
 שיעור בנושא מציצה בפה2013שבועות 
 א"ר אמר ועוד עדים פ"ע מכסהו ובסכנה מגולה בשבת מביאו ש"מע כלי הביא לא אם אומר אליעזר רבי  משנה
 השבת את דוחה אינה ש"מע לעשותה שאפשר מלאכה כל ע"ר אמר כלל ברזל לעשות פחמין לעשות עצים כורתים
:השבת את דוחה ש"מע לעשותה אפשר שאי
 שחק לא אם וכמון איספלנית עליה ונותנין ומוצצין ופורעין מוהלין] בשבת [מילה צרכי כל עושין  משנה א, קלג דף
 אבל לכתחילה חלוק לה עושין ואין בעצמו וזה בעצמו זה ינתן ש"מע ושמן יין טרף לא אם ונותן בשיניו לועס ש"מע
:אחרת מחצר' ואפי ומביא אצבעו על כורך ש"מע התקין לא אם סמרטוט עליה כורך

 סכנה שבתא עליה מחללי מדקא פשיטא ליה ועברינן הוא סכנה מייץ דלא אומנא האי פפא רב אמרגמרא  ב, קלג דף
 עביד לא כי וכמון איספלנית מה וכמון דאיספלנית ודומיא מיחבר חבורי ל"קמ פקיד מיפקד דם האי דתימא מהו הוא
:הוא סכנה עביד לא כי נ"ה אף הוא סכנה

רמב"ם הל' מילה
 כיצד מוהלין חותכין את כל העור המחפה את העטרה עד שתתגלה כל העטרה. ואח"כ פורעין את

 הקרום הרך שלמטה מן העור בצפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה. ואח"כ מוצץ את
 .המילה עד שיצא הדם ממקומות רחוקים כדי שלא יבא לידי סכנה. וכל מי שאינו מוצץ מעבירין אותו

ואחר שמוצץ נותן עליה אספלנית או רטייה וכיוצא בהן:

Hippocratic Corpus 
“all wounds draw their inflammation and swelling from the

surrounding parts, because of the blood flowing into them. In
every recent wound…it is expedient to cause blood to flow from
it abundantly, for thus will the wound and the adjacent parts be
less attacked with inflammation…when the blood flows they
become drier and less in size, as being thus dried up. 
Indeed
what prevents the healing…is the decay of the blood.”

שדי חמד – הרב מדיני

1. Infection, transmitted either by the mohel’s hands or

instruments, is the danger that is eliminated by the act of
MBP.16

2. Swelling and inflammation is in some unspecified 
manner
reduced by MBP.17

3. Excessive hemorrhage from the 
wound is the danger
prevented by MBP.18

4. Unbearable pain, which is alleviated by the anesthetic effects
of MPB.19



“It is known that the air is filled with tiny creatures called bacilli, and it

is also known that when these creatures enter an open wound they can
endanger the patient. So too, the contact from the hands of a person in
which an evil spirit is known to dwell on them, as well as the pressure
of the knife in cutting off the foreskin, may cause the toxin to enter the
internal organs of the newborn infant undergoing a brit milah.
Therefore, Ḥ

Ḥ

azal, in the depth of their wisdom and from whom no
secret was concealed, instituted the process of MBP so that if any toxin
enters the organ, it can be extracted. This is what is referred to as
‘antisepticus.’” (Sdei Ḥ

S

emed, vol. 8, p. 440.)








