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שמתיר ביחשלמי להתיר למסור הטמאה כבר דיגרוס
כג'רסתגו וכדב)?רתי שתלוי זה גוה ,אכל גר"ן מפזר17
שהוכחתו הוא מהיתר ייתדו דהריגה ,הרכ צריך לומר
שהםאיז מפרשים מטעם רודף אלא כרבארתי מתחלה
להב"י שלא מחשיב ר' יוהנו שהואעניז מסירה כיון
שנם בלעדם ימסדו בידם ונהשגו ככ'בר מסהןין גידם
ואין עהשין כים ,שטעם זה שייך אף גייחדו חה2ה
פלונית לטשמ; .אבל א"כ יקיה 4א איכא חיי שעה
שעל זה הרי ודאי הם מוסרים כדהקשתי.
וצריך לומר שסברי שגרעחיי שעהזו מגוסס ש:הו
כל חיותו ,וכמו כל אדם 'בריא שאין חלוק בין קטן
שיש לו לחיות לפי המצוי הרבה שנים סשבעים
ושמזנים ויותרוביז בן תשעים ומאה שלפי המצוייחיו
רק זמו קצר ,אבל הכאשיוא ממש רקחיי שעה מחייו
אינו דומה להודנ סתם אדם ,ולכן אף שודאי אסור
להרוג וגם מחלליו שבת אף על חיי ;2,נה כזו ,מ"מ
כיון שא"א להציל חיי שעה שלז בלא שיהרגו כולם
נדחו חיי עחנה שלו מפני כל החיים של היסאר,
ומצד עצם החיים שלו סובר ר' יוחנן שלא נחשב
מסירה מהם כיון שנם נלעדם ימסרו בידם כדלעיל,
ולכן מותר למוסרו לר' יוחנן בייחדו ,זהו מה שצריך
לומר להר"ש והר"4

ולפי זהיש לפרש בטעם ר"ל שפליג על ר' יוחנן
בשני אונים 0) :שסובר דדצא עכ"פ מעשה מסידה
ואסור גם מצד עצם החיים ,ש~ו י4יה אסור לרידיה
גם בייחדו לסומאה ,אם נסבור כהרשביא שאסור ב;סנם
לעשות מעשה רצק 'בשביל הצלה מעביר 4גם לרשמ)רות
למוסרה מהמת שאין מוטריז נסש ,ב) שפליג מחמת
דעכ-פ אשר מצד חיי שעה כמו שהקשתי דסובר דלא
גרע מגוסס ,אבל על עצם 4חיים גםריא יסבור שלא
נחשב מסירה כיון שגם בלעדם ימסרו בידם ,א"כ
בייחח יטונשוה גם לר"ל יהיה מותר לטוסרה בייחדו
אף אם נטבור סהרשב-א ,דהא אין כאן מסירה מירם
כמו לר' יזחנו ,וטו)רת שעה ודאי אינו כלום כיזו
רעב"פ יעשה בה אותז מעשה הטומאה עצמו .ואם
נסבור כסברת המתיריז שבעצם מותר כדי להציל
מצבירה יהיה מותר אף אם נימא דר"ל סובר דהוא
מעשה מסירה בייחדו לטמא פלונית .ויסברו הב"י
והט-ו כהרשביא וכפייחם חר"ש דהר" 1בטעם ר'
יוחנן וכאופן א' בטעם ר-ל' ,ולגו סברי שיש חלוק
בין ר"ל 'לר' יוחנן גם לעניו ייחוד לטומאה ,אבל
בדעת הריש והר"ן עצמן אפשר שס,ברין שמהתר
בייחד
 .לטמא פל~נית גם לר"ל משום שיסברו כאופז
כ' בטעם ר"ל שלא פליג אלא מה~ת וד' שעה.

