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 מילה וגירות מראי מקומות לשיעורים בהל'
 הרב משה דוד טנדלר

 

רס"ו, ורס"ח( עם הט"ז, ש"ך, ופ"ת, -יו"ד סי' ר"סמלבד השיעורים חייבים ללמוד השו"ע והרמ"א ): חומר הלימוד העצמי

 והשו"ע והרמ"א )יו"ד סי' רס"ט( רק עם הבאר היטב.

 וון להדף שאותו מראי מקום נמצא. המספר לפני כל מראי מקום מכ ליקוט המראי מקומות:
 

 מילה
 

 מעשה המילה -א'  פרק
 

 רס"ו(  -שו"ע )יו"ד סי' ר"ס  [1-82]

[111-11] Milah Diagrams 

 

  מעשה המילה א.
 )קלג:( סכנה הוא -גמ' שבת )קלג.( מתנ'  [03-01]

 )קלז:( ואינו  -"אלו הן" גמ' שבת )קלז.(  [01-03]

 והנו"כרמב"ם )פ"ב מילה ה"א(  [03]

 בענין שימוש במגן -"מודעות"  [112-83]

 

  מילה ופריעה בבת אחתב. 
 תשו' אגר"מ )ח"א יו"ד סי' קנ"ה( [11-13]

 תשו' אגר"מ )ח"ג יו"ד סי' צ"ח( [03]

 ס' הברית )אות ו'( [13-21]

 

 ג. מציצה

  תשו' אבני נזר )יו"ד סי' של"ח( [13-10]

 ד(כ"-תשו' בנין ציון )ח"א סי' כ"ג [31-31]

 משנה ברורה )סי' ק"ע ס"ק ל"ז( [11]

 ס' הברית )אות ז'( [28-33]

 ב'(-תשו' דעת כהן )סי' קמ"א [31-32]

 פסקים וכתבים לגרי"א הרצוג )יו"ד סי' פ"ד( [31-32]

 שערי הלכה )תשובת הגרי"ש אלישיב  [110]

 ל"א(-שליט"א, עמ' ל'  

[101] “Neonatal Genital HSV-1 Infection 

             After Circumscision” 

[188] “Monsey Mohel Investigated” 

[180] AOJS - Intercom 

[181-83] "State Lists Mohel Precautions" 

[181] Commentator - תשס"ה 

  "אגורת הרבנים אסר"ט מציצה" [181]

[182] Letter - “The City of NY”  

[183] “Circumcising... Prevented HIV” 

[103] The Lancet - March 2001 

[101] ICIGI Newsletter - October 2007 

[108 ] The Jewish Week - Jan 2006  

 "אל תאמרו מילה" [100]

 

 ד. ציצין המעכבין ושאינן מעכבין

 חי' מרן רי"ז הלוי )פ"ד חנוכה הל"א( [11-11]

 תשו' אגר"מ )ח"ב יו"ד סי' ק"כ( [12-13]

 

 ה. מכשירים שונים

 תשו' אגר"מ )ח"ב סי' קי"ט( [11]

 סדר מילה -עדות לישראל  [31]

 ס' הברית )אות ע"ה( [18-13]

 

 Anesthetics - ו. צער המילה

 בראשית רבה )פ' מ"ז אות ט'( [83]

[101] “Milah and Pain Of Circumcision” 

[101] “Safety and Efficacy of Topical 

   Anesthetic of Neonatal  

  Circumcision” 

[181] "Easing Pain of Circumcision " 

 

 זמנו לחולה ולבריא -ב'  פרק
 

 ילכל א.
 "ספק ואנדרוגינוס" -גמ' שבת )קלד:(  [08]

 "דם ברית" -גמ' שבת )קלה.(  [00]

 רא"ש )פי"ט סי' ה'( 

 ונו"כ שם -רמב"ם )פרק א' הל' מילה(  [01-02]

 

 בזמנוב' תינוקות לימול א' בזמנו וא' שלא . ב
 גליון המהרש"א )סי' ר"ס "למול את בנו"( 

 תשו' דבר אברהם )ח"א סי' ל"ג( [33-31]

 ס' זכר יצחק )סי' א'( [33-11]

 חי' הגר"ח על הש"ס )סי' פ"ט( [13]

 

 ג. מל בלילה ומל תוך ח' ימים

 ב"י )סי' רס"ב( ד"ה והיכא, ודרכ"מ )שם( 

 רא"ש שבת )פי"ט סי' ה'( 

 נ"ד(-)סי' נ"בתשו' שאג"א  [131-18]

 י'(-ערוך השלחן )סי' רס"ד סע' ט' 

 חי' הגר"ח על הש"ס )סי' פ"ח, ורנ"ד( [13]

  

 ד. תינוק חולה

 תשו' אגר"מ )ח"ב סי' קכ"א( [23]

