
 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
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 טעמים. משני מקפיד שאינ. רובו ודין המקפידמעוט. דין והוי התורה. דיני ככל ככול. רובו בדיןה.א בחציצה מ"מ בעינן כולו דדוקא נתחדש מיםדבביאת
 דאינו משמע מקפיד באיגו אף חוצץ שכולו מזהאבל
 כולו אף לגוף בטול מטעם דאם לגוף בטולמטעם
 בחציצה דיל שהוא יותר מסתבר ולכן הוצץ.מ"ם
 במעוטו אינה חציצה דדין ההלכה דהדשה ב'כטעם
 אבל הוצץ. ובכולו ברובו אף מקפיד באינוולא
 שלא הדוש הוא כולו דיז דאפשד מזה ליכאהכרח
 בסד"ט ועיין כלל. נדאה כשאינו שבפנים למהיתבטל
 על אף לגוף בטול מטעם שכתב סק"א קצ"הסי'

 איך תסירנו דודאי דכיה תמוה וזה המקפידמעוטו
 לומד יש מקפיד באינו עכ"פ לגופה שיתבטלגימא

כדבריו.
 אף אז לגוף בטול מטעם א' כטעם נימאואם

 לזמן שהוא ואף יד,ע בזמן להסורו תקפידאם
 להסירו שתצטרך כיון לגופה לבטלו א-א נמימרובה
 זכרון ס' תלוק בבא,ר כדבארתי דלא הזמןכשיגיע
 בחציצה דין דהוא ב' כטעם נימא אם אבליוסף.
 יוסף זכרון ס' בחלוק כדבארתי להלק ישודאי

 להזדמן לה שאפשר לדבר מקפדת שתהיהדבעינן
 זמן משך כשיש אבל בלישה טבעת כמו עתבכל
 שצריך נימא דמה"ת מקפדת אינה נחשב תקפידשלא
 יותר שמסתבר מאחר ולכן לעולם. תקפידשלא
 דעתה דכית זמנית גכלאמנע לומר יש זהכטעם
 לסברתך גם צריך ואולי חוצץ אינו מקפדתאינה
 דאם מונה דוקא שיהיה תקפיד ההוא זמן שעדשצריך
 יש להסירו תקפיד זמן ואתר עתה צורך שום להאין
 לרצות לה אין עתה אף כי עתה גם להקפידלה

 אחר אף והסירו שתצטרך דבד גופה עלשיהיה
 שיהיה צורך עתה לה שיש כיון אבל מרובהזמן
 ב' לטעם להחשיב אין שיהיה ורוצה גופהעל

 להסיר שתצטרך מה בשביל מקפדת כותיהשמסתבר
 זמהלאתר

 ט"ז ס"ק בפ"ת הובא ס"ד סי' בנו"באבל
 קרוי הסתרים גבית הוא אם שעוה שלדהטבעת
 טהרה הפסק בשעת להסירו שצריכה משוםמקפיד
 אם אבל אלידה רק חולק וההת"ס הלידהובשעת
 שנתשג מודה טהרה השסק בשעת להסידוצריכה
 שתפסיק עד קבוע זמן לה יש שג"כ אףמקפיד,
 דוקא שיהיה אדרבה מקפדת ההיא עת ועדבטהרה
 וא"כ שבארתי. כפ"מ יוסף זכר,ן כס' דלא שםמונה
 דהפסק לומר יש אך תיתוז. זמנית בלאמבעגם

 וסת לה שיש דאף קבוע זמן לה אין מיקריטהרה
 טפת תראה הטבילה אחר ותיכף שתתקלקלאפשר
 כדאיתא בטהרה תיכף להפסיק ותצטרך כתם אודם

 צדקה מעיל ס' בשם ל"ט ס"ק קצ"ו סי'בסד"ט
 יגרע דמה"ת לע"ד מסתבר וכן לזה. והסכים.מנ"י
 חמשה שתמתין להצריך הטבילה מקודם שטבלהבזה
 שמשה אם דבשלמא עדין שמשה שלא כיוןימים
 שמשה שלא הראיה קודם הרבה ימים שעברו רקכבר
 לחלק תדע שלא או ששמשה תשכח שמאגזרו
 הטבילה אחר כלל עדין שמשה שלא מאחראבל
 לשמש בהספיקה .ואולי טבלה. מלא יותר נגזורמ"ם
 כיון להחמיר עוד אפשר שמשה שלא שאירערק

 שמשה אטו לגזור ושייך למעשה הועילהשהטבילה
 לבית באה כשלא וכ"ש לשמש הסשיקה בלאאבל
 הטבילה. קודם מראתה יותר לגזור מהאין

 אף ומצריך פליג קכ"ה סי' תנינא בנ."נאך
 ואולי ימים ה' להמתין הטבילה אחר תיכףבראתה
 והנה פליג. לא לבית שבאה קודם בראתהאמנ"י
 ראיה אינו סק"ז קצ"ו סי' מהט"ז ראיה שהביאזה
 שנתייחדה קודם שראתה בכלה להיתר הדין שנקטדזה
 שמשה לא למיגזר שייך דלא מטעם דחתןעם
 ולא תשמיש לכלל עדין באה דלא כיוי שמשהאטו
 אולי לטבילתן, סמוך שראו הנשים בכל ההיתרנקט
 שהחופה דשכיחא מלתא הוא דבכלה משוםהוא
 ואולי גזרו לא דמ"מ ואשמועינן לוסתה סמוךהיתה
 בסד"ט. כדאיתא שכיחא דלא מלתא שהוא כאשהכ"ש
 סמוך שטבלה לאשה מהם"ז ראיה להביא רקויש

 וגם ימים, ה' להצריך שכיח הוא שעתהלוסתה
 לוסתה סמוך שתטבול גופה דזה משום לדחות ישזה
 ראיית ונדחה מסתבר וכן באשה. שכיח לאהוא

 להתיר מהט"ז ראיה יש אדרגה ולע"ד מהט"ז.הנו"ב
 שלא מחמת הוא אם הגזרה בטעם להסתפק ישדהא
 כשמשה. גם תתיר שמשה בלא נתיד ואם לחלקתדע
 בין חלוק דיש לה דיאמרו ויישינן לא שלזהאו

 ששמשה. תשכח שמא חיישינן אך שמשה ללאשמשה
 סמוך נדה שפירסה בכלה אף א' כטעם נימאואם

 לא שבאשה מאשה יותר ועוד לגזור ישלחופתה
 ב' כטעם נימא ואם כדלעיל. שכיח ובכלהשביח
 סובר וא"כ תשמיש לכלל באה דלא כיון לגזודאין
 שראתה באשה אף א"כ ג' כטעם בכלה שמתירהט"ז
 לבית בבאה ואף לבית שבאה קודם הטגילהאחר
 אין דג"כ להתיר יש לשמש שהספיקה קודםאבל
 הנו"ב. גם מודה בכזה ואולי תשכח. שמאשייך
 קבוע. זמן טהרה להפסק שאין נמצאוא"כ

 שבכל וסובר הנו"ב שפליג נימא אם אףאך
 מ"מ ימים ה' להמתין צריכה הטבילה אחראופן
 בטהרה להפסיק אבל נקיים הז' למנות רקהוא
 אם בטהרה להפסיק רשאה אשה דכל תיכףיכולה
 תתחיל נקיים שהז' רק עוטת השש קודם גםתרצה



 ה שכ2 רעהיורהאגרךתקם
 עם שממתינות אף ולכן ימים הה' אחר רקלמנות
 כיון מ"מ ימים החמשה אחר עד טהרהההפסק
 ההמסק לעשות לה שיזדמן אפשר חיוב זהשאין
 יות.ר לה יהיה שאז משום עונות הו' מקורםטהרה
 לא להנו"ב אף וא"כ וכרומה הטבעת להוציאנקל
 לה מחשיב ושפיר הטבעת להסרת קבוע זמזהוי

 יודה אפשר קבוע זמן דיש היכא אבל מקפירהנו"ב
 מקפיר הוי לא בנ"ד וא"כ מקפיד עתה נחשבדלא
 לדידהו.אף

 בעבף
 קצ-ב בסי' שכתב מהחת"ם ראיה להביאויש
 כשעת להסירו שצריכה דמה ט"ז ס"ק במ"תהובא
 להולד מקום למנות אלא הקמרה בשביל שאינולידה
 שאינו דסובר לומר צריך וא"כ מקפיד חשיבלא

 כיון לגופה לבטלו לה א"א דהא לגוף בטולמטעם
 סובר אלא להולד, מקום לפנות להסירודתצטרך
 חוצץ מקפיד שדוקא בחציצה דין שהוא ב'כטעם
 שצריכה אלא בעצם ע"ז מקמדת שאינה הכאולכן
 שסובר וכיון מקפיד. מחשיב לא להולד מקוםלמנות
 הזכרון לרעת כדכתבתי מסתבר ודאי ב'כטעם
 מקפיד. מיקרי לא להקפידא קבוע זמן יש שאםיוסף
 מקום לפנות רק דהוא לטעם החת"ם שהוצרךחה