פם

יצא מזה לפי מה שבארתי שלגירסה הירח2למי
שלפנינו והיא גירסא מוכרחת כדאיתא בנוב"י מותר
בייהדו לטמא פלתית לכו"ע וגם מסתבר כן ,ואף
להר-ש ההר"ן אששר דלאפליג ר"ל ב:ה ,ולהט"ז והב"י
דפלינ ר"ל לדידהו הלא 'עכ"מ פוסקים הר"ש והר-ן
שמותר 'בייחןו ,וגם לפ"מ שבארתי נוטה יותר שמותר
לכו"ע כדסובר התפארת ישראל ,ולכו מסתבר שיש
לסמוך על המתיריו לדינא.
וא"כ כ"ש שבבית הכנסת כשייחרו שימסרו להם
כיהכ"נ אחד לעניני פריצות שמותר בייתדו ב"הכ"נ
י לגעסרו ל'הם כדי להציל בתי כנסיות ךמוחרות,
פיונ
וכ"ש בעוכךא  11שכהב כתר.ה שכבר סגרוה כדי
ליטלנה בעצמן עד שיתקבצו חתימות מרוב אנשי העיר
שרשאין שלא לעשות מעשה להצילה כשיצא מזה
שיחפשו עלילת; ליקח שניהם ,אבל 'בלאייחדו כיהכ"נ
פלוני אסור ליתן להם בידים אחד מהם כמו שאסור
בככרות תרומה ובנשים .וכבר היה אצלי עובדא בשנת
תרפ"ט ולא הנחתי ליתן בידים .אך אף בייחדו צריך
לידע אם כנים דבריהם שמצוי שרק הם מרמים ואחר
שנתנו להם מה שמבקשים מחפשים עלילות ליקח
גם השניה ,אך בעובדא ;ו שכבר סגרוה א"צ לדקדק
כל כך כיון שאין צריכין לעשות מעשה מסירה בזה

בעה"י.

ידידו ואה)בו,

משה פ'ינשט"ן

סימן סא

בענין הסהכלות במראה לאנשים
ר"ח מנחם אב ,תש"כ.
מע-כ ידידי הרב הגאו המפורסם מוהר"ר משה
צבי אריה ביק שליט"א.

בנק; שעיין כתר"ה בכובד ראש ובשים
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שדיא אמח לע"ד כדכתבתי נסימז פ-ב שאיסור האיש
בתקוני נשים הוא על מה י2יוצא מזא ש4וא מלדבש
ומק'זשט כמו הנשים כהוכהתי בע)רמב"ם ומהנר"א
מוכרחין אנו לתרץ קהניות כתר"ה בעה-י,

