
פםמשה דעהירהאגרות

 דיגרוס כבר הטמאה למסור להתיר ביחשלמישמתיר
 מפזר17 גר"ן אכל גוה, זה שתלוי וכדב(?רתיכג'רסתגו
 לומר צריך הרכ דהריגה, ייתדו מהיתר הואשהוכחתו

 מתחלה כרבארתי אלא רודף מטעם מפרשים איזשהם
 כיון מסירה עניז שהוא יוהנו ר' מחשיב שלאלהב"י
 גידם מסהןין ככ'בר ונהשגו בידם ימסדו בלעדםשנם
 חה2ה גייחדו אף שייך זה שטעם כים, עהשיןואין

 שעה חיי איכא 4א יקיה א"כ אבל לטשמ;.פלונית
 כדהקשתי. מוסרים הם ודאי הרי זהשעל

 ש:הו מגוסס זו שעה חיי שגרע שסברי לומרוצריך
 קטן בין חלוק שאין 'בריא אדם כל וכמו חיותו,כל
 סשבעים שנים הרבה המצוי לפי לחיות לושיש

 יחיו המצוי שלפי ומאה תשעים בן וביז ויותרושמזנים
 מחייו שעה חיי רק ממש שיוא הכא אבל קצר, זמורק
 אסור שודאי אף ולכן אדם, סתם להודנ דומהאינו
 מ"מ כזו, ,2;נה חיי על אף שבת מחלליו וגםלהרוג
 כולם שיהרגו בלא שלז שעה חיי להציל שא"אכיון
 היסאר, של החיים כל מפני שלו עחנה חיינדחו
 נחשב שלא יוחנן ר' סובר שלו החיים עצםומצד
 כדלעיל, בידם ימסרו נלעדם שנם כיון מהםמסירה
 שצריך מה זהו בייחדו, יוחנן לר' למוסרו מותרולכן
 והר"4 להר"שלומר

 יוחנן ר' על שפליג ר"ל בטעם לפרש יש זהולפי
 מסידה מעשה עכ"פ דדצא שסובר (0 אונים:בשני
 לרידיה אסור י4יה ש~ו החיים, עצם מצד גםואסור
 ב;סנם שאסור כהרשביא נסבור אם לסומאה, בייחדוגם

 לרשמ(רות גם מעביר4 הצלה 'בשביל רצק מעשהלעשות
 מחמת שפליג ב( נסש, מוטריז שאין מהמתלמוסרה
 דלא דסובר שהקשתי כמו שעה חיי מצד אשרדעכ-פ
 שלא יסבור ריא גם 4חיים עצם על אבל מגוסס,גרע
 א"כ בידם, ימסרו בלעדם שגם כיון מסירהנחשב
 בייחדו לטוסרה מותר יהיה לר"ל גם יטונשוהבייחח
 מירם מסירה כאן אין דהא סהרשב-א, נטבור אםאף
 כיזו כלום אינו ודאי שעה וטו(רת יזחנו, לר'כמו

 ואם עצמו. הטומאה מעשה אותז בה  יעשהרעב"פ
 להציל כדי מותר שבעצם המתיריז כסברתנסבור
 דהוא סובר דר"ל נימא אם אף מותר יהיהמצבירה
 הב"י ויסברו פלונית. לטמא בייחדו מסירהמעשה
 ר' בטעם דהר"1 חר"ש וכפייחם כהרשביאוהט-ו
 חלוק שיש סברי 'ולגו ר-ל, בטעם א' וכאופןיוחנן
 אבל לטומאה, ייחוד לעניו גם יוחנן 'לר' ר"לבין

 כאופז שיסברו משום לר"ל גם פל~נית לטמאבייחד. שמהתר שס,ברין אפשר עצמן והר"ן הרישבדעת
 שעה. וד' מה~ת אלא פליג שלא ר"ל בטעםכ'