 קבוע זמן להחשיב אין ג"כ שלידה משוםלהולד,
 שכשהיא ונמצא להסירו צריכה כשמפלת גםדהא

 יודעת באינה ואף לזה קבוע זמז לה איןמעוברת
 שרואה שמזה מעוברת, היא אפשר מעוברתשהיא
 כגמ' כמבואר מעיברת שאינה כ"כ ראיה איזדם

 קצת הטבע נשתנה שעתה ואף קפ"ט סי'ובש"ע
 מ"מ העבור בהתחלת היכף לראוה הנשיםדפוסקות

 ס"ט סי' אה"ע קמא בנו"ב כן ומפורש ודאי זהאין
 ואפשר מעוברת היא שמא לחוש לה יש וא"כעיי"ש
 ולכן הלידה בשביל הטבעת להסיר ותצטרךשתמיל
 והוצרך קצוב זמן כאן דאין מקפיד זה נחשבהיה

 להולד. מקום לפנות רק דהוא להטעםהחת"כ
 מקום לפנות בשביל הקפידא שגם שסוברוהנו"ב

 כטעם רסובר משום דוקא אינו קפידא הואלהולד
 תחשב לא לולד מקום לפנות דבשביל זו סבראסובר אינ~ אפשר בחציצה דין שהוא ב' לטעם דאף4ר

 קם"א בסי' שכתב מהמג"א החת"ם דראייתמקפיד.
 שמסירו אף באיש חוצץ אינו אבן בו שאיןשטבעת
 אם ולולב לתפילין דגם מובן לא ולולבלתפילין
 פנוי דאיזה חציצה מטעם רק הוא להסירוצריך
 א"צ חציצה אינו ואם ולולב תפילין צריךמקום
 מהמררכי שהביא ומה ולולב. להפיליןלהסירו

 כלל. כוונתו מובן לא לזה ראיה שער~תרקליעת
 ממש כגומה הוה להסירה מפנה דבריו מירושוגם
 דברי להבין עיני יאיר וה' הדברים כוונת מובןלא

 כהחת"ם לומר יש מסברא שרק ונמצארבותינו.
 הנו"ב. זה סוברואין

 זכרון בעל בשם גם הביא שהמ"ת מהולמ"ז
 מטעם הוא מקפיד נחשבה לא לירה שבשביליוסף

 ולא מקפיד הוי לא לולד מקום דלמנותהחת"ם
 לסק"א שצייז כהמ"ת דלא זמן לאחר שהואמטעם
 כו"ע יודו אפשר וא"כ קבוע. זמן כאן איןרהא
 אין וא"כ קפידא הזמן קודם נחשב לא קבועדלזמן
 זמנית. בלאמבעחוצז

 קבוע זמז נחשב דלידה לומר גם אפשראבל
 לא וגם דם תראה שמעוברת שכיח דלאמשום
 חוששין שאין שכיח לא עניני תרי והוו שתפילשכיח
 ההוא זמן ער מקפדת אינה הויא וא,כ לזהבנ"א
 שהוצדך החת"ם ~א"כ לסק"א שציין הם"ת סכרתוזהו
 וסובר פליג קפידא אי:ה לולד מקום דלפנותלטעם
 יסבור וכן מקפיר נחשב נמי קבוע זמןדלאחר

 פליג שלא יותר מסתבר שלהחת"ם ואף הנו"ב.גם
 סוכר א"כ מקפיר נחשב לא דלפנות שסוברכיון
 נחשב לא שלידה כדבארתי לומר ונצטרך ב'כטעם
 שזה אפשר להנו"ב אבל כדבארתי. קבוע זמןשהוא
 נחשב לולד מקום רלפ:ות וסובר אחת"םשפ~יג
 בטול מטעם א' כטעם דסובר משום הואמקפיד
 וא"כ לגוף נבטל לא מקום פנוי מצד גם ולכן'לגוף
 לגוף להתבטל דא"א חוצץ הוא נמי קכועבזמן

 להחת"ם אולי וגם שלהנו"ב אפשר וא"ככדלעיל.
 שיותר ואף ויחצוץ מקפיד זמנית בלאמבעיחשב
 קצת. לחוש יש מ"מ כדלעיל לזה שיודומסתבר

 מקפיד שאינו בזה לומר טעם עוד ישוהנה
 מלהיות מקום אותו שמבטל מחמת דהוא חוצץאיע
 מכוסה הוא אם לו איכפת שלא כיון גלוימקום
 ביאת בעי שלא כלוע כמקום שתחתיו הגוףונחשב
 מקום דלפנות כהחת"ם לומר יש זה ולטעםמים.
 יוסף זכרון כם' לומר יש וגם מקפיד הוי לאלולד
 דאף מקפיד, הוי לא קבוע דלזמן שבארתילמה

 בעינן לגוף בטול מטעם שהוא א' דלטעםשכתבתי
 שבהבטול דרוצה דכיון משום הוא תקמיד לאשלעולם
 שיהיה צריך ממש מהגוף שאינו דבר כהגוףיחשב
 אותו לבטל רק שהוא זה לטעם אבל לעולםהבטול
 שבעצם כיון גלוי מחשיבוה מכוסה שהואמקום
 לינטל עומר הוא יקפיד שאם רק מכוסה ממשהוא

 עומר אין קבוע זמן עד אם לכן דמי כגלויולגלות
 כגלוי אינו וממילא עתה כנטול להחשיבו איןלינטל



קסא ה שבמ רעהיורהאגרדת

 א"צ וכלוע באמת עתה שהוא כמו מכוסה בדיןאלא
 מים. לביאת ראוי אף ולא מיםלביאת

 שהוא כהסד"ט לפ"ז לומר עור אפשר)וא"כ
 שתלוי נימא לא אך א' כטעם לגופו בטולמטעם
 להגוף בטל דממילא אלא שמבטלו מחמתבדעתו
 שלא ובמעוט כנטול. הוי לינטל שסופו במקפידרק

 סופו שאין כ"ז וא"כ עניה ככל לגופו נבטלחשוב
 וא-כ יטלנו. זמן שלאחר אף כנטול הוי לאליטלו
 למה יוסף כהזכרון לומר מקום יש להסד-טאף

 המקפיד במע,ט לומר וכפרט דחוק הוא אךשבארתי.
 יסירנו(. דודאי כיון לגוףשנבטל

 מכוסה דכולו דכיון חוצץ שכולו מה ניחאולפ"ז
 כלל מים ביאת לו יהיה לא א"כ מים ביאתוא-צ
 ע"ח דף ביבמות לומר הוצרך ולכן טבילה כאןואין

 טעם אך ממש. כגופו דהוי ריביתיה רהיינובעובר
 כרלעיל. מסתבר ויותר מאר דחוקזה

 געבף
 הזמן אחר שגם דכיון ב' טעם שכתבתומה
 תחליף אלא מגולה שבהשן הנקב תניח לאכשתסירנו

 שיהיה מקפדת אינה א"כ קבועה כלאמבע עלאותו
 להסירו מקפרת זו סתימה שעל אף ולכן מגולההנקב
 סברא היא ותסתמהו. שתחזור כיון מקפיד חשיבלא

 בטול לטעם או ב' לטעם מבעיא לא מאדנכונה
 יש נמי להגוף דנבטל א' לטעם אף אלאהגלוי
 לא סתימה איזה לגופו רביטל רמאחר כן'לומר
 ביטל רעכ-פ שם תהיה סתימה איזה לןאיכפת
 להגוף.סתימה
 דמקואות מפ-י בזה לפקפק יש לכאורהאך
 כדרכן או כדרכן שלא שהכניסן הכלים דירותמ"א
 ולהכניסו להוציאו דצריך מחמת חוצצין מרקןולא

 ר-ב סי' יו"ר ובט-ז הרא"ש בפי' כדאיתאכראוי
 ולסתמו לחזור כדי יוציאו ג"כ שם והאסק"ד,
 זאת רסתימה מאחר חוצץ ומ"מ כראוי ידבהכנסת
 מג.לה. שיהיה מקפיד שאינו אף מקפיד נחשביוציא
 זו בלאמבע שעל מאחר רידן בעובדא גםוא"כ
 ואינו בקבועה שיסתמהו אף להוציזל מקפידהוא

 לחלק יש אבל לחוץ. לו יש מגולה שיהיהמקפיד
 כן משתמשין דאין יר כדרך שלא שמונחדהתם
 וכיון חוצץ בדבר רק כלל יד בלא הכלי עתההוא

 הסתרים כבית ראינו שם גם יבואו שהמיםשבעינן
 דהא שם שמוגח מה חוצץ יר בלא. שהואמאחר
 דכל בהכלי מלהשתמש ימנעהו שלא כדימקפיר
 רבר או שבור או כררכו שלא היר שם שמונחזמן
 בהכלי. ולהשתמש יר בו מלהכניס מונעאחר

