
 ה שמ רעהידרהאגריתקסח
 לרבי גמ היה וממילא לטבילה לחצוץ וישליזהר
 אלא מצוה. של טבילה מתדמיא רלמא מטעםלאסור
 מאחר חוצץ אינו שמקפדת דאף לומר צריךודאי

 דאוי שיהיה בעי ולא הוא מחדש שנעשהדביה"ס
 ראיה והיא יו"ט ותוס' הר"ש בדסבדי מימלביאת
 בבלאמבע גם לפ"ז להתיר יש וא"כ לע.ד.גדולה
 אם לבד מוך בסתימת וגמ בטזב הרופא הניחשלא
 בחב"א. דלא השן מעט מכסה ואינו הנקב בתוךהוא
 אבל לסמוך וקשה צ-ע עדין למ9שה עכ"זאך

 יעזרנו וה' בברוד. מותרה זמנית אף טובהבבלאמבע
 הלכה. בדבר ח"ו נבשלשלא

 בלו"נ, אוהבךאחיך

 פיינשטייןמשה

 צחסיסן

 למבילה באזן מוךבענין
 ליובאן. תרצ"ד יירי"ט
 טרעבניק שמעון מוהר-ר הגאון ידידימע"כ
שליט"א.

 אענף
 מימ יבנסו שלא הרופאימ לה שצוו האשהבדבר

 לתת טבילה בשעת מותרה אמבאזנה
 המוך מקשה שזה בוועזעלין מטובל ""ווטטע"מוד
 מדבריך שמשמע אופן בשומ המים יעברושלא
 יש אמ שנסתפקת דק דחוצץ לטבול יבולהשאינה
 ימיה כל עגונה תשב שלא בדי דרבנן איסורלהתיר
 בלל. תטבול ולא תשמע שלא שברור מחמתוגמ
 מרינא חוצץ שאינו גדול ט9מ כאן יש לע-דאבל
 שאינו גדולה ראיה אביא ומתחלה להתיר. ישולכן
 בזה. טעם אמינא ואח"כחוצץ

 במוך אשה יוצאה תנן ס"ד דף בשבתדהנה
 כטבילה התוצץ דדבר הוא גדול בלל והאשבאזנה
 נ"ז ' בדף שמ כדאיתא לרה"ר בו לצאתאסורה
 וזה חוצץ. איע שבאזנה דמוך מפורש חזינןא"כ
 נכנסימ שהמימ במוך דוקא דאיירי לומר איןודאי
 שלא קרוב שיותר במהודק איירי דהא לאזןבו

 מוך איזה בהמוך חלוק יש אם וגם מים בויכנסו

 מסנדלה חל.ק שאזנה לפרש הי"ל באזנהמותר
 דאינו מוך איזה חלוק אין ודאי שבהוומלנדתה

 וגמ חלוק. יש ובאזנה היא דנדה לטבילה זהנוגע
 לרה-ר בו לצאת האסור מוך ב9ולמ היה שאםמסתבר
 אלא פלוג. לא מטעמ מוך בכל לצאת אסוריןהיו
 נבנסימ המימ שאין אף חוצץ אינו אופן שבבלודאי
 שצריך אך לרה"ר. בו לצאת מותדה ולבן לאזןבו
 בית שהוא אף מים לביאת ראוי בעינן דהאטעמ

 דבר בזה ואמיש חוצץ. אינו מ"ט וא"בהסתדים
חדש.

 טבלה לא באילו שפהותיה קרצה בפי'דהנה
 פירושים ב' הד"ש פי' דמקואות פ"ח בסוףדתנן
 דבעי משומ פיה לסתומ יכולה דאינה ראשוןפידוש
 התוס' שיטת הוא וכן מימ לביאת ראוישיהיה
 לביאת ראוי שיהא פיה לפתוח דצריכה ס"ז דףבנדה
 שפתותיה שדחקה דוחק לשון שהוא שני ופירושמימ.
 השפתימ בשר שמתבסה משומ היא שהחציצהביותר
 רשאה בינוני דבוק פיה לסת~מ אבל בגלוישהמ
 זה ופי' מימ. לביאת ראוי אינו זה שמחמתאף

