
 התשע" ● זבית יצחק מ"

 שליט"א ריס יונה ר"מוה
 איש בדורו גדול היה ל"זצ ליכטנשטיין אהרן הרב

 ורב הכמות רב הרים ועוקר סיני האשכולות
 וביראת ובמדות בתורה בעדרו המיוחד האיכות
 עציון גוש בישיבת אצלו ללמוד זכיתי. שמים

 רבנו בישיבת מנהל כשהייתי גאונו מהדרת וליהנות
 עצה לקבל אליו פניתי פעמים כמה. אלחנן יצחק

 אהבה רגשי מתוך כהוגן השיב הוא ותמיד ותושיה
 שעבד הכלל איש היה מזה ויותר. חכמה ובדרך
 ובעד הרבים תלמידיו בעד לבו בכל ודאג כחו בכל
 ישראל בארץ ישראל עם את והדריך ישראל קהל
 לנו והיה ישראל, תורת של וההשקפה ההלכה כפי
 עלינו תגן שזכותו ר"יה. ולתפארת ולגבורה לעוז

 ובעד ישיבתנו בעד בעדינו יושר מליץ ושיהא
 . א"בב צ"בג עד ישראל בית כל אחינו

   לגיורת טבילה בענין תשובה
 "דרעדלאקס"ב מסובכת ששערה

 הרבה ולמדה ביהדות נפשה שחשקה אחת צעירה אשה לפנינו באה
 ראות וכפי מצוות שומרת והיא חרדית לקהילה נפשה ושיתפה דינים

 שאמרו מה וידוע. להתגייר ומוכנה שמים לשם הכל את עושה היא הדיינים
 מוטל כ"וע:) מז יבמות( משהינן לא מצוה דשהויי גיור מצות בענין ל"חז
 . השכינה כנפי תחת להכניסה כדי מיד להטבילה ביה״ד על

 טבילה לטבול לאשה א"שא מפני דידן בנידון נתלבטנו מאד אבל
 שנקרא באופן מסובכים שערותיה כל והרי גופה על חציצה כשיש כשירה

- אפריקא" מעדת נשים אצל שער קליעת של אופן שהוא" (דרעדלאקס"
 מסולסל באופן שלהן השער נתגדל פעמים שבהרבה מפני" אמריקא
 כדי נפרדים לתלתלים השער את מפלתלים הדרעדלאקס י"וע ומתולתל

 לטבול דין פ"ע לה אפשר אי ולכאורה) התלתלים בין בראש רווח לתת
 שזה שערה את להתיר מאד לה שקשה אלא. שערה את להתיר בלי במקוה
 אפשר אי ברייתה פי שעל מפני זה באופן שערה שנעשה שנים הרבה כבר
 ורק מסובכים הם שערותיה כל שבטבע אחר באופן שערה את לסדר לה

 להתיר אותה נחייב ואם. שערה את להנהיג אפשר דרעדלאקס של בענין
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 מות עד צער לה יגרום וזה שערה כל את לגלח צריכה היא השער את
 ולבנות להתחתן כדי הגון איש לחפש שרוצה צעירה אשה שהיא ובפרט
 שאם ועוד. גלמודה כאשה תרגישה היא שער ובלי בישראל נאמן בית

 שערה לגלח אותה נחייב אם מנדתה לטבול חייבת ותהיה לאיש תינשא
 לעשרות קרחת להישאר יכולה היא במקוה לטבול שיוצאת פעם בכל
 אלא השכינה כנפי תחת להיכנס משתוקקת עדיין היא זאת ובכל. שנים

 לגלח בלי לטבול לה להקל צד איזה למצא אפשר אם נפש בפחי ששאלה
 שערה. את

 שכתב מכיון בכלל כאן לדון מקום יש אם לשאול יש כל וקודם
 ופירש טבילה, קודם שערותיו הגר שיגלח א"שי) ב:רסח ד"יו( א"הרמ
 הטעם והביא חציצה אין אפילו שערותיו כל שיגלח דמשמע ל"דר ך"הש
 בהעלותך בפרשת י"רש שהביא הדרשן משה רבי דברי פ"ע ח"הב בשם

