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ב ב בל זמן שלא סילק ידו מן המילה )ד( חוור )ה( אפילו ער ציצין שאיגב מעבבין מיניק ירו
על ציצין המעכבין גואלו הם )ו( המעבבין בשר החופה ) 0אפילו רוב גובהה של
איגו חוזר אלא .
עטרה במקום אהד י ג יבן ח׳ )ח( אם גמרו שערו וצפרניו מלין אוהו בשבת ואם לא גמרו אפילו
אם הוא )ט( ספק בן ו׳ ספק בן ח׳ אין מלין אותו'בשבת ואצ״ל בן ח׳ ודאי ה ואם הוא )י( בן שבע
וראי אפילו לא גמרו שערו וצפרניו מלין אותו )יא( מעיין ביו״ל סימן רס*ו : 1ד ימילה שלא בזטגה
)יב( איגה דוחה שבת יי ה )יג( יאגדרוגיגוס )יד( ונולד )א( *כיה״ש )טו( וגולד )ב( כשהוא מהול

באר היטב

) .א( נין השמשות  .עמ״א שהעלה דאס נולד רניע שעה קידם צאת
לא נהגו פתה לראות אחר ז ה  .ונ״ל כמ״ש הנ״ח ניו״ל סי׳ רס״ל
הכוכניס הוי ס פ ק  .ואס נולד קידם לכן מוהלין ניוס ז ׳  .ואס
לצריך שיראה מהול אפי׳ שלא נשעת קישוי ע״ש וה״נ אס לא נראה
נילד בשבת רניעית שסה קילס הלילה .מוהלין נשנת ע״ש ננהרדנ״ז
מהול שלא נשעת קישוי מוהלין נשנת וצ״ע אס יש לסמוך ע״ז לחלל
סימן רס״נ נ ת נ תינוק שנולד ע״ש אהר שקיעת ההמה קידם שנראו
שבת החמורה מגן אברהם ע״ש }ועיין נש״ך ליו״ל ס״ס רס״ר ועיין
ג׳ כוכניס נינוניס אס ה ד נ ר ספק אס נולד קודס סוף השקיעה או
יו״ד סי׳ רס״ג דאס יש ערלה כבושה סי׳ העור נדבק מאד בבשר
אחר סיף השקיעה יקודם שנראו ג׳ כוכניס כמן דאיכא תלתא ספיר,י
דוהה שבת .ובתשובת מבי״ס ח״א סי׳ ס״ס לאם יש כי ציצין
ידחה לעשירי ע״ש ועיין כסוף ספר דרכי נועס קונשרס גדול
המעכבין המילה דוחה  .ובאגודה ס׳ ר״א דמיצה כתב נולד מהול
ממלחמות מציה בכל פרשי דינים וחלוקים רניס באורך ועיין •בשי״ת • בשבת סיב •למולו כיוס שלאחריו ע״כ משמע דס״ל דלא הוי איסורא
הנ״ח סי׳ קנ״ד ומהרמ״ש סי׳ מ״א  ) :נ ( כשהוא מהול .צ״ע למה
כשמל בשבת  .אך• צ״ע דהא ש״ס ערוכה בשבת קל״ה שאין דוחה