 וקצת בלשון כתב שכאן אף לדינא, הר"שהחליט
 זה פי' רק הר"ש כתב מקואות דבסזף נראההיה
 דכיה-ס לאו בפ"ח לעיל דתנן שפתותיה וקורצתדבהב
 שדוחקת שמ כדפרישית אלא מימ לביאת ראויבעי

 בב"י ועיין החיצון. הבשר ומתכסה ביותרשפתותיה
 מקואות בסוף הסבימ שהד"ש שכתב קצ-חסי'

 בפ"ח שמ הרא"ש פי' וכן 9יקר. האחרונימשדבריו
 בקיצור נדה בהלכות לדינא בן ופסק זה פירושדק
 דאינה ל"ד סעי' קצ"ח סי' וש"ע בטוד פסקווכן

 שומ בלי מקומ ככל נהגו ובן פיה לפתוחצריכה
 כיון בלל מימ לביאת ראוי שאין אף ופקפוקחשש
 פיה.שסגרה

 דאוי הא וה לפי' לכאורה מאד תמוהוא"ב
 מכשרי ומ"ט הסתרימ בבית גם בעינן מימלביאת
 ובמה מימ לביאת ראוי אינו הא פיהבסתימת
 לשון תמוה ויותר מהלבה. דאשון פי' הר"שדחה
 ראוי ב9י דביה-ס לאו דכתב מקואות סוףהר"ש
 שיהיה ביה-ס בעי וראי הא עיי"ש וט' מימלביאת
 ל9'ל עצמו והר-ש בגמ' כמפורש מימ לביאתראוי
 לביאת הראוי מקומ דהא כתב דבור באותזמזה
 שאין מעוט דהוי משום לומר .ואיז ב9'נן.מים

 לרובו לכה"פ זה מצורף היה דא-כ חדאמקפיד
 מקפיד כזה דבר נחשב ודאי וגמ מקפיד.שאינו
 ולדבורה, לאכילתה פיה לפתוח צריכה עת בכלדהא
 בקומה במו בבה"ג החציצות כל שחוצציןוכמו
 מכשרי מ"ט ואיכ מקפיד דנחשב וכדומהזקופה

 סי' השלתן בערוך ראיתי גדול ופלא פיה.בסתימת



קסט ה שמ רעהירהאגרות

 דבוק פיה דבסתימת שמפרש ופ"1 נ"ח סעי'קצ"ח
 ~הרא"ש שני בפי' והר"ש הש"ע שמכשריבינוני
 לביאת ראוי הפה גם הוי דברפיון דסברי מטעםהוא
 הפה דאיז מטעם גם פסול ביותר ובדחקתןמים
 שיפלגו סברא שאין לבד עיי"ש, מים לביאתראוי
 הנה במציאות, והרא-ש ~התוס' הר"ש פירושיב'

 שבסתימת אף שכשר מקואות סוף בהר"שמפורש
 בדוחקת הפסול וכל מים לביאת ראוי איזפיה

 החיצת. בשר שמתכסה מחמת רק הואשפתותיה
 הובא להראב"ד הנפש בעלי בס' גם מפורשוכן

 שכתב בסופו עברי ומדי ד4ה כ"ג ס4ק טהרהבסדרי
 ~משום קאמר להו דמהדקי שפתותיה קרצהדהאי
 עיי"ש בקריצתה מסתתר שהוא הנראה השפתיםחתוך
 וראב"ד ורא4ש דר"ש זו שלשיטה מפורשחוינן

 בינוני דבוק פיה לסתום יכולה בש"ע כזשאיפסק
 אינו הסתימה שק"י אף החיצון בשר מכסהשאינה
 כערוך דלא הפה לתוך כלל מים לביאתראוי

 הוא עה"ש בעל הגאון מכבוד במחילה ולכןהשלחן
 נשארה וא"כ בזה. כלל לדבריו לחוש ואין גדולטעות

 ראוי אינו והא פיה בסתימת מכשרי מ"טהקושיא
 לביאת ראוי אינו נמי עיניה בעצמה וגם מים.לביאת
 ראוי שיהיה בעינן העינים גם ,בודאי להעיניםמים

 ראשונים הרבה איכא ביותר בעצמה ואף מיםלביאת
 והרא-ה, הר"ן בשם נ"א ס"ק בש"ך עייזשמכשרי

