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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
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 עצמה כמילה היא שהרי מחר המעכנין על יוT שסילק פירוש אצלה. ^דחות אבק יימנה
 אה למלל ניסן לא אלו ועל עצמה כפני כהתחלה דהוי מוזר אינו מעכנין שאין יעל

ל :כסיד בסמוך אכתוב ועוד מיירי דבסבת בגמרא משמע וכן השבת  פרע ולא מ
כו׳ ;קל״ז:) (שס משנה .ו

 הן אלו (פס) משנה וכו׳. רך שבשרו קטן ה
 רוב את החופה בשר המעכבין הציצין

 בשר בעל היה ואם בתרומה אוכל אינו העטרה
 שמואל אמר ובגמרא העין מראית מפני מחקנו

 שמתקשה זמן כל אוחו מאין בבשר המסורבל קטן
 צריך לאו ואם למול צריך אינו מהול ונראה

 זמן כל אותו מאין אומר רשב״ג תניא למול
 ואם למול צריך מהול נראה ואינו שמתקשה

 בינייהו איכא בינייהו מאי למול צריך אינו לאו
 בן שמעון ולרבן צריך דלשמואל נראה ואינו נראה

 הכריעו לא והרא״ש והרייף צריך לא גמליאל
 שהם נראה רבינו מדברי אבל כלום זה בדבר

ש :שמואל כדברי מ״  . הוא מדים זה ודבר ו
שם  העין מראית מפני מתקנו פ״א) מדתנן(

 עסקינן שמתקשה בעת מהול נראה ובאינו
 דמסקנו הוא דוקא העין מראית דמפני וקאמר

 מן מעכב דאינו והא תורה מדין לא אבל
 בשר בעל כשאינו אבל בשר בבעל היינו התורה
 דמשמע בתרומה אוכל אינו קתני בהדיא

מדאורייתא:
שין 1 . מילה צרכי כל עו ו׳ כ  (שם משנה ו

ר :קל״ג) חוז . וכו׳ ציצין על ו
 מפרשה היה רבינו ואם בסמוך כתבחיה ברייתא

 ולשנותה לעיל לכותבה לו היה לא דוקא בשבת
 בין בחול בין מפרשה שהוא משמע אבל כאן

 מוזר ואינו חול לענין לה קחני ולעיל בשבת
 לענין לה מפרש והכא למזור חייב אינו פירוש
 ואפשר למזור. רשאי אינו פירוש חוזר ואינו שבח

 ולעיל כפרש״י מפרשה הוא דוקא שבת דלענין
 דקא והכא לה קתני ציצין בדין עסיק דהוה
 נראה והראשון לה קתני שבת בדיני עסיק
ל : עיקר ב  ראש שם .וכו׳ מילה מכשירי א
 לא אס אומר אליעזר רבי ק״ל) (דף הפרק
 אמר ועוד בשבת מביאו שבס מערב כלי הביא

 לעשות פחמין לעשות עצים כורסין אליעזר רבי
 מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל ברזל כלי

 את דוחה אינה שבח מערב לעשותה שאפשר
 שבס מערב לעשותה אפשר שאי מילה השבת
 .עקיבא כרבי לן וקיימא השבת אח דוהה

 פעם אדא בר אבא רבי אמר בגמרא וגרסינן
 שבס מערב אזמל הביאו ולא שכחו אחת

 אליעזר רבי כרצון שלא בשבת והביאוהו
 רבי דחנן שמעון רבי כרצון אלא ומחלקותו

ת אחד אומר שמעון  ואחד חצרות ואחד גגו
 בתוכן ששבתו לכלים הן] אחד [רשות קרפיפוס

 דאיכא ואע״ג הבית בתוך ששבתו לכלים לח אבל
 שמעון כרבי הלכהא דלית סברי דהוי רבוותא

 דהלכה והעלה דבריהם הרי״ף סתר כבר דשרי
 (פסחים רבא דאמר והא וכתב שמעון כרבי
 דבריהם העמידו ואזמל הזאה ערלה צ״ב)

דסניא היא מאי אזמל ואמרינן כרת במקום
 וקרפיפות חצרות גגות דרך אותו מביאין אין כן הרבים רשות דרך אוחו מביאין שאין כפם
 בפרק שמעון כרבי שפסק מה על סמך ורבינו בבית היה שהאזמל שמעון כרבי שפיר אתי

