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הלכות שבתפימן שלא

באי הגילה
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*)פ״ סולד היוצא
שפתחו
מהאשם
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)טז( י׳ויוצא *דופן וכותית שילדה ואחייב נתגיירה ומי שיש לו)יז( שתי ערלות )יח( א ץ מ ^ ת ן ד ן ח ד
ש ב ת  :ן למכשירי מילה שאפשר לעשותם מע״ש אינם דוחים את השבת 'לפיכך אם לא הביא
)נ()יט( איזמל למילה מע״ש לא יביאני בשבת * אפילו במקום שאין בו אלא איסור דרבנן שהעמית
חכמיס דבריהם כ במקום כרת .יולוטר לאינו יהודי לעשותם אס הוא דבר שאם עשהו ישראל אין בו
איסור אלא מדרבנן ) ל ( ) נ ( אומר לאינו יהודי ועישהו ואם הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן
התורה )כא( לא יאמר לאינו יהודי לעשותו *)כב()יע״ל סי׳ ש״ז(יי ז מ לא היה לו )כג( כמון שחוק
י ^שס
^
מע״ש )כד( לא ישחקנו אלא לועס בשיניו אם לא עירב מאתמול י ץ ו ש ם ן ) כ ה (

היטב
שנת ילוהק גלול לפרש האגולה נענק אחר ע״ש ורי״ף מסופק נו
ינ״כ מהרי״ל עיק נס׳ אליהו רנה[) :ג( איזמל .ממ״ש נסי׳ ש״י

משנה ברורה

•

ממיא

שם  Sהרמנים נפיג מהלטת גדלה מ שם קליגימשנה

ס״ג אם יש לטלטל האיזמל לאחר המילה וטמ״א> :ד( אומר לא״י.
טסי׳ רס״ו ס״ו מש״ש מדין הוצאת התינוק ועמ״א:

באור הלבה
אלא מס שעיניהם ריאות ויהא נמול לשמונה אפילי אס יארפ נשנת טיני אם
טלל כמייש עכיל יזם נינפ משייע יויל נטמן רסינ עיש אך מם שמסיק
שם וכתכ לאס איק יני לץ לילע אולינן נתר חזקה לסשתא סיא מילל ואם
» א נעיש מותר למולי נשכת יכו׳ וציץ עיז שיך טמן לפיו סקיט היא
תמוס טון לאייר׳ משתהא קלת איכ יש לספק גילאי שכעת הוצאת סראש
לא סיי כיא שני נינכים אי אילי טכג אחל ומס לציץ לשיך הגיל אץ ענץ
לזה לססמיק מיירי שאץ אנו יולעץ כלל אס היה שים שיסוי מעת הוצאת
ראש סולל מון לפרוזלול על סלידם יסלילס הלא היתה נילאי כלילה לכך
כתב לאם אים יולעות יש לילך אחר חזקה וליל למחזקיק לה נחוקת מעינרת
על השתא ולא מספקיק לסיה שיטי בץ יציאת סלאש ללילת הגיף אולמ״לי
הסמיק שגולל הוצל זמן הרגם אתר צאת סכוכנים משאיב בנזין דליה
 .למייל׳ שהיה שיהוי קצת בין לילת הראש להגיף ולאחר שנשלם הלילה ראו ג׳
סככיס כיניניס יא'כ לא טכל לאוקמס אחזקתה לימר לעל השתא טתה
מעוכרת למן התירה עיי הראש חשינ לילה מ• יאמר שלא טו מתחלה שנים
ועיקר סבלתו מה שכתב לאזלינן בתל חזקה לסשתא ט א למלל לא שייך נזה
לע'כ מה שכתב לסשתא הוא לאו לוקא להא מ ״ ד לאשתה׳ קצת אלא ys
בינתו לחזקה לבלילה גולל ומסתמא סיי השלשס ניכביס מתחלה ג'כ ובאמת
לא שיין »  rחזקה יציע אחיכ מצאתי נעזיה בספר סלד טהרה שמכדע
ללינא נלנדם לאם יילע שטס קצת שיטי בין לילת הראש להגיף יש להחמיר
ולימר לשמא סיס אז נץ השמשית ע״ש * :אשילו במקום יטי .עיין נשיית
חתם טפל חאיית סימן עיא שנתנ אילית תיקון צפיק של מוהל נשנת שיש
נוס איטר לאיל״תא יח״נ חטאת טין שעישה כלי ולא למי לנטילת צפרני
הנדה לטטלה יכ'כ נעטלת חכמים סימן כיי אף אס אין מוהל אחל רק אחד
יצפלט נסלק אפיה אסיר לתקן * :יעיל פינק שיו .עיץ נמי> נמשיכ ליש
מקילץ אפילו כמלאכה לאורייתא היינו כנין שנתקלקל ססכץ וצרך לתק»
ילעת המיא ליש לסמיך עלייט לענץ מילה יפיץ נתשינת נתנ סיפר לטינו

