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 אך לזה לחחם אין לדינא עכ"פ אצלי, אינםיצחק
 ראשון בי,ם והזילופין הרחיצה שתעשה להחמירי,1

 בנקל אפשר ואם שחרית בדיקת אחר שביעיוביום
 ואם שחרית, הבדיקה אחר יום בכל גםתעשה
 בליל ואף בלילה דוקא לעשות לרפואתהמוכרחת
 ראשון פירוש על כזה הדחק בשעת לסמוך ישראש,ן
 כדבארתי. כהסד"טשה,א

 זילופין לעשות שצריכה באשה השניושאלה
 הא היא שאלה איזה לי מובן לא הזיווג,קודם
 הביא ואיך כלל זרע השחתת ליכא תשמישקודם
 משום שמתיר מהרש"מ בשם תשובה מדרכיכת"ר
 זרע שם אין הא מיד, הזר9 נקלט פעמיםשברוב
 היא והשאלה בהמכתב הוא סופר טעות ואוליכלל

 איכא שלכן הזווג אחר הזילופין לעשותבצריכה
 שנקלט זה מצד רק להתיר וצריך זרע השחתתחשש
 לי בר,ר הדבר אין א"כ אבל מיד הפעמיםברוב
 שאלת היא זו לא דאולי בזה לכתוב רוצהואיני
 ואשיב השניה שאלתו בברור לי 'כתוב ולכןכת"ר
 בזה. ה' שיעזרני מהבל"נ

,דידו,
 פיינשטייןמשה

 צהטיפן

 הפסק קורם ממה של פניה רחצהבלא
טהרה

 שליט"א. ד'כטער הכהן ישראל הר' ידידימע"כ
 הפסק לפני מטה של פניה רחצה שלא אשהבדבר

 דבר שום הבדיקה 9ל מצאה ולאטהרה
 צבועה באלונטית ונגבה גופה כל רחצה שחשכהואחר
 והניחתו דחוק במוך בדקה ומיד דם כתמיומצאה
 הכתמים לתלות יש אם דם עליו מצאה ולא זמןאיזה
 בדמים מלוכלך גופה והיה רחצה שלא מהעל

 צבועה בבגד שהיה כיון ,גם שנתייבששמתחלה
 קצ"1 סי' השלמים בת,רת מפורש הנה לחוש,אין
 שתרחץ הרמ"א שמצריך הטעם וזהו תולין דאיןסק"ו
 שראתה ומצד יתלו. שלא משום מטה שלטניה
 בגד על דכתם שמסתבר אף צבוע בגד עלאותן
 וכדאיאא הראשונים ימים בג' אף לאסיר איןצבוע
 מ"מ צדקה, מעיל תשובת בשם '"ב ס"קבט"ת

 לחוש דיש מכתם יותר הוא עצמה שנגבההכא
 וכיון הקנוח הרגשת שהיא וחשבה הרגישהשמא
 עדין היתה לא טהרה ובחזקת להרגשה לחוששיש
 לחוש. יש צבוע בבגד שאף דאורייתא ספקהוא
 בהרגשתה תטעה לא לבד דבהניגוב שמסתברואף
 ובעומק בחוזק מטה של פניה שנגבה אפשרמ"מ
 לחוש דיש בזה שמצינו עד בדיקת כעין שהואקצת

 עיי"ש ג' דף בנדה כדאיתא עד בהרגשתשתטעה
 למנות ותתחיל לאסור יש ולכן רש"י בשםבת,ס'
 השני.מיום

 חשש שליכא ברחם היה כשלא הרופאובבדיקת
 כשראתה לתלות יש טה,רה כשהיא הקברפת'חת
 פצע איזה שעשה שם הרופא משמוש ע"י שהואדם

 לברורי שיש דמה להרופא לשאול צריךומ"מ
 מסתבר להנקיים הראשונים ימים ובשלשהמבררינן.
 ידוע לא וא"כ מכה שעשה ידוע דלא לתלותשאין