 את לגלח צריך מתים לזבחי שדומה ם"עכו מדרכי שפירש דמכיון) ז:ח(
 לגילוח בקשר בהעלתך בפ' שנכתב וכמו כמת הנחשב כמצורע שערו
 כן, נהגינן לא למעשה מ"מ אבל. ז"ע שעבדו הבכורות על שכיפרו הלויים
 הזה הדין את שלומדים דמפני תריז:א והנהגות תשובות ת"בשו וביאר
 ולא לגר דוקא שייך לגלח שהמנהג כנדון להיות דין מן לבוא דיו מלויים
 וזה ממש ז"ע שעבדו במי דווקא שערות גילוח ששייך הוסיף ועוד. לגיורת
: נה דף דמילה, א"ר פרק סוף( ף"הרי מן שמשמע ועוד. בזמנינו שייך אינו
 חציצה מטעם רק שהוא הזה למנהג כמקור א"הגר שהביא) ף"הרי בדפי
 טעם מאיזה מ"ומ. חוצץ שאינו בשער לא אבל שחוצץ בשער רק ומיירי
 דבר ת"בשו ע"וע. גיורת או גר של השערות לגלח לא היום נוהגין שהוא
 לגלח כן נוהגין ראה שלא כתב כ"שג א סעיף נח ס' ד"יו) שאלוניקי( משה
 הגר. של שערותיו כל

 פ"ע) מקואות הל'( א"תשנ אות שבועות במס' המרדכי כתב והנה
 להם שנעשה בשערות ש"וולקשטר להם שיש נשים דאותן" ה"הראבי
 טעמים ג' ונתן" חייצי דלא לגלחו נפשות וסכנת שד מחמת כלילות
 ובית כבלוע הוי בזה זה טובא דמהדקי דכיון" – ראשון טעם: להיתר
 ועוד" – שני טעם" חייצי, לא מטמא דלא וכיון מטמא דלא הסתרים
 ע"ובש ,:ד עירובין [עיין חוצצות אינן קשורות נימין שלשה לן דקיימא

 כבלוע להו חשבת לא אפילו לא] ק"ס השלחן ובבדי ה, סעיף קצח, ס' ד"יו
 משום חוצצין אין נימין שלשה כיון אחת כחתיכה הוי ולא הסתרים ובית
 ועוד" – שלישי וטעם" טובא, שערות ש"כ מיא בהו ועיילי מהדקי דלא
 פ' כדאמרי' חייצי ולא רביתיה הוי הסכנה מפני לגלחן מצי דלא שכיון
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 ]:עח-עח. יבמות [עיין הוא אמו ירך דלאו ג"אע רביתיה היינו העובר הערל
 עצמו הצפורן אבל חוצץ הצפורן שתחת בצק דוקא הגאונים משם כתב גם
 מכנגד ועובר ופורחת ליחתך ועומדת גדולה היתה אם ואפי' חוצץ אין

 ועיין" האדם. מגוף הוי שהצפורן משום וטעמא חוצצת אינה הבשר
 לבאר בלי להלכה המרדכי פסק שהביא ו' סעיף קצח ס' ד"יו א"ברמ

 . טעמיו

 שעושים הדרך) א( שהרי המרדכי של הטעמים כל שייך כנראה וכאן
 נפרדים תלתלים לכמה האשה שער את בעקום שמפתלים היא דרעדלאקס

 כל) ב( שלהן, מהתלתלים השערות יתפרדו לא ושוב טובא דמהדקי עד
 אם אפילו כ"וא אחד במקום נימין משלשה יותר הרבה קשורות השערים

 מכיון) ג(ו חוצצין, אין נימין ששלשה ל"י עדיין הסתרים בית נחשבו לא
 רביתיה, הוי שערה את לנהל כדי בדרעדלאקס צורך שיש בענין נולדה שכך
 את לגלח לה סכנה שיש מאשה יותר אפילו רביתיה הוי דכאן ל"י ועוד
 שערותיה את לפתל צריכה מטבעה האשה דידן שבנידון מפני השער
 טבעי בדרך שגדלה כצפורן או אמה במעי הנוצר עובר כמו והוי זו באופן
 . האדם יד על