 מחמין ואין סממנין לה שוחקין אין וכן T :כאן להאריך חש לא ולכן עירובין מהלכות שלישי
 hi אם שאמר ומה . יום מבעוד לעשות אפשר היה הני כל דהא פשוט זה כל .וכו׳
 וזה לעצמו זה נותן שבח מערב ושמן יין טרף לא אם ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק

: בסמוך נתבאר כבר וכו׳ הכלל זה שאמר ומה :(שבסקל״ג) שם משנה .לעצמו

מיימוניות הגהות
 אעו ממנה פירש אם אבל כילם על חוזר במילה שמתעסק שבזמן בשבת במל [זהו *)

 מפורש הברייתא ולשון פירש אפילו כולם על חוזר בחול אבל הטעכבין על אלא חוזר
 ציצין על אפילו כשפירש חוזר בשבת דאפילו הוסיף העיטור ובעל בטור וכן בסמ׳׳ג

 בס״ה כתב זה וככל [ג] : ע״כ] רס׳׳ו סימן בטור ע׳׳ש עמו הסכימו ולא מעכבין שאין
 שבת מערב איזמל הביאו ולא שכחו אחת פעם יצחק רבי אמר שם גירסא כתב ועוד בלשונו
 לכלים ולא בתוכה ששבתו לכלים וקרפיפות חצירות דרך דשרי שמעון כרבי בשבת והביאו

 אלפס פר׳׳י וכן עכ״ל. שמעון כרבי הלכה גגות כל בפרק ואמר רב ומעשה הבית בתוך ששבתו
 חצירות דרך בין ר״ה דרך בין לחו שגא ולא שמעון דרבי עליה דפליגי כרבנן שפסק כר״ח ולא

 עובדא חוה.ליה אבודימי בר שמואל רב דגרסינן דירושלמי מעשה וכן אסור הכל וקרפיפות
למחר עד ידחה להון אמר הינא לרב שאל למול איזמל מייתי אגשון בריח שישא רב למגזר

 ציצין * על פירש .מעכבין שאין ציצין על בין שמעכבין
 מל .חוזר אינו מעכבין שאינן ציצין על .חוזר המעכבין

 רך שבשרו קטן ה :טל לא באילו המילה את פרע ולא
 כאילו שיראה עד בשר בעל שהיה או ביותר ימדולדל

 שהוא נראה אם שיתקשה בעת אותו רואין מהול אינו
 מכאן הבשר את לתקן וצריך .כלום צריך אינו מהול

 נראה לא שיתקשה בעת ואם .העין מראית מפני ומכאן
 ומכאן מכאן המדולדל הבשר את וקוצצין חוזרין מהול

 מדברי זה ודבר .קישוי בעת גלויה העטרה שתראה עד
 הואיל כערל נראה שהוא אע״פ התורה מן אבל םופרים

 צרכי אעושיןכל ו ז שנייה למול'פעם צריך אינו ומל
 ציצין על וחוזר ומוצצין ופורעין מלין .בשבת מילח

 זמן כל מעכבין שאין ציצין ועל שפירש. אע״פ המעכבין
 מילה מכשירי אבל .אםפלנית עליה ונותן .פירש שלא
שבת. את דוחין אינן  אין םכין מצאו שלא הרי כיצד ה

 למקום. ממקום אותו נג] מביאין ולא בשבת םכין עושין
 לחצר. מחצר אותו מביאין אין מעורב שאינו מבוי ואפילו

 הואיל הםכין הבאת מפני נדחה מדבריהם עירוב ואין
ת. מערב להביאו ואפשר ב  לה שוחקין אין וכן ז ש
 אםפלנית. לה עושין ואין חמין. לה מחמין ואין סממנין

 שבת מערב כמון שחק לא ואם ושטן. יין טורפין ואין
 לעצמו זה נותן ושמן יין טרף לא ואם .ונותן בשניו לועם

 מערב לעשותו שאפשר כל הכלל ש זה לעצמו. וזה
 הכינו ולא שכח אם אבל השבת את דוחה אינו שבת

 הקטן את ^מלו ח ז לתשיעי המילה תדחה המכשירין
 הסממנין נתפזרו או החמין ש נשפכו כך ואחר בשבת
 שםכנה מפני בשבת הבל לו עושין

 להרחיץ שדרכן מקום * .לו היא
 בשבת אותו מרחיצין הקטן את

 בין המילה לפני בין המילה ביום
 של בשלישי ש או המילה לאחר
 בין . בשבת להיות שהל מילה