 הניחו לא באם דידן לעובדא משם ללמדויש
 שאינה גרועה ובלאמבע וכדומה מוך אלאבלאמבע
 כדי שתסידהו אף מקפיד דנחשב כו ללעוסיכולה
 וכדומה בהמוך דעתה מאחר בבלאמבע ולסותמולחזור
 יש הגלוי בטול לטעם ואף להשתמש. יכולהאינה
 לסותמו שתוכל כדי מגולה שיהיה רוצה שהדילחצוץ

 זמנית בבלאמבע אבל בו. ללעוס שראויבבלאמבע
 ורק בקבועה כמו ולהשתמש בו ללעוסשיכולה
 במשך ותפול תתקלקל שהזמנית מחמת אותושתחליף
 לעולם ישאר שזה לה איכפת היה שלא ונמצאהזמן
 לעולם סתומה שתהיה כדי דוקא הוא החלוףוצורך
 ואף הנקב. ולגלות להסיר, מקפיד זה להחשיכאין

 אינו אך כדרכו יר הכניס שאם מסתכרבכלים
 יחצוץ לא יחליפנו חזק יותר לו וכשיזדמן כ"כחזק
 שבעצם כיון שבארתי עצמו הטעם אותו משום זהיד
 שישאר רוצה יותר היה דאדרבה להסירו מקפיראינו
 מחליפו. הקיום מחמת ורק לעולםזה

 ר"ב סי' יו"ר בש"ע דאיתא מהא לזהוראיה
 מעין משמשין אם שנשתברו הכלים רידות ד'סעי'

 גרע רמי פשיטא כן יניחנו דאם באחריחליפנו שודאי שאיירי ואף חוצצין. אין ראשונהמלאכתן
 שנשבר שמחמת דאיירי ודאי אלא בתחלה כןמעשה
 יחליפנוודאי

 כשיזדמי
 שיכול מאחר ומ"מ אחר לו

 בשביל הוא דהחליפין כיון חוצץ אינו בולהשתמש
 שלא חושש דשבור ועל לעולם שם שישארשרוצה
 שאיט דירן בעוברא ה"ה וא-כ רב עת קייםיחיה
חוצץ.

 כ"כ ראוי שאינו דאף יותר עוד משמעומכאן
 דהא חוצץ אינו נמי שבור שאינו יד כמולמלאכה

 רעכ"פ כיון והטעם עושה. ראשונה מלאכה מעיןרק
 היה זה תשמיש בשביל וגם בו להשתמשיכול
 משאיר היה מזה יפה לו היה לא ואם הירמכניס
 רק שם יהיה שלא בעצם מקפיד שאינו נמצאזה

 שלעניז נמצא נמי זה ביד יכול שלא כזו מלאכהשיעשה כרי שהוא אף ויפה חזק ביותר עוד לסותמושרוצה
 סותם היה בזה דגם מקפיר איט המקוםסתימת
 שלא מקפיר רבעצם כדרכן לשלא ול"ד חוצץ.אינו
 אף ולכן למלאכה כך ראוי ראין כן מונחידיה

 קפידא הוא נמי כדרכו יד בו להכגיס רקשיסירהו
 צורך אין נמי אחר יד בו להכניס בלא דאףכיון
 אם לו איכפת שלא רק מכניסו היה ולא בזהלו
 שהוא יד בו להכניס שצריך מאחר לכן שםהיה

 הכא אבל קפידא הוא שם יהיה לא שזהמקפיר
 בשביל מכניסו והיה זו בסתימה גם צורך לושיש
 הוי לא ממנו יפה באחר שיחליפה רק זהצורך



 ה שמ רעהיורהאגרךתקסב
 בעובדא כיוט חרכ כדבארתי. הסתימה לעניןמקפיד
 זה. לטעם ראיה שיש ונמצא חוצץ שאינודידן

 דכלי גופו היד הוי דהתם לדחות יש קצתאך
 ההא עדין מלאכתו מעין עחטה אך אם ולכןממש
 למלאכהו כלל ראוי אין אם רק היד, עם אחדכלי
 והוי לכלי דאוי אין דעתה כיון לכלי נחשבלא
 כ"ז עצמו הכלי שהוא וכית וחוצץ. יד בלאהכלי
 שיחצוץ. שייך אינו שיחליפהו אף לכן למלאכהשראוי
 שחוצץ. ואפשר דידן בעובדא זה שייך אילהא"כ
 הוא שהיד משמע נדה הלכות סוף במרדכיועיין
 שהביא ממקואות פ"ז מתוספתא אבל ממש. הכליגוף

 שהכניסן הכלים דידות לפרש שהוצדךהמרדכי
 הכלי מגוף נחשב דלא משמע חוצצין איןכדרכן
 דצה גופיה שזה נימא אם ואף פשיטא.דאל-כ

 אלא חציצה בלשון לומר לו היה לאלהשמיענו
 כהמשנה לומר דצדיך ודאי אלא אחד. כלי שהןלומר

 במקום אף דאשמועינן ממקואות מ"א פ"יאחדונה
 חבור שאינם בחרוקות כמו אחד כלי נחשביםשאין
 עיי"ש מקפיד שאין מטעם חוצצין אין מ-מלהזאה

במשנ"א.
 פי"ב בפדה אחרו!4 משנה פירוש שלפיואף

 לענין רק אחד, כלי חרוקות גם בעצם הוומ,ח
 מצד טומאה מקבלין דאין משום חבור אינםהזאה
 עיי,ש להזאה ידות איתרבו ולא יד מדין דקעצמן
 צריך היה ולא אחד כלי הוא חציצה לעניןוא-כ
 לרוחא ידק לומר וצדיך מקפיד. אין מטעםלומר

 המשנ"א פי' באמת אבל זה. מטעם פי'דמלתא
 בסופה פי-ב פרה בתוספתא המבואר לפי תמוהבפרה
 הכלים ידות כל שם שאיתא והגד-א הד"שלגידסת
 חבור הסכין ויד המגל יד כגון האומן מביתהבאות
 חבור הקדוחות הכלים ידות כל ולהזאהלטומאה

 חזינן עיי"ש החדוקות אף אומד נורי בן יוחנןור'
 קדוחות בין חלוק אין האומן' מבית דבאותשמחלק
 ורק להזאה אף חבור הוא אופן דבכללחרוקות
 לרבנן חלוק יש בזה עחטה, בעה"ב שכלבידות
 טעם ולפי חדוקות ולא חבוד הוי קדוחיתדדוקא
 מבית בבאות גם דהא לחלק שייך איןהמשנ"א
 עצמן. מצד מק"ט חדוקות ידות איןהאומן

 בתוספתא הגר,א בפידוש לומר שצריך ודאיאלא
 אין היד שבלא כלים הם האובן מבית דבאותשם
 עם האומן אותן עושה זה ומחמת לכלוםראוין
 להזאה חבור הוו כחרוקות אף ולכן כאחתהכלי
 בידות אבל הכלי. עם היד הוא אחד כלידודאי

 ה11 בקדוחות דדק ת-ק סובר בזה עושהשבעה"ב
 אחד כגוף ג"כ 1ה11 בקל נשמט שאינו מפניחבור

 כלי נתשבין דאינל חבור ה11 לא בחרוקותאבל
 וא"כ הגר"א. בכאור עיי-ש בקל שנשמט מאחראחד
 זה וא"כ אחד, כלי ה11 לא שבחרוקות מזהחזינן
 התוספתא חדחם דזהו בחרוקות אף חוצציןשאין
 שאינו מטעם לומר צריך חוצצין אין כדדכןשידות
 במשנ"א. כדפי'מקפיד

 לזה הוצרך לא בעצמו שהמשנ-א שאףונמצא
 כן לפרש מוכרחין אמ אבל פרה בסוףלשיטתו
 מתוספתא תמוהין פרה בסוף שדבריו שבארתימאחר
 שגם מאחר וא"כ והגר"א הר"ש לגידסת פרהדסוף
 לעובדא גדולה ראיה הוא מקפיד אינו מדין הואידות
 כדבארתי. ב' מטעם חוצץ אינו זמנית שבלאמבעדידן

 דענף
 נתונה שהבלאמבע כיוו ג' טעם שכתבת1מה
 שאם בבשר התחוב וקוץ חץ כמו הוא שבשן'בנקב
 לבשד בשוה וגם נדאה אינו נקדא מעט נמוךהוא

 מטעם הוא ט"ז ס-ק קצ-ח בסי' הש"ךשמחמיר
 להתיר יש טעם מאיזה בדכריך מבואר ולאספיקא.