 לב-מ(, דאוי אינו הא עה"ש על קשה זו משיטה)וגם

 מיני שני דיש חדש דבר לע"ד הנכוןולכן
 כפי מים עליו שיבא כלל ראוי הגוף חלקא,תו הוי ולא הגוף על דבוק חוצץ דדבר אחרחציצות

 הגוף את אחר בדבר דכיסה ~שני עתה. שהואמה
 בעצמו שהאדם וכדומה ידה וקפצה באדם אוחזכמו
 אחר שדבר רק מים לביאת חסרון שום בואין

 הוא אבל מהגוף המים חוצצין שעכ4פ חציצהה11 ותרוייה~ לגופ~. המים שיבואו מניח אינו בגופוהאוחו
 דבביה"ס ממש, מים ביאת שבעינן הגלוי במקוםרק
 לביאת ראוי שיהא אלא מים לביאת צריךשאיז
 שדבוק הראשון רמין חציצה רק לפסול איןמים
 ראוי ההוא מקום הוי לא זה שמצד ח,צץ דברשם
 דבר שם דאין הב' מין אבל עתה מים לביאתכלל
 המים אין זה ומחמת שם א,חז דאדם רקחוצץ
 נחשב חסרת שום איל הגוף ובעצם שם לבאיכולין
 מניח אין שהאוחו ראף וכשר מים לביאתראוי
 שיבואו צריך אין דהא כלום אינו שם לבאהמים
 לשם, ליכנס המים אה להניח שלא רשאיולכן
 המקום את שיחשיב שייך אינו המכסה אחרדדבר
 בזה הגוף נשתנה דלא כיון מים לביאת ראוישאינו
 כזו חציצה כשרה ולכן לו. שייך ואינו דבוקדאינו

 ממש מים ביאת שם צריך שאין הסתריםבבית
בעצם. רא~י הוא והרי מים לביאת ראוי יהיה שהמקוםרק

 הקמטים ובית דביה"ס שדין מה עתהומדויק
 תיכף במתני' לה תנן מים בהז שיבואו צריךאין
 עיי"ש טמאים והטבילן וכלים באדם האוחזאחר

 שאם ראשמועינן קאי שע", משום דמקואותבספ"ח
 הריח בלא אף טהור הקמטים ובית בביה"סאוחז
 כשרה לכן המים בהן שיבואו שא"צ משוםידיו

 ממתני'. גדול די,ק והוא כזוחציצה
 דסתימת פיה לסתום דרשאה הא שפיר ניחאולכן

 שבגוף באדם דאוחז הב' דמין חציצה רק הואפיה
 שאם חציצה מכל נקי דהוא חסר~ן שום איזהפה
 המים מניח שאיז רק המים שם יכנסו פיהתפתח
 צריך ראין כשר שזה לשם מליכנס אחרבדבר
 וראב-ד ורא"ש הר"ש שיטת וזהו מים. ביאתשם

 לשון גם עתה וניחא כותייהו. ונהוג בש"עשאיפסק
 דמין חציצה לענין מזה דלעיל מקואות סוףהר-ש
 מים. לביאת ראוי יהיה שהמקום שבעינן כתבא'
 רק הי"ל דלכאורה מקוט תיבת הוסיף בדיוקולכז
 שכתב וכמו בעינן מים לביאת ראוי דהאלכתוב
 פ"ח בסוף שפתותיה בקרצה ראשון לפי' זהלשון
 לביאת ראוי בעינן לא מים רביאת נהישכתב
 שמסביר גדול בדיוק הוא אבל עיי-ש. בעינןמים
 בעצם חסרון שהוא א' דמין שחציצה החלוקבזה

 מקום ביה"ם גם שיהיה דבעינן משום חוצץהמקום
 שפתותיה בקורצת ואח-כ בעצם מים לביאתהראוי
 לביאת עצמו מצד ראוי הרי שהמקום הב' מיזשהוא
 שיהיה בעי דלא כתב חסדון שום בו ואיןמים
 לסתום יכולה ולכן אחר מצד גם מים לביאתראף
 נכון והוא מים לביאת ראוי אין שבזה אףפיה