 . מילה רחיצת בין .נופו כל רחיצת
 שבת מערב שהוחמו בחמין בין
שםכנהמפני בשבת שהוחמו בחמין בין

שם י״ד שזר ב : שם משין סמ״ג רס״ו סי׳ י״י שזר א

לו ח  אליעזר רבי פ’ס הרי״ף כסב כן .וכו׳ החמין גשפכו כך ואמר בשבת הקטן את מ
ם דמילה: קו . מרחיצין הקטן את שדרכןלהרחיץ מ ׳ ו כ שסקל״ד:) משנה ו )

 רבי בכלי לא אבל ביד עליו ומזלפין המילה לאחר ובין המילה לפני בין הקטן את מרחיצין
שנאמר בשבת להיות שחל למילה שלישי ביום הקטן את מרחיצין אומר עזריה בן אלעזר

 ובגמרא כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי
 דמשמע כלומר מרחיצין רישא אמרת והא

 אסור בכלי עליו לזלף דאפילו חני ותדר כדרכו
הו דאמרי אבהו בר ורבה יהודה רב  סמויי

 המילה לפני בין הקטן את מרחיצין קסני כיצד
 אבל ביד עליו מזלפין כיצד המילה לאחר בין
 אלא קתני מרחיצין והא רבא אמר בכלי לא

 בין הקטן את מרחיצין קסני הכי רבא אמר
 הראשון ב־יום המילה לאחר בין המילה לפני

 מזלפין בשבת להיות שחל השלישי וביום כדרכו
 עזריה בן אלעזר רבי בכלי לא אבל ביד עליו

 ותניא וכו׳ השלישי ביום הקטן אס מרהיצין אומר
 גופא.חש דרבא אמרינן הכי ובתר דרבא כווחיה

 אתא כי אמרינן הכי ובתר קמא לאוקימתא
כרבי אבהו רבי אמר רבין  בן אלעזר הלכה'

 בין שבס בערב שהוממו בחמין בין עזריה
 בין גופו כל הרחצת בין בשבת שהוחמו בחמין

 הוה ואי לו היא שסכנה מפני מילה הרחצת
 לפני שרי הוה לא קמא כאוקימתא לן קיימא
 רבי דהא לרחון לא אבל זילוף אלא המילה
 פליג לא כוותיה לן דקיימא עזריה בן אלעזר
 המילה לפני אבל המילה בלאחר אלא אח״ק
 אבל מרחיצין ולא דמזלפין ליה סבירא. כס״ק
 נמי מרחיצין המילה דלפני כתבו ורבינו הרי״ף
 דאע״ג הוא שהטעם שאפשר ל ז" ״ן הר וכתב
 כוותיה דתניא כיון לאוקימחאקמא חש דרבא

 דרבא דאע״ג לומר ז״ל לדעתו ונ״ל נקטינן. הכי
 רבי קתני דמשניפין משום קמא לאוקימתא חש

 אף קתני ולא מרמיצין אומר עזריה בן אלעזר
 מרחיצין דקתני דס״ק מימרא הא מרחיצין

 מינה למשמע ליכא מתניתין כן ואס דייק כרבא
 דסניא וכיון המשנה כוונת לנו מגלה והברייתא

 נמי קמא דלאוקימתא נראה ולי קי״ל. הכי כרבא
^ אומר עזריה בן אלעזר רבי  דקאמר מאי א
 מצאתי וכך נמי מרחיצין דבכולהו פליג ת״ק

 השלישי ביום ונקט המשנה בפירוש רבינו שפירש
 שכן וכל מרחיצין השלישי ביום דאפילו לרבותא

 ג״כ משמע וכן ולאחריה לפניה המילה ביום
 דקי״ל וכיון בסמוך שאכתוב הרי״ף מדברי

 דבכולהו פסקינן שפיר עזריה בן אלעזר כרבי
 פלוגחא ליכא דינא לענין כן אם וא״ת מרחיצין.