 לבשר השוה וקוץ מחץ מ"ש להשן שוהבבלאמבע
 ששוה דזה לדבדיך להוסיף וצריך הש.ך.שמחמיר
 מקצתו יהיה שלא שא"א משום הוא חוצץלבשר
 בב,י. הובא מקואות סוף הדא"ש כדפי' הבשרעל
 רך שהוא בבשר רק 2דיך שהוא לומר ישוא-כ
 בשוה אף נכפף ואינו קשה שהוא כשן אבלונכפף
 מדקדק הרופא וגם כלום השן על הוי לא נמילשן
 בצדדין וגם יעכב שלא כדי השן על יהיהשלא

 לשן בשוה אף ולכן כלום שם יהיה שלאמדקדק
 שבשוה לע-ד שהאמת אף ולכן חוצץ. אינונמי

 מטעם חומרא רק לא ודאי דין הוא שחוצץלבשד
 של הפירושים לשני חוצץ שודאי אלא כדכתבתספק
 בנראה חוצץ ג"כ שמא במשוקע הוא והספקהב"י

 הוא ובש"ך ברעק"א וכדאיתא עיי"ש בב"יכמפורש
 ונראה לגדוס שצדיך כ-ה ס"ק בסד"ם כדכתבט"ס
 הכריע שהש"ך עיי"ש לחומרא ונראה במקוםלקולא
 משוקע וכשההו נראה קדי לבשר בשוה שרקלקולא
 מדינא, חוצץ לבשד בשוה וא"כ נדאה אינוהוי
 כלום כאן אין בשוה דאף משום חוצץ אינו בשןמ"מ
 השן.על

 הב"י של דאשון לפי' דאף יותר אפשרוא"כ
 דהא בשן יח,ץ לא מ"מ בנראה חוצץ במשוקעדגם

 מטעם שהוא הב"י כתב ראשון לפי' שחוצץבמשוקע
 אינו בשוה שגם בשן וא"כ משוקע, אים אטוגזרה
 מטתבד לא בולט אטו ולגזור לגזור שייך איןחוצץ
 שלא בולט יהיה שלא שמדקדקין בשן ובפרטכלל



קסג ה שמ רעהיורהאגרדת

 מסתבר. לא בשד אטו בשן ולגזור בפיויעכב
 עוד שיש בשן וכ"ש לקולא הכריע שהש"ךובפרם

 ראשונים. להדבה הסתדים בית שהוא מטעםדרבני
 מעום רק שהוא אף במשוקע גזרו אם שאוליואף
 דדבנן תדי או דרבנן חד מ"ל א"כ דדבנן רקדהוא
 ראשון לפי' ואף לגזוד. מה כאן שאין מסתכראבל
 בדבריך להוסיף שצריך מה זהו יהצוץ. לא הבץשל

 זה.לטעם
 סעי' קצ"ח מסי' בזה לפקפק לכאורה ישאך
 הב"י וכתב חוצצין המדולדלין ובשר אברכ"ב
 לא זה ובשר אבר חבוד שטקום דאף ראשוןבפי'
 מקום נתגלה שעתה מאחר מ"מ מעולם מגולההיה

 שעדין המקום ואף מים שם שיבא בעינןחבורם
 נחשבו הגוף מן יונקיי שאינם מאחר מחובריןהם

 מקום על חופה והאכר הטקום ונתגלהכקטועין
 פליג לא הב"י של השני לפי' ואף וחוצץ.חבורם
 שנתגלה אמקום אבל חוצץ שאינו המחובר אמקוםאלא
 דמקום כ"ב בס"ק הט"ז סובר וכן פליג. שלאאפשד

 עיי-ש. חוצץ המגולה ומקום חוצץ אינוהמחובר
 בחץ משוקע אף חוצץ איט מ"ט לכאודה קשהוא"כ
 כיון הא בשר של קדום עליו עלה שלא כ"זוקוץ
 ראוי שיהיה יצטרך מגולה עתה נעשה מקוםשאותו
 דבחץ לתרץ ויש מדולדל. באבר כמו מיםלביאת
 החץ שבא דעד מעולם מגולה עדין היה לאוקוץ
 נקכ שם עשה שהחץ ועתה מגולה מקום היהלא
 הוא אבל מים לביאת א"צ לכן בהחץ הוא סתוםהרי
 היה שלא דכיון דסבדי ולהם"ז דהב"י ב' לפי'רק

 ליחתך בעומד אף מים ביאת שם א"צ מגולהמעולם
 אבל מים. ביאת דין עליו נעשה לא דעדיןמשום
 כחתוך הוא ליחתך שעומד דכיון דסובר דאשוןלפי'
 עומד הדי בחץ גם א"כ מים ביאת שםוצריך
 ביאת ויצטרך מגולה המקום וישאר במקפידלינטל
 איברא לינטל. עומד באינו לאוקמי ודוחקמים.

 חוצץ אינו נראה שאינו שזה כתב בפירושודהרמב"ם
 הב"י אף הפוסקים כל אך מקפיד שאינו משוםהוא
 וסופו במקפיד שאף משמע אלו דבדיו הביאולא

 ראשון לפי' קשה וא"כ נראה באינו חוצץ אינולינטל
דב"י.

 מגולה וישאר ינטל אם וקוץ דבחץ לתרץוצדיך
 ראשון לפי' אף ולכי הנקב ולהסתם להרפאסופו
 שסופו משום טעמו כל דהא מים לכיאת א"צדב"י
 נימא א"כ כמגולה, עתה גם נהשב מגולהיהיה
 הוי ליסתם סופו מגולה שיהיה שלאחר מאחרעוד

 נדאה. באינו חוצץ איט וקוץ בחץ ולכןכסתום
 לא נמי ינטלו אם אף וקוץ דבחץ לתדץ ישעוד

 גדול בהץ ואף הנקב קטטת מצד לשם המיםיבואו
 שם אין ולכן המים לשם יבואו ולא הבשריתכוץ
 דאם ס' סי' רעק"א בתשובת וכדאיהא חציצהדין
 נגרע לא מים לביאת ראוי איט נמי החציצהבלא
 דאולי דחוק חו תידוץ אבל עיי"ש. החציצהע"י

 ראשץ ותירוץ גדול בנקב מים שם ליכנסאפשר
 אבל שבכשר וקוץ בחץ רק הוא וא"כ מאד.נכון
 וגם מעצמו יסתם לא וגם מגולה היה שהנקבבשן
 מתחלה מגולה היה לא זה שמקום נהי יתכוץלא
 דין כל לו להיות יש מטלה הוא שעתה כיתאבל
 אבר מקום כמו מים לביאת דאוי שבעימגולה
 מגולה הוא  שעתה מאחר מים ביאת שבעיהנחתך
 לו יש למקפיד זמנית בבלאמבע נחשוב אםולכן
 וקוץ. לחץ ול"ד במשוקע אףלחצוץ
 גלוי מקום בין חדש בדבר לחלק יש אוליאך
 ידיו מה מוידיו דילפינן כיון דבגלוי הסתריםלבית

 אבר גט ממילא איתדבי מאבראי כל אףמאבראי
 מאבראי הוא דעתה כיון שנחתך כמקוםהמדולדל

 כדאיתא בשדו מכל דאיתרבו הסתרים ביתאבל
 הסתרים בית דנרבי סגי כ"ה דף קידושיןבתוס'
 וזהו נקב. ע"י אח"כ שנעשה מה ולא להיותשצריך
 של"ד נראה שאינו חץ בדין שכתב הד"ש כוונתאולי
 ולא עיי"ש מים לביאת ראוי דבעינן הסתדיםלבית
 משמע הסתדים מבית דק ומדהקשה בזה. טעםכתב

 הסתדים בית בדין רק יהיה ינטלו דאםשסובר
 יבואו לא וקוץ בתץ דנעשה דבנקב שסוברמשום
 דמ"מ סובר אך אחרון בתיריץ כדכתבתי מיםשם
 כתכ ומדלא ביה"ס. כמו לשם שיבואו מציאותיש
 דמי שלא שכתב גופיה ש,הו משמע ל"ד מ"םטעם
 ביה"ס דדוקא שכוונתו לומר צריך תו"כ הטעםהוא

 מים לביאת ראוי שיהיה בעי באדם להיותשצדיך
 דזה נקב ע"י באדם שנעשה חדש כיה-ס לאאבל
 מאחר מים לביאת ראוי שיהיה שיצטרך נתחדשלא
 דקרא הרבוי בכלל אינו באדם זה להיות צריךדלא
 תידוץ כדבריו.והוא מפורש הטעם והוי בשרו.דכל
 המדולדלין. ובשר מאכר מ-ש קושיתי על גםנכון
 כזה נקב היה שאם אף בשן דידן בעובדא אףולכן

 צריך והיה המדולדל לאבר דומה היה גלויבמקום
 בית מקום שהוא בשי שהוא מאחר אבל מיםביאת

 הנקכ במקום מים לביאת ראוי בעינן לאהסתרים
 מים. לביאת ראוי שיהיה כזה ביה"ס איתרבידלא
 וג"כ שהכיאו יו"ט ~מתוס' מהר"ש דאיה לזהויש
 גופיה שזהו ליה שפשיטא משמע טעם ביארלא