 הירח2למי שלגירסה שבארתי מה לפי מזהיצא
 מותר בנוב"י כדאיתא מוכרחת גירסא והיאשלפנינו
 ואף כן, מסתבר וגם לכו"ע פלתית לטמאבייהדו
 והב"י ולהט"ז ב:ה, ר"ל פליג דלא אששר ההר"ןלהר-ש
 והר-ן הר"ש פוסקים 'עכ"מ הלא לדידהו ר"לדפלינ
 שמותר יותר נוטה שבארתי לפ"מ וגם 'בייחןו,שמותר
 שיש מסתבר ולכו ישראל, התפארת כדסוברלכו"ע
 לדינא. המתיריו עללסמוך

 להם שימסרו כשייחרו הכנסת שבבית כ"שוא"כ
 ב"הכ"נ בייתדו שמותר פריצות לעניני אחדכיהכ"נ
 ךמוחרות, כנסיות בתי להציל כדי ל'הם לגעסרופיוני
 כדי סגרוה שכבר כתר.ה שכהב 11 בעוכךאוכ"ש

 העיר אנשי מרוב חתימות שיתקבצו עד בעצמןליטלנה
 מזה כשיצא להצילה מעשה לעשות שלאשרשאין
 כיהכ"נ ייחדו 'בלא אבל שניהם, ליקח עלילת;שיחפשו
 שאסור כמו מהם אחד בידים להם ליתן אסורפלוני

 בשנת עובדא אצלי היה וכבר ובנשים. תרומהבככרות
 צריך בייחדו אף אך בידים. ליתן הנחתי ולאתרפ"ט
 ואחר מרמים הם שרק שמצוי דבריהם כנים אםלידע
 ליקח עלילות מחפשים שמבקשים מה להםשנתנו
 לדקדק א"צ סגרוה שכבר ;ו בעובדא אך השניה,גם
 בזה מסירה מעשה לעשות צריכין שאין כיון כךכל

בעה"י.

 ואה(בו,ידידו
 פ'ינשט"ןמשה

 סאסימן

 לאנשים במראה הסהכלותבענין
 תש"כ. אב, מנחםר"ח

 משה מוהר"ר המפורסם הגאו הרב ידידימע-כ
 שליט"א. ביק אריהצבי

 ובשים ראש בכובד כתר"ה שעיין בנק; מאישמחתי
 כית אבל הנכוגות, בדיערותיו וכבדני בספרילב
 האיש שאיסור פ-ב נסימז כדכתבתי לע"ד אמחשדיא
 מלדבש ש4וא מזא י2יוצא מה על הוא נשיםבתקוני
 ומהנר"א בע(רמב"ם כהוכהתי הנשים כמוומק'זשט
 בעה-י, כתר"ה קהניות לתרץ אנומוכרחין



 ה שמ רעהיווה ותאגר
 במראה הסתכל'ת באיסור כתר-ה משדיקהנה
 סעיף קנ"1 כסימן כמפורש גבר ילב,ח לא משךםשהוא
 אלא קשוט של הקון שום מזה יוצא ש4הנו אףב'
 דהאיסיר אלמא לקשיטו חסר מה לראות יהסתכלהוא
 ולכן לקשוטיהן הנשים שעח2זת המעשה עצם עלהוא
 הוא כן שגם במראה ההסתכלות אף לאשרשייך

 לידע וכדי שמתקשטות כעת הנשים שעושאמהמעשים
 הא אבל 'הקשוט. מעניני מתתשב זה שגם לרע?קשטאיך
 למעשה כ'מראה הסתכלות 'להחשיב טובא דחוק והגם

 2עם ליכא עצמו ההסתפית שבבהר2ה כיקקשוט
 נאסרה 'לא חא נשים שעושות 'בעלנסו ימעשיםק112ט
 מראה שוה בעצמו דההסתכ~ת לומר צריךולכן

 היותר ,ב4עפן ומיהיה גופן ועל לבה2"הן עלשמקפידות
 להשתבח נשים שדרך וקשום חש"בהץ ענין חואיפה
 החפהצ שחזו בהמריא לבר שההסתכליח וגמצאבח;
 מחשוב הש היפה באשן הם אם ובהנגדיםבהגיף
 להסתכל שמרבה מה וכפי ומקושטת, יפה בשםהאשה
 אזפה וכשמשכחות מתרבה גיופי השיבוו?הבמר(8;
 כך דומי(וה אצל שעומדת עליה אומרות הלבשתהביופי
 מעכו-ם להסתפר דמותר מהא וכדהזיע זמן.וכך