 מאר.ומדויק
 הב' חציצה ממין הוא נמי שבאזנה מוךוהנה

 המוך אין דהא שפתותיה וקרצה באדם לאוחזדדמי
 במהודק ואף דבוק בלי שם שמונח דק באז:הדבוק
 מעמידין האזן בתוך שמונח מחמת רק דבוקאינו
 דבוק אינו בעצם אבל יפול שלא האזן כותליאותו
 שבעצם האזן מקום בעצם חסרון כאן איןוא"כ
 ואינו מכסהו אחד רבר שהוא שהמוך רק כלוםב, דבוק ואין נקי שהוא .כיון מים לביאת ראויהוא
 שאין בביה"ס כשר וזה לשם ליכנס המיםמניח
 ולעצום פיה לסתום שרשאה כמו מים ביאתצריך
 ולכז וכדומה כטיט חוצץ הנדבק דבר ורקעיניה.
 שם שהזיעה משום במים קמטיה בית להדיחצדיכה
 פ-ב ברמב4ם כדאיתא שם מתקבץ ואבקתמיר

 ולכן זכר לשון דהוא ביה לשת משמע יותרדכן השחיטה עצם רק נקרא השחיטה שמעשההפוסל,
 בנתעסקה אף כנמצא לחומרא תלינן בביה"סאף מעשה עשה לא כן עשה לא שאם הלטתיהבחטש

 שבארתי. ראשון מטעם להקל מורה נמצא בלאורק אהר דין דהוא סובר פטם סכין אבל כראויהשחיטה



 ה שמ רעהיוהאגרותקע
 בשם הטור שכתב השני דין קשה עדיןאך שהרי וחוצץ שם הנדבק דכר שהוא ה-גממקואות

 ה שכן רעהיורהאגרדתקעב
 גענף

 לא דבביה"ס לומר גדול טעם יש לפ-זוהנה
 דודאי משום הטבילה, אחר אף לעכובא בדיקהצריד
 מדרבנן אף לטבילה החוצץ דכר עליהם אין כנ"ארוב
 המקפיד ברובו רק שהוא מדאורייתא החוצץוכ"ש
 כטור כראיתא מדאורייתא אף הגוף עית שבעיוזה
 רף ב"ק מגמ' והוא הש"ע ובמפרשי הרמב"ןבשם
 חוששין טומאה בחזקת רהוא דכיון משום הואפ"ב
 שטבל בבדור לידע וצריך הטבילה המרע למעוטגם

 שספק מים ביאת שבעי בגלוי רק הוא וא"ככדין.
 טמא ח1קת כאן ויש בהטבילה ריעותא הואהחציצה
 מים ביאת בעי שלא בביה-ס אבל העיוןומעכב
 ואיתרע לפניך טבל הרי את מרע שם החציצהואין
 כלל עיון שוב מעכב אין כדבארתי הט~מאהחזקת
 ואולי למעוט. לחוש אין טומאה חזקת שליכאדכיון
 שהחזקת כיון בביה"ס מדאורייתא עיון חיוב כללאין

 נמצא לטבול ובידו בהטבילה בברור יותרעטומאה
 עיון בעי ולא טומאה חזקת כלל ליכא זהשלגבי
 מדרבנן גם ואולי הטבילה. אחר ולא קודם לאבכיה"ס
 ס"ק קצ"ט סי' כסד-ם ועיין מדינא. עיון חיובליכא
 עיון בעי שלא להראב"ר כן לומר שרוצהכ"ה

 מלשון כן ודקדק ממש מים כיאת כעי שלאבביה"ס
 שתהא ביתו בתוך אדם ילמר לעולם רבא דאמרהגמ'
 בדרך רק שהוא במים, קמטיה בית מדיחהאשה
 בדבריו אין אכל עיי"ש. חיוב כדרך ולא טובהעצה
 בסי' שכתב דטעמו הגוף משאר ביה"ס מ-שטעם
 ביאת בעי דלא תורה שהקלה שכיי נ' ס-קקצ"ח
 הוא דביה"ס כיון בגזירותיהם גם חכמים הקלומים
 מה"ת רגם עיון לענין טעם אינו המקפיר, מעוטרק

