
  

 

 

  

  
  
  

  

  

  

    ז' ימים.מל לפי המתת  .ו. המילה עלולה לגרום זק לגוף .ה צהבת.  .ד . חולי שאיו בכל גופו  ג. .דחייתה מחמת חולי ב.  .מצות מילה וזמהא. 

  . חושש לעצמו .אי  .חילוק בין סוגי הסכות .י  .למות מוהל המוכן למול ט. .במקום שאחד גדול מחבירו או יש רוב פוסקים .ח  .אם חשב חולה 'מח. ז

  א. מצות מילה וזמנה
 שבת פי"ט מ"ו) פה"מ (הרמב"ם  וכתבוגו'". בן שמת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית " יב)  פס'  י"זפ(בראשית  בתורהכתוב 

גדולה וחמורה מאד שאין בכל המצות כמוה ועם כל זה לא  "עשאם עבר אדם ולא מל את בו ביום השמיי הרי זה עבר על מ
בגליון שס"ב לעין דחיית ברית מילה ליום ועי'    ., ע"כ"עמחויב למול, וכל זמן שלא מלו הרי הוא עובר על מעדיין  וממה  פטר  

  עין לאחרה ביום השמיי לצורך מעלת ברוב עם או מיעת ביטול ת"ת. בגליון פ"ט לאחר במקום צורך גדול, ו
  ב. דחייתה מחמת חולי  

.  )ברי"ף ה סוף ע"אשם ( הר"ןו הט"ז) מילה פ"א( ם"הרמב ווכן פסק שבמקום חולי לא מלין אותו. )(עא. וביבמות(קלז.) בשבת ואיתא 
  . סע' ב) יו"ד סי' רסב(בטשו"ע וכן הוא  

שלף ממו החולי ויצא מגופו.  ,חלצתו חמה ופרש"יאמר שמואל חלצתו חמה ותין לו כל שבעה להברותו. ד) שם(בשבת ועי' 
וכיון שספק פשות הוא לא איפשיטא ד (שם סי' ט) הרא"שוכתב  .איבעיא לן אהא דשמואל אי בעין מעת לעת או לא 'ובגמ

לא דאיפשיטא  ד"ה איבעיא)שם ( הר"ןופירש , ל"עאיפשיטא דבעין מעדבאמת  'כת) ברי"ף ה:שבת ( והרי"ף .יהבין ליה מעת לעת
אין מלין אלא ולד שאין בו  שכת' שהי"ח)    שם(  ברמב"םועי'    ., ע"כ)להלן  בדברי הגמ'  (עי'הוא שאמרו כן    עא:)( הכא אלא ביבמות  

  ., ע"כלהחזיר פש אחת מישראל לעולם "אשום חולי, שסכת פשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן וא
ע, "מעל  ז"יאין מלין אותו עד שיבריא, וממתיים לו מעת שתרפא מחליו    חולה שהוא חולי שבכל הגוףד  (שם)בטשו"ע  וכן הוא  

שהבריא  כמיד    אבל במקום שלא היה חולה אלא רק חלש,  כ"ז אחר חולי ממש,ש (או"ח סי' לא)  בשבט סופר    'כתו   .ואז מלין אותו
לאו דוקא כאב    ,לשון חוליד  'כת(יו"ד סי' רד)  והמהרי"א  שצדקו דבריו.    'כת  )ו  ק "(סי' רסב ס  םבאות חיים ושלוו  .עוד ז"י, ע"כ  א"צ

דוחה   השסתם סכה אי ג)יו"ד סי' שכ( "זאבבועי'  .יי"ש, עמיירי בתיוק שהתעלף)(ושם  חולי בכללויסורים אלא כל חולשה 
  מילה (שהרי המילה עצמה סכה קצת היא), אלא סכה שאיה קיימת במילה רגילה דוחה את המצוה.

            ג. חולי שאינו בכל גופו 
ואוקמה רב   ,בשעת אכילת פסח וליתהו בשעת עשייתו היכי משכחת לה אמרין מילת זכריו דאיתהוד ) שם( ביבמות ויעויין

ו בכל  יבחולה שאש  (שם)  הב"י. וכתב  בין עשייה לאכילהאתרפא  פפא כגון דכאיב ליה עייה ליוקא ואיתפח ביי וביי כלומר  
אם איתא דהוה  , ד)תיוק שחלה כל גופו דיןכ(שאתרפא מלין אותו ולא צריך ז' ימים  מידדבד לגופו כמו הא דכאיב ליה עין ב

דכאיב ליה דקט  )שם(ר"ן ב ועי' ,הט"ז) שם( הרמב"ם וכן פסק ע"כ. ,בעי לאמתוי בתר דאיתפח שבעה יומי לא הוי משי מידי
דלא אמרין    כד. ד"ה הערל)יבמות  (  י "מוקה'  . וכתלכל חולי שאיו כולל כל הגוף דאין ממתיין לו כלל  "הרב פפא לאו דוקא אלא ה

שלימים דהא   "י כאב גדול בעיים ממתיין זבאבל   ,אלא בכאב מועט  ז' ימים דהיכא דכייבי ליה עייה לא יהבין ליה המתת
  .כ"ע ,כח:)(כדאיתא בע"ז חמיר מחלצתו חמה דשורייקי דעיא בליבא תלו 