[103] The Jaundiced Infant: Physician and 

  Mohel 
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 תשו' אגר"מ )ח"א סי' קנ"ד( [11] ה. מתו אחיו מחמת מילה

 

 לימולהכשרים  -' פרק ג
 

 א. כללי

 מתנ' -גמ' ע"ז )כז.(, אתמר מנין למילה  [01]

 תוס' ד"ה וכי, איכא, אשה 

 

 ב. אשה

 ד'(-ערוך השלחן )סי' רס"ד סע' ג' 

 

 ג. מומר

 גר"א )סי' רס"ד ס"ק ט'( 

 הגהות רע"א )ד"ה מומר( 

 תשו' אגר"מ )ח"ב סי' ע"ח( [11]

 

 ד. בני קטורה ישמעאלים

 רמב"ם )פ"י מלכים ה"ח( 

 תשו' שאגת אריה )סי' מ"ט( [33-130]

 מנ"ח )מ' ב' אות א', י"ב, וכ"א( [12-13]

 

 ה. ברכות המילה

 סוף הפרק -גמ' שבת )קלז:( ת"ר המל  [13]

 תוס' ד"ה אבי הבן 

 רא"ש )פי"ט סי' י'( 

 

 ו. סנדק 

 ביאור הגר"א )סי' רס"ה ס"ק מ"ו( 
 

 גירות
 
 רס"ט(-שו"ע )יו"ד סי' רס"ח [102-13]

 

 א. כללי

 )מז:( על בית  -גמ' יבמות )מו.(, ת"ר גר שמל  [112-38]

 י', פי"ג הט"ז, -רמב"ם )פי"ג איס"ב ה"א [110-1]

 ז'(-ופי"ד ה"א  

 שנ"א( -תשו' אבנ"ז )סי' שמ"ה [113-23]

 תוס' יו"ט נדה )פ"ז מ"ד( [111]

 חידושי המאירי )יז.( [132-33]

 לר' עובדיה הגר -תשובות הרמב"ם  [111-11]

 חי' חת"ס לשו"ע סי' י"ח [811]

  

 ב. מצות קבלת גרים

 כספות בעור -גמ' יבמות )קט:(, דא"ר יצחק  [130]

 תוס' ד"ה רעה 

 הגרי"פ על הרס"ג )מ"ע י"ט( ד"ה והנה בה"ג [111-2]

 

 ג. חלקי תהליך הגירות המעכבים

 וכו'מ' כריתות )קט:( רבי אם ככם כגר ג [131]

 רמב"ם )פי"ג איס"ב ה"א, וו'( [181-1]

 

 ואם קבלת עול מצות מעכב -בשעת גירות ד. ב"ד 

 גמ' יבמות )מו:( עובדא הוה בי רבי חייא  [180]

 תוס' ד"ה אין מטבילין 

 מי שטבל -גמ' יבמות )מה:( ההוא דהוו  [113]

 תוס' ד"ה מי 

 הרא"ש )פ"ד סי' ל"א( 

 יש מקשין -נמק"י )טו: בדפי הרי"ף(  [111]

 רמב"ם )פי"ג איס"ב ה"ד, ט', וי"ז( [181-3]

 חי' הרמב"ן ליבמות )מה:( ד"ה ומי 

 ל'(-תשו' חמדת שלמה )סי' כ"ט [813-11]

 (88קול דודי דופק למרן הגרי"ד ז"ל )הערה  [801]

 רמב"ם )פ"ד איס"ב ה"ח( [183]

 אגר"מ )ח"א סי' ד'( תשו' [121]

 

 מילה וטבילהה. סדר 

 יבמות )מז:( ד"ה מטביליןתוס'  [138]

 נמק"י )טז. בדפי הרי"ף( שהויי מצוה [113-11]

 חי' הרמב"ן )מז:( ד"ה נתרפא 

  

 ו. גירות לשם אישות

 )כד:( אחד איש שנתגייר גמ' יבמות  [111]

 חי' הריטב"א )שם( ד"ה הלכה [118]

 כס"מ )פי"ג הכ"ג( 

 כ"ח(-תשו' אחיעזר )סי' כ"ו [130-31]

 תשו' דבר אברהם )סי' כ"ח( [831-38]

 תשובות איברא להרה"ג הענקין ז"ל [813-10]

 כ'(-תשו' היכל יצחק )ח"א סי' י"ז [830-3]

 תשו' אגר"מ )סי' קנ"ז, וק"ס( [128-23]

 שבט מיהודה )הל' גירות ודרך ביצוען( [801-03]

 ' פ"ה(תשו' מלמד להועיל )סי [881]

 

 מילה לשם יהדות ולא לשם גירותז. 