 לרוב להצטרף לענין שהוא הגוף כבכל עיתתצטרך
 החציצה למעט רק הוא מדאורייתא הגוף כל עיוןדגם
 שייך ויהיה כביה"ס, גם שייך זה ועיון הגוףמרוכ
 הוא שביה"ס נקי הגוף כשכל ררבנן על רקטעמו
 אין כדאורייתא אבל כביה"ס יקילו שלכן מעוטרק
 תורה הקלה ולא שם חוצץ שעכ"פ כיון לחלקשייך
 ואין כגוף. שצריך בכה"ג עיון להצריך ישבןה
 שא-צ כיון ביה-ס שאני הסד"ט מש-כ כללמובן
 לשיטתו. אף מה-ת לעיון גמי א"צ מה"ת מיםלכיאת
 כן לומר הסד"ט גם שרוצה הרוחתי עכ-פאבל
 שכותב וכהלשון נכון כטעם הוא שבארתי ולמהלדינא
 מה"ת. לעיון נמי א"צ מים לביאת שא"צ כיוןממש
 נכואה כדברי ורק ל1ה נחית לא שהסד'טואף

 עכ-פ אבל טעם כוונת בלא ומקולמסו מפיונזרקה
 מאד. מדויק ובלשון נכונים דבריו שבארתילמה
 שלא שזה נימא אם אף רעק-א קושית מתורץואיכ
 שנתעסקה ממין אלא אחר ממין חוצץ דכר שםנמצא

 לעכובא בביה"ס בדיקה כעי לא דהא ככדיקה הוילא
 טעם לפ-ז ונתבאר מדינא. לכתחלה לא אףואולי
 וש"ע הטור לשיטת בין בביה"ס שהקלו כמהנכון
 הרוקח. לשיטתובין

 בפ-ח תנן בפיה שמעות מה ניחא שבארתיולמה
 כבדים מעות שיש אף חוצץ דאינו מ-הממקואות
 נכנסים היו אם אף אותם מגביהין היו לאשהמים
 אוחז כמו בכה-ג חוצץ ,היה הגוף שעל אףשם,

 חוצצים אינם ביה-ס שהוא דבפיה משוםבאדם,
 מונחים רק ומסובכים דכוקים המעות שאיןכיון

 שטהורה למה גם דמתניתין החרוש וזהובעלמא.
 שהוא קצ'ח בסי' הב"י קושית קשה ולאמטומאתה

 במקום מהורקים אינם המעות שהרי פשוטדכר
 ליה שיצטריכא סיפא שרק בדוחק ותירץהנחתן
 בש"ע זה דין השמיט ומה"ט רוקה ע"גדטמאה
 הב"י רברי תמוה ובאמת בדישא. גם חדוש ישדלפ"ז
 חוצץ אדם של גיפו על המונח כבד דבר ודאיהא

 לאדם והיה כלים לענין כ"ב דף בחגיגהכראיתא
 בפיה. חוצצים אינם מ-ט להקשות הי"ל אדרבהוא"כ
 שהם אף בפיה חוצצין שאין חרוש שזהו ודאיאלא

 כתכ שהטור מה ניחא ולכן שבארתי. מטעםכבדים
 כבדים. במעות חדוש דהוא משום זהדין
 ס"1 דף נרה בתוס' ר"ת ראיית לתרץ יש גם.

 לטהרות רהחמירו דמצינו מזה לטהרות וה"מדגרסינן
 מים ביאת בעי שלא אמר רלעיל בביה"סמלבעלה
 שחוצץ שבאשה ביה-ס חשיב מ"ב דמקואותובפ"ט
 איירי דמקואות דבפ"ט משום מים ביאת שבעיאלמא

 סי' הב-י כדהקשה מאד שתמוה שחמירלטהרות
 ביה"ס הא ר"ת דברי שהביא הסמ"ג עלקצ"ח
 בנדה שם כדאמר מים לביאת ראוי שיהיהבעינן
 לביאת ראוי אינו הרי בביה"ס חוצץ דכר ישואם
 פי' כתוספי גם הקשה וכן לבעלה נמי וחוצץמים

