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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
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 ז״ל הרי״ף כנוסחת לנינו ונוסחת . דמילה ר״א פרק סוף .וכו׳ מכרך הגלים את הטל ד

עד גר שאינו לפי למול בלמ״ד הברכה בתקנו וגס אמת נכרכה הכל שכללו והפעם
שכרכת לאחרים מצוה כעושה אינו כן וגם משמע דלהבא בלמ״ד תקנוה ולכן ויטבול שימול
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ן ו כו ל. העני-ם נתכוון אם לפיכך למצוד ״
הערלה היא מאוסה ח אותו: למול לישראל לא מהול כשהוא !נתגייר

 נכרכה הכל כללו אלא לחודה למילה ברכה תקנו לא. ולפיכך ישראל של בריתן על היא השבח
 דם ועל ישראל של בריחן המילה שדם לפי אחת

 להטיף בה שתקנו ׳ ומה .מברכין אנו הברית
 שמתגיירים גרים כמה שיש לפי בריח דם מהם

 ברית דם הטפת מילתן ועיקר נמולים כשהם
:כן לכולם תקנו לפיכך הוא

 שחילק ומה שם זה גס .וכו׳ עבדו אח המל ה
 לטעמיה אזדא אחרים לעבד עבדו בין

 וכמו אחרים בן את או בנו את מל בין שמחלק
 הגרים את שמל כפס תאמר ואם בסמוך. שנתבאר

 בלמ״ד לכריך אמרים עבד מל גם בלמ׳׳ד מברך
 מוטלת המצוה גר דמילת דמו דלא לומר ויש
 שכל אלא בדבר שוים וכולם מישראל איש כל על

 עבד אבל בלמ״ד מברך ולכך זכה בו הקודם
 לא שאם אלא אדם לכל למולו קודם האדון

 מייבין עצמו את למול רוצה והוא האדון מלו
 למולו חייב דאביו דבן דומיא למולו ישראל

 ולכן למולו דין בית מייבין מלו לא שאם אלא
 אחרים על המוטלת מצוה עושה הוא הרי המל

 וכו׳. גדול אדם והמל ומ״ש :בעל מברך ולפיכך
 דמהיל ובתר שמסיים אלא שם הרי״ף לשון

 דמשמע בדבריו עיון וצריך וכו׳ למול לבריך
 ברכה אלא ליכא ובנוסחתו מברך ברכות דשתי
 אלא בנוסחתו אין והרי״ף הר״ן וכ״כ אמת

: אחת ברכה
T מהול כשהוא שנולד קטן טעם .וכו׳ שמל גר 

 דם ממנו להטיף דצריך דטעמא דכיון
 היא כבושה ערלה שמא דחיישינן משום בריס
 מהלכות בפ״א כמ״ש
 שנתגייר דגר רבינו וסובר
 וכשם מהול כשהוא שנולד מקטן עדיף
 אין כך מהול שנולד קטן על מברכין שאין

 ועלמ״ש .מהול כשהוא שנתגייר גר על מברכין
 :הספק על כין מבר שאין כאן רבינו

 ספק אנדרוגינוס אם א״א הראביד כתב
 הם מעשרים הארן עמי שרוב מפני כו׳

 דברי על כן להם הוקשה לוני״ל וחכמי .עכ״ל
 וכן וז״ל להם והשיב ז״ל ממנו ושאלו רבינו

 שאינו מפני מילתו על מברכין אין אנדרוגינוס
 ועל הוא מורה ספק והלא מורנו יורנו ודאי
 ספק על אבל מברכינן דלא הוא דרבנן ספק

שרוב מפני הדמאי מן חון מברכין דאורייתא
 : כ״ג) דף (שבת מדליקין במה בפרק כדאמרינן הם מעשרין הארץ עמי
 מדבריהם המצוה שתהיה בין היא דרבנן מצוה פעל ברכה שכל ידועים הדברים תשובה

 שכל שאמרו והם הברכה את שתיקנו הם וחכמים התורה מן שתהיה בין
 עשיית אם לנו שנסתפק דבר כל ולפיכך תשא לא משום עובר צריכה שאינה ברכה המברך

 בין מדבריהם עשייה אותה על הצווי שהיה בין נצטוינו לא או שנצטוינו מצוה זה דבר
 לולב פרק בסוכה הלכה נפסקה זה ומפני ברכה בלא אומה עושין המורה מן שיהיה
 אתה ומינה מברכינן לא ברוכי ימבינן מיחב והלכסא הכין שביעי ספק דשמיני וערבה

