
כ~ דעהיורהאגרות
קעז ה ש

 כדבארתי כן שמוכרח רק ~הוספתי כדבר'רעק"א
 ההגהות, ודברי וראב"ן הש"ד דברי נכוןבבאור

 לדברי דמוק הר"ש שלשון ידידי שהקשהומה
 טפי באשה קפידא שייכא לא שפתים דבקריצתמש"כ
 ניחא מה יורע איני מפנייה טפי ~בנש:אהמבאיש
 שהטעם לומר שאין פירושו ולע"ד בלעדי.לכתר"ה
 הוי בעלה לתשמיש שמקפדת דכי~ן בביה"סדמחלק
 שפתותי' דבקריצת ממש מים לביאת ראוי שבעיכגלוי
 יותר נשואה לאשה קפידא דאין בן לומרא"א

 וא"צ גלוי כמקום להחשיבו וא"א ומאישמפטיה
 משום לומר צריך אלא ממש מים לביאתראוי

 גלוי. שהיא החיצון בשרשמתכסה
 בלו"נ,אוהבך

 פיינשטייןמשה

 קאסימן

 הנ"ל בעניןעוד
 ליובאן. תרצ"ד תמוזיי
 היים מוהר"ר המפורסם הגאון הרב ידידימע.ב

 ממטיסלאוו. הגאב"ד שליט"אהכהן

 אענף
 רמתיר דשבת ממתני' ראייתי כתר-ה שדחהמה

 לצאת שמ:תר מוה בשבת, שבאזנה במ:דלצאת
 מוצצין שודאי אף המכה שעל ורטיה וספוגבמ:ד
 שבאון ובמוך בספוג הטעם אלא הוא בללא דלאואלמא
 ומה הטבילה, אמר להחזירן עליהן תחוס דלאמשום

 בנפל רוקא הוא שתחוירם דמוששין בגמ'שמפ:רש
 בבהילותה ותגביה חפציו על בטבעו בהולשאדם
 כשתסיר אבל לנדתה שהתקינה במוך מא:ם שאינוביון

 אין והנה להחזירן. תחוס לא לטבול כריבדעתה
 א"א וגם לכל שגלוי בוה הדוחק להסטיר הצורךמן
 שיתבהל האדם ממפצי מיך דאין כן לימרכלל
 קרקע ע"ג נופל הפעמים בר:ב כשנפל ואדרבהעליו
 בנוטלת כ"ש שתחזירהו חיישינן ומ"מ באבקונמאס
 נקי במקום להניחו שיכילה לטביל כדימעצמה
 ד' לאתויינהו ואתיא שתחזירה. למוש יששודאי
 מטעם אינו המכה שעל בספוג וגם ברה"ר.אמות

 נמאס שלא ~כיון שנמאס בספוג דוקא 4רירי דכיוה
 הטבילה במקום בשהיא וכ-ש תחזירהו לאמ"ם

 ומוך בספוג הטעם אך אמר. לה דלית בביתהשאינה
 וש"ע הטיר שכתבו למה פשוט נלע"ד המבהשעל
 וספ:ג במ.ך שיוצאין בטעם כ"ב סעי' ש"אבמי'
 שלכן כתכשיט ה~י שמרפאים דמש.ם המכהשעל
 קאי יחזיר לא מעליה נפלו ואם שכתבו שמהודאי
 בבאור ברורה במשנה וכדאיתא וספיג מ,ך עלגם

 שתצטרך ממה כלום לחוש אין ולכן עי'"ש,הלבה
 .לשמא להחזירם, אסורה שתהיה כיון לטבילהלהסירם
 דלא כמן חיישינן לא .תחזיר שבת שה~אתשכח
 :תחזירה: שבת שה:א ותשכח יפול לשמאחיישינן
 שבשביל ונהי קש~ר, שיהיה שצריך ה~זכרדלא

 איסור רק רהוא לגוור אין שאס:ר בעצםהמזרה
 ויחויר 'פול שמא יצא שלא לגזור יש מ"מדרבנן

 ברה-ר, אמות ד' לאתויי ואתי שבת שהואבשישבמ
 ידע מע"ש הרטיה שהניח רבעת דכ':ן לומרוצריך
 שהוא ישכח לשמא בלל חיישינן שלא אובזכר:נ. וה נקלט שיסירנו או שיפול עד רק לשםשמניחו
 ילך ויטרד בחורתו עס:ק כשיהיה לשמא רקשבת
 כשהוא ולכן שימזירנו עד אמ,ת ד' הדעתבהיסח
 בשביל ב"ש ~א"ב חיישינן, לא יטרד :לא להחזיראס:ר

 להחזיר שאסירה כ':ן לחוש אין לטבילהשתסירה:
 לשכחת רק לא למוש נצטרך לשבחה ניחוש אםדשם
 ההסרה בעת תזכור דאם ארוך לזמן אלא אחדרגע

 תחזירהו לא הלבישה בעת תזכור ואםתשליכהו
 :ספיג במ:ך לצאת מיתרין :לכן חיישינן. לאש:דאי
 בהם שהדין המרפא דבר וכל המבה שעלורטיה
 זה טעם כתב בתר"ה )וגם תמזירם. לא נפלושאם
 במוך אף זה טעם הוי וש"ע שלטור ופשיטברטיה
 דין בת:ספתא כאן שנקט מה לפ"ן וניחאוספוג.(
 איסור ה:א דהא לבאן שייך דאין יחויר לאדנפל
 לדין ברטיה ד(יירי דאיידי לומר ודומקרפואה
 משום להחזיר לענין ברטיה ד'ן עוד נמי נקםיציאה
 לכאן שייך ~ש"ע להט:ר שבארתי למה אבלרפואה
 מיישינן ולא בהן לצאת שמותר ע"מ טעם נתינתדהוא
 דין באן נקטו וש"ע בטור גם ולבן ולטבילהלנפל
זה,

 נ"ו בס"ק הגר"א דבאורי אליבא להרמב"םאך
 ישרט שלא שמיעיל רק מרפא באינו דאףשסובר
 להמזיר מותר הא כוה ובאופן לצאת מותר נמיהמכה
 בבא:ר ועיין וספוג אמוך יחזיר לא נפל אם קאיולא
 תצטרך הא לצאת מיתר מ"ט יקשה שםהלכה
 ברה"ר. אמות ד' אתיא דלמא וניחוש לטבילהלהסירן
 נפיל דלמא מחשש קשה טבילה בלא שגםואף
 שאף לומר נצטרך להמזיר שמותר כיון לאתר'ואתי



 ה שמ דעהיורהאגרותקעח
 ואף בקטער דוקא איירי קשור שבעי הזכירשלא

 מ,מ וספוג המוך על כרוך ומשיחה בחוטשאוסר
 קשה. טבילה מצו אבל עצמו במיך שקשור לומריש

 ולא מיא בהו עיילי וספוג שבמוך לומרוצריך
 חוצץ המכה שעל שבאגד ואף מבגריה יותרמהדקי
 בפ"ב כדאיתא בבשר ודבוק חזק כשהואלפעמים
 מהודקין להיות א,א וספוג מוך מ"מ ה"דממקואות

 בובק. מרובקין באין ו~וירי עצמן בקשר המכהעל
 חוט בלא מרובקין שהן כתב ווים שבנתיבואף

 ובאגד דבק. ע"י ולא עצמז קשר ע"י כווגהוומשיתה
 לומר צריך נמי שיוצא הרמב-ם שכתב המכהשעל
 הם ררובן משום הוא כתב שלא וזה ברפויד~וירי
 ומשמע מתלק לא שבחוטין אף גזרו לא זה ומטעםכך

 אין רובז דבמכה משום אסור, אופן ובכלמגמ'
 לסרט שלא רק רכשהז מסהבר וגם לבשר.מהודקיז
 מהדקין לרפאזת כשהן ורק רפייין הם טלזהמכה
 שרי אופן שבכל נמצא ולכז כשצריך להבשראותז
 להחזיר דאסור משום מותר מהורק והוא מרפאיןדאם
 משום ומותר מהורקיז אינם א,כ מרפאין איןואם
 מלתא על גזרו לא שהודק אירע אם ואף חייצישלא
 יתירה לאגד ניתנה לא בכלל הוא )ואולי שכיחא.רלא
 יתירה לעטיפה אמר שלא פ"ה רף בב"קשאמר
 לא בהדוק לאגדה דגם משום יתירה לאגדאלא

 רהא מרפא שההא משום מותר שחוצץ ורטיהניתנה.(
 להרמב"ם אף להחזיר ואסור לרפאות במשיחהמשות
 לא נפל דאם הויז כא הזכיר לא שהרמב"םואף
 המרפא דבר וכל ררטיה טעם זהו מ"מ ברטיהיחזיר
 שבש-ע ואף הטעם. כתב לא אך יתזיר רלאמשום
 להתזיר שמותר רטיה גם איכא כ"ז סעי' שכ"חסי'
 רטיה כסתם היא ומסתמא המכה בגתרפאהכגץ

 המים יכנסו שלא בטבילה ויחצוז במשיחהשמשוחה
 להרמב-ם והי-ל לצאת אסור יהא וא"כ המשיחהדרך

 שכתבו וש"ע להטור בשלמא ברטיה, זה חלוקלהזכיר
 כמפורש הוא שמרפאים מחמת דוקא הוא ההיתרשכל

 שבמוך לרמב"ם אבל לצאה אסור כזושברטיה
 מרפאה שאינה וברטיה מרפאין שאין אף מותרוספוג
 תציצה מטעם לדידיה גם אסור להיית צריךהא
 שהשמיט שהרמב-ם לומר הנריך תילק. לא מ"טא"ב