 כ"ג ס"ק קצ"ח סי' בסד-ט שתירץ ומההרא"ש.
 רביה"ס רמפרשים לסמ"ג בבאורו מהרש"לבשם
 כדי ביה"ס דלתות נפתחו שלא כ"ז חוצץעצמו
 שמצאתי איברא עיי"ש, פיהם לחלל המיםשיבואו
 וה:חל שאומר מי יש בשם האשכול בס' כזהפירוש
 אבל כמהרש"ל שהוא ר"ת דעת שהוא כתבאשכול
 זה מחמת ואולי הסמ-ג. מקשה מאי וא"כהזיעה מפני רמ-ח בעשין כהרמכ"ם פי' בפירוש האהסמ"ג
 הסמ"ג על רק התוס' על הב-י הקשה שלא מהניחא
 הסמ"ג ועל כמהרש"ל לתרץ יש התוס' שעלמשום
 בבאורו כן שתירץ מהרש"ל על ופלא לתרץא"א

 כהרמב"ם. אלא כן מפרש לא שהסמ"ג ראה ולאלסמ"ג
 כזה טעות פירוש שיפרש לומר דוחק ר-ת עלוגם
 קושיא. להקשותועוד



קע: ה שמ רעהיורהאגרות

 ביה"ס שתנן דמחמת ניחא שבארתי למהאבל
 על רק ולא גופיה הטתרים בית על שקאימפרשי
 מדלא בגלוי שהם בהשערות שהוא מזה דלעילקלקי
 דף בנזיר כזה לישנא כרמצינו הערוה ביתנקיט
 ובשלמא מקום. שבאותו השערות על שקאינ-ח

 ביה"ס שאר של דאף ב' בפי' שסובר ספ"חלהר"ש
 שבאשה ביה"ס דקאי לפרש יש נשואה באשהחוצץ
 גם לכלול כרי ביה"ס ונקט מזה דלעיל קלקי עלנמי
 רבית מ"ג בפ"ט בהחלט כתב וכן השחי ביתשער
 שגם שהביא בסד"ט ועיין ביה"ס בכלל הואהשחי

 בסי' דסברי וש"ע להטור אבל כן. סוברהרשב"א
 באשה גם חוצץ אינו השחי דבית ו' סעי'קצ"ח
 בשערות ,יירי ואם חוצץ, מקום דאותו ביה-סורק

 נקט מ"ט יקשה אקילקי דקאי משום מקוםדאותו
 כדי וגם בנזיר כדמצינו הערוה בית ולאביה"ם
 על שקאי והסמ"ג ר"ת מפרשי ולכן למיטעי.שלא
 כל בביה"ם גם רחוצץ ואשמועינן ממשביה"ס

 גם שקאי וכיון הגוף. בכל כמו שם שישהחציצות
 בעינן דבביה"ס ביניהם מפלגי ולא חציצות שארעל

 בלבד המונחת ולא וסביכה הרבוקה חציצהדוקא
 בעי וא"כ הגוף בכל כמו אופן בכל שחוצץש"מ
 שלא ממש מים לביאת ראוי לכה"ם או מיםביאת
 דסוף כמתני' דלא הוא וא"כ אחר דבר גםימנעם
 שיבואו דא"צ דתנן שם בנדה מזה לעיל דמייתיפ"ח
 האוחז מזה לעיל התם דתנן הא על וקאי מיםבהם

 מוכיח ולכן שם. 'האוחז חוצץ אינו שבביה-סבאדם,
 שבל ואף לטהרוה. בפ"ט וקאי חמיר דלטהרותמזה

 בדברי כמפורש לבעלה גם ארירי דפ"טחציצות
 כיון לטהרות איירי דאשה דביה"ס הא מ"מר"ת

 מפליג שלא דמה רק הדין עצם על אוקימתאשאינה
 בכל דחוצץ לפעמים דאיכא משום הוא החציצותביז
 באינו חוצץ אינו שלבעלה ומה לטהרות, כגוןאופן
 בתרי כמוקים הוי לא ולכן פ,ח סוף על סמךדבוק
 נמצא דעכ-פ דוחק להתוס' .נדאה עכ"ז אךגוני.
 שלא מחמת שהוא אף גוני בתרי איירי משנהרחד
 בכל שחוצץ לדבר שיש משום חלוקים לעשותרצה
 מחשבי מ"מ להיפוך שבעיז בלפלוף כן ובמואופן
 נימא ראם יותר עוד ראייתו דחו וגם גוני.כתרי
 כמפרש הוא סתם ח~נה חילק שלא דמחמתכר"ת
 אח"כ שתנן מה א"כ בגוף החוצץ אופן בכלשחוצץ
 והא אופז בבל נמי איירי חוצץ אינו באישביה"ס
 באשה חוצץ הוא אם שלו בביה"ס דאוחזחציצה
 שאי איש נמי קפיד דבזה באיש גם לחצוץיש