כבר דייקי מיה רבוותא דמשום צער וחולי כל שהוא משהין אותו למול עד שיבריא כדי שלא יבוא  ד (שם)המוק"י כתב עוד ו
תיוק שהוא מצטער בין מחמת חולי בין משום דבר אחר אין   דכלסי' ג)  "הג ש" (שו"ת הגאוים שערי צדק חלידי סכה וכ"כ הגאון 
  . (הל' מילה סוף ח"ג) עיטורה דעתוכן  עכ"ל. ,מוהלין אותו עד שיבריא

אם חלה באחד מאיבריו, כגון שכאבו לו עייו כאב מועט וכיוצא בזה, ממתיים לו עד שיבריא, ולאחר ד  (שם)בטשו"ע  וכן הוא  
  . , ע"ככאבו לו עייו כאב גדול, הוי כחולי שבכל הגוף שאם הרמ"א כת'ושיבריא, מלין אותו מיד. 

  צהבת ד. 
הגריש"א  דעת  שלא מלין אותו כי חשיב חולי,    (קלד.)  בשבתשקטו הפוסקים בסימן רס"ג ע"פ הגמ'  צהבת  תיוק שיש לו  ולעין  
אפשר למולו (כי ע"פ הרפואה בזה"ז מ"ג בילירובין    13שעד רמה  (שם)    והגרשז"א זצ"ל  )11(מילה שלמה פי"ב סי' א תשובה ב והגה    זצ"ל

(ח"ט סי'   השבט הלויאין סכה כי הצהבת איו מחלה על בסיס הבילירובין בלבד), ודעת  (ואפילו ברמה גבוהה יותר) באופן זה

. כמו כן דעת  (ח"ג סי' קמה) המח"ימ"ג לא מלים כל זמן שרואים שעדיין התיוק צהוב, ובדרך זה קט  10ברמה של  'שאפי רז)
ש לדון את התיוק כחולה ויש להמתין עוד ז"י מאז שירד הבילירובין, מאידך  מ"ג י 18 -שאם הגיע ל  (שם) הגריש"א זצ"ל

השבט מ"ג אם לדעת הרופאים הוא חשב בריא אין לדוו כחולה. ודעת  19 -אם הגיע כבר ל  'אפי (שם)הגרשז"א זצ"ל דעת 
בתשובות   ,(ח"ט סי' רו) בשבט הלוי מ"ג. ועי' 15שמהגיו שחשב כחולה מרמה  (שם) והגר"י זילברשטיין (ח"ח סי' רטו) הלוי

. ומהג המוהלים בכל כגון דא משתה וכל א' הולך לפי הוראת (חי"ג סי' קעו) ובמשה הלכות (ח"ג סי' רצא וח"א סי' תקפו)וההגות 
  .רבותיהם ולפעמים לפי מהג המקום שהם מלים

  . המילה עלולה לגרום נזק לגוףד
אין משהין את המילה  ,בגופו של תיוק כגון שרוצה לצאת לדרך ודבר שאי שמחמתמוח  ה"רבשם  (סי' רסב)  הב"י 'כתו

  כ. "ע ,כי היכי דלא משהין בשביל שיבת הרוחות דשומר פתאים ה' כדאיתא ביבמות ,בשבילו
הולד ברגל עקום והרופאים רוצים לעשות לו גופסין לרפאותו ואם ימולו אותו   לעין תיוק )יו"ד סי' שכא( "זאבה כת'ומ"מ 

ואף שעי"ז ידחה המילה בזמו  לו  מקודם א"א להם לעשות הרפואה וישאר הילד בעל מום, ופסק דהדבר ברור דמותר לעשות  
סי'   (אה"ע חלקת יעקבה"כ. וכן קט ע ,ל מוםש שלא יהי' הולד בע"דמ"ע איו מחויב לבזבז עלי' הון רב כבאו"ח סי' תר"ו, כ

  בגליון שס"ב. כועי' עוד מש" כז).
  . מל לפני המתנת שבע ימים (תוך שבעה הוי פטור או דחייה)ה

 )שם(יבמות כת' שבו ,הלכה למשה מסיי או תקת חכמיםמהיא מה"ת ז"י  תהאם המת שחוקר (ח"א סי' פז) בבין ציוןועי' 
 ,הדמקשה שם ל"ל קרא דמילת זכריו מעכב באכילת פסח כיון דכבר כתיב קרא דמעכב בשעת עשיידאמה    ,הוא  ה"תמוכח דמ

הוא מדמוקי קרא   'דמדאו 'הרי דפשיטא להגמל"ע, מצפרא בעין מע הומהלי ,מתרץ הכא במאי עסקין שחלצתו חמה וכו'ו
דהשתא  ,תוך ח' צריך להטיף ממו דם ברית מלה דב)  ק" (סי' רסב סע"פ מה שמסיק הש"ך שיש בזה פ"מ  '. ועיי"ש שכתלהכי

רק מדרבן    ם הואוא  ם בריתגם במל תוך ז' להבראותו צריך להטיף ממו ד  ה"תאי אמרין דיום הבראותו כיום הולדו הוא מ
המילה "ל  ו ה"י  צריך להמתין ז  'חל שמיי להיות בשבת כיון דמדאואם    ח'שאם התוק היה חולה תוך    'ועפ"ז כת  ."צאפשר דא

