
קצה ה שמ דעהיורהאגרות

 קרטימן

 חוצץ, אם מזכוכית תותב עיןבענין
 שקורין מחדש שנעשו המשקפיםובדבר

 להעפעפים מתוך שמשימיםק~נטאקם
 חוצציןאם

 תשי"ט. מנ"אה'
 גרינבלאט אפרים מוהר"ר הרה"ג ירידימע"כ
שליט"יב
 שאין לאשה שעשו מזכוכית תותב עין בדברהנה

 חוצץ אם לנוי עין לה כשיש שיראה עיןלה
 טעמים שני ומשיב שואל משו-ת שהבאת לא,או

 לביאת ראוי ההא ועדיין מהודק שאי% אחדלהיתר
 להתיר. ברור טעם הוא ודאי אמה הוא ואםמים,
 שצריכה ואף מקפרת ואינה לנוי שהוא מפני שניוטעם
 לכתף, ע-מ כעומד וה הוה יתקלקל שלא כדילהסירו
 הצער מקבלת לנוי שהוא כל מ"מ לה שצערואף
 ומשיב שואל ס' הנה מקפרת. ולא תתבזה שלאכרי
 דאף כלל נראה לא שהעתקת שני וטעם אצליאין

 הרי דנוי, בשביל לסבול לה זנוח הצערשמקבלת
 ואף בלילה כגון בה%י לה צורך שאין במקוםודאי
 שלא בשביל מסירה בביתה לעצמה כשהיאביום

 לעולם מקפיד דין יש ולזה לצורך שלאתצטער
 אף רהא הנוי. בשביל לסבול שרוצה בשעהאף

 לזמן אחת פעם רק שהוא דלישה הקפידאבשביל
 חוצץ נמי זה בשביל גרולה ב-כ הקפידא ואיןגרול
 סעיף קצ"ח בסימן רטבעות כהא ה%י בשעתאף
 וכ-ש הראב-ד, בשם כ-ג ס-ק שם בט"ז עייןכ-ג
 והקפייא יום בכל שהוא הצער מפני שמסירהבכאן
 גדולזגהיא

 שחוצצת, המכה שעל ררטיה מהא לדון ישוגם
 שבלא כיון מקפדת, אינה המכה בשביל שעתהשאף
 גם וא"כ שחוצץ. מקפיד נחשב מקפדת היתההמכה
 להחשיב אין מצטערת היתה לא אם בשלמאבכאן

 אצלה הרי עין לה אין שכבר דאחרי משוםמקפיד,
 אבל נשים, שאר כעל עליה לרת ואין %י דברהוא

 דבעצם כיון נמי כלל תסיר שלא באופן אףבמצטערת
 שלא שמוכרחת רק הצער בשביל מקפדתהיתה

 אבל מקפרת אינה שג"כ כרטיה ממש הואלהקפיר
 להקפיד שלא שמוכרחת רק בקפדת היתה שבעצםכית
 מקפיד.גהשב

 תמיד שם כשיהיה אף מצטערת באינה אףוהנה
 או ולתקנו יתקלקל שלא כדי להסירו צריכהאבל

 ומש"כ הרבה. לדת בזה יש נמי באחרלהחליפו
 לרמות וכוונתו לכתף ע"מ כעומד רהוא שו"מבס'
 חיוב לענין לכתף בעמירתו הנחה נחשב רלאלהא
 לשם. והשייכות הרמיון מוע לא ה' רף בשבתשבת
 החפז כאן להשאיר היא המלאכה לחשיבותדהנחה
 החפץ הולכת לצורך ושלא לרגע, רק שהואאפילו
 משאיר הר' לפוש שרוצה הזנע שעל לפוש בעומרכמו
 עמירתו הרי לכתף בעומר אבל שטעון החפץכאן
 שלא כרי רהוא לרגע אף להשאירו שלא אררבההוא
 ישאר ולא החפץיפול

 שם-
 ח' רף שבת ומתום'