 אינו נמי לשן בשוה שאף בהבלאמבע וא,כהטעם
 חוצץ. אינו השןעל
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 הענף

 המתרים שבבית לתום' שייד זו טבראוהנה
 מקרא מדאודייהא הוא מים לביאת דאוי שיהיהשבעי
 ביה-ם אלא נתרבה שלא לומר יש ולכן בשרודכל

 אבל שנעשה דנקב ביה-ם ולא באדם להיותשצריך
 בדשב"א ועיע מדרבנן רק שהוא וריטב"אלרשב-א
 התקינו מגולין שפעמים כיון הטעם שכתבקידושין
 כל א"כ מים, שם לבא דאוי שיהיה צריכיןשיהיו
 שבמקום וכיון תקון דאודייתא כעיי רבנןדתקט
 שיבא וצריך גלוי הוא גלוי שנעשה מה אףגלוי
 גלוי שנעשה מה אף בביה-ם גם א"כ מיםעליו
 שיצטדך עצמו כשן להיות לו יש שבשןכנקב
 דהוא כיץ אולי אך מים. שם לבא ראוישיהיה
 דבנן. גזדו לא שכיחא דלאמלתא

 והתויו-ט מהר"ש דאיה שיש אף למעשהאבל
 דאיה מצינו שלא כ"ז כזה חדם בדבר לטמוךקשה
 מהא ע"ז להקשות יש קצת וגם מזה. בדודהיותד

 מקום דאף שלו דאשוי לפי' דאיה הב"ידהוכיח
 ירות גבי מ"ה ממקואות דפ"י מר"ש חוצץהמחובר
 דמי דכחתוך לקוצצן ועתיד אדוכין שהןהכלים
 בכלים חוצציל שאין המתדים כבית רק הואומ-מ
 בדין הוי המחובד במקום המדולדל אבר גבישכ"כ
 דאף חזינן וא"כ עיי"ש חוצץ שבאדם הסתריםבית
 באדם. חוצץ להיות, צדיך שאין כזה ביה"םשהוא

 יש המתרים בית עניני ב' דהא לחלק ישאך
 טומאה נגיעת לענין גלוי דין להם יש ושניםדלשון
 וברמב"ם לש.ן לענין כ-ה דף בקידושיןכדאיתא

 דאין לומד )וצריך שנים. לעניז אף ה"ג מט-מפ"א
 להוציא שיכול משום טומאה לענין בלשוןהטעם
 שם דש"י לשוו מפשטות כדמשמע וליגעלשונו
 שנראה משום הוא אלא זה שייך לא בשניםדהא
 אלא הטומאה לתוכו תחיבה בלא ליגע ויכ.לבחוץ
 שנים גם ולכן לחוז כשמוציאו בטימאה נוגעהו(!
 מוכרח זה ופידוש תחיבה. בלא ליגע ויכיליןנראין
 ומפרשי יגע דכי מקרא מ"ג דף בנדה התום'לגירטת
 בגלוי הטהיר שנגע מאבדאי משמע נגיעהשלשון
 משמע דמה"ת באור לזה אין ולכאודה עיי-שבטומאה

 שהטהוד כתיב שהנגיעה כדפירשתי לומד וצריךכן.
 באבדים אלא שייך לא ודאי וזה בהטומאהיגע

 לתחוב צריך הרי דבביה"ם בגלוי ליגעשיכולין
 אלא בהטומאה הנוגע הוא הוי ולא הטומאהלשם

 בחוז שנדאין ושנים לשון ולכן בו. טגעתהטומאה
 כגלוי. הוו תחיבה בלא ליגע ויכולין פיוכשפותח

 דבמקומו בלשון ודק כן לפדש אפשר היה לרש-יואף

 לומר הוצרך לשם תחיבה בלא ליגע יכולאינו
 גורם שרש"י כיון אבל ונוגע. לשונו שמוציאמחמת
 א"א בטהוד שנגע בזב דאיידי יגע דאשרקרא
 הזב בו שנגע דידיו דומיא דבעי אלא כןלפדש

 דכשמוציאו משום למילף יש הלשין רק ולכןמאבראי
 שא"א העינים אבל מאבראי הוא הזב בו ונגעלחוץ

 לענין אשנים יפלוג שרש"י מסתבד ולכןכגל.י. אינם מאבראי הנגיעה תהיה ולא לחוץלהוציאן
 ביאת בעו ולא כגלוי אינם טבילה ולעניןטומאה.(
 וקילא ביה"ס. כרין מים לביאת דאוי דקמים

 של מק.ם אותו כגון ביה"ם ושאר מלטומאה.לטבילה
 בעי טבילה ולענין במגע טומאה לענין טהודאשה
 מלטומאה. לטבילה וחמירא מים לביאת ראוילכה-פ
נמצא

 שלא זה החדוש, הקולא הוי ושנים שבלשוי
 החדוש החומרא הוי ביה"ס ובשאד מים ביאתבעו
 מים. לביאת דאוי שיהיה לכה"פ שבעיזה

 בעימד שצדיך הטעם כל הא להבין צריךוהנה
 שכחתוך מחמת הוא מים לביאת ראוי שיהיהליחתך
 ביאת וליבעי לגלוי גם זה מטעם יתחשם א"כדמי
 לענין גלוי שהוא כמו יחצוץ בכלים וגם ממשמים
 דבינא דאמד ע"ב דף בחולין כדאיתא טומאהנגיעת
 דמי כחתוך ליחתך העומד וכל קאי לחתיכהעובד
 שעומד זה מטעם כביה"ם דק שהוא לטבילהומ"ש
 כדטברי בלוע יתחשב שלא רק זה שהוציאליחתך
 ממש. לגלוי מתחשב ולא והב"י והרא"שהד"ש
 ממש כגלוי שהוא דאף דסברי לומר צדיךולכן
 מ"מ טומאה לענין ולהגלות ליחתך דעומדמטעם
 הוו דג"כ ושנים מלשון עדיפי לא טבילהלענין
 כשפותח מגולין הם דפעמים מחמת טימאה לעניןכגלוין
 לשם מים ביאת בעי שלא טבילה לגבי קילאומ"מ כדבארתי תחיב' בלא ליגע אז ויבולין לכך ועומדיןפיו

 בעת עתה מאבדאי אינם דעכ"פ משום ביה-םכשאר
 ליחתך בעומד גם א"כ ממש, כיריו ה.1 ולאהטבילה
 חוצץ אינו ולכן מאבדאי אינו עתה דעכ-פכיין טבילה לעניל ביה"ס רק הוא ממש גלויולהיות
 ביאת וא"צ ביה"ם דין בהו איתרבו דלאבכלים
 כביה-ם. מים לביאת בראוי טגי אלא באדםמים
 עומד דמדמו ורא-ש להר"ש לומר שצריך מהזהו

 שנתחדש ושנים דלשין הטתדים לבית ולהגלזתליחתך
 ביה"ס. רין לטבילה להם דיש מקדאבהו

 הקולא הוי ולהגל.ת ליחתך שבעומד לפ-זנמצא
 כגלוי שאינו החדהם טבילה לענין כביה"סשהוא
 הקרא דבוי שדין שבאדתי שאף ניחא ולכןממש.
 מים לביאת ראוי שיהיה בעי שביה-ם בשדודכל
 כשהחר.ש דק היא להיות שצדיך בביה"ם אלא הוילא



קסה ה שמ דעהיורהאגרית

 לביאת ראוי שיהיה לכה-פ שצריך החומראהוא
 אבל חדח~ו, אלא בו לך אין ע-ז אמרינןמים

 מחמת כגלוי נחשב שבעצם ולהגלות ליחתךבעומד
 שאינם דאיתמעטו ושנים מלשון שילפינן ורקזה

 אלא בו לך אין ג-כ אמרינן טבילה לעניוכגלוי
 שיהיה לכה"פ ובעי ושנים מלשון גרע דלאחדושו
 ששם בכלים ורק באדם ח,צץ ולכן מים. לביאתראוי

 ליחתך. בעומד אף ח,צץ אינו לגמרי ביה"םאיתמעט
 ביה"ס דק הנקב יהיה שינטלו שאף וקוץ בחץאבל
 החדוש החומרא הוי כוה שבביה"ס ממש גלויולא
 ה,י לא זה דחדוש אמרינן מים לביאת ראוישבעי
 מהר"ש. כדהוכחתי להיות שצריך בביה-םאלא

 והוי להרמב"ם טומאה לענין גלוי ששניםואף
 נחשב שלא מסתבר שבשן נקכ מ"מ החדחם,הקולא
 ליגע יכול אין דודאי טומאה נגיעת לעניןגלוי
 לתוכו הטומאה תחיבת בלא בטומאה שבשנובנקב
 ולא החדוש החומרא הוי וא"כ עצמן לשניםול"ד

 בנעשה ולא להיות שצריך בביה-ס אלאנתחדש
 חדש דבר על לסמוך קשה אולי למעשה אךמחדש,
כזה,

