בס"ד

שבת קלז) .המשנה הראשונה( עד קלז) :סוף הפרק(
ביאורי מושגים
דחיית ברית מילה  -לתינוק חולה דוחים את הברית שלו עד שיבריא .אם המחלה היא בכל הגוף אז אחרי
שהוא מבריא מחכים עוד שבעה ימים להחלמה ורק אז מלים אותו .אם המחלה היתה רק באבר אחד מחכים
שהאבר יתרפא ואז ניתן למולו מיד.

משנה
גירסת רב הונא למח' ר' אליעזר ור' יהושע:

טעמם של ר"א ור"י לפי הגרסאות שבמשנה:

מל בשבת תינוק שעוד לא הגיע זמנו  -כולם מודים :חייב.

ר"א לפי רב הונא ולפי רב יהודה :כמו שבע"ז
חייבים תמיד כשעבר עבירה כך גם כאן.

מל בשבת תינוק שזמנו כבר עבר  -ר"א :חייב.
ר"י :פטור.

ר' יהושע לפי רב הונא :כמו שבע"ז לא קיים
מצוה כשעשה את העבירה כך גם בשבת חייב
רק כשלא קיים מצוה.

גירסת רב יהודה למח' ר' אליעזר ור' יהושע:

ר' יהושע לפי רב יהודה :כמו שבע"ז לא היה
טרוד בעשיית מצוה כך גם בשבת חייב רק
כשלא היה טרוד.

מל בשבת תינוק שעוד לא הגיע זמנו  -ר"א :חייב.
ר"י :פטור.
מל בשבת תינוק שזמנו כבר עבר  -כולם מודים :פטור.

ברייתא
גירסת הברייתא למח' ר"א ור"י:
אם התינוק שזמנו חל בשבת כבר נימול  -חייב )אם מל את התינוק האחר בשבת(.

אם התינוק שזמנו חל בשבת עדיין לא נימול  -ר"א :חייב.
ר"י :פטור.

טעמו של ר' יהושע לפי גירסת
הברייתא:
הפטור קיים רק כאשר היה לו
להיות טרוד במצוה ומתוך כך
התבלבל.
כשהתינוק של שבת כבר נימול
אין לו ממה להיות טרוד!!

משנה
תינוק יכול להימול מהיום ה 8ללידתו ועד היום ה:12
רגיל ) ,8 -למשל  -נולד בראשון ונימול בראשון(.
בין השמשות של מוצ"ש ) ,9 -ייתכן שנולד בשבת ונימול בראשון(.
בין השמשות של ער"ש ) ,10 -ייתכן שנולד בשישי ונימול בראשון(.
בין השמשות של ער"ש שיו"ט חל למחרתו ) 11 -ייתכן שנולד בשישי ונימול בשני(.
בין השמשות של ער"ש שר"ה חל למחרתו ) 12 -ייתכן נולד בשישי ונימול בשלישי(.
תינוק חולה מחכים עם ברית המילה עד שיבריא.

משנה
רצועות הבשר )'ציצים'( המעכבות את המילה הן :בשר המכסה את רוב העטרה

שמואל :מהרגע שהבריא מחכים
שבעה ימים ואז מלים אותו
)לא ברור אם מחכים שבעה ימים
מלאים ) (7X24או שמקצת היום
ככולו(.

רוב העטרה :רצועה המכסה את
רוב הגובה אף אם היא לא מכסה
את רוב העובי  -מעכבת.

)אם נשארו שאריות  -אינו נחשב מהול ואסור לו לאכול בתרומה(.

אם הנימול היה שמן ולכן הבשר נראה כמכסה את הגיד :יתקן את המילה משום
מראית עין.

איך בודקים בתינוק בעל בשר :כשהגיד
מתקשה רואים אם הוא נראה מהול.

מל )חתך את העור( ולא פרע )לא הסיר את הקרום( :לא נחשב מילה.

שמואל ורשב"ג נחלקו מה הדין במקרה
ביניים בו הוא נראה קצת מהול וקצת לא.
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