אגרות

יווהרעה

הנה משדיק כתר-ה באיסור הסתכל'ת במראה
שהוא משךם לאילב,ח גבר כמפורש כסימן קנ" 1סעיף
ב' אף ש4הנו יוצא מזה שום הקון של קשוט אלא
הואיהסתכל לראות מה חסר לקשיטו אלמא דהאיסיר
הוא על עצם המעשה שעח2זת הנשים לקשוטיהן ולכן
שייך לאשר אף ההסתכלות במראה שגם כן הוא
מהמעשים שעושא הנשים כעת שמתקשטותוכדילידע
איך לרע?קשט שגם זה מתתשבמעניני 'הקשוט .אבל הא
גם וה דחוק טובא 'להחשיב הסתכלות כ'מראה למעשה
קשוט כיק שבבהר2ה ההסתפית עצמו ליכא 2עם
ק112ט ימעשים 'בעלנסו שעושות נשים חא 'לא נאסרה
ולכן צריך לומר דההסתכ~ת בעצמו שוה מראה
שמקפידות על לבה"2הן ועל גופןומיהיה ,ב4עפן היותר
יפה חוא ענין חש"בהץ וקשום שדרך נשים להשתבח
בח; וגמצא שההסתכליח לבר בהמריא שחזו החפהצ
בהגיף ובהנגדים אם הם באשן היפה הש מחשוב
האשה בשם יפה ומקושטת ,וכפי מה שמרבה להסתכל
במר) ;8השיבוו?ה גיופי מתרבה וכשמשכחות אזפה
ביופי הלבשתה אומרותעליה שעומדת אצלדומי)וה כך
וכך זמן .וכדהזיע מהא דמותר להסתפר מעכו-ם
כשרהאה 'במראה סמעם שפרש"י כע"ז דף כ"ט שסובר
העכרם דכ"ת שרסה כסיאה )%ית אם ממתפר יפה
והיב הסז ומתיירא להירמ וכן הוא כש"ע טימן קנ"ו
אלמא ד)זף בחהסתכלוה לבד סומין עלץ שההע חשוב
אףעהי
א יאמר כלום להספר איזה תקוניםאיך לעוצוח
משום 2וההפוש בהסתכלותו מוהצובו כעיני הרואין
לחשוב אף עם4ז-כ יראהיאינו מקפ"ד כ"כ על אפן
ההסתפרות דמ"מ הרי עהג כמנהגי חשוביםאי שאין
עה2ה סהתועלת מההסתכלות נמראה חזעןדהמזיית
להסהכל כמר)4ה היה רק
בנשראה אף שמה
י
"
ח
ת
ה
ש
בשביל התועלע ש" 2טזה לידע כטז המר אבל ממילא
נ0זמת ועמ"ן ניכר שהטז מהפצ בהגוף ובהנגדים
לדקדק ,ביותר על היופי שהחז ענין הטתךת נעשה
ההמזכלהץ לבד עוין החש"בוה ,אף עהיגא פעמים
אין יוצא מיה כללם דלא ה"ת מה לתקן וגם ידוץ
שאין צהיך לתקן%1 ,ןכיוןטימאדרךהנשים לוא1המב
בוה שמקפהית ביותר על הש0י והקיוטים שההוה
מלובשה ומקר2טת 'ביקדיק גדול ובזמבילו" נעףיה
הסהכללע כמרומ; קשוט הנשים שמה41טבות בוה טוסור
לאנשים להסתכל במר)4ץ שעי"ז יהוחצבו מקפידין
ביותר על'היופי ולהח2נב אנשים חשובים ,הק!שאין זה
 11עהטה
בלבישה וישוט ממש ,מ"מ כיע
"
ש
ע
מ
ש
שתתהשג חשובהייופ
י זקשוט כמו מכגדים הץיקוי
הגוף אסור לאנשים גם זה כהלבישה והקשוטים ושאר
תיקתים שלנוצים ,חהו החדוש שיש כאימר הסוזכלות
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מראה נבד שאר קשוטים ותקונים במצום שאינו קשוט
ותיקון כצמ.2

וכית שהאיטור הוא משום דוה עחטה חהציבחץ
להנשים כמלבישים וקף2וטים שייך לאסור אף לבעה
ש'בארתי שהאיטור ההא על מה שיוצא מזה ש1צא
מקהטט כנשים דהרי גם מוה יוצא שנחשכ מקפיד
ביופי ומתתשב בוה כנשים ,ואף שת"ה צריכין לדקדק
בבנדההן ש"היו נאים ונקיים ומתי"2בים על הגוף כהא
דר' יימד בר"ר אידי מהנאה בסדינו הה; בשבת
רף קמ-ז ופרש*י לאחר שנתעטף 'היה מתקנו על גוצ
ומייצבו ,מ"מ אין זה כ)יפן 'להתהשב בזה מדקדקים
שצריכים
שקפידים,ביופי אלא ושש בכ %כל
י
ש
ע
מ
להיות נאים ומתוקנים והוא כבוד האדם כר' יהזנן
דקארי למאני ,מכבדוהא ,חךין כרסב-ם פ"ה מדעות
ה-א וה-ט ,ואיצ לזה הסתכלות במראה אלא המתחשבים
כזה שמקפירים לח טוים
חשיבות
שרשאיוםת .ומקחטטיםשזדי
רנשים שאסור ל