 שבעי דביה-ס שסובר קיד1שין להריטב"א)והנה
 הוא שגלוי משום מדדבנן רק הוא מים לביאתראוי
 לשון דדוקא שסובר אפשד עיי-ש טומאהלענין
 דאינם ביה"ס 1שארי שבאשה מקום אותו ולאושנים
 דוד ר' הש1אל שהרב ס' סי' רעק"אבתש,בת ועייי מ"א. דף בנדה כמפורש לטומאה גםכגלוי

 מהרשב"א להוכיח עוד ורצה זה הזכירמדרעזדין
 משום לדרבנן דאודייתא בין לדינא חלוקים כתבשלא
 לביאת דאוי ביה"ס שיהיה בעי מדאורייתא אםשאף
 ראוי יהיה דאשה מקום שאות, יצטרך לאמים

 מים שם נכנס דאין טעם איזה וכתב מיםלביאת
 בדברים רק בעצם ראייתו דחה לא שרעק"אעיי"ש
 הוא דהא מדשב-א כלל ראיה אין ובאמתאחרים.
 זה וטעם מגולין שפעמים מחמת אחר טעםהזכיר
 טעם דכתב ,הריטב-א מק1ם. באותו גם ישאפשר
 דבעי התוס' שיטת הזכיר לא לטומאה גלוידה,א
 חל,קי כתב לא ולכן מים לביאת מדאורייתאביה"ס
 שיהיה דאשה מקום אותו א"צ שלרידיה אףד'נים
 ,זה שנתן לטעם להר'טב-א וא-צ מ'ם לביאתראוי

 כדאיתא מים לב'את ראוי שיהיה צר'ךשבקמטים
 ט1מאה לענ'ן כגל,י א'נו שג"כ אף 1.0 דףבנדה

 שם. כרעק"א ל1מר נצטרך מ"ב דף בנדהכדאיתא
 דמשא לטומאה הר'טב"א שכ,ונת לומד ישאבל

 דאשה מקום באותו 1כ1 בקמטים אף בביה"סשמטמא
 הוי וא"כ מטמא אינו שבלוע אף שם בנדהלרבא
 גזרו לכן משא טומאת לענ'ן כגלוי נמי אלוב'ה"ס

 בקמטים בעינן ולכן ומסתבר נכון וזה לטהרהגם
 צריך מקום באותו אף וא"כ מים לביאת ראוישיהיה
 להריטב-א.גם

 בבלאמבע לדינא גם לחוש יש ג' שלטעםנמצא
 אבל נפש לבעלי קצת לחהם יש א' ולטעםזמנית
 דאינו נפש לבעלי אף כלל לחחם אין ב'מטעם
 בברורחוצץ

 1ענף

 אף בלאמבע היתד עיקד לברר גם צריךוהנ4
 לזה חוששין ואין העולם בכל היתר שפשוטקבועה
 לזה נחוש אם ובאמת מעשה ואנשי חסידיםאף
 כי בעלה תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחתלא

 בלאמבע לה שאין אשה במציאות שאין כמעטבזה"ז
 שן,באיזה

 שסותמין דמה כתב בסופו ק"ה כלל החכ"אוהנה
 רוח בו תכניס שלא כדי הרופא ע"י השןנקבי
 בבינת ועיין שלנו. בלאמבע לכא.רה והואחוצץ
 לרפואה דכוחלת הש"ך דכתב מהא ראיה שהביאאדם
 אלמא סכנה לטעם במארלאקן דהוצרכו מהא וגםחוצץ

 רק להסיד דרצונה מאחר מקפיד נחשבדלרפואה
 מצאתי 1כ1 עיי"ש. שנים הכאב מחמת יכ,להשאינה
 רטיה גבי מ"ט ממקואות פ"ט אהרונה משנהבס'

 עלה קפיד מכה משום לא1 דאי כיון דאפשרשחוצץ
 ליה פשיטא משנ"א לבעל שמסופק ומה קפידאחשיב

 לאיסור.להחכ"א
 בסד"ט כדאיתא ראיה שום אין ממארלאקןוהנה

 או כל באם סכנה לטעם המרדכי דהוצרך י"טס"ק
 מ1עיל אין דאז במארלאקן מדובקות השערותרוב
 לרש-י ח1צץ מקפיד באין דאף מקפדת שאינהמה

 בתשובת איתא 1כ1 סכנה. לטעם הוצדך לכן1הגאונים
 שאם בפירוש שסובר בסד"ט ,עיי-ש ס', סי'רעק"א
 אינו דנחשב אלא סכנה לטעם א"צ השערות ברובאינו
 שער קליעות להן שיש הנשים דכל משוםמקפיד
 רובא בתר בכזה אזלינן ולא מקפידות אינןכאלו

 קליעות להן שיש הנשים אותן בתד אלאדעלמא
 דלא בכך שאומנתו במי י"ז דסעי' ד1מיאכאל,
 אף מסיק וכן אומניות. בעלי א,תן בתר אלאאזלינן
 פ11ר ע"י מאדלאקן שערות במעוט הרופא להבעשה
 רעת חזינן חוצץ. שאינו רפ1אה לה ה1א אםסמים
 ותמיהני מזה. החכ"א ראיית 1נדחה להיפוךהסד-ט
 במארלאקן ה' סעי' ק"ה בכלל בעצמו שהחכ"אטובא
 דנחשב כתב סמים פז,ר ע"י מומחה רופאשע,שה
 מטעם שערות ברוב מה"ת חוצץ ואין מקפידאינו
 שיש הנשים כל דמסתמא משום מקפיד שאיןרוב



 ה שמ דעהיוהאגרותקםו
 לסמוך דיש כתב ולכן מקפידות אינן 1ה חולילהן
 סכנה שיש שאומר ה1א שמדרבנן כיון הרופאעל

 המדדכי כסברת רביתיה דהוא מטעם יחצוץ ולאבדבר
 שכתב עצמו לדברי סיתר וא-כ עיי"שבמארלאקן
 היתה הרפואה בלא אם מקפיד נחשב רפואהדבשביל
 בשביל מקפיד אינו דנחשב סובר וכאןמקמדת
רפואה

 הובא הלבוש מלשון דהנה לתרץ לע"דוהנכון
 ומתייאש להסירן שסכנה שכתב שם רעק-אבתשובת
 עליהן מקפיד ואינו מאליהן שימלו עד עליושיהיה
 הוצרך מקפיד לאינו לעשות שגם משמעלהסיר4
 סכנה. הלבוש נקט בדוקא שמסתמא סכנהלטעם
 הוא שבעצם מאחר סכנה בלא דלרפואהוהטעם
 באגד כמו תיכף, יסירנו יתרפא אך ואםמקפיד
 ודק אגד ידו על יהיה שלא דמקפיד המכהשעל
 דכל אדם בבינת כמבואר בע"כ איגד המכהמחמת
 אבל ויסירנו להאגד יצטרך לא מתי חושבדגע

 לגמרי מתייאש זה, בלא הסכנה יראת מצדבסכנה
 להסירו יוכל מתי כלל מחשבה לו נופל ואיןמלהסירן
 והיי מהסכנה עיד"ז שניצול בזה שמח הואדאדרבה
 היה שידאי אף עליהן מקפיד אינו בעצם זהמחמת
 מסכנה הצלה שמחת מצד דעמ"פ הסכנה בלאמקפיד
 אדם וכל בהווייתן דשמח הסרתן אודות כלל חהשבאין

 הסכנה מצד שדוקא נמצא מקפיד. היה לא בוכיוצא
 שסכנה מחמת הלבוש נקט ולכן מקפיד דין לואין

 מקואות סוף הר"ש בכוונת לומר צריך וכןלהסירן.
 טפי סכנה שאיכא שכתב לרבי. מתכת חיגבי

 משמע חוצץ, אינו מקפיד שאינו ודברכשמוציאו
 ומחוש חולי אבל בעצם יקפיד שלא עושהדהסכנה
 כיון מקמיד דין לו יש סכנה בלא בעלמאוצער

 כדלעיל. כשיוכל להסירן וחושב עליהן מקפידשכעצם
 במעיט רק ושייך ולבוש רהר"ש דינא זהווהנה

 שאף מקפיד מאינו עדיף שסכנה מצינ. האאבל
 נמי במארלאקן קלועין שערות כל גם א.ברוב
 נדה הלכות בסוף המרדכי שכתב מטעם חוצץאין

 'הוי הסכנה מפני לגלחן מצי דלא דכיוןמטעם
 למ"ד אף ביבמות בעוכר כמו חייצי ולארביתיה