 הולכת ירך הוא דכן מטעם דהוא משמע לאר-ה
 שהוא להנחה להתחשב שייך לא ולכן כבריםחפצים
 לשני שייכות אין הכא אבל שעושה. ממהההיפוך
 בשביל לעולם שם להניחו יכולה ראינה דכיוןהטעמים
 לחוש כשיש וכ"ש מקפדת, אינה יתחשב איךהקלקול
 מקפיר. נחשב שוראי תמיד שם כשישאר הגוףלקלקול
 שם כשיעמוד אף יתקלקל לא הגוף אםאבל
 תלוי יתקלקל, כשהוא לתקנו שיצטרך אלאתמיד
 שנבטל מחמת הוא דאם מקפיד אינו מעלת בטעםזה

 יכול אינו דהרי לחצוץ לו יש מקפיד כשאינולהגוף
 ואם להסירו. עכ"פ מוכרח שיהיה כיון להגזףלבטלו
 עליו מקפיד שאי% המקום אותו דנבטל משוםהוא

 חוצץ, אינו גלוי מקום מלהתחשב בחציצהשיהיה
 ירוצה משום אינו כשמסיר דאף מאחר לחצוץ לואין

 במתוקן ולסותמו לחזור כדי אלא גלוי המקוםשיהיה
 לראיות. צריך זה ודבר לסתום עדיף שיותרובאחר
 מררכי ר' הגאון לאחי בתשובה באורךובארתי
 באורך בשנים הפילינגס בדבר זצ"ל שקלאווהגאב"ד
 כבר השן אם זמני בפילינג אף להתיר שםומסקנתי
 שרצונה משום לא הוא שתחליף שמה לגמרינרפא
 יותר בפילינג לסותמו כדי אלא גלוי לפעמיםשיהיה
 משום להם'רו תצטרך שאם תותב בעין הוא וכןחזק,
 לחוש יש רב זמן סתימה שע"י משום או גופהצער

 לפעמים גלוי שיהיה רצונה שא-כ בגוףלקלקול
 הגוף לקלקול לחוש ואין צער לה אין ואםיחצוץ
 או בחדש להחליפו ותצטרך יתקלקל שהעיןאלא
 יחצוץ. לא ביותר לסתום טוב שיהיהלתקנו

 באזן מוך בענין אחת בתשובה בארתי הנהאבל
 דבר שליט"א טרעבניק שמעון ר' הגאוןלידירי
 אלא שם חוצץ שאינו הסתרים, רבית בחציצהחדש
 וכדומה וטיט רבק כמיני המתרבקים מדבריםחציצה
 אבל מים לביאת ראוי אי% מזה נעשהשהמקום
 אין שם שמונחים מחמת רק מתדבקין שאיןרברים
 שא-צ בביה"ם חוצצים אין מים שם להכנםמניחין
 שנת~שבו דברים מכמה זה והוכחתי מים שםשיבואו



 ה שמ רעהיורהאגרותקצו
 לפ"ז ונמצא צ"ח(. בסימן לעיל נדפם ,והיאבזה
 במקפדת ואף 'פה מהודק אם אף תותב רעת בהאגם

 נמי הגוף קלקול וחשש צערה מצר לפעמיםלהסירו
 הסתרים בכית חוצץ אינו כזו רחציצה כיון יחצוץלא
 ביה"ם. הוא העיןותוך

 מחדש שנעשו דהמשקפים נראה זהולטעם
 ומקיפין להעפעפים מתוך שמשימים קטנטקטשקורין

 כיון שג"כ המתרים בית מקום שהוא העין כלאת
 שכחה ואם חוצצים שאינם ברבק שם נתרבקושלא

 שיכולה כיון לכתחלה ורק אחרת טבילה א"צלהמירם
 טוב. מהיות משים להמירם צריכה בעצמהלהסירם
 ומשיב. השואל טעמי שייכי לאוכזה

 ירידו,והנני
 פיינשטייןמשה

 קהסימן

 אם לטבילה ומומרת כופרתבאשה
 המבילה על לעמורנאמנת

 תשי"ז. הראשון אדרר'
 שליט"א. הכהן שטאק ישראל מהר"ר ירידימע"כ
 בהמקוה המשגחת שהאשה אודות שאלתו בדברהנה