באור חלבה

משנה ברורה

מתילילמצון נספוג לנליקה דוהר עוג ממציצה נפה יאשילו נשנת יש
הי׳
היה אלי כמין .שחוק מע״ש ) :ד ( חיזר וכוי .דאף דנמר לחתיך
להתיר נספוג עיש ]סית על אייח[ • :ב־היש  .עיץ נמיג מס שהעתקתי
הערלה ובדיעבד יצא ידי מצות מילה אסילו בלא אלו הציצין מ״מ
גשם סרדניז ולא סוי ספק ספיקא ספק ייס ספק גיהיש וגיסיש גופא הוי
בל זמן שלא סילק ידי מן המילה מקרי כלכתחלה )א( יכולה חדא
ספק כתג הפמיג דאפשר משיה דאיקי אתיקת מעוכרת ]ניל מס
מלתא היא מ ת נ ה שבת לדחות אצלה יעיין בחידושי הר״ן שכתב
בכתג נלשין שאפשר משיס דסיל לאותה חיקה לא אלימח נ'כ לערן דחית
דאפילו בנר סילק ילו מן החתוך והתחיל לסרוע מקרי עדיין לא
שנת ינימ למק אס גילל ילל נשנת ואין אס •ידמין אס נייה עיש אי גלילה
סילק ידו מן המילה דמילה ופריעה חדא מילתא היא ןאך כשהוא
ואץ לני ממי לשאול כנין שמתה האשס וכהיג לא אמריס למסתמא השתא
כיא דיללה ואפילו נחיל יש נעיץ יעיין מה שכתכט לקמיה( ועול אפשר לומר  .פוסק במצ/ה מסתפק שס אס מותר בשבת לחזור לציצין שאינם
מעכבק דדלמא המציצה מקרי רה רפואה ולא צורך מילה עי״ש[
משוס לשה הפק יזל כיא יכיכ נספר מנחת כהן וע״ו נסימן לניג סיג
נהגיס וככר עמל שס נזה נחילישי לעיא עיש יאגג לחיידק נהסוא ענינא
זלס״ז פשיס דאפילו אם הפורע הוא אחר כ״ו שהוא עוסק במצותה
לטן השמשית אמרתי להזכיר • אייה לנריס נחיציס נלינא והיא טייל סימן
מותר לו לראשון לחזור ולגמור את הציצי! שאינם מעכבין דלא
רסיג סיי אס לאלתר כשהוציא הילל לאשו חון לפדוזדול נלאו נ׳ טככיה
משגחינן במה שהיא סילק ידי כיון דעדיין לא נגמרה מצית מילה:
נימלס ימי קשה צי סא ק״ל נשנת ליל להלכה כ ד ייסי לערן תוילוה יר׳
) ה ( אפילו על ציצין ו כ ו ׳  .הייני רצועות של כשר שנשארו)ב( בין
ייס• סיל לשר טכטס היי כץ השמשית וכהרף עץ אחיכ יוצאץ ג׳ מכניס
מהערלה )ג( ובין מעור שפורע) :ו( ה מ ע כ ב ק  .ג״כ בין במילה
יאיג נתון כר שאחל ייצא מטת היולדת לחיץ לראית אס היא לילה סאי היי
יבין בפריעה יכנ״ל) :ז( אפילו רוב גובהה .וכ״ש ח ב הקיפה של
אפילו אס הוא ריאה ג׳ •מנטה ניגודה שמא השתא היא ליצא ונהלף עץ
העטרה אע״פ שאינה ריב גובהה )ועיין ביו״ל סימן רס״ד בב״י
מקולה לא הז לק בניס ולא הוי לק כיהיש ולא •צוייל לץ השייע  pאה
זבש״ך( זע״ש באחרונים שנתבאר מה נקרא ע ט ר ה  ) :ח ( אם גמרו
נעת.הלילה ממש דאה שיש ג׳ טכטס כגון שהחלון פתיח ננית ויושג אצל
ז כ ו ׳  ,לאף לבן חי״ת בעלמא לאו בר קיימא הוא בזה שגמרו אמרינן
כחלון ונששמע שהילל הוציא לאשי הניט חינף לרך החלון ולאה ג׳ גונגים