 עושה אימתי להבין צריך וא"כ הוא. אמו ירךלאו
 ולא ולביש כהר"ש מקפיד יחשב שלא רקסכנה
 עדיף שסכנה שמצינו מאחר במעוט אלא 1היועיל
 לומר וצריך השערות. לכל גם ומועיל רביתיהדהוי
 סכנה בשהוא אלא שייך לא בסכנה רביתיהשטעם
 כמו וקיומ. חיותו 1ה הוי .א"כ 1ה בלאבאמת
 רביתיה למ"ז ויהיה אמו. בלא לו שא-אבעובר
 כדסובר סמים פזור ע"י מארלאקן שנעשה במהאף

 מתולדה דדוקא דסובר י"ט בס"ק כהסד"ט דלאהחכ"א
 קצת משמע 1כ1 רביתיה טעם שייך מאליופי'

 סמים ע"י בנעשה דאף אלא שם, רעק"אמתשובת
 שו"ת בס' כ4 וכדמשמע רביתיה הוי סכנה וצאאם

 דהא י1תר מסתבר וכן בסד"ט שם שהובאפמ"א
 בעצם לעובר ל"ד נמי מאליו שנעשו הקליעותאף

 וא"כ כן להיות א"צ והכא כן להיות צריךדהתם
 וגם לעובר. לדמותו מאליו בנעשה הוא טעםאיזה
 הוצרך למה מאליו שנעשה משים הוא הדמיוןאם

 היתה סכנה דבלא לומר ואין סכנה. מטעםלומר
 עימדות שהיו ונמצא וחולות, במצטערית ואףמגלחתן
 שיהיו צריך שהי'ה מסתבר דא-כ כקצוץ, והויליקצץ
 צער בשביל שאף ודאי 11ה ליקצץ עומדותבבד1ר
 מחמת אם )וגם מגלחות היו שלא הרבה היובעלמא
 יועיל שלא אפשר טבעי כדבר נחשב מאליושנעשה

 בחת-ס ועיין מסתבר .כן שיחצוץ ליקצץ שעומדמה
סי'

 מאליו שנעשה מחמת לא ודאי אלא קצ"ה"
 אלא כן להיית וצריך מוכרח שהוא לעוברמדמין

 שעכ"מ מאחר בזה חלוק שום דאין סוברדהמדדכי
 טבעי שהוא אף אמו עם לאחד העובר נחשבלא
 משים אלא לחצוץ צריך והיה הוא אמ. ירךדלאו
 אמו בלא לחיות לעובד דא"א וקיומו חיותודזהו
 וא-כ בכולו. שהוא אף חוצץ ואין רביתיה היאולכן
 נמצא להסירן סכנה שיש כיון שער כקליעותאף
 אף חוצז ואינו רביתיה הוי וקיומ. חיותושזהו
 קליעות בין חלוק אין וא-כ השערות בכל וגםברוב
 סכנה יש אך אם סמים פ1ור לע-י מאליושנעשו
 באמת דאם סכנה ודאי שיהיה צריך אךלהסירן.
 אמר שהרופא אף סכנה שאינו גליא שמיאכלפי
 מ"מ לדברי. חוששות היו הנשים וכל סכנהשהיא
 וטעה וקיומ. חיות. אינו באמת דהא רביתיהאינו

 שהוא יעשה שסכנה לענין דוקא הוא אבלהרומא.
 באמת סכנה שתהיה א"צ מקפיד לענין אבלרביתיה

 שאמר רופא ע"פ סכנה בזה שיש החשוב שהיאדק
 הנשים וכל האדם בדעת תלוי קפידא דהאלה

 יקפירו ולא הדופא לדברי יח.ש. הא אלובקליעות
 כסברת מלהסירן ויתייאשו לסכנה שיחושובעצם
 במעיט ולכן החכ"א. סובר וכן וכדבארתיהלבוש
 דאינו סכנה שהוא רופא באמר חוצץ אינושערות
 חוצץ, מקמיד באינו דאף חיצץ השערות ובכלמקפיד
 לחוש דיש משום שאינו אפשר הא רביתיהומטעם
 .א"כ בסד-ט. שהיבא הפמ-א כדחושש טעהאולי
 טעה אם שאף שעדות שברוב שמיר החכ"אמחדש
 מקפדת אינה עכ"פ דהא דרבנן רק הואהרופא
 .לא לדבריו יחושו ודאי דוגמתה הנשים ובלשהיא
 הרופא על באמת לסמוך יש לכן בעצם,יקפידו



קסז ה שמ דעהיורהאגרות

 מארלאקן לה לעשות רפואה שהוא שאומרמומחה
 אף חוצץ ואינו רביתיה והוי סכנה יהיה זהובלא
 דאורייתא שהוא השערות בכל ורק שערותברוב
 הרופא. טעה שמא לח.ש צדיך מקפיד באינואף
 מאד. ונכון החכ"א שיטתזהו

 בסתימת החכ"א שכתב ממה כלום קשה לאוא"כ
 מקפיד היה רפואה שבלא מאחר מקפיד שהוישן

 גם שהוא להחשיב יש סכנה דבלא להסיר,ורצינה
 ואף כן. סובד הסד"ט שגם אפשר וא-כמקפיד.

 ליכא סכנה לטעם המרדבי שהוצרךשממארלאקן
 לתשובת ואף ראיה. איבא ולביש מהריש מ"מראיה
 עיי"ש גדול בצעד שסגי בהד"ש דמפרשרעק"א
 שחוצץ. ראיה ודאי יש גדול צער שאינו בדבדמ"מ
 ראיה. היא שחוצץ לרפיאה מכוחלת הראיהוכן

 להקפיד שצריך בדבר דוקא שהוא פשיטאבל
 שיש או המלאכה שמעכב דבד איזה מצד עתהאף
 או שרוצה וכדומה יופי מצד גם או מזה צערלו

 בלא שבודאי המכה שעל באגד כמו להסירו,שצריך
 יהיה שלא עתה אף מקפיד היה אדם בלהרפואה
 היתה אשה כל שודאי במארלאקן וכן אגד. שוםעליו

 בחץ וכן והנקיוז, היופי מצד רפיאה בלאמקפדת
 מסכנה להנצל כשהוא ורק החכ"א כסבדת מקפידאינ. הרפואה שבשביל אף מקפיד נחשב לכן וכדומהוקוץ
 שככר שאחר כזו בדפואה אבל מקפיד. נחשבלא
 כמ. עליו להקפיד טעם אין זה וחולי חסרון לויש

 נקב שיש מאחר דודאי הרופאים שעושיןהבלאמבעס
 בלאמבע יהיה שלא קפידא שים שייך איןבהשן
 להשתמש יותר ראיי בבלאמבע אדרבה דהאבשנו

 לענין וגם נקוב, מבשן וצונן חמין ושתיתבלעיסה
 מקפיר, להחשיב אין נקוב משן יפה הוא יותריופי
 יסירנו מתי ח~שב עת דבכל ומארלקאן לאגדדל"ד
 דהתם ובדומה לאגד ל"ד ועוד וכדומה. היופיבשביל

 אפשר מארלאקן ואף שיתרפאו שאפשר מחליתהם
 משמע רעק"א בתוס' שהובא בלבוש )עייןשתתרפא

 שחישב לומר שייך וא"ב מאליהק שיפלו עד שכתבכן
 שיתרפא שא"א השן נקב אבל ויסירם יתדפאומתי

 הנקב ולא מתרפא הכאב שרק מעצמ. הנקבויסתם
 לו יכאב שלא דאף יסירנו מתי לחשוב שייךואין
 הנקב לסתום שרוצה משום הבלאמבע יסיר לאהשן
 הוי כדלעיל ביותר ויפה יותר לו נוח שכןמשום
 שאיירי ברור הא שחוצץ לרפואה וכוחלת מקפיד.אינו

 אופן באותו שאינו משום הרפואה בלאשמקפדת
 הכחול להסיר עת בכל חושבת ולכן ליופישכוחליז
 חוצץ. לכןכשתוכל
 בזמננו הרופאים שעושין שבלאמבע ברורולכן

 הוא רק ספק בלא לזה יודה החכ"א ואף חוצץאינו

 יכאב ולא הרוח יכנס שלא רק שהוא באופןאיירי
 לו נוח דיותר בה ללעוס טובה אינה אבלהשן
 שהזכיר ועופרת בשעוה מסתום נקוב בשןללעוס
 אבל מקפיד הוי שם מניח הכאב שבשביל אףלכן

 וכמו חוצץ שאינו י~דה הוא גם שבזמננובלאמבע
 וזה כלל מפקפקין ואין העולם בבל היתרשנתפשט
 מטעם זמנית בלאמבע אף חוצץ אינו וממילאברור.
 נטש. לבעלי אףב'

 בלאמבע אבל טובה בבלאמבע רק הואוהנה
 קודם כגון כראוי שלא הניח שהרופא קכועהאף

 שאיז אף או עתה גם לו וכואב היטב השןשנתדפא
 תסיר שודאי בה, ללעוס יכול אינו אך לוכואב