 שסובר כ"ט דף כע"ז שפרש"י סמעם 'במראהכשרהאה
 יפה ממתפר אם %(ית כסיאה שרסה דכ"תהעכרם
 קנ"ו טימן כש"ע הוא וכן להירמ ומתיירא הסזוהיב
 חשוב שההע עלץ סומין לבד בחהסתכלוה ד(זףאלמא
 לעוצוח איך תקונים איזה להספר כלום יאמר עהיאאף

 הרואין כעיני מוהצובו בהסתכלותו 2וההפושמשום
 אפן על כ"כ מקפ"ד יאינו יראה עם4ז-כ אףלחשוב

 שאין אי חשובים כמנהגי עהג הרי דמ"מההסתפרות
 דהמזיית חזען נמראה מההסתכלות סהתועלתעה2ה
 רק היה כמר(4ה להסהכל שהתח"י שמה אףבנשראה
 ממילא אבל המר כטז לידע טזה ש"2 התועלעבשביל
 ובהנגדים בהגוף מהפצ שהטז ניכר ועמ"ןנ0זמת
 נעשה הטתךת  ענין שהחז היופי על ,ביותרלדקדק

 פעמים עהיגא אף החש"בוה, עוין לבדההמזכלהץ
 ידוץ וגם לתקן מה ה"ת דלא כללם מיה יוצאאין
 לוא1המב הנשים דרך טימא כיון %1ן לתקן, צהיךשאין
 שההוה והקיוטים הש0י על ביותר שמקפהיתבוה

 נעףיה ו" ובזמביל גדול 'ביקדיק ומקר2טתמלובשה
 טוסור בוה שמה41טבות הנשים קשוט כמרומ;הסהכללע
 מקפידין יהוחצבו שעי"ז במר(4ץ להסתכללאנשים
 זה שאין הק! חשובים, אנשים ולהח2נב 'היופי עלביותר

 עהטה 11 שמעש" כיע מ"מ ממש, וישוטבלבישה
 הץיקוי מכגדים כמו זקשוט ייופי חשובהשתתהשג

 ושאר והקשוטים כהלבישה זה גם לאנשים אסורהגוף
 הסוזכלות כאימר שיש החדוש חהו נוצים, שלתיקתים

 קשוט שאינו במצום ותקונים קשוטים שאר נבדמראה
 כצמ2.ותיקון

 חהציבחץ עחטה דוה משום הוא שהאיטורוכית
 לבעה אף לאסור שייך וקף2וטים כמלבישיםלהנשים
 ש1צא מזה שיוצא מה על ההא שהאיטורש'בארתי
 מקפיד שנחשכ יוצא מוה גם דהרי כנשיםמקהטט
 לדקדק צריכין שת"ה ואף כנשים, בוה ומתתשבביופי

 כהא הגוף על ומתי"2בים ונקיים נאים ש"היובבנדההן
 בשבת הה; בסדינו מהנאה אידי בר"ר יימדדר'
 גוצ על מתקנו 'היה שנתעטף לאחר ופרש*י קמ-זרף

 מדקדקים בזה 'להתהשב כ(יפן זה אין מ"מומייצבו,
 שצריכים מעשי כל בכ% ושש אלא ,ביופישקפידים
 יהזנן כר' האדם כבוד והוא ומתוקנים נאיםלהיות
 מדעות פ"ה כרסב-ם חךין ,מכבדוהא, למאנידקארי
 המתחשבים אלא במראה הסתכלות לזה ואיצ וה-ט,ה-א
 חשיבות שזדי ומקחטטים טוים לחראות שמקפיריםכזה

 לששים. שאסוררנשים

 גלהז היתר שנתפשם מהא כתר-ה שהקשהומה
 טהגין היו ששהדנים בדורות וגם במספריםהזקן
 תיקכי טטעם לאסור החדט הצ"צ כסכרה ז",חהיתר,
 היה כנשים משוצט "וש ש'לא הטו האימור זאםנשים,
 סמעשה "עזצה שלא ההצ רהאי4ר ש"מ אלא לאסורלן

