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 היומי"  –"שאלות" ו"מראי מקומות" על ה"דף 

     שבת קלג.

מתכוון הוא, וקשה למה חשיב דבר שאין מתכוון הא מתכוון למעשה  הא למה לי קרא דבר שאין

 וע"ע שפת אמת וריטב"א עי' רשב"א ציצה אלא שתכליתו שונה?קה

 

פירוש  עי' שמבחינת החומרא לעבור עליו לאו חמור מעשה?הטעם שעשה דוחה לא תעשה אף 

 לקדשו.פירוש התורה עה"פ זכור את יום השבת  רב ניסים גאון כאן ועי' רמב"ן

 

עי' מהר"ם ואביי אליבא דר"ש האי בשר מאי עביד ליה, והא דלא פריך הכי אלישנא בתרא? 

 .שיף ורש"ש וע"ע רמב"ן ורשב"א

 

א' תבואות שור יו"ד  עי' קצה"ח שפב'הוכחה דמהני שליחות במילה?  ', ומכאןוואי דאיכא אחר וכ

 כח' ייד, ועי"ש פרמ"ג בשפ"ד.

 

ז' ובבאור -עי' טושו"ע יו"ד רסו' ובדליכא אחר, ולהלכה האם כשיש אחר מותר לאב למול בשבת? 

 שניהם.א"א לקיים ועי' שאגת אריה צו' מה שהוכיח מכאן לגדר מה נחשב  הגר"א,

 

ותוס' לעיל כד: ובפסחים פד. ע"ע ריטב"א ומהרש"א על עי' רש"י כאן,  בק"ו, ומהו הק"ו?דאתיא 

 התוס' קלב:.

 

 עי' אגלי טל טוחן ס"ק כ"ז. לועס בשיניו ונותן, וקשה הא הוי לאלתר ולמה צריך שינוי של שניו?

 

ה אי דרך עי' פרש"י דהוי דרך מלבוש ושינוי, וקשכורך על אצבעו ומביא ואפילו מחצר אחרת, 

תוס' רעק"א ועי' עי' מלבוש הוא שרי לגמרי ואפילו דרך רשות הרבים, וכן מה נצרך לשינוי? 

 ., ועי' מ"ב שלא' סק"ל ובבאור הלכה שםרש"ש

 

            שבת קלג:

עי' ר"ן כל זמן שהוא עוסק במילה וכו', ומהו נקרא עוסק במילה, חיתוך פריעה או אף מציצה? 

 סק"ד.ועי' מ"ב של"א 

 

ברמב"ם מילה ב' ד' הביא ברייתא זו בסתמא ורק בהלכה לה' כתבה לגבי שבת, וקשה ביום חול 

ועי' עי' שאגת אריה סימן נ' ובית הלוי ח"ב מז',  למה שלא יחזור תמיד משום זה קלי ואנווהו?

 עי' טוב"י יו"ד רסו' ושאג"א סי' נא'. ולהלכה:  חת"ס.

 
והאם  חייב,תון פלגא דמצוה, וברש"י דא"כ אמאי אנא עבדי פלגא דמצוה אתון עביד

ניתן לדקדק מכאן דמ"מ איסורא עבד וא"כ אין ליתן לדב' מוהלים למול בשבת אחד 
 עי' שו"ע יו"ד סימן רסו' סעי' יד' ועי"ש באור הגר"א ושאג"א נט'. חותך ואחד פורע?
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