 כן ואם דרבא אוקימתא ובין קמא אוקימסא בין
 לקמיה דאתא ההוא בגמרא דאמרינן האי מאי

 דהא דאפשר וי״ל כשמעתין ליה אורי דרבא
 דהלכה סברי והוו להו שמיע הוה לא דרבין
 פלוגסא הוה הכי ולפוס דוכחי כשאר כמו כת״ק
 אוקימחא ובין קמא אוקימהא בין דינא לענין

 ואמרי הרי״ף כתב רבין אתא דכי ובהא דרבא.
 ביום עזריה בן אלעזר כרבי שהלכה רבוותא
 כדרכו אותו שמרחיצין ראשון ביום וכ״ש השלישי

ץ המילה לאחר בין המילה לפני בין  בחמין נ
 בחמין קאמר דכי ז״ל הר״ן וכתב :שבת מערב שהוחמו בחמין בין בשבת שהוחמו
 כסב ז״ל והרא״ש . לא ודאי המילה לפני אבל המילה לאחר אלא קאי לא בשבת שהוחמו

 הרי והזריז ישראל ע״י מחממין המילה אחר דל שוה דינם אין יחד כוללן שהרי״ף אע״פ
א משוס משובח זה  ה״ק אלא עכו״ם ע״י אפילו מחממין אין המילה ולפני לו דסכנההי

 הקטן את מרחיצין אותם והחם ישראל עבר אם או עצמו לצורך עכו״ם אותן ההם אם
עכו״ם כשחממן אלא שרי לא המילה דלפני כלומר עכו״ס שחממן הראב״ד וז״ש בהם

לצורך
עוז מגדל

ה :ק״ל) (דף דמילה אליעזר ר׳ פרק . לעצמז זה עד זנז׳ מילה צרכי כל עזמזין  זכז' הכלל ז
 סרק בהלכזת ז״ל אלפס ר״י זהניא זנירזשלמי דברים אלז פרק .לתשיעי המילה תדחה עד

 זכן ס״ז) (דף הדר פרק נעירזנץ .לז היא שסכנה עד כז׳ בפנס הקטן את מלו : דמילה אליעזר רבי
ם : דמילה אליעזר רבי פרק ז״ל אלפס זר״י גדזלזת בהלכות כסב  זכו׳ הקען את להרחין שדרכן מקו

ג : דמביא אליעזר רבי פרק .לז היא שסכנה מפני עד ת ;עכ״ל עכז״ס שמממן ז״ל הראב״ד כ
 את להרחין שדרכן מקזס שאלה : להם והשיב בחייו זו שאלה ז״ל לוניל חכמי שאלו שכנר אומר ואני

 בכאן ספק לי יראה ולא השו״ת) לשון נכ״מ וכו׳(עיין מע״ש שהוחמו בחמין בין עד וכו׳ הקטן
 ההיאדפרק משוס עכו״ם ע״י הם שהזכירו ומה ז״ל ר״ח פסק וכן חן חכם סי דברי אני ורואה עכ״ל. כלל

:וכד״ן דבר של כללו בלשון בסמוך פירשו ז״ל הוא הרי הדר

הראב׳׳ד השגת
 הקטן את להרחין שדרכן *מקום

 : לו היא שסכנה מפני עד כו׳
ב ת  עכו״ם שחממן ז״ל הראב״ד נ

 סכנה המילה אחר דגפלמא
 מחמס מצי ישראל ואפילו לו היא
 משכחת לא המילה לפני אבל ליה
 אומר ואין עכו״ם שחממס אלא לה

:עכ״ל מעצמו שחממס ^

 לו היא
שכחו

 ידחה אגשיתון איזמל לאתויי אגשיתין לא קונדיטון .למישתי אמר אלעזר בן יצחק לרבי שאל
 חייגו שמעון רבי אצל תורה לומדים כשהיינו דבי אמר שמעון ברבי עבד דרבי עובדא חזינן ותו נראה דידן דתלמודא וכעיבדא מפסיק היה היחיד רשות דשמא כתב שמחה ורבינו למחר.
 גבי הדר דפרק ההיא [ה] : עקיבא כרבי הלכה יהודה רב אמר ובגמרא כו׳ עקיבא רבי אמר כלל [ד] ישמעאל: רבי פרק ובמנחות חבית ובפרק גגות בל כפרק וכר ואלונטית שמן סעלין
וכן מצוה אלא סכנה כאן דאין הטילה קודם שנשפכו איירי ההוא ליה דמייתי לעכו״ם גימא דמסיק עד שתפינן לא והא ערבינן לא והא וטרי דשקיל חמימיה דאישתפוך ינוקא ההוא

: וכר עזריה־ בן אלעזר כרבי הלכה יוחנן רבי אמר [ו] : ע״כ פסח לעשות מצוה שהיא להזאה ליה דמדמיגן משמיי
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 הקסןוכו׳ את להרמיז שדרכן מקום זה על לרבינו שאלו ל לוני" וחכמי עצמו. לצורך
 משמע לו היא שסכנה מפני כשבת שהוממו בחמין בין שבת מערב שהוחמו בחמין בין עד