 רש"י יבמות )מה:( ד"ה מי 

 משפטי שמואל )סי' א'( [888-08]

 ס' הזכרון להגר"י אבראמסקי [832-33]

 תשוו' אגר"מ )ח"ב סי' קכ"ח( [131-38]

 

  ח. ב"ד של גירות

 תשו' אגר"מ )ח"א סי' קנ"ט( [120-21]

 ח"ב סי' קכ"ג()תשו' אגר"מ  [121-22]

 תוס' קידושין )סב:( ד"ה גר [133]

 תשו' אגר"מ )סי' ב'( [121]

 (3133ראיון עם רב לאו שליט"א )המבשר  [811-13]

 

 ט. א"א לימול מטעמים רפואיים

 תשו' אחיעזר )ח"ד סי' מ"ה(   [132]

 זכר יצחק )סי' ג'(   [831-31]
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 י. גירות בני עמלק וגרמנים

 קי"ח(-י"זמנות הלוי על מגילת אסתר )עמ' ק [883]

 נ"ט(-גליון הדף היומי לגיטין )עמ' נ"ג [883]

  

 כללי -יא. גר קטן 

 גמ' כתובות )יא.( אמר רב הונא [130]

 רש"י )שם( ד"ה על דעת ב"ד, הגדילו 

 הקשו המפרשים,  -שטמ"ק )שם( ד"ה גר קטן  [113-13]

 וד"ה הגדילו  

 תוס' )שם( ד"ה מטבילין 

 רמב"ם )פי"ג הי"ז( [181-1]

 תוס' סנהדרין )סח:( ד"ה קטן, וד"ה ומיהו  [131]

 ל"ה(-קובץ שיעורים )כתובות אות לג [800]

 ברכת שמואל )כתובות סי' כ"ג( [133]

 חי' רע"א על ב"מ )כב.( ד"ה והא אתם [803]

 

 פרטים -יב. גר קטן 

 ח'(-שו"ע )יו"ד סי' רס"ז סע' ז' 

 פ"ת )שם ס"ק ח'( בשם החת"ס [812-13]

  ב'(-אגר"מ )סי' קס"א תשו' [121-21]

 ח"ב סי' קכ"ו(תשו' אגר"מ ) [123-33]

 חי' הגרנ"ט )כתובות סי' כ"ח( [833]

 

 תוכן
 

 מילה

 1-82   רס"ו -שו"ע יו"ד סי' ר"ס

 83   מדרש רבה פר' לך לך

 03-03     גמ' שבת 

 01     גמ' ע"ז

 01-03    רמב"ם הל' מילה

 13-10     אבני נזר

 11-33    אגרות משה 

 31-31     בנין ציון

 33-31    דבר אברהם

 31-32     דעת כהן

 33-11    זכר יצחק 

 13    חידושי הגר"ח 

 11-11   חידושי מרן רי"ז הלוי

 12-13    מנחת חינוך

 11    משנה ברורה

 18-33    ספר הברית

 31    עדות לישראל

 31-32    פסקים וכתבים 

 33-118    שאגת אריה 

 110    שערי הלכה

Milah Digrams    111-111 

 112-183   "מודעות" בענין שימוש במגן

Easing Pain of Circumcision  181 

Monsey Mohel    122 

AOJS - Intercom   180 

State Lists Mohel Precautions  181-183 

Commentator - 181   תשס"ה 

 181  "אגורת הרבנים אסר"ט מציצה"

“Letter - The City of New York” 182 

“Circumcising... Prevented HIV” 183 

The Lancet - March 2001  103 

ICIGI Newsletter - October 2007 101 

The Jewish Week - Jan 2006  108 

 100    "אל תאמרו מילה"

 “Neonatal Genital HSV-1 Infection 101 

 After Circumscision”       

The Jaundiced Infant: Physician  103 

 and Mohel 

Milah and Pain Of Circumcision  101 

“Safety and Efficacy of Topical  101 

 Anesthetic of Neonatal  

Circumcision” 

 

 גירות

 102-113   רס"ט-שו"ע יו"ד סי' רס"ח

 111    משנה נדה 

 111-130    גמ' יבמות

 131    גמ' כתובות

 133    גמ' קידושין

 131    גמ' סנהדרין

 131    גמ' כריתות

 132-133     מאירי

 113-111    נימוקי יוסף

 118     ריטב"א 

 110-111     רמב"ם 

 111-112     רס"ג

 113-113    שיטה מקובצת

 111-111    תשובות הרמב"ם

 113-123     אבני נזר

 121-138    אגרות משה

 130-132     אחיעזר

 133    ברכת שמואל

 833     גרנ"ט

 831-838    דבר אברהם

 830-833    היכל יצחק

 831-831     זכר יצחק

 832-833   ס' זכרון להגר"י אבראמסקי

 813-811    חמדת שלמה

 811-813     חת"ס

 883    מנות הלוי

 881    מלמד להועיל

 888-808    משפטי שמואל

 800    קובץ שיעורים 

 801    קול דודי דופק

 803    חי' ר' עקיבא איגר

 801-803    שבט מיהודה

 813-810    תשובות איברא

Hamevaser - 811-813   תשנ"ט

 