ומה שהקשה כתר-ה מהא שנתפשם היתר גלהז
הזקן במספרים וגם בדורות ששהדנים היו טהגין
היתר,ז",ח כסכרה הצ"צ החדט לאסור טטעם תיקכי
נשים ,זאם האימור הטו ש'לא "וש משוצט כנשים היה
לן לאסור אלא ש"מ רהאי4ר ההצ שלא"עזצה סמעשה
שעושות יגשים לקשוט קזה,רן עושות לכן מותר,
הנכון לע"ד כסהוטליכאאיסהרז'9שיטינשים'בתספירת
הוקן דדאי0חו נ4ומר כד0רים 2המשוה הנשים לקשט
וליפות את גופן כמו,נגדים שמפורפ בקרא לא ילכש
שמלת 4הטה 'וילפינןיזה כל עניני קשוטים אף אלו
שעושות בגוף עצמו כמו העברת שער בית השחי
ובהיע ש"צ2ן גם נ~צף הנשים ומס"ר1תזיתן לישה
הנשים כן ,ולא מצד
מפן אבל שש -הזקן
וצנבר
תיקק יופי הם סלא שקרות
4יבזקן ,לא שייד למ"לף
מאיסור לכישת שמלת ימ2ה שהם דבדים אירים
שמקשטות הטץכהם .שםנימא סדטשמעכיזש"ךסימן
קפ-ב סק-ז שיש עוד איסהר שאסור להתדכשת לאשה
סזיסור זה "והד חמהי שאמד אף בפביל הסה )צ
צנה וסוימה עיי'ש הא לאיסיר זה ומש דוקא בכל
הבגדים ש" 2להטעות שהח אשה שזה ליכא כתספורת
ועקן לבדיאימ לובשכגד"ת ,וסמצאאריומז שטסמהת
הצ"צ רא"ה לדברי שהאיטיר ע,מייוצא מ"ץ קיצא
מקה2ט כנ,צים ד)4ל"כ לא ה"ה סקום כלל לאפד
תסיוית הזקןומינ"ה נשמע לכו"ע דסה שחולקיןעליו
הוא מטעם דבו-4תי דלא נתשכ מתיקתי הנשים סה
כך ,וגם בל"ז חא א'א לעשות בתספורת

שובהי
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ממש כבנשים שלאהיו שעהעאצים כלל ול"ר לשער
בה-ש ובה"ע שגם אצלןיש שערותוהן מעבירזתאותן.
אלא כזץ
ובאם כוונת צביעתו פש לא ליפוי
;
ח
ט
1
4
למשרה )2ואן שאין איסור
כגת
שיקבל
ייעשה המל14ה בצעיר מסהכר שיש להתיר
עודש
שיוו
כמו בלובש מפ '2התמה הוצנה שהתיד הב"ח כדהביון
הט"ז סק"ד פ""1ך סק"ז ח;סכימו לח;כיע שהוא רק
דמ -אחר ולא מתדמה 2זה לאשי 4אחרי כתבי זה
נזדמןלי לראות ספר הגשהך להגהאימ פוייל שמדכר
בזהוכן תשובה נ1ע)ות ר' משהמרדכי עפשטיין הר"מ
דסלאב)ודקא ה,עלו ג"כ להתיר לצמע ישביל השגת
)י2אה עיי"ש.
משרה כשליבא

איפי

ומש-כ כתר"ה לתרץ ע"מ שהקשתי ב0ימן צ"ז
ע2ף ג' על הטעםלרו;יר כשסתום נקב שבשן בטו~ומכע

זבשית מאהר שלא חגיוגו מגולה אלא 'חזזליף אהו
על בל)ומבע קכועה חמנה מקפדת שיהיה הנקב
מגולה ולבן חן שעל סת"מה זו מקפזא להסירו לא
חשיכ מקפיר לענין חציצה כיון שתחזור ותסתמהו,
מהא דיזזת הכלים ויוכניסן סההא בדרבן דדרצץ אף
שג"כ אחר שיוציאו יחזור ויסתמנו ,משום רהתם
כיפש את
היעט
דחז תף הש
ר
ה
א
ל
ט
כ
%ן
ש
בע
)1
יהכניסו סראי ככלי
להכלי
ב4וסן שהוא 11וה שלא ר14י ויצטרך לה0ירו אבל
בלאמסעזטגיתשכשיוצי)עה'שייבו אהעה השישהבמש
בה ל,הם דברכטיה לן14ן על הזמן שזעא שם אף
שדעתו להזציאה אח"כ ,ומא תירוץ נכון אכל בהוספה
על טעם הב' דלאמקפיי שיהיה מגולה אינוכיעיל
בעצנן שלאיחצוץ)מ"ז 'בצרוףשיכול לכטל שם וש-בר
המונח שם %ק אףשהרוייהו 4רנו ו1שהשיהיה טגדלה
אבל הידאויו יכדל לבטל להבלי גאופן שגצנח ומלא
כדרגו אלאייציא
ו לדה1תמש גו תשמישכר4יי אכל
כי א"נזר)יי;,אום
הבלאמבע שמבטל; לבמרי
דבר מאהר שדציחו ברו1ן מ1עיל מה שיחזהר ויסתמט
באהרת שלא יהשב מקפיר ,אך אף שיש טעם
להצרוף ,מ-מ הוא דחוק ,ויותר נכון כדבארתי שם,
ן חלוקבין תירוץ כחר"ה למה 4סי)1י שם
ידי2אאי