  . ד"ה בגמ') א:(יבמות ע  ל"ערו  בספרו וכ"כומצא מחלל שבת.  בשבת יום שמיי ללידתו כמל תוך זמו
אם מל תוך ז' מעל"ע ו ,כדי להברותו הואשהטעם שצריך להמתין ז"י  'כת(יו"ד ח"ב סי' צא אות ו ד"ה ואמם)  הבית יצחקאולם 

הבין  דד)  סי' רסב ס"ק יו"ד (שמ"א  הגרשז"א זצ"לדעת . וכן ל"א"צ להטיף דם ברית דאין זה רק משום סכה דלא כמ"ש בערו
פעם א , והייו דמשום חשש שיבוה"כימים בוגע ליולדת לעין שבת ויו ׳זכמו ג׳ ימים ימים אלו הם ד 'ור ,ציון הוא תמוה

אחרת לידי   בשבת ע״י כרי שמא יבוא פעם כמו שאמרו שאין עושין ,ודאי ליכא סכה לידי סכה קבעו חכמים זמן אשר אז
  באב"ז . ובדרך זה מבואר  שאומרים שיכול למולו, ע"כ  בדעת רופאים  תוך זמן זה  אין מתחשבים  חז״לסכה, וכיון שכך קבעו  

גם לא מ"מ ימים, ואף שבודאי לא קיים מ"ע,  ח'שאין איסור למול בתוך דס"ל  )ה ב(מצו מ"חב ועי' .ו) - ה  יות(יו"ד סי' שכו אות
באות ו.  י"ל שב"ד עכ"פ חשב מהול  דעתו, ולוכן הדין לאחר זמו בלילה  ,אעשה  ןביטל מ"ע דמילה, אלא דבעידן ריתחא עשי

הביאו   חולה באמצע השבוע בחולי החום הוי חיוב כרת וכו',  הדאם עברו ומלו ילד בשבת (ביום הח') שהיכת'    )שם(  םחיים ושלו
   .יי"שע ,לחלק בזה בין בחול לשבת דס"ל  'ר סי' רסג)ר(ש"כ שם ממד 'וכת  (ח"ו סי' צב) המח"י

  
  
  

באחד שהפרישה אשתו חלה, ולאחר זמן  עובדא הוה
הבחיה שהחלה שהפרישה חזרה ותערבה בעיסה, 

  ושאל כיצד עליו להוג כעת למעשה.
להפריש מ"ע  (ריש פ"ה מהל' ביכורים) הרמב"םכתב  -א 

תרומה מן העיסה לכהן שאמר ראשית עריסותכם 
חלה תרימו תרומה. וראשית זו אין לה שיעור מן 

יש כשעורה פטר את העיסה וכו'. התורה, אפילו הפר
ומדברי סופרים שמפרישין אחד מעשרים וארבעה מן  
העיסה כדי שיהיה בה כדי מתה לכהן וכו'. והחתום 

  העושה למכור בשוק מפריש אחד ממ"ח וכו'.  
דאין חייבים בחלה מן התורה (שם ה"ה וה"ט) וכתב עוד 

אלא בא"י, ובזמן שכל ישראל שם, לפיכך חלה בזה"ז  
יה אלא מדבריהם. ובזמן הזה שאין עיסה טהורה  א

מפי טומאת מת מפרישין אחד ממ"ח ושורפין אותה 
. ויש לה שם עיקר מן התורהמפי שהיא טמאה 
  . (יו"ד סי' שכ"ב ס"א וס"ד) בשו"עוהובאו דבריו לדיא 

דלפי מ"ש השו"ע בסי' (סי' שכ"ב ס"ק ב')  הברכ"י 'וכת
שיעורה בכל  ה"זשל"א סי"ט דתרומה גדולה בז

(מצוות התלויות   חרדיםהדה"ה בחלה. וכ"כ  'שהוא, ר
בפ"ה מביכורים כמ"ש השו"ע  'להרמב"ם שכתבארץ) 

בדין זה, ובפ"ג דתרומות כמ"ש השו"ע סי' של"א. 
(ח"א סי'   המהרימ"טובו (ח"ג סי' מ"ז)  המבי"טוכ"כ 

בהגהותיו. וכ"כ בתשובת  המהריק"ש . וכ"כ פ"ה)
ובהגהות כת"י לזקי  שמואל מגאדמיזאןכת"י להרב 

זלה"ה. וכן הורה רבו של המחבר   מהר"א אזולאי
, כמ"ש מהר"א אזכרי בספר חרדים. וכן  מהר"י בי רב

דכן   'בליקוטים הביא תשובת המבי"ט וכת הפר"ח
שלח  ר'ז"ל בשער המצוות פ האר"יעמא דבר. אמם 

חלקי   'רפה אזלא ידקדקו להוציא אדגם עתה דלש  'כת
מ"ח, אבל לא ראיתי ולא שמעתי ששום חסיד בדורו  

  .ש"ש פרשת שמיי ס"ג]  הבן איש חימ"ש בזה    עי'[ווהג כן.  
  וכן מהג בי ספרד למעשה להפריש חלה כל שהוא. 