 לכאורה"ד שכתב) צד ציונים( קצח ס' ד"יו השלחן בדי ס' ועיין
 שמסתכנת מה הוא שלישי] בטעם המרדכי שהתיר במה א"[ז בזה העיקר
) ש"והלחו ט"הסד כ"כמש לה הוא סכנה התרתן שגם( הקליעות בהתרת
 דהוא שכתב שם המרדכי ולשון כרביתיה ז"זל דיבוקן נחשב שלכן

 וביאר" דוקא. לאו דהוא נראה השערות לגלח לה שסכנה מפני כרביתיה
 לחיותו האם לגוף צריך שהולד רביתיה ענין) נב ק"ס( השלחן בדי בס' שם
 הוי השלישי דטעם כתב ה"סוד) כג( אות כג ס' ישע בגדי ת"ובשו. ש"ע

 האחרים והטעמים" סכנה מטעם רק" לטבול שהתיר דהמרדכי טעמא עיקר
 . ש"ע זה לטעם סניפים רק הם

 עיקר הוי המרדכי של השלישי דטעם נימא אי אפי' שאדרבה ל"ונ
 מפני לחציצה היתר מצינו שלא תניא בדלא תניא דתלי נראה טעמיה
 במרדכי כדמבואר רביתייהו היינו של הסברא פ"ע היתר אלא הסכנה

 אין למה. סז דף חולין במס' ועיין. שנתגיירה מעוברת של מהסוגיא
 ותירץ למנא נפיל והדר דמנא לדפנא פריש דדלמא המים בשרץ חוששין

 כ"ע היא המים מן פירשה שלא וכמי י"רש ופי' רביתיה היינו התם הגמ'
 ת"בשו כדהביא הכי דאורחי' מה הוא פשטות פ"ע רביתיה דענין וחזינן
 יעקב חלקת בתשובת וכדמבואר קנח סימן ד"יו) לובאוויטש( צדק צמח
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 ומתרגם משה ויגדל מלשון( בכך גידולו דזה הכוונה" שכתב לב סימן
 לחוד הסכנה שאפי' הוא המרדכי של שהחידוש נראה אלא" .)משה ורבא
 היינו השערות שסיבוך במקום ש"וכ רביתייהו של מצב ליצור יכולה

  .וכדביארנו הסכנה מפני רק ולא ממש ריביתייהו

 תשובת הביא ה' ק"ס קצח, ס' ד"ביו שם תשובה שבפתחי אלא
 ואמרה שחלתה אשה של במקרה שהחמיר) קמז ב,( מאירות הפנים

 לסבך כדי כתושים סמים בראשה יפזרו כ"א אלא תקנה לה שאין הרופאים
 רוב שלפי שמכיון מאירות הפנים וכתב. החולי את מסירים ובכך השער את

 רוב אינה האשה ששער פ"אע עצמו בפני נחשב האשה שער הראשונים
 על מקפדת אינו אם ואפילו כרובו נחשב חוצצין השער רוב אם לכן גופה,

 שהתיר פ"ואע. מדרבנן פ"עכ חציצה דהוי מקפיד ואינו כרובו ונחשב זה,
 מפני רק היה זה שערה את להסיר סכנה כשהיה לטבול לאשה המרדכי
 נחשב בודאי השער בתוך סמים כשיש אבל השער בתוך סמים היו שלא

 לטבול. זאת לאשה תקנה ואין חציצה

 של שחידושו שביאר פב סימן ליקוטים ו, חלק ס"חת ת"בשו ועיין
 לומר א"א מ"מ חוצצים אינם בעצמם שסמים פ"שאע הוא מאירות הפנים

 פשיטא אבל תחבושת, או סמים ביניהם כשיש חוצצים אינם שהשערות
 בעצמה שהשעוה רפואה לצורך השערות בתוך שעוה שנותנים שבמקום
 ת"בשו עיין וכן. שחוצץ ופשיטא רביתא היינו לומר בכלל שייך לא חוצצת
 לה שהי' אשה בענין מ"תפל ס' בשם שהביא כג סימן א חלק יצחק מנחת
 שלא פ"דאע שטבלה קאלטין שקורין שערה קליעות בתוך פשתן של חוטין
 האשה חייבת ולכן שחוצצין במרדכי ב' טעם לפי לחשוש יש בחוץ נראו

