
 ה שמ דעהיורהאגרותקמר
 פכפימן

 רפואה ממי הפה ע"י איש ליקחבענין
 שהיו לכמו לבנות שערותשחו1רים

 תשי"ד. תמו1י"ט
 שלו' מוהר"ר המפורמם הגאון הרב ידידימע"כ
 מציע- האדמו-ד הלבערשטאם רובין שרגאיח1קאל
 שליט"א.שינאוו
 שהמציאו הרפואה אודות הדר"ג שהודה במההנה

 השער.ת חוזרים אותו לוקחים שאםהרופאים
 שג"כ לאדום או לשחור הראש.ן למראיהןהלבנות
 כראיתא לצובען שאטור כמו גבר ילבש לא מצדאטור
 ה.רה. יפה קפ-ב סי' יו"דבי2"ע

 איטור אם הוא כאן הנירון דהנה קצתואבאר
 הוא נשים תקוני כל על גם שהוא ילבש דלאזה
 בהמלבושים ומתקשט שליבש המעשה עצםעל

 על ה,א שהאיטור או הנשים. שעושותוקשוטים
 הנשים. כמו ומקושט מלובש שהוא מזה שיוצאמה
 לא לאסור. אין המעשה עצם על שהוא נימאדאם

 רפואה לקיחת ע"י עושות אין נשים אםמבעיא
 הנשים כמעשה כלל עושה שאין צביעה, ע"י אלא11

 הרפואה לקיחת ע"' עושות הנשים אם אףאלא
 הרפואה דלקיחת כיון לאסור שייך היה לאנמי
 רפואות משאר שאני דלא דוקא נשים מעשה ב1האין
 שיהיה נשים מעשה היכר שום זו בלקיחהואין
 מה על הוא דהאיסור נימא אם אבל לאטור.שייך
 יש הנשים כמו ומקושט מל.בש שהוא מזהשיוצא
 זה באופן כלל עושות אין הנשים אם אףלאטור
 שינה הרי שהוא אופן מאיזה יהיה דעכ"פכיון

 שאסור. נשים מעשה שהוא לשח.רות מלבנותשער.תיו
 שיוצא מה על הוא דהאיס.ר שמטתבר לבדוהנה

 מתוך לבנות מלקט מדין קצת משמע וכןמזה.
 כשהנשים ד.קא שהוא לפרש שדוחק שאטורשחורות
 להפומקים להו היה דא"כ לקוט ע"י רוקא ג-כנוהגות
 אף הוא ללקוט האיסור אם בשלמא זה.להזכיר

 יהיה שלא לעשות צביעה ע"י נ.הגות הנשיםאם
 האיסור אם אבל שסתמו מה ניחא לבנות שערותבהן

 ואיס.ר דוקא לוקטות כשהנשים רק ה.אללקוט
 להו היה דוקא צובעות כשהנשים רק הואצביעה
לפרש.

 בפי"ב במש-כ הרמב"ם חדוש שזהוומסתבר
 הביא והטור לוקה שערו צבע אם וכן ה-ימע"1
 ולכאורה חדוש שהוא דמשמע הרמב-ם בשםזה

 דאף כוונתו אבל ממלקט. דמ"ש ווא דפשיטאמלתא

 לבד בלקיטה או אחד באופן גוהגות הנשיםאם
 בתרוייהו האנשים אטורין מ"מ לבד בצביעהאו
 הרבדים מב' שהיוצא מכיון בצביעה בין בלקיטהבין
 שסובר הלבנות שערות ב. שאין אחר דברהוא
 ודאי וזה מזה. שיוצא מה על הוא שהאיסור הב'כצד
 והטור לאשמועינן הרמב-ם שהוצרך חדוש דברהוא

 דמגמ' מש.ם מהרמב"ם זה חדוש למנקטהוצרך
 ל1ה. הכרחליכא

 שאיתא זה על י"ד ס-ק הגר"א בבאוריועיין
 הנ-ל אסרו דלא כתב לצבוע לאיש אס.ר וכןבש"ע
 מה שלכאורה אשה, תקוני שזהו זה משוםאלא
 בי לבר שאף באור ש.ם כאן חסר ראין בזהרצה
 אשה. תקוני שהוא מטעם שהוא מובן יומא דחררב
 אטור וכן לכתוב אלא להאריך ליה היה לאוגם
 שסובר לע"ר הנכון ולכן אשה. תקוני הוא זהדגם

 הצביעה רק הוא הנשים שעושות אשה דתקוניהגר"א
 נעשה ולפעמים לעשות קשה רבר שהוא הלקוטולא
 אלא שער.תיה למעט רוצה אינה וגם קרחהקצת
 לאנשים אסור מ-מ אך שערותיהן לצבועדרכן
 התקון אות. מזה שיוצא מכי.ן הלבנות ללקוטגם