 מה על רטיה ליתז שמותר הירושלמי דיזבפכ"א
 כקושית דסובר זה פוסק אינו מסתמאשנתרפאה

 להחזירה אסור רטיה בכל וא,כ שכ"ת בסי'הב"י
 יפסוק אם אף לתרץ יש ואולי לצאת. מותרוממילא

 כשנתרפאה משותה רטיה שיתן שבית דלאכהירושלמי
 לא ולכן לשמרה בשביל בהמשיחה צורך לושאיז
 רטיות. מכל בה לצאת לאסור זו רטיהחלקו

 כתב ושבסנדלו שבשניו בקיסם יוצא בדיזוהנה

 היה זה דבלא משום יתזיר, לא נפל ואםהרמב"ם
 דאיירי לטבילוג וכשיסיר כשיפול יתזיר שמאאסור
 רפ,ו התוספתא על דוד בחסדי ועיץ להקיסםשצריך
 ובסנדל השנים לכאב סגוליי רפואה שהואדשבת
 בכורים במנחת בתב וכן רחב כשהוא להדקוצריך

 יהזיר שלא וזה עיהש הסנרל לתקון הואשבסגולו
 ול"ד בשבת אסור סגוליי רפזאה שגם מצד אוה!(ו
 שרפואה או מתקן. משום ובסגדל בעלמ(הללחש
 וכו לחשים כמו בשבת רפואה איסור בו איןסגוליי
 אסור. מוקצה מטעם רק בסנול מתקן נחשבלא

 וכתב יתזיר שלא משום הוא היציאה היתר כלעכ"פ
 כתב שלא דכיון הטעם, בשביל כאז הרמב"םזה

 משניו שנפל הקיסם להחזיר שאסור אחרבמקום
 שכתב ומחמה לצאה. מותר מ"ט תמהיז היינווסנדלו
 לכתוב הוצרך לא מותר יהזיר שלא שכיוןבקיסם
 לההזיר שאסור כתב כבר שהתב כיון ברטיהטעם

 שמא ניחוש ברטיה יקשה עריז אך הכ.ז.בפכ"א
 להתזירה שמזתר כלי ע"ג ויניחה לטבילהיסיר
 ע-ג לנפילה ובשלמא ברה"ר אמות ר' לאתוייואתי
 שיהיה בנפילה שכיח דלא תיישינן לא אוליכלי
 לטבילה אבל בקשורה דאיירי נוקים ואולי כליע"ג

ניחהם.
 הראשונים כרוב הרמב"ם שסובר לומרוצריך

 מותר בנפלה דרק ק"ב דף עירוביז ברש"יכמפורש כלי ע"ג כשהנית אף להחזירה אסור בידוובלקח
 אבל הוא שכית דלא מלתא וגם כהוחלקהשהויא
 לעבוד כדי הרטיה שלקת בכהז ולכז מדעת בלקתלא

 מפורש וכן עיי"ש במקדש שהוא משום רק לוהתירו
 הביא וכן יונתן הר' שם סובר וכז בבעה"מבשמו
 כ"ז ס"ק שכ"ת בסי' הש-ל בשם והמג-אהב"י
 בשם גם כן שהביא נ"ג ס"ק הגר"א בבאוריזעייז
 הרי"ו( שעל יונתן להר' הוא משמע )אךהריז

 על מהרמ"ז ובחרזשי כז. פוסק הגר"א שגםומשמע
 לההיר מדהוצרכו זו לשיטה הכרת מביא ושאפסגליון

 י"א רף בביצה תתלתז משום סופן ברטיהבמקדש
 וגם מוכרחת האיה וזו כלי ע"ג להניחו יכולהא

 התירו שכח דאם שתירז ומה זה הקשה שםבפמ-ג
 שיאסר בשביל מלעבוד נמנע היה דלא מאררחוק

 בז סובר הב,י דגם לע,ד ופשוט בשכת.להתזירה
 ובפרט האלו הראשונים כל ממנו שנעלמו לומרדאין
 הקשה הש,ל על ורק הגר"יג עליו כדתמהפרש,י
 שלא רפירשה פליגי כ' רכתב מלשונו רמשמעמשום
 דאף יחזיר לא ד"ה וסלקה הזיד אם אבלמדעת
 כתב וע"ז במזיד סילקה כשלא מזתר ביוובסילקה
 דהא הזיר ללא הזיד בץ לחלק לו מנין יודעשאינו
 אם להתזיר זה מתמת שיקנסוהו חטא אינוהסלוק



קעפ ה שבו דעהיורהאגרות
 ור' רש"י ועל בידו. כשסילקה אף ה!יד בלאמותר
 בידו בלקח אסור דלדידהו משום הקשה לאיונתן
 כהוחלקה דהויא לומר שייך דלא משום בשוגגאף

 כותייהו להש"ל ליה סבירא ואם בידו, בנטלבעלמא
 בסילקה ולא מאליה בנפלה פליגי כי לומרהו"ל
 ליה וסבירא שמיע וראי אבל גדולה קושיאוהיא
 והר"י. רש"ידעת

 דכ11נת1 לע"ד נראה לקט השבלי דעתולתרץ
 בעלמא מתעסק בדרך הדעת בהיסח בסילקהלהתיר
 כנפלה שהויא מסתבר ודאי ש!ה הסרה בכוונתשלא

 ולא מרעת, לסלקה שרצה כוונתו ובמזירמאליה.
 כן ומרוקרק רשבת. באיסורים ושוגג מזירשהוא
 פי' הב"י אבל מדעת. שלא רפירשה שכתבלשונו
 דזה שבת דאיסור למזיר שוגג בין שמחלקכוונתו
 עכ"פ אבל עליו. הקשה ולכן מ!יד לשון יותרמשמע
 בש"ע פסק ולכן יונתן והר' כרש"י סובר עצמוהב"י
 הגמ' מלשון ושיפ בטור וכן נפלה דוקא שכ"חסי'

 כרש"י שסברי ב!ה שהשמיעו משום פירשהרנקט
 שעכ"פ כיון אסרי במתעסק גם ואולי נפלהשדוקא
 בירו בנטל להחזיר שאסור כיון ולכן בידו.נטל
 לצאת שמותר מה ניחא כלי ע"ג כשהניחהאף

 לא כלי ע"ג ולנפלה לכלום. למיחש רליכאברטיה
 כדעיל. ל!ה לחוששכיח

 יהיה רפואה מצר אסור אם הצינית שעלובסלע
 משום רפואה משום נאסר לא ואם להחזירואסור
 אסרו לא כזו שרשאה ונימא סגוליי רפואהרהיא
 רהא חוצץ ואינו כ"כ דבוק אינו מתכות ודאימ"מ
 וכ"ש במתכות חוצץ אינו התחוב חץ ראף מ"דאיכא
 אינו בסמרטוט בהרוק ואף מורו כו"ע הבשרעל

 פרסת חחת רהוא שייך אין הכובר ומצד כ"כדבוק
הרגל.

 בענף
 ובש"ע בקשור איירי רהא כתר"ה שדחהימה
 המוך תם'ר וא"כ קשור בעינן במהורק רגםפוסק
 ולא לא!נה קשור תלוי וישאר טבילה בשעתמהא!ן
 לחוש אין לדרבנן וגם ראורייתא הוצאהוזהיה

 כך שיסרך לאזנה קשור המוך תניח רלאשתעבור
 רמתרצי כעין באע תיכף ותשימהו לצחוק תהיהשלא
 וראי לע"ד הנה הפרק. בראש בגריה לעניןהתוס'
 בגדיה בלא אחת פסיעה אף תלך שלא לבגריהל"ד
 לא באזן ולהניחו ליקחנו שעסוקה בשעהדהכא
 בירה, כשתאחוז אמות ד' 4ח ותלך לצחוקתהיה
 שהוא בעת בו כשתטבול ממים רטוב יהיה האוגם
 המים שיספו עד בידה וחאחזנו ל4חנה קשורבחוץ

 הא מקום ובכל אמות, ר' ותלך לצחוק תהיהולא
 יהיה שלא ומטעם לבגדה. ולא לא!נה קשורהו!כר
 אף שג!ר לאביי נעשה מה הנה דאורייתא,איסור
 וה"ה חשיכה עם ע"ש לענין הוצאה כררךשלא
 מהא!ן להסיר צריכה אם וגם לאביי. ויקשההכא
 ולא לשכחה תחוש לא שהיא הא!1 מכל לגמריתסיר
 לומר כלל א"א ולכן במים להרטיבו קשורתניחהו
 שהוא לומר מוכרחין רוקא קשור להמצריכין ואףכן.