 . שנית ולטבול החוטין להוציא

 בסמים שהשתמשו הללו המקרים בין לחלק שיש פשוט נראה אבל
 של דידן בנידון אבל השער, את לסבך כדי בחוטין או בשעוה או

 היטב והסתכלנו. עצמו השער מן חוץ במאומה משתמשים לא דרעדלאקס
 לפתל כדי בעקם משתמשים שרק וברור דרעדלאקס עושים איך" ווידיאו"ב
 כ"וע השערות, בתוך אחר דבר או סמים שום נותנים אין אבל השערות את
 אשה אצל גם ביררנו וכן. המרדכי של לעובדא ביותר דומה דידן נידון

 ועוד. דרעדלאקס כשעושין בסמים משתמשים שאין לנשים ַסָּפר מומחה
 מאירות הפנים של בעובדא אפילו להקל מד סימן ד"יו עולם בנין בס' כתב
 סמים להשאיר צריכה שהיא הרופאים לה כשאמרו ריביתיה דהיינו מטעם
 מפני להקל שיש כאן ש"וכ. ל"הנ צדק צמח ת"בשו כתב וכן שערה בתוך
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 אם דאפילו ועוד הדרעדלאקס מתוך שערה לגדל ממש ריביתיה דהיינו
 בדוקא אלא מקפדת אינה שהיא ברור מ"מ לרוב נחשב הראש דשער נימא
 קל. באופן שערה את לנהל כדי בדרעדלאקס רוצה

 הוי לא אם אפילו מקפיד ואינו מרובו כאן גרוע דלא מכיון ולכן
 יותר בזה שאין ומכיון. מדרבנן אלא חציצה נחשבת אינה הרי ריביתיה
 מקואות הל'( ם"הרמב שיטת כ"ג כסניף לצרף יש מדרבנן, חציצה מחשש

 נחשב לא הראש שער כל ואפילו עצמו בפני השיער נחשב דלא) טו:ב
 בנין ת"בשו ועיין השער עם ביחד הגוף רוב על חציצה שאין זמן כל כרובו
 בשעת יחיד דעת הוא אפילו עליו לסמוך ם"הרמב הוא דכדאי ל"הנ עולם
 רמב ס' ד"יו ך"בש וכדאיפסק:) ו( בנדה הגמ' פ"ע דרבנן באיסור הדחק
 לבעלה להטהר לה א"שא מזה יותר הדחק שעת לך ואין הוראה בכללי
 שאין במקום דאפילו ל"י וכן. ש"ע הסכנה מפני שערה קליעת ולחתוך
 ראשה לגלח אשה שלחייב נראה מ"מ דידן כנידון השער לחתוך לה סכנה
. הדחק כשעת נחשבת ושפיר לאשה מאד קשה דבר הוא לטבול שתלך כדי
 שירי ת"שו בספרו קלוגר שלמה הרב שיטת את כסניף לצרף יש ועוד
 פ"אע ,)כה הערה חמישי פ' הגר משנת בס' הובא( כו] [סימן קצח ס' טהרה
 דהוי דחציצה) כא סימן ה' חלק יצחק מנחת ת"שו ע'( להלכה הוסכם שלא
 שכיחא, דלא מילתא דהוי משום בגר גזרו ולא בגר מותר מקפיד ואינו רובו
. עח יבמות ישנים התוס' כתב זה שכעין י"נ צולטאן יצחק ר' העירוני וכן
 . ש"ע" אדאורייתא רבנן אוקמוה גירות מעלת דמשום" משום ה"ד

 רב מדברי דמשמע: עח יבמות הגמ' פ"ע להקשות יש עדיין אבל
 חציצה הוי מקפיד ואינו שבכולו אמו במעי ולד בענין שם בסוגיא כהנא

 במקום דאורייתא ספק הוי ם"הרמב על החולקים לפי כ"וא מדאורייתא
 אלו לשיטות שאפילו נסבור כ"אא בדרעדלאקס נסבכה ראשה שער שכל
 בפרישה ועיין הראש, שער בתר רק ולא גופה שער כל בתר אזלינן

 חשוב הראש דשער לו פשוט היה למשה תפארת בס' אבל( בזה שהסתפק
 עדיין שבגוף שער כינוס מקום כל בתר דאזלינן הצד לפי כ"וא ,)עצמו בפני