 אומה עושין מצווה אחה אין או מצווה אתה אם לך פיסספק המצות להל למד
 ואותם עליו סומכין שאנו העיקר וזהו ברכות הלכות בסוף שביארנו כמו ברכה ^א

 וזהו אמורים הם אחר בענין כ״ג) (שבת מדליקין במה בפרק האמורים הדברים
 נממן ורב תסור אויאמלא רב והשיב צונו היכן מנוכה נר ברכס על בגמרא שיילינן פירושו
 עליה מפרכין מדבריהם שהיא מצוה שכל שניהם מדברי שמעינן וכו׳ ויגדך אביך משאל
מדבריהם שהוא דמאי ממעשר שניהם על עמרם רב והשיב וצונו. במצוסיו קדשנו אשר

מיימונייות הגהות
ה  תו1א־! איכא התם כדאיתא שמהר. היא שגם האם בהדיה שותפין דאיבא משום עם8ה שסח
 מברך חבירר של ועל שהחיינו מברך שלו על דבר של קצרו ותניא בדבר לה דניחא :בדודיה

 קיום שמחת אלא שמחה ליבא דהתם שהחיינו שמברך הבן לפדיון דמי ולא והמטיב הטוב
 היא שמחה מ״מ למולו מפקדא לא דאיהי אע״פ הבא אבל לפדותו מפקדא לא ואיהי המצות
תב ורא^י״ה הברית .בקיום  דן וכן בעצמו מעשה עשה וכן שהחיינו מברך בעצמו בנו את שחמל כ

עליו המצוד• עושר• דדושתא וטעמו לו וד.ודו הישיבה וכל הלוי יואל רבינו אביו לפני  המוטלת.
ה וראיותיו העיקר  שהחיינו מברך שאין הטעם פירש ובדוקה רפ״ט בסיימן בספרו מבוארות הנ

 שחומדין זה [ה] : ע״כ יום שלשים שהה שלא זמן כל נפל מתורת התינוק יצא לא שעדיין לפי
 במדרש לדבר סמך לזה יש ברית בעל ולר!יות הברכים על שנימול בשעד• התינוק לאחוז ומתאוין

שבחך אני הקב״ד• לפני דוד אמר תאמרנד. עצמותי כל בפסוק טוב שוחר  ומקיים איברי בכל מ
שעת לילדים סנדיקוס בהן נעשה אני ברבי עד וכו׳ מצות בדום  להשים שנהגו ומה מילה. ב

הגו ובס״י ר״א בפרקי וכו׳ יעקב עפר מנה מי במדרש איתא בחול והדם העיד  חול ליקח דנ
בני במים וארחצך דכתיב משים במים מוהלין א׳י דבני מחלוקת שיש משום  בעפר מוהלין בבל ו
 לקיים חול לוקחין ועתה בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם דכתיב משום
]כ׳׳ז [חולין פ״ב בחולין כדאיתא ומים עפר נקרא שהחול שנידום דברי נבראו הרקק מן עופות :

מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך. הגרים את »המל ד

 מצום תקנתו שעיקר דבר זאמר אביי ופריק ברכה בלא אותו מפרישין זה ומפני
 מגילה ומקרא מנוכה נר כגון ברכה עליו תקנו הספק מפני תקנתו ולא מדבריהם

 עליו תקנו לא דמאי מעשר כגון הספק מן תקנתו שעיקר דבר אבל ונט״י ועירוב
ה&פק מפני תקנתו שעיקר שני יו״ט והרי פירוקא הדין לפום אביי על והקשינו .ברכה

 יו״ט כמו בו התלויות הברכות כל עליו ותקנו
ס התם השתא הכי ואמר אביי ופריק ראשון

, ! ו י ברכה לו תקינו ולהכי ביה ליזלזלו דלא היכי ׳ ■
הספח מפני תקנתם שעיקר הדברים שאר אבל הגרים את למול וצוגו במצותיו אשר,-קדשגו העולם

 על ברכה תקנו לא ולפיכך ברכה לו תקנו לא גתקיימו לא הברית דם שאלמלא ברית דם ממגו ולהטיף
פירוק לו ופירק רבא ובא דמאי של מעשר ךןקןן^ ךן1̂ו1̂ן שגאמר וארץ שמים