 שהקשר מהא!ן המוך להסיר תצטרך שלאבאופן
 פירושו הרא"ש שכתב מהויק וקשר רפוי, יהיהלהאזן
 שיהיה לא אבל מהורק יהיה הקשר שעצםרק

 להסיר כלל תצטרך לא וא"כ האזן לבשרמהורק
 בקשר שאף לומר יש וגם מעליו. ולא האזן מתוךלא

 להסיר רתוכל משום מותרת הא!1 לבשרמהודק
 טבילה בשעת האון שבתוך מה ותניח האזןמעל
 יורטב לא הא!ן שבתוך שמה לה איכפת לאוזה
 כיון לה איכפת לא לאזן חוץ שיורטב ומהכ"כ
 במהודק רסגי רש"י ששיטת ובפרט הא!ן. בתוךשאינו
 טבילה בשביל לא עליו החולקין וגם לברבאזנה
 קשור גם שבעי בגמ' רמפרשי משום אלאחולקין
 לחשוב שתטעה או לנפילה לחוש יש דעדיןמשום
 משום לא אבל מהורק אינו ובאמת מהורקשהוא
 ולא קשור שיהיה יחזקאל בר רמי מצריךטבילה
 כלל. ח,צץ שאינו וראי אלא בזה כללרברו

 אסורה שאשה שאה-נ ראפשר כתר"ה שכתבומה
 איש. שהוא הגמ' קאמר יוחנן בר' ררק לרש"יאף
 דגזירת ואפי' ר"ה ס"ה דף ברש"י מפורשהנה

 באנשים אף ישע שזה מגע לטומאת נמי היאהטבילה
 בטהרות עדין נוהגין שהיו 'וחנן ר' ב!מןוכ"ש
 בסרר עייז בטהרה חולין אוכל היה עצמו יוחנןור'

 וגם טבילה. משום בהו לטור יש שוראיהרורות
 אומר דהא לאשה איש בין חלוק שיהיה משמעלא
 ש4יירי אף שרי רבמיהרק משמע מיהרק רלארק

באשה.
 העשוי במוך מפרש דרש"י כתר"ה שכתבומה
 ורוקא מים גם לבלוע יכול וא"כ האזן ליחתלבלוע
 זה כתב רוקא שלזי ברור הנה התירו. כזהבמוך
 הא!ן לחמם במונח ואף ב!ה חלוק מצינו דלארש"י
 עדיף ועור מותרת נמי וצנה מרוח לשומרואו

 רק שהוא מטעם לפקפק קצת יש ליחהדלבלוע
 ולא מזה. צער לה שיש לומר ונצטרך טנוףכאצולי
 רש"י. זה נקט שלרוקא ומפרש פוסק בשוםמצאתי
 ליחה בולע במהורק שגם מפורש הוא א"כוגם

 גם וא"כ בשמן טבול שהמוך מפורשובירושלמי
 מים גם בולע ולדבריך ליחה בולע בשמןטבול
 חוצץ אונו ובודאי במוך כלל ספק לנו שאיןוגמצא



 ה שמ דעהיורהאגרדתקפ
 את רק כתר"ה שדחה ונמצא מים שיכנסומשום
 דידן בעובדא אבל אחר למקום שנוגע ומהטעמי
 הרופאים הלא אבל חוצץ. שאינו גמורה ראיההיא

 באמת רואים אנחנו וכן המים יכנסו שלאא.מרים
 של.ד או לומר צריך ודאי ולכן בשמן, טב.לוכ"ש
 שמן כדבר שהוא ליחה לבלוע שטבעה למיםליחה

 מרפאת שהיא או ממים, יותר למוך ונבלעשמפעפע
 בירושלמי כדמשמע שם שמתייבשת הליחהלהבליע
 בולעת, שהיא לא אבל השמן או המוך מרפאשהוא
 לצאת מקום לה שאין מחמת בילעת הליחה שאתאו
 יכנסו לא לילך אחר מקום להם שיש המיםאבל
 רב זמן במשך בולעת שהליחה או שבאזנה,למוך
 במים תמתין אם ואף הטבילה כרגע קצר בזמןאבל
 ג"כ שהוא במים לחיות שיכולה אחרונה רגעער
 ולכן מים שם יכנסו שלא אפשר מאד קצרזמן
 נימא מוך כל אם אף לטבילה במוך מסתפקיןאנו

 לצאת שמותרת מזה מוכרח וא-כ האזן ליחתשבולע
 שלש שכל ונמצא כזו חציצה כלל שם חוצץדאינו
 כלום. אינםהדחיות
 לחד התוס' לשיטת הוא לפקפק שיש מהאך
 אפשר א"כ שבאזנה אמוך גם תחזיר לא נפל.אם מים תתן שלא ובלבד שקאי ס"ד דף בשבתלישנא
 כדבארתי להחזיר שאסור' משום לצאת מותרתשמה"ט
 ומהן כתוס', סברי לא השסקים רוב אבלברטיה.

 סי' ובב,ח בב"י עייז התוס' כטעם הסובריםאף
 מ.ח. ס"ק ברורה ובמשנה ל.1 ס.ק ובהגר"אש"ג
 דהתם לרטיה דל"ד לומר מוכרחין לתוס' אףאך

 דנתנה מתחלה ידעה רפואה איסור משוםשאסורה
 שהאיסור הכא אבל בזכרונה ונקט שיפול עדרק
 וראי א"כ להוציא כמערמת שנראה משום רקהוא

 לילך שחושבת בעת כשמשימה רק הואשהאיסור
 כזה איסור שייך אין בבית שהיא כ"ז אבללרה"ר
 בגדיה בכיסי ואף ובפיה בידה ליקח אסורהדכי

 חיישינן ולא לטלטל המותר דבר כל בביתהכשהיא
 מה"ת באלו וכ"ב לרה"ר שתוציאם יאמרושמא
 לרה"ר כשהולכת שרק ברור ולכן שתוציאםיאמרו
 רק להם צריכה שאין יאמרו שמא ליתןאסורה

 האחרונים הזבירו שלא )ופלא לה.ציאן.שמערמת
 מגזירת שהוא פורת הר' טעם בין זה חלוקגם

 שנראה מפני שהוא התוס' לטעם סממניםשחיקת
 ליתן מיתרת תהיה התוס' שלטעם להוציאןכמערמת
 אסורה פורת ולהר' לפיה מלח וגרגר פלפלבביתה
 יש ודאי להחזירן מותרת שבביתה וכיוןוצע"ק(
 ואתיא בביתה שהורגלה כמו ותחזיר שתשכחלחוש
 לתוס' שאף מה ניחא ולכן ברה"ר. שצות ד'לאתויי
 ובסנדלה בא,נה קשור דוקא שיהיה הגמ'טצריך

 שאסורה דאף משום לאתויי, ואתיא נפיל דלמאמטעם
 בביתה ולא אסורה ברה"ר שרק כיון מ"מלהחזיר
 לאתויי ואתיא שהורגלה כמו ותחזור רתשכחחיישינן

 מלח וגרגר פלפל אטרו שלא ומה ברה"ר. אמותד'
 והתם לאתויי ואתיא כשיפול ותחזיר תשכחשמא
 מצוי דלא משום לתוס, ל.מר צריך קשירה שייךלא

 שחלוק לתוס' לומר מוכרחין עכ-פ מפיה.שיפול
 בקשור גם א"כ תחזיר לשמא כאן וחששומרטיה
 לאתתי. ואתיא ותחזיר לטבילה שתסיר לחהםיש
 כדבארתי. חוצץ שאינו לדידהו אף לומר מוכרחיןולכן

 הראב"ד בשם ס"ה ד-ף שבת ברשב"אועיין
 אמוך קאי שמותר יד בית לה עשתהשמפרש
 מירושלמי. כן ומביא קשירה צריך אין שאזבאזנה
 שיהיה כדי בעי שקשירה שס,בר מחמת ה.אופירושו
 קרקעות כסוי דין לו ריש מטעם לטלטלומותר

 מותר יד בית לו כשיש ולכן בירושלמיכדאיתא
 צריך לאתויי אתיא חשש ומטעם קשירה, בלאגם

 הדוק אלא קשירה בעי היה דלא שיסבורלומר
 דלא משום קשירה בעי לא לנדתה ובמ.ךלבד.
 ד' לאתויי הגמ' כוונת .אין משהו אף לאתוייאתיא
 ולכן דמאיס מחמת כלל תטלטלהו שלא אלאאמות
 ואסורה קרקעות כסוי דין ל. יש אם לן איכפתלא

 נראה כן כלל תטלטלנו לא דכשיפול ביוןלטלטלו
 להרקו ייול יד בית לה דכשיש או דראב"ר.בכוונת
 מותר להראב"ד עכ"ם קשירה. בעי לא ולכןייתר
 חוצץ שאינו לומר צריך וא"כ קשירה בלאגם

בטבילה.
 מקיסמין דמוכיח ט"1 בסי' אשרי בהגהותועיין
 שרגילין אף חייצי שלא הבנות שיוצאותשבאזניהם
 עיי"ש מיא בהו עיילי דמ"מ משום טפילמיהדק
 אינו לצאת שמותר דמה ה,א כללא שודאיחזינן
 הנשים בית בשער בתשובותיו בחכ"א וגםחוצץ.
 לצאת שמותרת מזה חוצץ אינו תותבת דשןמ,כיח
 טעם שצריך רק הוא כללא ודאי וא"כ עיי"שבו
 טעם שהוא כדבארתי הנכון ולכן חוצץ אינולמה
 בדברים לדחוק ולא ענינים הרבה בישוב ומרווחנכון
 כלל. הלב על מתקבליןשאין

 גענף
 שני בפי' דהר,ש כתר"ה ידידי שכתב.מה
 לבד חציצות על קפידא אין הסתרים דבביתסובר
 פיה לפתוח צריכה אינה ולכן דאשה מקוםאותו
 שלה ביה"ס כל על מקפדת ראשה סובר ראשתופי'
 בתר"ה על תמיהני הנה פיה. לפתוח צריבהולכן
 חוצץ המקפיד רבר ודאי רהא כלל לזה שייךדאין



קפא ה שמ דעהירהאגרות

 שתהיה סבה מכל הוי ומקפיד באשה ביז באישביז
 מצערו שהוא בין כן להשאיר אפשר שאי מחמתבין
 בביה"ס לאשה איש שבין והחלוק ממאסו שהואבין
 שאיש בעלמא יפוי רק צער שאינו בדבר רקהוא
 מק~ם באותו נשואה ואשה בביה"ס מקפידאינו

 וכ"ז הר-ש מסתפק ביה"ס ובשאר לכו.עמקפרת
 שמסתפק שניה בין בעצם ולכן וברור, פשוטהוא

 ליה דמספקא משום הוא באיש גם חוצץ אםהר"ש
 מצד או באיש שאינו יפוי מצד קפידא הואאם

 )וראיתי באיש אף וחוצץ קפדי שכו-עשמצטער
 תמיהני אבל במקצת בזה שהרגיש כתר-ה דבריבסוף
 כתר"ה כתב ועוד בזה לכתר"ה ספק כלל היהאיך