 . מקפיד ואינו כרובו הדרעדלאקס נחשבה

 ל"הנ צדק צמח ת"בשו כתב דהנה כאן להקל צד עוד יש זאת, בכל
 כדאיתא שד י"ע הנעשה שער בלילות דהיינו( הקאלטענש בכל שבודאי
 הדרעדלקאס בענין כ"וכמו מקולעין שאינן שערות מיעוט ישאר) במרדכי
 חוץ הראש על בודדות שערות פ"עכ שנשארים פשוט שנראה

 דקין נימין שיש ומצאה שערה את ל"הנ האשה בדקה וכן מהדרעדלאקס,
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 בסוף צ"הצ שם כתב ועוד. השיער קו במקום הגדלין הדרעדלאקס מן חוץ
 לומר שייך רק ואולי הוא גדול חידוש באמת כהנא רב דדברי התשובה
 דולד דומיא הגוף בכל כדמדובר דאורייתא חציצה הוי ומקפיד שכולו
 ככולו נחשב לא שאולי להקל סברא עוד שהוסיף ש"וע. אמו במעי

 כל מ"ומ. בפנים קשרים שיש פ"אע בחוץ השער ראש על הולכים כשהמים
 היתרו תלה לא זה בענין ההיתר בעל שהוא שהמרדכי מפני שאת ליתר זה
 לה שיש באשה טבילה להתיר בכלל מקפיד ואינו מיעוט של הסברא על

 וכמו דידן לנידון שייכים שכולם האחרים הטעמים על אלא ש"וולקשטר
 שנתבאר.

 ראשון כטעם שהעיקר שכתב ל"הנ עולם בנין ת"השו בדברי ע"וע
 כבלוע נחשב להפרידם דעתה ואין השערות שמיהדק זמן שכל במרדכי
) ג:י( ראש של תפלה טבילת בענין דמקואות בתרא בפרק במשנה וכדאיתא
 קיימא של קשר שהוא דמפני ש"הר וביאר המים בה שיבאו צריכה דאינה
 שנקלעו השערות את בנקל להפריד א"שא דכל שביאר ש"וע. חוצץ אינו
 כדי רק הוא דסכנה טעם המרדכי שכתב ומה חייצי, לא הרופאים ציווי פ"ע

 להפרידם א"שא בטח כאן כ"וכמו. בעלמא לסניף הראשון טעם לחזק
 שום לה ואין הדרעדלאקס את הפרידה שלא שנים י' עברו וכבר בנקל
 שהלכה מ"כ בידינו גדול כלל גם" כתב ועוד. לבא לעתיד להפרידם כוונה
 שאין דבר עמא מאי חזי ופוק כו' נוהג הציבור היאך ראה בידך רופפת
 א"[ז קאלטונעס להם שיש בנשים הרבה דשכיח ז"בזמה ומצפצף פה פוצה
 הרפואה דרכי פ"ע הנעשים הרופאים] ציווי פ"ע הנעשה שערות קליעת
 . ש"ע" כלל מיחוש בלי לבעליהם טובלות והם

 טהרה שיורי בספרו טהרה הסדרי דברי פי על לעיין יש שעדיין אלא
 אדם ידי על שנעשה מה בין לחלק שיש שכתב) יט ק"ס קצח, סימן ד"יו(

 שנעשה מה דשמא דמרדכי כעובדא שד י"ע או מאיליה שנעשה מה לבין
 כרביתיה נחשב לא אולי ועוד בלוע מיקרי ולא שפיר מיהדק לא אדם י"ע

 אולי כ"וא .בדבריו ש"ע להסירם סכנה שיש או בתולדה כן שהוא מה אלא
 שנעשה פ"דאע אדם י"ע שנעשה מטעם להקל אין דרעדלאקס בענין
 אינם הדרעדלאקס מ"מ טבע, פי על מסובכות ששערותיה אשה בשביל
 . אדם י"ע נעשים אלא טבעי דבר

 לטעון מקום דאין ל"הנ צדק צמח בתשובת נגרא ביה שדא כבר אבל
 דמיהדק במה דבלוע טעמא" אלא שפיר כמיהדק נחשב טבעי דבר דדוקא
 לומר שייך טובא מיהדק אם פ"עכ שיומשך סבה מאיזה יומשך טובא
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 דמקואות ב' משנה ט' מפרק ראיה והביא. ד"עכ" בלוע ל"דה להמרדכי
 ומה מתולדה מאיליו שנעשו מה על תלוי אינו כריביתיה שנחשב דמה