 דבריו פירוש ו1הו מצביעה. שנעשה עצמווהקשוט
 שערות הלקוט איס.ר הוא למעלה, הנזכר אסדודלא

 הצביעה. הוא זה, משום אלא שחורות, מתוךלבנות
 תק.ני הוא הצביעה שרק פי' אשה, תקונישזהו
 שחדוש ונמצא הלקוט. גם אסרו ומ-מ הלקוט ולאאשה
 הרמב"ם 1ה שנקט ע-מ וטעם הגר"א משמיענוגדול
 שהאיסור גרולה, ראיה והוא להרמב.ם. מקור שה.אוגם
 כנשים. מקושט שהוא מזה שיוצא מה עלהוא

 מקישט שנעשה ע"מ הוא שהאיסור שנתבררוכיון
 שעושות באופן שלא אף שנעשה אופן בכלכנשים
 דרך אף הרפואה ליקח לאטור יש ודאיהנשים
 שהיו לכמות הלב:ות השערות שיחזרו שעושההפה

 דכל גרמא ע-י לעש.ת לאסור יש וכןכדלעיל.
 על הוא כשהאיס.ר הוא לגרמא מעשה ביןהחלוק
 ע"מ הוא שהאיסור מכיון אבל גרמא ע"י רקא. גמור מעשה ע"י אם נעשה איך לחלק שייךהמעשה
 גרמא ע"י גם דאם לחלק שייך אין מקושטשנעשה
 הורה יפה ולכן ממש. האיטור הוא מקושטנעשה
 שאס.ר.הדר"ג

 דמש"כ במקצת להעיר יש דבריו עלאבל
 להטלת לדמות יש א.לי גרמא הוא אם דאףהדר-ג
 שאס.ר בבכור הנה בגרמא, אף דאטור בבכורמום

 כמפ.רש דקרא מרבויא הוא גרמא ע-י גם מ.םלהטיל
 שליכא הכא אבל ל"ג דף ובבכורות כ"1 דףבביצה
 אטור .דאי לדינא אבל לאסור לנו היה לאקרא
 דבארתי.מטעם



קמה ד; שכם רעהיירהאגרות

 עיקרין של מכוס ראיה ה,דר"ג שהביאומה
 ולעדב מצוה בטול בשביל דאף ק"י דף שבתמתוס'
 כ"ש מדרבנז מצוה רק שהוא אף אסור תנחאל

 דאיה אינה מדאורייחא שהוא לאיש שערותבצביעת
 כיו1 לחלק אי1 ודאי תנח אל ולערב פו"רדלעני1
 דלערב דרב:1 ומצוה דפו"ר העשה יתבטלדעכ"פ
 הוא האיסור שמא הוא שהנידו1 הכא אבל תנחאל
 שלטעם כגדמא רק הוא דאולי ראיה ליכא המעשהעל
 להתיר. שייך היה1ה

 שאוסר שם דשבת מהגמ' הדר"ג ר~ריתאבל
 שמשמע סירוס, איסור בשביל לאיש עיקדי1 שלכום

 אחר מסרס גם דהא המעשה על הוא סירוסשאיסור
 סריס יותר השני מסירוס נעשה שלא אף חייבמסרם
 עיקרי1 של כוס לשתות בגמ' אוסר ומ"מ שהיהמכפי
 מלקות מתחייב שלא ואף מעשה, דנחשב ראיההוא
 מאי"ב פט"ז ברמב-ם כמפורש עיקדע שלבכום
 דלא מטעם אלא גרמא רק שהוא מצד אינוהי"ב
 נגיעה על הלאו כתיב ובקרא הזרע באברינגע

 סי' אה"ע בהגר"א עיין וכת.ות ומעוך עלבאברים
 בשיסה כמו בגרמא גם אסיר שהתם ואף כ"ח. ס"קה'
 בגרמא רק שהוא מסתבר י"ג בסעי' כדאיתא כלבבו

 נמי אסור מזיק מצד איסור שהוא דמכיתדמזיק
 ברציחה דאסור זה מדי1 רק רהא דסיר,ס,באיסור
 שבמ-מ בהג"ה כדאיתא הרמב"ם לה יליףונזקין
 גימא בכל גם אסור ואם עיי"ש. מאי"ב ט"זס"פ

 לאסור קרא דליכא דרבנן רק שהוא לומרנצטרך
 עית אסור שמדאורייתא משמע עיקרין וכוםבגרמא
 מקרא לאיסור שאיתרבי שכתב שם ובהגר"אבמ"מ,