נראה מהיל) (1אבל נשאין גראה מהיל רק נשיתקשה מילתו לוחה
שבת) :טז( זיוצא ליפן .שנתקשה אמו בלילתה יהיציאיהו לאורך
הבסן ע״י סם •־ )יז( שתי ערלות  .פירוש )ח( שני נילין)מ( וי״א
שיש בי שתי מורות זה ע״ג זה ) :יח( אין מילתן לוחה שבת .
וממס נל אלת הוא משוס ספק )י( בגון גבי אנררוגיניס הוא משום
לאינו זכר ולאי ונמו כן נולד נין השמשות שמא הוא שלא נזמנה
ינילל כשהוא מהיל אפשר לליכא כאן ערלה בבושה והוא מהול ממש
יכן מי שיש לי שתי מרלות דהיינו שגי גילים הוא נחי )יא( משום
לאין אני יולעין איזה ערלה עיקרית ולסברא ב׳ למיירי בשתי
עורות זה ע״ג זה נמי סעמא לאין אנו יורעץ כוונת התורה בזה
חין מיוצא דופן וא״י שילדה התם הטטס משוס דאין טמאים בטומאת
לידה ולכמה תנאי נטית כסדר האמור נפרשת תזריע דאשה כשהיא
ממאה לידה ננה נמול לשמונה) :יט( איזמל וכי׳ .ולענין טלטול
האיזמל אחר המילה עיין למיל בסימן ש״י סקט״ו ובמ״ב מה שנתבנו
שם ) :ב( אומר לא״י ועושהו .דהוי שבות דשבית במקיס מצוה
ושרי כללעיל בסימן ש״ו ס״ה  .ומ״מ אסיר )יב( להביא התינוק
לנהכ״נ דרך חצר שאינה מעורנת אפילי ע״י א״י)יג( דהא יכולין
למולו נניתו והרנה פעמים מלק נבית כשיש צינה .וכשצריך להוציא
התינוק מניתי לחצר שאינה מעורנת אל האיזמל המונח שס מותר
ט״י א״י ניון דלינא ר״ה ןמ״א שם[ ומ״מ סוב יותר להניא האיזמל
ע״י א״י לתינוק דאס יביא התינוק אל האיזמל יהיה צריך אתר
המילה להתיר עוד הפעס שטת דשבות להחזיר התינוק אצל האס
משא״ב נשיביא האיוהל אל התינוק יניחנו שם מד אחר השבת!מחצית
•
השקל[ ועיין כסימן שמ״ס מה שכתבנו כזה) :בא( לא יאמר וכו׳.
דנם אמירה לא״י נדבר שאסור מן התורה הוי נשאר שבות והעמידו חנמים דבריהם ומייל •־)כב £יע״ל סימן ש״ז .ס״ה בהג״ה דשם
י•״״ •זתיה וכו׳ ועדייז הוא הולם המיצה וכמי שיתנחר) :כד( לא ישחקט .
. ,,,
'א״א'  ,ללוע™ נשיני! תילחה המילה ולאי דיקא שחיקהשהיא מלאכה אלא
פוסקים אין ־לני ב׳ה״ז י״ה י ע י י '
אמס
נמייאס,ר ™לעיל סעיף ו׳ .וכן לא יאמר אמול אותו ולנשיצטרך אח״כ לסממני! משום סכנה־
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סותר להביא התיניי ,לשס ע ״ איי ילפמיש לקטה בשם מחהיש נס נזה טיב ייתר להביא ססכץ אצל התיטק ) :יל( נ ' מ ממיא וכיב בספל שלח! עצי שטס:
)מי( רמנים ועיר • יטו( ריב פיסחים ללא כהרמבץ ) :יו( וסיס אס מבר ומלו אף לעביל איסילא בוה אפיהמיתל עתה לחלל ומיני עתה פקיח נפש.
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