 מצד חוצצים והלב הראש קלקי דהא איתא שם דהרי אדם י"ע שנעשה
 תלוי שהכל הסיק אלא מאליהם שנעשו פ"אע עליהם שמקפיד היכא עצמם
 את להישאר כריביתיה נחשב השער קליעת את להסיר סכנה שאם בסכנה
 רופא. י"ע שנעשה פ"אע הקליעה

-יג בתשובות קצח בס' טהרה שירי ת"שו בספרו קלוגר שלמה רב וכן
 דנחשב מטעם רופאין י"ע שנעשו קאלטנים לה שיש באשה להתיר כתב טז

 ל"דקיי מה בענין שפלפל במה ש"וע( שיער כחד הוי כ"וא לחיבור
 נחשב ולכן לרפואה דהוי כיון הכא דשאני חיבור אינו אדם דחיבורי
 בנעשה רק שלו לטעמים הוצרך לא דהמרדכי שחידש) ממילא כנעשה
 לשיער רק הכל נחשב כ"וא אדם חבורי הוי מדעת דנעשה מה אבל ממילא
 בשל רק הוי זה חיבור אינו אדם חבורי ל"דקיי פ"ואע חוצץ דאינו אחד
 מרובו או המקפיד במיעוט כמו( בדרבנן ולא תורה בשל רק היינו תורה
 דנעשו באופן שלו לטעמים המרדכי הוצרך דלא חידש ועוד). מקפיד ואינו

 ממש כגופו והוי הגוף צורך הוי לרפואה הקאלטים כשנעשו אבל לרפואה
 חציצה הוי לא ודאי בזה זה הדבוק רק גופו הוי דבאמת מה ש"ומכ" ל"וז

 שהכי ל"י וכן כ,"ע" כלל מיחוש בית בזה שאין בדעתי פשוט הדבר לכך
 לצורך נחשב בדרעדלאקס שערותיה את לסדר צריכה זאת שאשה מה נמי
  .ממש כגופו והוי הגוף

 עדיפות שום ואין בסכנה תלוי שהכל חידש ל"הנ צדק צמח ת"ובשו
 להיות יכול מאיליו לגוף שנעשה במה דאפילו תולדה, ידי על שנעשה במה

 שדבקו אשה של מקרה הביא כג ס' ישע בגדי ת"בשו אבל. חציצה
 יכול שזה מטעם השערות את להפריד שלא הרופא ואמר לזה זה שערותיה
 שאין אלו" ג משנה ט פרק במקואות המשנה פ"ע וכתב חולי, לה לגרום
 לא מתולדתה מסתבכת ששער מה שאפילו" וכו׳. הראש קלקי חוצצין
 הראש שקלקי ביאר שם משניות בפירוש ם"הרמב דהנה לחציצה נחשבה
 בעל בספרו ד"הראב וכן" לבד כמו וישוב השער יסתלסל אשר" היינו
 וכן" מסובך. צמר כמו עבה שנעשה עד בזיעה שנתלכלך קלקי" כתב הנפש
 קליעות פ' קלקי ל"וז א"קי מצוה ג"לסמ בביאורו ל"מהרש דברי הביא

 ידוע"ש ישע הבגדי וכתב ל"עכ מורלקאין א"בל שקורין השער ואריגות
 ד"יו ע"בש וכן. ל"הנ בפוסיקים מדובר שבו" ש"לקרלטינ הוא שמרלקאין

 בראש חוצץ אינה זיעה מחמת בזה זה הנדבק ששיער כתב ו סעיף קצח ס'
 גזרו דלא הוא והטעם השיער ברוב אפילו דכוונתו ישע הבגדי והבין ש"ע
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 ראשה שערות אבל" ל"וז בגופה נדבק אחר דבר כשאין מקפיד ואינו ברובו
 שארי דרך אין וגם מקפדת שאינה כיון ממש מגופה וצומחות שגודלות
 לכן הגוף אברי כשאר אלו קליעות הוי הראש קלקי על להקפיד נשים
 אם מקפדת שאינה כיון רבנן בהו גזרו לא שערותיה ברוב הקלקי אם אפילו
 טהרה שיורי בס' שכתב מה נגד וזה. כ"ע" רביתייהו הוי לעולם שם ישארו