 מותר, לכן עושות ,רן קזה לקשוט יגשיםשעושות
 'בתספירת נשים ז'9שיטי איסהר וטליכא כסה לע"דהנכון
 לקשט הנשים 2המשוה כד0רים נ4ומר דדאי0חוהוקן

 ילכש לא בקרא שמפורפ ,נגדים כמו גופן אתוליפות
 אלו אף קשוטים עניני כל יזה 'וילפינן 4הטהשמלת
 השחי בית שער העברת כמו עצמו בגוףשעושות
 לישה זיתן ומס"ר1ת הנשים נ~צף גם ש"צ2ןובהיע
 מצד ולא כן, הנשים וצנבר4י הזקן שש- אבלמפן
 למ"לף שייד לא בזקן, שקרות סלא הם יופיתיקק
 אירים דבדים שהם ימ2ה  שמלת לכישתמאיסור

 סימן כיזש"ך סדטשמע נימא שם כהם. הטץשמקשטות
 לאשה להתדכשת שאסור איסהר עוד שיש סק-זקפ-ב
 (צ הסה בפביל אף שאמד חמהי "והד זהסזיסור
 בכל דוקא ומש זה לאיסיר הא עיי'ש וסוימהצנה

 כתספורת ליכא שזה אשה שהח להטעות ש"2הבגדים
 שטסמהת אריומז וסמצא כגד"ת, לובש יאימ לבדועקן
 קיצא מ"ץ ייוצא ע,מ שהאיטיר לדברי רא"ההצ"צ
 לאפד כלל סקום ה"ה לא ד(4ל"כ כנ,ציםמקה2ט
 עליו שחולקין דסה לכו"ע נשמע ומינ"ה הזקןתסיוית

 סה הנשים מתיקתי נתשכ דלא דבו4-תי מטעםהוא
 בתספורת לעשות א'א חא בל"ז וגם כך,שובהי



צא ה שמ רעהיוהאגרות

 לשער ול"ר כלל אצים שעהע היו שלא כבנשיםממש
 אותן. מעבירזת והן שערות יש אצלן שגם ובה"עבה-ש

 כזץ אלא ליפוי לא פש צביעתו כוונתובאם

 כגת 14טח; איסור שאין 2(ואן למשרהשיקבלודי
 להתיר שיש מסהכר בצעיר המל14ה שיעשהשיווע
 כדהביון הב"ח שהתיד הוצנה התמה מפ2' בלובשכמו
 רק שהוא כיע לח; ח;סכימו סק"ז פ"1"ך סק"דהט"ז
 זה כתבי אחרי לאשי4 2זה מתדמה ולא אחרדמ-
 שמדכר פוייל להגהאימ הגשהך ספר לראות לינזדמן
 הר"מ עפשטיין מרדכי משה ר' נ1ע(ות תשובה וכןבזה

 השגת ישביל לצמע להתיר ג"כ ה,עלודסלאב(ודקא
 עיי"ש. (י2אה איפי כשליבאמשרה

 צ"ז ב0ימן שהקשתי ע"מ לתרץ כתר"הומש-כ
 בטו~ומכע שבשן נקב כשסתום לרו;יר הטעם על ג'ע2ף
 אהו 'חזזליף אלא מגולה חגיוגו שלא מאהרזבשית
 הנקב שיהיה מקפדת חמנה קכועה בל(ומבעעל

 לא להסירו מקפזא זו סת"מה שעל חן ולבןמגולה
 ותסתמהו, שתחזור כיון חציצה לענין מקפירחשיכ
 אף דדרצץ בדרבן סההא ויוכניסן הכלים דיזזתמהא
 רהתם משום ויסתמנו, יחזור שיוציאו אחרשג"כ

 הש תף דחז "ם= היעט * הי אתכיפש
 להכלי כטל ש %ן בע (1 אהר ככלי סראייהכניסו
 אבל לה0ירו ויצטרך ר14י שלא 11וה שהואב4וסן

 ישהבמש הש אהעה 'שייבו שכשיוצי(עה זטגיתבלאמסע
 אף שם שזעא הזמן על לן14ן כטיה דבר ל,הםבה

 בהוספה אכל נכון תירוץ ומא אח"כ, להזציאהשדעתו
 כיעיל אינו מגולה שיהיה מקפיי דלא הב' טעםעל