 אינו בזו שחציצה ודאי אלא שם להשאיראפשר
 לטהרות, הוא איש דטבילת לטהרות אף בביה"סחוצץ
 בעי דלא מובח שמשם כשמעתין והיינו שכתבווזהו

 שלא מזה ראיה שאין ודאי אלא ממש מים לביאתראוי
 רק ואיירי לאשה איש בין לחלק רק דנקטמפליג
 הנדבק אבק דהוא בביה"ס לחצוץ הרגילבדבר
 יכלו וגם חוצץ. ובאשה חוצץ אינו שבאישבהזיעה
 באיש ניחא לא כשמעתין שאף יותר עורלהקשות

 איספלנית איכא רהא איירי אופן שבכל נימאאם
 בסי' כראיתא שחוצצין ביה-ס שעל ורטיהומלוגמא
 הוא דגם באיש אף חוצצין שוראי מ"ג סעי'קצ"ח
 פ"ב מרמב-ם משמע וכן שם ישארו שלאמקפיר
 לא ומ-מ רוקא, אשה הזכיר שלא ה"טממקיאות
 דקאי אלמא חוצץ שלפעמים שיש באיש מתני'מפליג
 שיש מחמת אולי אך בביה"ט. המצוי חציצה עלרק
 בר"ש הובא מקואות סוף בתוספתא פלוגתאבזה
 הקשו לא חוצץ שאינו סובר יהודה בר' שר-ישם
 ואף יהודה. כר' סובר שמתני' שאפשר משוםמזה

 משום הוא יהורה בר' ר"י שטעם משמעשבכ-מ
 וא"כ מים לביאת ראוי בעי דביה"ס סוברדאינו
 שהרי מים לביאת ראוי שיהיה רבעי דסוברמתני'
 יהורה, בר' כר"י לאוקמי א"א דאשה ביה"סחוצץ
 ברטיה גזרו שלא אחר מטעם שהוא אפשראבל

 קולא שמציע וכמו המקפיד מעוטו רק שהואבביה"ס
 ולכן קס"ב סי' באו"ח ירים נטילת לעניןברטיה
 שדחו מה וזהו כשמעתין. היימ שלכריפ התוס'הקשו
 שנשוי בדבר לדחות אין אבל ר"ת. הוכחתהתוס'
 וגם עצמן דברי וסותרים כטועים ולממ"גלר"ת
 אבל אחר בדבר לדחותו שהוצרכו מה עללהתוס'
 ודחייתם. הוכחתו א"ש שבארתילמה

 להתיר להורות ויש זה בעניז לע"ד הנכוןזהו
 חכמים הקלו שהרבה כזה עיגון במקוםלמעשה
 תשים "וועזעלין" בלא מוך לה אפשר שאםלתקנהם

 במפורש ביה"ס שהוי קצת בעומק באזנה יבשמוך
 ממתני' והוא דמקואות ספ"ח והרא"ש הרמב"םבפי'
 ראיה יש הא יבש מוך דעל מ"ח, דנגעיםדפ"ו

 יראה ואם בה. לפקפק שאיז דשבת מפורשתממשנה
 כי ב"וועזעלין" גם המוך לטבול תוכל יבשבמוך
 קשים דברים מכמה והוכחתי שבארתי הטעםלפי

 ב"וועלעזיף. לטבול יבש מוך בין אין בזהשנתיישבו
 שמפורש ה"ה אשה במה פ' שבת מירושלמי ראיהוגם

 וא"כ לצאת מותר בשמן טבול במוך שגםעובדא
 וכ"ב חוצץ אינו בשמן טבול במוך שגםמפורש
 לא שהפוסקים ואף ב"וועזעלין" טבול ממשהוא

 ראו שלא רק הירושלמי על יפלגו לא זההזכירו
 האפשר כטל לנקות צריבה בודאי אך חדוש. דברבזה

 שמקפדת באופן הוא אם חוצץ ודאי דזה האזןמצואת
 בלו"נ, אוהבך ותטבול. המוך תשיםואח-כ

 פיינשט'יןבזשה