 מיעוט שרק מיירי ע"דהש מה, ק"ס השלחן בדי בס' והובא יז ק"ס קצח ס'
. בכך מקפידות אינן אפילו חוצץ נדבקים רובן אם אבל נדבקים שערות
 כדאיתא חציצה הוי ז"זב שנדבקות והזקן הלב שכנגד ששערות ובטעם
 כן להיות שכיח דלא מפני דהוא ישע בגדי ת"בשו כתב שם ע"ובש במשנה

 לטעם המרדכי דהוצרך ביאר דבריו ובהמשך. לריביתייהו נחשבו לא כ"וע
 אלא שערותיה בסיבוך האשה מקפידה שבאמת במקרה רק סכנה של

 נחשב זה דגם המרדכי דחידש הסכנה מפני להפרידם יכולה שאינה
  .כריביתייהו

 הוי שערה סיבוך א' דמצד לטיבותא תרתי שיש נראה דידן ובנידון
 רביתייהו דהוי ל"י כ"וא כזה באופן שלה השערות גודלין דכך מתולדתה

 של באופן לעשות המומחין עליה שהקלו אלא ישע הבגדי סברת כפי ממש
 יותר צד שאין צדק הצמח כסברת נתפוס אם אפילו ב' ומצד דרעדלקאס,

 להקל יש לדעתו מ"מ סכנה במקום לא אם תולדה פ"ע שנעשה במה להקל
 הדרעדלאקס נעשו כאן כ"וכמו בכוונה, רופאים י"ע שנעשה במקרה גם

 הצמח שכתב פ"ואע. לכך צריכה שהיתה מפני מומחה ספר י"ע בכוונה
 כאן השערות, להפריד הסכנה מפני הוא כריביתייהו דנחשב דטעם צדק
 שהיא מטעם לעיל שהזכרנו וכמו סכנה של ממקרה טפי שעדיף נראה
 וכמו בלעדם שערה את להנהיג לה א"דא הדרעדלאקס בקיום רוצה באמת

 בעצמה שערה את להנהיג בשוא שנים כמה שהשתדלה לנו שסיפרה
 זה וכעין. ממש ותולדתה שערה טבע מטעם היא לדרעדלקאס והצורך
 א"צ סימן ישראל עזרת ת"שו בשם כז ק"ס קצח סימן תשובה בדרכי הביא
 ראשה את שתסוך ל"ז הצדיק הרב לה וצוה בראשה שחלתה אשה ל"וז

 עשתה וכן ס"קולטינו ויעשו ראשה שערות ידבקו ז"שעי מעשבים במשקה
 והרופאים מחלתה הוקל ומאז ס"קאלטינו ראשה שערות רוב ונעשה
 שלא אומרת היא אך כלל לה יזיק ולא שערה להפריד שתוכל אומרים
 בפלפולו והאריך הנז' הצדיק הרב עלי' ציוה כן כי אופן בשום תפרידם
 הוי לא הנכרכים שלה שערות אלו עלי' שיהיו רצונה בעצמה היא דאם

 סכנה שום היה לא הרופאים לפי והלא ל,"עכ ש"עיי טבילה לגבי חציצה
 שערה את להישאר בעצמה רצתה שהיא שמכיון אלא השערות, להפריד
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 שערותיה להיות רביתייהו דהוי כאן ש"וכ חציצה, בזה אין הרי ככה
 נכרכים.

 כריביתייהו נחשב לא אדם י"ע שנעשה מה ישע הבגדי דלפי ואיברא
 השיורי בדברי עיין מ"מ יט, סעיף קצח סי' טהרה שיורי בס' כתב וכן

 דלא במתכוין שנשעה במה שייך לא רביתיה דהכי" הטעם שכתב טהרה
 האשה שהוצרכה מה וכאן" בתולדה כן שהוא מה אלא כן שייך