דהגו ליטול  המהרי"להביא דברי  הרמ"אאולם 
שהביא  ד')  (שביעית סי' ה' ס"ק בחזו"אכזית. ויעויין 

על הרמב"ם (סי' של"א סי"ט ס"ק ל"ה)  הגר"א קושיית
והמחבר דבתרומה כתבו דבזה"ז יפריש כ"ש, ובחלה 
כתבו שיפריש אחד ממ"ח, וכתב שם לבאר דבריהם, 

ז"ל  ובעיקר הדין לא גלה לו הגר"א -וסיים וכתב 
דעתו אלא שדעתו ז"ל שיש להשוות חלה לתרומה, 
ומ"מ אפשר לעשות כדעת הרמ"א וכמהגו, דבין  

  חלה ובין תרומה אין לה שיעור. 
דלדיא אפשר  ביכורים ס"ק ע"ה)  מ (פ"ה    בדרך אמוהוכ"כ  

(ס"ק קל"א)  "העוד בציו  '[וכת להוג כמהגו ולהפריש כזית.

  דאי סגי בכ"ש וא"צ אפי' כזית]. דכ"ז בודאי טבל, אבל בספק טבל ו
 ן החלה והתרומה חיבין עליה (חלה פ"א מ"ט)תן -ב 

ועולין   ,והם כסי כהן ,ואסורים לזרים ,מיתה וחומש
(פי"ג בתרומות   ברמב"ם לדיא באחד ומאה. וכן מבואר

  דתרומה עולה באחד ומאה.  ה"א)
חו"ל מותר  דחלת (פ"ה מהל' ביכורים הי"ב) הרמב"ם[וכתב 

לאוכלה עם הזר על שולחן אחד לפי שאיה מדמעת אפי' 
. (סי' שכ"ג ס"א) המחברתערבה שוה בשוה. ע"כ. וכן פסק 

דדוקא חלת חו"ל שעיקרה איו אלא (ס"ק א')  הט"זוביאר 
מדרבן, אבל חלת א"י אפי' בזה"ז אע"פ שאיה אלא 

(שם) א  והרמ"מדרבן, כיון דעיקרה דאורייתא איה בכלל זה.  

הביא דעת החולקין דאף חלת חו"ל אוסרת תערובתה עד 
  מאה ואחד אם הוא במיה, ושלא במיה עד שישים].

דלא היה בעיסה פי מאה היכא  , וא"כ בידון דידן
משיעור החלה, אסרה כל העיסה מחמת התערובת, 

החלה שתערבה  דהיה בעיסה ק"א לבטלאבל היכא 
שהוא, או שהפריש , כגון שוהג להפריש חלה כל בה

לא אסרה העיסה  מעיסה גדולה,אך כזית חלה 
  מחמת תערובת החלה. 

 ק"א דהיכא דבטלה ב)  ת(פי"ג מתרומו  ברמב"ם  'עיד  לאא
דהייו שפלה סאה תרומה למאה סאין של חולין 

  ולתה לכהן.   'ותערב הכל צריך להרים מהכל סאה א
דס"ל דהאי דיא (דמאי סי' ט"ז ס"ק ט"ו) בחזו"א ויעויין 

איתא אף בתרומה טמאה בזה"ז. וא"כ מצא למעשה 
דאף היכא דתבטלה החלה בק"א, מ"מ צריך להרים  

  כגד החלה שחזרה ותערבה. מהעיסה
זה"ז מסתבר  בכתב ד(ח"א סי' ס' ס"ק א')  ש" במחאך 

בירושלמי דלא החמירו כלל לחייב בהרמה, דהה 
הכהים   איתא דכל תרומה שאין (ערלה פ"ב ה"א)

מקפידים עליה כגון תרומה הכלוסין והחרובין  
(שם להרים. וכן פסק הרמב"ם    א"צוהשעורין שבאדום  

דבזה"ז שהכהים בחזקת  '. וכיון שכן ר)"אופט"ו מא 
טומאה ואין התרומה אכלת מסתבר דחשיב כתרומה 
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  אם נחשב חולה . מחלוקת ו  
למות מוהל  כיצד על אבי הבן להוג, האם רשאי לכתחלה אם יתן למול כהא דצהבת ה"לבמקום מח' הפוסקים  ויש לדון 

המוכן למול ע"מ לקיים המילה (באופן שאין מהג קבוע באותו מקום שאם יש מהג מקובל בד"כ אסור לשות מהמהג) או 
  אם עליו לחוש מפי חשש פקו" דספק פשות לחומרא כמבואר ברא"ש ה"ל (אות ב'), ועליו לדחות המילה.

היו שים אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם גדול מחבירו  דאם    (ז.)  בע"ז  מבואר מח' הפוסקיםאע"פ שבעלמא בוהה  
בחכמה ובמין הלך אחריו ואם לאו הלך אחר המחמיר ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים 

ות הוא והוא לחומרא י"ל דבכלל ספק פשמ"מ לעין סכה    ,וקס"ז מ"ז,  ות מ"ובגליובס"ד  והארכו בזה    ,הלך אחר המיקל
במידי    שבמקום מח' הפוסקים  )הובא בב"י או"ח סי' תריח  ("ז ח"ב א ע"ד  רביו ירוחםבוכן מבואר    ,חומראלסכה  ספק  ד  קיי"לדהרי  
  וא"כ ה"ה ב"ד. ,קצ"א וש"ח שכ"א ותגליושמעתא עמיקתא ב עוד בזה . ועי'מספק אזלין לחומרא סכה

  . במקום שאחד גדול מחבירו או יש רוב פוסקים (ללכת אחר רוב חכמה במקום סכנה) ז
או"ח בדאיתא כ  בתר רובאין לי"ל דאזלין לחומרא דבמקום פקו" לא אז ,ואפילו במקום שיש רוב פוסקים המתירין למול