 אשר מברך עבדו את בהמל ה :שמתי לא וארץ שמים
 מהן ולהטיף העבדים את למול וצוגו במצותיו קדשגו

 וארץ. שמים גתסיימו לא ברית דם שאלמלא ברית דם
 והמל .העבדים מילת על מברך אחרים של עבד מל ואם
 מגלהו ואח״ב שיברך עד ערותו לכםות צריך גדול אדם
 כשהוא שגולד וקטן שגתגייר קודם שמל גר ו .*אותו ומל

הראב׳ד. השגתברית דם ממגו כשמטיפין מהול
 על מכרטן אין אנדרוגינוס *וכן

 :ודאי זכר שאינו מפני מילחו
ב ת  אנדרוגינוס אס ז״ל הראכ״ד כ

 מפני עליו מכרך ספק
 ספק ועל דאורייתא ספק שהוא

 הדמאי מן חון מגרכין דאורייתא
 מעשרין הארץ עמי שרוב מפני

: עכ״ל הן

*ברבה צריכין אינן  אנדרוגינוס וכן .
 שהוא מפגי מילתו על מברכין אין

 שצריך עברם ז : ודאי זכר איגו
 מפגי או מכה מפגי ערלתו לחתך
 לישראל אםור היה בו שגולד שחין

 אין שהעכו״ם אותה לו לחתוך
 מורידין ולא מיתה מידי אותם מעלים

לא שהרי זו ברפואה מצוה שגעשית אע״פ .אליה אותן
 מותר למילה

בה שגתגגו
 היא וגדולה ערלים. הגוים כל כי שגאמר הגוים

 שגאמר שמל עד שלם אביגו אברהם גקרא שלא המילה
 וגו׳. וביגיך ביגי בריתי ואתנה תמים והיה לפני התהלך

 או ערלתו והניח אבינו אברהם של בריתו המפר וכל
 חלק לו אין טובים ומעשים תורה בו שיש אע״פ משכה
שלא מילה חמורה כמה p1 וראה בא ט :הבא לעולם

נתלה
.רפ״ז פי׳ י״ד טור ג : שס זפמ״ג טור א

 תקנתו שעיקר דבר שכל תאמר אל ואמר אחר
 שהרי ברכה חכמים לו תקנו לא הספק מפני
 לא למה ותדע ברכה לו תקנו הספק מפני י״ט

 ע״ה שרוב מפני דמאי מעשר על ברכה תקנו
 ואביי עמרם רב כולם דברי נמצאו הס מעשרים

 תקנו כך שמפני מעם נותן אלא אינן ורבא
 לכך ברכה תקנו ולא ולכך לכך ברכה חכמים

 לחכמים בפירוש שנמצא דבר כל הילכך ולכך
 נר כגון דבריהם ודאי שהיה בין עניו שמברכין

 מדבריהם ספק שהיה בין מגילה ומקרא חנוכה
 תקני שלא ודבר עליו מברכין שגי יו׳׳ס כגון

 וכל עליו מברכין אין בפירוש ברכה חכמים לו
 אנו אס לנו ונסתפק הסודה מן שעיקרה מצוה

 אע״פ ברכה חכמים לה מקנו לא בה חייבין
 מדבריהם שנתבאר כמו התורה מן שנראית
 הדס כיסוי לענין בכוי וה״ה בשמיני בסוכה
 השיג והרמ״ה . עכיל מצוה ספק לכל וה״ה

 שספק אע״פ שיו״ט מ״ש על זו משובה על
 קאמר סוכה וגבי עליו מברך הוא דבריהם

 מן המצוה שעיקר מפני דאורייתא ספק שהיא
 ודאית היא גס טוב יום קדושת והלא התורה

 הוא זה יום אם לנו שנסתפק אלא התורה מן
 בסוכה לנו שנסתפק כשם לאו אם טוב יום

 לנו שנסתפק אלא התורה מן סוכה מצות טהרי
 ומההיא בסוכה וחייב שביעי הוא זה יום אם

 מעשרין ע״ה רוב דמאי מעשר גבי רבא דאמר
 המעשי שהרי מברכים הוו הכי לאו הא הם

 אס לנו שנסתפק אלא התורה מן מצוחו עיקר
 לנו שנסתפק כשם במעשר חייבים הללו פירות
 מעשרין ע״ה דרוב טעמא ואפ״ה וביו״ט בסוכה