 השבת. דוחיןאת אין מילה דמכשירי כיון יסתכן ולא ימול לא אדרבא ישראל ע״י שאפילו
 לפני בין כדרכו הקפן אס מרחיצין בהלכות שכתב הרי״ף את המשיגים הרכנים תפסו כבר ■נ

 שהוממו בחמין ביןהמילה לאחר בין המילה
 לכתוב ה״ל כך לנו וכמדומה וכו׳ בשבת

 בחמין המילה לפני כדרכו הקנין את מרחיצין
 נשפכו אס המילה ולאחר שכת מערב שהוחמו

 שסכנה מפני בשבת אפילו לו מחמין שלו רזמין
 קודם אבל המילה לאחר שנשפכו והוא לו היא

 שאין נדחית השבת ואין המילה תדחה המילה
 :ל’עכ השבת את דוחין מילה מכשירי

 בחיבורי שהדברים זו לשאלה תמהתי תשובה
 מקום לי יראה ולא הרבה מפורשים

 מלו היא כך הלכה אותה שתחלת זו לספק
 או החמין נשפכו כך ואחר בשבת הקסן את

 שסכנה מפני בשבת לו עושין הסמנץ נתפזרו
 וכו׳ הקנון את להרחין שדרכן מקום לו היא
 עד וכו׳ בשבת להיות שמל למילה שלישי מד

 שעל ברורים הדברים הרי לו. היא שסכנה מפני
 ב̂י אוחו שמרחיצין אמרנו מילה של שלישי
 לו שמחממין בחמין בין מעיש שהוחמו בחמין
 בכאן לי יראה ולא לו היא שסכנה מפני בשבת
 השאלה לשון ומתוך לשונו. כאן עד כלל ספק

 שהורמו בחמין הא דאוקי תשובתו מחוך גם
 נמי דקאי אמר ולא דוקא למילה בשלישי בשבת

 הרז״ה כדעת דס״ל משמע המילה אלאחר
 דאישספוך היכא דכל שכתבו ז״ל והרשב״א

 ואם מילה תדמה מילה מקמי מילה דבתר ממימי
 נמי דקאי לומר לו אפשר הרי סוף סוף תאמר

 בסר חמימי דאשספוך וכנון המילה אלאמר
 למימר ליה אפשר דלא דכיק לומר יש מילה
 קמי דאשספוך בין לגמרי המילה לאחר דקאי
 קאמר לא מילה בסר דאשספוך בין מילה
 בסמוך כתבו כב̂ר מילה בתר דאשתפוך ועוד
 וכו׳. החמין נשפכו ואח״כ בשבת הקפן את מלו

 העמידו שהחכמים כיון עיון מקום נשאר ועדיין
 איזמל להביא שאסרו כרת במקום דבריהם

 דרבנן דאיסורא אע״ג מעורב שאינו מבוי דרך
 הגוף כל רחיצת המילה לפני שרו והיכי הוא

 שהוחמו בחמין דרחיצה דכיון הר״ן סייז בחמין
 מחממין שהיו הבלנין מפני אלא אסרוה לא מע״ש
 מילה במקום הוחמו שבת מערב ואומרים בשבת
 .האי כולי גזירה הך ביה שייכא דלא המירו

 הגוף כל לרחון שדרכן דבמקוס דכיון נראה ולי
 הס מסוכנים ירחצו לא ואם הוא המילה לפגי
 משוס דבריהם העמידו לא בכה״ג ימולו אס
 היה ולא נדחית היחה בשבת הבאה מילה דכל

 ימול השמיני וביום הכתוב דין כלל מתקיים
 דמילה ולולב משופר תשיבני ואל בשבת. ואפילו

 העמידו לא ולפיכך כרת בה דאית שאני
תמיד מצויה שהיא ועוד . כך כל דבריהם

 או רבינו שאמר עלמה שנה. בכל אחת פעם אלא שאינן ופסח ולולב בשופר כן שאין מה
עד ושני ראשון שכן וכל שלישי משמע ובגמרא בשלישי אמאיאמר הרמ״ך כתב בשלישי

ת ו ה ג ה
ת וכן אלפס פריי וכן [ז] ג ודלא פר׳ ה׳  או ונאבד שבתא במעלי איומל דמייתי היכא שכתבו כ