 לה א"שא בענין שערותיה גודלין דכך תולדתה מטעם הוי לדרעדלאקס
 הפוסקים דרוב נראה מ"ומ. שערותיה את ולסדר להנהיג אחר אופן בשום
 לכך צורך יש אם לריביתייהו נחשב רופא י"ע שנעשה מה דאפילו סוברים
 ת"בשו קלוגר שלמה ורב עולם, בנין ת"ובשו צדק, צמח ת"בשו וכדכתב
 בביאורים קצח לס' השלחן בבדי ועיין ישראל, עזרת ת"ובשו טהרה, שירי
 שכתב ז ק"ס ו, סעיף קצח סימן הלוי שבט בשיעורי ע"וע. ואותן ה"ד
 רוצים שאין בדבר רק הוא סכנה משום שהוא בדבר דהנידון נראה ועוד"
 בעור חור כשיש כגון – עליו שיהי' רוצה שהאדם דבר אבל חץ, כגון בו

 כן – החוצץ הדבר עליהם שישה' ומקפידים רוצים זה דבמצב התוף
 סכנה של לטעם צריכים בשערות דרק וכתב" קודמים. גדולים בשם שמעתי
 בנשים ולכן" מקפיד. אינו הסכנה מחמת ורק בכך רגילות שאין" מפני

 רוצות וכן בכך ורגילות שרגילות תולדותם מחמת מסתבכין ששערותיהן
 נראה מקפידות אינן שבודאי שנים לעשרות כך שערותיהן את להשאיר

 לגירותה. לטבול ומותרת חציצה שום בזה שאין לפסוק יש זו סברא פ"דע

 אשה בענין דניאל חמודי ס' בשם ו' ק"ס קצח, ס' ד"יו ת"בפ ועיין
 המרדכי פ"ע א"הרמ שפסק להסירם וסכנה ז"זב דבוקות שערות שקליעת

 המים בהם שיכנס עד במים להשהות צריכה שהיא נראה"ד חייצי דלא
 טבילתה שקודם ל"וז שכתב) לכן ה"ד( ל"הנ ישע בבגדי כתב וכן" היטב.
 שלא יפה ושערותיה גופא בכל עיונא היינו שביכולתה מה פ"עכ תעשה
 א"ע פב דף ק"בב כדאיתא דאורייתא הוא עיונא כי חוצץ דבר עליהם ימצא
 צריכה אינה אבל חפיפה מקרי דזה בחמין יפה ושערותיה גופא תרחיץ גם

 כך תטבול אלא כלל ביד או במסרק השערות להפריד עצמה את לסכן
 נראה וכן. כ"ע ולמעשה להלכה ד"לענ נראה כן לבעלה טהורה ותהיה
 כל לסלק בשערה שתעיין לטבול שתלך שלפני זאת לאשה להורות שיש
 להבטיח כדי זמן כמה חמים מים תחת שערותיה את ותשהא החוצץ דבר

 . הטבע פ"ע דאפשר כמה היטב יכנסו שהמים
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 הסכמת בלי זה בדבר לקולא להורות רציתי לא הענין חומר ומפני
 את נעלה מובהקים רבנים ב' להיתר אלי יצטרפו ואם חשובים פוסקים
 שנזכה שמחתה, ראש על נא ויעלה החבילה, תיפרד שלא כדי בהיתר הדבר
 כנפי תחת זאת אשה להכניס הגר את ואהבתם של המצוה את לקיים

 במילת דמברכין דמילה אליעזר רבי פרק סוף ש"הרא בתוס' ועיין. השכינה
 של המצוה מטעם הגרים את למול וצונו במצוותיו קידשנו אשר הגר

 כדאיתא לגרים תקנות למצוא נצטוינו זה פ"ע וכן הגר את ואהבתם
 נתתיך גוים המון אב לברכת שנזכה ותקותי ש,"ע כו:ד ד"יו משה באגרות
 בגמ' כדאיתא צדק גרי עלינו שניתוספו בזכות וירושלים ציון ולשיבת
 . א"בב: פז דף פסחים

 דמועצת ד"ראב ג"מהרה בפה הסכמות קבלתי זה כל כתבי ואחרי
 א"שליט שווארץ דוב גדלי' הרב דאמריקא דין דבית ד"ואב דשיקגו הרבים
 בקבלת מאד ושמחתי א,"שליט וויליג מרדכי רב ג"הרה ר"מו ומאת

  .לדברינו הסכמתם