 חזית מאי ולטעמיך מברכין הכי לאו הא הם
 חד תרווייהו דהא מי״ט לילף מסוכה דיליף

 בשמיני סוכה מ״ש נמי לדידן וכתב הוא טעמא
מתקנו דכי משום ברכה רבנן לה חקינו דלא
 מבטלי דלא היכא דאורייתא אספק ברכה רבנן

 היכי דאורייתא ודאי אחרק יו׳ט הוי דשמיני •כיון בשמיני סוכה אבל דאורייתא ודאי
 ודאי שהיא אחרון יו״ט קדושת ולבטל חול שהוא שביעי לשוויי אסוכה ברכה ליה ליפקון

 השמיני יום את המזון ובברכת ובתפלה היום בקידוש דמביכין דכיון ועוד מדאורייתא
ברכות שתי לברך אפשר כלום שביעי לשוייה אסוכה ברכה לחקוני מצינן היכי עצרת חג

:זו את זו שסומרוס
 אס מל ישראל ס״ר כ״ו:) (דף דע״ז שני פרק . וכו׳ לחתוך שצריך עכו׳׳ם ז

 תולעת מורנא לשום’ ופירש״י . דלא מורנא משום לאפוקי גר לשום העכוים
 ונראה מורידין. ולא מעלין לא אמרן דהא בחנם לרפאוהו דאסור דלא בערלמו לו שיש

 אם ולפיכך וז״ש . מורנא לו שיש אע״ס גר לשום העכו״ם אס מל ישראל רבינו שמפרש
:מורנא ליה דאית אע״ג כלומר וכו׳ מותר למילה העכו״ם נתכוון

בריסו המפל וכל :ל״א:) (דף דנדרים ספ״ג משנה .וכו׳ הערלה היא מאוסה ח
: פ״ג אבות .וכו׳

: שם דנדרים ספ״ג . הפרק סוף פד וכו׳ וראה בא ט

עוז מגדל
ם של עגד מל ואם  גשמעידן ז') (דף דפסחים פ״ק משמע הכי . העגדיס מילת על מנרן אפד

טל ׳: לניעור דעל ה  מי דהרק בסרייתא נשמעמא נראה כן .אותו ומל עד גמל אדם ו
ר : נעששית ערום גני כ״ה) (דף שמחו  אין אנדרוגינוס וכן עד כו׳ שנתגייר קודם שמל ג

ףכ״ג) מדליקין נמה pפ .ודאי זכר שאינו מפני מילתו על מנרטן ד ג : ( ת  אם ז״ל הראנ״ד כ
ק עמי שרונ מפני וכו׳ פפק אנדרוגינוס א  לוניל חכמי שאלוהו כני אומי ואני :הן מעשדן ה

: נרכוס נהלכות יעדתי כאשר מעמיק והנני להם והשינ נהייו ז״ל
מצוה ספק נכל הדין והוא השו״ת) לשון נכ״מ (עיין וכו׳ הוא מורה ספק והלא רנינו יזיינו שאלה

והדנרים דמילה אליעזר רני פרק כהלכה אלפס הר״י ונתנו ז״ל האי יכינו השינ וכן עכ״ל.
 ערלתו לחתוך שצריך עכו״ם : נוטה דעתי כן חזוקיס. צריכים ואינם עמוקים מנורות מים ודולה עתיקים

 וראה נא .וכו׳ עילה היא מאוסה : כ״ו) מעמידין(דף אין פרק . אותו למול לישראל מותי עד וכו׳
 (דף נדרים ארנעה פרק הוף . יצחק את אקים כריתי ואת הפרק סוף עד כו׳ מילה חמורה היא כמה

התהלך שנאמר שמל עד שלם אנינו אנרהם נקרא שלא הקנ״ה לפני מילה מנינה דכמה ל״כ)נשמעתין
: סמים והיה לפני

רגלו ומים. עפר פירוש שהו ה נר להדליק ופה' שום''דאצרינן ביום בב׳ ץ הטילה'מ ק בסנהדר פר
חד ת דיגי א ף טמונו ד שתה תיל בברור הנר אור ל׳ב!) ( ח נרול מנדזג [צ״ג:] פירות המוכר בפרק ראטרינן משום הפתח על מפה לפרום דגהיג והא שם מ « פרוהר. מפה בירושלים הי

: נבנסין חים אוו פרוסה שהלפת זמן כל הפתוז
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 שהיה ע*פ אף אחת שעה אפילו עליה רבינו למשה נתלה