שתםיך.חמימית ינוקא מההוא אחר איזמל להביא או לתקנו לעכו׳ם למימר שרי איפגום  עכ״ל דאי
ב ת כ ה דרך לאתויי לעכו׳ם למימר דאסור איסורא ילפת עובדא מהאי דאדרבא אלפס רב ו  ר׳

:ע׳ב בספרו ע׳ש כר לעברם למימר דאסור מכלל לית אחים זיל ליה אמר מי מדקאמר
ת פסק וכן בברייתא הברכות שנויות תזה כסדר [ס] תב כרש׳י ודלא דבר עמא וכן ר׳  שיש שכ

ה קודם להכניסו לברך ה׳ הנ ב ורא׳ט דלקמן. כ ת תב שמחד! ורבינו רש׳י דברי לו שנראה כ  כ
בינו ת המחבר כי ר׳ תב המנהגים כתב ו  עובר שפיר והשיב במילה שעסוק בעודו לברכו שיש וכ

ת כדפירש׳ לעשייתו ה .ר פרק לולב בהלכו תב וראבי׳  ואומרים חולקים מרבותינו שיש כ
תב רא״ם אבל פריעה לאחר לאומרו ויש משמע לשעבר שלהכניסו  הוי חברית לבעל דמסירתו כ

ת לדברי ראיה מביא שמחה ורבינו הכנסתו  שנכנס כשם אומרים שם העומדים התם ראמר ר׳
 דנרסינן דפסחים בפ״ק להדיא איתא וכן [ב] : ע׳כ לברית שתכניסהו סאמר ולא כר לברית

 נמי הכי אין למימר איכא מאי הבן אבי ופריך מהיל איהו דלאו סגיא לא לטול ניטא ד.'נ
א בסוף פירש דש׳י אמנם ת חלקו דלא המסקנ  כיון המילה על מברך הבן אבי ואפילו בברכו

תב וכן משמע להבא נטי רעל ט וכן רכר עטא וכן שמחה רביגו כ  הבן אבי אפילו וכתב רא׳
דל [ג] ; משמע דלהבא פליגי לא כ׳ע דבעל יצא למול אמר שטל ט ו  בספר כתב אשר רא׳

א יריאים ת בא׳י אומר הבן אבי תני ואע״ג אבינו אברהם של בבריתו להכניסו אקכ׳ו אמ׳

ל ד ג מ
/ הרנים. לשות דרך עד כו׳ סכין הניאו ולא שבחו ה  ר1אליע רני דפרק ממעשין אלפס ר״י והניאו נ

ו׳ דנר של כללי : דמילה : ס״ו) (דף הדר ׳ פרק . נשנם לעשותו לנכרי לומר אסור עד נ
׳ מילה מכשירי :ק״ל) (דף דמילה אליעזר רני פרק . הפרק סוף עד ס

ג ׳ ל פ מ  דפסחים פ״ק משמע וכן קל״ו) (דף דמילה אליעזר רני סרק .יונירו עד וכו׳ מברך ה
ל : ז׳) (דף כ ^ נגו את מל אם א מנרך הנן ואבי :דססחיס קמא פרק הנן. את למול מנ

: שבת מהלכות פ״ב מפנה מגיד גזה כתב וכבר . לשונו כאן
 ינוקא ההוא ס״ח) ס״ז (דף הדר פרק עירובין וכו׳. שבת מערב סכין הביאו ולא שכת ט

 ואוסיב עכו׳יס ידי על ביתאי מגו חמימי נייסי רבא ליה אמר ממימיה דאשספוך
לעכו״ם אמירה אף שגת דומה אינה הזאה מה שבות לעכו״ם ואמירה שבוס הזאה אביי

שני ולא ליה ואמר השבת את דומה אינה
 להביא לעברם אומר שבת מערב סכין הביאו ולא שכחו ט

 הרבים. רשות דרך אותו יביא שלא ובלבד ש .בשבת םכין
 עלינו אםורה בשבת שעשייתו דבר כל דבר של כללו

 כדי אותן לעשות לעברם לומר לנו מותר שבות משום
 עלינו אםורה שעשייתו ודבר . בזמנה מצות לעשות

 :בשבת לעשותו לעברם לומר לנו אםור מלאכה משום
 טוב יום את דוחין אינן בזמנה אפילו מילה **מכשירי י

 הדברים וחומר וקל טוב. יום מערב לעשותן ואפשר הואיל
 היאך מדבריהם שהוא שבות מילה מכשירי דחו לא אם