 בביה"ס מים לביאת דראוי דינא האי נפלשלהר"ש
 פיה בסתימת וא-כ בזה( הו"א אף היה איךבבירא
 משום הקפידא דאין לאשה איש בין לחלק שייךאין
 סתום בפה לעולם להיות שא-א משום אלאיפוי

 פה חוצץ ואם ולדבר לאכול הפה לפתוחדמוכרחת
 ברור וזה באיש גם חוצץ א' לפי' כמו באשהסתום
 אינו מ"ט וא-כ מקואות סוף בר"ש מפורשוגם
 כן פסקינן וגם דר"ש ב' לפי' הפה סתימתחוצץ
 כדבארתי. לומר וצריךלדינא

 לסתום האדם דררך דכיון כתר"ה שכתבומה
 עיניו לסתום וכן ודב~ר אכילה בשעת שלאפיו
 ריביתיה כמו זה הוי מיחוש איזה לו שבאבעת

 דאשה שכתב דמקואות ספ-ח ברא'"ם כןושמפורש
 ופי' התוס, וכי ידידי הנה גדילתה. דרךטובלת

 ררך דטובלת לקיש דריש הא ידעו לא דהר"שא'
 רק אמר דר-ל כלל לזה שייך דאין אלאגדילתה
 ביה"ס הוו גדילתה דרך שנתכסו המקומותשכל
 עכ"פ ודאי מים לביאת ראוי אבל מים ביאתשא-צ
 הפה ובסתימת ביותר המכוסין אף ביה"ס בכלבעינן
 שצריכה חידשו ולכן מים לביאת ראוי גםאינו

 ריביתיה ומעלת מים. לביאת ראוי שיהא מעטלפתוח
 אף צריך היה לא שייך היה דאם לכאן שייךאין
 מים ביאת שא"צ דעושה כמו מים לביאתראוי

 ומ"מ מים לביאת ראוי אף דאינו עובר וכמודמ"ש,
 דאין ודאי אלא חוצץ, אינו ריביתיה שהואמחמת
 הפה לפתוח גם שריביתיה כיון ריביתיה טעםשייך

 שמתכסים הקמטים ואף שצריך. עת בכלוהעינים
 שם ליגע שיכול ביה-ס תוך ואף גדילתהדרך
 טעם בהו שייך לא מכוסים הם שלעולם אףבידו

 גלוי כבמקום שם ליגע אפשר שעכ"פ כיוןריביתיה
 מקרא, נתמעט לא אי מים ביאת גם צריךוהיה
 דחציצת הריביתיה מחמת בו ליגע שא"א עוברורק
 שאינו שמה רק הוא ר"ל וכוונת חוצץ. אינואמו
 ראוי עכ"פ ובעי ביה-ס, שנחשב עושה גדילתהדרך

 שתפתח דר-ש א' ופי' התוס' מצרכי ולכז מיםלביאת
 פ" סברי איך וא-כ ביה"ס בכל וכן מעט פיהאת
 שאין לדינא ואיפסק הראשונים ורוב דהר-ששני
 כדבארתי. לומר מוכרחין אלאצריך

 דהרא"ש ברא-ש, כתר-ה מצא מה יודעואיני
 שמתכסה מה שהוא מהקמטים, ביה"ס נקרא מהמפרש
 ת,ך שהוא ביה"ס על כלל קאי ולא גדילתהדרך
 לכלל צריך וכן בדבריו. כמפורש והאון והחוטםהפה
 תוכל כמה עד והעינים הפה סתימת שעור לידעוה

 כמו שהוא ~עפעפים דשפתים הגלוי ממקוםלסתום
 תפתח שלא לפתוח כשתרצה ביז תדירשרגילה
 לסתום כשתרצה ובין שפותחת בעת מרגילתהיותר
 כמפורש שסותמת בעת מרגילתה יותר תסתוםשלא

 הרא-ש. ובתוספי ל"ה סי' מקואות הלטתברא"ש
 על גדילתה דרך דטובלת שהביא מה קאי לאאבל
 דהם כלל להו שייך דלא והאזן והחוטם הפהתוך

 וברור. פשוט ווה דר"ל דינא בלא ממשביה"ס
 ריביתיה דמצד בראב"ד כתר-ה לבאור ליתאוממילא
 וגם מים, לביאת לראוי מים ביאת ביז חלוקאין
 היה לא מים ביאת בעי דביה"ס הדיז היה אםאף
 וה בלא וגם בע~בר. כמו ריביתיה שהוא כיוןצריך
 שכתר-ה דהחלוק בדבריו כתר"ה פירוש מתפרשלא

 מועיל אין מים ביאת בעי היה שאם בראב"דמפרש
 לביאת ראוי רק בעי ובאם לסתום שריביתיהמה
 איתא ואם כתב דהא כלל נזכר לא מועיל,מים

 מים ביאת נמי בעינן הא ממש פתוח פהדבעינן
 לומר יש ודאי הא מוה מוכיח מה הפה,בתוך
 ביאת דין לסלק כזה ריביתיה מועיל שאיזשכשם
 מים לביאת ראוי דין לסלק מועיל אין כ"כמים
 בדבריו כך לחדש רוצה שהראב"ד אומר שכתר"הרק
 חדוש שהוא ובפרט כזה, לחדוש הוכחה לו איןא"כ
 ולכן אומר היה לא הוכחה שבלא כלל מסתברשלא
 הוקשה מה יודע ואיני בראב"ד כן לפרשא"א

 שדבריו בעה עקלתון דרך לחפש לו ולמהלכתר"ה
 הפה לפתוח צריכה שאם שאומר כפשוטומתפרשין

 שיהיה שמצריכין נמצא וא"כ בודאי שם יכנסוהרי
 ביאת בעי דלא רבא אמר ואיך ממש מים ביאתשם
 ביה"ס כל וכן פיה לפתוח שצריכה כיוז האמים
 כוו פתיחה דיש סובר ואינו זה, דין יצויירלא

 ברוב המים יכנסו לא אבל מים שם ליכנסשאפשר
 בס' הראב"ר מלשון כתר-ה שהביא ומההפעמים.
 אורחא כי הפה סתימת דקריצת איתא ואםבעה"נ
 סתימת היתר דכל מזה שחזינן עביד, קא מאיהיא
 ראה לא הנה אורחיה. הוא דכך משום הואהפה

 הוא קרוץ שלשון דמביא זה, אמר מה עלכתר"ה
 המתפלל כל שאמר מהא מכאורחיה ביותרהדוק



 ה שמ רעהי:יהאגרותקפב
 יקריצת איתא דאם בשפתיו וקורץ בעיניוורומז
 בתפלה. קעביד מאי הוא אורחא כי הפהסתימת
 קתני באצבעותיו ומראה בעינ'1 דרומז דומיאוגם

 מוכיח ולכן ממנהגא. משני דקא מעשהדקעביד
 דהר"ש ראשון כפי' שפתותיה קרצה פי' ש,יןמזה
 ראוי שאין משום ופסול כאורחה הפה סתימתשה1א
 מכאורחה בי.תר הדוק פי' דהוא אלא מיםלביאת
 בקריצת' שמסתתר הנראה השפתים חתוך משוםופסול
 ביאת בעי שלא משום חוצץ אינו בכאורחהאבל
 שום מזה ואין דהר-ש שני כפי' הפה בתוךמים
 כתר"ה. לדבר'רמז

 העמדת מ"ש חלוקי עצם על כתר"הותמיהת
 חלוק לע"ד הוא כרט,ה דבוקה מחציצה האזןכותלי
 כדבר שנעשה לג.ף הדבוקה דחציצה ופשוטברור
 למטה כשיהיה אף יפ1ל לא דהא הג.ף עםאהד
 במקום חסרון הוא להבשר, הקשור או הדבורמצד
 השינוי ומצד להיות שצריך מכפי עתה שמשונהההוא
 ורוצה שמקפיד וכי,ן מים עליו שיבא דא1יאינו

 חוצץ החצץ בלא להיות שצריך כפי המקוםשיהיה
 המקום שיהיה צריך שם שגם כי1ן בביה"סאף
 רק דבוק שאינו שבאון מוך אבל מים לביאתראוי
 כותלי מחמת ה1א נופל שאינו וזה בעלמאמונח
 את להרחיב יכול היה ואם אותו שסובביםהאזן
 שאחד כמו רק הוא א"כ נופל היה ודאי האזןכותלי
 הוא האון עם שהמוך לומר אין דודאי שםא:חז
 רק האזן בעצם חסרון כאן אין וא"כ אחדכדבר
 לן איכפת לא שזה שם לבא להמים מניחשאי:1
 אף ולכן המים. שם שיבואו בעינן שלאבביה"ס

 מדבר חוצץ יותר עוד ה:א חציצה שלדין נימאאם
 אחד דבר נחשבו שלא ג.פיה טעמא מהאיהדב1ק

 דבחציצה ישע בגדי ס' בשם כתר"ה שהביאוכמי
 מקפיד, ואינו במעוט אף חוצץ להגוף דבוקהשאינה
 טהרה, בסדרי שהובא יוסף הזכר1ן סברת גםוה.א
 ממש מים ביאת דבעינן הגלוי במקום רק שייךהוא
 מהאי אדרבה מים ביאת בעי שלא בביה"סאבל
 שם. המונחת ולא הדבוקה חציצה רק חוצץטעמא
 אינו בביה"ס גם סברתו אמר יוסף שהזכרוןואף
 דצריכה כהסוברים סובד אם רק לדינא כללנכון

 במקום אבל הסד"ם גם אותו שדחה וכמו פיהלפתוח
 ידוע לא ישע עהבגדי כסברתו. לומר אפשרגלוי
 לא וגם מעולם ראיתיו לא כי אמר מה עללי
 שנכון ונמוקי טעמי זהו מחברו(. הוא מי ליידוע
 מפ"י כלום קשה לא וממילא ראיה בלא אףבעצם