הי *
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"ם=

יי1ן

לחלק.

,דידו נוקירז,

משה פייבשטיין

צא

טימן טב

בענין מארמגיירז הנהוג בבתים איך
עושים שלאיהיהבאיפרריבית
כ"ג תמוז תשכ"א.

מעיכ ידידי

שליט"א.

הנכבד מו"ה ר" פסח קופעדמאן

י ענין מארטמידז שעדשין במדינתט הוא
הנה יא
היואה ויש בזה איסור ריגןת וצריך לעשות
באופן שלא יהיה ריבית ויש בזה שני דרכים .א)
הזא לעשות בהיתר עיסקא ושירעו שני הצדדים
ענין העיסקא ולא רק באמירה וכתיבה בעלמא שזה
אינו לחש וסגולה המועילימ .אלא שהוא שותפות
בהעסקים שיעשה מקבל הכסף בהסך שלוקח כגון
בלקח עשרת אלפים מהנותן הוי חמשה אלפים
הלואה מנותן המעות יהמקבל וחמשה נשארו של
הנותן שנחשכ בשם פקדון ונמצא שיש בהעסק מעות
של שניהם מחצה למחצה ממילא יש להיותבין ריוח
בין הפסד בשוה מחצה לזה ומחצה ל,ה .ושמו בין
שניהם כפי ידיעתם שיכולין להרויח בהעסק של סך
העשרה האלפים שהניחו בעיסקא למשל י"ח פראצענט
ונמצא שהוא בעד הלק המתן ט' פהאצעגט שד1א
מחצה הריוח ,ואם שמו בפחות יצטדכו להעמיד ריוח
הנותן מחצה כפי שישומו שיהיה ריוח בכל העסו4
ואם אח"כ יארע שלא יהיה כל בך דיוח או ח"ו
הפסר אזי צריך הנותן ליקח רק מחצה מדיוח שהיה
ומחצה מהפסר אםהיה .אכל כיון שהגותן אינו יודע
כי הלא המקבל לבדו כ11עמק בהם האינו מהוייב
להאמינו לכן הותנה שאם יאמר המקבל שלא היה
הריוח כפי שומתם וכ-ש כשיאמר שהיה הפסד
שיצטרך לישבע בשבועה חמירה בגקיטת ס-ת ויכול
ד חומרות בהשבועה שיהיה יזקא בביהכ"נ
להתנותקי
בשעת הקריאה בפני רבים ושיאמר גם בלשת קללה
על גפשז אם אינו)ימר אמונ ובנוסח4עת כתוב שאם
יאמר שהיה הפסד יצטרך להביא עדים וזקא אבל
במרינה זו בעוה"ר שחשורים כמה אנשים להעיד
שלא כדין כמו מאומד ועלפי מה שמאמינים להבע"ד
שלכן טוב להתןת שיהיה טשטחו בשבועה חשרה
גם הפסד ומאחר שלא ירצה להשבע יהיה מחוייב
לשלם להנותן את חלק הריוח שהתט .אעענין היתר
עיסקא שהנהיגו והיתרו הוא שהרי אם יר)מ; יכול
לישבע כו1יהיה הפסד או ריוח פחות.

עי

וצדיך שהנותן לאידע במה הוא עוסק כדי שלא