  . בשבת אפילו היו ט' עכו"ם וישראל א' בחצר ופירש א' מהם לחצר אחרת ופלה עליו שם מפולת מפקחין וע"כ של"ט 'סי
ת  בהראשוים בה  'חדהה    .שהולכים אחר הרוב אף בכה"גי"ל  במקום שיש רוב דעות או חכמה    בזה כי  יש לדוןבאמת  שאלא  
כפשט   הובאו להלן)וחלק  (  הראשויםרוב  דעת  .  אותו ביוה"כ ע"פ בקיאין  חולה מאכיליןדאמרו ד   פג.)-(פב.יומא    הש"סת  מסק
כ מ"מ "ב הרופאים אומרים שהחולה יכול לצום ביוהווע"כ אף אם ר שבסכה לא אליזן בתר רוב דעותשם גמ' בשוט פה

(שמות   השאילתותכדלא  ,(סי' תריח סע' ד)הטשו"ע , וכן דעת מאכילים אותו ע"פ מיעוט הרופאים שאומרים שאיו יכול לצום
 .אף לעין פשות כמו שמציו בסהדרין דאזלין בתר רובא ר רוב דעותאחהולכים שס"ל ד פד: ד"ה אבל)שם (  ורש"י שאילתא לח)

ומ"מ   .איך שביאר הש"ס אליבייהו  (תוה"א שער המיחוש עין הסכה)  ברמב"ןעי'  ו  שכן דעת הרמב"ם).(שבה"ע פ"ב ה"ח)    המג"מ(ודעת  
שאי התם דכולהו דייי יהו, אבל הכא כיון דאיכא תרי דאמרי צריך ואיך לא עיי"ש שכת' לדחות דלא דמי לסהדרין ד
לדעת  דר"ל דבסהדרין מתחילה הוצרכו )שאילתא לח אות ד( העמק שאלהוביאר  .צריכי לן לאומדא כלל כמאן דליתהו דמי

כולם ואין ההוראה גמרת בלתי שאלת פי כולם וע"כ יש לו לילך בתר רוב דעות, משא"כ בחולה כיון דבאו תרי ואמרי צריך  
בדברי   עי'(אלא ד, ע"כ. מש"ה כמאן דליתהו דמי דכבר יצא בהיתרדכבר גמרה ההוראה  שוב אין לו לשאול עוד פי אחרים 

, אלא משום שא"צ לברר עוד כי אין השאלה מוטלת על שגמר ההוראה הדין כןשמשמע דס"ל דלא משום  להלןד הרמב"ן
  .)מי ששאל בזה לעכולם אלא 

(כגון שרופא א' מומחה אומר שיכול לצום ושים שאים מומחים  בכה"ג רוב חכמה ובקיאות בתר לעין אם אזליןד אלא
והולכים אחר מומחה אפי' בא' כגד שים  אחר הבקיאותשהולכים  (ד: ד"ה ומדקתי) הר"ןדעת א'  ,אומרים שאיו יכול לצום)

דעת  ב' .שכן דעת הרמב"ם) )(שם דרכ"מה. (ודעת ר, וכ"ש בשים מומחים כגד שים שאין מומחיםיבין להקל בין להחמ
ם בין להחמיר בין להקל, אבל כשאי  ותשבשוין במין הולכין אחר הבקיא  (שם)  המג"מלפי ביאורו של    (שבה"ע פ"ב ה"ח)  הרמב"ם

קיאות בין להקל בין להחמיר, בחכמה ו הדרק בשוים במין הולכים אחר    )שם(  הרמב"ןדעת    ג'  הולכים אחר הרוב.  ןמי ב  שווין
אבל בא' כגד שים, אפילו אם היחיד הוא מומחה והשים אחרים אים מומחים, הולכים אחר השים ואין דבריו של הא' 
כלום, אבל אם הא' מופלג בחכמה מאוד חוששין לדבריו אם אומר צריך אפילו במקום שים, ולא אמרין דאין דבריו של א' 

   שאין הולכין אחר בקיאות כלל. )שם( הטורו (שם) הרא"שדעת  ד' במקום שים, ע"כ.
מהן גדול  'היה אמטהר כו'  'מטמא וא 'אדאמרו  )(שם ע"זבשביאר שיטתו כי מציו דאזלין אחר רוב חכמה  ברמב"ןועיי"ש 

  הולכים אחר רוב דעות   סהדריןדבג  "אחר חכמה ובקיאות, ואע  בחכמה ובמין הלך אחריו, הלכך במין שוה ברופאים הולכין
, התם דייין הם וכולם צריכים לאותו הדין, ומדיא לא היה ראוי להיות דין עד שיסכימו כל הצריכין  ולא אחר רוב בקיאות

לחכם, והשי איו ראוי להיות שאל בפי מי שגדול ממו  אבל הכא שומעין ,אלא דרחמא אמר אחרי רבים להטות 'לדעת א
כיון שכולן רופאים ויודעים במלאכה זו אין דבריו של יחיד במקום שים, מ"מ במופלג   ב'במקום    'בחכמה ובטל הוא, מיהו א