 שרק לקוצצן שעתיר ארוכים ידות לעניןדמקואות
 שנשבר ממגל וכן מים לביאת ראוי בעי לאבבלים
 סעי' ר"ב סי' ובש"ע בתוספתא ולפנים השפהמן

 וגם אחר היו במגל וגם ממש דבוק הויו ששםה'
 ותמיהני חוצץ היה כה"ג באדם ולכן נפרדו לאעתה
 מזה. עלי כתר"ה קושיתעל

 מוך בין יש חלוק איזה כתר"ה שתמהומה
 לע"ד דבוק, אינו שג"כ שניה שבין לעצםשב,מן
 השינים שבין ובשר שעצם כדכתבתי גרול חלוקהוא
 דחוק במקום מס.בכים שהוו מחמת שם כנדבקיםהוו
 שאין וכמעם לזה זה שדחוקין השנים שביןכוה

 לטרוח צריך וגם לשם, נדחק ובכח ביניהםהפרש
 ולתחבולות לכלי צריך הפעמים וברוב משםליטול
 רגליה שבסדקי בצרורות וכ"ש משם, ליטולאיך
 הפרש שם שאין בהבשר נתחבו שהרי כדבוקיםשהוו
 מקום באותו שעוה של מטבעת קשה לא וכןכלל.
 ולא אחרים מטעמים להתיר הוצרכו האחרוניםשכל
 מחמת דבוק הוא דודאי מש.ם דבוק שאינומטעם

 ומתפשט רך שהוא מקום אותו בבשרשמסתבך
 ולכן להסירו שקשה עד בטוב ונאחז סביביווכרוך
 במוך משא"כ האחרוגים טעמי לאו אי חוצץהיה

 סביבות נכרך ולא קשה הוא האזן שבשרשבאזן
 משם ליטלו ונוח בעלמא מונח רק הוא והמוךהמוך
 נכון חלוק וזה בביה"ס חוצץ ואינו כדבוק הוילא

 מהאחרונינג עלי סתירה ואיןוברור

 דענף
 פ"ח בפירושו מרמב"ם כתר-ה שהקשהומה
 כתר"ה שפי' במקוה יקפוץ שלא שכתב מ"הדמקואות
 לביה"ס המים ביאת ימנע שיקפוץ שע"י מטעםשהוא
 בפוסקים הנה כןו. במניעה לן איכפת לא הא%1ידי
 מקואות מהלכות כ"א סי' ברא-ש זה, דיןשהביאו
 פ"א וברמב"ם ס"ב סעי' ר"א סי' וש"עובטור

 מב1אר הריב"ש בשם שם ובכ-מ ה"טממק.אות
 בקפיצתו המים יחסרו שלא או לגמרי אחר עניןשהוא
 מועיל ואין לטבילה התכוין שלא יסברו שהרואיםא. הפוסקים בכל כמפורש מצומצם במקוה דוקא1,יירי
 הזה ובזמן הרמב"ם בדעת הריב"ש כפירחםלהרומה
 טעם אלא ב' טעם שייך לא וקדשים תרומהשליכא
 ר"א סימן בד"מ בדאיתא מצומצם במקוההראשון
 דמה כדבדיך לפרש טעם אין ובבלל כ"ז.אות
 ביאת לענין הקפיצה מגרע דמה לקפיצה זהשייך
 כמו לשהות א-צ וממילא טובלת ככל שהתה אםהמים
 המים שיבואו עד לכו"ע לשהות שא"צ טובלתבכל

 ולכן קפיצה. ומ-ש בטבילה שיעור דליכאלביה"ס
 שימנעהו וממה קאי ולא הראשונים ככל לפרשמוכרחיל
 יודע ואיני פשוט וזה אחר. דין ושש אלאאלמעלה

 בזה וזר רח1ק בדרך לפרש לכתר"ה הכריחמה



קפגמשה רעהירהאגרות

 מונעת שקפיצה סברא יש אם 1.ודרבה להקשות.כדי
 הפוסקים מכל לדברי ראיה יהיה לביה-ס מיםביאת

 במקוה והכשירו אחרים מטעמים לפרששהוצרכו
 באמת אך לכתחלה. אף תרומה שליכא בזמננוגדולה
 תיובתא לא לעניננו שייך ולא כלל מגרע קפיצהאין
 סייעהא.ולא

 שמפרשי בפיה מעות מנתנה כתר"ה שהקשהומה
 דאם משמע מיהדקי דלא משום והראב"דהב"י
 כלל קשה לא מהב-י הנה חוצץ, היה מהודקיםהיו
 דבר חוצצין אין דמעות שרישא רק אמרדהוא
 ופשיטא מהודקים אינם דמעות משום הואפשוט
 היו אם אבל סיפא משום אלא למיתני צריךולא

 אינם דמ"מ שהשמיענו בהו גם חדוש היהמהודקיו
 אך שתירצתי, וכמו בביה"ס. שהוא משוםחוצצין
 מפני מהודקין שאינם אף הוא שהחדוש כתבתיאני

 חוצץ אינו ובביה-ס גל:י במקום חוצץ שהיההכובד
 ע"י שמתגלגלים דבפה סובר שהב"י לומר ישוע.!
 חדוש. כאן אין ולכן מכבידין אינם והרוקהלשון
 אף חוצצין היו לא אפשר להב-י גם לדינאאבל
 רק הקושיא ונשאר מכבידיד או מהודקין היואם

 שמעות מה על לתירוץ זה אמר שהואמהראב"ד
 שאני מהודקין אם דאף ל:מר והי-ל מעצםחלוקין
 בחדושי. יסבור אםמעצם

 אדרבה יש בדבריו שנעיין אחרי ידידיאבל
 ואם בעה"נ בס' לשונו דזה לדברי גדולה ראיהעוד

 התם שבפיה ממעות שניה בין עצם מ"שתאמד
 האשה שאין למדנו ומכאן מהדק לא הכאמהדק
 יש ראיה אי!ה תמוה ולכאורה פיה, לפתוחצריכה

 לומר מוכרחין ולכן פיה. לפתוח שא-צ מכאןלו
 צדיך היה שאם כבדין מעות דיש סוברשהראב"ד

 כמו בפה גם חוצץ היה ממש מים לביאתראוי
 הכבדים שאף סובר ואין גופו על כבד דברבמונח

 חוצץ אינו דמ"מ מתני' ואשמועינן בפהמתגלגלין
 וא"כ כב"י, דלא בדישא גם לחדוש זה נקםומתני'
 דבוק שאינו דבר חוצץ איע שבביה"ס מחמתהוא
 כדבאדתי. בביה"ס שא-צ מים ביאת ומונע שמונחדק
 שאדדבה מהב"י היפוך מעצם מ"ש לו הוקשהולכן
 שהוא בגופו אף דהא במתני' זה נקט למההקשה
 בהן שבאין רפויין דברים חוצצין אין גלוימקום
 שער וחוטי ביחד שנקשדו שערות כשתיהמים

 עדיף ולא וכדומה שבצואר וחוטים הבנותשבראש
 כמהודקין הוו מעו' דגם סובר שהראב"ד משוםביה.ם.
 מעצם. מ"ש גיסא לאידך הקשה ולכן בבדותןמצד
 כחלוקי :טונתו מיהדק לא הכא מיהדק שעצםותירץ
 ובכח כמעט הפרש שאין מהודק במקום הואשעצם

 במקום שהם בפה מעות אבל כדבוק הוינדחק
 ליכנס למים שא"א אף לכן כדבוקים אינםמרווח
 מדלן מחמת מהודקין היו אם ואף בובדן מחמתשם
 ראוי שיהיה שא"צ משום בביה"ם חוצציםאינם
 שא"צ שפיר מכאן מוכיח ולכן ממש. מיםלביאת
 ממש לביאת ראוי שיהיה שא"צ כיון פיהלפתוח
 ראיה ע:ד הביא ואח-כ כדבארתי. ב!ה זהדתלוי
 מכאן גם אבל קריצה מלשח דאיה ועוד וביהמיניה
 גד:לה ראיה הוא וא"ב זה הוכיח מעצם מעותמחלוק
לדברי.

 בחל:קו הראב-ד בכוונת שפירשתי זה פי'וממש
 שכתב שוין הם הדברים שברוב הראב-ד שלחמיו אב-י להר"א האשכול בס' מפורש למעות עצםבין

 לפיכך מים לביאת ראו' בעינן ביה"סומדאמרינן
 כעצם המיהרק דבר דוקא מיהו וכו' לבדוקצריכה
 נתנו, ששנינו חוצץ אינו מיהדל דלא מא'אבל
 ח,ינן עי'.ש מטומאתה טהורה וטבלה בפיהמעות
 כחלוק'. ממש שהוא דוקא כעצם מיהדק וכתבדד'יק
 דעצם ההדוק מעין ד~קא כוונתו שאין לומרדאין
 ליכנס שא-א היינו מיהדק שעצם כמו שמיהדקאלא
 משום מים שם ליכנס אפשד מעות אבל מיםשם
 אף בסמוך מזה לעיל אמר כבר דהא רפויין,שהן

 שם מלבוא המים מונע שאינ: שמה גלוילמק~ם
 לטע:ת יש ובי בביה"ס לן חידש ומה חוצץאינו
 גופיה שזה לומר אין :גם גלוי. ממקום עדיףשע:ד