 ביום סמנין לה שוחקין אבל שבתורה. תעשה לא ידחו
ז ושמן יין לה וטורפין לקדרה. וראוי הואיל טוב

שלישי פרק
ל א מ  במצותיו קדשנו אשר שימול קודם נא] במברך ה

 מל ואם חבירו. בן מל אם המילה. על וצונו
 הבן. את למול w וצונו מברך בנו את

ק ^ ואבי *  ברכה * במברך ה
 מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך אחרת.
 וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם

 אבינו. אברהם של בבריתו להכניסו
 על יתר בנו את למול האב על מצוה
 לפיכך . שביניהן ערל כל שימולו ישראל שמצווין מצוה

 מי ויש . זו ברכה אחריה מברכין אין אביו שם אין אם
 ראוי ואין העם. מן אחד או דין בית אותה שיברכו שהורה
 שהכנסתו כשם אומרים עומדין היושם ואם ב קי* לעשות
 : טובים ולמעשים ולחופה לתורה תכניסהו כן לברית

 העומדין מן אחד או המל או הבן אבי מברך כך ואחר ג
 ידיד קידש אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך שם.

 קדש ברית באות חתם וצאצאיו שם בשארו וחוק מבטן
 ידידות להציל צוה צורנו חלקנו חי אל זאת בשכר כן על

 ברוך בבשרנו. שם אשר בריתו למען משחת שארנו
שהחיינו: מברך ני] הבן ואבי הברית. כורת יי׳ אתה

המל
: שם סמ״ג שם י״ד סור ג :נ״ז עשין סמ״ג יס״ח סי׳ י״ד סור ב :רס״ו סי׳ י״ו סור א

הראב״ד השגת
 אחרס נרכס מנרך הנן *ואני
 :כן לעשות ראוי ואין זכו'
ב ת  כמ״ד מסתנרא ז״ל הראנ״ד כ

מנרן. שנעם מיויזי או נ״ר
:מנרך שהסנדקוס אצלנו ונהנו

שבוס
 דליח לשבוק מעשה ביה דחית שבוס בין לך

 אלא לי אחים זיל אמר לא מר דהא מעשה ביה
 אליעזר רבי גס״פ הרי״ף וכתב לי אייתי זיל

 שבות לעכו״ם אמירה דאמרת הא דה״פ דמילה
 שני לא דאסירא דהזאה לשבות לה מדמית וקא
 מלאכה ביה דאית שבות בין דאמירה בשבות לך

 ליה אמר לא מר דהא מלאכה ביה דליח לשגות
 לי אייתי אלא מלאכה ביה דאית לי אחים זיל
 הוא בעלמא דמלסול ליה קאמר בימאי מגו

 אמירה אמרינן דכי מינה שמע מלאכה ביה דלית
 בדבר אגל מלאכה שהוא בדבר שבות לעכו״ם

 אמירה פיה אמרינן לא האי כגון מלאכה שאינו
 ביה דלית שבות דאמרי והאי . שבות לעכוים
 מעשה מלאכה ביה דלית שפות אמרי ולא מעשה

 דקארו היא מילתא חדא עניינא בהאי ומלאכה
 השביעי יום ובין כדאמרינן מעשה למלאכה אינשי
 לשונות כאן עד מלאכה דהיינו המעשה ימי לששת

:רבינו דעת והוא והרא״ש הרי״ף
 רבי פרק .וכו׳ בזמנה אפילו מילה מכשירי י

 רפא קל״ג) (שבת דמילה אליעזר
 ולא הוא לכם יעשה לבדו הוא קרא אמר אמר

 דאתיא בזמנה שלא מילה ולא לבדו מכשירין
 לעיל כדאיתא דצרעת מק״ו ופירש״י .מק״ו

 הוא רבינו כאן שהזכיר מילה ומכשירי . בגמרא
 וק״ו וז״ש גמורה מלאכה ידי על מכשירין עשיית

 אסור מלאכה ידי דעל וכיון . וכו׳ הדברים
 דלא שפות באיסור הדין הוא מכשירין לעשות

 רבינו מסברת הוא זה וחומר וקל רבנן פלוג
 מק״ו דאתיא דאמרינן דמאי מפרש שהוא ואפשר

 הוא וחומר והקל למעלה הנזכר למכשירין קאי
 סמנין לה שוחקין אבל ומ״ש .רבינו שכתב זה

:קל״ד שם ברייתא .וכו׳
ר' ס״פ וכו׳. שימול קודם מברך המל א פ״ג

 תיר קל״ז) (שם דמילה אליעזר
 המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר אומר המל
 להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר אומר הבן אבי