  ) . ד(יבמות י ב "הוב "שבמקום רבים, אבל להקל כדין היחיד, דאשכחן לעין ב 'מהם בחכמה חוששין לדבריו להחמיר אפי
ועי' מש"כ בזה . , ע"כמחדדי טפי חוששין לרוב חכמה להחמיר "שבש כיוןאבל  ,אזלין בתר רובא היכא דכי הדדי יהוד
  . (מהדו' ת' יו"ד סי' ח אות ג ד"ה וכל זה ביי או"ה) מחה חייםה

שוין הולכין אחר הבקי אם בכהרמב"ן ד ופסק (ס"ק ד) והמ"א  (אות ז) הב"חאבל . כהרא"ש והטורפסק סע' ב)  שם( הרמ"אוהה 
אכן אם אותן האומרים שצריך הם מרובין אזלין בתר דידהו  הביא פלוגתתם, וסיים ש (ס"ק ח)והמ"ב  .ה הוא מופלג בחכמ

כתב שהמיקל  )ב (אות "אמטוה .)דאזלין בתר רוב דעות שםדבזה מצרף דעת הרמב"ם ( להקל אף שאין חכמים ובקיאין כ"כ 
  (ס"ק י)  במ"בועיי"ש  .כתב דשפיר יש להקל בזה כהרמ"א )ב ק"ס( למטה באלףו  ,(אות כא) הכה"חוהביאו  כהרמ"א לא הפסיד.

  (ס"ק יב)ומ"מ עיי"ש    , ע"כ.אם הרופא ההוא הוא מופלג בחכמה יותר מאחרים חוששין לדבריו להאכילו אף שהם רבים גדוש
אולם  .)אות ג( המט"א דעת, וכן (אא"כ החולה מסייע למיעוט) שאם יש רוב דעות ורוב חכמה אזלין בתרייהו ע דס"למשמש

 ה"לבהב  "עמ"ב סותר אהש  'שכת(ח"ח סי' טו פ"ז אות יז)    בצי"א[ועי'    .וס"ל דאף בכה"ג הוי ספק פקו"  חולק ע"ז  )אות כה(  הכה"ח
בכה"ג הדין דדוקא  שם  ומשמע    .דבמים שוים הם אזלין בתר רוב חכמהדהסכמת האחרוים    ', דכת)ד"ה ואם רופא אחד(סי' שכח  

, הא אילו היו רבים גדו לא אזלין בתר רוב חכמה, ואילו בס' תרי"ח פסק דאזלין בתריה דרוב חכמה להקל ולהאכילו כן
דכשהמופלג בחכמה   יי"שלו להקל אפי' כשהוא גד שים. וע  דמופלג בחכמה שומעין  קט  ) יד(אות    והערוה"ש  גם כשרבים גדו.

   .]דס"ל דשומעין לו גם להחמיר  בה"לאומר שצריך והוא קטן הרבה ממו, ודלא כהה  'גד א  'אומר להחמיר אין שומעין לו אפי
וי"ל שה"ה ב"ד דאף אם הרוב וקט  למיעוט מפי הסכה.אף אות וחוששין יולפי"ז מבואר דבסכה לא אזלין בתר רוב בק

   .מילהמצות עבור אף כי אסור להסתכן  שאפשר למול ויש מיעוט שאומר שיש להמע מלמול
  המוכן למול   מוהל  למנות. ח

  איכא למימר ד ,דעות או חכמה דגם בפשות אזלין בתר רוב  סהדריןללמוד מכתב לדחות דעת הסוברים  (שם) הרמב"ן  והה
אבל הכא כיון דאיכא תרי דאמרי צריך ואיך לא צריכי לן לאומדא כלל כמאן דליתהו דמי.    ,שאי התם דכולהו דייין יהו

וא"צ   דברב  להכריע הראוידעה ה לשמוע דיו ,שוב אין לו צורך בהוראת רופאים אחרים בקיאיןיוצא דכל שבירר ע"י ולפי"ז 
. אלא שבאופן ותאחר  ברר דעותלמוהל מומחה א"צ    מיהש. וע"כ מי  דברשכולם צריכין לדון ב  ולא דמי לב"ד  ,לשאול אחרים

שהוכיח  (או"ח ח"ה סי' כד אות ו)  באג"מ  [ועי'  שגם בכה"ג י"ל דחשיב כאילו שיהם לפיו שעליו להוג לחומרא.    'שידוע שיש מח' ר
לשאול מבעל הוראה שיכריע עבורו, דהא מוכרחין לומר   לעין הוראת או"ה שאף במקום שידוע לו דיש מחלוקת יש רשות

דהתורה תה רשות להורות, עיי"ש. ולפי דבריו י"ל דה"ה ב"ד אם הלך לבקי בהוראה והכריע בדבר  (כגון בגווא שהדבר  
  ].) אין עליו לחושםהרפואייתלוי אף בשיקול הדעת ע"פ עוד צדדים חוץ מהצדדים 

  חילוק בין סוגי הסכנות . ט
ותאכתי  אה דראלא דיש מח' האם  דהיכן ש  ,יש לחלק בין סוגי הסכ"פשות לחומרא  יש חשש פקו אף אסור לו ו  ,ודאי ספק

שאחיו מתו כ ע"כו ,להסתכן לצורך מצוה שאסורגליון פ"ח שמעתא עמיקתא ב וכמו שבארו בס"דלמולו מיר על עצמו חלה
  . (עי' שם הדעות בזה) עצמו עלמחמת מילה אסור לו להחמיר 
הצהבת שרבים רמת כגון ב ( וכמו שחזין שהאלו שהלכו אחר הוראת המקילים לא הסתכו ,אבל במקום שהחשש הוא רחוק