 אף עכ"פ אך מעשה, נחשב דהוא אלמאדמשחתם
 היה לא מ"מ גרמא ולא מעשה שנחשב ראיהשאיכא
 הא' כצד אומרי1 היינו דאם בכאן לאסורראיה

 לא ה:שים שעושות המעשה עצם על הואשהאיסור
 ב1ה אין רפואה סמי דבלקיחת לאסור שייךהיה

 דהעיקד משום אסור לדינא אך כדלעיל. נשיםמעשה
 כדהוכחתי. הב'כצד

 ~אוהבו,ידידו
 פיינשטייןמשה

 פגטימן
 רםומוצאה ובורקת אינסטרמענט ומכניםהאם ובצואר מקום באותו מכה לה ישבענין
 ליובאה. תרפ"ט תמוזב'

 לנרא שלמה מוהר"ר הגאון הרב ידידימע"כ
 סטראביה הגאב"דשליט"א

 ומכניס מקום באותו מכה לה שיש האשהבדבר
 וה ואחר לרפאותה אינסטרומענטהרופא

 הקבר פתיחת חשש בלא הנה דם. ומוצאהבודקת
 לבד כי וסתה, בשעת שלא להתידה מסתברהיה

 קפ"ז בסי' מתיר דהדמ"א סברי אחרוניםשהרבה
 יש אם נקיים בלא אף וסתה בשעת שלא ה'סעי'
 טהרה חוקת משום דם שמוציאה ידוע באין אףמכה
 מצוי ואי1 במק~ר דמים אז מצוי שלא משוםוגם

 בא, בזמנו אורח דחזקה תשמיש מחמתשתדאה
 בש"ך שהובא יותר עוד המרדכי סובר אלוומטעמים

 בשעת שלא תולין מכה שיש ידוע בלא דאףסק"כ
 עליו חולקין שהכל ונהי מהמקור אינו שמסתמאוסתה
 שהוא לתלות יש יותר שא"כ מכה שיש ידועבאי1

 המוציאות סיבות ויש דמים שם יש שעכ"פמהמקור
 ביש אבל גרם שהתשמיש אפשר ולכז הזמ1 קודםדם
 לתלות יש ודאי דם מוציאה אם ידוע שאין אףמכה
 שאין אחרת סיבה או תשמיש ממחמת בהמכהיותר
 הרמ"א סברת וזהו טהרה חזקת לה אית וגםמצוין
 מקום אולי היה עיגון במקום ולכ1 האחרונים.לפי

 מהאחר~נים משמע וכן כש"ך שלא דרמ"א עללסמוך
 שרק דיד1 בעובדא אבל השלחן, בערוך זהומפורש
 לעשות עיגו1 נחשב לא הוא מעט יותד או ש:החצי

 כהש"ך. שלאמעשה
 מאחר דם המוציאה מכה שהיא מסתבר האאבל
 ודוחק שממעך ףאינסטרומענט בהכנסת כאבשמרגשת
 א"ב הבדיקה על דם מוצאת היא זה ואחרהמכה
 והובא י"ד ס"ק טהרה בסדרי איתא וכן מהמכה,הוא
 סי' בחת"ס איתא מזו וגדולה עיי"ש. כ"1 ס"קבפ"ת
 ר~ריתה קודם לה היה שהכאב דידיה בעובראקמ"ד
 המכה שבמקום הכאב אחר יום שתמיד מאחרמ,מ

 שמוציאה מכה שהיא מוכיח עד וה הוי דםמוצאת
 שהתם מטעם הוא לבר, ע"ו סמך שלא ואףדם.
 אבל אחרים באברים אלא במקור המכה היתהלא
 שהמכה מוכיח שהוא ודאי במקור הוא שהמכההכא

 לנו היה זה מטעם ולכן טהרה. כהסדרי דםמוציאה
 וסתה. בשעת שלאלהתירה
 מכניס אם האינסטרומענט הכנסת מצדאבל
 סי' בנוב"ת ומפורש הקבר פתיחת כא1 ישבמקור
 בלא אינו נמי מבחוץ הפתיחה גרם שאף בסופוק"כ
 והחת"ם אדם והבינת סק"ד, קצ"ד סי' בפ"ת והובאדם
 שיגיע שא"א אצבע בהכנסת אלא עליו פליגילא
 היא הבדיקה דעיקר מהא וכדהוכיחו המקורעד

 גדול היותר אבר אף וגם בעומק אצבעהשתכניס
 טעות שהוא )ומסתבר הפרוזדור עד אלא מגיעאין

 להכניסו דאפשר פליגי לא בכלי אבל הנו"ב(בספרי
 פתיחת כדין ג"כ הוא מבחוץ ופתיחה המקור בתוךגם