 מצז' כבדים שהם אף רפויין הם דמעותאשמועינן
 מה~דקין אינן שמעות זה הזכיר לא דהא והרוקגלגול
 שאז מהודקין אינם מעות אבל כתב דלאלחדוש
 כמהודקין הם שמעות נימא שלא שמחדש משמעהיה
 כתב אלא ע"!, טעם כותב היה וגם כובדןמצד
 נתנה ששניע חוצץ איע מיהדק דלא מאיאבל
 דמא' דמחדש שמשמע טהורה וטבלה במיהמעות
 בפיה ממעות ראיה ומביא חוצץ אינו מיהדקדלא
 מהודקין אינם שמעות לו פשיטא אבל חוצצ'ןשאין
 אין בגלוי אף בסמוך כתב כבר הא קשהוא-כ
 קא' לא והוא ביה"ס וכ"ש רפויין דבריםתוצצין
 צריך ולכן הלכה. פסק לחדוש אלא מתני'לתרץ
 בהן לבוא א"א טבדן מפני דמעות שסוברלומר
 בביה"ם חוצצין אין מ"מ אך מהודק כדבדהמים
 כעצם. המיהדק דבר דוקא בעינן דבביה-סמשום
 והוא בראב"ד בין באשכול בין :מוכרח נכ:ן פ"וזה
 לדברי. גדולהראיה

 להו"א חציצה דהויא מעובר ידידי שהקשהומה
 בלום קשה לא שבארתי למה ע"ח, דףביבמות

 כדבוק ודאי דהא ביה"ס דין לו שיש נימא אםאף



 רעהידרהאגרדתקפד
 ה שכ~

 שטובר מ"ד 'ש דהא אחד כדבר ממש דהםהוא
 כמקום לחשבו יש ודאי אך הוא. אמו שירךגם
 בו שיש בדבר רק דהא ידידי טעם בלא אףגלוי
 המים שיבואו שצריך דמה לומר שייך וביה"סגלוי

 את שטבל נקרא ובוה הגלוי למקום רק הואלבשרו
 ביאת שא"צ נימא אם ביה-ס כולו אם אבלבשרו
 היתה ולא במים בשרו כלל היה שלא נמצאמים

 ביה"ס על רק הוא הטבילה כשד'ן ולכן כללטבילה
 שנירא וכמו גלוי דין לו להיות יש בעוברכמו
 מטעם כבלוע העובר נחשב שלא מה לידידיגם

 כ"כ לאמו שייך שאין כית עליו רק הואשהדין
 ישע הבגדי על וגם פשוט. וזה ביה"ס דין עליואין

 הוא דוואי דעובר, מהא קשה לא יזסףוזכרון
 כדבר הוו ש1דאי משום ממש דבוק שאינו אףכדבוק
 הוא וכן לדידי כדבארתי דדבוק פירוש דזהואחד
 באוחז דוקא דבוק, באינו שאמר החומרא ישעלבגדי
 וכדומה עליו המונח כבו ודבר ידה וקפצהבאדם
 יוסף ווכרון ישע הבגדי דברי עצם אך פשום.והוא
 מקומו. כאן ואין אחר מטעם בגלוי אף לי נראיןאין

 איני הסד"ט מקושיה יוסף זכרון על ידידיותירוץ
 שפתותיה דקרצה יוסף הזכרון סובר דבפירושמביז
 דין וזהו הפה בתוך המים ליכנס שא"א מחמתהוא
 וכפ"מ דהר"ש, ב' לפי' אינו וזה מים, לביאתראוי

 ללסתום שפתים קריצת ביז חלוק איזשבארתי
 שהוא ובודאי חוצצין דהר"ש א' ולפי' חוצציןאי, דהר"ש ב' לפי' ובתרוייהו וגוק שאינו אחרבדבר
 שלדינא בדחייתו הסד"ט וצדק דהר"ש א' כפי'סובר
 יוסף. הזכרון דברי נכ1ניםאין

 חץ גבי י"א שבסעיף מה לידידי שקשהומה
 גבי מ"ב ובס9" חוצץ ואז נראה שיהיהמצריך
 לא חוצצים מלמטה דגליה בסדקי וקיסמיםצרורות
 י"א שבסעיף יויוי ותירץ בנראין ש,ריריהזכיר
 אינה ולכן מיאוס משום רק מצטערת שאינהאיירי
 במצטערת איידי מ"ב ובס9" נראה באינומקפדת
 דוחק שהוא לבד הנה מקפדת. נראה באינושאף
 י"א בסעי' ג-כ מצטערת דין לומר דהי"לגדול
 משום כן לתרץ בעצם א"א עצמה 9ובדאבאותה
 סוף בפירושו שהרמב"ם דאף לדינא. כןדאינו

 מטעם הוא חוצץ אינו נראה שאינו שזה כתבמקואות
 הביאו לא הב"י ואף הפוסקים כל אבל מקפידשאינו
 נראה. באינו חוצץ אינו במקפיד שאף ומשמעזה

 על יהיה שלא א"א שבנראה פי' בפירושודהרא"ש
 נראה באינו אף יהצוץ במקפיד ואם 9""שהבשר
 שמקפיד ביון יחצוץ נמי הבשר 9ל שאינו אףא"כ

 איע אטו משוק9 דגזרינו הב"י מש"כ וכזגנראה.

 גמורה בחציצה אף הא ע-ז גזירה שייך מהמשוקע
 ולא מקפיו שאינו במעום חוצץ אינו הגוףשעל
 אף מקפיד אינו במשוקע ואם מקפיד אטוגזרינן
 באמת אף הא משוקע אינו אטו יגזרו מ-טבנראה
 באינו חוצץ אינו לחוץ ביוצא ואף משוקעאינו

 וא-כ בנראה דמקפיד אמרינן שמסתמא רקמקפיד
 ברשב"א וגם לגזור. שייך אין מקפיד שאינובמשוקע
 ק1ץ לה שנכנס אשה שכתב כן מפורש הב"ישהביא

 ממנו יראה שלא בכדי אותו שתעקור 9ד תטבוללא
 מפורש א-כ עליה ותקפיד בו תרגיש שלא אוכלום
 מותרת עליו שתקפיד אף בחוץ יראה לאשאם
 איכפת לא מקפדת לא ודאי תרגיש לא ואםלטבול
 ודין הוא מקפיד שאינו מעוט דהא שנראה אףלן
 איירי נראה לאינו נראה בין דמחלקי וקוץחץ

 להיפוך מרשב"א שהביא ידידי על ותמיהניבמקפיד.
 ידידי ומפרש תקפיד שלא בעינן נראה באינושאף

 אפשר איך לחצוץ, שלא תרתי שמצריךבדבריו
 מלת הא צריך שג"ז שכ11נת1 או מלת עללפרש
 נראה באינו או מינייהו בחד שסגי פירושו ודאיאו
 וגם שנראה. אף מקפיד באינו או שמקפידאף

 שנוגע אף דמקפיד טעם ה"ח בפ"ב כתב לאהרמב"ם
 ולכן האדם. בדעת תלוי דמקפיד לדיגא זהטעם
 דאיירי אלא זה טעם הפוסקים סברי שלאודאי

 משום והטעם נראה באינו חוצץ איע ומ"מבמקפיד
 לביאת א-צ לכן מעולם גלוי היה לא זהשמקום
 כתב שהר"ש מים לביאת ראוי אף שא"צ וזהמים.
 להקשות שיש מה וגם טעם בלא לביה"ם דל"דע-ז
 הכל בארתי כ"ב דסעי' המדולדלין ובשר מאברע-ז

 הגאב"ד שליט"א הגר-מ לאחי בתשובתי נכתבדדך
 עכ"פ זמנית. בלאמבע בענין תרפ"ט בשנהשקלאוו
 באינו חוצץ אינו במקפיד דאף ברור שנימאאיך
 התם גם דודאי מ"ב מס9" כלום קשה ולאנראה
 פי' שכבר כיון לפרש הוצרך דלא בנראה4וירי
 מבמקום יותר ביה-ס חמיר לא דודאי י"אבסעי'
 דסובר הרגלים בסדקי שהם משום הוא וביה"סגלוי,
 שהלכה משום כותיה דלא פסקו ובזה מיםלביאת ראוי שיהיה מצריך לא ור'ע קמטים מצדכביה"ם שהוי משום חוצץ אינו בנראה דאף בתוספתאר"ע

 חדוש וזהו מים לביאת ראוי שיהיה בעידביה"ם
 בנראה 4הירי ודאי אבל מר"ע להוציא מ"ב דסעי/דין
 ברור. וזה גלוי במקום בחץ י"א בסעי'כמו

 הענף
 זה טעם שנימא אף הנה בקאלטענס, כמוכריביתיה הוי סכנה דמשום להתיר הא' ידידיוט9ם



קפה ה יבנ" דעהירהאגרךת

 מקום שבאותו בטבעת שאומרין וכמו ור בדברגם
 אם אבל שבאזנה במוך תמיר בהולכת רק הואמ"מ
 מים יכנסו שלא כדי הטבילה בעת עתה משימהרק

 בהולכת .אף זה שייך אין לה הסכנה שזהולאזנה
 עת בכל בה.לכת ואף גרול רוח כשישלפעמים
 מוך בלא היא ובבית מצינה שיראה בחוץבשהיא
 תמיד בהולכת ואף ריביתיה. טעם שייך לאנמי
 כשהוא ולא מוך בלא לה סכנה שיהיה צדיךנמי
 שייך אין ולכן קל ממיחוש אף זהירות ליותדרק
 זה. ששואלין הפעמים ברוב ירידיטעם

 שהביא י"ג בס"ק הגר"א על ידירי שהקשהומה
 הכלים מירות קאלטענעס ברין להמדדכידאיה

 הכלי את שעשה לכלי דומה שאינו כדרכן,שהכניסן
 נראה לע"ר זה. שייך אינו באדם משא"כ זהבאופן
 ממתני' ולא מההוספתא הראיה הביא בכוונהשלכן

 פ"י ריש במתני' גם הא טובא עליו קשהשלכאורה
 חוצצין כדרכן שלא שהכניסז תנן נמירמקואות
 משום לומר צריך ולכן חוצצין, אין כדרכן האמשמע
 ממש רכלי גוש הוא היד רהתם לכאן שייךשאין
 הד"ש שהביא בת.ספחא אבל כלל חציצה שייךואין