 . בריתות שלש עליהן נכרתו התורה מצות וכל בדרך.
 אשר הברית מלבד .יי׳ צוה אשר הברית דברי אלה שנאמר

חרב. אתם כרת  .כולכם היום נצבים אתם אומר הוא ושם ב
 המילה ועל .בריתות שלש הרי אלהיך יי׳ בברית לעברך
בריתי ואתנה אבינו. אברהם עם בריתות עשרה שלש נכרתו

 בריתי את והקימתי . אתך בריתי הנה אני . וביניך ביני
 . תשמור בריתי את ואתה . עולם לברית . וביניך ביני
 ודיתד . ברית לאות והיה . תשמרו אשר בריתי זאת

ת . עולם לברית . בבשרכם בריתי  . הפר בריתי א
אקיד בריתי ואת . עולם לברית .אתו בריתי את והקימתי

t יצחק את

דסייען רחמנא בריך

השנה כל תפלות סדר
ו ג ה  פרשת שקורין אחר בשחר [א] יום בכל לקרות ייהעם נ

 להם שאין דברים אלו .זו משנה קורין כהנים וברכת צו
 ותלמוד חםדים וגמילות והראיון והבכורים הפאה שיעור
 והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו ״ . תורה

 ועיון חםדים וגמילות ואם אב כיבוד . הבא לעולם. לו קיימת
 אורחים והכנסת המדרש בית והשכמת חולים וביקור תפלה

 . כולם כנגד ותלמוד'תורה לחבירו אדם בין שלום והבאת
 שאפילו עצמן על החמירו הן ישראל בנות רביזירא *אמר
ם. שבעה עליה יושבות כחרדל דם טיפת רואות  *תנא נקיי

 בן שהוא לו מובטח יום בכל הלבות השונה כל אליהו דבי
 אלא הליכות תקרי אל לו עולם הליכות שנאמר הבא העולם

אמר * ת.  חכמים תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי הלכו
 מזמור . ובו׳ יי׳ למודי בניך וכל שנאמר בעולם שלום מרבים

 תמים הולך קדשך בהר ישכון מי באהלך יגור מי יי׳ לדוד
 על ומודה בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם צדק. ופועל

 לא העולמים רבון ויאמר. וישכם בלבבו אמת ודובר האמת
 רחמיך על כי לפניך תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו על

 כחנו מח צדקתנו מה חסדנו מח חיינו מח אנו מה הרבים
 הגבורים כל הלא אלהינו יי׳ לפניך נאמר מה גבורתנו ומה
 ונבונים מדע כבלי וחכמים היו כלא השם ואנשי לפניך כאין
 לפניך הבל חיינו וימי ובהו תהו מעשינו כל כי השכל כבלי
 אנחנו אבל וגו׳. האדם ומותר קדשך בדברי שכתוב כמו
הר שנשבעת אוהבך אברהם בני בריתך בני עמך ב  המוריה לו
 בכורך בנך יעקב עדת מזבחך גבי על שנעקד יחידך יצחק זרע

 אותו קראת בו ששמחת ומשמחתך אותו שאהבת שמאהבתך
 ולפארך ולשבחך לך להודות חייבין אנו לפיכך וישורון. ישראל

 יום בכל לפניך לומר אנו וחייבין לשמך והודאה שבח וליתן
 טוב מה אשרנו .אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל שמע ובוקר ערב

 שאנו אשרנו ירושתנו. יפה מה גורלנו נעים מה חלקנו
 שמע ואומרים ובוקר ערב תמיד יום בכל ומעריבין משכימין

 אתה העולם שנברא קודם הוא אתה .אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל
 הוא ואתח הזה בעולם הוא אתה העולם שנברא אחר הוא

 שמך קדש אחרון הוא ואתה ראשון הוא אתה הבא לעולם
 ברוך קרננו ותגביה תרום ובישועתך בעולמך והקדוש הגדול

 ועל ממעל בשמים אלהינו יי׳ הוא אתה .ברבים שמו המקךש
 ואתה ראשון הוא אתה העליוגים. השמים ובשמי מתחת f האר
 כנפות מארבע קויך קבץ אלהים אין ומבלעדיך אחרון הוא