 אח-כ ולסותמו השן את היטב לרפא כדיהבלאמבע
 טעם שייך דלא חוצץ אולי לחוש נלע-דבאחרת

 שהכניסן הכלים לידות דמי דהא ב' טעם ולאא'
 מהר-ש שהוכחתי ג' שלטעם ואף דחוצץ. כדרכןשלא

 אלא איתדבו לא מים לביאת דאוי שיהיהשביה"ס
 להתיר שייך שנעשה, מה ולא להיות שצריכיןאותז
 כזה חדש בדבר לסמוך קשה למעשה מ"מ בזהגם
 שחוצץ סובר ודאי שהחב"א ובפרט ברורה ראיהבלא
 דאף דהחכ"א בדינא אף שייך זה טעם היתרדהא
 בנקב מים לביאת ראוי בעי לא הא מקפידדהוא

 ולכן זה טעם סובר שאיז ודאי אלא בשןשנעשה
 זה להיתר יו"ט ותיס' מהר"ש הוכחה שישאף
 לאודועי. צריך דא וכגון למעשה לסמוךקשה

 חוצץ אינו במקפיד דאף דאיה להביא ישוהנה
 ל"ש דאר"ז ס"ה דף משבת מחדש שנעשהבביה-ס
 רבותיו בשם ופרש"י זהב של אלא רבנןדאסרי
 מבזו ודלמא שנים משאד במראה שמשונהמשום
 איפסק זה ופידוש וממטיא. בידה לה ושקלהלה

 מקפדת ודאי לה שמבזו .א-כ ש"ג, סי' או"חבש"ע
 שלא כדי לחבדוהיה לילך כשתצטרך מפיהליטיל
 לטבילה זהב של שן שיחצוץ צריך והיהיבזיה
 מצד גם זהב של בשן לצאת אסידה תהיהוא"כ

 ושלפה מצוה של טבילה לה מתדמיא דדלנששחוצץ
 ואף נ"ז. בדף שם כדאמר ברה-ר לאתויינהוואתיא
 וזה לרבנן אסור זה מטעם דגם דאה"נשאפשר
 הטעם שזה משום היא לה, דמבזו טעםשפירשו
 הא זה טעם ובלא בשבת לצאת לאסיר סגיעצמו
 בלא בטבילה חוצץ היה דלא משום סגי היהלא
 זהב בשל לצאת דמותדת סובר הא רבי אבלזה.
 טץיך שלא לה שמכוער סובר מסתמא הוא שגםאף

 יכולה מועט דבזמן סיבר שרבי אלא בזהלפליג
 בהזמן לשלפה לחוש ואין עלה יודיכו ולאליזהד
 ודאי לה שמכוער כיון אבל ברה"ר שהולכתמועט
 תוכל ולא לחברותיה כשתלך אותו ליטולמקפדת



 ה שמ רעהידרהאגריתקסח
 לרבי גמ היה וממילא לטבילה לחצוץ וישליזהר
 אלא מצוה. של טבילה מתדמיא רלמא מטעםלאסור
 מאחר חוצץ אינו שמקפדת דאף לומר צריךודאי

 דאוי שיהיה בעי ולא הוא מחדש שנעשהדביה"ס
 ראיה והיא יו"ט ותוס' הר"ש בדסבדי מימלביאת
 בבלאמבע גם לפ"ז להתיר יש וא"כ לע.ד.גדולה
 אם לבד מוך בסתימת וגמ בטזב הרופא הניחשלא
 בחב"א. דלא השן מעט מכסה ואינו הנקב בתוךהוא
 אבל לסמוך וקשה צ-ע עדין למ9שה עכ"זאך

 יעזרנו וה' בברוד. מותרה זמנית אף טובהבבלאמבע
 הלכה. בדבר ח"ו נבשלשלא

 בלו"נ, אוהבךאחיך

 פיינשטייןמשה

 צחסיסן

 למבילה באזן מוךבענין
 ליובאן. תרצ"ד יירי"ט
 טרעבניק שמעון מוהר-ר הגאון ידידימע"כ
שליט"א.

 אענף
 מימ יבנסו שלא הרופאימ לה שצוו האשהבדבר

 לתת טבילה בשעת מותרה אמבאזנה
 המוך מקשה שזה בוועזעלין מטובל ""ווטטע"מוד
 מדבריך שמשמע אופן בשומ המים יעברושלא
 יש אמ שנסתפקת דק דחוצץ לטבול יבולהשאינה
 ימיה כל עגונה תשב שלא בדי דרבנן איסורלהתיר
 בלל. תטבול ולא תשמע שלא שברור מחמתוגמ
 מרינא חוצץ שאינו גדול ט9מ כאן יש לע-דאבל
 שאינו גדולה ראיה אביא ומתחלה להתיר. ישולכן
 בזה. טעם אמינא ואח"כחוצץ

 במוך אשה יוצאה תנן ס"ד דף בשבתדהנה
 כטבילה התוצץ דדבר הוא גדול בלל והאשבאזנה
 נ"ז ' בדף שמ כדאיתא לרה"ר בו לצאתאסורה
 וזה חוצץ. איע שבאזנה דמוך מפורש חזינןא"כ
 נכנסימ שהמימ במוך דוקא דאיירי לומר איןודאי
 שלא קרוב שיותר במהודק איירי דהא לאזןבו

 מוך איזה בהמוך חלוק יש אם וגם מים בויכנסו

 מסנדלה חל.ק שאזנה לפרש הי"ל באזנהמותר
 דאינו מוך איזה חלוק אין ודאי שבהוומלנדתה

 וגמ חלוק. יש ובאזנה היא דנדה לטבילה זהנוגע
 לרה-ר בו לצאת האסור מוך ב9ולמ היה שאםמסתבר
 אלא פלוג. לא מטעמ מוך בכל לצאת אסוריןהיו
 נבנסימ המימ שאין אף חוצץ אינו אופן שבבלודאי
 שצריך אך לרה"ר. בו לצאת מותדה ולבן לאזןבו
 בית שהוא אף מים לביאת ראוי בעינן דהאטעמ

 דבר בזה ואמיש חוצץ. אינו מ"ט וא"בהסתדים
חדש.

 טבלה לא באילו שפהותיה קרצה בפי'דהנה
 פירושים ב' הד"ש פי' דמקואות פ"ח בסוףדתנן
 דבעי משומ פיה לסתומ יכולה דאינה ראשוןפידוש
 התוס' שיטת הוא וכן מימ לביאת ראוישיהיה
 לביאת ראוי שיהא פיה לפתוח דצריכה ס"ז דףבנדה
 שפתותיה שדחקה דוחק לשון שהוא שני ופירושמימ.
 השפתימ בשר שמתבסה משומ היא שהחציצהביותר
 רשאה בינוני דבוק פיה לסת~מ אבל בגלוישהמ
 זה ופי' מימ. לביאת ראוי אינו זה שמחמתאף

 וקצת בלשון כתב שכאן אף לדינא, הר"שהחליט
 זה פי' רק הר"ש כתב מקואות דבסזף נראההיה
 דכיה-ס לאו בפ"ח לעיל דתנן שפתותיה וקורצתדבהב
 שדוחקת שמ כדפרישית אלא מימ לביאת ראויבעי

 בב"י ועיין החיצון. הבשר ומתכסה ביותרשפתותיה
 מקואות בסוף הסבימ שהד"ש שכתב קצ-חסי'

 בפ"ח שמ הרא"ש פי' וכן 9יקר. האחרונימשדבריו
 בקיצור נדה בהלכות לדינא בן ופסק זה פירושדק
 דאינה ל"ד סעי' קצ"ח סי' וש"ע בטוד פסקווכן

 שומ בלי מקומ ככל נהגו ובן פיה לפתוחצריכה
 כיון בלל מימ לביאת ראוי שאין אף ופקפוקחשש
 פיה.שסגרה

 דאוי הא וה לפי' לכאורה מאד תמוהוא"ב
 מכשרי ומ"ט הסתרימ בבית גם בעינן מימלביאת
 ובמה מימ לביאת ראוי אינו הא פיהבסתימת
 לשון תמוה ויותר מהלבה. דאשון פי' הר"שדחה
 ראוי ב9י דביה-ס לאו דכתב מקואות סוףהר"ש
 שיהיה ביה-ס בעי וראי הא עיי"ש וט' מימלביאת
 ל9'ל עצמו והר-ש בגמ' כמפורש מימ לביאתראוי
 לביאת הראוי מקומ דהא כתב דבור באותזמזה
 שאין מעוט דהוי משום לומר .ואיז ב9'נן.מים

 לרובו לכה"פ זה מצורף היה דא-כ חדאמקפיד
 מקפיד כזה דבר נחשב ודאי וגמ מקפיד.שאינו
 ולדבורה, לאכילתה פיה לפתוח צריכה עת בכלדהא
 בקומה במו בבה"ג החציצות כל שחוצציןוכמו
 מכשרי מ"ט ואיכ מקפיד דנחשב וכדומהזקופה

 סי' השלתן בערוך ראיתי גדול ופלא פיה.בסתימת


