
שיז ה ,טמ דעהיווהאגרות
 שגם משמע הגמ' ומלשון חבורות בב' אףלודיבו
 אבוה בש,ר אחא ר' חדוש גם חהו לכתחלה.מותר

 והפריעה החתוך לעשוה יכלו שבזמגם שאףבירושלמי
 חושש. ואיגו מעשים בב' לעשות יכול מ"מ אחתבבת

 בחתיכה שעשו מקומות היו שבזמנם שמעינןעכ"פ
 המוהל שעושה כמו בצפורן ולא הפריעה גםאחת

 שעשו רובם ואולי מקומות גם והיו כתר"ה.שכותב
 הפריעה עור בקריעת ואח"כ הערלה תחלה פעמיםבב'

 קפידא דאין אלמא שוח-ט במדרש כדאיתאבצפורן
 מגמ' שהוכחתי כפי וגם לכתחלה. לעגין גםלדינא
 וכן בשבת גם כן לעשות רשאי ומה'רושלמירידן
 כן שעושין שיש שכתב הריעב-ץ מסדור גםמשמע
 בשבת. כז יעשו שלא הזכיר ולא זהירות שהואושיבח
 שיותר משבחם היה לא בשבת אסור היה אםוגם
 כהדגלם יעשו שלא כדי לזה ירגילו שלא טובהיה
 בשבת. גם כן לעשות שמתיר משמע אלא בשבתגם

 והרמב"ם ר"ת דעת הנה להכגיסו ברכתומצד
 לעשייתן עובר א"צ זו שברכה דאשונים ועודוהר"1
 בין שיברך בש-ע גם איתא שכן הרא"ש לעצתאך

 בהפדיע' לחכות לו אסור המוהל ג-כ הא לפריעהחתוך
 אלא סק-א טוף רס"ה סי' בט"ז הבן אבי שיברךעד
 וזה לעשייתן עובר יהיה הברכה שהתחלת רקהוא
 אחר תיכף כשיתחיל בב"א המוהל כשחותך גםיכול
 החתוך. גמר קודם התחלתו שתהיה המוהלברכת
 דידו,י

 פיינשטייןמשה

 -נוטיפן

 שיראה לבית ללכת המוהל צריךאם
 שבתבחלול

 תשי"ח. טבתכ"ז
 בעיר מוהל שליט-א ראזענבלאט ר"ד ידידימע-כ
אטלאגטא.
 דת עוברי אצל מילה ברית למע"כ שמזדמןבדבר

 ואין בידם ומיחה בפגיו שבתשמחללים
 לו כשיזדכע ילך לא אולי מע"כ ששואל לושומעין
 יראה שלא כדי דת עוברי אגשים אצל ברית פעםעוד

 האדם על איטור יש שודאי אף לע"ד שבה.החלול
 ממה וראיה תורה איסורי על שעוברין למקוםלילך

 מצוה  בעשיית לראות מצוה שיש 9' דף ביומאשאיתא
 שליכא רק הוא והקמ"ל מלך הדרת עם ברובמשום
 שאין מאחר המצות על מעבירין אין משוםבדאיה
 דלראות ממילא שמעינן א-כ ברש"י. עיי"ש בהעסוק

 בזיון ח-1 הוא עם ברוב דהא איסור ישבעבירה
 מצ,ת זה בשביל לבטל שאין מטתבר מ"מלמלך.
 על וכ"ש ישראל כל על היא שחיובה בזמנהמילה
 ביחוד החיוב הוא שעליו אחר מוהל כשליכאהמוהל
 ומחוייב רט"א, סי' ביו-ד כדאיחא אותו כופץוב-ד
 דחלול עבירה בעשייתם שיראה אף למול לשםלילך
 שם. להשאר אין המילה מעשה אחר תיכף אבלשבונ
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 קנזטיפן

 אה מצות קבל שלא םהדי שאיןבגר
 שמקבל בפיושאמר

 ליובאן. תרפ-ט דעשי"תז'
 שמעון מהר"ר המפורטם הגאון הרב ידידימע"כ
 האדיאץ. הגאב-ד שליט"אטרעבגיק
 מצות עליו קבל שלא גר אם כתר"ה שמתפקבמה
 בדיעבד אף כלל גר שאיע וברור פשוט גר, נחשבאם
 למעשה הלכה זצלה"ה הגאון מארי אבא הורהוכן

 בין לקולא בין כלל גר שאיע כזו בשבדאבסטראבין
 סי' ביו"ד כדאיתא מעכב בגר מצות שקבלתלחומרא
 אם מצות שמקבל בפיו אמר אם ואף ג'. סעי'רס"ח
 וגר כלום. אינו באמת עליו מקבל שאיגו טהדיאגן

 האישות שבשביל ויירי בדיעבד, אישות לשםשמהני
 אמר זה וכל ופשוט ברור והוא באמת מצ,ת עליוקבל
 איני ובכלל כשהורה. אז בפירוש הגאון מאריאבא
 עכ"פ לדידהו דאף בזה הטועים הדבנים טעםיודע
 שמקבלין 'שראל לכלל בזה מביאין הם תועלתאיזה
 ישדאל ולעם להקב"ה ליה ניחא לא דודאי כאלוגרים

 זה שאין פשוט ולדיגא בישראל. כאלו גרי6שיתערבו
 כלל.גר
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