 אף עליו לסמוך יש הדם הוא ומשם פצ9משמוש, ע"י שנעשה הרופא אמר אם אבל דם.שמוציא
 ,אף תורה שומר אינו אם ואף הראשונים ימיםבג'

 שלא לומר לפניו היה טוב שיותר כיון נכרישהוא
 להאמינו. ויש משקר שלא ראיה א"כ דם שיוצאגרם

 השקיעה. קודם לעשות צריכה טהרהוהפסק
יד,דו,

 פיינשטייןמשה

 צוטיפן

 אם להיישירם השנים שעל ברזלבחוט
 חציצההוא

 תשי"ב. ניסןנ"ה
 ל9וו ישראל מהר"ר הרה"ג ידידי ש"במע"כ
שליט"א.
 אחרי רפוי הוא ברזל שהח,ט אמרה האשההנה

 אפשר וא"כ הרופא מהדוק זמן איזה9בור
 רגעים איזה פיה פותחת היתה אם מים שםלבא
 וא"צ ביה"ס הוא כי א"צ מים לביאת מראויויותר
 אבל ל"ח סעי, קצ"ח בסי' כדאיפסק פיהלפתוח
 לפ"ז. לחוש יש שמהודקבזמן

 למקפיד, זה להחשיב שאין כתר"ה שכתבוטעם
 שלא מקפדת היתה צורך דבלא כיח ע"ז לסמוךקשה



 ה שמ רעהיורהאגרותקנח
 וגם מיעוט רק שהוא כיון אבל שניה. על זהיהיה
 מדרבנן רק הוא שיטות שלהרבה הסתריםבבית
 למהות אין אולי להקל הרוצה דרבנן תרי הםשא"כ
 טעם משנה ולא באכילה לה מעכב אין אםבידו
 ה.צילה את מעכב דאם וכדומש האכילותממיני
 וחוצץ. מקפדת היא ודאי הטעמים את משנה אוקצת

 אולי הקאלטענעס להיחר כתר-ה שדימהומה
 ממש סכנה דוקא אינו שריביתיה שנימא טעםהוא
 רביתיה להחשיב יש בו שרוצה אבר סכנת דגםאלא
 שהוא כיון מ"מ סכנה אינו השנים שעצם אףוא-כ
 רהשנים רביתיה זה להחשיב אולי יש להשניםסכנה
 ע"ז לסמוך יש הסתרים ובבית מיעוט שהואומכיון
 השנים לחזק שהוא דוקא אבל שמהודק בזמןאף
 אסורה אותה ליפות רק דוא אם אבל יפלושלא
 שמהודק. זמן כללטבול

 ש"ב,ירידו
 פיינשטייןמשה

 צזטימן

 חציצה הוא אם לזמן השן בנקבטתימה שהא זמנית י,פילינג" בלאמבעבענין
 ליובאן. תרפ-ט מרחשוןי"ט
 שקלאוו. הגאב-דשליט-א מרדכי מוהר"ר הגדול הגאון אהובי אחימע-כ

 אענף
 על השן בנקב לסתום שמניחין בלאמבעבדבר

 מחליפין ואח"כ לפעמים ויותר חדשמשך
 לענין שנסתפקת קבועה, שתשאר אחרת עלאותה
 לידע רוצה ואתה להיתר: טעמים ג' וכתבתחציצה
 בזה. העניהדעתי

 זמן שעל שכיון שכתבת ראשון בטעםוהנה
 מיקרי לא מונח דזקא שיהיה מקפדת היאשהניחו
 שאחרי ההקפדה בשביל להסירו עליו מקפידעתה
 א' סעי' קצ"ח דסי' מהא לפקפק יש הזמן,עבור
 שמקפדת זימנא איכא אך עתה מקפדת אינהדאם
 בהלכות הראב"ד בשם מהרא"ש והוא לעולם,חוצץ