 לבדך האלהים הוא אתה כי עולם באי כל וידעו יכירו הארץ
 ומי הארץ ואת השמים את עשית אתה הארץ ממלכות לכל
מה לך שיאמר מי בתחתונים או בעליונים ידיך מעשה בכל
m ואילן מ״ט מסי׳ א״מ נסור ססלוס סדר :

נ׳ מגילה ל״א [נרסס * .]קכ״ז שנס עיין .ל׳ [קידושין *

 ידי' על שהבטחתנו כמו עמנו עשה שבשמים אבינו .תעשה
 אתןאתכם כי אתכם קבצי ובעת אתכם אביא ההיא בעת חוזך
 לעיניכם שבותיכם את בשובי הארץ עמי בכל ולתהלה לשם
 השמים את עשית אתה לבדך יי׳ הוא אתה ונאמר יי׳. אמר
 אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ צבאם וכל השמים שמי
אתה לך השמים וצבא כולם את מחיה ואתה בהם שתחוים.  מ
 כשדים מאור והוצאתו באברם בחרת אשר האלהים יי׳ הוא

 יי מלך יי׳ .יתמו לא ושנותיך הוא אתה אברהם. שמו ושמת
 אמן לעולם יי׳ ברוך עד כו׳ מלך יי׳ .ועד לעולם ימלוך יי׳ מלך

 נוסחה. זהו הזמירות פסוקי לפני שמברכין ראשונה ברכה ואמן.*
 ברוך ועושה אומר ברוך הוא ברוך העולס והיה שאמר ברוך
 הבריות על מרחם ברוך הארץ על מרחם ברוך ומקיים גוזר

 טובליראיו שכר משלם ברוך אורה ומביא אפלה מעביר ברוך
 מרמה ולא כזב ולא שכחה לא עולה לא לפניך שאין ברוך

 . לנצח וקיים לעד חי אל ברוך שחד מקח ולא פנים משוא לא
 עמו בפי המהולל האל העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך

 עבדך דוד ובשירי ועבדיו חסידיו כל בלשון ומפואר משובח
 ונשבחך נודך ובזמירות בשבחות אלהינו יי׳ נהללך משיחך
 משובח העולמים חי יחיד אלהינו מלכנו שמך ונזכיר ונפארך
ך שמו עד עדי ימפואר רו  בתושבחות. m מהולל מלך יי׳ אתה ב

 כו׳ במעשיו יי׳ ישמח לעולם יי׳ כבוד יהי אלו פסוקיך וקורין
 יי׳ ברוך אלו פסוקים קורא כך ואחר .תילים סוף עד כו׳ אשרי

 את דויד ויברך . ואמן אמן לעולם יי׳ ימלוך .ואמן אמן לעולם
 נ וכו׳ ישראל אלהי יי׳ אתה ברוך דויד ויאמר הקהל ^ לעיני יי׳

 ישתבח נוסחה. זהו הזמירות פסוקי אחר של אחרונה ברכה
 ובארץ בשמים והקדוש הגדול המלך האל מלכגו לעד שמך

 עד השירה וקורא וכר. אבותינו ואלהי אלהינו יי׳ נאה לך כי
 ברכה לפני להוסיף העם כל נהגו בשבת המקום. כמנהג סופה

 כל ורוח אלהינו יי׳ שמך את תברך חי כל נשמת .זה נוסח זו
 ומעולם ודור לדור תמיד מלכנו זכרך ותרומם תפאר בשר
 גואל מלך לנו ואין אלהים אין אלומבלעדך אתה עולם ועד

 מפרנס אתה אלא וצוקה צרה עת בכל ומציל פודה ומושיע
 בתושבחות המהולל התולדות אדון בריות כל אלוה ומרחם
 אמת, אלהים .רבים ברחמים ובריותיו בחסד עולמו המנהג

 נופלים סומך נרדמים והמקיץ ישנים המעורר יישן ולא ינום לא
 מלא פינו ואילו מודים. אנחנו ולך אסורים ומתיר חולים ורופא
 כמרחבי ושפתותינו-שבח גליו כהמון רנה ולשוגיגו כים שירה
 שמים כנשרי פרושות וידינו וכירח כשמש מאירות ועינינו רקיע

 אלהינו יי׳ לך להודות מספיקין אנו אין כאילות קלות ורגלינו
אלפים אלפי מאלף אחת על שמך את ולברך אבותינו ואלהי

ורוב
* ס״ו נדה :'נ [ *ע״ג נדה :כ״ח [מגילה . [ .] ס״ד ס1[נרכ .
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