שהגרשז"א   בשם הגה ב) (פל"ב שש"כה וכמ"ש ,פקו"חשש איו בכלל בכה"ג ד  למולו בזמןבכה"ג יתן לסמוך  ,)הגו להקל
   ., ע"כ"על שומר פתאים ה'" בזה מותר לסמוךו איו בגדר סכה דכל שהעולם והגים לעשות כן ולא לחוש זצ"ל

אפי' חש כרוך על (ל:)  בברכותדתן  ,דשלוחי מצוה אין זוקין (ח.) בפסחיםדאמרו  על הא לסמוך ועוד י"ל דבכה"ג רשאי
דדוקא חש שרוב פעמים איו ושך אבל עקרב פוסק. ולכאו' צ"ע דהרי לא אזלין (שם)    הרמב"םופירש  ,  עקבו לא יפסיק תפלתו

כתב דכיון דרובן אין ממיתין הוי כלא שכיח היזיקא וממילא יש לסמוך  (פסחים אות לב) שיעורים ובקובץבפק" בתר הרוב. 
ובכה"ג  בזה בגליון קצ"א.עוד . ועי' מש"כ שש"כ פל"ט הגה ד)( הגרשז"א זצ"לקט  ןאהא דשלוחי מצוה אין יזוקין, ע"כ. וכ

משום סכה פעמים שאף רשאי שלא לחוש  דהיכן שאדם    (סי' כו ד"ה וחזור)   צדקה  במעילשאיו חושש א"צ לחשוש בבו כמבואר  
  .את ביו מותר לקחת עמו (ושם מיירי לעין לעלות לאר"י), עיי"ש

  . חושש לעצמוי
חושש לעצמו, והוא  לגמרי  דבר שאיו סכה  כי איו    ,ראה דרשאי  ,מע מלמוליהחושש בדבר וע"כ רוצה לבחור במוהל שמ"מ  ו

שאדם שמדמה בעצמו בעת המהומה מפי גייס של כרים ולסטים שעי"ז יהיה לו (ח"א סי' לט)  בשו"ת צפת פעח וכמבואר
"פ שאין בזה סכה ממש אלא שמתיירא הוא מהסכה, אבל לאחרים אסור סכה, מותר לו לעבור על איסורי שבת ולברוח אע

.  (ח"א סי' קכז ד"ה ומש"כ המ"א)  באג"מאמרו דאסור לישון יחידי. ובדרך זה מציו  דעל הא  (שבת קא)    במאירילחלל שבת עבורו. ועי'  
   ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קצ"א.

  
  

ים מעת לעת מזמן מדוחים המילה שבעה יאלא    משום חשש סכה,תיוק שחלה כל גופו לא מלין אותו בזמו  א'  עולה לדיא,  ה
במקום שיש ויכוח בין הרופאים או מחלוקת הפוסקים אם יתן ב'  א. ואם לא חלה כל גופו מלין אותו מיד שהבריא.ישהבר

למול בזמן או שיש לדחות המילה מחמת חשש סכה, צריך להוג לחומרא ולא למולו (ואם קיבל מבעל הוראה הכרעה במח' 
כשיטה   ויש מוהלים אחרים שוהגים  ת בפוסקיםהפוסקים יכול לסמוך על דבריו). ומ"מ אם יש מוהלים שוהגים כשיטה אח

וכדו' (כגון ברמות מסוימות של צהבת), לא הסתכו  שהרי רואים שרבים הגו למול ורחוק  הוא    סכה  שהחשש  אחרת באופים
אלא שאם חושש משום הסכה   ".שלוחי מצוה אין זוקיןו"שומר פתאים ה'"  באופן זה אומרים "ש,  ולמולו בזמןיתן לסמוך  

 .רשאי לעשות כן. והכל לפי העין. ובמקום שיש מהג יש להוג כפי מהג המקום מע מלמוליועל כן רוצה למות מוהל ש

שאין הכהים מקפידים עליה. ואע"ג דמבואר בכמה  
ה גם בתרומה טמאה, משיות דוהג שפיר חובת הרמ

דמה שוהג   'שהרגיש בזה וכת(פ"ה מתרומות) עי' בר"ש 
חיוב זה גם בתרומה טמאה הוא משום לא פלוג וגזרו 

דבזה"ז דליכא כלל   'בטמאה אטו טהורה. וכיון שכן ר
תרומה שאכלת הרי זה חשיב כאילו לא משכח"ל כלל 

מקפידים עליה, וכיון   תרומה בזה"ז שיהיו הכהים
  שכן לא והג עכשיו כלל דין הרמה. 