 חוצצין אין כררכן שהכניסן דירות לפרששהוצרך
 דאל"כ הכלי מגוף שאינ. דאיירי לומרמוכרחין
 גופיה רזה לומר ואין חוצץ. איע הכלי שגוףפשיטא
 בלשון אומר היה רלא הכלי, גוף שהואהשמיענו
 והיה הכלי בג,ף זה שם כלל שייך שאיןחציצה
 ולכן אחר. כלי הן הכלים עם הכלים שידותאומר

 רפ"י אחדונה כהמשנה בתוספתא לפרשמוכרחין
 כמו אחר כלי נחשבין שאין במקום ראיירירכתב

 מטעם חוצצין אין דמ"מ להזאה חבור שאינםבחרוקות
 דהא כן לפרש הכרח אין שבמשנה ואף מקפיר.שאין
 חדוש ה.א שזה כדרכן רשלא רין רק לןחידש
 מוכרחין בתוספתא מ"מ הכלי גוף שהן באלואף

 הגר"מ לאחי בתשובתי בזה הארכתי וכבר כן.לפרש
 ולכן הגר-א מפרש וכן שליט"א. שקלאווהגאב"ר
 גוף שאינו זר רבר דאף רכיון שפיר מזההוכיח
 כריביתיה הוי תמיד לו צריך הכלי אבל הכלי עםאחר
 גם א"כ תשמישו מצר להסיר. אפשר דאימחמת

 סוף במרדכי ועיין הגר"א. בכוונת שנראה מהזה. כריביתיה. הוי סכנה משום להסירו שא"אבקאלטענעס
 מהתוספתא זה שמוכיח ג"כ שמשמע נרההלכות
 שאחר מזה, הוכיח שהמרדכי לציין הגר-אוכוונת
 פסק וכן כתב נדות ריני וביאר התוספתאשהביא
 בשערות וולקשטרש להם שיש נשים ראותןראבי"ה
 כגוף הוו הכלים רירות שם אמד שהמדדכי ואףוכו'.
 ראיה, ליכא וא"כ כול. להטביל וצריך לכו"עהכלי
 דאיירי דתוספתא ידות על כוונתו דאין לומרצריך

 שכתב לשונו מדוקדק ולכן בקרוחות אלאבחרוקות
 כתב ואח-כ כולו להטביל וצריך הכלי כגוףויו הכלים ירות נ-ל עכ-פ מיהו התוספתא שהביאאחר
 להסירו עתיד דאין כיון בכלי כררכו היר הכניסואם
 גוף שהוא תחלה שאמר כיון תמוה שהוא חייץ,לא
 .דאי אלא חייץ. שלא אח-כ לחדש הוצרך למההכלי

 שלשון לי נראה עכ-פ אמר ולכן התוספתאבה. איירי שלא הכלי יף שהן בידות איירירתחלה
 דבהוספתא בתוספתא דליחא מלתא שמחדש משמעזה

 ידות שיש מחדש והוא הכלי גוף שאינומשמע
 רבתוספתא ידות רין כתב ואח"כ הכלי גוףשהן

 כדרכן. בהכניסן חוצצין אין שמ"מ הכלי גוףשאינם
 שהוא אף המרדכי בכוונת לומר שמוכדחין מהזהו
 בדגרי שנימא איך עכ"פ דבדיו שסתם בזה קצתדוחק

 כן. הוא ודאי הגד"א בכוונת מ"מהמרדכי
 שצובעות לצבע רמי שאולי ירירי של הב'וטעם

 אף רהא ממש לגופה שנחשב וידיהן פניהןעל
 שייך לא הטעם זה הנה חוצצין, אין וכולוברובו
 ראף חדא באזן. מוך להניח המיר בצריכה אףלע"ר
 ויהיה מגופה להסירו שיכולה בדבר זה שייך לאבנוי
 בבגדיה וילכת שתמיד אף בגריה ממש דברעוד
 שאין מהודקין הן אם מ"מ שצובעות מהצבעיותר
 נ"ו ס"ק בש-ך כראיתא חוצצין לגופה באיםהמים
 כגוף שהוא לומר ~ריך רלא משום הרמב"ןבשם
 נפשט שאינו הצבע ורק לפושטן שיכולה כיוןאחר
 כלל יהיה לא רחיצה ע" מגופה שתסירהושאחר
 שם. שיהיה רצונה מצר ממש כגופה נחשבבע.לם
 בכלים 3מו הגוף על גם להוסיף שייך כזהדרבד
 הגר"א ולשון לנוי. לצבוע נוהגין גופן רגםכיון
 לומר וצריך קצת. תמוה מפרכת וראיה י"חבס"ק
 ולכן בבגר, כמו לגופו שנבטל לו ברור שזהג"כ
 בפרכת. כמ. חוצץ אינו לגוף שנבטל שצבעהביא
 שיהיה בארם שייך אינו מהגוף הנפשט רבראבל
 שבאזן מוך אף וראי וא"כ בבגדים רמצינו כמ.כגוף
 כבגר.הוי

 שיתבטל שרצ~נה רצבע לנוי של"ר טעםועור
 יפה בעצמה שהיא שיחשבו ער יותד עורלגופה
 לא לרפ.אה שהוא ודבד ובבגדים צבע ע"י ולאכך
 מראיתו שנתבטל עד נשאר רצבע ועור זה.שייך
 יתחשב ואיך אחר על להחליפ. היא מוכרחת.במוך
 שבע-כ לרפואה רק שהוא כיון וע.ד כגופה. זהמוך

 כגופה שיהיה כ-3 שייך שאין מסתבר שםמשימה
 למילף ואין בכך בעצם שרצונה בנוי כמוממש
 הגר-א. כרכתב מפרכת ראיה שישמצבע

 שלקה שכהן מוה ראיה כתר-ה שהביא מהאך
 שלרפואה ק"ג דף בעירובין חוצץ גמי  שברךבאצבעו



 ה שכם דעהיווהאגרדתקפו
 מטינ דלעבוןה לכאן ראיה אינה כגופו, נחשבלא

 א-כ כגוש הוא שהגמי מטעם נכשירהו דאםפסול
 לעבורה שפסול אהרן של בזרעו שוה ואינו בע"מהוא
 לענין אבל חציצה הויא א"כ כגופו נחשב לאואם

 בנוי. כמו כגופה הוי אפשר ממ"נ דליכאטבילה
 שחוצץ לרשאה מכוחלת ראיה להביא ישאבל

 דהא כלום אינו ג"ז אך י"ד. ס"ק בש"ךכןאיחא
 שתך לא כתר"ה שחידש כגופה שיתחשבהטעם
 ולא תמיר לילך בצריכה רק וגם בל"ז בסכנהאלא

 אולי והתם לסכנה ולא לשעה רק שהיאברפואה
 מטעמים אבל לשעה. רק שהוא או סכנהליכא

 בצריכה אף זה לטעם ליתא ודאי שכתבתיהראשונים
 כלל. שייך שלא שעה לפי וכ"ש כאזנה למוךתמיד

 בהמים הרבה תשהה דאם ירירי של הג'וטעם
 נחשב לכן המוך דרך אף לאזנה המים יכנסוודאי
 נכנסין לא רטבילה שברגע אף מים לביאתראוי
 זה טעם אמרתי אנ' וגם נכון טעם היאהמים,
 בהעת ליכנס יכולים היו באם אלא שייך לאאבל

 כשלשה קטנה עת רק דהוא במים לשהות להשאפשר
 כזמן ליכנם שאפשר רמה בערך, מינוטוארבעה
 לביאת ראוי להחשיבו אין במים לחיות לארםשא"א
 שוב שייך אין מיתה אחר שיכנסו רמה לטבילהמים

 יכנסו לא המוך שןרך לחמם יש וא"כלהטבילה.
 לחיוה לה שאפשר האחרים במינוטין לאזןהמים
 שלעולם שאפשר בוועזעליז הטבול במוך וכ-שבהמים
 משום זה טעם כתבתי לא ולכן המים. בו יכנסולא

 זה כתבתי וכבר עליו לסמוך יצוייר לאשלרינא
לעיל.

 חרושים על לסמוך אנו רשאים איך ידידיומש"כ
 אחרר איזה נגר שהוא ובפרט למעשה שבארתיכאלו
 לתורה וגבול קץ נעשה כבר וכי אומר אניהנה
 וכשיזדמנו בספרים שנמצא מה רק שנפסוקח"ו

 אף אותם נכריע לא בספרימ נמצאים שלאשאלות
 רודאי כל לומר אסיר לע"ר ודאי להכריע, בידעכשיש
 מי כל ומחו'יב בזמננו עתה גם תורה יגרילעור

 האפשר כפי לירו שיבא רין כל להכריעשבירו
 בהבנה ופוסקים בש"ס היטב ודרישה בחקירהלו

 דברו שלא חדש רין שהוא אף נכונות ובראיותישרה
 ודאי בספרים הנמצא בד'ן ואף בספרים.אורות.
 ברעתו ולהכריע אותו להבין ג"כ המורהשצריך
 וה רהוי כן שנמצא מחמונ רק להורות ולא שיורהקורם
 מבלי התנאים נאמר שע"ז משנתו מתוך מורהכעין
 כ"ב רף בסוטה משנתם מתוך הלכה שמוריןעולם
 איזה נגד לפעמים הכרעתו אם ואף בפרש"י.עיי"ש
 שרשאין וןאי הא בכך מה האחרונים מרבותינוטמנים
 איזה על לפעמים וגם האחרונים על לחלוק אנואף

 בטעמים גם והעיקר נבונות ראיות מעישראשונים
 טה אלא לדיין איז אמרו בוה כיוצא ועלנכונים
 עיייש קל-א רף בתרא בבבא כמפורש רואותשעיניו

