העשרה לוב סימא לא ופילש״י עשרה של גובהה לוב את
:אחד במקום גובהה לוב אפילו אלא

 לבינו כלשון קל*ג:) (שם ברייתא .וכו׳ בין חוזר במילה שעוסק זמן כל המל ד
 שנשתיירו לאה אם ידיו סילק שלא בה עסוק שהוא זמן כל בשבת המל ופילש״י

והרי היא מילסא חדא דכולה וחוסך חוזר מעכבין שאינן בין מעכבין בין ציצין בה
ניתנה

מיימוגיות הגהות
תב *) תב ז׳ל רא״א ז״ל זה לשון על הטור [כ  דוחת אינה בזמנה ^זלא דמילה בת^זובה כ

תב שמחה ורבינו [כ] : ע״כ גליות של שגי יו״ט אפילו  דכאיב נקט דיקא אי לן איתבריר ולא וז״ל כ
 ליה מהלינן איברים דשאר כאב אבל תלוי בליבא דעינא דשורייקי ליה מהליגן לא עיניה ליה

תב ובס׳ה שנא לא דילמא או  : ע״כ וכו׳ בזה וכיוצא כו׳ עיניו לו כאבו אם אבל המחבר כרבינו כ
 תמול לא הראשון אפי׳ דמו בו נפל שלא או חולי בו נראה אם אבל הבבלי נתן דרבי מעובדא [ל]
 רבים ימים מלמולו ודחה דמו בו נפל שלא בילד שיחיה רביגו מורי הורה וכן לעיל כמבוא שיבריא עד
 דפסל- כרב ורלא יוהנן כרבי [א] : ע״כ מעולם הזאת לאשח בן לה מת שלא ואזרפ דמו בו שנפל עד

 פום< יוחנן דרבי שבוש בו כתוב ס״ה ויש ס׳׳ה וכן שטחה רבי וכן רא^׳ם וכן דע׳ז פ״ק כדאיתא
# ע״ב ברית דם ממנו להטיף שיש כתב ובס׳׳ה דע״ז פ״ב ע׳׳ש [כ] :ע״כ התם כדאיתא וליתא