גינונים ודוחק .אמנם אס רואה לאלתר מכניס קטניה מסתנלא ליש להמוך :האי ג ר שבעה הוא זאשתהויי אשתהי הולד בבטן אמו ]מ״א[ :
למקילם כשעת הלילה היי כימגיס לקערה נראץ אחר שכנל סיא לילס כדאיתא
) ט ( ספק בן זיי״ן ו כ י ׳  .זה״ה ספק בן חי״ת ססק בן סי״ת
כס כגמרא  .ואף יס אץ כליל כיכ ללמא כס כיטגיס ימקולס סיי גלילים
והטעם בכל זה דלא מהללינן שבת מססיקא) :י( בן ז׳ ודאי .היינו
כנראיה ניוה אש לא שיש הרנה טכטס קטנים אז טדאי יש לסמוך עיי
שנעל אותה ופירש עד שהוכר עוברה אנל לא סמכינן לומר דמסתמא
מיד אמרתי להעיר נמה שכתג נפל דהיח נדיגי מילה תיל אס הוציא ראשי
חץ לפרוזדור ונשתהה קצת על כנולד מלו ואחיכ כשנולד טלי ראי שלשם י נתענרה אחר ליל מנילה או משעה שפשקה לראות דס )ד( דאין זה
הוכהה ברורה) :יא( ועיין ניו״ד זבו׳  .דשם מניאר .דעת רמ״א
י גיכטס ניגונים אם לפי מדהוי נלאה להם שידם יום נהוצאת הלאש אץ לסם
"לספה מ חי״ת או נן זיי״ן אפילו לא נגמר שערו וצפרניז מלין
,
..... . . . . . . ,
,
לספק נן
בשבת ממ״נ לאי כר מילה היא שפיר מהיל ואי לא מחתך בבשר בעלמא הוא ואין בזה משוס חנירה ביון להוי נפל .והנה נ נ ״ ח וט״ז
דעתס לפסוק בדשו״ע אבל בא״ר הביא בשס ספר לח״מ שהמנהג למול ספיקות וגם כמאירי כתב שנן דעת כל הגאונים וכ״כ הרדב״ז
סימן ל״ב ינהרא נהרא ופשטיה ) :י ב ( אינה דוחה .דכי כתיב וביום אשמיני קאי) :יג( אנדרוגינוס  .היא ילד שיש לו זכרית כזכר
ונקמת כנקבה )רמכ״ס ש״א מהלכות מילה[) :יר( ונולד ביה״ש .בין ביה״ש דע״ש ובי! ביה״ש דמו״ש בשניהם איו מילתן דוחה שבת
ונדחה ליוס א׳ ימה היא ביה״ש )ה( י״א לקרוב לרכע שעה ]הוא שעה זמניית כן בארנו לעיל בסימן רס״א בבה״ל ל״ה שהוא ע״ש[
קודם ליציאת ג׳ כוכבים גינונים הוי ספק לילה ורביע שעה יוצא מכלל ספק ואס נולד אז בשבת מונק אותו לשבת הבאה )ו( אבל
נ מ ה פוסקים מחמירין נזה וס״ל דמעת שנתכסה החמה מעינינו עד .יציאת ג׳ ט כ נ י ס ביטניס הוא הכל בכלל גיה״ש וכ״כ הברכי יוסף
דנתפשס כן המנהג בכל ערי א״י וכ״כ בספר זכור לאברהם ובספר סדר זמנים ואפילו אס ספק לו אס נולד קודם ביה״ש או בזמן ביה״ש
ג״כ סשק הרדב״ז להחמיר מ ד ה ה ליום א׳ והביאוהו האחרונים ועיק בבה״ל ) :ט ו ( ונולד כשהוא מ ה ו ל  .סי׳ שאפילו בלא קישוי
גראי\
עער הציון
)א( רשיי ) :נ( ישיי ורמגיס געי׳ המשנה שלהי פרק ליא למילה ) :ג( מאירי שס נהיגיא יק הוא לעת רית ניגמית עיא עיג יק היא גירסת
נהיג שם ונ'נ שם הדטגיא ובאיי! הלטת מילה גיסה ג'נ לדעת רית עיש וט מניאר נגינת אדה שעל לנה וישועה עיש  .ינן נמצא ג־זשכיל לף קכיא
פ״ב נמשיש שהאריך ) :ד( כיג נ ז י ג יאיזריו נל הפישקים  Co) :ק'כ המיא ע״ש ) :י(  pלטל כסימן רשיא סיג גמיג יכהי>;
בב