 בעלי המפורסטים הפוסקים נגר שאינו כיוןברשב"ם,
 ב1ה כיוצא ועל מריעתינו בכל שנתקבלוהש"ע
 תשובות וכרוב בו להתגרר הניחו מקום1אמר

 למעשה. רינים כמה בהדושים שמכריעיזהאחרונים
 כשאפשר למנוע וצריך בהוראה גס להיות איזאך
 כעובןא עיגון במקום וכ"ש גרול צורך במקוםאבל
 נראה רק אם להורות אנחנו גם מחתיבין ודאיזו
 בת ולעגן מהענוים להיות לנו ואסור להתירלנו

 רק אף או באיסיריז להכשיל לגרום אוישראל
 ענותנותו נ"1 רף בגיטין וקןיז ישראל. ממ.ןלהפסיר

 שקשה ביתנו את החריבה אכקולס בז זכריה ר'של
 במהר"ץ וקןין לענוה זה שייך מה ענותנותו אמרלמה
 אנו ומוכרחיז כיוצא ממש וג"ז נכון דברחיות

 ובהבנה בראיית לנו כשנראה למעשה גםלהורות
 כזה. ממכשול .להציל כזה עיגון במקום ובפרטישרה

 ס"ה סי' אשכול נחל בס' עתה ראיתיוהנה
 חוצץ שבאזנה רמוך כדברי שלא שכתכ חץבענין
 ראיית על מוה שהקשה ער אצלו פשוט הוא כךוכל

 לצאת שמותרת מהא חוצץ אינו תותבת ששןהחכ"א
 וגם וחוצץ. לצאת מותרת נמי שבאונה שבמוךמזה
 שעל באגד מיוצאיז טהרה גירולי ס' שהקשההביא
 להסיר ובאגר בשן דרך ראין לתרץ ורחקוהמכה
 תסירם הטבילה מחמת ורק בידה לישאםבאופן
 דברי רחה וכן למקוה שתבא עד מלהסירםותמתין
 מהא חוצצין אין אזן רנזמי ראיה שהביאהתשב"ץ
 בקשורי' שמטסה רכיון לצאת רמותרת הרא"ששכתב
 הטבילה בשביל ורק בדרך שקלא לא בחוץאף

 רבותא אומר ואני עיהש. למקוה שתבא ערתמתין
 ורברי והג"א כתשב"ץ הראשונים רברילמירחי
 כאלו ברברים בזה וה שתלוי הסוגיא ופשטותהחכ"א
 תסירם שמא רוקא הוא החשש וכי הוא טעםשאיזה
 זה לה דלמה בדרך בעורה למקוה שתבאקוןם
 מסירה אינה דג"כ קורם להסיר שבראשה בחוטיןאף
 אחר שמא הוא החשש וכל הטבילה בשבילאלא

 ותוליכם תיכף תלבשם לא הטבילה במקוםשתסירם
 רעיקר בתום' כמשרש לביתה תביאם או אמותד'

 ממקומה כלל ללכת ןרך איז בחול שאףטלבושיה
 יש קטנים ברברים אבל גזרו לא שתלבישםער

 הוא ורגילות עליהן אינן אם מקפיןות שאיןלחוש
 וא-כ ביתן ער בירן נושאות פעמים כשמתיריזבחוץ
 הטבילה בבית שתסירם שאחר הוא שהחששמפורש

 בדרך שתסיר ולא בידה ותביאם תיכף תלבשםלא
 זוג לה דלטה כלל חיישינן לא שע-1 הטבילהקודם



קפז ה שמ דעהיורהאגרות

 דאחר ההשש הוי קדזשה בו יש אם בקמיעוק
 ויוליך תיכף ילכשהו לא הכסא בית כשבילשיסיר

 להסיר, שצריך קודם מתחלה יסיר דלמה אמותד'
 קורם יסיר לשמא רק לחה2 הוא טעם איזהוככלל
 ניחה2 ולא כירו ויביא אמות ד' כרחוקשצריך
 ולא להסיר שצריך בעת שיסיר אחר יביאלשמא
 ופלא הסכרא. היפוך אמזת ד' ויביאנו תיכףילכישנו
 שתסירם הוא שהחשש התוס' כשם זה שכתבגדול
 רהחשש בתוס' שמפורש מה היפוך לטבול שתלךטרם
 כלל לדכריהם לחוש אין ולכן הטבילה. אחרהו(ו

 חוצץ איע בשכת לצאת שמותרת דבר כלובודאי
 הסוגיא ופשטות ותשב"ץ והג"א כהחכ"אבטבילה
 מתקבלין שאין כדברים ולדחות לדחוק ולא זב"זרתלוי
 שאני שבשניו וקיסם .המכה שעל ורטיה ואגדכלל.
 כדבארתי. כתוספתא הטעם מפורש וגם שבארתימטעם

 בלו"נ,אוהבו
 פ"נשטייןמשה

 קבטימן

 לפבילה באון מוך נעניןעוד
 ליובאן. תרצ"ה ראשון אדרי'

 קאנט- יעקב מוהר"ר הגדול הב18ן ירידימע"כ
 כה"י. וברכה שלו' שליט"אראוויץ

 אענף
 רבכל מהא משבת ראייתי דודי כ"ג שדחהמה

 ובודאי קשור שיהיה שצריך מזה יקשהאופן
 הקשר ויחצוץ מכחוץ האזן על ומשיחה חוט ע-יהוא
 הראיה הנה איכא. אחרינא טעמא ובע"כמפיה
 כמהודק דסגי רש"י ששיטת רלבד עומדתכת,קפה
 טבילה בשכיל לא עליו החולקין אף דא לכדכאזנה
 משום קשור גם שכעי בגמ' רמפרשי אלאחולקין
 הדוק על לסמוך דאין או לנפילה לחוש ישדערין
 מהודק איפ וכאמת מהורק שהוא דתחשוכלבד
 שיהיה יחזקאל כר רמי מצריך טבילה משום לאאבל
 טבילה מטעם כקשור דתאסר הקושיא ובעצםקשור.
 כאופן קצת רפוי יהיה לא,ן שהקשר או לומרצריך
 רק פירושו שברא"ש מהודק וקשר המים,שיכנסו
 מהורק שיהיה לא אבל מהורק יהיה עצמושהקשר

 תהדק דלא משום ההיתר, דסתם והא האע.לבשר
 שבצואר, בחוטין דאמרינן כעין עצמה לצערלבשרה

 משום מותרת נמי האזן לכשר כהוזק כקשר שאףאו
 מה ותניח טכילה בשעת האזן מעל להסיררתוכל
 תלוי. יהיה האע על שהיה והקשר האזןשבתוך

 לא גדולה טרחא שיש מחמת דורי כ"גוטעם
 כיצה תוס' למש"כ זה ודימה שבת לשכחתחיישינן

 וחצינא מרא רבעי רכדבר י"ד דף ובחולין ג'דף
 מירכר. דאדכורי חיק2ינן לא לתולשו יכול אינודבקל
 שהתלישה רהתם לשם השייכות מובן לאלע"ד
 שבת לשכחת חיישינן לא האיסור היא בקלשאינה
 הבא אבל ביני כיני י,כור שוראי גדולהבטרחא
 להסיר וה מחמת .מוכרחת מצוה היא הטבילההרי

 בגדיה כל פושטת דהא גרולה טרחא שהוא אףהקשר
 דהא כזה תטרח לא רמה"ת טרחא יותר עודשהוא
 תעשה שכת שהיום כשתזכור ואף לעשות צריכהכך
 לאתויי אתיא הטבילה שאחר לחוש יש וא"ככן
 וזה לזה וחח2שין קל דכר שהוא כרה"ר אמותד'

 קשה ולא כדבארתי לומר מוכרחין ולכן ופשוט.ברור
כלום.

 הראב"ד בשם ס"ה רף שבת כרשב"אועיין
 שכאזנה אמוך קאי שמותר יר בית לה עשתהשמפרש
 ופירושו מירושלמי כן ומביא קשירה א"צשאז
 מותר שיהיה כדי גם כעי שהקשירה שסוברמחמת
 ולכן קרקעות כסוי רין לו דיש מחמתלטלטלו
 ומטעם קשירה, בלא גם מותר יד בית לוכשיש
 בעי רלא שיסבור לומר צריך לאהויי אתיאחשש
 לא לנדתה ובמוך לבד, בהדוק וסגי קשירהרוקא
 מחמת לטלטל אף אתיא שלא משום קשירהבעי

 כסוי רין לו יש אם לן איכפת לא ולכןדמאיס
 כשיפול תטלטלנו דלא כיון לטלטלו ואסורהקרקעות

 יר כית לו רכשיש או הראב"ד. בכוונת נראהכן
 סובר עכ"פ קשירה. בעי לא ולכן יותר להדקויכול

 לומר צריך תו"כ קשירה בלא גם רמותרהראכ"ר
 ח.צץ.שאינו

 מקו(וות סוף שהר"ש שמה דודי כ"גומש"כ
 ו~פתים דכקריצת משום השני כפי' לעיקרת,פס
 ככר הגה מקפיר, שאימ מעוטא והוי קפידאליכא
 הפה סתימת נחשב דודאי כן לומר שא"אכתבתי
 ולרבורה לאכילתה פיה לפתוח צריכה רהאמקפיד
 זקופה בקומה כה"ג החציצות כל שחוצציןוכמו

 טכל הי המקפיד דרבר מקפיד דנהשבוכר,מה
 כין כן להשאר שא"א מחמת שהוא כין שתהיהסבה
 וגדולה מאוס. שהוא מצד שהוא כין הצער מצדשהוא
 לישה, כשעת רק להסירו שמקפדה בטבעה מצינומזו