 וש-בר שם לכטל שיכול 'בצרוף (מ"ז יחצוץ שלאבעצנן
 טגדלה שיהיה ו1שה 4רנו שהרוייהו אף %ק שםהמונח
 ומלא שגצנח גאופן להבלי לבטל יכדל אויו הידאבל

 אכל כר4יי תשמיש גו לדה1תמש ייציאו אלאכדרגו
 ;,אום ר(יי א"נז כי יי1ן לבמרי שמבטל;הבלאמבע

 ויסתמט שיחזהר מה מ1עיל ברו1ן שדציחו מאהרדבר
 טעם שיש אף אך מקפיר, יהשב שלאבאהרת
 שם, כדבארתי נכון ויותר דחוק, הוא מ-מלהצרוף,
  שם 4סי(1י למה כחר"ה תירוץ בין חלוק איןידי2א
לחלק.

 נוקירז,,דידו
 פייבשטייןמשה

 טבטימן
 איך בבתים הנהוג מארמגיירזבענין

 ריבית באיפר יהיה שלאעושים
 תשכ"א. תמוזכ"ג
 קופעדמאן פסח ר" מו"ה הנכבד ידידימעיכ
שליט"א.

 הוא במדינתט שעדשין מארטמידז ענין יאיהנה
 לעשות וצריך ריגןת איסור בזה וישהיואה

 א( דרכים. שני בזה ויש ריבית יהיה שלאבאופן
 הצדדים שני ושירעו עיסקא בהיתר לעשותהזא
 שזה בעלמא וכתיבה באמירה רק ולא העיסקאענין
 שותפות שהוא אלא המועילימ. וסגולה לחשאינו

 כגון שלוקח בהסך הכסף מקבל שיעשהבהעסקים
 אלפים חמשה הוי מהנותן אלפים עשרתבלקח
 של נשארו וחמשה יהמקבל המעות מנותןהלואה
 מעות בהעסק שיש ונמצא פקדון בשם שנחשכהנותן
 ריוח בין להיות יש ממילא למחצה מחצה שניהםשל
 בין ושמו ל,ה. ומחצה לזה מחצה בשוה הפסדבין

 סך של בהעסק להרויח שיכולין ידיעתם כפישניהם
 פראצענט י"ח למשל בעיסקא שהניחו האלפיםהעשרה
 שד1א פהאצעגט ט' המתן הלק בעד שהואונמצא
 ריוח להעמיד יצטדכו בפחות שמו ואם הריוח,מחצה
 העסו4 בכל ריוח שיהיה שישומו כפי מחצההנותן
 ח"ו או דיוח בך כל יהיה שלא יארע אח"כואם
 שהיה מדיוח מחצה רק ליקח הנותן צריך אזיהפסר
 יודע אינו שהגותן כיון אכל היה. אם מהפסרומחצה
 מהוייב האינו בהם כ11עמק לבדו המקבל הלאכי

 היה שלא המקבל יאמר שאם הותנה לכןלהאמינו
 הפסד שהיה כשיאמר וכ-ש שומתם כפיהריוח

 ויכול ס-ת בגקיטת חמירה  בשבועה לישבעשיצטרך
 בביהכ"נ יזקא שיהיה בהשבועה חומרות קידלהתנות
 קללה בלשת גם ושיאמר רבים בפני הקריאהבשעת
 שאם כתוב ובנוסח4עת אמונ (ימר אינו אם גפשזעל

 אבל וזקא עדים להביא יצטרך הפסד שהיהיאמר
 להעיד אנשים כמה שחשורים בעוה"ר זובמרינה
 להבע"ד שמאמינים מה פי ועל מאומד כמו כדיןשלא
 חשרה בשבועה טשטחו שיהיה להתןת טובשלכן
 מחוייב יהיה להשבע ירצה שלא ומאחר הפסד עיגם

 היתר ענין אע שהתט. הריוח חלק את להנותןלשלם
 יכול יר(מ; אם שהרי הוא והיתרו שהנהיגועיסקא
 פחות. ריוח או הפסד כו1יהיהלישבע

 שלא כדי עוסק הוא במה ידע לא שהנותןוצדיך