 הוא להסירו שהקפידא טבעת גבי כ"1 סי'מקואות

 אדרבה העת שבכל אף חוצץ ולכן לישה בשעתרק
 וא-כ יופי. בשביל להסירו שלא דוקא מקפדתהיא
 להסירו דתקפיד מאחר לחצוץ יש לכאורה הכאגם

לאחר
 שהובא יוסף זכרון בעל כדמחלק לחלק ישאך הזמ"

 הויא לא מרובה לזמן רק מקפדת דאם סק"אבפ"ת
 בין לחלק כ11נת1 שאין ופשוט עיי"ש קפידאעתה
 כלמשך מועט זמן ובין שנה למ~יך כגון מרובהזמן
 לדבר ושעור קצבה ליתן ליה דמנא ופוחותחדש
 לומר צריך אלא זה. מצימ לא שבגמ' מאחר,ה

 שאין לישה בשעת להסיר הקפידא בין לחלקדכוונתו
 בלילה וגם יום בכל לה שיזדמן דאפשר קצוב זמןלזה
 לבטלו יכולה דאינה מקפדת שהיא עת בכל נחשבלכן
 קצוב לזמן רק הוא להסיר כשהקפידא ובין זמן משךעל
 מקפדת אינה הויא תסלקנו לא ודאי ההוא זמןדעד
 או רחוק ההוא זמן אם חלוק ואין ההוא זמןעד

 להחשיבה אין לקפירא ידוע זמן דהוא דכיוןקרוב
 לשעורין ניתן ולא נכון טעם וזהו מקפדתעתה
 הוא מ"מ כן טונתו אין אם ואף לע"ד כ11נת1וזהו
 זמן שיש כיון זמנית בלאמבע גם וא"כ נכון.טעם
 מקפדת. עתה להחשיבה אין להסירוידוע

 חוצץ אינו מקפיד שאינו בטעם זה תלויוהנה
 דנבטל מחמת רהוא א( טעמים בשני לפרשדיש
 ונחשב שם ישאר אם לה איכפת שלא כיוןלגוף

 מיעוטו דהא הוא לגוף בטול משום דלאו ב(כבשרה.
 ומ-מ תסירנו ודאי דהא שיבטל שייך איןהמקפיר
 כולה שתהיה דא"צ משום לומר ואין חוצץ.איט
 במים כולה היתה לא אם דהא רובה, א~אבמים
 כמפורש מדאורייתא כלל טבילה אינה אחת שערהאף

 מעוטו ומ"מ וה"ז, ה"א ממקואות פ"אברמב"ם
 צריך וא-כ תסירנו, שודאי אף חוצץ אינוהמקפיד
 נחשבה החוצץ דבר גופה על כשיש דאףלומר
 שאין אף במים כולה היא שעכיפ כיון במיםשהיא
 קרא נכתב היה לא אם ולכן לגופה. דבוקיםהמים
 נטהר היה למים בשרו בין חוצץ דבר יהיהשלא
 משום במים גופו כל שיהיה בעי הא שלטבילהאף
 אבל במים. הוא שגופו נקרא חוצץ דבר שישדאף
 בין חוצץ דבר יהיה לא שגם דין עוד תורהחדשה
 אלא אינו זה שח~זש ההלכה באה וע", למיםבשרו
 מקפיד אינו או במקפיד אף דמעוטו המקפידברובו
 בחציצה דין מקפיד אינו והוי חוצץ. איע ברוכואף
 לומר גם יש אך לגוף. בטול' מצד לא מעוטוכמו
 לגוף דנבטל משום הוא מקפיד דאינו א'כטעם
 חציצה בדיני בעלמא חדש דין אינו ג-כומעוטו
 אין הגוף דלרוב דכיון ככולו רובו מדין הואאלא
 ושעו כלל חציצה בגופו כאין נחשב חוצץדבר