 ופשוט ברור למקוה ומומרת רת שומרתאינה
 הטבילה כשרות עניני על עליה לסמוך שייךשאין
 רהא בהמים השערות עם גופה כל שנטבללומר
 זה ומטעם איסורא דאיתחזק ברורה ידיעהצריך
 קצ"ח בסי' כראיתא גדולה יהורית דוקאבעינן
 איסורא באיתחזק נאמן אינו דקטן משום מ'סעי'
 נאמן אינו איתחזק גלא אפילו ועכו"ם גדרבנןאפילו
 גב"י איתא וכן מ"ה ס"ק גהגר"א זה טעםכדאיתא

 לע"ד ובעצם הר"מ. בשם והאגור בו מהכלשם
 נאמן קטן היה לא איתחזק גלא ראף לזה צריךאיז
 סע" סוף גרמ"א קכ"ז בסי' עיין מדאורייתאדהוא
 לא וגאם מררבנן רק הוא מיעוט שחציצת ראףג',

 גופה כל טבילת אגל חוצץ אינו מררבנן אףמקפיר
 משהו אף יצא ולא בהמים שיהיו השערותוכל

 טבילה ואינה מדאורייתא עכוג הוא אחתמשערה
 לראות הטבילה עצם על היא ההשגחה הרי והכאכלל
 המים פני על צף ראשה משעד אף ישארשלא

 הגר"א כתג רמלתא לר,חא ואולי בכוונתם.וצ"ע
 דאיתחזק הא וגם בררבנן אפילו נאמן ראינוהא

 מראור"תא איסור היא דהא דמלתא לרוחא היאאיסורא
 מסיח יועיל לא וגם גדול שיהיה צריך אופןשבכל
 שיטת בשביל הוא אולי וגם דנכרית תומולפי

 ראף כ"ט ס"ק קכ"1 סי' בהגר"א הובאהריטב"א
 נאמן. קטן אין איסורא באיתח1ק רקכדאורייתא

 אחרות על אף נאמנת אינה לטכילה מומרתואשה
 נאמן אחרים דגשל ז' טעי' ק'"ט בסי' שאיתאדמה
 רהוא י"ח ס"ק בש"ך מפודש דבר אותו עלאפילו
 אף נאמן אינו מועד שהוא במומר אבל בחשורדק
 אחרים.בשל

ידירו,
 פיינשטייןמשה

 קוסימן

 זרה ממבורה למעלה המיםבאין
 תשי"ח. בשגם עשרחמשה
 שלמה מוהר"ר המפורמם הגאון הרב ירידימע"כ

 דטענקע הגאב"ד שהיה שליט"א פריערמאןזלמן
 בברוקלין. רוד חנה בקהלת רב ועתהווינא
 שמצריכיו שמה כתר"ה שכתג כמו האמת ,דאיהנה

 ג' שהוא זרת מטגורה למעלה המיםשיהיו
 אחרת מקוה שם וכשאין דלכתחלה דין הואטפחים
 מתכסה אם עמוקים המים שאין אף לטכוליכולה
 קרקע על בשכיבה דוקא הוא אכל אחת. בפעםגופה

 הוא וכן ס"ו סעי' ר"א סי' ברמ"א כדאיהאהמקוה
 מבה"ג הש"ך וכדהביא ל"ז סעי' קצ"ח סי'במחבר
 קומתה כולה איתתא בהו למירמי מיא נפישירבלא

 שאף בה"ג מלשין ומשמע עי'"ש. כביניתאמיגנדרא
 מטגירה למעלה בזרת דהוא קומתה מכולה גפחותרק

 דוקא צריכה קומתה כולה שפיר נטבלהשגזה
 המחבר שכתב בשכיבה שהוא כביניתאכמיגנדרא

 כתב והרמ"א בקרקע כבושים וגופה פניהבלשון
 פניה. על להשתטחבלשוז

 הלב"ש לגעל ליו"ד דינים בחרושי כןומפורש
 מטגורה למעלה גודלין י' המים יהיו לא שאםשכתג
 בתיך לאדץ לשכוב תוכל כן אס אלא תטבוללא

 שם גלב"ש ג1ה והאריך רף כמו ותשכגהמים