דהיכא דחזרה החלה סי' שכ"ג) ר( הרמ"א  'וכת –ג 
ותערבה בעיסה ואין ק"א לבטלה, אם לא אכל 
מהעיסה ישאל לחכם עליה ויתיר כדר, דשאלין על 

  . (מימוי משמיה דהסמ"ק)הקדשות, ויחזור ויטול חלה 
הקשה על דברי הרמ"א ב')  (שם ס"ק הט"זאמם 

וכן מדברי הרמב"ם (פ"ה דתרומות מ"א) דמדברי המשה 
ראה דבכה"ג אין לה תקה.  (פי"ד מהל' תרומות הי"א)

דהא דמהי שאלה בתרומות ומעשרות הייו כשיחם  
מצד התיה עצמה שחוזר ממה מחמת איזה טעם 
שיש לו אפי' בלא תערובות, אבל לא מחמת התערובת, 

ל פתח וחרטה צריך שיהיה עיקר הדר עקר, כי  כי כ
אם יתקיים הדר ימשך לו ע"פ ההכרח איזה זק, 
משא"כ בזה דודאי אפשר היה לו לידור ולהיזהר מן  
התערובת. ע"ש. וסיים דדברי הסמ"ק דכאן צ"ע גדול  

  ליישב, ואין לסמוך על פסק זה ולהקל בשביל זה.
כהרמ"א, דאחר    'דכת(סי' שכ"ג)    בבדק הבית  'אולם יעוי

דהמפריש   שהביא דברי הרמב"ם בפ"ד מהל' תרומות
תרומה ומעשרות ויחם עליהם הרי זה שאל לחכם 
ומתיר לו כדרך שמתירים לו שאר דרים, כתב דמזה 

  יש ללמוד למי שתערבה חלתו עם עיסה אחרת. 
ליישב דברי הסמ"ק.  'דכת(שם)  בקה"כ בש"ךויעויין 
דיש להוג למעשה  'כת(סי' שכ"ג ס"ק א')  יובברכ"

כהרמ"א, ואף שהט"ז פליג בזה, כבר הקוה"כ תבריה  
וכן ס"ל למרן בבדק הבית, ורבן קשישאי  ,לגזיזיה

מעידין מן המכירים דהכי הוג גדולי הדור שלפיו. 
דסוגיא   (אהע"ז ח"ב סי' צ"ב) החת"סוכיוצ"ב כתב 

  ר דלא כט"ז.דעלמא וכן הורו רבותיו להתיר הד 
ואע"ג דהתערובת דבר ולד הוא, ואין פותחין להתיר 

דהא  (יו"ד סי' רכ"ח סי"ג)  הרמ"אהדר בולד, הא כתב 
דאין פותחין בולד הייו לעשות מן הולד פתח כדי 
שיתחרט, דודאי איו מתחרט רק מן הולד והילך, 
אבל אם מתחרט מעיקרו אע"פ שעושה מכח הולד 

  ין לו. מקרי חרטה ומתיר 
דמי שמתחרט (סי' רכ"ח ס"ז)  במחברוכבר מבואר 

בעיקר הדר א"צ פתח. ואף דיש מי שמצריך שיהם 
גם פתח וגם חרטה, כזכר בסיפא דדברי המחבר שם, 
הא כתב הרמ"א שם דיעשה מן החרטה פתח שלאחר 
שאומר שמתחרט מעיקרא אומרים לו אילו ידעת 

  תירין לו. שתתחרט כלום דרת והוא אומר לא ואז מ
מי שהפריש חלה מן העיסה, וחזרה  - העולה לדיא

החלה שהפריש ותערבה בעיסה, אם יש בעיסה פי 
מאה משיעור החלה לא אסרה העיסה ובטלה החלה 
מק"א. וכון שירים מן העיסה כדי שיעור החלה 

. ואם אין בעיסה פי מאה משיעור החלה כדי  שתערבה
לבטלה, או שאיו יודע שיעור החלה, ילך אצל שלשה 
וישאל על הפרשתו ע"י חרטה מעיקרא, ומן החרטה  
יעשו לו גם פתח להתיר דרו, ויחזור ויפריש חלה 

דכשמפריש חלה (סי' שכ"ג) [אלא דדעת הברכ"י מעיסתו. 
ות אין מעכבות ויש שית לא יחזור ויברך על הפרשה, דברכ

תרומות ס"ק מ(פ"ד לחוש קצת לדעת הט"ז. ויעויי' בדרך אמוה 

 דקט לדיא דיחזור ויברך על הפרשתו השיה]. קפ"ד) 

  
  
  

  )ז(מעלת וקדושת השבת 
שבת קדש היא האות והברית שתן הקב"ה לישראל 

"שבת קודש הוא האות הגדול והברית שתן הקדוש   -
ברוך הוא לישראל למען ידעו כי ששת ימים עשה ה' 
כל מה שברא בשמים ובארץ, וישבות ביום השביעי. 
ולפי שהוא עיקר הגדול באמוה להאמין שהקב"ה 

לעבדו ברא העולם ומלואו ואחו עבדיו וחייבין 
בגופיו ושמתיו, כי הוא המחיה לכל ומשגיח על כל 
וותן לחם לכל ובידו להמית ולהחיות, כי הוא הבורא 
היוצר והעושה, לכן בא אזהרה הזו על שבת י"ב 

  פעמים...
ולכן כיון שמאוד גדולה קדושתה לכן רצה הקדוש 
ברוך הוא לזכות אותו שזכה כולו לשמה יתירה 

בת. ולכן צוה אותו לשבות ביום  וקדושה יתירה בש
שאמרו ששקולה שבת   , עדהקדוש הזה ולכבדו ולעגו

כגד כל התורה, וכל המשמר שבת כהלכתו מוחלין לו  
כל עווותיו, וכל המחלל שבת כאילו עובד עבודה  

  (זכרו תורת משה, מבעל חיי אדם, סי' א). זרה".
  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 