 אומרים העומדים אבינו אברהם של בבריתו
 קידש אשר אומי והמברך וכו׳ לברית שנכנס כשם
 מל בין רבינו שכתב והחילוק וכו׳. מבמן ידיד
 בסוף ביארתיו כבר חבירו בן אס למל פנו את

 מפרך המל רגינו שכתב וממה .ברכות הלכות
 קודם מברך הבן ואבי כתב ולא שימול קודם
 הוא המילה דלאחר כר״ת דס״ל’ משמע שימול
 ואף אבינו אברהם של בבריתו להכניסו מברך

 לעשייתן עופר עליהם מגרך הפרכות דכל ע״ג
בעלמא. והודאה שבח אלא דאינה זו ברכה שאני

 ידיד קידש אשר מברך המל אמר שלא וממה
 זה נוסח ע״ס זו ברכה ופירוש לברך. יכול דהוא דמאן רבינו דקדק אומר המברך אלא וכו׳

: שהחיינו מברך הפן ואבי : אפודרה״ם הר״ר וכתבה בתשובה פירשה רבינו שכתב
המל

מיימוניות
ת וכל המילה קודם שיאמר פירש׳׳י טילה ברכת אחר דמתניתץ מברך הברכו לן.  עובר עליהן בי
א קדים דלא והא לעשייתן  אבי שאין שפעמים ליה פסיקא דלא משום המילה קודם למיתני תנ

 סובר רש׳׳י שגם למדנו הרי דלעיל בה״ג וכו׳ פירש ור״ת קדים ליה דפסיקא וברכה לשם הבן
 וז״ל בספרו שכתב שמחה רבינו דעת וכן רא׳׳ם וכן הבן אבי שם כשאין זו ברכה שם שאץ
מברך ששלוחו'המוזץל במאי ליה פני לא וכי וכו׳ להכניסו זו ברכה של טיבה מה ידענו לא אבל

בלא דמוהל כיון ושמא הפסח את לשחוט אקב״ו לברך צריך פסח לו ששחטו מי וכן המילה על
ק כדאמר הולד במצות שייך הבן אבי  עד וכו׳ לעצמו אחרת ברכה לו תקנו הלכך עד וכו׳ דקידושין בפ׳
 המטבע מן ישנה לא המילה על לברך למוהל דתקינו כיון בהכי ליה סגי להכניסו ובירך הבן אבי מלו אם

ה שלא סובר הוא שגם הרי עכ״ל. וכו׳ שתים ומברך קנ ת  מצוד• תוספת מפגי הבן לאבי אלא זו ברכה נ
תב כאשר ישראל שאר מעל יותר עליו המוטלת דבר המחבר רבינו כ  המוטלות מצות לכל דומר• זד. ו

 שופר קול ולשמוע מגילה מקרא על כמו השלייה בברכת שדי בשבילם עושה ושלוחם הצבור על
תב * : מפסחים שמחה רבינו הביא כאשר בהן וכיוצא  ברכת אחר מיד לברך טוב הרא״ש [כ
 מל לא כאילו ע פי ולא דמל ולהבא לעשייתו עובר שפיר וחשיב פריעה שיעשה קודם המילה

שמע לינוקא צערא ליד. דאית משום הטעם וי״מ בכך מנהגנו אין אנו [ד] :ע׳׳ב ;פ׳׳ק כדמ
התם כדאיתא במעונו בהשמחד. אלא זה טעם לומר שייך דאין שמחה לרבינו ול׳נ דכתובות

ק כדאשכחן מברך מצטער אפילו שהחיינו אבל ר בי הרואד. פ רביגו ופירש וירשתו. אביך מת נ
שמחה

• עוז
ב : דמגיא ר״א פרק .כן לטפוש ראוי ואין עד וכו' ברכה ת  דין כים כמ״ד מסחנרא ז״ל הראג״ד כ

 מחלוקה אבל השנה אינה והמנהג הסברא אומר ואני : מברך שהסנדק אצלנו ונהגו מברך שבעם מיוחד או
 : כד״ן ופשפיה נהרא ונהרא בעלמא כדאמרינן מנהגו על ומקום מקום כל למיח ועוב היא ישנה

: )1קל״ (דף דמילה אליעזר רבי פרק * שממי לא עד כו׳ עומדין שם היו ואם


